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

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

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

mildz

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ

àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À

:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨
:äîçìnì©¦§¨¨«

.àë÷
:ÁÈ‚˘Ó ‰"·˜‰ Í‡È‰Â ÔÂÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï ‰ÏÂÚ Ì˘ÓÂ ÔÂ˙Á˙‰ Ô„Ú Ô‚· ‰ÏÚÓ ˘È Í‡È‰

àïéàî íéøää-ìà éðéò àOà úBìònì øéL¦À©©«Å£¬¤¨´−¥©¤¤«¨¦®¹¥©À¦
:éøæò àáéá:õøàå íéîL äNò ýåýé íòî éøæò ¨¬Ÿ¤§¦«−¤§¦¥¦´§Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤

â:EøîL íeðé-ìà Eìâø èBnì ïzé-ìàãäpä ©¦¥´©´©§¤®©¹̈À«Ÿ§¤«¦¥´
:ìàøNé øîBL ïLéé àìå íeðé-àìäEøîL ýåýé Ÿ−¨§´Ÿ¦¨®¹¥À¦§¨¥«§Ÿ̈¬«Ÿ§¤®

ðéîé ãé-ìò Elö ýåýé:Eå-àì LîMä íîBé §Ÿ̈¬¦¹§À©©¬§¦¤«À̈©¤¬¤Ÿ
:äìéla çøéå äkkéæòø-ìkî EøîLé ýåýé ©¹¤À¨§¨¥¬©©¨«§¨§Ÿ̈À¦§¨§¬¦¨®̈

:ELôð-úà øîLéçEàBáe Eúàö-øîLé ýåýé ¹¦§ÀŸ¤©§¤«§Ÿ̈À¦§¨¥«§¬¤®
:íìBò-ãòå äzòî¹¥«©À̈§©¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב כסלו, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

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

שלום וברכה!

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ בעל פעולות טובות להחזקת תורה תמימה וכו' מוה"ר יוסף שי' הלוי 
וויינבערג, יצא ימים אלו למדינתם בשליחות מרכז הישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש.

מע"כ שי' בביקורו פה, נוכח לראות ולדעת את פעולות מרכז הישיבות תת"ל בשדה הרבצת 
תורה ויראת שמים טהורה בחוצות קרי'.

אבל למרות גודל ההצלחה ברוחניות, הנה המצב החומרי של מרכז הישיבות בעת הזאת קשה 
וחמור, החובות עלו למעלה ומזעזעים הם את קיומן של הישיבות.

ובזה הנני פונה אליו, עפ"י מרז"ל )ספרא ר"פ צו( אין מזרזין אלא למזורזין, בבקשה להשתדל 
בכל האפשרות לעזור להרה"ח וכו' מוהר"י שי' הלוי וויינבערג, למען אשר יצליח בשליחותו חשובה 
הנ"ל ומובטחני אשר לדכוותי' אין צורך בביאור גודל דבר החזקת תורה תמימה ביראת שמים בכל 
הזמנים, ובפרט בזמננו זה דעקבתא דמשיחא, אשר חכמת סופרים )אף שישנה, אבל( נסרחה )כדבר 
שאין בו חיות, מפני ש(יראי חטא נמאסו, )כמרז"ל שבת ל"א סע"א: קב חומטין כו' ומתליע, והסיבה 
למיאוס זה הוא, כי( האמת )דאמר קרא ויצוונו הוי' לעשות את כל החוקים האלה - ות"ת בכלל - 

ליראה את ה"א( נעדרת.

אתענין לדעת מההמשך למה שנדברנו בהיותו כאן, ומהסתדרותו בטוב.

בברכה להצלחה בעניניו הכללים והפרטים.

נ"ב: מוסג"פ החוברת שהו"ל ליום י"ט כסלו הבע"ל.

תחילת זמן קידוש לבנה: 
מוצאי שבת פרשת ויגש, ז' טבת



ד

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

 

כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

  ויגש אליו יהודה גו' ה "מאמר ד  ) ג

 ה   ................................    ה "כה'תש ,ש גשבת פרשת וי

 זי  ......  א"יה'תש ,ז' טבת  ,ויגש בת פרשתשיחת ש  )ד

 כה  ...  ה"כה'תש ,ז' טבת  ,ויגש בת פרשתשיחת ש  )ה

 זכ  ............  א  , טוך כר ויגשפרשת  –ות שיח-לקוטי  )ו

 ל  .................  ב , טוכרך  פרשת ויגש – חותשי-יטולק  )ז

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טילקו  )ח

 לה   ..................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 לו   ................  ויגש פרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ט

  לז  ............  ויגשפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

 גס  .................  ויגשפרשת לשבוע תהלים  ורישיע  )יא

    ה)(מוגהתיא  רפבס יםרשיעו  )יב

 דס  ......................................  ויגש פרשת לשבוע  

 עה   ...............  גש יו פרשת לשבוע ם" וי םהיו "ח לו  ) יג

 זע  .........................  ם "מברב וןילע תימיו כהלה  )יד

 ם "מבר ירו עיש

 פ  ...............  ויגש פרשת לשבוע  ,םולים קיר' פג –  )טו

 מ ק  ............  ויגש פרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טז

 וק  ..............  ויגש פרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )יז

  ובים ם וכתיביא  ) יח

 טק  ..................................  ח פרק  חמיה  , ידפרק  יחזקאל

  צים עוק/ידייםמסכת  –משיות   )יט

 סא ק  ................................................  אור קהתי יב

 ט קס  ........................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כ

  ביאורים עם  תעית תמסכ  )כא

 עק  ............................................  טכ ףד עד כג ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 חקצ  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  ) כג

  חקצ  ..............................  קן זה  אדמו"ר  וח רב יומילפי ל

    י עמך מקור חייםכד"ה ביאור על  אור הרתו  )כד

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

   םיחי תתור  )כה

 דר  ...............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כו

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

 זר  ................................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   )כח

 חר  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כט

 יר  ...............................................  ''צוהריידמו''ר מא

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

 ג יר  ..............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 טור  ...........................................  ו פפרק  כרוותזה ספר  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 יחר ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 

 כאר  ................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 כחר  ................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  )לד

 טכר  .......................  ויגש פרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לה

 לר  ..............  ודשקשבת  ל ות רקת הדלסדר מצות   ) לו

 ארל  .............................  סדר הדלקת רות חוכה   ) לז



ה

,ybie zyxt zay .c"qa
*d"kyz'd

LbiÂ'גֹו יהּודה דפרׁשת 1אליו ּובהפטֹורה , «ƒ«ְְְֵַַָָָָָָ

נאמר  עליו 2וּיּגׁש ּוכתב אחד עץ ל קח ְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹ

ליֹוסף  עליו ּוכתֹוב אחד עץ ּולקח גֹו' ְְְִֵֵֶַָָָָליהּודה

והיּו אחד לעץ ל אחד אל אחד אתם וקרב ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹגֹו'

ההפטֹורה  ׁשל הּׁשּיכּות ולכאֹורה .ּביד ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָלאחדים

חּבּור  הּוא ּדׁשניהם ׁשהּתֹוכן ּבזה היא ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלּפרׁשה

יהּודה  ּבהּגׁשת ּבפרטּיּות, אבל ויֹוסף. ְְְְְֲִִֵַַָָָָָיהּודה

יֹותר  נעלה היה ׁשּיֹוסף מדּגׁש (ּבּפרׁשה) ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻליֹוסף

אחיו, ּכל על מל היה ׁשּיֹוסף ועד ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָמיהּודה,

נאמר  ּובהפטֹורה יהּודה, מל3ּכֹולל ּדוד ועבדי ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אֹור' ּב'ּתֹורה [וכּמבֹואר הּוא 4עליהם. ּדיֹוסף , ְְְְֲֵֵֶַָָ

ולכן  מלכּות, הּוא ויהּודה אנּפין זעיר ְְְְְִִֵֵַַָָ[יסֹוד]

ּבסדר  ּכי מיהּודה, למעלה הּוא יֹוסף ְְְְִִֵֵֶַַָָָעכׁשיו

מהּמלכּות  למעלה הּוא אנּפין זעיר  ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָהׁשּתלׁשלּות,

למלכּות. מׁשּפיע הּוא אנּפין זעיר מּזֹו, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָ[ויתירה

ּדפרּוׁש אדני, ּבי ויאמר יהּודה אליו וּיּגׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹוזהּו

הּׁשפע  ימׁש (ּבי) ׁשּביהּודה הּוא אדני ְֲִִִִֶֶַַָָֹֻּבי

ׁשאז  לבֹוא, ּולעתיד (אדני)]. הּצּדיק ְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּיֹוסף

מּׁשֹורׁש למעלה ׁשהּוא הּמלכּות, ׁשֹורׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָיתּגּלה

מל ּדוד עבדי יהיה אז לכן אנּפין, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָזעיר

מל ּדוד ועבדי הּפסּוק ׁשּגם מּזה אבל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהם].

מׁשמע, וּיּגׁש, דפרׁשת ּבהפטֹורה הּוא ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָעליהם

ּדיהּודה  הּמעלה ּגם יׁשנּה יהּודה אליו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבוּיּגׁש

ּבוּיּגׁש ּבגּלּוי ׁשּמדּגׁש ׁשּזה אּלא יֹוסף. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלגּבי

יהּודה, לגּבי ּדיֹוסף הּמעלה הּוא יהּודה ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָאליו

ּדיהּודה הּמעלה sqFiּובהפטֹורה iAbl. ְֲִַַַָָָָ§©¥¥

ה'ּצמח LÈÂב) ּבדרּוׁשי הּמבֹואר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
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ב  לאור יצא (*`"ypz ± zah 'd qxhpew גלוי באופן נצח" "דידן בו (היום טבת ה' הבהיר יום ויגש, פ' ש"ק "לקראת ,

. ליובאוויטש). שבספריית נשיאינו רבותינו וכתבי לספרי בנוגע הפדרלי) המשפט (בבית העמים כל ybieלעיני 't w"yr,

`"ypz'd zpy."1(.(ויגש) פרשתנו טזֿיז.)2ריש לז, כד.)3יחזקאל ה'תשל"ו )4שם, זה ד"ה גם וראה אֿב. מד, פרשתנו

וש"נ. ואילך). רטו ע' טבת מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ1¯Ó‡ LbiÂ ˙L¯Ù„ ‰¯BËÙ‰·e ,2 «ƒ«≈»¿»»«¿»¿»»««ƒ«∆¡«

ליחזקאל: ‚B'הנבואה ‰„e‰ÈÏ ÂÈÏÚ ·˙Îe „Á‡ ıÚ EÏ Á«̃¿≈∆»¿…»»ƒ»
Ï‡ „Á‡ Ì˙‡ ·¯˜Â 'B‚ ÛÒBÈÏ ÂÈÏÚ ·B˙Îe „Á‡ ıÚ Á˜Ïe¿«≈∆»¿»»¿≈¿»«…»∆»∆
˙eÎiM‰ ‰¯B‡ÎÏÂ .E„Èa ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰Â „Á‡ ıÚÏ EÏ „Á‡∆»¿¿≈∆»¿»«¬»ƒ¿»∆¿ƒ¿»««»

‡È‰ ‰L¯tÏ ‰¯BËÙ‰‰ ÏL∆»«¿»«»»»ƒ
‡e‰ Ì‰ÈLc ÔÎBz‰L ‰Êa»∆∆«∆ƒ¿≈∆
Ï·‡ .ÛÒBÈÂ ‰„e‰È ¯eaÁƒ¿»¿≈¬»

,˙eiË¯Ùa בין ישנו גדול הבדל ƒ¿»ƒ
מכיון  ההפטרה, לתוכן הפרשה תוכן

ÛÒBÈÏש  ‰„e‰È ˙Lb‰a¿«»«¿»¿≈
‰È‰ ÛÒBiL Lb„Ó (‰L¯ta)«»»»À¿»∆≈»»
„ÚÂ ,‰„e‰ÈÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ»¿«
Ïk ÏÚ CÏÓ ‰È‰ ÛÒBiL∆≈»»∆∆«»
,‰„e‰È ÏÏBk ,ÂÈÁ‡∆»≈¿»

¯Ó‡ ‰¯BËÙ‰·e3 לבוא שלעתיד »«¿»∆¡«
„Âc È„·ÚÂ(יהודה CÏÓ(משבט ¿«¿ƒ»ƒ∆∆
] .Ì‰ÈÏÚ יוסף בין במעלה והשינוי ¬≈∆

בספירות  דרגתם לפי הוא ויהודה

B˙a¯‰הרוחניות  ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿»
¯B‡4[„BÒÈ] ‡e‰ ÛÒBÈc ,¿≈¿

ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ[המידות [=ששת ¿≈«¿ƒ
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הּוא 5צדק' יהּודה אליו וּיּגׁש ּתיבֹות ׁשּסֹופי ּדזה , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

deW6 ׁשהּמלכּות הּוא יהּודה אליו וּיּגׁש ענין ּכי , ¨¤ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשוים. ׁשניהם (יֹוסף) אנּפין ּוזעיר ְְְְִִֵֵֵֶַָָ(יהּודה)

ּׁשּכתּוב  מה ּדר על הּוא ׁשוה ּדענין ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָּומבאר,

ּתֹורה' הּכתּוב 7ּב'לּקּוטי הּיׁשר 8ּבפרּוׁש לעׂשֹות ְְֲִֵֵַַַָָָָ

ּדדעת  והּיחּוד החּבּור הּוא יׁשר ּדענין ה', ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּבעיני

ּתּתאה  ויחּודא עּלאה יחּודא ּתחּתֹון, ודעת ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָעליֹון

ּבאחד  אחד למהוי ּבׁשוה), הם .9(ׁשּׁשניהם ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

(ּכמֹו) הם עצמם, מּצד ּׁשהם ּכמֹו ויהּודה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּדיֹוסף

ׁשהּוא  אנּפין), (זעיר ּדּביֹוסף הפכים. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָׁשני

הּוא  למּטה, יׁש10מלמעלה ׁשּלמעלה עליֹון ּדעת ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

מּלמּטה  ׁשהּוא (מלכּות), ּוביהּודה אין, ְְְִִִֶַַַַָָָּולמּטה

הּוא  ּולמעלה 10למעלה, יׁש ׁשּלמּטה ּתחּתֹון ּדעת ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָ

ּדדעת  החּבּור הּוא יהּודה אליו וּיּגׁש וענין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָאין,

רז"ל  ׁשאמרּו [וזהּו ּתחּתֹון. ודעת על 11עליֹון ְְְְְֶֶֶַַַַַַָ

לׁשֹון  אּלא וּיּגׁש אין יהּודה, אליו וּיּגׁש ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּפסּוק

עליֹון  ּדדעת החּבּור הּוא הּׁשלֹום ּדענין ְְְְִִֶַַַַַָָׁשלֹום,

ּתחּתֹון  ּׁשּכתּוב 12ודעת מה ּדר ועל ונקּבצּו13]. ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

ראׁש להם וׂשמּו יחּדו יׂשראל ּובני יהּודה ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹּבני

ּדעכׁשו  היא 14אחד, יהּודה ּדבני העבֹודה , ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ

למעל  ּדבני מּלמּטה והעבֹודה ּתחּתֹון, ּדעת ה, ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָ

היא  ליֹוסף] ׁשּׁשּיכים הּׁשבטים [עׂשרת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל

ּבאחד. אחד למהוי יחד, יתחּברּו לבא  ּולעתיד עליֹון, ּדעת למּטה, ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמּלמעלה

‰fÓe ּדהּגׁשת הענין ׁשּבגּלּוי, ענינים. ׁשני ליֹוסף, יהּודה ׁשּבהּגׁשת מּובן, ƒ∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

הּמׁשּפיע, הּוא אנּפין) זעיר (יסֹוד ׁשיֹוסף לפי הּוא ליֹוסף ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָיהּודה

ׁשּימׁש אדני, ּבי ּובּקׁש ליֹוסף יהּודה נּגׁש ולכן הּמקּבל, הּוא (מלכּות) ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻויהּודה

ליֹוסף, יהּודה ּבהּגׁשת ענין ועֹוד הּצּדיק. מּיֹוסף הּׁשפע ּבהּסֹופי fOxOWּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ¤§ª¨ְֵַ

ּדעת  אנּפין, (זעיר ּדיֹוסף והּיחּוד החּבּור ׁשהּוא יהּודה, אליו ּדוּיּגׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּתיבֹות

ּתהיה  ׁשהּמלכּות לבא, לעתיד ׁשּיהיה ּתחּתֹון) ּדעת (מלכּות, ויהּודה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעליֹון)

העלּיה  ּגם מרּמז יהּודה אליו ׁשּבוּיּגׁש לֹומר, יׁש זה ּפי ועל אנּפין. הּזעיר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּכמֹו

חיל  אׁשת אנּפין, (מזעיר למעלה ּתהיה ׁשמלכּות לבא, לעתיד ׁשּיהיה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדמלכּות
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‰¯Bz7·e˙k‰ Le¯Ùa8 »¿≈«»
,'‰ ÈÈÚa ¯Li‰ ˙BNÚÏ«¬«»»¿≈≈
¯eaÁ‰ ‡e‰ ¯LÈ ÔÈÚc¿ƒ¿»»»«ƒ
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„c „eÁi‰Â¿«ƒ¿««∆¿¿««
‡„eÁÈÂ ‰‡lÚ ‡„eÁÈ ,ÔBzÁz«¿ƒ»ƒ»»¿ƒ»

‰‡zz.תחתון ויחוד עליון [=יחוד «»»
ה'] אחדות בידיעת אופנים ב'

ÈÂ‰ÓÏ ,(‰ÂLa Ì‰ Ì‰ÈML)∆¿≈∆≈¿»∆¿∆¡≈
„Á‡a „Á‡.בשוה שוה [=להיות ∆»¿∆»

כמו  ירגיש התחתון שגם כדלהלן,

9BÓkהעליון] ‰„e‰ÈÂ ÛÒBÈc .¿≈ƒ»¿
(BÓk) Ì‰ ,ÌÓˆÚ „vÓ Ì‰M∆≈ƒ««¿»≈¿
¯ÈÚÊ) ÛÒBÈac .ÌÈÎÙ‰ ÈL¿≈¬»ƒ∆¿≈¿≈

‡e‰L ,(ÔÈt‡ ענין את מסמל «¿ƒ∆
hÓÏ‰,הידיעה ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
‡e‰10‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ ˙Úc««∆¿∆¿«¿»

‰„e‰È·e ,ÔÈ‡ ‰hÓÏe LÈ≈¿«»«ƒƒ»
‡e‰L ,(˙eÎÏÓ) את מסמל «¿∆

הנבראים  של «»¿hÓlÓƒ‰הידיעה
‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ10ÔBzÁz ˙Úc ¿«¿»«««¿

,ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏe LÈ ‰hÓlL∆¿«»≈¿«¿»«ƒ
‡e‰ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«ƒ«≈»¿»
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„c ¯eaÁ‰«ƒ¿««∆¿¿««

ÔBzÁz תורגש תחתון' ב'דעת שגם «¿
עליון' e¯Ó‡L'דעת e‰ÊÂ] .¿∆∆»¿

Ï"Ê¯11ÂÈÏ‡ LbiÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ««««»«ƒ«≈»
ÔBLÏ ‡l‡ LbiÂ ÔÈ‡ ‰„e‰È¿»≈«ƒ«∆»»
‡e‰ ÌBÏM‰ ÔÈÚc ,ÌBÏL»¿ƒ¿««»
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„c ¯eaÁ‰«ƒ¿««∆¿¿««

ÔBzÁz12‰Ó C¯c ÏÚÂ .[ «¿¿«∆∆«
·e˙kM13 לעתידֿלבוא בנבואה ∆»

È·e ‰„e‰È Èa eˆa˜Â¿ƒ¿¿¿≈¿»¿≈
Ï‡¯NÈ[השבטים ÂcÁÈ[=עשרת ƒ¿»≈«¿»

,„Á‡ L‡¯ Ì‰Ï eÓNÂ¿»»∆…∆»
ÂLÎÚc14È·c ‰„B·Ú‰ , ¿«¿»»¬»ƒ¿≈

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ ‰„e‰È¿»ƒƒ¿«»¿«¿»
È·c ‰„B·Ú‰Â ,ÔBzÁz ˙Úc«««¿¿»¬»ƒ¿≈
ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ] Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬∆∆«¿»ƒ

„È˙ÚÏe ,ÔBÈÏÚ ˙Úc ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ [ÛÒBÈÏ ÌÈÎiML∆«»ƒ¿≈ƒƒ¿«¿»¿«»««∆¿¿»ƒ
.„Á‡a „Á‡ ÈÂ‰ÓÏ ,„ÁÈ e¯aÁ˙È ‡·Ï»…ƒ¿«¿««¿∆¡≈∆»¿∆»

,Èel‚aL .ÌÈÈÚ ÈL ,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰aL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆¿«»«¿»¿≈¿≈ƒ¿»ƒ∆¿ƒ
¯ÈÚÊ „BÒÈ) ÛÒBÈL ÈÙÏ ‡e‰ ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«»«¿»¿≈¿ƒ∆≈¿¿≈
‰„e‰ÈÂ ÚÈtLn‰ ‡e‰ (ÔÈt‡«¿ƒ««¿ƒ«ƒ»
ÔÎÏÂ ,Ïa˜n‰ ‡e‰ (˙eÎÏÓ)«¿«¿«≈¿»≈
Èa Lw·e ÛÒBÈÏ ‰„e‰È Lbƒ«¿»¿≈ƒ≈ƒ
ÚÙM‰ Ba CLÓiL ,È„‡¬…ƒ∆À¿»«∆«

˜Ècv‰ ÛÒBiÓ מודגשת שבזה ƒ≈««ƒ
יוסף  Lb‰a˙מעלת ÔÈÚ „BÚÂ .¿ƒ¿»¿«»«

Ên¯nL ,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈∆¿À»
ÂÈÏ‡ LbiÂc ˙B·Èz ÈÙBq‰a¿«≈≈¿«ƒ«≈»
„eÁi‰Â ¯eaÁ‰ ‡e‰L ,‰„e‰È¿»∆«ƒ¿«ƒ
˙Úc ,ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ) ÛÒBÈc¿≈¿≈«¿ƒ««
˙Úc ,˙eÎÏÓ) ‰„e‰ÈÂ (ÔBÈÏÚ∆¿ƒ»«¿««
,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL (ÔBzÁz«¿∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

˙eÎÏn‰L ו בשווה È‰z‰תתרומם ∆««¿ƒ¿∆
‰Ê Èt ÏÚÂ .ÔÈt‡ ¯ÈÚf‰ BÓk¿«¿≈«¿ƒ¿«ƒ∆
ÂÈÏ‡ LbiÂaL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆¿«ƒ«≈»

Ên¯Ó ‰„e‰È שהמלכות רק לא ¿»¿À»
אלא  למידות, בשוה »Ìbתהי'

˙eÎÏÓc ‰iÏÚ‰ נוספת עליה »¬ƒ»¿«¿
Ï·‡,ויתרה  „È˙ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

‰ÏÚÓÏ ‰È‰z ˙eÎÏÓL∆«¿ƒ¿∆¿«¿»
‡ ¯ÈÚÊÓ)ÏÈÁ ˙L‡ ÔÈt ƒ¿≈«¿ƒ≈∆«ƒ

‰ÏÚa ˙¯ËÚ15- חיל' [=אשת ¬∆∆«¿»
(ֿשמעל  וכתר עטרה תהיה מלכות,

המידות] ששת - ל'בעלה' ,הראש)
L היא זו Ìbמעלה ‰ÏÚÓl ∆¿«¿»«

.ÌÈÂL Ì‰ÈLc ÔÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ
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ז d"kyz'd ,ybie t"y

ּבעלה  ּדׁשניהם 15עטרת מהענין ּגם ׁשּלמעלה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ִָׁשוים.

LÈÂ ּבּזהר ּדאיתא מה ּדזהּו ׁשהּגׁשת 16לֹומר, ¿≈ְְִֶֶַַַַַַָָֹ

ּגאּלה  סמיכת ענין הּוא ליֹוסף ְְְְְִִֵַָָָֻיהּודה

ּותפּלה  יֹוסף, יסֹוד, ּבחינת היא [ּדגאּלה ְְְְְִִִִִִֵַָָָֻלתפּלה

יהּודה  מלכּות, ּבחינת רז"ל 17היא ּדמּלׁשֹון .[18 ְְְְְִִִַַַַָ

ּתפּלה  סמיכת (ולא לתפּלה ּגאּלה ְְְְְְִִִִִַַָָָֹֻסמיכת

נסמכת  ּוגאּלה ּבמקֹומּה היא ׁשּתפּלה ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָֻֻלגאּלה),

מּובן  לתפּלה, הּוא 91(נּגׁשת) ׁשהעּקר הּתפּלה.20, ְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

הּוא  ליֹוסף יהּודה ׁשהּגׁשת ּבּזהר ׁשאֹומר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּומּזה

ּבהּגׁשת  ׁשּגם מׁשמע, לתפּלה, ּגאּלה סמיכת ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻענין

ּדיהּודה  הּמעלה (ּבהעלם) יׁשנּה ליֹוסף ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָיהּודה

יֹוסף. ְֵֵַלגּבי

אדמֹו"ר Ô·eÈÂג) ּׁשּכתב מה ּבהק ּדים זה ¿»ְְְִֶֶַַַַָ

ּבדּבּור  עדן נׁשמתֹו ְְִִֵֶָ(מהורש"ב)

זה  ּבי 21הּמתחיל ּתחלה הקּדים ׁשּיהּודה ּדזה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

נא  ידּבר להתחיל צרי היה (ּדלכאֹורה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹאדני

ּפסּוק  קדימת ּכענין הּוא גֹו') אדנֿי 22עבּד ְְְְְֲִִַַָָָֹ

ּכדאיתא  לתפּלה, ּגאּלה ּבין הפסק זה [ׁשאין הּתפּלה קֹודם ּתפּתח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׂשפתי

ארכּתא 23ּבּגמרא  ּכתפּלה ּתפּתח, ׂשפתי אדנֿי לממר רּבנן ּדתּקינּו ּכיון , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפתח  ׂשפתי ּפרׁש, ּתפּתח ׂשפתי אדנֿי הּפסּוק על ּבּתרּגּום והּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹּדמּיא].

ּדרּוׁשים  ּבכּמה ּומבאר (וגם 24ּבאֹוריתא. ּותפּלה ּדתֹורה הענין הּמבארים ְְְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָֹ

הּנ"ל  ׁשהּתפּלה 25ּבּדרּוׁש היא, הּתפּלה ׁשּבהתחלת זה ׁשּבפסּוק ּדהּבּקׁשה ,( ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּדכמֹו ּבאֹוריתא). ּתפּתח ׂשפתי (אדנֿי תֹורה ּכמֹו ּתהיה (ּתהלת יּגיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ(ּופי

ּבפי ׂשמּתי אׁשר ּדברי ה', ּדבר היא לֹומד ׁשהאדם הּתֹורה ,26ׁשּבּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּקֹורא  אחר ּכעֹונה הּוא יּגיד 27והאדם ּדּופי ּבאֹופן ּתהיה הּתפּלה ּגם כן ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

LzldY(המׁשכה מּלׁשֹון (יּגיד ּתמׁש ידּה ׁשעל ּתהיה האדם ׁשּתפּלת , §¦¨¤ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּתפּלתֹו ,ְְִִֶֶַָָָָּתהּלת
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ד.)15 יב, ב).)16משלי (רה, פרשתנו ריש ואילך).)17ח"א יג ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה

תשצד  ס"ע ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה ואילך), תפז ע' (שם תרס"ח ואילך), קיט ע' תרס"ו (המשך תרס"ו ויגש ד"ה

.4 שבהערה זה ד"ה וראה ועוד. ב.)18ואילך). ט, שם ב. ד, 17.)19ברכות בהערה בהנסמן דזה )20ראה מזה גם וכמובן

שם  לברכות  בפרש"י (הובא ה"א פ"א ברכות ירושלמי ראה – תתקבל שהתפלה בכדי הוא לתפלה גאולה לסמוך שצריך

ס"ב. סקי"א תפלה הל' או"ח אדה"ז שו"ע הסומך). זה ואילך.)21ד"ה סז ע' תרנ"ח סה"מ – יז.)22תרנ"ח נא, תהלים

שם.)23 קצז).)24ברכות (ע' שם לתהלים אור) (יהל אוה"ת גם וראה תמג. ע' שם תלא. ע' תרכ"ז רפה. ע' תרכ"ו סה"מ

עו.)25 ע' שם סח. ע' שם תרנ"ח כא.)26סה"מ נט, השלישי )27ישעי' בחודש ד"ה ואילך. סע"ג סו, יתרו תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˙È‡c ‰Ó e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ[מובא=]¯‰fa16‰„e‰È ˙Lb‰L ¿≈«¿∆«¿ƒ»«…«∆«»«¿»

‰lÙ˙Ï ‰l‡b ˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ ‡e‰ ÛÒBÈÏ ברכת מסמיכים (בתפילה ¿≈ƒ¿»¿ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»
עשרה) שמונה לתפילת ישראל BÒÈ„,גאל ˙ÈÁa ‡È‰ ‰l‡‚c]ƒ¿À»ƒ¿ƒ«¿

‰„e‰È ,˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰lÙ˙e ,ÛÒBÈ17ÔBLlÓc .[ ≈¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿¿»¿ƒ¿
Ï"Ê¯18‰lÙ˙Ï ‰l‡b ˙ÎÈÓÒ ««¿ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»

,(‰l‡‚Ï ‰lÙz ˙ÎÈÓÒ ‡ÏÂ)¿…¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿À»
‰l‡‚e dÓB˜Óa ‡È‰ ‰lÙzL∆¿ƒ»ƒƒ¿»¿À»
,‰lÙ˙Ï (˙Lb) ˙ÎÓÒƒ¿∆∆ƒ∆∆ƒ¿ƒ»

Ô·eÓ19‡e‰ ¯wÚ‰L ,20 »∆»ƒ»
‰lÙz‰ שהגאולה - יהודה מעלת - «¿ƒ»

אליו  נסמכת ÓB‡L¯(יוסף) ‰fÓe .ƒ∆∆≈
ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰L ¯‰fa«…«∆«»«¿»¿≈

העליון) הוא יוסף ÔÈÚ(שבה ‡e‰ƒ¿»
‰lÙ˙Ï ‰l‡b ˙ÎÈÓÒ שבה) ¿ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»

העליון) ÌbLיהודה ,ÚÓLÓ ,«¿»∆«
dLÈ ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰a¿«»«¿»¿≈∆¿»
‰„e‰Èc ‰ÏÚn‰ (ÌÏÚ‰a)¿∆¿≈««¬»ƒ»

.ÛÒBÈ Èa‚Ï שהגשת שנתבאר אחרי ¿«≈≈
את  גם בהעלם כוללת ליוסף יהודה

לדרגת  בשווה להיות יהודה של עלייתו

יתבאר  מיוסף, למעלה ועוד יוסף

- אדוני" "בי מיוסף יהודה שבקשת

גם  נמצאת - יוסף מעלת בו שתומשך

לפ  שפתי בבקשה "אד' התפילה ני

שגם  היא זו בקשה שתוכן תפתח"

תיכנס  האדם) של (דיבורו בתפילה

הקב"ה). של (דיבורו התורה מעלת

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‚¿»∆¿«¿ƒ«
(·"˘¯Â‰Ó) ¯"BÓ„‡ ·˙kM∆»««¿
ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„a Ô„Ú B˙ÓLƒ¿»≈∆¿ƒ««¿ƒ

‰Ê21ÌÈc˜‰ ‰„e‰iL ‰Êc , ∆¿∆∆¿»ƒ¿ƒ
‰¯B‡ÎÏc) È„‡ Èa ‰ÏÁz¿ƒ»ƒ¬…ƒ¿ƒ¿»
‡ ¯a„È ÏÈÁ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒ¿«¿ƒ¿«∆»
˙ÓÈ„˜ ÔÈÚk ‡e‰ ('B‚ Ec·Ú«¿¿¿ƒ¿»¿ƒ«

˜eÒt22ÁzÙz È˙ÙN ÈŒ„‡ »¬…»¿»«ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡L] ‰lÙz‰ Ì„B˜∆«¿ƒ»∆≈∆

ÔÈa ˜ÒÙ‰ ברכת‰lÙ˙Ï ‰l‡b ∆¿≈≈¿À»ƒ¿ƒ»
'גאל  ברכת בין כלל להפסיק אין שהרי

שמונהֿעשרה  לתפילת Óba¯‡ישראל' ‡˙È‡„k ,23eÈw˙c ÔÂÈk , ƒ¿ƒ»«¿»»≈»¿«ƒ
¯ÓÓÏ Ôa¯[לומר (חכמים) שתיקנו ÁzÙz,[=כיון È˙ÙN ÈŒ„‡ «»»¿≈«¬…»¿»«ƒ¿»

‡iÓc ‡zÎ¯‡ ‰lÙ˙k מתפילת חלק זה נעשה ארוכה. לתפילה [=דומה ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»«¿»
עשרה] ÁzÙzשמונה È˙ÙN ÈŒ„‡ ˜eÒt‰ ÏÚ Ìeb¯za ‰p‰Â .[¿ƒ≈««¿««»¬…»¿»«ƒ¿»

‡˙È¯B‡a Á˙t È˙ÙN ,L¯t≈≈¿»«¿«¿«¿»
בתורה] שפתי Óe·‡¯[=פתח . ַ¿…»
ÌÈLe¯c ‰nÎa מאמרי=] ¿«»¿ƒ

‰24ÔÈÚחסידות] ÌÈ¯‡·n‰«¿»¬ƒ»ƒ¿»
Le¯ca Ì‚Â) ‰lÙ˙e ‰¯B˙c¿»¿ƒ»¿««¿

Ï"p‰25˜eÒÙaL ‰Lwa‰c ,( ««¿««»»∆¿»
,‡È‰ ‰lÙz‰ ˙ÏÁ˙‰aL ‰Ê∆∆¿«¿»««¿ƒ»ƒ
(E˙Ï‰z „ÈbÈ ÈÙe) ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»∆
ÈŒ„‡) ‰¯B˙ BÓk ‰È‰zƒ¿∆¿»¬…»
.(‡˙È¯B‡a ÁzÙz È˙ÙN¿»«ƒ¿»¿«¿»
‰¯Bz‰ ,‰¯BzaL BÓÎcƒ¿∆«»«»
,'‰ ¯·c ‡È‰ „ÓBÏ Ì„‡‰L∆»»»≈ƒ¿«

È¯·c(הקב"ה ÈzÓN(של ¯L‡ ¿»«¬∆«¿ƒ
EÈÙa26‰BÚk ‡e‰ Ì„‡‰Â , ¿ƒ¿»»»¿∆

‡¯Bw‰ ¯Á‡ תורה הלומד אדם «««≈
- הקורא אחר (חוזר) כעונה הוא

- ‰27‰lÙzהקב"ה Ìb ÔÎ BÓk ,¿≈««¿ƒ»
„ÈbÈ ÈÙec ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆¿ƒ«ƒ
‰È‰z Ì„‡‰ ˙lÙzL ,E˙Ï‰z¿ƒ»∆∆¿ƒ«»»»ƒ¿∆
„ÈbÈ) CLÓz d„È ÏÚL∆«»»À¿««ƒ
,E˙l‰z (‰ÎLÓ‰ ÔBLlÓƒ¿«¿»»¿ƒ»∆

.‰"aw‰ ÏL B˙lÙz¿ƒ»∆«»»
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eb'ח dcedi eil` ybie

הּנ"ל מ ‰Â‰ד) ּבּדרּוׁשים ׁשּתֹורה 28באר , ¿ƒ≈ְְִֶַַַָָֹ

הענינים  ׁשני ּדגמת הם ְְְְִִִֵֵַָָָֻּותפּלה

אין  עד  מּטה ּולמּטה קץ אין עד מעלה ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּדלמעלה

למּטה, מּלמעלה המׁשכה ׁשהיא ּדתֹורה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּתכלית.

ּותפּלה  ּתכלית, אין עד ּדלמּטה הענין ּדגמת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻהיא

הענין  ּדגמת היא למעלה מּלמּטה העלאה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻׁשהיא

הּידּוע  ּפי ועל קץ. אין עד ׁשאֹור 29ּדלמעלה ּדזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

(הּׁשֹורׁש ּתכלית אין עד למּטה הּוא סֹוף ְְִֵֵֶַַַַָאין

ׁשהּוא  והּגּלּוי, ההתּפּׁשטּות ענין הּוא ְְְְְִִִֶַַַַָּדתֹורה)

ּתכלית, אין עד מּטה למּטה ּומתּגּלה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָמתּפּׁשט

הּוא  קץ אין עד למעלה הּוא סֹוף אין ׁשאֹור ְְְֵֵֵֶֶַַָוזה

מעלה  למעלה ּבעצמּותֹו ונכלל ׁשּמתעלה ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָּכמֹו

מּתֹורה. למעלה היא ׁשּתפּלה מּובן, קץ, אין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָעד

ּתהלת יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדנֿי ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹוהּבּקׁשה

ּתהיה למעלה מּלמּטה ׁשהיא ׁשּבּתפּלה mBהיא, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ©
לּמטה. מּלמעלה ּדתֹורה, ְְְְֲִַַַַָָָָהּמעלה

ÔÈÚ‰Âהיא ּדתפּלה מבּקׁשmc`dWהּוא, ¿»ƒ¿»ְִִִָ¤¨¨¨ְֵַ

ידי  ׁשעל ההמׁשכה וגם ְְְְִֵֵֶַַַַַָָּומתּפּלל,

היא  ּבּקׁשתֹו, את ממּלא ׁשהּקּב"ה זה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּתפּלה,

ידי למעׂשה הּמּטה, ּדעבֹודת הּמעלה ְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָמּצד

ׁשּצרי30ּתכסֹוף  זה על ּדמהּטעמים לֹומר, ויׁש . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּביראה  ּבאימה רּבֹו לפני ּכעבד ּבּתפּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלעמֹוד

הרצֹון 31ּובפחד  את למעלה מעֹוררת (ּתפּלה) הּמּטה ׁשעבֹודת זה ּכי הּוא, , ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּדבּטּול  הּמעלה יׁשנּה הּמּטה ׁשּבעבֹודת לפי (ּבעּקר) הּוא ּבּקׁשתֹו את ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלמּלאת

למעלה 32הּיׁש יֹותר  מעֹוררת היא יֹותר, ּגדֹול ּבבּטּול היא ׁשהּתפּלה ּכל ולכן, , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּקׁשתֹו את הּבּקׁשה 33למּלאת ּכי למעלה, מּלמּטה העלאה היא ׁשּתפּלה וזהּו . ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ּבאֹופן ּבבּטּול היא ׁשּיֹוצא carCּדתפּלה הּוא הּבּטּול ּדענין הּמבּקׁש), ְְְִִִִֶָ§¤¤ְְְִִֵֵֶַַַָ

לפני  ּגם [ׁשּיׁשנֹו הּׁשם ּדבר היא ותֹורה למעלה. מּלמּטה העלאה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמּמציאּותֹו,
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.11 הערה שם ובהנסמן ואילך), רצט ס"ע סיון מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ס"ב על )28ה'תשכ"ט ד"ה ראה

.15 בהערה שם ובהנסמן ס"ג, ואילך) קפ ס"ע ניסן מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ה'תשי"ד עומד העולם ג"ד

ובכ"מ.)29 קפח. ע' תרס"ו טו.)30המשך יד, איוב – הכתוב ה )31לשון פ"ד תפלה הל' (ודאדה"ז)רמב"ם טושו"ע "ה.

צה. סו"ס תפלה הל' החידוש )32או"ח מפני הוא התפלה ידי שעל מ"ן דהעלאת תלב, ע' תרכ"ז סה"מ בארוכה ראה

הוא זה וענין – המדברת דצפור כהמשל yidשבזה, lehiaa.(ב כ, – במדבר ס"פ (ע')33(לקו"ת שם תרכ"ז סה"מ ראה

(הובא  סע"ב לד, ברכות וראה דמרכבה. בביטול בטלים שהם לפי היא האבות דתפלת שהמעלה עה) (ע' שם תרנ"ח תמג)

המלך". לפני "כעבד שהוא לפי הוא רחב"ד של תפלתו שהועילה זה על דהטעם שם) ותרנ"ח תרכ"ז בסה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.˙ÈÏÎ˙ ÔÈ‡ „Ú ‰ËÓ ‰ËÓÏÂ ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛÂÒŒÔÈ‡ ¯Â‡ ÔÈÚ

האלוקי, שבאור השלימות מבארים אלו הזוהר ËÓ‰דברי ‰ËÓÏ שנמשך -

גם  להחיות מטה למטה שנמשך ועד הגשמיים הנבראים את להחיות למטה

הטומאה). (כוחות הקליפות ÏÚÓ‰את ‰ÏÚÓÏ- העליונים העולמות שגם -

אין  - קץ אין עד מעלה למעלה אצילות

יתברך. עצמותו לגבי ערך להם

ÌÈLe¯ca ¯‡·Ó ‰‰Â („¿ƒ≈¿…»«¿ƒ
Ï"p‰28Ì‰ ‰lÙ˙e ‰¯BzL , ««∆»¿ƒ»≈

‰ÏÚÓÏc ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙Ó‚cÀ¿«¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»
‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈¿«»
‰¯B˙c .˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ«»«≈«¿ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»ƒ¿«¿»

‰hÓÏ של חכמתו לומד שהאדם ¿«»
לשכלו  ומורידה ‰È‡הקב"ה ,ƒ

ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚cÀ¿«»ƒ¿»ƒ¿«»«≈
‡È‰L ‰lÙ˙e ,˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
האֿל  בגדלות האדם מתבונן שבתפילה

מעצמו  ויוצא מתעלה È‰ƒ‡ובזה
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚cÀ¿«»ƒ¿»ƒ¿«¿»«≈

Úe„i‰ Èt ÏÚÂ .ı˜29‰Êc ≈¿«ƒ«»«¿∆
‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡L∆≈¿«»
L¯BM‰) ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ«∆
ÔÈÚ ‡e‰ (‰¯B˙c¿»ƒ¿«
‡e‰L ,Èelb‰Â ˙eËMt˙‰‰«ƒ¿«¿¿«ƒ∆
‰hÓ ‰hÓÏ ‰lb˙Óe ËMt˙Óƒ¿«≈ƒ¿«∆¿«»«»
¯B‡L ‰ÊÂ ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ¿∆∆
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡≈¿«¿»«≈
ÏÏÎÂ ‰ÏÚ˙nL BÓk ‡e‰ ı≈̃¿∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
„Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ B˙eÓˆÚa¿«¿¿«¿»«¿»«
‡È‰ ‰lÙzL ,Ô·eÓ ,ı˜ ÔÈ‡≈≈»∆¿ƒ»ƒ

‰¯BzÓ ‰ÏÚÓÏ שיתבאר .כמו ¿«¿»ƒ»
„‡ ‰Lwa‰ÂÁzÙz È˙ÙN ÈŒ ¿««»»¬…»¿»«ƒ¿»

,‡È‰ E˙Ï‰z „ÈbÈ ÈÙeƒ«ƒ¿ƒ»∆ƒ
‰hÓlÓ ‡È‰L ‰lÙzaL∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿«»
‰ÏÚn‰ Ìb ‰È‰z ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿∆«««¬»
.‰ËnÏ ‰ÏÚÓlÓ ,‰¯B˙c¿»ƒ¿«¿»¿«»
תתבאר  תפילה על שבתורה והמעלה

אינה להלן  התורה זאת לעומת התחתון, האדם במעשה תלוי' שהתפילה

שהיא. כמו למטה התורה את ממשיך שלו התורה ובלימוד באדם, כלל תלויה

Ì‚Â ,Ïlt˙Óe Lw·Ó Ì„‡‰L ‡È‰ ‰lÙ˙c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ∆»»»¿«≈ƒ¿«≈¿«
‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה‡lÓÓ ‰"aw‰L ‰Ê ,‰lÙz‰ È„È ÏÚL ««¿»»∆«¿≈«¿ƒ»∆∆«»»¿«≈

„vÓ ‡È‰ ,B˙Lwa ˙‡∆«»»ƒƒ«
,‰hn‰ ˙„B·Úc ‰ÏÚn‰««¬»«¬«««»

ÛBÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ הקב"ה=] ¿«¬∆»∆ƒ¿
האדם] למעשה 30LÈÂנכסף .¿≈

‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,¯ÓBÏ«∆¿«¿»ƒ«∆
„·Úk ‰lÙza „BÓÚÏ CÈ¯vL∆»ƒ«¬«¿ƒ»¿∆∆
‰‡¯Èa ‰ÓÈ‡a Ba¯ ÈÙÏƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»

„ÁÙ·e31‰Ê Èk ,‡e‰ , ¿««ƒ∆
(‰lÙz) ‰hn‰ ˙„B·ÚL∆¬«««»¿ƒ»
ÔBˆ¯‰ ˙‡ ‰ÏÚÓÏ ˙¯¯BÚÓ¿∆∆¿«¿»∆»»
‡e‰ B˙Lwa ˙‡ ˙‡lÓÏ¿«…∆«»»
˙„B·ÚaL ÈÙÏ (¯wÚa)¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
Ïeh·c ‰ÏÚn‰ dLÈ ‰hn‰««»∆¿»««¬»¿ƒ

Li‰32‰lÙz‰L Ïk ,ÔÎÏÂ , «≈¿»≈»∆«¿ƒ»
‡È‰ ,¯˙BÈ ÏB„b Ïeh·a ‡È‰ƒ¿ƒ»≈ƒ
˙‡lÓÏ ‰ÏÚÓÏ ¯˙BÈ ˙¯¯BÚÓ¿∆∆≈¿«¿»¿«…

B˙Lwa ˙‡33‰lÙzL e‰ÊÂ . ∆«»»¿∆∆¿ƒ»
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡È‰ƒ«¬»»ƒ¿«»
‰lÙ˙c ‰Lwa‰ Èk ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««»»ƒ¿ƒ»
„·Úc ÔÙB‡a) Ïeh·a ‡È‰ƒ¿ƒ¿∆¿∆∆
‡e‰ Ïeha‰ ÔÈÚc ,(Lw·n‰«¿«≈¿ƒ¿»«ƒ
‰‡ÏÚ‰ ,B˙e‡ÈˆnÓ ‡ˆBiL∆≈ƒ¿ƒ«¬»»

.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ היא זה וכל ƒ¿«»¿«¿»
העצמית  ישותו לבטל האדם פעולת

הדרגות  את מעורר שבזה בתפילתו

c·¯שלמעלה. ‡È‰ ‰¯B˙Â¿»ƒ¿«
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ט d"kyz'd ,ybie t"y

ידי  על ׁשּנעׂשית והּפעּלה ּדהאדם], הּתֹורה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעסק

סֹוף  אין ואֹור ׁשהּתֹורה היא ּדהאדם הּתֹורה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָעסק

ׁשּגם  מּזֹו, ויתרה לאדם. נמׁשכים ּבּה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻהּמלּבׁש

ּבּה הּמלּבׁש סֹוף אין ואֹור הּתֹורה ְְְֵַַַַָָָָֻהמׁשכת

mc`A ׁשהאדם ידי על (לא הּוא ּבּתֹורה, העֹוסק ¨¨¨ְֵֵֶַַָָָָָֹ

נמׁשכת  ׁשהּתֹורה אּדרּבה) אּלא ׂשכלֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמבּטל

ׁשהּוא  ּכמֹו האדם ׁשל ּבׂשכלֹו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָּומתלּבׁשת

למּטה. מּלמעלה המׁשכה ְְְְְִִִַַַָָָָּבמציאּותֹו,

LÈÂׁשּלּה הּׁשּיכּות ׁשּבּתֹורה, ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְִֶֶַַַַָָָ

לזה  היא ּתכלית אין עד דלמּטה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלהענין

sFq oi` xF`W,ּתכלית אין עד למּטה הּוא ¤¥ְְִֵַַַָ

הּקּב"ה  ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהיא ְְִֶֶֶַַָָָָָׁשהּתֹורה

ּבּתפּלה, הּוא כן ּכמֹו מּטה, למּטה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָנמׁשכת

קץ  אין עד ּדלמעלה  להענין ּדתפּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהּׁשּיכּות

העלאה  היא ׁשהּתפּלה מּפני רק (לא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהיא

mc`dCלזה ּגם) אּלא ,sFq oi` xF`W הּוא §¨¨¨ְֶֶַָ¤¥
הּתפּלה  ידי ׁשעל ּדזה קץ. אין עד ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָלמעלה

[ּגם  הּמתּפּלל ּבקׁשת למלאת חדׁש רצֹון ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹמתעֹורר

לזה] ראּוי אינֹו הּתֹורה חכמת ּפי הּוא 34ּכׁשעל ְְִֵֶֶַַַָָָָ

ּבאֹור  עלּיה נעׂשה הּתפּלה ידי ׁשעל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלפי

מהׁשּתלׁשלּות, למעלה מתעּלה ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה,

מהּתֹורה  ּגם עד 34ּולמעלה מעלה למעלה עד , ְְְְְֵַַַַַַַָָָָ

את  למּלאת חדׁש הרצֹון נמׁש ּומּׁשם קץ, ְְִִֵֵֶַַָָָָָֹאין

ּבהמׁשכה  יתרֹון יׁש כן ּפי על ׁשאף אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּקׁשתֹו.

ּכיון  הּתפּלה, ידי ׁשעל ּדההמׁשכה ּתפּלה. ידי ׁשעל ההמׁשכה לגּבי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּדתֹורה

היא  הּתפּלה ידי ׁשעל מּלמעלה ההמׁשכה ּגם לכן הּמּטה, עבֹודת היא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשּתפּלה

אּלא ה ּמתּפּלל), ּבּקׁשת (מּלּוי העֹולם לעניני היא WxFXWּבנֹוגע ההמׁשכה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ¤¤ְִַַָָ

מּצד  מּלמעלה המׁשכה ׁשהיא ּדתֹורה, וההמׁשכה קץ. אין עד מעלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָמּלמעלה

המׁשכת היא ונתלּבׁשה `zEwlעצמּה, למּטה ירדה ׁשהּתֹורה לאחרי ׁשּגם . ְְִַַַָָ¡Ÿְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּנבראים. מּׂשכל ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו היא אנֹוׁשי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׂשכל

צדק'e‡·e¯ה) ה'ּצמח ּׁשּכתב מה ּפי על יּובן יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

רז"ל 35ּבמאמר  ׁשאמרּו הענין להבין הּמתחיל אין 36דּבּור ׁשאֹור ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
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ערב )34 ס"ע אייר מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ס"ה ה'תשכ"ב גו' טוב מה הנה לדוד המעלות שיר ד"ה ראה

.29 הערה שם ובהנסמן קכח.)35ואילך), ע' שם ראה – ואילך. קי ע' ענינים באוה"ת נז )36נדפס תיקון סוף תקו"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰lÚt‰Â ,[Ì„‡‰c ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ÈÙÏ Ìb BLiL] ÌM‰«≈∆∆¿«ƒ¿≈≈∆«»¿»»»¿«¿À»
¯B‡Â ‰¯Bz‰L ‡È‰ Ì„‡‰c ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ È„È ÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈≈∆«»¿»»»ƒ∆«»¿

da LaÏn‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ו יורדים,BfÓ ‰¯˙ÈÂ .Ì„‡Ï ÌÈÎLÓ ≈«¿À»»ƒ¿»ƒ»»»ƒ≈»ƒ
Ì„‡a da LaÏn‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Â ‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰ ÌbL∆««¿»««»¿≈«¿À»»»»»

,‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ÏÚ ‡Ï) ‡e‰ »≈«»…«
,BÏÎN ˙‡ Ïh·Ó Ì„‡‰L È„È¿≈∆»»»¿«≈∆ƒ¿

(‰a¯c‡ ‡l‡ תורה לימוד לשם ∆»«¿«»
בשכלו  להשתמש הוא זקוק כראוי

˙LaÏ˙Óe ˙ÎLÓ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿∆∆ƒ¿«∆∆
‡e‰L BÓk Ì„‡‰ ÏL BÏÎNa¿ƒ¿∆»»»¿∆
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ,B˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ«¿»»ƒ¿«¿»

.‰hÓÏ שמעלת יבהיר ולהלן ¿«»
רק  אינה - העלאה תנועת - התפילה

˙Ó‚Â„·,"קץ אין עד מעלה "למעלה

תנועה  מעוררים התפילה עלֿידי אלא

זו  תנועה האלוקי, באור גם העלאה של

וביחד  קץ", אין עד מעלה ש"למעלה

התורה  בלימוד מעלה ישנה זה עם

גם  האלקות בהמשכת תפילה לגבי

למטה.

,‰¯BzaL BÓÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿∆«»
ÔÈÚ‰Ï dlL ˙eÎiM‰««»∆»¿»ƒ¿»
‡È‰ ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ„ƒ¿«»«≈«¿ƒƒ
‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡L ‰ÊÏ¿∆∆≈
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈«¿ƒ
B˙ÓÎÁ ‡È‰L ‰¯Bz‰L∆«»∆ƒ»¿»
˙ÎLÓ ‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e¿∆«»»ƒ¿∆∆

‰hÓ ‰hÓÏ האדם של ,לשכלו ¿«»«»
,‰lÙza ‡e‰ ÔÎ BÓk¿≈«¿ƒ»
ÔÈÚ‰Ï ‰lÙ˙c ˙eÎiM‰L∆««»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»
‡Ï) ‡È‰ ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»«≈≈ƒ…
‡È‰ ‰lÙz‰L ÈtÓ ˜«̄ƒ¿≈∆«¿ƒ»ƒ

Ì„‡‰c ‰‡ÏÚ‰ שבתפילתו «¬»»¿»»»
ומתעלה  ישותו Ìb)מבטל ‡l‡ ,∆»«

ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡L ‰ÊÏ עצמו האור ¿∆∆≈
‰Êc .ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«≈≈¿∆
¯¯BÚ˙Ó ‰lÙz‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈

ÏÓÏ‡˙למעלה  L„Á ÔBˆ»̄»»¿«…
ÏÚLk Ìb] Ïlt˙n‰ ˙L˜a«»««ƒ¿«≈«¿∆«
Èe‡¯ BÈ‡ ‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁ Ètƒ»¿««»≈»

[‰ÊÏ34È„È ÏÚL ÈÙÏ ‡e‰ »∆¿ƒ∆«¿≈
¯B‡a ‰iÏÚ ‰NÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»«¬∆¬ƒ»»
‰lÚ˙Ó ‡e‰L ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆ƒ¿«∆

‰¯Bz‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏe ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ34‰ÏÚÓÏ „Ú , ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿«¿»«≈«»«¿«¿»
˙‡ ˙‡lÓÏ L„Á ÔBˆ¯‰ CLÓ ÌMÓe ,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈ƒ»ƒ¿«»»»»¿«…∆
‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰a ÔB¯˙È LÈ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡L ‡l‡ .B˙Lwa«»»∆»∆««ƒ≈≈ƒ¿««¿»»¿»
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c .‰lÙz È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï¿«≈««¿»»∆«¿≈¿ƒ»¿««¿»»∆«¿≈
‡È‰ ‰lÙzL ÔÂÈk ,‰lÙz‰«¿ƒ»≈»∆¿ƒ»ƒ
Ìb ÔÎÏ ,‰hn‰ ˙„B·Ú¬«««»»≈«

‰‰È„È ÏÚL ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ ««¿»»ƒ¿«¿»∆«¿≈
ÈÈÚÏ Ú‚Ba ‡È‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿¿≈
˙Lwa ÈelÓ) ÌÏBÚ‰»»ƒ«»«
L¯BML ‡l‡ ,(Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈∆»∆∆
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒƒ¿«¿»
‰ÎLÓ‰‰Â .ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈¿««¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰L ,‰¯B˙c¿»∆ƒ«¿»»

dÓˆÚ „vÓ ‰ÏÚÓlÓ ואינה ƒ¿«¿»ƒ««¿»
האדם תלויה  ‰È‡במעשה ,ƒ

È¯Á‡Ï ÌbL .˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…∆«¿«¬≈
‰hÓÏ ‰„¯È ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿«»
‡È‰ ÈLB‡ ÏÎNa ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿≈∆¡ƒƒ
‰ÏÚÓlL ‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»∆¿«¿»

.ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎOÓ הבא בסעיף ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ
המעלה  ביאור בתוספת לבאר ימשיך

מעלתה  שלגבי תפלה, לגבי שבתורה

(עונג  התורה של והעצמית העיקרית

שלנו  שבעולם ההשגה העצמות)

היא  האצילות שבעולם וההשגה

תופסים  אנו התורה ובלימוד בשווה,

כמו  אופן באותו האלוקי האור בשכלנו

האצילות. בעולם התורה בלימוד

˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‰≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
·˙kM ‰Ó Èt ÏÚ Ô·eÈ ,¯˙BÈ≈»«ƒ«∆»«

¯Ó‡Óa ˜„ˆ ÁÓv‰35¯ea„ «∆«∆∆¿«¬»ƒ
ÔÈÚ‰ ÔÈ·‰Ï ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿»
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eb'י dcedi eil` ybie

ּולמּטה  קץ אין עד למעלה הּוא הּוא ּברּו ְְְֵֵַַַָָָסֹוף

מאמר  נמצא (ׁשּבֹו הּזה [ׁשהּביכל ּתכלית אין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָעד

ּובּזמן  ּבׁשביה, ׁשנים ּכּמה מׁש היה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהּנ"ל)

ּולהעיר,37האחרֹון  לכאן. והּגיע מהּׁשביה נפדה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָ

ּבּדרּוׁשים  ׁשאינם ענינים ּכּמה יׁשנם זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבדרּוׁש

הּכתּוב  ּבפרּוׁש דרּכֹו38הּנ"ל] ּפי על לנער חנֹו ְְֲִֵַַַַַַַַָ

ּכׁשהאדם  ּדלכאֹורה מּמּנה, יסּור לא יזקין ּכי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹּגם

יֹותר, נעלית למדרגה להתעּלֹות צרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָמזקין

ׁשּגם39ּומהי  מהּדרהּמעלה יסּור לא ּכׁשיזקין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבּמאמר, ּומבאר נער, ּכׁשהיה אֹותֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשחּנכּו

הּׂשכל  ּבין ועצּום ּגדֹול חּלּוק יׁש אנֹוׁשי ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּדּבׂשכל

מּׂשיג  ׁשהּוא לּׂשכל ּבנערּותֹו מּׂשיג ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהאדם

ׁשהיא  ּבּתֹורה אבל ּבזקנּותֹו. ׁשּכן ּומּכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבגדלּותֹו

רק  הּוא לזקנּותֹו נערּותֹו ׁשּבין החּלּוק ְְֱֲִִֵֶַַַֹאלקּות,

הּתֹורה, מלּבׁשת ׁשּבּה האדם ׁשל הּׂשכל ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבהׂשגת

הּקּב"ה  ׁשל חכמתֹו ׁשהיא עצמּה, ּבּתֹורה ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָאבל

ׂשכל  ּבין חּלּוק אין הּנבראים, מּׂשכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּלמעלה

מן  יסּור לא ּכׁשיזקין ּגם ולכן הּזקן, לׂשכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנער

ּדכתיב  ּבּמאמר , ּומֹוסיף  נער . ּבהיֹותֹו ׁשלּמדהּו זקנּתי,40הּדר ּגם הייתי נער ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ

הּתֹורה  ּדחכמת ּבאצילּות, עלּיתֹו הּוא זקנּתי וגם ׁשּביצירה מט"ט הּוא ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָנער

כן, ּפי על ואף ׁשּביצירה. הּתֹורה מחכמת יֹותר הרּבה נעלית היא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּבאצילּות

ּביצירה, נער ּבהיֹותֹו ׁשלּמדהּו מהּדר יסּור לא ּבאצילּות ויתעּלה ּכׁשיזקין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻּגם

ׁשעׁשּועים  גו' אצלֹו (ואהיה ּדהעצמּות העצמי ּתענּוג היא הּתֹורה עצם ,41ּכי ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּובנֹוגע  ּדאצילּות. חכמה הּקּב"ה, ׁשל מחכמתֹו ּגם ׁשּלמעלה ּדוקא), ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאצלֹו

(וגם  ּדיצירה ההׂשגה ּבין חּלּוק אין הּתֹורה) עּקר (ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה זה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלענין

ּדאצילּות. להּׂשגה אנֹוׁשי) ּדׂשכל ְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָההׂשגה

ÏÚÂ ידי ׁשעל ההמׁשכה לגּבי ּדתֹורה ּבהמׁשכה הּיתרֹון יֹותר עֹוד יּובן זה ּפי ¿«ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

עצמֹו ׁשהאלקּות (לא היא ּתפּלה ידי ׁשעל למּטה ּדההמׁשכה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּתפּלה.

וההמׁשכה  העֹולם. ּבעניני ׁשּנּוי נעׂשה ההמׁשכה ידי ׁשעל אּלא) למּטה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָנמׁש

ׁשל  חכמתֹו היא למּטה ירידתּה לאחרי ׁשּגם אלקּות, המׁשכת היא ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּדתֹורה,

ּבׂשכלֹו ּומתלּבׁשת למּטה ׁשּנמׁשכת ׁשּבּתֹורה ׁשהאלקּות מּזֹו, ויתירה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה.
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יי d"kyz'd ,ybie t"y

ׁשּלכן, עלמין, ּבגדר אינּה הּלֹומד, האדם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשל

ּד וההׂשגה אנֹוׁשי ּדׂשכל הם ההׂשגה אצילּות ְְֱֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ

לּגּבּה. מּמׁש ְְֶַַָָָּבׁשוה

ּדתֹורה LÈÂו) ּבהמׁשכה ׁשהּיתרֹון ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְְְְִִֶַַַַָָָ

ּבנֹוגע  הּוא ּדתפּלה ההמׁשכה ְְְְִִֵֵַַַַָָָלגּבי

הּוא  זה ּדר על אלק ּות, ּגּלּוי ּבֹו ׁשּנמׁש ְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹלּמּטה,

לגּבי  ּתפּלה ידי ׁשעל ׁשּבהמׁשכה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּיתרֹון

לזה דנֹוסף ּדתֹורה, ההמׁשכה WxFXWההמׁשכה ְְְֶַַָָָָָ¤¤ְַַָָ

מהׁשּתלׁשלּות, מּלמעלה הּוא ּתפּלה ידי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשעל

ּבנֹוגע  ּגם הּוא ּתפּלה ידי  ׁשעל  ּבהמׁשכה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּיתרֹון

dHOl ּבּנבראים ׁשּנּוי נעׂשה הּתפּלה ידי ׁשעל , ©©¨ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

הּׁשנים  ּולבר החֹולים לרּפאת .42ׁשלמּטה, ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנּוי  נעׂשה ּתפּלה ידי [ׁשעל זה ּדענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּולהֹוסיף,

ּדמבֹואר  הּוא, והענין ּתפּלה. ּבכל הּוא ְְְְְְִִִַָָָָָָלמּטה]

צדק' ּדה'ּצמח הּנ"ל ׁשאיתא 43ּבּדרּוׁש ּדזה , ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּכתיב 44ּבגמרא  (ּדוקא) צּבּור א-ל 45ׁשּבתפּלת הן ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

לא  ּומקּבלת 46ּכּביר רצּויה ׁשהיא ימאס, ְְְִִִֶֶֶַָָֹֻ

ממּלא 47לעֹולם  ׁשהּקּב"ה ּדזה היא, ּבזה הּכּונה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

והיינּו, ּבגּלּוי. ּגם הּוא צּבּור, ּדתפּלת ְְְְִִִִַַַַַָָהּבּקׁשה

ּבּקׁשתֹו את ממּלא הּקּב"ה יחיד, ּבתפּלת ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּגם

יֹום, ּבכל ּפעמים ג' להתּפּלל ּתּקנּו הּגדֹולה ּכנסת ׁשאנׁשי מּזה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ[וכדמּוכח

יחיד, ׁשּבתפּלת אּלא לבּטלה]. ּברכה וׁשלֹום חס ׁשּתהיה ּתּקנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּובוּדאי

היא  צּבּור ּדתפּלת והּמעלה ּבהעלם, ּתהיה הּבּקׁשה) (מּלּוי ׁשההׁשּפעה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאפׁשר

ּדרּוׁשים  ׁשּבכּמה ּולהעיר, ּבּגלּוי. היא יחיד 48ׁשההׁשּפעה ׁשּבתפּלת מבֹואר ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּדה'ּצמח  הּנ"ל ּובּדרּוׁש למּטה, תמׁש ולא למעלה ּתּׁשאר ׁשההׁשּפעה ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻאפׁשר

ׁשאפׁשר  אּלא למּטה, נמׁשכת יחיד) ּבתפּלת (ּגם ׁשההׁשּפעה מבֹואר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָצדק'

ההׁשּפעה  ׁשּתׁשּפע היא ּדתפּלה ּדהּבקׁשה ּדכיון לֹומר, ויׁש ּבהעלם. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּתהיה

ההׁשּפעה  לֹו ּכׁשּממׁשיכים ּגם לכן, הּׁשנים), ּולבר החֹולים (לרּפאת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹלמּטה

ּומּזה  לבּטלה, ּברכה היא ּתפּלתֹו למּטה, נמׁשכת אינּה ההׁשּפעה אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּבּקׁש,

ׁשאפׁשר  אּלא למּטה ההׁשּפעה נמׁשכת יחיד ּבתפּלת ּגם ּתפּלה, ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמּוכח,

ּבהעלם. ְְְִֵֶֶֶׁשּתהיה
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eb'יב dcedi eil` ybie

CÈLÓÓe המׁשכת ׁשּלפעמים ּדזה ּבּמאמר, «¿ƒְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

רּבּוי  מּפני הּוא ּבהעלם היא ְְְִִִֵֵֶֶַַהּׁשפע

הּוא  ׁשהּׁשפע ּדזה והיינּו, הּמבּדילים . ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָהּמסכים

ההמׁשכה  אֹופן מּצד לא הּוא ְְְִֵֶֶַַַָָֹּבהעלם

ׁשלמעלה  ּדהעלם ּבּדרגא היא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ(ׁשההמׁשכה

הּמסכים 49מּגּלּוי  מּצד הּוא ׁשההעלם אּלא, ,( ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

סגּור, ּבכלי מּתנה נתינת ּובדגמת ְְְְְִִִִִַַַַַָָָֻהּמעלימים.

ׁשּמּצד  אּלא ּבּכלי, ּבׁשלמּות היא ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהמּתנה

ּבּגלּוי. אֹותּה לקחת אפׁשר אי ּדהּכלי ְְְְִִֶַַַַָָָָָָהּמס

ידי  על ׁשּנמׁשכּו ׁשההׁשּפעֹות ּבּמאמר, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּומֹוסיף

ּבהעלם  ּבׁשלימּות ׁשּיׁשנם רק לא הּתפּלֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכל

ּכל  ּדכׁשיתעֹוררּו ּבּגלּוי. ּגם יהיּו סֹוף ׁשּסֹוף ְְְְְִִִִֶֶֶַָָאּלא

הּמסכים, ּכל ויּבּטלּו ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָיׂשראל

ׁשּבמׁש הּתפּלֹות ּדכל ההמׁשכֹות ּכל אז ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָיתּגּלּו

הּדֹורֹות. ַָּכל

ּתפּלה CÈ¯ˆÂז) ידי ׁשעל ּדהּטעם להבין, ¿»ƒְְְְִִֵֶַַַַָָ

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה אֹור ְְְְְְִִֵֶַַָָנמׁש

החֹולים  (לרּפאת ּבּנבראים ׁשּנּוי נעׂשה ידֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשעל

מּצד הּוא הּׁשנים) ּולברoiawp min z`lrdd ְִִֵַַָָ©©£¨©©¦ª§¦
ׁשּבּתפּלה 42ׁשּבּתפּלה  נקבין מים העלאת ּדענין , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

ּובבּטּול, ּבּכּונה היא ּכׁשהּתפּלה לכאֹורה ְְְְְִִִִֶַַָָָָהּוא

ידי ׁשעל מבֹואר ׁשהּוא lMּובּמאמר (אּלא ּבּנבראים ׁשּנּוי נעׂשה ּתפּלה ְְֲֵֶַַַָָ¨ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ

מכּון  ּכׁשאינֹו (ּגם מתּפּלל ׁשּיׂשראל ּדּבעת ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבהעלם).

ּכל FzEIniptAּבתפּלתֹו), ולכן, ּבהעלם. ׁשּזהּו אּלא ,הּמל לפני ּכעֹומד הּוא ְִִָ¦§¦¦ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ׁשּלמעלה  האֹור ּוממׁשכת ׁשּמעֹוררת נקבין מים העלאת היא ּדיׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּתפּלה

(מּלּוי  למּטה והּׁשּנּוי ׁשההמׁשכה אּלא הּנבראים. את לׁשּנֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמהׁשּתלׁשלּות

והּבּטּול  ׁשהּכּונה וכל ּבהעלם. הּוא זה נקבין מים העלאת ידי ׁשעל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻהּבּקׁשה)

יֹותר. ּבגּלּוי הּוא הּבּקׁשה מּלּוי יֹותר , ּבגּלּוי הם ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבתפּלה

ּבּגמרא 43ּבּמאמר CÈLÓÓeח) ּדאיתא מה יּובן זה ּפי ׁשעל ׁשּכׁשׁשמע 50, «¿ƒְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

העמיד  האבֹות, ּדגמת הם ּובניו חּיא ׁשרּבי הּנביא מאלּיהּו ְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻרּבי

ואתא  הּגׁשם מֹוריד זיקא, ונׁשיב הרּוח מׁשיב אמר הּתיבה, לפני רּבי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָאֹותם

חּיא  ּדרּבי להבין, וצרי עלמא. רגׁש הּמתים מחּיה למימר מּטי ּכי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָמטרא,
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מצד )49 הוא שההעלם שמבאר שלאחרי שם, אוה"ת וראה לבטלה. ברכה דשמו"ע הברכות היו – זה באופן הי' דבאם

" אומר ח"ו".oklהמסכים, שוא תפילת נק' ב.)50אין פה, ב"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈLÓÓe'צדק ‰ÚÙMה'צמח ˙ÎLÓ‰ ÌÈÓÚÙlL ‰Êc ,¯Ó‡na «¿ƒ««¬»¿∆∆ƒ¿»ƒ«¿»««∆«

‰ÌÈÏÈc·n.למטה  ÌÈÎÒn‰ Èea¯ ÈtÓ ‡e‰ ÌÏÚ‰a ‡È‰ƒ¿∆¿≈ƒ¿≈ƒ«»»ƒ««¿ƒƒ
ÔÙB‡ „vÓ ‡Ï ‡e‰ ÌÏÚ‰a ‡e‰ ÚÙM‰L ‰Êc ,eÈÈ‰Â¿«¿¿∆∆«∆«¿∆¿≈…ƒ«∆
‰ÏÚÓÏL ÌÏÚ‰c ‡‚¯ca ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L) ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆««¿»»ƒ¿«¿»¿∆¿≈∆¿«¿»

ÈelbÓ רוחנית המשכה [=שזוהי ƒƒ
להתגלות] יכולה ‡l‡,49שאינה ,(∆»

ÌÈÎÒn‰ „vÓ ‡e‰ ÌÏÚ‰‰L∆«∆¿≈ƒ««»»ƒ
ÌÈÓÈÏÚn‰ עד יורדת וההמשכה ««¿ƒƒ

גילוי  מונע חיצוני דבר אולם למטה

zÓ‰ההמשכה  ˙È˙ ˙Ó‚„·e .¿À¿«¿ƒ««»»
‡È‰ ‰zÓ‰L ,¯e‚Ò ÈÏÎaƒ¿ƒ»∆««»»ƒ
„vnL ‡l‡ ,ÈÏka ˙eÓÏLaƒ¿≈«¿ƒ∆»∆ƒ«

ÈÏk‰c CÒn‰ חיצוני גורם --È‡ «»»¿«¿ƒƒ
.ÈeÏba d˙B‡ ˙Á˜Ï ¯LÙ‡∆¿»»««»¿»
˙BÚtL‰‰L ,¯Ó‡na ÛÈÒBÓeƒ««¬»∆««¿»
,˙BlÙz‰ Ïk È„È ÏÚ eÎLÓpL∆ƒ¿¿«¿≈»«¿ƒ
˙eÓÈÏLa ÌLiL ˜¯ ‡Ï…«∆∆¿»ƒ¿≈
eÈ‰È ÛBÒ ÛBqL ‡l‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»∆ƒ¿
Ïk e¯¯BÚ˙ÈLÎc .ÈeÏba Ìb«¿ƒƒ¿∆ƒ¿¿»
‰ÓÏL ‰·eL˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»¿≈»
elb˙È ,ÌÈÎÒn‰ Ïk eÏh·ÈÂƒ«¿»«»»ƒƒ¿«
ÏÎc ˙BÎLÓ‰‰ Ïk Ê‡»»««¿»¿»
Ïk CLÓaL ˙BlÙz‰«¿ƒ∆¿∆∆»

.˙B¯Bc‰ שבתפלה זה, מכל נתבאר «
רק  לא גדולה מעלה אנו רואים

בהמשכה  גם אלא למעלה בההעלאה

כאשר  שאפילו יתבאר ולהלן למטה.

וממשיך  מעורר בתפלתו מכוון אינו

למטה. אור

ÌÚh‰c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Ê¿»ƒ¿»ƒ¿«««
¯B‡ CLÓ ‰lÙz È„È ÏÚL∆«¿≈¿ƒ»ƒ¿»
ÏÚL ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆«
ÌÈ‡¯·pa ÈepL ‰NÚ B„È»«¬∆ƒ«ƒ¿»ƒ
C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ˙‡t¯Ï)¿«…«ƒ¿»≈
˙‡ÏÚ‰‰ „vÓ ‡e‰ (ÌÈM‰«»ƒƒ«««¬»«

‰lÙzaL ÔÈ·˜ ÌÈÓ42ÔÈÚc , «ƒÀ¿ƒ∆«¿ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈ·˜ ÌÈÓ ˙‡ÏÚ‰ התעוררות=] «¬»««ƒÀ¿ƒ

האדם] ‰e‡המטה. ‰lÙzaL∆«¿ƒ»
‡È‰ ‰lÙz‰Lk ‰¯B‡ÎÏƒ¿»¿∆«¿ƒ»ƒ
¯Ó‡n·e ,Ïeh··e ‰eka¿«»»¿ƒ««¬»
‰lÙz Ïk È„È ÏÚL ¯‡B·Ó¿»∆«¿≈»¿ƒ»
‡l‡) ÌÈ‡¯·pa ÈepL ‰NÚ«¬∆ƒ«ƒ¿»ƒ∆»

(ÌÏÚ‰a ‡e‰L לא הרי ולכאורה, ∆¿∆¿≈

נר  ביטול תמיד הרגשת במתפלל Úac˙אה ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ ?¿≈««≈»∆∆¿≈
,(B˙lÙ˙a ÔeÎÓ BÈ‡Lk Ìb) Ïlt˙Ó Ï‡¯NiL הרי ∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈«¿∆≈¿«≈ƒ¿ƒ»

.ÌÏÚ‰a e‰fL ‡l‡ ,CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚk ‡e‰ B˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«∆∆∆»∆∆¿∆¿≈
ÔÈ·˜ ÌÈÓ ˙‡ÏÚ‰ ‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰lÙz Ïk ,ÔÎÏÂ¿»≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ«¬»««ƒÀ¿ƒ
¯B‡‰ ˙ÎLÓÓe ˙¯¯BÚnL∆¿∆∆«¿∆∆»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
‡l‡ .ÌÈ‡¯·p‰ ˙‡ ˙BpLÏ¿«∆«ƒ¿»ƒ∆»
‰hÓÏ ÈepM‰Â ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿«ƒ¿«»
È„È ÏÚL (‰Lwa‰ ÈelÓ)ƒ««»»∆«¿≈
‡e‰ ‰Ê ÔÈ·˜ ÌÈÓ ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒÀ¿ƒ∆
‰ek‰L ÏÎÂ .ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿»∆««»»
Èel‚a Ì‰ ‰lÙ˙aL Ïeha‰Â¿«ƒ∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ
‡e‰ ‰Lwa‰ ÈelÓ ,¯˙BÈ≈ƒ««»»

.¯˙BÈ Èel‚a¿ƒ≈
¯Ó‡na CÈLÓÓe (Á43ÏÚL , «¿ƒ««¬»∆«

‡˙È‡c ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê Ètƒ∆»»¿ƒ»
‡¯Óba50Èa¯ ÚÓLLkL רבי) «¿»»∆¿∆»««ƒ

הנשיא) ‰È·p‡יהודה e‰iÏ‡Ó≈≈ƒ»«»ƒ
˙Ó‚c Ì‰ ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯L∆«ƒƒ»»»≈À¿«

˙B·‡‰ במרום נשמעת ,שתפילתן »»
ÈÙÏ Èa¯ Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰∆¡ƒ»«ƒƒ¿≈

¯Ó‡ ,‰·Èz‰(חייא ÈLÓ·(ר' «≈»»«≈ƒ
‡˜ÈÊ ·ÈLÂ Áe¯‰ נשבה=] »«¿»ƒƒ»

Â‡˙‡רוח] ÌLb‰ „È¯BÓ ,ƒ«∆∆¿»»
‡¯ËÓ[גשם ÈhÓ[=בא Èk , ƒ¿»ƒ«≈
¯ÓÈÓÏ[לומר בא iÁÓ‰[=כאשר ¿≈«¿«∆

‡ÓÏÚ L‚¯ ÌÈ˙n‰ נזדעזע=] «≈ƒ»«»¿»
Èa¯cהעולם] ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ

ÏÎa ÌÈÏlt˙Ó eÈ‰ ÂÈ·e ‡iÁƒ»»»»ƒ¿«¿ƒ¿»
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יג d"kyz'd ,ybie t"y

כן  ּפי על ואף יֹום, ּבכל מתּפּללים היּו ְְְְִִִֵַַַָָָָּובניו

אתא  זיקא, (נׁשיב ּתפּלתם ידי ׁשעל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָההמׁשכה

ּכׁשהעמיד  ּדוקא היתה עלמא) רגׁש ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָמיטרא,

אפׁשר  היה ולכאֹורה הּתיבה. לפני רּבי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹותם

והיּו הּתיבה לפני ׁשהתּפּללּו ידי ּדעל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָלֹומר,

ּותפּלת  הּצּבּור, ּכח ּבתפּלתם היה צּבּור, ְְְִִִִִֵַַַָָָָֹׁשלּוחי

ּכׁשּיׁשנם  ּדגם לעֹולם, ּומקּבלת רצּויה היא ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֻצּבּור

ּבגּלּוי מס  היא ההמׁשכה זה 51כים, ּבאּור אבל . ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

ּכׁשהּׁשליח  ּגם צּבּור, ּתפּלת ּגם ּכי מסּפיק, ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָאינֹו

לפעֹול  ּבכֹוחּה אין ּביֹותר, ּגדֹול אדם הּוא ְְְִִֵֵָָָָצּבּור

iENbA ּדתחית הּׁשּנּוי ּובפרט  ּבּבריאה, ּגדֹול ׁשּנּוי §¦ְְְִִִִִִַַַָָָ

ּומבאר  הּמעלימים. מסכים ּכׁשּיׁשנם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמתים,

לפני  רּבי אֹותם ׁשהעמיד ידי ּדעל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבּמאמר,

ׁשברּו יׂשראל, ּדכלל צּבּור ׁשלּוחי ונעׂשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָהּתיבה

לזה  ּדנֹוסף הּמסכים. את ּתפּלתם) ידי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ(על

התעֹוררּו ּכּלם ּתפּלתם ּבׁשעת ׁשהיּו ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻׁשהּצּבּור

ׁשם  היּו ׁשּלא אּלּו מּצד הּמסכים ּגם הּנה ְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמאד,

ידי  על ּובניו חּיא רּבי ׁשברּו נתעֹוררּו, ְְְְְִִִֵַַָָָָֹולא

ׁשלּוחי  ּבתֹור היתה ׁשּתפּלתם מּכיון ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָּתפּלתם,

נתעֹוררּו. ׁשּלא אּלּו ׁשל ּגם י ׂשראל, ּדכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹצּבּור

LÈÂידי ׁשעל ּבזה, הּבאּור ועׂשה iAxWלֹומר הּתיבה לפני אֹותם העמיד ¿≈ְֵֵֶֶַַַָ¤©¦ְְֱִִֵֵֶַָָָָ

על  (ּגם יׂשראל ּכל על זה ּפעל יׂשראל, ּדכל צּבּור לׁשלּוחי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותם

הענין) מּכל ּכלל ידעּו ׁשּלא ּבׁשעת 52אּלּו ׁשהיּו הּצּבּור אחרי נגררים ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(הּׁשלּוחי  עצמם ּובניו חּיא רּבי אחרי ׁשּכן ּומּכל ּובניו, ח ּיא רּבי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּתפּלת

רּבי  ׁשל ּותפּלתם הּתפּלה, ּבּׁשעת ׁשהיּו ּדהּצּבּור ההתעֹוררּות ולכן, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָצּבּור),

הּמסכים. ּבטלּו זה ידי ועל יׂשראל, ּכל על ּבפנימּיּות ּפעלּו ּובניו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָחּיא

ׁשּלמעלה ‰Â‰ט) האֹור ּדהמׁשכת ד) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר זה ¿ƒ≈ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבעניני  ׁשּנּוי נעׂשה ידֹו ׁשעל היא ּתפּלה ידי ׁשעל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות

מּצד  ׁשהיא ּכמֹו ּבתפּלה הּוא למּטה), נמׁש עצמֹו ׁשהאֹור (ולא ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹהעֹולם

לֹומר, יׁש הּתֹורה, ענין ּגם ּבּה ׁשּיׁש ּבאֹופן היא ּכׁשהּתפּלה אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה.

ׁש יׁשנם זֹו, ּתפּלה ידי ׁשעל הּוא ׁשּבהמׁשכה ההמׁשכה ׁשּׁשֹורׁש הּמעלֹות. ּתי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
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שהשליח )51 וגם יותר, גדולה לתפלה צריך יותר גדולה היא שהבקשה וכל דרגות, חילוקי כו"כ יש ציבור בתפלת שגם אלא

ס"ט. סנ"ג השחר ברכות הל' או"ח אדה"ז שו"ע (ראה נשמעת שתפלתו וכו' זקן יהי' שהש"ץ p"yeציבור צריך הי' ולכן ,(

האבות. דוגמת שהם ובניו ר"ח מזה.)52יהי' כלל יודעים שאין הגם וש"נ), ב. קו, (כתובות עליהן מתנה ב"ד לב וע"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·ÈL) Ì˙lÙz È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌBÈ¿««ƒ≈««¿»»∆«¿≈¿ƒ»»»ƒ
„ÈÓÚ‰Lk ‡˜Âc ‰˙È‰ (‡ÓÏÚ L‚¯ ,‡¯ËÈÓ ‡˙‡ ,‡˜ÈÊƒ»»»ƒ¿»»«»¿»»¿»«¿»¿∆∆¡ƒ
ÏÚc ,¯ÓBÏ ¯LÙ‡ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏÂ ?‰·Èz‰ ÈÙÏ Èa¯ Ì˙B‡»«ƒƒ¿≈«≈»¿ƒ¿»»»∆¿»«¿«

‰Â ‰·Èz‰ ÈÙÏ eÏlt˙‰L È„È‰È‰ ,¯eaˆ ÈÁeÏL eÈ ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈«≈»¿»¿≈ƒ»»
˙lÙ˙e ,¯eav‰ ÁBk Ì˙lÙ˙aƒ¿ƒ»»««ƒ¿ƒ«
˙Ïa˜Óe ‰Èeˆ¯ ‡È‰ ¯eaƒ̂ƒ¿»¿À∆∆

c ,ÌÏBÚÏ כאמורÌLiLk Ì‚ ¿»¿«¿∆∆¿»
ÌÈÎÒÓ המשכת על המסתירים »»ƒ

מסכים  מבטלת הציבור תפילת השפע,

ו  Èel‚aאלו ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰51. ««¿»»ƒ¿ƒ
,˜ÈtÒÓ BÈ‡ ‰Ê ¯e‡a Ï·‡¬»≈∆≈«¿ƒ
Ìb ,¯eaˆ ˙lÙz Ìb Èkƒ«¿ƒ«ƒ«
Ì„‡ ‡e‰ ¯eaˆ ÁÈÏM‰Lk¿∆«»ƒ«ƒ»»
dÁBÎa ÔÈ‡ ,¯˙BÈa ÏB„b»¿≈≈¿»
ÏB„b ÈepL Èel‚a ÏBÚÙÏƒ¿¿ƒƒ»
ÈepM‰ Ë¯Ù·e ,‰‡È¯aa«¿ƒ»ƒ¿»«ƒ
ÌLiLk ,ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙cƒ¿ƒ««≈ƒ¿∆∆¿»

ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈÎÒÓ צריך כן ואם »»ƒ««¿ƒƒ
באותה  דווקא המיוחד מהו ביאור,

להתפלל  רבי שהעמידם ?תפילה
È„È ÏÚc ,¯Ó‡na ¯‡·Óe¿»≈««¬»¿«¿≈

Èa¯ Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰L נשיא (שהיה ∆∆¡ƒ»«ƒ
ישראל) כלל ‰Èz·‰של ÈÙÏƒ¿≈«≈»

ÏÏÎc ¯eaˆ ÈÁeÏL eNÚÂ¿«¬¿≈ƒƒ¿«
È„È ÏÚ) e¯·L ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿≈

ÌÈÎÒn‰ ˙‡ (Ì˙lÙz באופן ¿ƒ»»∆«»»ƒ
גדול  כה שינוי ÊÏ‰שניכר ÛÒBc .¿«»∆

Ì˙lÙz ˙ÚLa eÈ‰L ¯eav‰L∆«ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»»
Ìb ‰p‰ ,„‡Ó e¯¯BÚ˙‰ ÌlkÀ»ƒ¿¿¿…≈»«

ÌÈÎÒn‰ שהסתירוel‡ „vÓ «»»ƒƒ«≈
,e¯¯BÚ˙ ‡ÏÂ ÌL eÈ‰ ‡lL∆…»»¿…ƒ¿¿
È„È ÏÚ ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯ e¯·L»¿«ƒƒ»»»«¿≈
Ì˙lÙzL ÔÂÈkÓ ,Ì˙lÙz¿ƒ»»ƒ≈»∆¿ƒ»»
ÏÎc ¯eaˆ ÈÁeÏL ¯B˙a ‰˙È‰»¿»¿¿≈ƒ¿»
‡lL el‡ ÏL Ìb ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆≈∆…

.e¯¯BÚ˙ƒ¿¿
ÏÚL ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈¿∆∆«
ÈÙÏ Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰ Èa¯L È„È¿≈∆«ƒ∆¡ƒ»ƒ¿≈
ÈÁeÏLÏ Ì˙B‡ ‰NÚÂ ‰·Èz‰«≈»¿»»»ƒ¿≈
‰Ê ÏÚt ,Ï‡¯NÈ ÏÎc ¯eaƒ̂¿»ƒ¿»≈»«∆
el‡ ÏÚ Ìb) Ï‡¯NÈ Ïk ÏÚ«»ƒ¿»≈««≈
ÏkÓ ÏÏk eÚ„È ‡lL∆…»¿¿»ƒ»

(ÔÈÚ‰52˙lÙz ˙ÚLa eÈ‰L ¯eav‰ È¯Á‡ ÌÈ¯¯‚ eÈ‰iL »ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈«ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«
ÌÓˆÚ ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯ È¯Á‡ ÔkL ÏkÓe ,ÂÈ·e ‡iÁ Èa«̄ƒƒ»»»ƒ»∆≈«¬≈«ƒƒ»»»«¿»
˙ÚMa eÈ‰L ¯eav‰c ˙e¯¯BÚ˙‰‰ ,ÔÎÏÂ ,(¯eaˆ ÈÁeÏM‰)«¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿¿¿«ƒ∆»ƒ¿«
ÏÚ ˙eiÓÈÙa eÏÚt ,ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯ ÏL Ì˙lÙ˙e ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ»»∆«ƒƒ»»»»¬ƒ¿ƒƒ«
eÏËa ‰Ê È„È ÏÚÂ ,Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈¿«¿≈∆»¿

.ÌÈÎÒn‰ בסעיפים שביאר אחרי «»»ƒ
(הפועלת  התפילה מעלת בפרטיות וֿח

חוזר  למטה), בעולם והמשכה שינוי

שבתפ  אופן שישנו גם לבאר תהיה ילה

'אד' בקשת תוכן (שזוהי התורה מעלת

ובקשת  התפלה קודם תפתח' שפתי

אדוני'). 'בי יהודה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ê ‰‰Â (Ë¿ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¿≈
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰c („ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿«¿»«»
ÏÚL ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆«
B„È ÏÚL ‡È‰ ‰lÙz È„È¿≈¿ƒ»ƒ∆«»
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ÈepL ‰NÚ«¬∆ƒ¿ƒ¿¿≈»»
CLÓ BÓˆÚ ¯B‡‰L ‡ÏÂ)¿…∆»«¿ƒ¿»

‰hÓÏ(התורה ‰e‡(מעלת ,( ¿«»
„vÓ ‡È‰L BÓk ‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ«
‡È‰ ‰lÙz‰Lk Ï·‡ .dÓˆÚ«¿»¬»¿∆«¿ƒ»ƒ
ÔÈÚ Ìb da LiL ÔÙB‡a¿∆∆≈»«ƒ¿»
,¯ÓBÏ LÈ ,‰¯Bz‰«»≈«
‰lÙz È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰aL∆««¿»»∆«¿≈¿ƒ»

.˙BÏÚn‰ ÈzL ÌLÈ ,BÊ.א ∆¿»¿≈««¬
‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ L¯BML∆∆««¿»»
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eb'יד dcedi eil` ybie

נמׁש עצמֹו וׁשהאֹור קץ, אין עד מעלה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלמעלה

ּבעֹולם  ׁשּנעׂשה ּדּבהּׁשּנּוי הינּו, ְְְֲִֶֶַַַַָָָָלמּטה.

לא  ּבגּלּוי נרּגׁש ּבזה) וכּיֹוצא מתרּפא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ(ׁשהחֹולה

אּלא  מההמׁשכה) (הּתֹוצאה ּבעֹולם הּׁשּנּוי ְִֵֶַַַַַָָָָָָָרק

הּׁשּנּוי. נעׂשה ידֹו ׁשעל האלקי הא ֹור ֱֲִִֶַַַַָָָָֹּגם

LÈÂ(ג (סעיף לעיל הּמבֹואר עם זה לקׁשר ¿≈ְְְְִִֵֵֶַַָ

יּגיד  ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדנֿי ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹׁשהּבּקׁשה

היא  עׂשרה  ׁשמֹונה ּתפּלת ׁשּבתחּלת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָּתהלת

ּתמׁש ידּה ׁשעל ּבאֹופן ּתהיה האדם ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּתפּלת

היא  ּדכׁשהּתפּלה הּקּב"ה, ׁשל ּתפּלתֹו ,ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּתהּלת

הּמעלה  הּמעלֹות. ׁשּתי ּבּה יׁשנם זה ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָּבאֹופן

מעלה  למעלה [ׁשּמּגעת הּמּטה עבֹודת – ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָּדתפּלה

והּמעלה  ּתכסֹוף], ידי למעׂשה קץ, אין ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָעד

המׁשכה – החּבּור dlrnNnּדתֹורה ידי ועל . ְְַָָָ¦§©§¨ְְִֵַַ

הענינים ׁשּגםzcFarAּדׁשני zWTAהּתפּלה, ְְִִִֵָָ©£©ְִֶַַָ©¨©
mc`d,זה ידי על ,ּתהּלת יּגיד דּופי ּבאֹופן היא ¨¨¨ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ׁשני dkWndAּגם (ּדגמת) יׁשנם הּתפּלה ידי ׁשעל ַ©©§¨¨ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻ

ׁשּנּוי נעׂשה ידּה ׁשעל ׁשּנרּגׁשdHOAהענינים. ּבאֹופן הּוא ּבּמּטה וׁשהּׁשיּנּוי , ְֲִִִֶַַָָָָָ©©¨ְְְִִֶֶֶַַַַָ

iwl`dּבֹו xF`d.הּׁשּנּוי נעׂשה ידֹו ׁשעל ¨¨¡Ÿ¦ֲִֶַַַָָ

הּדעֹות,ÏÚÂיו"ד) ּדׁשּתי לחּבּור יהּודה אליו ּדוּיּגׁש הּׁשיכּות לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

על  הם ּותפּלה ּדתֹורה הענינים ׁשני ּכי ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּדעת

ּותפּלה  למּטה מּלמעלה היא ׁשּתֹורה לזה דנֹוסף ּתחּתֹון. ודעת עליֹון ּדעת ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדר

הּוא  ּתחּתֹון ודעת למּטה מּלמעלה הּוא עליֹון (ּדדעת למעלה מּלמּטה ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָהיא

למעלה  ׁשהּוא 53מּלמּטה ּכמֹו האדם ׁשל ּבׂשכלֹו נמׁשכת ׁשהּתֹורה זה ,( ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבכדי  מקֹום מּכל לּתֹורה, ּבאיןֿערֹו הּוא האדם ׁשּׂשכל (דהגם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמציאּותֹו

אז  וגם מּמציאּותֹו) לצאת צרי אינֹו ׁשּלֹומד הּתֹורה ויּׂשיג יבין האדם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשׂשכל

הּׁשם  ּדבר אּלא 54היא הּמּטה ּגדרי ּכפי לא היא למּטה הּתֹורה ׁשהמׁשכת הינּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

מֹורה  מקֹום), ּבכל נמׁשכת היא גבּול ּבלי (ׁשּלהיֹותּה הּתֹורה ענין ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָמּצד

יׁש ׁש(ּלמעלה עליֹון ּדעת – מקֹום ּתֹופסים הּנבראים אין ּדתֹורה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבהמׁשכה

הּמּטה  ּדעבֹודת הּמעלה מּצד היא ּדתפּלה ׁשההמׁשכה וזה אין. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּו)למטה

את  לׁשנֹות הּוא זֹו המׁשכה ׁשל ׁשענינּה זה וכן ּתכסֹוף), ידי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ(למעׂשה

ׁשּלּמּטה  ּתחּתֹון ּדעת – מקֹום ּתֹופס הּמּטה זֹו ׁשּבהמׁשכה מֹורה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּנבראים,
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ס"ב.)53 לעיל באצילות )54ראה התורה, שעצם ס"ה, לעיל וראה נמשכת. שבו המקום ידי על משתנית שאינה היינו

היא .deyaובעשי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ(התפלה Â(מעלת BÓˆÚב., ¯B‡‰L ¿«¿»«¿»«≈≈¿∆»«¿

‰hÓÏ CLÓ(התורה ÌÏBÚa(מעלת ‰NÚpL ÈepM‰ac ,eÈ‰ . ƒ¿»¿«»«¿∆¿«ƒ∆«¬»»»
ÈepM‰ ˜¯ ‡Ï Èel‚a Lb¯ (‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‡t¯˙Ó ‰ÏBÁ‰L)∆«∆ƒ¿«≈¿«≈»∆ƒ¿«¿ƒ…««ƒ

‡l‡ (‰ÎLÓ‰‰Ó ‰‡ˆBz‰) ÌÏBÚaנרגשÈ˜Ï‡‰ ¯B‡‰ Ìb »»«»»≈««¿»»∆»«»»¡…ƒ
.ÈepM‰ ‰NÚ B„È ÏÚL כמו ∆«»«¬»«ƒ

האור  למטה שנרגש תורה בלימוד

שבתורה  .האלוקי
¯‡B·n‰ ÌÚ ‰Ê ¯L˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«¿»
‰Lwa‰L (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆««»»
„ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN ÈŒ„‡¬…»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ
˙lÙz ˙lÁ˙aL E˙Ï‰z¿ƒ»∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«
˙lÙzL ‡È‰ ‰¯NÚ ‰BÓL¿∆∆¿≈ƒ∆¿ƒ«
d„È ÏÚL ÔÙB‡a ‰È‰z Ì„‡‰»»»ƒ¿∆¿∆∆«»»
ÏL B˙lÙz ,E˙l‰z CLÓÀ̇¿»¿ƒ»∆¿ƒ»∆
‡È‰ ‰lÙz‰LÎc ,‰"aw‰«»»ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ
ÈzL da ÌLÈ ‰Ê ÔÙB‡a¿∆∆∆¿»»¿≈

.˙BÏÚn‰.א‰lÙ˙c ‰ÏÚn‰ ««¬««¬»ƒ¿ƒ»
˙ÚbnL] ‰hn‰ ˙„B·Ú Y¬«««»∆«««
,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»«≈≈

Â ,[ÛBÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ.ב- ¿«¬≈»∆ƒ¿¿
‰ÎLÓ‰ Y ‰¯B˙c ‰ÏÚn‰««¬»¿»«¿»»

‰ÏÚÓlÓ שהוא כפי האלוקי שהאור ƒ¿«¿»
למטה  ומתגלה יורד ÏÚÂלמעלה .¿«

ÌÈÈÚ‰ ÈLc ¯eaÁ‰ È„È¿≈«ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
‰lÙz‰ ˙„B·Úa עצמהbL ,Ì «¬««¿ƒ»∆«

ÔÙB‡a ‡È‰ Ì„‡‰ ˙Lwa«»«»»»ƒ¿∆
È„È ÏÚ ,E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe„¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆«¿≈
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰a Ìb ,‰Ê∆«««¿»»∆«¿≈
ÈL (˙Ó‚c) ÌLÈ ‰lÙz‰«¿ƒ»∆¿»À¿«¿≈
‰NÚ d„È ÏÚL .ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«»»«¬»

‰hna ÈepL כבתפילה, ƒ««»
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰hna ÈepÈM‰LÂ¿∆«ƒ««»¿∆
ÏÚL È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ Ba Lb¯pL∆ƒ¿«»»¡…ƒ∆«

ÈepM‰ ‰NÚ B„È כבתורה. »«¬»«ƒ
¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ („"ÂÈ¿«ƒ∆≈¿»≈
‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂc ˙eÎÈM‰««»¿«ƒ«≈»¿»

˙BÚc‰ ÈzLc ¯eaÁÏ שנתבארו) «ƒƒ¿≈«≈
ב') ÔBÈÏÚבסעיף ˙Úc יוסף , - ««∆¿

ÔBzÁz ˙Ú„Â יהודה -ÈL Èk , ¿«««¿ƒ¿≈
Ì‰ ‰lÙ˙e ‰¯B˙c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»≈
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Úc C¯c ÏÚ«∆∆««∆¿¿««
‰¯BzL ‰ÊÏ ÛÒB„ .ÔBzÁz«¿¿»¿∆∆»
‰lÙ˙e ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ƒƒ¿«¿»¿«»¿ƒ»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ ÔBÈÏÚ ˙Ú„c) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ƒƒ¿«»¿«¿»¿««∆¿ƒ¿«¿»¿«»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡e‰ ÔBzÁz ˙Ú„Â53˙ÎLÓ ‰¯Bz‰L ‰Ê ,( ¿«««¿ƒ¿«»¿«¿»∆∆«»ƒ¿∆∆

ÏÎOL Ì‚‰„) B˙e‡ÈˆÓa ‡e‰L BÓk Ì„‡‰ ÏL BÏÎNa¿ƒ¿∆»»»¿∆ƒ¿ƒ«¬«∆≈∆
ÏÎNL È„Îa ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰¯BzÏ CB¯Ú ÔÈ‡a ‡e‰ Ì„‡‰»»»¿≈¬«»ƒ»»ƒ¿≈∆≈∆
‰¯Bz‰ ‚ÈOÈÂ ÔÈ·È Ì„‡‰»»»»ƒ¿«ƒ«»
˙‡ˆÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ „ÓBlL∆≈≈»ƒ»≈
‡È‰ Ê‡ Ì‚Â (B˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ¿«»ƒ

‰ÌM(התורה) ¯·c54eÈ‰ , ¿««≈«¿
‡È‰ ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»««»¿«»ƒ
‡l‡ ‰hn‰ È¯„b ÈÙk ‡Ï…¿ƒƒ¿≈««»∆»
d˙BÈ‰lL) ‰¯Bz‰ ÔÈÚ „vÓƒ«ƒ¿»«»∆ƒ¿»
ÏÎa ˙ÎLÓ ‡È‰ Ïe·‚ ÈÏa¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆¿»
‰ÎLÓ‰aL ‰¯BÓ ,(ÌB˜Ó»∆∆««¿»»
ÌÈÒÙBz ÌÈ‡¯·p‰ ÔÈ‡ ‰¯B˙c¿»≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

Y ÌB˜Ó כמוÔBÈÏÚ ˙Úc »««∆¿
.ÔÈ‡ ‰ËÓÏ(Â LÈ ‰ÏÚÓl)L∆¿«¿»≈¿¿«»«ƒ
‡È‰ ‰lÙ˙c ‰ÎLÓ‰‰L ‰ÊÂ¿∆∆««¿»»ƒ¿ƒ»ƒ
‰hn‰ ˙„B·Úc ‰ÏÚn‰ „vÓƒ«««¬»«¬«««»
ÔÎÂ ,(ÛBÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ)¿«¬≈»∆ƒ¿¿≈
BÊ ‰ÎLÓ‰ ÏL dÈÚL ‰Ê∆∆ƒ¿»»∆«¿»»
,ÌÈ‡¯·p‰ ˙‡ ˙BLÏ ‡e‰ƒ«∆«ƒ¿»ƒ
‰hn‰ BÊ ‰ÎLÓ‰aL ‰¯BÓ∆∆¿«¿»»««»
ÔBzÁz ˙Úc Y ÌB˜Ó ÒÙBz≈»«««¿
˙L˜a È„È ÏÚÂ .LÈ ‰hnlL∆¿«»≈¿«¿≈«»«
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טו d"kyz'd ,ybie t"y

ּכענין  ׁשהּוא אדני, ּבי יהּודה ּבקׁשת ידי ועל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיׁש.

יּגיד  ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדנֿי ּפסּוק ְְְֲִִִִַַַָָָָֹקדימת

ׁשהּתפּלה  ג), סעיף (ּכּנ"ל הּתפּלה קֹודם ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּתהלת

(ּתפּלת ידּהmc`dׁשּלֹו ׁשעל ּבאֹופן היתה ( ְִֶַ¨¨¨ְְֶֶַָָָָ

ׁשעל  ההמׁשכה ּגם הּקּב"ה, ׁשל ּתפּלתֹו ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָֻּתמׁש

ּבּמּטה, ׁשּנּוי לעׂשֹות הּוא ׁשענינּה ּתפּלתֹו, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָידי

ההמׁשכה ּבגּלּוי ּבּה נרּגׁש ׁשהיה ּבאֹופן (ׁשּלמעלה dlrnNnהיתה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ¦§©§¨ְְֶַָ

הּדעֹות. ׁשּתי חּבּור ְְְְִִֵֵֵַַמהׁשּתלׁשלּות),

ÏÚÂ היא [ּדתֹורה מּתֹורה למעלה היא ׁשּתפּלה ד) (סעיף לעיל הּמבֹואר ּפי ¿«ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ

כּו'], מעלה ּדלמעלה הענין ּדגמת ּותפּלה כּו' מּטה ּדּלמּטה הענין ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּדגמת

יׁש אלקּות, המׁשכת הּוא ּדתֹורה ׁשההמׁשכה הּוא ּתפּלה לגּבי ּדתֹורה ְְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹוהּיתרֹון

היא לֹומ  הּתפּלה ּדתֹורה, הּמעלה ּגם ּבּה ׁשּיׁש ּבאֹופן היא ּדכׁשהּתפּלה ר, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּתחּתֹון  ּדכׁשדעת ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ּבדעת הּוא זה ּדר ועל מּתֹורה. ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָלמעלה

עליֹון. מדעת למעלה הּוא אזי עליֹון, ּדדעת הּגּלּוי ּגם ּבֹו ׁשּמאיר ּבאֹופן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּוא

(ּכּנ"ל  ּתחּתֹון ודעת עליֹון ּדעת ׁשהם ּומלכּות, אנּפין בּזעיר הּוא זה ּדר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַועל

הּוא  ׁשוים), (ׁשניהם אנּפין הּזעיר ּכמֹו נעׂשית ׁשהּמלכּות ידי ּדעל ב), ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָסעיף

ּבחּבּור  ולכן אנּפין. הּזעיר מּׁשֹורׁש ׁשּלמעלה המלכּות דׁשרׁש לּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהקּדמה

ׁשּיהיה  ּדמלכּות העליה ּגם ּבהעלם יׁש יהּודה אליו ׁשּבוּיּגׁש הּדעֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּדׁשּתי

ּבעלה. עטרת חיל אׁשת אנּפין, מּזעיר למעלה ּתהיה ׁשהּמלכּות לבא, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלעתיד

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È˙ÙN ÈŒ„‡ ˜eÒt ˙ÓÈ„˜ ÔÈÚk ‡e‰L ,È„‡ Èa ‰„e‰È¿»ƒ¬…ƒ∆¿ƒ¿»¿ƒ«»¬…»¿»«
,(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰lÙz‰ Ì„B˜ E˙Ï‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙzƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆∆«¿ƒ»««¿ƒ
d„È ÏÚL ÔÙB‡a ‰˙È‰ (Ì„‡‰ ˙lÙz) BlL ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»∆¿ƒ«»»»»¿»¿∆∆«»»
,B˙lÙz È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ Ìb ,‰"aw‰ ÏL B˙lÙz CLÓzÀ¿»¿ƒ»∆«»»«««¿»»∆«¿≈¿ƒ»

ÈepL ˙BNÚÏ ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»«¬ƒ
‰È‰L ÔÙB‡a ‰˙È‰ ,‰hna««»»¿»¿∆∆»»
‰ÎLÓ‰‰ Èel‚a da Lb¯ƒ¿«»¿ƒ««¿»»
‰ÏÚÓlL) ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆¿«¿»
ÈzL ¯eaÁ ,(˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒ¿≈

.˙BÚc‰«≈
ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡B·n‰ Èt ÏÚÂ¿«ƒ«¿»¿≈¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰lÙzL („∆¿ƒ»ƒ¿«¿»
˙Ó‚c ‡È‰ ‰¯B˙c] ‰¯BzÓƒ»¿»ƒÀ¿«
'eÎ ‰hÓ ‰hÓlc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«»«»
‰ÏÚÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚c ‰lÙ˙e¿ƒ»À¿«»ƒ¿»ƒ¿«¿»
‰¯B˙c ÔB¯˙i‰Â ,['eÎ ‰ÏÚÓ«¿»¿«ƒ¿¿»
‰ÎLÓ‰‰L ‡e‰ ‰lÙz Èa‚Ï¿«≈¿ƒ»∆««¿»»
,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰¯B˙c¿»«¿»«¡…
‡È‰ ‰lÙz‰LÎc ,¯ÓBÏ LÈ≈«ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ
‰ÏÚn‰ Ìb da LiL ÔÙB‡a¿∆∆≈»«««¬»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰lÙz‰ ,‰¯B˙c¿»«¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .‰¯BzÓƒ»¿«∆∆∆
,ÔBzÁz ˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„a¿««∆¿¿«««¿
ÔÙB‡a ‡e‰ ÔBzÁz ˙Ú„LÎcƒ¿∆«««¿¿∆
˙Ú„c Èelb‰ Ìb Ba ¯È‡nL∆≈ƒ««ƒ¿««
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÈÊ‡ ,ÔBÈÏÚ∆¿¬«¿«¿»
‰Ê C¯c ÏÚÂ .ÔBÈÏÚ ˙Ú„Óƒ««∆¿¿«∆∆∆

ÔBzÁz ˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Úc Ì‰L ,˙eÎÏÓe ÔÈt‡ ¯ÈÚf· ‡e‰ƒ¿≈«¿ƒ«¿∆≈««∆¿¿«««¿
¯ÈÚf‰ BÓk ˙ÈNÚ ˙eÎÏn‰L È„È ÏÚc ,(· ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ¿«¿≈∆««¿«¬≈¿«¿≈

Ï ‰Óc˜‰ ‡e‰ ,(ÌÈÂL Ì‰ÈL) ÔÈt‡- לעתידֿלבוא ‰Èelbגילוי «¿ƒ¿≈∆»ƒ«¿»»«ƒ
ÔÎÏÂ .ÔÈt‡ ¯ÈÚf‰ L¯BMÓ ‰ÏÚÓlL ˙eÎÏÓ‰ L¯L„¿…∆««¿∆¿«¿»ƒ∆«¿≈«¿ƒ¿»≈

˙BÚc‰ ÈzLc ¯eaÁa דעת - «ƒƒ¿≈«≈
- תחתון ודעת ‡ÂÈÏעליון LbiÂaL∆¿«ƒ«≈»

‰ÈÏÚ‰ Ìb ÌÏÚ‰a LÈ ‰„e‰È¿»≈¿∆¿≈«»¬ƒ»
,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL ˙eÎÏÓc¿«¿∆ƒ¿∆¿»ƒ»…
‰ÏÚÓÏ ‰È‰z ˙eÎÏn‰L∆««¿ƒ¿∆¿«¿»
ÏÈÁ ˙L‡ ,ÔÈt‡ ¯ÈÚfÓƒ¿≈«¿ƒ≈∆«ƒ

.‰ÏÚa ˙¯ËÚ¬∆∆«¿»

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc ziprz(oey`x meil)

.arx` `ly d`eaz sqkaàøáì ÷éôð äåä ék`vei didyk - ¦£¨¨¦§¨¨
,ueglàz÷éîò àzëeãa éà÷å ìéæàmewna cnere jled did - ¨¦§¨¥§§¨£¦§¨

,xzei zlawzn dlitzd myny ,wenráéúëc(` lw mildz) ¦§¦
éúàø÷ íéwîònî'àòéðö àzëeãa éà÷å ,''ä E,repv mewna cnere - ¦©£©¦§¨¦§¨¥§§¨§¦¨

àwNa éqkîe,wy yeala dqkzne -ék .àøèéî éúàå ,éîçø éòaå ¦©¥§©¨§¨¥©£¥§¨¥¦§¨¦
éúà äåäxfeg didyk -,déì éøîà ,déúéáìm`dàøeaéò øî ézééà £¨¨¥§¥¥¨§¥¥©§¥©¦¨

,d`eaz z`ad -àzLä ,àøèéî àúàå ìéàBä ,àðéîà ,eäì øîà̈©§£¦¨¦§¨¨¦§¨©§¨
àîìò çååøoizn`e ,cxi d`eazd xigne mlera geix `di dzr - ¨©¨§¨

cala ezekfae ,minybd lr ezlitz ripvdy `vnp .lefa dpw`e
lye ,minybd ecxi enr xg` sxivy `la`ly laa iciqgk `

lr ywal ick cgi sxhvdl mikixv eide mzlitz eripvd
.minybd

:dpei iax ly ezlecbn sqep dyrneúåy ,epivn cere -éðî éaø §©¦©¦
déøa,dpei iax ly epa -äàéNð éác déì éøòöî à÷ eåäeid - §¥£¨§©£¥¥§¥§¦¨

e jlde ,`iypd zia lr mipennd eze` mixrvnàøá÷ ìò çhzLéà¦§©©©¦§¨
deáàce ,dpei iaxeåä ãç àîBé .él eøòöî éðä ,àaà àaà ,déì øîà ©£©¨©¥©¨©¨¨¥§©£¦¨©£

íúä éôìç à÷iax zxeaw zxrn lrn `iypd zia ipenn etlg - ¨¨§¦¨¨
,dpeieäééúååñeñã àòøk èe÷péàrwxwa mdiqeq ilbx eqtzpe - ¦§©§¨§¨¨©§

,fefl elki `le dxrnd iab lryeøòöî à÷ àìc eäééìò eìéa÷c ãò©§©¦£©§§Ÿ¨§©£

déì.ipn iax z` xrvl `l mdilr elaiwy cr - ¥
:ipn iax ly eax zlecba dyrneúåy ,dyrn cere -äåä éðî éaø §©¦©¦£¨

dén÷ çéëLeiptl ievn did -,áéLéìà ïa ÷çöé éaøcedéì øîàiax §¦©©¥§©¦¦§¨¤¤§¨¦¨©¥
,wgvi iaxl ipnîç éác éøéúòée ilr mi`bzn ing zia ixiyr -à÷ £¦¥§¥¨¦¨
øîà .él eøòöî,eleðòéì,e`bzi `le miipr eidi -.eðòéàåaeyøîà §©£¦¨©¦£§¦£¨©

,ipn iax elél e÷çc à÷.mqpxt`y mzeipraøîà,eleøzòéì- ¨¨£¦¨©¦©§
,jewgci `le exyrziy.eøzòéàåcereøîà,wgvi iaxl ipn iaxàì §¦©§¨©Ÿ
éúéa éLðéà éìò éìawéî.dti dpi`y ,ilr zlaewn dpi` izy` - ¦©§¥£©¦§¥¥¦

,dîM äî ,déì øîà,el xn`.äpç,wgvi iax xn`,äpç étééúz ¨©¥©§¨©¨¦§©¦©¨
.útééúðåaeydéì øîà,ipn iaxàøcðbî à÷zlcbzn izy` -éìò §¦§©¨¨©¥¨¦©§§¨£©

.ditei zngnì äpç øBæçz éëä éà ,déì øîàdúéøeøçL,[dxerik] ¨©¥¦¨¦©§©¨§©£¦¨
ì äpç äøæçå.dúéøeøçL §¨§¨©¨§©£¦¨

:zxtqne `xnbd dkiynn÷çöé éaøc dén÷ eåäc éãéîìz éøz eäðä©§§¥©§¦¥§¨©¥§©¦¦§¨
,eäì øîà .àáeè íékçéðc ïìò éîçø øî éòaéð ,déì eøîà ,áéLéìà ïa¤¤§¨¦¨§¥¦¨¥©©£¥£¨§¦§¦¨¨©§

äúéä énò,dprp iziidy ,dlitzdäézçìLedpi` dzry ,ipnn ¦¦¨§¨§©§¦¨
.jk lk zrnyp

:eax iptl ievn didy cinlza xg` dyrnäåä ïéáà øa éñBé éaø©¦¥©¨¦£¨
ïîc éñBé éaøc dén÷ çéëLxird,zø÷Béeáøc dén÷ì àúàå ,dé÷áL §¦©©¥§©¦¥§¦©§§©§¥§¨¨§©¥§©

.éMà©¦

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

המשך ביאור למס' תענית ליום ראשון עמ' ב



טז

ב"ה 

קדיש  אמירת סיום עם .1בקשר . . הכ"מ זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק בהסתלקות

***

הקדיש  אמירת זמן במשך דעות חודש 2כמה וגם שלימה שנה יום, וי"א חדש י"ב חייו, ימי כל :
אחד. יום פחות חדש י"א חדש, י"א שבוע, פחות חדש י"ב חדש, י"ב בכלל, העיבור

בענין  נ"ע: (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מצוואת בקטע הרשום וע"פ נשיאינו, מנהג אלא לנו אין ואנו
בשבט  בי' הוא היא"צ אם עד"מ קודם. א' ויום חודש להפסיק – חדש טבת 3הי"א ט' עד קדיש יאמר ָ

בכלל  הפוסקים.4ועד אחרוני של המכריע רוב דעת הוא וכן .

***

בכתהאריז"ל  ממדריגה 5איתא הנשמה לעלית ג"כ שייך הקדיש אמירת כי – בפוסקים והובא ֿ
עצמו. בג"ע למדריגה

בעליות  חדש סדר ומתחיל זה, עליות סדר מסתיים חדש די"א הקדיש אמירת בסיום אשר מזה, מובן
חיל. אל מחיל ילכו כי בעוה"ב מנוחה להם אין ת"ח אשר ארז"ל הרי כי הנשמה,

אומץ  עתה להוסיף עליו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אל מהמקושרים אחד כל אשר זה, ע"פ מוכרח
אלו, חדשים י"א במשך בזה עשה מה דנפשי', ואליבי' בנפשו, חשבון לעשות שלו, ההתקשרות בחיזוק
שאת  ביתר להתקשר – הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא נשיאנו, שהורה האופנים וע"י החסר, את למלאות

בעלייתו. יתעלה הוא גם אשר למען אליו, כלומר עמו אתו עז וביתר

מלמעלה. הרבה אותו מקדשין – למטה מעט עצמו והמקדש

שניאורסאהן  מנחם

ipec` ia xn`ie eil` ybie w"yr6,`"iyz'd.

oilwexa,p.i.
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בספרים 1) ראה רבו והוא חמיו על דחתן קדיש אמירת בענין
קנט'. קנז' אות אבלות מע' דינים אסיפת חמד בשדי שנזכרו

אס"ד 2) בשד"ח הובא יועץ פלא שבפנים הסדר על ראה
שו"ת  סק"ט. סשע"ו בד"מ הובא מהרי"ק שו"ת קסב. אות אבלות
ברמ"א  הובא כלבו קלוגער. הר"ש בשם סקנ"ז חיו"ד יצחק בית
סוף  שם רמ"א כנה"ג. בשם שם ברכה שיורי ס"ד. סשע"ו יו"ד

קנב. אות שם שד"ח ס"ד.
נ"ע.3) רבקה מרת הצדקנית הרבנית אמו של היא"צ הוא

סי"ז. סכ"ו קצשו"ע וראה
תש"ג.4) שבט ט' יום" "היום ג"כ ראה
סי'5) בהגה"ה. ספ"א ש"ו פע"ח הקדיש. ענין הכוונות שער

ועוד. עלינו. קודם האריז"ל
.213 ע' חי"א לקו"ש .158 ע' תשי"א בסה"מ נדפסה

תתנא. אגרת ח"ד שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש
ויגש).6) ר"פ (תו"א הצדיק מיוסף השפע יומשך שבו פירוש
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הקדיש  אמירת זמן במשך דעות חודש 2כמה וגם שלימה שנה יום, וי"א חדש י"ב חייו, ימי כל :
אחד. יום פחות חדש י"א חדש, י"א שבוע, פחות חדש י"ב חדש, י"ב בכלל, העיבור

בענין  נ"ע: (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מצוואת בקטע הרשום וע"פ נשיאינו, מנהג אלא לנו אין ואנו
בשבט  בי' הוא היא"צ אם עד"מ קודם. א' ויום חודש להפסיק – חדש טבת 3הי"א ט' עד קדיש יאמר ָ

בכלל  הפוסקים.4ועד אחרוני של המכריע רוב דעת הוא וכן .

***

בכתהאריז"ל  ממדריגה 5איתא הנשמה לעלית ג"כ שייך הקדיש אמירת כי – בפוסקים והובא ֿ
עצמו. בג"ע למדריגה

בעליות  חדש סדר ומתחיל זה, עליות סדר מסתיים חדש די"א הקדיש אמירת בסיום אשר מזה, מובן
חיל. אל מחיל ילכו כי בעוה"ב מנוחה להם אין ת"ח אשר ארז"ל הרי כי הנשמה,

אומץ  עתה להוסיף עליו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אל מהמקושרים אחד כל אשר זה, ע"פ מוכרח
אלו, חדשים י"א במשך בזה עשה מה דנפשי', ואליבי' בנפשו, חשבון לעשות שלו, ההתקשרות בחיזוק
שאת  ביתר להתקשר – הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא נשיאנו, שהורה האופנים וע"י החסר, את למלאות

בעלייתו. יתעלה הוא גם אשר למען אליו, כלומר עמו אתו עז וביתר

מלמעלה. הרבה אותו מקדשין – למטה מעט עצמו והמקדש

שניאורסאהן  מנחם

ipec` ia xn`ie eil` ybie w"yr6,`"iyz'd.

oilwexa,p.i.
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בספרים 1) ראה רבו והוא חמיו על דחתן קדיש אמירת בענין
קנט'. קנז' אות אבלות מע' דינים אסיפת חמד בשדי שנזכרו

אס"ד 2) בשד"ח הובא יועץ פלא שבפנים הסדר על ראה
שו"ת  סק"ט. סשע"ו בד"מ הובא מהרי"ק שו"ת קסב. אות אבלות
ברמ"א  הובא כלבו קלוגער. הר"ש בשם סקנ"ז חיו"ד יצחק בית
סוף  שם רמ"א כנה"ג. בשם שם ברכה שיורי ס"ד. סשע"ו יו"ד

קנב. אות שם שד"ח ס"ד.
נ"ע.3) רבקה מרת הצדקנית הרבנית אמו של היא"צ הוא

סי"ז. סכ"ו קצשו"ע וראה
תש"ג.4) שבט ט' יום" "היום ג"כ ראה
סי'5) בהגה"ה. ספ"א ש"ו פע"ח הקדיש. ענין הכוונות שער

ועוד. עלינו. קודם האריז"ל
.213 ע' חי"א לקו"ש .158 ע' תשי"א בסה"מ נדפסה

תתנא. אגרת ח"ד שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש
ויגש).6) ר"פ (תו"א הצדיק מיוסף השפע יומשך שבו פירוש

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

enyn mdipy exn`y,äãeäé áøc,lltzn did jkyïBöø éäé §©§¨§¦¨
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המשך ביאור למס' תענית ליום שני עמ' ב
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קדיש  אמירת סיום עם .1בקשר . . הכ"מ זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק בהסתלקות

***

הקדיש  אמירת זמן במשך דעות חודש 2כמה וגם שלימה שנה יום, וי"א חדש י"ב חייו, ימי כל :
אחד. יום פחות חדש י"א חדש, י"א שבוע, פחות חדש י"ב חדש, י"ב בכלל, העיבור

בענין  נ"ע: (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מצוואת בקטע הרשום וע"פ נשיאינו, מנהג אלא לנו אין ואנו
בשבט  בי' הוא היא"צ אם עד"מ קודם. א' ויום חודש להפסיק – חדש טבת 3הי"א ט' עד קדיש יאמר ָ

בכלל  הפוסקים.4ועד אחרוני של המכריע רוב דעת הוא וכן .

***

בכתהאריז"ל  ממדריגה 5איתא הנשמה לעלית ג"כ שייך הקדיש אמירת כי – בפוסקים והובא ֿ
עצמו. בג"ע למדריגה

בעליות  חדש סדר ומתחיל זה, עליות סדר מסתיים חדש די"א הקדיש אמירת בסיום אשר מזה, מובן
חיל. אל מחיל ילכו כי בעוה"ב מנוחה להם אין ת"ח אשר ארז"ל הרי כי הנשמה,

אומץ  עתה להוסיף עליו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אל מהמקושרים אחד כל אשר זה, ע"פ מוכרח
אלו, חדשים י"א במשך בזה עשה מה דנפשי', ואליבי' בנפשו, חשבון לעשות שלו, ההתקשרות בחיזוק
שאת  ביתר להתקשר – הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא נשיאנו, שהורה האופנים וע"י החסר, את למלאות

בעלייתו. יתעלה הוא גם אשר למען אליו, כלומר עמו אתו עז וביתר

מלמעלה. הרבה אותו מקדשין – למטה מעט עצמו והמקדש

שניאורסאהן  מנחם
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בספרים 1) ראה רבו והוא חמיו על דחתן קדיש אמירת בענין
קנט'. קנז' אות אבלות מע' דינים אסיפת חמד בשדי שנזכרו

אס"ד 2) בשד"ח הובא יועץ פלא שבפנים הסדר על ראה
שו"ת  סק"ט. סשע"ו בד"מ הובא מהרי"ק שו"ת קסב. אות אבלות
ברמ"א  הובא כלבו קלוגער. הר"ש בשם סקנ"ז חיו"ד יצחק בית
סוף  שם רמ"א כנה"ג. בשם שם ברכה שיורי ס"ד. סשע"ו יו"ד

קנב. אות שם שד"ח ס"ד.
נ"ע.3) רבקה מרת הצדקנית הרבנית אמו של היא"צ הוא

סי"ז. סכ"ו קצשו"ע וראה
תש"ג.4) שבט ט' יום" "היום ג"כ ראה
סי'5) בהגה"ה. ספ"א ש"ו פע"ח הקדיש. ענין הכוונות שער

ועוד. עלינו. קודם האריז"ל
.213 ע' חי"א לקו"ש .158 ע' תשי"א בסה"מ נדפסה

תתנא. אגרת ח"ד שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש
ויגש).6) ר"פ (תו"א הצדיק מיוסף השפע יומשך שבו פירוש

.`"iyz'd zah 'f ,ybie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הקדיש.‡ דאמירת חודש י"א סיום יום שלפני השבת יום הוא – ויגש פרשת – זה הש"ק יום .
לעיל  המדובר האוה"ח 1וע"פ דברי על שכולם 2(מיוסד השבוע, ימי כל את כולל השבת שיום (

והשייכות  הקשר לבאר יש – השבת דיום הנהגה באופן תלוי' והנהגתם השבת, מיום חיותם מקבלים
כדלקמן. ויגש, פרשת לשבת הקדיש אמירת סיום דיום

לאריכות  בתו להצלת בנוגע נס לו הראה שהקב"ה יהודי של שמחה זה הש"ק ביום יש לזה, ונוסף
טובות  ושנים אצלו 3ימים נסתיימו שזהֿעתה חתן של שמחה בת, לו שנולדה יהודי של שמחה וכן ,
המשתה  ימי פרטית,4שבעת בהשגחה הם בנ"י, של פרטיים ענינים אלה, ענינים שגם – הולדת יום וכן ,

כדלקמן. ויגש, פרשת לשבת הם גם שייכים ובמילא,

הענין · שורש תחילה להקדים יש – יהודי של בת) לידת (ועד"ז בת הצלת נס של למאורע בנוגע .
(כידוע  למעלה ובת בן ה':5של בעבודת מלמעלה), נשתלשלו דלמטה הענינים שכל

כמ"פ  לכבוש"6דובר דרכו "איש תוקף, ומתוך שכל, ע"פ עבודה על מורה על 7ש"בן" מורה ו"בת" ,
בעלה" רצון עושה כו' כשרה "אשה עול, קבלת מתוך .8עבודה

(ב  האופנים בב' להיות צריכה יהודי של זמ"ז:ועבודתו הפכיים לכאורה היותם עם – ובת) ן

ענין מיהודי תובעים – גיסא תהי'"lehiadמחד לכל כעפר "ונפשי והישות,9, הגאוה שלילת רק לא ,
מתוך השולחןֿערוך ע"פ ולהתנהג שכלו, וגם רצונותיו תאוותיו הצדה להניח גם lerאלא zlaw גם ,

עליו  מ"מ, ח"ו, נזק לו יגרום זה שדבר לו שנדמה אלא עוד ולא בשכלו, כלל מקום לו שאין בדבר
נזק  גרם לא זה שדבר בלבד זו שלא יווכח (ואז עול קבלת מתוך הנדרש את ולעשות שכלו, את לבטל

בגשמיות). גם אלא) ברוחניות, רק (לא תועלת הביא זה דבר אדרבה, אלא ח"ו,

מיהודי תובעים – גיסא swezeולאידך wfeg"העמים מכל המעט ש"אתם היות עם אשר, ובעם 10, ,
ולפנים  מצוה הידור על גם שמקפידים ואלה בנ"י, שאר לגבי מעט הם תומ"צ שומרי גופא, ישראל
מ"מ, ווייניקער"), אלץ איז פרימער איז וואס סוג ("דער גופא תומ"צ שומרי בין מעט הם הדין ַָמשורת

מהרוב, להתפעל מבלי התורה ע"פ להתנהג והתוקף החוזק לו להיות צריך

יכול  לכן קונסרבטיבי בביתֿכנסת מתפללים שבסביבתו היהודים שרוב שכיון לטעון לא [ולדוגמא:
וכדומה  דר"ת תפילין הנחת כמו הדין, משורת לפנים שהם לענינים בנוגע ועד"ז שם, להתפלל הוא גם

בנ"י], רוב כמו זה בענין להתנהג יכול זקן, חסיד או רב שאינו שכיון לטעון שלא –

לכבוש", דרכו ("איש אחרים על יפעל שהוא אדרבה, אלא מאחרים, יתפעל לא שהוא בלבד זו ולא
של  באופן תחילה – התומ"צ לשמירת לקרבם עליהם) ולפעול לצאת אלא אליו, שיבואו עד להמתין לא
משורת  ולפנים מצוה הידור של להנהגה ועד תומ"צ, שומרי אותם יעשה הזמן ובמשך בלבד, קירוב

הדין.
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(1.(139 ע' (לעיל ס"ב וישב ש"פ שיחת
ג.2) ב, בראשית
מופת 3) ע"י ונתרפאה מסוכנת, חולה היתה הנ"ל של בתו

בתנאי  תתרפא שבתו להנ"ל שהבטיח שליט"א, אדמו"ר כ"ק של
ובשבת  הוה. וכך התומ"צ, בקיום מסויימים ענינים עליו שיקבל
ימי  ספר (ראה בתו החלמת של הנס לרגל "קידוש" נתן זו

המו"ל. – (325 ע' ואילך. 282 ע' בראשית
בהם 4) שרק המשתה, ימי בשבעת היא השמחה שעיקר ואף

הראשונה, השנה בכל השמחה נמשכת מ"מ, תחנון, אומרים אין
גו'". ושמח אחת שנה לביתו יהי' "נקי ה) כד, (תצא כמ"ש

רפ"ג.5) תניא ראה
וש"נ.6) .(149 ע' (לעיל סי"ד וישב ש"פ שיחת
ב.7) סה, יבמות
סט.8) סו"ס אה"ע ברמ"א הובא פ"ט. תדבא"ר
א).9) יז, (ברכות כו' נצור אלקי ברכת נוסח

ז.10) ז, ואתחנן



iyz'd"`יח zah 'f ,ybie t"y zgiy

מאברהם ‚ לוקחים – כו' עליהם לפעול ואדרבה, מהרוב, להתפעל שלא והתוקף שהחוזק ולהוסיף, .
הראשון: היהודי אבינו,

במדרש 11כתיב  וכדאיתא כולו, העולם כל נגד ויחידי אחד – אברהם" הי' "אברם 12"אחד שנקרא
לבדו 13העברי" הוא ורק ע"ז, עובדי היו שכולם אחד", מעבר והוא אחד מעבר כולו העולם ש"כל ע"ש ,

כו'" הכל ברא והוא . . אחד אלקה שם שיש וידע . . האמת דרך .14"השיג

אדרבה, אלא כולו, העולם מכל להתפעל מבלי האמת בדרך הלך לבדו שאברהם בלבד זו לא ואעפ"כ,
גדול בקול ולקרוא לעמוד "התחיל – העולם כל על גם mlerdשפעל lkl אחד אלקה שם שיש ולהודיעם

שנאמר  . . לעבוד ראוי עולם"15ולו אֿל ה' בשם שם אלא14ויקרא ויקרא "א"ת ,`ixwie,
ושב"ixwdy`מלמד עובר כל בפה הקב"ה של לשמו אבינו עליהם 16אברהם שפעל בלבד זו לא כלומר, ,

הם שגם כך כדי עד עליהם שפעל מזה, יתירה אלא עולם", "אֿל יאמרו הם efixkieשגם e`xwi(לאחרים)
זיי  האט ער אז ביז יארן... די זיי דערגאנגען פיל אזוי און גערעדט פיל אזוי האט ("ער עולם" ַַַַָָָ"אֿל

"אֿל רק ולא רופן"), געמאכט הוא dאליין וה' בפ"ע ודבר יש הוא שהעולם ה"א), (בתוספת עולם" ַַ
" אלא העולם, את mlerמחי' lÎ` אלקות היא העולם שמציאות ,"17.

אוה"ע  אצל נשארו אחד, אלקה שם שיש אבינו אברהם של הכרזתו לאחרי שגם שאע"פ [ולהעיר,
מ"מ, טעויות, להם)ריבוי ולהקריב ולהשתחוות צורות (לעשות אלילים לעבוד שהפסיקו העובדה עצם

מ"ש  וע"ד גדולה. מעלה בכך יש הם), טועים שעדיין (אף אחד אלקה שיש להם שנודע בגלל
ושל 18הרמב"ם  הנוצרי ישוע של האלו הדברים ש"כל הצענזור) יד בהם שלטה שלא הישנים (בדפוסים

ביחד, ה' את לעבוד כולו העולם ולתקן המשיח, למלך דרך לישר אלא אינן אחריו, שעמד הישמעאלי זה
אחד"].19שנאמר  שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי

גם  בנ"י, כל מתייחסים שאליו אברהם ובפרט ויעקב, יצחק אברהם האבות, [שלשת אבות ו"מעשה
לעיל  (כמדובר לבנים"20הגרים סימן שצריכים 21)] בלבד זו ולא מהרוב, להתפעל צריכים אינם שבנ"י ֿ

אבינו  אברהם שהתנהג כפי אחרים, על ולפעול להשפיע שצריכים מזה, יתירה אלא עמדם, על לעמוד
היהדות. של דרכה בתחילת

החוזק „ ותנועת וקב"ע, הביטול תנועת תנועות: ב' אצלו שיהיו מיהודי שתובעים – לעניננו ונחזור .
והתוקף.

להתפעל  שלא והתוקף החוזק שגם היא האמת הרי – זמ"ז הפכיות תנועות ה"ה שלכאורה ואף
וקב"ע  הביטול מתנועת כתוצאה הוא, לכבוש"), דרכו ("איש העולם על לפעול ואדרבה, מהעולם,

בעלה"). רצון עושה כו' כשרה "אשה בת, שבבחי' (העבודה

מציאות  אינו והעולם לעצמו מציאות אינו שהוא אצלו נרגש והביטול הקב"ע שמצד – בזה וההסברה
וללכת  הקב"ה של רצונו לקיים צריך שכן, וכיון הקב"ה, ע"י אלא אינה העולם שהנהגת ובודאי לעצמו,

כו'. ומיעוט רוב של מחשבונות להתפעל מה לו ואין האמת, דרך התורה, בדרך

העבודה ‰ באופן גם מודגש וקב"ע) מהביטול כתוצאה הוא והתוקף (שהחוזק זה שענין להוסיף, ויש .
לכבוש":oaשבבחי' דרכו "איש ,

ערלתו" בשר ימול השמיני ש"ביום – בן בלידת בנ"י אצל ההנהגה בן 22סדר בהיותו היא שהמילה ,
צריכים  היו "דמוקרטיא" שמצד אע"פ כו', להתנגד יכול ואינו דבר שום מבין אינו שאז ימים, שמונה
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כד.11) לג, יחזקאל
ספמ"ב.12) ב"ר
יג.13) יד, לך לך
ה"ג.14) פ"א ע"ז הל' רמב"ם
לג.15) כא, וירא
ואילך.16) סע"א יו"ד, סוטה
ח"א 17) תער"ב המשך ג. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת ראה

ועוד. פקל"ג.
ספי"א.18) מלכים הל'
ט.19) ג, צפני'
(20.(67 ע' (לעיל ס"א לך לך ש"פ שיחת
ו.21) יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

ועוד.
ג.22) יב, תזריע
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ישמעאל  דבני ההנהגה (כסדר בכך רצונו אם עמו להתיישב יוכלו שאז הבנה, לגיל שיבוא עד להמתין
שנה). י"ג בן למול

מישראל  שבכאו"א להקב"ה המס"נ תנועת מודגשת ימים שמונה בגיל המילה שבפעולת – בזה והענין
האמיתי רצונו יהודי, שנולד שכיון תולדתו, eiigמטבע z` xeqnl,הקב"ה של רצונו בשביל

תקפו", ש"יצרו מפני אלא זה אין בכך, רצונו שאין אומר דעת, לכלל כשבא זמן, לאחרי אם [ואפילו
(כפס"ד  כו'" המצוות כל לעשות . . מישראל להיות והפנימי ) האמיתי (רצונו ש"רוצה היא האמת אז, וגם

)],23הרמב"ם 

שמתבטא zixaכפי mc zthda"הנפש הוא "הדם שבו 24ֿ דם טיפת ה"ז בלבד, אחת טיפה שאפילו ,
הקב"ה. ציווי בגלל – הנפש חיות תלוי'

אחת" שבת עליו שיעבור "כדי – לפנ"ז ולא השמיני ביום היא שהמילה שענין 25והטעם לומר, יש ֿ
וקיימא" ש"מקדשא לזמני 26השבת דקדשינהו אינהו שישראל כיו"ט על 27(דלא מורה (

המילה dlrnlnהנתינתֿכח ענין להיות שיוכל .28כדי

שלא  והתוקף החוזק אצלו נעשה – והקב"ע הביטול תכלית שהיא המס"נ תנועת – המילה וע"י
לכבוש". דרכו "איש בעולם, לפעול ואדרבה, מהעולם, להתפעל

Â:הבת דהצלת המאורע לתוכן בנוגע גם  לבאר יש עפ"ז .
ל  בנוגע נס ליהודי עושה הקב"ה להיותezaהצלתכאשר שצריכה מלמעלה הוראה ה"ז ,elv` העבודה

בכל zaדבחי' א' מאף להתפעל שלא והתוקף החוזק גם אצלו יהי' ובמילא, עול, וקבלת הביטול ענין ֿ
האמת, דרך שזוהי בידעו עתה), עד הנהגתו על הבט (מבלי התורה בדרך לילך החלטתו לקיום הקשור

והמצוה. התורה בדרך ילדיו, שאר וכן זו, בת של להחינוך בנוגע – ובמיוחד כולל

אדנ"ע  כ"ק של מאמר ישנו בזמן 29– דבנ"י וההתעלפות השינה בענין שיש הטוב החלק שמבאר
(ו)איננו  . . כ"כ האב מתפעל אינו עכ"ז . . ופרשו שיצאו . . בנים לו שיש מ"אב משל ע"פ הגלות,
לסבול  יכול הי' לא היסורים, האב מרגיש הי' ואם הבן, נשמת משורש וגיזור מחיתוך הכאב מרגיש
טובה  פעולה עושה והחושך ההסתר וע"כ . . משרשו הבן פירוד עבור לאב שהי' נפש עגמת מגודל

כ"כ". ירגישו שלא והתמימים הישרים להאבות

שההורים הטוב בחלק להסתפק שאין פשוט וגם מובן a`kdאמנם, miyibxn mpi` אינם שהבנים מזה
התורה, בדרך הולכים

מרגישים  ההורים היו אילו ואדרבה, וטובה, תועלת שום בכך אין עצמם להבנים שבנוגע ובפרט –
ומצב  במעמד הבנים ישארו הכאב את מרגישים וכשאינם המצב, את לתקן משתדלים היו הכאב
רק  ומצבם במעמדם להשאר עליהם שנגזר הבנים של אשמתם מהי השאלה: נשאלת וא"כ, בלתיֿרצוי,

– הכאב?! ירגישו שלא ההורים של הטוב חלק בשביל

להיטיב  הטוב וטבע הטוב עצם שהוא הקב"ה ע"י ניתן שבודאי – הטוב בתכלית צורך יש 30ֿאלא
התורה. בדרך וילכו ישובו שהבנים

ולמנוע  התורה, בדרך ובנותיהם בניהם לחנך בהם התלוי כל ולעשות להשתדל ההורים צריכים ולכן,
התורה. לדרך מתאימים שאינם מענינים אותם
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ספ"ב.23) גירושין הל'
כג.24) יב, ראה פ'
(ברע"מ).25) סע"א מד, זח"ג יו"ד. פכ"ז, ויק"ר ראה
א.26) יז, ביצה
א.27) מט, ברכות
מילה 28) מצות להצ"צ סהמ"צ א. כא, תזריע לקו"ת גם ראה

ב). (ט,
ע'29) – תשנ"ד (בהוצאת רנב ע' בהוספות תרס"ג סה"מ

סתי"ח. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר וראה קמג).
וש"נ.

בהערה.30) 334 ע' חכ"ד בלקו"ש נסמן
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להיות  לו שתגרום פעולה לעשות עומד הקטן שילדם שרואים להורים – דומה הדבר למה משל
לדחות  אפשר אולי בלוח להסתכל (מבלי ומיד תיכף שיזדרזו בודאי הרי ח"ו, חייו, ימי כל בעלֿמום
כדי  עולמות"... "להפוך ועד האופנים, ובכל הדרכים בכל שביכלתם, מה כל לעשות זמן) לאחר זאת

זאת! למנוע

הנוגעים בענינים – הגוף לחיי הנוגעים בענינים אמורים הדברים dnypdואם iigl כמה אחת על ,
וכמה!

Ê ילד של טובתו שבשביל רואים שבה – ויגש פרשת השבוע, מפרשת והוראה לימוד יש זה ובענין .
מסירתֿנפש  כדי עד להשתדל צריכים אחד, ילד :31יהודי,

הפסוק  חז"ל 32על אמרו יהודה", אליו (שאם 33"ויגש למלחמה גם לכל, מוכן יהודה הי' זו שבהגשה
מלחמה). עמו יעשה בנימין, את לשחרר  מרצונו יוסף יסכים לא

מתי  הם ואחיו שיהודה בשעה בה יוסף, נגד להלחם שיוכל יהודה חשב כיצד מובן: אינו ולכאורה
מצרים?! ארץ בכל המושל הוא יוסף ואילו מספר,

כדאיתא  יותר, גדולים גבורים היו (ובניו) יוסף הרי, גדולים, גבורים היו ואחיו שיהודה ואף
יהודה 34במדרש  תמה ו"מיד כמותו, גבורה מעשה יוסף גם הראה גבורה, מעשה הראה יהודה שכאשר

נגדו?! להלחם בדעתו עלה איך וא"כ, ממני", גבור זה ואמר

עבדך "כי לתגר) נכנס (למה יהודה בדברי – בזה xrpdוההסברה z` axr לא אם לאמר אבי מעם
וגו'" אליך עד 35אביאנו עבורו להשתדל צריך ליעקב, בנימין את להביא אחריות עצמו על שלקח דכיון ,

ytpכדי zxiqnיהודי ילד אודות כשמדובר אפילו – זה וכל !cg`,לבנימין בנוגע רק היתה  הסכנה (שהרי
במס  צורך יש לבד בשבילו בשלימותם), נשארים היו האחים המוטלת ושאר האחריות בגלל נפש, ירת

עליו!

אחד  כל על האחריות את עליהם הטיל שהקב"ה שכיון – ואם אב לכל ומוסרֿהשכל ההוראה וזוהי
ילד בשביל אפילו הרי, הנער"), את ("ערב מילדיהם מה `cgואחת עמו יקרה (שלא  להשתדל  צריכים

כדי עד יהודי) ילד עם לקרות צריך ytpשלא zxiqn.

Á:דייקא יהודה – יהודה" אליו מ"ויגש וההוראה הלימוד בביאור להוסיף ויש .
עול  וקבלת הביטול שהו"ע הודאה, מלשון הוא – .36"יהודה"

לצאת  שמוכן כך כדי עד והתוקף, החוזק על מורה – למלחמה (גם) הגשה יהודה", אליו ו"ויגש
לכבוש". דרכו "איש למלחמה,

העולם, מכל להתפעל שלא והתוקף החוזק נעשה עול והקבלת הביטול שע"י – כאמור – בזה והענין
בזה  ולהשתדל והמצוה, התורה בדרך והבנות הבנים את ולחנך והמצוה, התורה דרך האמת, בדרך ולילך

נפש. מסירת כדי עד

***

Ë דאף – הקדיש אמירת סיום יום שלפני השבת יום הוא זה הש"ק שיום (ס"א) לעיל נזכר שישנם 37.
היא  הקדיש שאמירת הפוסקים אחרוני של המכריע רוב דעת הרי, הקדיש, אמירת זמן במשך דעות כמה
ועד  טבת ט' עד היא הקדיש אמירת ובנדו"ד, נשיאינו, רבותינו נהגו וכן אחד, יום פחות חודש י"א

ויגש.38בכלל  פרשת הש"ק מיום שמתברך ,
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שליט"א 31) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – הסעיף סוף ועד מכאן
ניתוספו  זו במהדורא ואילך. 94 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס (באידית),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד
פרשתנו.32) ריש
ו.33) פצ"ג, פרשתנו ב"ר
ז.34) שם,

ובפרש"י.35) לב מד, פרשתנו
ובכ"מ.36) ויחי. ר"פ ושם א. מד, פרשתנו תו"א ראה
"בקשר 37) שי"ל ל"מאמר" דבר" "פתח ראה – לקמן בהבא

.(151 ע' לעיל .158 ע' תשי"א (סה"מ קדיש" אמירת סיום עם
וש"נ.

ואילך).38) 166 ע' (לקמן טבת ט' שיחת גם ראה
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האריז"ל  בכתבי המבואר גם)39וע"פ אלא מגיהנם, הנשמה לעליית רק (לא שייכת הקדיש שאמירת
אמירת  שהפסק צ"ל, הש"ק), ביום גם קדיש אומרים (שלכן עצמו בג"ע למדרגה ממדרגה הנשמה לעליית
אמרו  שהרי העליות, מסתיימים חודש י"א שלאחרי בגלל (לא הוא חודש י"א לאחר הקדיש

שנאמר 40חז"ל  בעוה"ב, ולא בעוה"ז לא מנוחה להם אין מפני 41"צדיקים אלא) חיל", אל מחיל ילכו
– הנשמה בעליות חדש סדר מתחיל jexrÎoi`aשאז xzei dlrp ote`a חודש י"א במשך העליות 42ֿלגבי

הדיבור. בעולם הקדיש לאמירת מהשייכות למעלה שהם עליות

אחד  יום שהוסיף על והצטער התחרט נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר שכ"ק הסיפור לבאר יש ועפ"ז
חדשים  די"א קדיש ח"ו 43באמירת מניעה שתגרום ויתכן רושם, עושה בדיבור הקדיש אמירת כי, ֿ

הדיבור  בעולם הקדיש לאמירת מהשייכות למעלה שהם .44בעליות

È:אלינו ובנוגע .
לעיל  אדמו"ר 45דובר מו"ח כ"ק דברי –46בפירוש מרעיתם" צאן מעל יפרדו "לא ישראל שרועי

להם  שהיתה אלה ואפילו המקושרים, החסידים, את גם עמהם לוקחים ישראל רועי של העליות שבכל
שלהם. העליות בכל מתעלים הם שגם כלֿשהיא, שייכות

סיפר  אדמו"ר מו"ח כ"ק השנה 47– ראש ערב תרמ"ג, השנה ראש שבערב מהר"ש, אדמו"ר אודות
שבערב  הרביים [כמנהג עמה לדבר הרבנית זוגתו של לחדרה כשנכנס דין, בעלמא חיותו בחיים האחרון

עמה  לדבר הרבנית זוגתם לחדר נכנסים היו השנה העולם,48ראש מן יסתלק זו שבשנה מדבריו הבינה ,[
ל"ב  אעלה אני מהר"ש: אדמו"ר לה אמר הדברים ובתוך וכו', קטנים ילדים להשאיר אפשר איך וטענה:
ל"ב  הם למטה מעלות של"ב אדמו"ר, מו"ח כ"ק ופירש למטה. מעלות ל"ב תעלי ואת למעלה, מעלות
שבט  ביו"ד להסתלקותה עד תרמ"ב, לשנת עדיין ששייך תרמ"ג, ר"ה (מערב הרבנית של חיי' שנות
לאחרי  שנדפסו פרשיות לג' שבלקוטיֿתורה הדרושים ל"ב הם למעלה מעלות ול"ב עדר"ת),

.49הסתלקותו 

שהם כיון הרבנית, של המעלות ל"ב בשלמא מובן: אינו שנות dhnlולכאורה בל"ב מתבטא ה"ז ,
oicחיי' `nlraשהם כיון מהר"ש, אדמו"ר של המעלות ל"ב אבל ,dlrnl ל"ב להדפסת שייכותם מהי ,

פרשיות לג' שבלקו"ת oicהדרושים `nlra!?

חיזוק  ולפעול זיך") ("אּפשּפיגלען להשתקף צריכים למעלה הרבי של שהעליות – בזה ָוההסברה
אצל גם כח dhnlותוספת miciqgd.

הקדיש, אמירת סיום לאחרי שמתחיל הרבי של בעליות החדש שהסדר – בנדו"ד גם מובן ומזה
למטה. בעבודתנו אצלנו גם כח ותוספת חיזוק ולפעול להשתקף צריך שלפנ"ז, העליות לגבי באיןֿערוך 

הרבי, אל ההתקשרות בחיזוק אומץ להוסיף והמקושרים מהחסידים כאו"א צריך זה שבשביל אלא,
הרבי. של בעלייתו להתעלות הוא גם יוכל ועי"ז

לילך  ביגיעה צורך אין הרגיל, ע "ד שהולך לאדם מתלווים שכאשר – גשמי משל ע"פ זה לבאר ויש
עמו, לילך כדי ביגיעה צורך יש יותר, במהירות שהולך בעלֿכח לאדם להתלוות כשרוצים משא"כ עמו,
צורך  יש אזי גדולה, הכי במהירות במרוצתו שמוסיף אלא עוד ולא לרוץ, מתחיל כשהלה ועאכו"כ

אליו. להתלוות כדי עוז וביתר שאת ביתר בתוספתֿכח
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סידור 39) הקדשים. שער פע"ח הקדיש. ענין הכוונות שער
שעו. סו"ס יו"ד ברכה בשיורי הובא עלינו. לפני האריז"ל

ואילך).40) 173 ע' חי"ד בלקו"ש (נת' בסופן ומו"ק ברכות
ח.41) פד, תהלים
הקדיש 42) באמירת צורך הי' שאז מהן, למטה לא – ופשיטא

יותר. נעלית עלי' לפעול כדי
קז 43) ע' ח"ד (אגרותֿקודש זו שנה טבת ט' מכתב גם ראה

בהערה).
הנ"ל.44) טבת ט' שיחת ראה – הענין לשלימות
(45.(128 ע' (לעיל סי"ט כסלו י"ט שיחת
קמא.46) ע' ח"א שלו אגרותֿקודש
(47.7 ע' קלא חוברת "רשימות" ראה
(48.39 ע' ח"א תשמ"ח התוועדויות גם ראה
וש"נ.49) ואילך. 8 ע' קיח חוברת "רשימות" ראה
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אומץ  להוסיף צורך יש יותר, גדול בעילוי הרבי של בעליותיו שניתוסף שככל – בנמשל ודוגמתו
בעליותיו. להתעלות כדי אליו, בההתקשרות עוז וביתר שאת ביתר

בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה ש"אין ההתקשרות 50וכיון לחיזוק הדרושים הכחות את נותן בודאי ,
דאמירת  חודש י"א סיום שלאחרי העליות של החדש בסדר עמו להתעלות כדי עוז, וביתר שאת ביתר

הקדיש.

‡È– הקדיש אמירת סיום יום מתברך שממנו בשבת שקורין השבוע בפרשת מרומזת זו ונתינתֿכח .
ליוסף: יהודה הגשת יהודה", אליו "ויגש
כידוע  עולם, של צדיקו הוא – "יוסף 51יוסף שנקרא יוסף, אצל במיוחד מודגש "צדיק" שהתואר

בנימין  אצל גם (ולפעמים ).52הצדיק"

ליוסף  זיך") איבערגעבן ("דער ההתמסרות על מורה – יהודה") אליו ("ויגש ליוסף יהודה והגשת
ההגשה). (שזהו"ע עמו להתאחד עולם, של צדיקו הצדיק,

ויאמר יהודה) אליו "(ויגש `ipecוממשיך ia לא) היא עולם, של צדיקו הצדיק, מיוסף שהבקשה – "
יהי' הצדיק שיוסף אלא) העליון, ג"ע או התחתון דג"ע ההשפעות `epecהגילויים כל אליו יומשכו ועי"ז ,

בתו"א  כמ"ש הצדיק, יוסף מיוסף 53של השפע יומשך שבו פי' אדוני, בי ויאמר יהודה אליו ויגש "וז"ש
הצדיק".

·È עבדך נא "ידבר – אדוני") "בי הקדמת (לאחרי ליוסף יהודה דברי המשך גם לבאר יש ועפ"ז .
צדיקו  הצדיק, יוסף אל להתקשרות ביחס – כפרעה" כמוך כי בעבדך אפך יחר ואל אדוני באזני דבר

עולם: של
הצדיק, יוסף מעלת הפלאת וגודל ומצבו, מעמדו פחיתות בידעו

בחסידות  המבואר ע"פ ובפרט היו 54– והאבות שהשבטים האבות, ואפילו השבטים לגבי יוסף מעלת
אלקות, עם בהתאחדות להיות שיוכלו כדי העולם מעניני בהתבודדות להיות שהוצרכו לפי צאן רועי

(כמ"ש  העולם בעניני עסוק הי' יוסף בכתבי 55משא"כ "למבדק מלאכתו", לעשות הביתה "ויבוא
מצרים" ארץ בכל ה"מושל שנעשה לאחרי ועאכו"כ עם 56חשבנה", בהתאחדות הי' שעה ובאותה ,(

– עילאה יחודא בבחי' אלקות

גודל מצד jxrdהרי, wegix מגיעשבי איך – (ובפרט ed`ניהם דברֿמה לבקש  בכלל ער") קומט ("ווי
קטנות) ?!sqeinעניני

אליו  שמקושר היינו, שלו, האדון הוא שיוסף היא זו הקדמה של שתוכנה אדוני", "בי מקדים ולכן
מיוסף. דברֿמה לבקש יכול אזי עמו, ומאוחד אליו שמקושר וכיון עמו, ומאוחד

פאראיבל  קיין זאל ("ער עליו תרעומת תהי' שלא – בעבדך" אפך יחר "ואל ומוסיף ממשיך ַָואעפ"כ
עניני בכך, מה של ענינים בשביל זמנו את ומבזבז אליו שפונה כך על האבן") .zephwניט ָ

ל... בקשר השעה כמחצית זיך") טענה'ט ("ער ומתטען אברך אלי נכנס –zipekn!

שלא  כיון מאומה, מזכיר אינו – שביניהם התמידית והמלחמה הבהמית ונפשו האלקית נפשו אודות
את  רק (לא מבזבז זה ובשביל המכונית, – הוא לו שנוגע הדבר אן"); ניט אים רירט ("עס פגע ולא ָנגע

אחרים. של זמנם את גם) אלא זמנו,

ברגל, ללכת יכול ב"ה, בריאות, רגלים שתי עם צעיר אברך למכונית?! זה אברך זקוק מה לשם
כל  כדאי בלבד זה בשביל הרי, תהלים, או חומש פסוק לחשוב ברגל ברחוב הליכתו זמן את וכשמנצל
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סע"א.50) ג, ע"ז
ד'.51) אות שם זהר ובנצוצי ב נט, זח"א ראה
ג'.)52 אות ובנצו"ז ב קנג, שם ראה

א.53) מד, פרשתנו

וש"נ.54) ואילך. 196 ס"ע חכ"ה לקו"ש ראה
ובת"א.55) יא לט, וישב
כו.56) מה, פרשתנו
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מפני  תהלים, או חומש פסוק לחשוב יוכל לא שאז במכונית, ליסע רצונו – זה ותמורת חייו! ימי משך
אדום  הוא אם הרמזור אור על ("סּפידאמיטער") מדֿהמהירות על להביט המכונית, בנהיגת טרוד ַשיהי'
ללא  אדום באור לעבור שיכול נפשוֿהבהמית של "גדולתה" את להוכיח ירצה אם ובפרט ירוק, או

("טיקעט")... "דו"חֿתנועה"

כמו  אחרים, דברים שידע אף במכונית, לנהוג ידע לא זאת ובכל התחומים, בכל מוכשר הי' הרבי –
חיים  אלי' – למטרה. וקליעה סוס על  אדנ"ע,57רכיבה כ"ק אביו בחיי הרבי, עם פעם שנסע לי סיפר

להתחרות  – "ברייטקייט"... לו היתה – לרבי הציע למטרה, לקליעה שמיועד למקום בסמיכות ובעברם
ירי', בכל למטרה קלע הרבי, – חיים אלי' סיפר – הדבר ומפליא הסכים. הרבי למטרה. בקליעה עמו

המטרה!... את החטאתי ירי' בכל אני, ואילו

עולם, של צדיקו הצדיק, שיוסף זו, בקשה של שתוכנה – בעבדך" אפך יחר "ואל – לעניננו ונחזור
קטנות. עניני ממנו ומבקש אליו שפונה כך על עליו יתרעם לא

כפרעה": כמוך "כי – עליו) יתרעם (שלא הדבר וטעם

הזהר  מפירוש כמובן הקב"ה, על קאי – (דקדושה) פרעה"58פרעה דאתפריעו 59ש"בית "ביתא הוא
בוצינין". וכל נהורין כל מיני' ואתגליין 

וטבע  הטוב עצם שהוא כיון כו', ויתרעם אפו שיחר שייך לא דקדושה) (פרעה להקב"ה שבנוגע וכשם
להיטיב  ,30הטוב

שהקב"ה  חושב הי' חסיד, שנעשה שלפני סיפר, הזקן, רבינו של החסידים זקני מגדולי א' –
לאחרי `alÎxiaהוא ואילו ואעפ"כ... בקשות, ריבוי ומבקשים סליחות אומרים שנה בכל שהרי, (אכזרי),

גודל את להעריך התחיל חסיד, בראותו alÎaehdשנעשה קדקדו על או פיו על סוטר שאינו הקב"ה, של
– וכו' תפלתו אופן

להיטיב. הטוב טבע מצד ויתרעם, אפו שיחר שייך לא כפרעה") כמוך ("כי יוסף אצל גם כך 

***

‚È ההצעה עוה"פ להזכיר יש – ההתקשרות חיזוק אודות להאמור בהמשך לרבי 60. "יגיש" שכאו"א
ומעשה. דיבור במחשבה עליהם שפעל יהודים של מנין
לרבי יהי' שבודאי הידיעה יסוד  על באה זו הצעה –gexÎzxew.יהודים עשר על יפעל שכאו"א מזה

זו: להצעה יסוד בתור ענין ועוד

סיפר  וכשמצאוהו 61הרבי מנין, עם להתפלל שדרכו עצמו על שאמר שמו) על (שנקרא זקנו אודות
המניני  כל שנגמרו לאחרי התפלה באמצע השיב,עומד בציבור, תפלה זו אין הרי היתכן, ושאלוהו ם,

הנפש  כחות עשר כל את לקבץ פירושה בציבור .62שתפלה

לרבי  כשיביא ולכן, מישראל. עשרה של הרוחני לתוכן שייך הנפש כחות דעשר שהציבור מובן ומזה
המנין של להשלימות הרבי ידאג יהודים, של בה elyמנין מודד שאדם "במדה (שהרי נפשו כחות עשר ,

לו" יותר.iaxdyke),63מודדין נעלה באופן זה יהי' בודאי – לכך ידאג

של  מנין להשיג יצליחו איך ידעו שלא כיון "מרהֿשחורה", עם התהלכו שבתחילה כאלה ישנם
שעדיין  כאלה ישנם זאת, ולעומת מזה. ויותר מנינים, שני ממנין, יותר  השיגו דבר, של ובסופו יהודים,

מנין?!... להשיג בכלל שצריכים אומר מי ושואלים בדבר מתדיינים
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(ראה 57) רבי בית ידיד אלטהויז, חיים אליהו ר' הרה"ח
המו"ל. – וש"נ) .17 הערה 30 ע' תרפ"ב סה"ש – אודותיו

א.58) רי, פרשתנו
טז.59) ב. מה, פרשתנו

וש"נ.60) .(130 ע' (לעיל סכ"ב כסלו י"ט שיחת ראה
ואילך.61) מה ס"ע ח"ב "התמים"
א.62) פפ"ד, לב"ר מהרז"ו פי' גם ראה
וש"נ.63) (במשנה). ב ח, סוטה
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בשביל  בכך צורך יש אם דממהֿנפשך: זו, הצעה יקיימו אם מאומה יפסידו שלא – אליהם והמענה
מאומה  הפסידו לא – לאו אם וגם טוב, בודאי – ההתקשרות ע"פ 64חיזוק שהעושה לכך נוסף כי, ,

להוראה  הגיע שלא כתלמיד אלא עצמו, דעת על עשה שלא כיון מקרבן פטור בהוראתן שטעו ב"ד הוראת
ב"ד  הוראת על היא65וסומך – הרבי אל יהודים של מנין לקרב – כשלעצמה ההצעה בנדו"ד הרי ,i`cea

ziaeige daeh!

עצמו על לפעול יצטרך זה שבשביל – זו הצעה של בקיומה נוספת dlecbומעלה `itkz`...ל ולציית
הק')! שמו את אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק

מתוך זאת יעשה אצלו, מתקבל הדבר אין אם גם אופן, ועי"ז lerÎzlawובכל כו', ואולי האי וכולי ,
וברוחניות. בגשמיות עניניו בכל יצליח

***

„È."מאד וירבו ויפרו בה ויאחזו גו ' מצרים בארץ ישראל "וישב נאמר הפרשה בסיום .
בה", "ויאחזו אדרבה, אלא מהעולם, מנותקים היו לא מצרים בארץ בהיותם שגם – בעבודה וענינו
מוליד  שאחד "ויפרו", רק לא היינו, מאד", וירבו ד"ויפרו באופן עבודתם היתה זה ומצב במעמד וגם

מוליד שאחד "וירבו", גם אלא ונקבה), זכר היותר (ולכל "בכל daxd66אחד "מאד", של באופן ועד ,
leab,67מאדך" ila68 היחידה בחינת שמצד העבודה שזוהי בלבד.69, סגולה ליחידי שייכת כלל שבדרך ,

האדמה" את וזרעתם זרע לכם הא . . יוסף "ויאמר – לזה :70וההקדמה

ההסתלקות, לאחרי ובמיוחד כולל הצדיק, מיוסף שמקבלים ההשפעה על מורה – זרע" לכם "הא
באגה"ק  ה'".71כמבואר ברכו אשר בשדה לצדיק זרוע אור מן גידולין "גדולי בענין

בפעולתו  גם צורך יש אלא הזרע, בנתינת יוסף של בפעולתו להסתפק שאין – האדמה" את "וזרעתם
בעבודה  מיוסף שמקבלים הנתינתֿכח את ליישם היינו, בארץ, ולזרעו מיוסף הזרע ליקח כאו"א של
בארץ  הזריעה ענין (תוכן ושמחה רצון ומתוך הזריעה), ענין (תוכן ביטול מתוך זאת ולעשות בפועל,

ע"ש ארץ שנקראת קונה dzvxyדייקא, רצון ).72לעשות

שגם  שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי – שלאח"ז הפרשה בהתחלת כמ"ש – נעשה ועי"ז
שנה", עשרה "שבע אלא סתם, "ויחי" רק ולא ("געלעבט"), "ויחי" נעשה מצרים בארץ דוקא) (או

טוב בג  .73ימטריא

שליט"א  הרבי אותנו יוציא מצרים מארץ שגם – אלינו בנוגע – הקדושה 74והעיקר לארצנו ויוליכנו ,
תובב"א.
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פל"ב.64) תניא ראה
הוריות.65) מס' ריש
כב.66) א, בראשית פרש"י ראה
ה.67) ו, ואתחנן
ובכ"מ.68) ואילך. ג לט, מקץ ג. כג, ויצא תו"א ראה
לאדהאמ"צ 69) בשלום פדה ד"ה ב. מט, שה"ש לקו"ת ראה

ואילך). סע"ג נב, ח"א תשובה (שערי ואילך פ"ז

כג.70) מז, פרשתנו
סע"א).71) (קמו, ז"ך סי'
ח.72) פ"ה, ב"ר
(נעתק 73) שעג ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

ואילך. 160 ע' ח"י בלקו"ש נת' טבת). יח יום" ב"היום
וש"נ.74) .35 הערה (52 ע' (לעיל שמח"ת יום שיחת ראה



כה

       
מוגה  בלתי

 ואל" באזניך ", דברי "יכנסו אדוני", באזני דבר  אליו. "ויגש  פרשתנו: ריש  רש "י בפירוש  הביאור 
שכל  באופן דיבר  שלא  היינו, אליו", ש "ויגש  דכיון - קשות " אליו שדיבר  למד  אתה  "מכאן אפך ", יחר 

חת  בני באזני ועפרון אברהם  של  הדיבור  (כמו לשמוע  יכולים  היו ודיבר 1הנוכחים  ליוסף  ניגש  אלא  ,(
דבריו  את  שמע  יוסף  שרק  (או מיוחד  באופן דברי 2עמו "יכנסו - אדוני" "באזני לפרש  רש "י צריך  לכן ,(

שדיבורו - כו'.באזניך " החלטתו את  לשנות 

גם  כי קשה , לשון שהוא  "ידבר " שכתוב  ממה  קשות " אליו ש "דיבר  להוכיח  אפשר  אי ֿ זה , ֿ פי ועל 
עליו פועל  היה  אילו   ידבר" (מלשון ל "דיבור " נחשב  זה  הרי תחנונים , דברי ֿ ידי על 

"3עמים " הנה  אפך ", יחר  "ואל  שכתוב  ממה  ורק  ממשלה ; של  במובן ( אליו שדיבר  למד  אתה 
בתוקף  לילך  אלא  חשבונות , לערוך  אין מצרים , מארץ  יהודי ילד  להציל  צריך  שכאשר  וההוראה , קשות ".

ואילך . 212 עמוד  כ ' חלק  ֿ שיחות  בלקוטי  ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - כו'

***

 רז"ל במאמר  הפסוק 4הביאור  שני 5על  על  (יוסף ) "בכה  ויבך ", אחיו בנימין צוארי על  "ויפול 
כו'" את 6מקדשות  לפועל  שמביא  הצואר  שמעלת  - כו'" שילה  משכן "על  צואריו", על  בכה  "ובנימין ,

עולם " של  "בגבהו שהוא  לצואר , המקדש  בית  נמשל  ולכן האברים , כל  על  לפעול  הראש  אבל 7תכלית  ,
פורתא " ביה  להאירו;8"נחתי בכדי לעולם  וקירוב  בשייכות  ,

שלכן, יותר , גדולה  עצמו שאהבת  (אף  עצמו של  המקדש  על  ולא  חבירו, של  מקדשו על  הבכיה  סיבת 
הקודש ' ב 'אגרת  מאריך  הזקן רבינו כאשר  גם  בצדקה 9הנה  להרבות  הצורך  דבר  ביחס 10על  רק  זה  הרי ,

קודמין" "חייך  אמרו שבזה  ממש ", נפש  "חיי שהם  בדברים  לא  אבל  כו', מותרות  בנוגע 11לעניני כי - (
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כיון 1) - חת בני  באזני  עפרון אל  דיבר אברהם כלומר:
יהיו  חת שבני  רצה ולכן בדיבורו, יעמוד  שלא חשוד  הי ' שעפרון
(א) כי : - חת בני  באזני  אברהם אל  דיבר ועפרון בדבר; עדים
את  לאמת בכדי  עדים בפני  לדבר רצה בו, שחושדים שידע כיון
חשד  א), ע, (קידושין פוסל " במומו הפוסל  ש"כל  כיון (ב) דיבורו,
דיבר  ולכן בדיבורו, עומד  שאינו - "במומו" אברהם את עפרון
שקל  מאות "ארבע של  התשלום את להבטיח  בכדי  עדים, בפני 

טז). כג , שרה (חיי  כסף"
(ס"פ 2) הפסוק על  כא) פי "ד , (במדב"ר רז"ל  מאמר וע"ד 

שמע. משה שרק אליו", מדבר הקול  את "וישמע נשא)
ד .3) מז, תהלים
עה"פ.4) פרש"י  ב. טז, מגילה
יד .5) מה, פרשתנו
של 6) בפשוטו כן לפרש רש"י  של  הכרחו גם לבאר ויש

מקרא:
על  יוסף בכיית בין הכתוב מחלק למה מובן: אינו לכאורה

יחד  כוללם ואינו אחיו, שאר על  לבכייתו על *בנימין ויפול  -
עליהם  ויבך  אחיו ?**צוארי 

על  שהבכי ' להדגיש כדי  ביניהם מחלק שהכתוב לומר [ואין
שלא  מובן בלאה"כ  שהרי  - אחיו שאר על  לבכי ' קדמה בנימין
לומר  ומסתבר זה, אחר בזה אלא אחת, בבת כולם צוארי  על  נפל 

יותר]. אליו קרוב שהי ' בנימין, צוארי  על  נפל  שתחילה
היתה  בשוה, כולם אצל  ששייכת הבכי ' על  שנוסף ועכצ"ל ,
מקדשות  שני  "על  - דוקא בנימין אצל  ששייך  מיוחד  ענין על  בכי '

להיות שעתידין  ."ליחרב וסופן
(ו).7) ד  פ"ד , שהש"ר
יב.8) לג , ברכה עה"ת בפרש"י  הובא ב. נד , זבחים
סט "ז.9)

המדובר 10) - המוסגר במאמר - הזכיר שליט "א אדמו"ר כ "ק
- מנחם (תורת ס"ז חנוכה שבת מקץ, ש"פ (שיחת שעבר בשבוע
ואמר, הצדקה, נתינת אודות ואילך )) 74 ס"ע חמ "ב התוועדויות

קודם זה שהי ' כנראה אבל  כו', נתנו הנ"ל ,שאכן אגה"ק לימוד 
באופן  הנתינה היתה אזי  הנ"ל , אגה"ק תחילה לומדים היו אם כי 

יותר!... גדול 
א.11) סב, ב"מ 

                    
 .

                      
             .



כו      

רוחו  את  להרגיע  כדי לבכיה  מקום  אין שלו, הפרטי המקדש  בית  לתקנו 12לחורבן להשתדל  צריך  אלא  ,
בבכיה 13ולבנותו  חובתו ידי יצא  שכבר  בחשבו  העבודה , להחליש  יכולה  הבכיה  ).14(ואדרבה ,

(כ  יעקב  בכה  לא  זה  המקדש ומטעם  בית  חורבן בגלל  יעקב  צוארי על  שבכה  יוסף  היה 15מו אלא  ,(
שמע  את  בתיקונם 16קורא  עסק  ולכן בחלקו, הם  והמקדש  והמשכן ישראל , כל  של  אביהם  הוא  יעקב  כי ,

קרבן  הקריב  כאילו שנחשבת  ֿ שמע , קריאת  ֿ ידי על  המקדש .17ובנינם , בית  של  ענינו שזהו ,

הבכיה  (לא  היא  והתכלית  שהכוונה  מובן, הפרטי 18ומזה  המקדש  לבית  בנוגע  ההשתדלות  אלא ) ,
הפרטית  ֿ ידי 19והגאולה  על  הוגה  - במקומו המקדש  בית  ובנין הכללית  הגאולה  את  פועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ,

ואילך . 146 עמוד  י' חלק  בלקוטיֿשיחות  ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד 

***

.( שליט "א אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  (הוגה  יהודה  אליו ויגש  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 שהיא גושן, בארץ  "והיכן, מצרים ", בארץ  ישראל  "וישב  פרשתנו: סוף  רש "י בפירוש  הביאור 
גלות  חובת  ידי  ישראל  בני יצאו  איך  מובן : אינו דלכאורה  - אחוזה " "לשון בה ", "ויאחזו מצרים ", מארץ 

. ישראל  ד "וישב  ומצב  במעמד  מארץ בהיותם  "היא  ֿ סוף  ֿ כל  שסוף  רש "י מדגיש  ולכן בה "? ויאחזו .
הארץ " "במיטב  גושן, בארץ  ישיבתם  היתה  שבתחילה  אלא  שפרעה 20מצרים ", כיון "אחוזה ", של  באופן ,

התורה  בלימוד  קשה  בעבודה  אצלם  התבטא  הגלות  ענין ואילו לשרה , גושן ארץ  שאינם 21נתן בצער  (וגם ,
גו'" בה  אלקיך  ה ' עיני גו' אשר  ב "ארץ  לאחרי22נמצאים  ורק  ולא ), בתורה , היגיעה  אצלם  כשנחסרה  כן,

לעבודת  הארץ " "מיטב  את  כפשוטו;ניצלו מצרים  שעבוד  התחיל  אזי כו', ואדרבה  ה ',
דתהו; האורות  יורשים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הקדושה , ניצוצות  בירור  - הענינים  בפנימיות  ה "אחוזה " ענין

המדרש  פירוש  בין .23והקשר  אוחזת  היתה  ש "הארץ  ,. אותם  "לשון . הפשוט  הפירוש  עם  בע "כ ", .
קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - הקדושה  ניצוצות  ירושת  בשביל  הוא  מצרים  בגלות  להיות  שההכרח  אחוזה ",

ואילך . יח  ע ' לקמן ואילך . 405 עמוד  ט "ו חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר 
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לסבול 12) יכול  שאינו המוח , כיווץ מצד  שבאה הבכי ' מלבד 
כו'.

(13. המשיח  ש"המלך  רפי "א) מלכים (הל ' הרמב"ם .ומ "ש
הכללי . לביהמ "ק בנוגע רק זה הרי  - המקדש" בונה

(ראה14) אדמו"ר מו"ח  כ "ק שסיפר -גםוכפי  מנחם תורת
שבכההתוועדויות  אחד  אודות וש"נ) .154 ע' באמירת חי "ב

האט ("ער  לעצמו  מחל  וכבר  געווען")..."אשמנו ", מוחל  שוין זיך  ָ
לישון... לילך  יכול  ועכשיו "צדיק", במדריגת כבר הוא

(15- מנחם (תורת (סי "ד  כסלו י "ט  בשיחת וכמשנ"ת
יוסף: את בראותו יעקב לדברי  בנוגע ((22 ע' חמ "ב התוועדויות
מו, (פרשתנו חי " עודך  כי  פניך  את ראותי  אחרי  הפעם "אמותה
חי " יוסף ש"עוד  כבר נתבשר יעקב הרי  מובן: אינו דלכאורה - ל )
יוסף" שלח  אשר העגלות את "וירא כאשר ובפרט  כו), מה, (שם
רוח  "ותחי  ולכן ספק, כל  ללא הדבר אצלו נתאמת שאז כז), (שם,
לא  למה וא"כ , ובפרש"י ), (שם כו'" שכינה עליו "שרתה יעקב",
חי שיוסף ידע שיעקב אף כי , - הפעם"? "אמותה מיד  אמר

ומצבו מעמדו ידע לא , וראה אותו שפגש עד  ,
ארץ  בכל  מושל  היותו שלמרות כך , ביהמ "ק, חורבן על  שבוכה
כיון  הפעם", "אמותה אמר ואז הרוחנית, במעלתו נשאר מצרים,

במקומו. שיהי ' יוסף על  לסמוך  שיכול 

חורבן  על  בכה שיוסף לכך  המקור הוא היכן ולכאורה:
צוארי על  יוסף לבכיית בנוגע רק זאת מפרש רש"י  הרי  - ביהמ "ק
צוארי על  יוסף לבכיית בנוגע לא אבל  בגמרא, גם הוא וכן בנימין,

זה  על  העיר לא אחד  שאף (ולפלא )?*יעקב
אבל  זאת, מצינו לא דתורה בנגלה שאכן - היא האמת אך 
ביהמ "ק. על  בכה שיוסף להדיא מפורש סע"א) ריא, (ח "א בזהר

כט .16) שם, פרשתנו פרש"י 
ב.17) יד , ברכות
שבהם 18) מסויימות שעות היו באב, בתשעה אפילו ולכן,

מנחם  תורת (ראה שמחה של  באופן בליובאוויטש ההנהגה היתה
וש"נ). תד . ס"ע היומן רשימת -

ס"ד .19) אגה"ק תניא ראה
ֿ יא.20) ו מז, פרשתנו
ב"ארץ21) ישיבתם  הגשה וכללות של  באופן היתה "

עם  הפרשה שבסיום גושן" "ארץ בין הקישור שזהו - לאלקות
לאלקות, ההגשה שהו"ע הפרשה, שבהתחלת יהודה" אליו "ויגש
78 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם (תורת במאמר כמשנת"ל 

ואילך . ה' ע' לעיל  ואילך ).
יב.22) יא, עקב
פי "ז.23) תדשא

             
        



כז

ybie zyxt zegiyÎihewl` dgiy eh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

È·‡ „ÂÚ‰" ˜ÂÒÙ‰ Ë˘Ù ÏÚ ˙¯¯ÂÚ˙Ó‰ ‰Ï‡˘‰
"ÈÁ

מתייחס  שרש"י כך על פעמים מספר דובר כבר
היכולה  וקושיא שאלה לכל התורה על בפירושו

מקרא  של פשוטו בלימוד שבהם 1להתעורר ובמקומות ,
הדבר  מהווה הפסוק, על לקושי מתייחס רש"י אין
במקום  בפירושו לכך התייחס כבר שהוא לכך הוכחה

mcew קושיא זו אין דבר, של שלאמיתו או בתורה,
.hytdבדרך

בסיפור  בפרשתנו: להבין יש זה התוודעות 2לפי על
אמר  שיוסף הפסוקים מספרים כאשר לאחיו, יוסף

חי" אבי העוד יוסף "אני מיד 3לאחיו מתעוררת –
התורה  ממפרשי חלק עלֿידי אמנם, שהוזכרה, שאלה,

והיא: אליה) מתייחס אינו (ורש"י

dyxtd ly dpkez ליוסף יהודה דברי הוא עתה עד
(מפני  למצרים בנימין את לשלוח יעקב של סירובו על

ומת" אביו את "ועזב של של 4החשש חששו ועל (
יוכל  לא אצלו, בנימין את יוסף ישאיר שאם יהודה,

ומת" הנער אין כי כראותו "והיה בכך לעמוד .5יעקב
ללבו hlwיוסף נגעו והם הללו הדברים כל את היטב

וגו'" להתאפק יוסף יכול ש"ולא כך כדי כך,2עד אם .
"העוד  עדיין ישאל הוא זאת כל שלאחר יתכן כיצד

חי"? אבי

חיכה  שיוסף מוצאים, איננו להבין: צריך גם
לאחר 6לתשובת  מיד חי". אבי "העוד שאלתו על אחיו

ש"ול  נבהלו שראה כי אותו לענות אחיו יכלו א
"ויאמר 3מפניו" – אליהם לדבר המשיך נא 7, גשו ...

נתמנה  כיצד להם וסיפר וגו'", יוסף אני ויאמר אלי...

במילים  דבריו את וסיים מצרים, ארץ כל על למושל
ועלו `ia"מהרו l` מצרים לארץ אותו והביאו "...8.

שאביו  בוודאות ידע שיוסף לומר מוכרחים כן, אם

אחרת. כוונה מסתתרת חי" אבי "העוד ובמילים חי

.·
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אומר  כדי 9האברבנאל זו שאלה שאל לא שיוסף
בדברים": עמהם להכנס "כדי אלא חי, שיעקב לוודא

"אני  להם יאמר כאשר יתביישו שאחיו ידע יוסף
דברים  על גם עמם לשוחח דרך חיפש ולכן יוסף",

שהיה  תוך לאביו, בקשר היה הראשון והדבר אחרים,
האחרים, המשפחה בני על גם אותם לשאול בדעתו

אותו  לענות אחיו יכלו "ולא מפני לכך הגיע שלא אלא
מפניו" נבהלו .3כי

אכן  סבור שרש"י לומר היינו יכולים זה פי על
בפירוש, זאת כותב הוא אין ולכן הפסוק, פשט שזהו

הפסוק  על זה: ענין לכן קודם הסביר כבר 10שהרי

היכן  היה יודע "איכה, רש"י: אומר איכה" לו "ויאמר

נבהל  יהא שלא בדברים עמו ליכנס אלא הוא
הפסוק  על מסביר הוא לכך ובדומה "אי 11להשיב...".

וכאן  נחת...". בדברי עמו "להכנס – אחיך" הבל
ההם. לפסוקים פירושו על רש"י מסתמך

לאחר  כי בעניננו, כך כל מובן איננו זה פירוש אבל

של  השפעתה אודות יהודה של המפורטים דבריו
צריך  יוסף היה לא יעקב, על במצרים בנימין הישארות

אלא  בדברים, עמו להכנס כדי חי" אבי "העוד לשאול
וכו'. משפחותיהם על מיד אותם לשאול היה צריך
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ביאור 1) שישנו אף – הפשט ע"ד ביאור (לרש"י) שאין במקומות כי
הערה  1 ע' ח"ה בלקו"ש (נסמן וכיו"ב ידעתי" "לא כותב – הדרש ע"ד

שם). ובשוה"ג 2
ואילך.2) א מה,
ג.3) שם,
כב.4) מד,
לא.5) שם,
פירש 6) שלא (ע"ד מענתם הכתוב פירש שלא אלא שענו לומר ואין

מג, (מקץ אח" לכם היש חי אביכם "העוד יוסף שאלת במקומו הכתוב
" מפורש כי – יט)) מד, (פרשתנו אח" או אב לכם "היש `eigז) elki `le

zeprl."

ואילך.7) ד שם,
דוד 8) בפני ועד"ז עה"פ. יקר כלי הרלב"ג, (כפי' לפרש דוחק ולכן

החזרת  המבוקש, להשיג כדי רק זה שאמרו יוסף שחשש להחיד"א)
מוציא  הי' היראה מפני מת, ואחיו כ): (מד, לעיל רש"י מ"ש (ע"ד בנימין

שקר). שזה ידע יוסף והרי – כו' שקר אותם xwireדבר שאל כבר הרי :
גו' "שלום לו וענו חי" העודנו גו' אביכם ig"השלום epcer,מג (מקץ "

לשקר. טעם שום להם הי' לא ואז כזֿכח),
הג').9) (בתי' כאן הארוך בטור הוא ועד"ז

ט.10) ג, בראשית
ט.11) ד, שם
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ולומר  אחר באופן הנ"ל השאלות על לענות אפשר

" אינן dשהמילים ה'ה"א') (בתוספת חי" אבי עוד
) שמפרש m`dשאלה כמו תמיהה, אלא חי") "אבי

" הפסוק על פעמים: מספר אנכי"dרש"י אחי 11שומר

במקומות  וכן הוא", תימה "לשון רש"י: אומר

כך 12נוספים  על והתפלא תמה שיוסף בעניננו, גם וכך .
חי". אבי ש"עוד

הוא  כאן פסוקנו לבין שהובאה הדוגמא בין ההבדל
הדומים) המקומות ברוב (וכך הנ"ל שבדוגמא רק

zlhan קין ידה: עלֿ המובעת האפשרות את התמיהה
שהוא זה,`eppiסבר במקרה כן לא אך אחי". "שומר

אלא  עדיין, חי שיעקב יודע יוסף קיימת: תמיהה שזוהי
רש"י  פירש כבר וכך כך, על תמיהה אצלו שמתעוררת

okl mcew הפסוק "יש 13על – יולד" שנה מאה "הלבן
קיימות" שהן תמיהות

זו  סברא על המתעוררות .14השאלות

ומאת  "שלשים בן ההיא בעת היה יעקב  (א)
ויצחק 15שנה" אברהם משנות פחות הרבה כך,16, אם .

חי"? אבי "העוד הפלא מהו

דבריו  לבין זו שאלה בין הקשר מהו ועיקר: (ב)

יוסף"? "אני

ועוד לאחיו, תמיהתו על יוסף מספר מה לשם ,cin(ג)

אבי  העוד יוסף "אני – אליהם מתוודע שהוא רגע באותו
חי"?

שאדרבה, לומר היה ניתן שאלה, זו היתה (אילו
שאל  ולכן חי אביו אם לדעת לו חשוב היה בעיקר

שיעקב  ידע הוא אם אבל חי", אבי "העוד מיד אותם
כפי  לתמיהה, ביטוי רק הוא חי" אבי ו"העוד חי עדיין

לגלות  הנחיצות היתה מה להבין קשה לעיל, שהוסבר

כא  מיד זו תמיהה "אני להם להם מספר הוא שר
יוסף").

.„
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בפשטות: בזה, והביאור

הפסוק  על רש"י מפרש לכן קודם "וימאן 17כבר
וסבור  החי על תנחומין מקבל אדם "אין להתנחם":
ולא  הלב מן שישתכח גזירה נגזרה המת שעל  שמת,

"ויתאבל  – ולפיכך החי". בנו18על על mini(יעקב)
miax."

(ולכן  יוסף "אני לאחיו: יוסף דברי כוונת וזוהי
חי" אבי העוד התמיהה) יוסף"19קיימת ש"אני כיוון –

ש  יוצא חי, יוסף –zetevx mipy mizye mixyr הצטער
אהב  כי "ויתאבל", מכך יותר ואפילו – עליו יעקב

בניו" "מכל יותר כלל 20אותו רגיל בלתי נורא, צער –
היה  יכול כיצד ביותר גדול פלא זה הרי כן, ואם וכלל.

גדול  צער לשאת רבות,21יעקב שנים במשך – כלֿכך
בחיים. להשאר הכל ולמרות

את  לגלות יוסף היה צריך מדוע מובן זה, לפי
בהמשך  להדגשתו הקדמה היתה זו לאחיו. זו תמיהתו

הדחיפות  את למצרים.22דבריו יעקב הבאת של

ב" רק איננה elreהמהירות exdn"...אבי כדי 23אל
הטובה  הבשורה את האפשרי בהקדם ליעקב להודיע
גם  אלא עליו, מצערו יחדל ומיד חי, עדיין שיוסף

אלי אבי mzxdne24"23תעמוד"`l"רדה את והורדתם
של ענין שזהו כיוון zeytpהנה", zpkq צער לאחר .

יעקב" רוח ב"ותחי די אין הבשורה 25שכזה, ידי על
הענין  במהירות גם צורך יש ועדיין חי", בני יוסף "עוד

ואראנו". "אלכה של

.‰
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של  הלשון אריכות גם תוסבר לעיל האמור לפי
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ועוד.12) טו. כט, ויצא לח. שם, לו. כז, תולדות כה. יח, וירא רש"י
להביא 13) רש"י שהוצרך מה וצע"ק שם). ועוד רא"ם (ראה יז יז, לך

לא  למה קשה שבלאה"כ אלא דכאן, הפסוק הביא ולא מנביאים דוגמאות
יא ג, בראשית לפנ"ז מש"נ מפרשיו i"yxtkeהביא (ראה "בתמי'" שם

ואכ"מ. שם).
כו'14) שאל – סע"א) כח, (מגילה חז"ל בלשון – השאלה על נוסף

בחיי. קצת א"ל ימים הארכת במה
ט.15) מז, פרשתנו
ולהעיר16) כה). לה, (וישלח שנה וקפ ז) כה, (ח"ש שנה i"yxnקעה

.38 הערה 504 ע' לקמן וראה ב. כז, תולדות

לה.17) לז, וישב
לד.18) שם,
כאן.19) עה"ת ש"ך גם ראה
ג.20) לז, וישב
כאן.21) ועוד המור, צרור ספורנו, גם ראה
כאן.22) עקידה גם ראה
ט.23) מה,
יג.24) שם,
כזֿכח.25) שם,
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אבי..." אל ועלו "מהרו לשבטים אומרו שטרם יוסף,
minrtחזר yelyלמחיה" דבר: אותו `miwelעל ipgly

" `miwelלפניכם", ipglyie אתם "לא לפניכם...",
כי הנה אותי .miwel`d"...26שלחתם

את  רואה ואיננו פוגש איננו שיעקב רגע שבכל כיון
נשאלת  לגביו, נפשות סכנת של חשש קיים יוסף
"מהרו  לשבטים בדבריו יוסף מסתפק כיצד השאלה:
משם  ויביאו ישראל לארץ ילכו שהם אבי...", אל ועלו

עליו היה והלוא למצרים, יעקב cinללכתenvraאת
מפני  כי יעקב, את ולראות ישראל לארץ במהירות
ובמיוחד  (מתחילה) ליעקב ללכת עליו היה אב כיבוד
ויעקב  גדולה, במהירות להתבצע חייב הענין כאשר

זקן  היה זמן 27כבר מתבצע הענין כל היה לכך ובנוסף ,
יותר. מוקדם רב

בהדגשה, הקדמתו ע"י יוסף ענה זו שאלה ועל
בבחירתו  איננה במצרים שהימצאותו פעמים, מספר

– אלוקים" "שלחני אלא d"awdוברצונו ly ezegilya
הארץ" עם לכל (בר) ה"משביר אין 28להיות ולפיכך ,

מכאן. ללכת רשות לו

.Â

ÂÓÈÈ˙Ò‰ ·˜ÚÈ ˘ÂÚ Ï˘ ÌÈ˘‰ ·"Î

" של לנחיצות נוספת אבי..."exdnסיבה אל ועלו

לכן  קודם בנו 29כבר על יעקב שאבילות רש"י ציין
מצות  יעקב קיים לא שבהן שנים כ"ב כנגד היתה יוסף
עונש  של השנים שכ"ב ביודעו ולכן ואם, אב כיבוד

" השבטים מן יוסף דרש הסתיימו, אל exdnיעקב ועלו
ומוכרח  צריך הסתיים, העונש שזמן כיוון אבי...".

עין" כהרף אפילו עכבם "לא .30להיות

ועלו  "מהרו באומרו יוסף  דברי יותר יובהרו וכך
של `iaאל שצערו לכך בנוסף כי, – "אבינו" ולא – "

שהמהירות  אז יוסף להם רמז גם ליוסף, קשור יעקב
אב  כיבוד מצות לקיים יוסף של ביכולתו בו, קשורה
על  העונש של השנים כ"ב עברו שכבר מפני ("אבי"),

שלו. אב כיבוד מצות קיים לא שיעקב כך

ה': בעבודת מכך ההוראה

של  בכיוון להשתמש צריך שבהם מקרים ישנם
דוחה" לדעת 31"שמאל צריך אבל ועונש. גבורה –

זו  במידה להשתמש שלא יתירה זהירות כאן שנדרשת
מגיע כאשר מיד הצורך. מכפי שאין rbxdיותר

של  באופן חייבים, והגבורה, הדחיה את מוכרחים
zexidn ימין" – וקירוב חסד של בכיוון לפעול

מקרבת".

(c"lyz ybie t"y zgiyn)
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הֿח.26) שם,
ועוד.27) כ. מד, פרשתנו כז. מג, מקץ
ו.28) מב, מקץ

תולדות.29) ס"פ ישן רש"י שם. וישב
מא.30) יב, בא (ממכילתא) רש"י ראה
סי"ז.31) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ב. קז, סנהדרין א. מז, סוטה

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc ziprz(iyily meil)

.mziprze mzlitzàlà ,àeä øeaö ìL çáL àì ,ìàeîL íäì øîà̈©¨¤§¥Ÿ¤©¤¦¤¨
,Baøî ñøt LwánL ãáòì ,äîBc øácä äîì ,ìLî íëì ìBLîà¤§¨¤¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¤§©¥§¨¥©

Bì eðézîä ,íäì øîàåcin ezywa e`lnz l`e÷î÷îúiL ãò §¨©¨¤©§¦©§¦§©§¥
ylgiy][,Bì eðz Ck øçàå ,øòèöéåwx minybd epzip epl s`e §¦§©¥§©©¨§

.meid lk epxrhvde epprzdy xg`l
:`xnbd zxxanìåïèwä ìàeîLdf oi`y xn` mixwnd ipyay §¦§¥©¨¨

,xeaivd gayéîc éëéä øeaö ìL BçáLecxiyk ote` dfi`a - ¦§¤¦¥¦¨¥
:`xnbd daiyn .xeaivd gay dfa yi mzlitz ici lr minyb

ykøîàxeaivd gilye ,çeøä áéMîcin,à÷éæ áLðeãéøBî øîà ¨©©¦¨©¨©¦¨¨©¦

e ,íLbäcin,àøèéî àúàmdl dpere mzlitza 'd utgy gkeny ©¤¤¨¨¦§¨
.cin

:dpyna epipyãeìa úéðòz eøæâå äNòîmcew minyb mdl ecxie ©£¤§¨§©£¦§
zevg,'åëmiaxrd oia e`ae ,aeh mei eyre ezye elk`e e`vie

.lecbd lld e`xwe
:`xnbd zl`eyìlä àîéðålecbdàøwéòîrecne ,eryepy drya §¥¨©¥¥¦¨¨

:`xnbd daiyn .ezye elk`y xg` cr epizndéøîàc àáøå éiaà©©¥§¨¨§¨§¦
ìlä íéøîBà ïéàL éôì ,eäééååøzlecbd ©§©§§¦¤¥§¦©¥
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המשך ביאור למס' תענית ליום שלישי עמ' ב
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הפסוק  אנשים 1על חמשה לקח אחיו "ומקצה
הפחותים  "מן רש"י: מפרש פרעה", לפני ויציגם
אותם  יראה שאם גבורים, נראים שאין לגבורה שבהם
שתי  מביא והוא מלחמתו", אנשי אותם יעשה גבורים
לוי  שמעון "ראובן שבשבטים: החלשים היו מי דיעות,
שמותם  משה כפל שלא אותם ובנימין, יששכר
אותם  מונה (והוא כפל הגבורים שמות אבל כשברכם,

רבה 2בפירוט  בראשית לשון זהו ארץ 3), אגדת שהיא
בגמרא  אבל שאותן 5בבלית 4ישראל, מצינו שלנו

החלשים  הם שמותם משה לפני 6שכפל הביא ואותן
בוזאת 7פרעה  בה שנינו דספרי ובברייתא (ומסיים) ...8

בגמרא 9הברכה  שלנו".4כמו

מובן: ואין

מן  מי חז"ל דברי את להביא צריך שרש"י מובן א)
מפשוטו  כי הגבורים, היו ומי החלשים היו השבטים
החשיבות  מהי אך זאת. לדעת אפשר אי כאן מקרא של

מקרא של פשוטו וההסבר o`kלצורך ההמשך לכל
שמותם  כפל "לא לבין זה בין הקשר לגבי המפורט
מציין, רש"י כאשר ובמיוחד "כפל..."? או כשברכם"
והרוצה  לדבריו, כמקור ספרים שלושה כך, ובין כך בין

ויראה. יבוא –

חז"ל  של נוגדות דעות שתי מביא שרש"י מכך ב)

אין כאן הפשט שלפי אלא drxkdמובן ביניהן,
ולכן  השני, פני על מסויים יתרון יש הראשון שבפירוש

כפולה: תמיהה מתעוררת כך ועל קודם. מובא הוא

הברכה" "וזאת בפרשת במפורש 10(א) רש"י אומר
נפתלי  דן גד זבולון באחרונה שבירך שבטים ש"חמשה
שהיו  לפי ולהגבירם לחזקם שמותיהם כפל ואשר,
לפני  יוסף שהוליך הם הם השבטים שבכל חלשים
אנשים". חמשה לקח אחיו ומקצה שנאמר פרעה,

שם מכריע הוא xwn`כלומר, ly eheyta הדיעה לפי
דרשו" "רבותינו הקדמה ללא זאת אומר והוא השניה,

כפשט? אלא וכדומה,

"מטות" בפרשת רש"י 12ו"דברים"11(ב) אומר
– היו" ש"גבורים אלו בין היה גד ששבט בפשטות

שלפי הברכה", ב"וזאת מדבריו xwn`להיפך ly eheyt
החלשים  בין גד ?13היה

לפי רש"י מפרש מקרה שבכל לומר, gxkddואין
מקרא של ו"דברים"myבפשוטו "מטות" בפרשת –

מן  היה גד ששבט מקרא של פשוטו לפי הכרחי
הברכה" ב"וזאת ואילו ששבט igxkdהגבורים, לומר

אין  ובפרשתנו החלשים, השבטים מחמשת היה גד
פעמים, מספר כאמור כי, – הפשט לפי מכריעה הוכחה
של  פשוטו לפי שפירוש ייתכן לא מאליו, וכמובן

אחד במקום מקרא xezqiמקרא של פשוטו לפי פירוש
אחר  .14במקום
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ב.1) מז, פרשתנו
"וכן 2) ומסיים דן, נפתלי גד יהודה הכפל מפרש לפנינו ברש"י

רש"י  כת"י ובכו"כ שני ובדפוס ראשון ובדפוס לאשר", וכן לזבולון
השבטים  שמות שסדר ולהעיר שינויים), ישנם שם שגם (אף כולם מפרש
סדרן  כפי ולא תולדותם סדר כפי אינם שמציין) בב"ר (וכן בפרש"י שכפל
.32 הערה לקמן וראה שם), לב"ר הרש"ש ע"ז העיר (וכבר משה בברכת

ולהעיר 3) יותר, באריכות הוא לפנינו בב"ר ד. פצ"ה, פרשתנו
"זהו ולא (וכיו"ב) בב"ר אי' רש"י כת"י וכמה ושני ראשון oeylשבדפוס

ב"ר".
בתלמוד.4) כת"י: וכמה ושני, ראשון בדפוס
א.5) צב, ב"ק
היו6) שהם מפורש נאמר לא הפשוט miylgdבגמרא פי' כ"ה אבל ,

ותוס' פרש"י ראה איכפל", איכפולי נמי "יהודה מהקושי' כמובן שם,
.23 הערה לקמן וראה שם.

כאן.7) יוב"ע בתרגום וכ"כ
"ברכה".8) הפרשה נקראה שלפנינו ובחומשים שבכ"מ להעיר
לקח 9) אחיו  ומקצה שנאמר לפי נאמר למה יח): (לג, זבולון בברכת

בגד  ועד"ז מהם. אחד וזה שמותם נתפרשו ולא גו' ויציגם אנשים חמשה
(כד). אשר (כג) נפתלי כב) (שם, דן כ) (שם,

יח.10) לג,
יז.11) לב,
דברים.12) ס"פ
לספר 13) הסמוכים "שכל בגד כ) (לג, פרש"י גופא, ברכה ובפ'

ו  גבורים", להיות בדן צריכים כב) (לג, ושם גבורים". שהיו "לפי כא שם
מושלו ".zeix`k"לפיכך

מעשי 14) – אשכנזי) (הרופא) אליעזר (לר' ה' מעשי ספרי ראה
המשכיל  דעת יקבל לא ובאמת הרא"ם: על שהשיג – פ"א בראשית
היות  יפי' את ולהראות התורה את לפרש הוא מגמתו שכל ז"ל שרש"י
במקום  התורה את שיפרש דעת למוצאי וישרים למבין נכונים דברי' כל
הראשונה, סותרת אגדה כפי יפרש אחר ובמקום אחת אגדה כפי אחד
אומר  ז"ל שרש"י ובמקום חלוקים, הכתובים גם יהי' זה שבאופן
וזה  זה, על זה חלוקים היותם יחליט אדרבה הכתובים בישוב להועילנו

סובלתו. המשכיל דעת ואין השכל מן רחוק
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פירושו  לבין כאן רש"י פירוש שבין להבדל ההסבר
הוא: ו"דברים" "מטות" בפרשת

ואילו  פירושים, שני אחד במקום רש"י מביא כאשר
ייתכנו  בלבד, אחת דעה לפי מפרש הוא אחר בפסוק
הפירוש  לפי – המקרים ברוב א) סיבות: שתי לכך
ולכן  בפסוק, מסויים קושי יש רש"י שמביא היחיד
השני  הפירוש לפי ואילו בפירושו, רש"י זאת מתרץ

הפסוק מובן מביא), הוא צורך zehyta(שאין ואין
מציין  שהוא במקום – הפוכה סיבה ב) מיוחד. בהסבר

אחד מקרא,oaenפירוש של מפשוטו מאליו זה פירוש
הפירוש אין כי גם gxken(אם זאת להסביר ניתן כי ,
השני). הפירוש לפי

השניה: הסיבה פי על זאת להסביר ניתן ובעניננו
היו  מי השאלה לגבי הכרח אמנם אין בפרשתנו
"מטות" בפרשת ואילו הגבורים, היו ומי החלשים

גד oaenו"דברים" שבני גבורים,15בפשטות היו
נח  "ואנחנו מציעים היו לא כן חושים שאילולא לץ

את  מקבל היה לא רבינו ומשה ישראל", בני לפני
לפני  תעברו "חלוצים ציווי בלשון מוסיף ואף הצעתם

ישראל". בני אחיכם

בפרשת  רש"י של שפירושו לומר אפשר אי וממילא
מפני  זה הרי גבורים, היו גד שבני ו"דברים" "מטות"

xzei xge`ny בברכתו שמותם" משה –16"כפל

אינה  היו" ש"גבורים מרש"י ההוכחה כאשר ובמיוחד
לפניהם" עובר "והחלוץ הפסוק מן שנאמר 17רק

הפסוקים xg`lביהושע, מן גם אלא משה, ברכת
– עצמן ו"דברים" "מטות" משה.iptlשבפרשת ברכת

בפרשתנו, רש"י של השני לפירוש סותר זה ואין
ה"חלשים" מן היה לומר 18שגד ניתן כי 20בפשטות 19,

awriשגד oa אנשי צאצאיו, אבל החלשים, מן היה
hay בדור יותר, מאוחר שנה וחמישים מאתיים – גד

גבורים  היו – לארץ שבני 21הכניסה כיון ובמיוחד .
לבנות  נישאו גד שבני וייתכן לזה, זה נישאו השבטים
הגבורה  את ירשו וילדיהם הגבורים, השבטים

האם  .22ממשפחת

ב"וזאת  המשמעות מהי מובן: אין עדיין אך
היו  שמותם" "כפל אשר שהשבטים לכך הברכה"
זה  ואם בפרשתנו? רש"י של השני כפירוש – חלשים
זאת  מביא רש"י אין מדוע שם, הפשט לפי מובן

והעיקרי? הראשון כפירוש בפרשתנו

.‚

Ô‡Î È"˘¯ Ï˘ ÂÂ‚Ò ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

(1 בפרשתנו: רש"י מדוע להבין יש לכך בנוסף
כלל  רגיל בלתי בסגנון מפרש (2 בפירושו, מאריך

בפירושו:

שהיא  רבה) בראשית לשון "(זהו מוסיף הוא א)
ישראל"? ארץ אגדת

(שלנו  בבלית "בגמרא הביטוי )"?23ב)
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ודברים 15) מטות בפרשת העיקר כי כ"כ, הוכחה אין לראובן בנוגע
כט. כה. ו. לב, מטות ראה גד, בני הם חלוצים) ולעבור המלחמה (בנוגע
ד"גבורים  (ודברים) מטות ובפרש"י ראובן. לבני גד בני שמקדים לג. לא.

נאמר שכן "בני cbaהיו ט): (ו, יהושע (ובפרש"י קדקד" אף זרוע וטרף
שהיו לפי לפניהם עוברים היו גד ובני mixeabראובן cb ipa בזרוע ומכים

2ֿ1 ע' ח"ט [המתורגם לקו"ש ראה להם. טפלים היו ראובן ובני כו'"),
שם. ובהנסמן

שם.16) ברכה לדוד במשכיל השני כתירוץ
ובשוה"ג.17) 25 הערה 4 ע' שם לקו"ש ראה
קושיא 18) אין בזה אבל מהחלשים, הי' שראובן הראשון לפי' או

.15 הערה כדלעיל כ"כ
מטות 19) בפ' שאמרו זה החלשים, מן שגד כאן הב' שלפי' י"ל או

יעקב  של בברכתו בטוחים היו כי גו'" בנ"י לפני חשים נחלץ "ואנחנו
עקבם  על ישובו גדודיו כל – עקב יגוד "והוא ובפרש"י): יט מט, (ויחי
רש"י  הוצרך לא ולכן איש", מהם יפקד ולא הירדן בעבר שלקחו לנחלתם
כי  – חלשים שהיו זו לדיעה גו'" חושים נחלץ "ואנחנו הכתוב לפרש

שפי' ממה הוא שם.xakמובן מטות בפ' פנ"י עד"ז וראה ויחי. בפ'
הוא, שם הכתובים המשך פשטות כי שם, בפשש"מ גם ומתאים
לטענת  מענה הוא גו'" ישראל בני לפני חושים נחלץ "ואנחנו שדבריהם
בני  לב את תניאון "למה הירדן) בעבר לישאר שבקשו (ע"ז אליהם משה

בתכלית  לבטל ובכדי ואילך). ז (לב, אבותיכם" עשו כה גו' מעבור ישראל
לפרש"י  שגם ואילך) 6 (ע' שם לקו"ש וראה כן. לומר הוצרכו הנ"ל חשש

בהפרשה. הפשוט פירוש הוא כן היו" שגבורים "מתוך שם
בפועל  שיהי' מה – נבואה כדברי רק היו יעקב שדברי לומר ואין

הוא הרי אופן בכל א) כי: שתהי' סיבה נתינת ezkxanמאיזה (ובמילא
לגבורה  שא"צ יותר מובן נבואה היו אם – אדרבה ב) יעקב. של כח)

שהרי גו'" חושים "נחלץ איש.erciלאמור מהם יפקד שלא
בפ' ובפרט מטות בפ' בפשש"מ יותר פשוט דגבורים הפי' מ"מ אבל
נחלץ  "ואנחנו והבטיחו פחדו שלא זה רק מבואר הנ"ל לפי שהרי דברים,
שמשה  – חלשים היו באם מספיק זה אין אבל ישראל", בני לפני  חושים
על  ויסמכו גו'" תעברו "חלוצים אותם ויצווה דבריהם יקבלו בנ"י וכל

שם. לקו"ש ראה הנס.
(20– בפרשתנו אשר אנשים.yibcnובפרט
הא'.21) בתירוץ שם לדוד במשכיל פי' עד"ז

שהיו  "גד.. כֿכא) לג, יח. (לג, הברכה וזאת דפרש"י והסתירה
הולכים  היו הם גבורים", להיות צריכים לספר.. סמוך כלביא.. כו'. חלשים

שם. רש"י מפרשי ראה – כו'" גבורים שהיו לפי החלוץ.. .n"k`eלפני
אשה 22) ללמדך בלאה.. תלה הזכרים טו): (מו, פרשתנו פרש"י ראה

כו'. תחלה מזרעת
(הובא 23) אחרת גירסא לשלול שכוונתו י"ל "שלנו" תיבת הוספת
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הברכה  בוזאת שנינו דספרי "ובברייתא דבריו ג)
שכ  לציין חשוב מדוע (א) – שלנו" בגמרא כתוב כמו ך

"בברייתא ziixaa`גם בלשון הדיוק מהו (ב) דספרי,
והספרי  הברייתא אם לציין חשוב מדוע (ג) דספרי",

אחרת? בפרשה או הברכה" ב"וזאת הם

.„

Ì‰ÈÈ· ¯„Ò‰Â ,˘Â¯ÈÙ ÏÎ·˘ È˘Â˜‰

הוא: זה לכל ההסבר

לקח  אחיו "ומקצה הפסוק את לומדים כאשר
לומר  סביר אלה, היו מי מפרשים ואין אנשים", חמשה
מן  אלו שבטים חמשה נבדלים בתורה כלשהו שבמקום

האחרים.

חז"ל, דברי את בהרחבה רש"י מביא לפיכך
חלק  של שמותם כפל אשר משה, מברכת מובן שהדבר
זה  שמותם. כפל לא האחרים ואצל השבטים, מן
חמשה  של הבחנה מוצאים שבו בתורה היחיד המקום

הפירושים. שני של האופנים שני לפי לחוד, שבטים

היו  מי מפרשת התורה אין שכאן למרות שני, מצד
הנלמד  מן לדעת ניתן זאת בכל אך החלשים, חמשת
או  גבורתם אודות מקרא של בפשוטו כה עד

שבטים24חולשתם  :miniieqnשל

שכם  על הסיפור את ששמעון 25כשלומדים מובן
הגברים  כל את הרגו בלבד שניהם – גבורים היו ולוי
ש"אותם  הראשון הפירוש קשה זה ולפי וכו', שבעיר
ולוי. שמעון כולל החלשים, הם שמותם" כפל... שלא

ש"אותם הפירוש את רש"י מביא משה ltkyלכן
הם  ולוי ששמעון יוצא זה ולפי החלשים, היו שמותם"

"ויהודה  להוסיף רש"י מוכרח לכך אך הגבורים. בין
יש  טעם אלא חלשות משום הוכפל לא שמו שהוכפל
כן, לפני המסופרים יעקב בני ממאורעות כי בדבר",

מכך: יותר ואף הגבורים, בין היה שיהודה ברור,
שבשבטים  המלך – שבשבטים נחלץ 26הגבור הוא ,

של  למלך משנה יוסף, מול התייצב הוא בנימין, להגנת
וכו' .27מצרים,

שבנימין  יוצא שלפיו השני, הפירוש לפי גם אך

שהוא  נראה בפשטות כי קושי, יש הגבורים, בין היה
הוא  ביותר, הצעיר היה הוא החלשים: בין היה

לגביו 28מכונה  חשש אבינו יעקב קטן, זקונים ילד

אסון" יקראנו "פן מדברי 29במיוחד נראה גם וכך ,
ליוסף  .30יהודה

כי  העיקרי, הפירוש הוא הראשון הפירוש זאת בכל

משה  ב"כפל נכלל יהודה אמנם השני, הפירוש לפי
ולכן  חלשות", "משום ולא אחרת סיבה מפני שמותם"

לפי  (ובמיוחד שבטים חמשה של קבוצה נשארת
שבטים  "חמשה הברכה": ב"וזאת רש"י הדגשת

כדי dpexg`aשבירך שמותם" "כפל... אשר :("

חמשת  אין זאת בכל אך – ולהגבירם" "לחזקם
יהודה  של שמו כי ברור, באופן מסומנים השבטים

יותר, הגיוני הראשון הפירוש ולפיכך זאת, בכל הוכפל
בדיוק  חמשה הם שמותם" כפל "לא אשר אלו .31כי

לעיל  המוזכר הקושי הפירוש 32ולגבי שלפי ,
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"הנך  מקשה איכפל") איכפולי נמי יהודה ש(במקום שם) ב"ק בדק"ס
שלקח  משמע שמזה איכפל", למילתי' "יהודה ומתרץ הוו" שיתא
כו'. לקח לא מהם ומי חמשה ולא ששה שישנו מקשה ולכן הגבורים
בהם  ישלוט "שלא שם) ב"ק בע"י (שהובא בפרש"י מהגירסא ולהעיר
"גמרא  וכדמסיים שלפנ"ז "גמרא" על קאי – "שלנו" (ותיבת הרע" עין
ומקצה  שנאמר לפי איפכא דאמרי "ואית עה"פ: ילקוט וראה שלנו").
לפרש  דיש לקח", שמותן שנכפלו אותם שמותם נתפרשו ולא לקח אחיו

דאמרי את``ktiד"אית לפנ"ז שהביא מזה "איפכא" (רק) הוא "gwl in.
או "הפחותים עה"פ כאן רד"ק כיmilecbdוראה בדברי zwelgnמהם

l"fg.כאן הארוך וטור המור צרור ."
פרש"י 24) וראה ה. מב, מקץ (פרש"י  גבורים" "כולם דהשבטים ואף

הרגעים  במשך פרעה בעיני שנראים איך נוגע כאן הרי – יג) מד, שם
"מן כאן וכפרש"י לפניו, שאיןmizegtdכשהציגם לגבורה mi`xpשבהם

כו'". גבורים
כד.25) יד. מב, מקץ רש"י ל' וראה ואילך. כה לד, וישלח
מט,26) מויחי ולהעיר  א. לח, שם פרש"י וראה כו. לז, מוישב כמובן

שבחיות. מלך – לארי' נמשל שיהודה חֿט
ואת 27) אותך אהרוג תקניטני אם שם: ובפרש"י פרשתנו. ריש

אדוניך.
כ.28) מד, פרשתנו
בשעת 29) מקטרג "שהשטן שפרש"י ואף לח). (שם, ד מב, מקץ

ולהעיר  בבנימין. רק כן וחשש אחיו" את יעקב "שלח הרי הסכנה",
כט). (מד, פרשתנו רמב"ן טליא", "הוא שם מקץ יב"ע מתרגום

לג:30) מד, פרשתנו xacפרש"י lkl לגבורה ממנו מעולה אני
ולשמוש. למלחמה

נזכר31) לא א) כי: שצע"ק (וראה myאף משה בברכת שמעון
שם. שמו נכפל לא יוסף גם ב) ז). לג, שם פרש"י

שמצינו 32) מזה כאן לפשש"מ יותר קרוב הא' שפי' י"ל גם
הגבורים. היו מי שע"ע) בהכתובים רק (לא בכלל בהכתובים בפשש"מ
(לג, וברכה דברים מטות בפ' (שמוכח גד ולאח"ז מיהודא, מתחיל ולכן
(ברכה  דן ובפרש"י. כא. מט, ויחי ראה – בנפתלי וממשיך כנ"ל), כֿכא)
בהם  מצינו שלא לאשר" וכן לזבולון "וכן ומסיים ובפרש"י)*. כב שם,

(ש  ברכה מפרש"י ולהעיר עומד כלל. "והוא בזבולון ושפני) ד"ה יט ם
עם  "זבולון לפנ"ז: שם ובפרש"י הנ"ל). ודן בגד פרש"י (ראה הספר" על

סיסרא. שבמלחמת יח) ה, (שופטים למות" נפשו חרף

xeb" xn`p ocay s` ± ocl ilztp micwdy dfe (*'ix`ilztp ik ± "zeix`a elyen .."`edlr 'ek wxa zxiy mxebe ozepdoegvpd`aed) `xqiq znglnai"yxtaigie
) gexal cnr oc k"`yn ,(myi"yx.(fi ,d mihtey
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לתרץ, ניתן החלשים, בין ולוי שמעון היו הראשון
ואת  זכר כל "ויהרגו והמעשה חלשים, היו הם שאכן

שכם..." ואת מפני 33חמור אלא גבורתם, מפני היה לא
xzeiaשחשו mixbeank הכזונה" עבור לנקום אחריות

אחותנו" את זאת 34יעשה עשה לא שראובן כיון –35,

"כואבים" אז היו שכם אנשי כאשר כן 36במיוחד .
עז" כי "אפם של הענין גבורה בהם .37הוסיף

.‰
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הפשט, לפי נראה הברכה" "וזאת בפרשת ואילו
ולא  החלשים, היו שמותם" "כפל... אשר שאלה
הסיבות  את תחילה להסביר יש זאת, להבין כדי להיפך.
זהו  שמותם" "כפל... אם הפירושים, שני בין להבדל

גבורה: עקב או חולשה, עקב

הדיעה הרי miylglyלפי שמותם", "כפל...
שם  שאומר כפי ברכה, תוספת לצורך היא הכפילות

i"yx נזקקו הם חולשתם עקב – ולהגבירם" "לחזקם :
לכך.

שמות שנכפלו הדיעה היא,mixeabdלפי הכוונה ,
במיוחד  חשובים היו גבורים, נכפל 38שבהיותם ולכן ,

בלטו שמותיהם – השבטים xzeiשמם משמות
שמך" ל"ואגדלה בדומה ,39האחרים,

i"yx yexitk הוא חיבה לשון – אברהם אברהם :
שמו  את הסבר,40שכופל שום מביא רש"י אין כך ועל ,

שבדבר. הפשטות מפני

לפי  הוא: עצמה משה ברכת לגבי ביניהם ההבדל

שמות שנכפלו ברכה,miylgdהפירוש תוספת לצורך
ואילו  הברכה. מן חלק היא השמות שהכפלת מובן,

השם  הכפלת הרי הגבורים, שמות שנכפלו הפירוש לפי

חלק אינם zkxanאינה הגבורים שמות – משה
תוספת  לצורך רבינו משה ידי על שוב מוזכרים

יותר 41ברכה  ומודגשים נכפלים שמותיהם אלא ,
הולך 42בתורה  "שמו – ופרסומם חשיבותם מפני

לפניו".

בפרשת  הפסוקים נלמדים שכאשר מובן זה לפי
המדברים  הפסוקים ובמיוחד בפשטות, הברכה" "וזאת

הכתובה  מילה שכל לומר, סביר משה, ברכת אודות
משה. מברכת חלק היא השבטים בברכות

רש"י מסביר ו"כפל myלכן החלשים, היו שאלה ,

הכפלת  גם זה לפי כי ולהגבירם", לחזקם שמותיהם
הברכה  מן חלק היא .43השם

.Â
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רש"י  של התוספת את גם להבין אפשר זה לפי
בגמרא  "אבל – ישראל" ארץ אגדת "שהיא בפרשתנו

כל  של משמעותו את מבינים זה לפי כי שלנו", בבלית

ביניהם. ההבדל ואת הפירושים מן אחד

התלמוד  ישראל, בארץ הלימוד אופן בין ההבדל

הוא: הבבלי, בתלמוד הלימוד אופן לבין הירושלמי,
הרחבה  ללא בקצרה, הוא הלימוד ישראל בארץ

כפי  בסגנון, הרחבה וללא הענין, ובתוכן בדיונים

בגמרא  תנא44שנאמר לישנא inlyexi"האי דתני הוא,
`lilw."
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כהֿכו.33) לד, וישלח
לא.34) שם, וישלח
מובן 35) ועכצ"ל – הגדול שהוא אף בזה עשה לא שראובן מה
zehyta:טעמים כמה י"ל ברמז, לא גם זה, מתרץ לא שרש"י כיון ,

עשו  ולוי ששמעון הוא החידוש (ואדרבא יעקב לבן מתאים אינו א)
– jyndaזה i"yxtk.(כה לד, – הסיפור

לב). כט, – זה לפני (כפרש"י הנקמה ענין היפך רכות, מדותיו ב)
(ראה ביותר יר"ש כט:i"yxtג) לז, על weqrוישב ותעניתו בשקו

שהוא  (אף גו' ראובן וילך יד: ל, ויצא וראה אביו). יצועי בלבל (שרק)
בראובן). הוא מפורש – שם פרש"י – שבטים של שבחן

הגדול  ע"י צ"ל האב שימוש – בבית הבנים כל דבהיות מסתבר ד)
) יומו לו יש אחד כל – במק"א להיות כשמוכרחים וישב i"yx(משא"כ

ולהעיר – כט)). (הובאi"yxtnלז, יהושע ר' דעת ד*. יח, k"znaוירא
יט). פפ"ד, ב"ר

עלי'".36) עצמן "שמסרו שם מפרש"י ולהעיר כה. לד, וישלח
לקמן.37) זה שנאמר אלא – וֿז מט, ויחי ראה
וראה 38) כפל. ולכן גבורים הם כי להגיד בא והכתוב כאן: בגו"א

כו'". להם עדות שזהו "לפי כאן להט"ז דוד דברי
בתחילתו.39) לך
יא.40) כב, וירא
שבהערה 41) גו"א וראה משה. של בברכתו שמו שכפל מי כל בב"ר:

:35aezkde.'כו בא
שמותם 42) משה כפל שלא "אותם כאן בפרש"י לדחוק יש וכן

כשברכם".
לעיל 43) (וראה ברכה זה שגם י"ל כֿכא) לג, (ברכה בגד שפי' וזה

ברכתו  ע"י משה בהם הוסיף מצ"ע, גבורים היו אם ואפילו .(21 הערה
יעקב). בברכת 19 הערה לעיל (וראה

הירושלמי.44) כללי ספרי וראה ב. ו, ב"ק

k"`e ± gily i"r `le envra zeyrl dlrn yiy oeiknc (*lk.l"ie .dk ,h gp i"yxtn xirdle .lecbl dnicw ± `linae ,elczyi mipad
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הוא  הלימוד אופן בבלית" ב"גמרא זאת לעומת
בסגנון  והן הענינים, בתוכן בדיונים הן בהרחבה

ובלשון.

אגדת  "שהיא – רבה" שב"בראשית מובן, בכך

ללמוד  ניתן שכאשר בשיטה, נוקטים – ישראל" ארץ

בלשונו  האריך רבינו שמשה החלשים) שמות (כפל
ותפילה  ברכה (כי ברכה לצורך שמותם" ש"כפל בכך

בתורה  כך מצוי ואף בקצרה, לומר שמשה 45ניתן או ,(

שמות  (כפל השמות והכפלת בלשונו, קיצר רבינו
בלשון הרחבה אינה dynהגבורים) ly ezkxa אלא

הולך cxtpענין שמם גבורתם שעקב בתורה, המודגש
אמר  רבינו שמשה האפשרות את לקבל יש – לפניהם

משה  כפל שלא אלו הם והחלשים בקיצור, הברכה את

כפל. הגבורים שמות את אלא כשברכם, שמותם

הלימוד  אופן לפי – שלנו" בבלית בגמרא "אבל

צורך  יש הענין בתוכן הסבר תוספת שלצורך בבל, של
ש"כפל  האפשרות את לקבל צריך בלשון, להאריך

לשבטים  ברכה תוספת לצורך היה שמותם" משה

miylgd כדי ברכתם בלשון האריך רבינו שמשה ,
ידי  על גם זאת לעשות ניתן אמנם, ולהגבירם. לחזקם

השמות  הכפלת ידי שעל כיון אך קצרה, ותפילה ברכה

משה. עשה שכך לקבל צריך חיזוק, נוסף

.Ê
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"ובברייתא  רש"י של התוספת גם מובנת זה לפי

שלנו": בגמרא כמו הברכה בוזאת בה שנינו דספרי

משני  אחד שבכל יוצא, לעיל האמור מכל

א) האחר: הפירוש עלֿפני כפול יתרון יש הפירושים
"כפל  של הענין מצד ב) כאן, הפסוקים פשט מצד

שמותם":

לפי  א) היא: הראשון בפירוש הכפולה המעלה

מן  בנימין היה כאן מקרא של מפשוטו המובן

כאשר  ב) הגבורים. מן היה יהודה ואילו החלשים,
לקח אחיו "ומקצה התורה אנשים"dyngמייחדת

לחמשת  היא שהכוונה סביר היו, מי מפרשת ואינה
משה  כפל "לא אשר אלה כי החלשים, השבטים

כדלעיל. "חמשה", בדיוק מונים שמותם"

שמובן  כפי א) היא: השני בפירוש הכפולה המעלה
ולא  הגבורים, מן ולוי שמעון היו מקרא של פשוטו לפי
בברכה  השם שהכפלת יותר, סביר ב) החלשים. מן
מאשר  וכו', לחזקם בשביל – הברכה לעצם קשורה

לענין התורה רומזת שבכך הם `xgלומר שאלה ,
דוקא46הגבורים  קשור שאינו ,zpizpl,ולהיפך הברכה,

על  בו שמדובר במקום זאת לומר יותר מתאים
.zeinvrdמעלותיהם

כפול ה"ספרי"dfיתרון את בצטטו רש"י מדגיש
"שנינו בו dkxadאשר z`fea da– שלנו" בגמרא כמו

ב" נאמרו שהדברים dkxadכיון z`fe שגם לומר, סביר "
ברכה. של ענין הוא השמות הכפלת

רש"י  מסביר הראשונים הפירושים שבשני וכשם
"שהיא  התוספת ידי על שיטותיהם בין ההבדל את
אשר  שלנו", בבלית "בגמרא – ישראל" ארץ אגדת
רש"י  מוסיף גם כך – לימודם לאופן רומז הוא בכך

" דספרי":ziixaa`כאן

המשנה, מן נלקחים בברייתא הכתובים הענינים כל
קצר  "דבר וברמז, בקצרה מוזכרים הם שבמשנה אלא

רבים" ענינים מפורשים 47וכולל הם ובברייתא ,
ובפירוט. בהרחבה

בהרחבה, הברייתא, כתיבת שאופן רש"י, רומז בכך
ב"גמרא  כמו נאמר דספרי" ב"ברייתא מדוע מסביר
החלשים", הם שמותם משה שכפל "שאותם בבלית",

רבינו שמשה לעיל שמות jix`dכאמור את וכפל
ולהגבירם". "לחזקם כדי החלשים

כיון  בפרשתנו: השני הפירוש זהו זאת למרות
כאשר  בעיקר מתאימה השני הפירוש של זו שמעלתו
ואילו  – הברכה" "וזאת בפרשת – ברכה על מדובר

מקרא של פשוטו מעלתו epzyxtaלפי יותר נחשבת
כדלעיל. הראשון, הפירוש של
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שם.45) ובפרש"י יג. יב, בהעלותך וראה
לא 46) שמו שהוכפל "ויהודה גם רש"י שהוסיף מה יומתק ועפ"ז

הכפלת  גם כי בב"ק", כדאיתא בדבר יש טעם אלא חלשות משום הוכפל

" שמשה ותפלה ברכה הוא יהודה mingxשם ywia שם כבגמרא עבורו "
ז). לג, ברכה בפרש"י (הובא

להסתפק).47) ראה כן אחר (ד"ה לפיה"מ בהקדמתו רמב"ם



לה

שמות א, יד – וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר 
ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבודתם אשר 

עבדו בהם בפרך

ה

קחשיב ה' דברים כנגד ה' גבורות, ומבאר בזה דיוק לשון 
הפסוק

בחומר  קשה  בעבודה  חייהם  את  וימררו  כתיב1 

ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו 

חמר,  קשה,  עבודה  דברים,  ה'  וקחשיב  בפרך,  בהם 

לנגד  הוא  עבודתם.  כל  את  בשדה,  עבודה  כל  לבנים, 

בחי'  קשות,  גבורות  שהם  שבמלכות,  גבורות2  הה' 

דינים ממש.

ואלו הה' גופא גם כן יש חילוק, ג' מהם מפורשים, 

אינם  מהם  ושנים  בשדה,  עבודה  לבנים,  חמר,  דהיינו 

מפורשים, והם כמו בחי' כלל שכוללים כל מיני עבודה, 

והיינו עבודה קשה, את כל עבודתם, שכוללים כל מיני 

עבודה  וכל  ולבנים  מחמר  יותר  עוד  הגרועים,  עבודה 

בשדה.

יש לומר:

אלקים,  דשם3  אותיות  הה'  שהם  גבורות  בהה'  כי 

הנה הב' אותיות הראשון והאחרון, א"ם4 דשם אלקים, 

1( מבאר בסימן זה כמה דיוקים בפסוק, והם:

א( כתוב חמשה פרטים בפ': א( בעבודה קשה, ב( בחומר, ג( ובלבנים, 

ד( ובכל עבודה בשדה, ה( את כל עבודתם. למה מנה חמשה דברים 

דוקא?

דבשניהם  משתווים,  והאחרון  הראשון  הדבר  להנ"ל,  בהמשך  ב( 

נקט בכללות לשון "עבודה", "בעבודה קשה" – "את כל עבודתם", 

ובכל  ובלבנים  "בחומר  בעבודה  פרטים  הם  הג' האמצעים  משא"כ 

עבודה בשדה", מה טעם החילוק?

קשה,  מדייק  קשה"  "בעבודה  הראשון  בהדבר  להנ"ל,  בהמשך  ג( 

משא"כ האחרון הוא "את כל עבודתם" בלי ההדגשה "קשה". מה 

טעם החילוק?

ד( בהשלשה פרטים באמצע "בחומר ובלבנים ובכל עבדה בשדה", 

למה בשדה מדגיש תיבת "ובכל", למה לא כתוב "ועבודה בשדה"?

ה( מהו החילוק בין, א( בחמר, ב( ובלבנים, ג( עבודה בשדה?

ויבואר בפנים.

2( ראה הביאור בפנים בלקוטי לוי יצחק כאן )כנ"ל סי' ד( דכתיב ב' 

פעמים בפסוק תיבת “בפרך", א' פרך שהוא בהעלם שאינו בגלוי, ב' 

פרך שהוא בגלוי בחי' מלכות, ע"ש.

3( ראה לקוטי תורה מהאריז"ל פ' נח. תניא – שער היחוד והאמונה 

– סוף פרק ד.

וז"ל:  א'  פרק  המצות  חג  שער  חיים  עץ  בפרי  מבואר  זה  ענין   )4

בסוד חילוף שם אלקים, והוא שם אכדט"ם. והענין: כי אל"ף אינה 

יכולה להתחלף, כי אין אות אחרת קודמת אלי', אבל למ"ד תתחלף 

י'  אות  עד  אלי',  הקודמת  בד'  מתחלף  הה'  וכן  אלי',  הקודמת  בכ' 

נתחלף בט' הקודם אלי'. אך ם' של אלקים, אמת שהיא מתחלפת, כי 

הם גבורות יותר קשים5 מאותיות לה"י דאלקים, כי הרי 

אותיות לה"י אם מתחלפים באותיות שלפניכם שהוא 

המיתוק שלהם, הם אותיות אחרות, כד"ט, שזה מורה 

שנתמתקו.

מה שאין כן אותיות א"ם דאלקים, גם כשמתחלפין 

באותיות שלפניהם נשארים כמו שהם, אותיות א"ם.

אמרי  מארז"ל  על  ברשימה  באריכות  מזה  ועיין 

יוציא חמאה כו'  ינאי מאי דכתיב כי מיץ חלב  ר'  דבי 

א"ל  דרבי  לקמי'  דאתא  ההוא  המארז"ל  על  בפירוש 

אשתך אשתי כו' ע"ש.

ם' דאלקים הוא מ"ם סתומה, ומתחלפת במ' פתוחה הקודמת אלי'. 

אך שלפי שלעולם כל אות ם' אחרונה שבכל תיבה היא סתומה, לכן 

נכתב שם זה אכדט"ם באות ם' סתומה, ואמנם בערך א' נקרא גם אות 

נקראת  אינה  ם' שכמותה,  באות  בערך שנתחלפה  אך  ם' מתחלפת, 

נתחלפת.

אותיות  הוא  זה  שם  כי  אלקים,  ם  ׁשֵ מן  פנימי  יותר  זה  ם  ׁשֵ והנה 

קודמת לשם אלקים, ולכן הם יותר רחמים. משא"כ, שאם הי' נתחלף 

באותיות אחרונות של אחר אותיות אלקים, והוא שם במוכ"ן, כנזכר 

בזוהר )פקודי דף רסב.(, והוא יותר תחתון ודין משם אלקים. ואע"פ 

שבשם הוי"ה הוא להיפוך, שכל מה שמתחלף הוא דין.

והענין הוא, שם הוי"ה הוא רחמים פשוטים, וכאשר יתחלף, מורה 

על העלם הרחמים. וכן בשם זה, ההתחלפות מורה על העלם הדין, 

שהוא בסוד בשם אלקים, נמצא כי השם אכדט"ם, עליון ופנימי יותר 

משם אלקים, ולסבת מציאות שם זה, נקרא בינה אלקים חיים, והוא 

בסוד שם זה. וכ"מ שתמצא אלקי"ם חיים, הוא רומז לשם זה. עיי"ש. 

)ראה גם הערה 5(.

מ"ב.  סעיף  שובה(  )שבת  האזינו  ש"פ  תשל"ו  קודש  שיחות  וראה 

לקמן סי' נב.

*( ראה אור התורה יתרו ע' תשצח ואילך.

5( ראה תורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס עמוד יח, וז"ל: הנה 

השם המורה על דין הוא אלקים, והנה בשם אלקים וכו'  מתחיל באות 

א', וידוע שהאות הראשונה היא העיקר והשאר טפילות אלי' כמ"ש 

בתניא ח"ב פי"ב ע"ש.

וראי'  ביותר בשם אלקים,  הדין הקשה  הוא  והנה הא' דשם אלקים 

לזה, כי הנה שם אלקים כשמתחלף באותיות הקודמין לו אכדט"ם, 

שער  בפע"ח  כמ"ש  רחמים,  בחי'  שהוא  הדין,  מיתוק  על  מורה  זה 

חהמ"צ פ"א ע"ש. והנה החילוף הוא רק בשארי הד' אותיות להי"ם, 

משא"כ אות א' אין מתחלף בקודם לו, כי נשאר א' כמו שהי'. וזה 

מורה שהוא דין קשה ונשאר דין כמו שהי'.

ואם כי גם המ' נשאר כמו שהי' כמ"ש בפע"ח שם, הנה בעצם המ' 

מתחלף באות מ' פתוחה הקודם למ' סתומה, רק מפני שבאכדט"ם 

הוא ג"כ בסוף התיבה לכן הוא מ' סתומה, כמש"ש, אבל בעצם הוא 

מתחלף, א"כ אינו דין קשה כ"כ כמו הא' שאינו מתחלף כלל.

ולכן בכי טובים דודיך מיין שרמוז בהר"ת השם הזה, הנה יש כאן 

רק כדט"ם וא' אינו, יען א' בעצם אינו מתחלף, משא"כ המ' סתומה 

דאלקים הוא מתחלף במ' פתוחה הקודם לו, וכאן הוא בראש התיבה 

בתיבת מיין שהוא מ' פתוחה, ע"ש.

*( ראה אור התורה שיר השירים ע' כ.

המשך בעמוד חנק

ילקוט לוי יצחק על התורה



לו

צוארי  על  ויפול   – יד-טו  מה,  בראשית 
צואריו על  בכה  ובנימן  ויבך  אחיו   בנימין 

דברו  כן  ואחרי  ויבך עלהם  לכל אחיו  וינשק 
אחיו אתו

יוד,  אות  חסר  "עלהם"  עה"פ,  הזוהר  לשון  מבאר  א. 
לרמז על גלות יו"ד שבטים וכו', – לא שרתה רוח הקדש 

על השבטים דנענשו על מכירת יוסף – מדה כנגד מדה
ויפול1 על צוארי בנימן אחיו ויבך, ובנימן בכה על צואריו, 
רבי יצחק אמר, הא אוקמוה דבכה על מקדש ראשון ועל 

מקדש שני.
והא2 אוקמוה, דכתיב )איכה ה, ה( על צוארינו נרדפנו, 
נרדפנו,  עלמא  דכל  ושפירו  צואר  דאיהו  מקדשא  בי  על 
יגענו למבני לי' תרין זמנין, ולא הונח לנו, דהא לא שבקוה 
לן ואתחרב ולא אתבני לבתר. מה צואר כיון דאשתצי, כל 
גופא אשתצי עמי', הכי נמי בי מקדשא כיון דאיהו אשתצי 
ואתחשך, כל עלמא הכי נמי אתחשך, ולא נהיר שמשא ולא 

שמיא וארעא וכוכביא.
בכה  דא,  על  דבכה  ולבתר  דא,  על  יוסף  בכה  כך  בגין3 
בי מקדשא כלהו שבטין  על שבטין דאתגלו, כד אתחריב 
אתגלו מיד, ואתבדרו ביני עממיא, הה"ד וינשק לכל אחיו 
מקדשא  בי  על  בכה,  כולם  על  ודאי,  עליהם  עליהם,  ויבך 
ועל אחוי עשרת השבטים דאתגלו  זמנין,  דאתחריב תרין 
בגלותא ואתבדרון ביני עממיא, ואחרי כן דברו אחיו אתו, 
ולא כתיב ויבכו, דהא איהו בכה דנצנצה בי' רוחא קדישא, 

ואינון לא בכו דלא שרא עלייהו רוח קודשא.
זוהר ח"א דף רט ע"ב

לכאורה גם בנימין גלה, וא"כ הם י"א שבטים.
על  שבכה  בהבכי'  נכלל  בנימין  גלות  על  הבכי'  כי  י"ל 
צוארי בנימין, א"כ הבכי' דויבך עליהם הוא רק על י' שבטים 

1( ]תרגום ללה"ק[ ויפול על צוארי בנימן אחיו ויבך, ובנימן בכה על צואריו, רבי יצחק 

אמר הא אוקמוה, הרי כבר פירשו חז"ל על מה שנאמר צוארי בלשון רבים, שבכה 

יוסף לפי שראה ברוח הקודש ששני המקדשים העתידים ליבנות בחלקו של בנימין 

עתידים ליחרב.

פירושו  נרדפנו  צוארינו  על  דכתיב  מה  חז"ל  פירשוה  וכבר  ללה"ק[  ]תרגום   )2

שנרדפנו על בית המקדש שהוא צואר ויופי של כל העולם, יגענו לבנותו שתי פעמים, 

ולא הניחו אותו לנו, כי נחרבו ולא נבנו אחר כך. ועוד דמיון בית המקדש לצואר כמו 

שצואר כיון שנכרת, כל הגוף נכרת עמו, כמו כן בית המקדש כיון שהוא נכרת ונחרב, 

כל העולם גם כן נחשך אורו, והשמש לא האיר והשמים והארץ והכוכבים לא השפיעו 

את כחם.

3( ]תרגום ללה"ק[ ובשביל זה בכה יוסף על ב' החורבנות, ואחר שבכה על זה בכה על 

השבטים שגלו, כי כאשר נחרב בית המקדש כל השבטים גלו ונתפזרו בין העמים. 

הה"ד וינשק לכל אחיו ויבך עליהם, עליהם ודאי פירוש על הכל בכה, על בית המקדש 

כן  ואחרי  בין העמים.  ונתפזרו  ועל אחיו עשרת השבטים שגלו  ב' פעמים,  שנחרב 

דברו אחיו אתו, ולא כתיב ויבכו כי הוא בכה לפי שנצנצה בו רוח הקודש, והם לא בכו 

כי לא שרתה עליהם רוח הקודש.

)והיינו מה שעלהם כתוב חסר י' לרמז על גלות י' שבטים(.
הי"ב  ובמנין  השבטים,  במנין  נחשב  אינו  לוי  י"ל  או 
ולא  יוסף  בני  הם  ואפרים  ומנשה,  אפרים  נכנסו  שבטים 

אחיו, א"כ מה שבכה על אחיו שבטים הוא רק על י'.
לא  ואינון  קדישא  רוחא  בי'  דנצנצה  בכה  דאיהו  ואמר 
שבכה  בנימין  א"כ  קודשא,  רוח  עלייהו  שרא  דלא  בכו 
בנימין  שבכיית  בחומש4  )ובפרש"י  רוה"ק  ג"כ  בו  נצנצה 
הי' על משכן שילה שבחלקו של יוסף שעתיד ליפול, והוא 
מגמרא דמגילה פ"ק5(. אך ביוסף הי' ב' בכיות, א' על חורבן 
על  בכי'  רק  הי'  ובבנימין  ישראל,  גלות  על  ב'  בהמ"ק,  ב' 
חורבן משכן שילה, ולא על גלות ישראל, כי בחורבן משכן 

שילה לא גלו ישראל וכו'6.
ואמר נצנצה בי', בי' דוקא היינו שהי' זה בבחי' פנימיות 
רוח  עלייהו  שרא  דלא  בכו  לא  אחים(  י'  )היינו  ואינון  בי', 
דגבורה7, שזה  הרוח קודשא דעטרה  היינו אפילו  קודשא, 
הי' בבנימין שלכן בכה הוא, הנה י' אחים הם למטה מבחי' 

זו, לכן גם בחי' זו דרוח קודשא לא שרא עלייהו.
ונקט שרא עלייהו, ולא נצנצה בהם, היינו שאפילו בבחי' 

מקיף לא הי' עליהם, וביוסף הי' אפילו בבחי' פנימי ג"כ.
וי"ל עוד מה שנקט שרא עלייהו, הוא כי הם היו עשרה, 
גבול  בלי  שבבחי'  השכינה  אור  שורה  הרי  עשרה  ועל 
בגזירת  בד"ה  פכ"ג  באגה"ק  וכמ"ש  מקיף  בבחי'  ותכלית 

עירין כו'8 ע"ש.
הנה לא שרא עלייהו, והוא מפני שחטאו במכירת יוסף, 
ותחי רוח  וגרמו שנסתלקה שכינה מיעקב אביהם כמ"ש9 
ועיין  יוסף.  את  כשמכרו  ממנו  שנסתלקה  אביהם  יעקב 

בתרגום יונתן10 ובפרש"י שם11.
לכן מדה כנגד מדה לא שרא עלייהו רוח קודשא אפילו 

כשנתוודעו מיוסף.
מה  הלשון  שינוי  הנה  היא,  מדוייקת  גירסתינו  ואם 

שביוסף נקט רוחא קדישא, ובהם נקט רוח קודשא.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזוהר בראשית, פ' ויגש ע' 
קצה

ויגש )א( עמוד 146. ]מובא גם  י' פ'  4( עי' בביאור על פרש"י בלקוטי שיחות חלק 
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5( טז:

6( עיין בפנים בלקוטי לוי יצחק ביאור הענין עפ"י קבלה.

7( עיין בזה בלקוטי לוי יצחק כאן.

8( וז"ל עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרוי'..., ההשראה היא הארה עצומה 

מאור ה' המאיר בה בלי גבול ותכלית, ואינו יכול להתלבש בנפש גבולית כ"א מקיף 

עלי' מלמעלה מראשה ועד רגלה, כמו שאמרו חז"ל אכל בי עשרה שכינתא שריא 

כלומר עליהם מלמעלה.

9( בראשית מה, כז.

ינּו ַית יֹוֵסף ְוָתַבת ֲעלוֹי ַיֲעקב  ִעַדן ְדַזבִּ ְלַקת ִמיֵנּה בְּ ַרת רּוַח ְנבּוָאה ְדִאיְסתַּ 10( וז"ל: ּושְׁ

ֲאבּוהֹון.

11( וז"ל: שרתה עליו שכינה שפרשה ממנו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויגש
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ß zah '` oey`x mei ß

ãî(çé)àð-øaãé éðãà éa øîàiå äãeäé åéìà Lbiå©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧
ék Ecáòa Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecáò©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−§©§¤®¦¬

:äòøôk EBîë̈−§©§«Ÿ
i"yx£È„‡ ÈÊ‡a ¯·„ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.∑ ּדברי יּכנסּו «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְִַָָ

(ב"ר)ּבאזני.Et‡ ¯ÁÈŒÏ‡Â∑ ׁשּדּבר למד אּתה מּכאן ְְֶָ¿«ƒ««¿ִִֵֶֶַָָָ
Ú¯Ùk‰.קׁשֹות אליו  EBÓÎ Èk∑ ּבעיני אּתה חׁשּוב ֵָָƒ»¿«¿…ְֵַַָָ

ּומדרׁשֹוּכמל ּפׁשּוטֹו. זהּו עליו , ללקֹות סֹופ : ְְְְְִִֶֶֶָָָ
ּפרעה  ׁשּלקה ּכמֹו על ּבצרעת ׂשרה זקנּתי עלֿידי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשעּכבּה אחת ּפרעה (ב"ר)לילה מה אחר: ּדבר ּגֹוזר . ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
מקּים, וכי ואינֹו ּכן, אּתה אף עֹוׂשה, ואינֹו מבטיח ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ּדבר  עליו?. עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָזֹו
אֹות אהרג ּתקניטני, אם ּכפרעה", כמֹו "ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹֹאחר:

אדֹוני .(ב"ר)ואת ְֲֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 212 cenr ,k jxk zegiyÎihewl itÎlr)

KEPg lr xAcOWM zFpFAWg zFUrl oi ¥̀©£¤§§¤§ª¨©¦

ּבעבּד אּפ ְְְְִֶַַַַואל־יחר
קׁשֹות אליו ׁשּדּבר למד אּתה רש"י)מּכאן ובפירוש יח. (מד, ִִֵֵֶֶַָָָָָ

היה  הרי קׁשֹות, לדּבר מּיד יהּודה התחיל מּדּוע לעּין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָיׁש
לדּבר  אז ּדבריו, יפעלּו לא ואם ּב"רּכֹות". להתחיל ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹיכֹול

ָקׁשֹות?
חיצֹוני  ענין על מדּבר היה אם ּכי ּבפׁשטּות, מּובן הּטעם ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָֻא
חׁשּבֹונֹות  עם לעבֹוד מקֹום יׁש אז ,ּכל־ּכ נֹוגע ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינֹו
הּנֹוגע  ּבדבר ּכׁשּמדּבר א ּבׂשכל, המקּבלים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּובּדרכים

ּבנפׁשֹו" קׁשּורה "ונפׁשֹו מּמׁש, ל)ּבנפׁשֹות מד, אין (פרשתנו , ְְְְְְִֵַַַָָָ

הּתקף. ּכל עם לעבֹוד מּיד ּומתחילים חׁשּבֹונֹות, ְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹעֹוׂשים
מען!", ׁשרייט – וויי טּוט עס "אז העֹולם ְְְֲֵֶֶַַַַָָּוכמאמר

ּבצעקתֹו. מאּומה יׁשּנה לא אם אף צֹועקים, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּכׁשּכֹואב
ּבחּנּו ׁשּכׁשמדּבר אלינּו, ּבנֹוגע ּגם למד" אּתה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּו"מּכאן
להתחיל  צריכים רּוחנּיֹות, מּסּכנֹות אֹותם להּציל ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָהּילדים,
ּבמסירּות  ולעסק הּכחֹות, ּכל ועם הּתקף ּבכל לעבֹוד ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹֹֹמּיד
וׁשּקּולים  חׁשּבֹונֹות ּובלי הּילד, ׁשל נפׁשֹו את להּציל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַנפׁש

ְִִִׂשכלּיים.

(èé)áà íëì-Léä øîàì åéãáò-úà ìàL éðãà£Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈
:çà-Bà¨«

i"yx£ÂÈ„·ÚŒ˙‡ Ï‡L È„‡∑(ב"ר) ּבעלילה מּתחּלה ¬…ƒ»«∆¬»»ְֲִִִַָָ
עלינּו היינּוּבאת ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל היה לּמה , ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹ

אּתה מבּקׁשים, אחֹותנּו ואףֿעלּֿפיֿכן:אֹו מבּקׁש? ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָ
אדני" אל ּדבר "וּנאמר מּמ ּכחדנּו לא ,. ְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹ

¯ÈBaיח  eÚ·a ¯Ó‡Â ‰„e‰È d˙ÂÏ ·¯˜e¿≈¿»≈¿»«¬«¿»ƒƒ
‡ÏÂ ÈBa¯ Ì„˜ ‡Ób˙t Cc·Ú ÔÚk ÏÏÓÈ¿«∆¿««¿»ƒ¿»»√»ƒƒ¿»
:z‡ Ôk ‰Ú¯ÙÎ È¯‡ Cc·Úa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«¿»¬≈¿«¿…∆»¿

‰‡È˙יט  ¯ÓÈÓÏ È‰Bc·Ú ˙È ÏÈ‡L ÈBaƒ̄ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈»«ƒ
:‡Á‡ B‡ ‡a‡ ÔBÎÏ¿«»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(çé)mrh.xac LCar `p xAcixn`l ©©§©¤¨©§§¨¨¥Ÿ
Eidi `l ,xAci mihrEn mixaC iM¦§¨¦¨¦§©¥Ÿ¦§

iM ,ipirA oFkPde .gxhl eilrxaC`Ed ¨¨§Ÿ©§©¨§¥©¦¨¨
silgdl eipR dNgi xW` dxEnYd©§¨£¤§©¤¨¨§©£¦
xaC EPOn WTai `l iM ,FA eig` oinipA¦§¨¦¨¦¦Ÿ§©¥¦¤¨¨
.dfl dWTaE qEIR eixaC x`WE ,xg ©̀¥§¨§¨¨¦©¨¨¨¤

.LCarA LR` xgi l`exgi l` xn`i §©¦©©§§©§¤Ÿ©©¦©
LR`.Liptl ixAC lr iALFnk iM ©§¦©©§¦§¨¤¦¨

.drxtMLiptl xAcn ip` lFcB `xFnaE §©§Ÿ§¨¨£¦§©¥§¨¤
:drxt iptl xAcn ip` El`Mhi dxez §¦£¦§©¥¦§¥©§Ÿ

.åéãáò úà ìàL éðãà (èé)iYrci `l £Ÿ¦¨©¤£¨¨Ÿ¨©§¦
dcEdi ixaC zEkix`l mrh©©©£¦¦§¥§¨
dnE .mdipiA xaM didX dn xERqA§¦©¤¨¨§¨¥¥¤©

l"fx Exn`X('e b"v x"a)zniU `id Ff ike ¤¨§©©§¦¦¦©

Dpi` ,eilr Lpir mEUl Yxn`W oir©¦¤¨©§¨¨¥§¨¨¥¨
mc` `iadl dEvIW lWFOd iM ,dprh©£¨¦©¥¤§©¤§¨¦¨¨
FzF` xhtl zpn lr dUri `l ,eiptl§¨¨Ÿ©£¤©§¨¦§Ÿ
dapBd lr oMW lke ,dUrIW zFrxd on¦¨¨¤©£¤§¨¤¥©©§¥¨
dYWi xW` riaBd KlOd ziAn apbIW¤¦§Ÿ¦¥©¤¤©¨¦©£¤¦§¤
daFhl eilr Fpir mU xaM dNgYnE .FA¦§¦¨§¨¨¥¨¨§¨
ipA Lpgi midl` xacA mFlW Fl `xwe§¨¨¨¦§©¡Ÿ¦¨§§§¦

(h"k b"n lirl)FcFakl mNkl dUre , §¥§¨¨§ª¨¦§
dAxde ,zEklOd ziaA eiptl dYWn¦§¤§¨¨§¥©©§§¦§¨
xW`M xA mdl ozpe ,mdl zF`Vn©¨¨¤§¨©¨¤¨©£¤
E`iadW sqMd on xzFi ,z`U oElkEi§§¥¥¦©¤¤¤¥¦

iYWxR xW`M ,Fl('` c"n lirl)dnE , ©£¤¥©§¦§¥©
:Fl zFUrN©£

øLàåmpi`W ,hWRd KxC lr il d`xi ©£¤¥¨¤¦©¤¤©§¨¤¥¨

aWg iM ,eingx xirdl mipEpgY wx©©£¦§¨¦©£¨¦¨©
xW`M `xi `Ed midl`d iM dcEdi§¨¦¨¡Ÿ¦¨¥©£¤
dlng mdOr bdp xW`ke ,Fl xn`̈©§©£¤¨©¦¨¤¤§¨
xrSd lr mzF` mgpl `hg `xiM¦¥¥§§©¥¨©©©©

mdl dUrW(b"k b"n lirl): ¤¨¨¨¤§¥

äæåqp`A Epgp` Fl xn` ,xERQd oipr §¤¦§©©¦¨©£©§§Ÿ¤
zl`W ipRn df Epig`A EpcBd¦©§§¨¦¤¦§¥§¥©
Liptl FcixFdl oM mB EpicFd `le ,ipc £̀Ÿ¦§Ÿ¦©¥§¦§¨¤

Epxn` wx ,dpFW`xd LzevnM`l iM §¦§¨§¨¦¨©¨©§¦Ÿ
,eia` z` afrl xrPd lkEila` ©©©©©£Ÿ¤¨¦£¨

,arx zFtrlf ipRn FzF` `iap EpWtpA§©§¥¨¦¦§¥©§£¨¨
Yxn` iMl oEtiqFz `l.ipR zF`x`le ¦¨©§¨Ÿ¦¦§¨¨§Ÿ

EpNM EpizFid cr rnWl Epia` dvẍ¨¨¦¦§Ÿ©©¡¥ª¨
f`e ,lk` hrn xAWl aEWl dpMqA§©¨¨¨¦§Ÿ§©Ÿ¤§¨
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(ë)ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®
:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî åéçàå§¨¦´¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«

i"yx£˙Ó ÂÈÁ‡Â∑ ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה מּפני ¿»ƒ≈ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
קּים מּפיו, ׁשהּוא לֹו אמר 'אם הביאּוהּואמר: יאמר , ֲִִִִֶַַַַָָֹֹ

Bn‡Ï.אצלי' Bc·Ï∑ האם עֹוד ,מאֹותּה לֹו אין ְִֶ¿«¿ƒֵֵֵָָ
.אח  ָ

(àë)éãáò-ìà øîàzåéðéò äîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
:åéìò̈¨«

(áë)åéáà-úà áæòì øòpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®
:úîå åéáà-úà áæòå§¨©¬¤¨¦−¨¥«

i"yx£˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ∑אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב מתה אם ּבּדר. ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(âë)éãáò-ìà øîàzåïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

(ãë)éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecáò-ìà eðéìò ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
:éðãà£Ÿ¦«

(äë):ìëà-èòî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

e·¯כ  ‡·Ò ‡a‡ ‡Ï ˙È‡ ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒƒ»»«»»»«
‡e‰ ¯‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â ¯ÈÚÊ ÔÈ˙·ÈÒƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ¿»«

:dÏ ÌÈÁ¯ È‰e·‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ≈

ÈeL‡Âכא  È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚ‡כב  ÏekÈ ‡Ï ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג  ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ‡כד  ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:ÈBa¯ ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊ¯כה  ‡Ï ee·Ê e·ez ‡e·‡ ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡¯e·ÈÚƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

FzF`xM dYre ,db`caE cgtA dcFd¨§©©¦§¨¨§©¨¦§
okle .dxn WtpA zEni xrPd oi` iM¦¥©©©¨§¤¤¨¨§¨¥
Epilr mgxl Liptl izPgY `p lRY¦Ÿ¨§¦¨¦§¨¤§©¥¨¥
carl xrPd zgY izF` gwe ,owGd lre§©©¨¥§©¦©©©©©§¤¤
didY LlE ,EPOn ip` aFh iM mlFr¨¦£¦¦¤§¦§¤
okYie .dWxRd lM mrh dfe .dwcv§¨¨§¤©©¨©¨¨¨§¦¨¥

didIWLCar zaiU z` Licar EcixFde ¤¦§¤§¦£¨¤¤¥©©§§
Epia`zaiU z` YcxFde ,cFakl iEPM ¨¦¦§¨§©§¨¤¥©

LOr z`hge oke ,Epia` LCar'd zFnW) ©§§¨¦§¥§¨¨©¤§

(f"h:
LéåExn`W EpizFAx KxC lr cFr xnFl §¥©©¤¤©¥¤¨§

xn`i ,oir znUd `id FfLFnk iM ¦£¨©©¦Ÿ©¦¨
,drxtMLxEAcA cnrYW iE`x §©§Ÿ¨¤©£Ÿ§¦§

qp`A FzF` Ep`ad LiR lr iM ,LxEIzaE§¦§¦©¦¥¥§Ÿ¤
Fl Wxtl cgtE ,xiMfi xW`M lFcB̈©£¤©§¦¨©§¨¥
didW eixaC xzqA Wi la` .xzFi¥£¨¥§¥¤§¨¨¤¨¨
FY`n dlEAgY riaBd dUrn©£¥©¨¦©©§¨¥¦
lr FzF`xl WTai dOl iM ,mlilrdl§©£¦¨¦¨¨§©¥¦§©

dAx ziW`xaA Exn` Kke .mgxMb"v) ¨§¨§¨¨§¦§¥¦©¨
('gdlilrAW Ll rcY dcEdi Fl xn`̈©§¨¥©§¤©£¦¨

gwil Ecxi zFpicn dOM Epilr z`Ä¨¨¥©¨§¦¨§¦©
Yl`XW FnM mzF` Yl`W mElM ,lkŸ̀¤§¨©§¨¨§¤¨©§¨
EpzFg` F` miWTan Ep` LYA `OW ,Epl̈¤¨¦§¨§©§¦£¥
fnxp did df iM Exn`i .WTan dY ©̀¨§©¥Ÿ§¦¤¨¨¦§©

:eixacAk dxez ¦§¨¨
.åéìò éðéò äîéNàå (àë)iAx xn` §¨¦¨¥¦¨¨¨©©¦

.FzF` d`x`W mrHd mdxa ©̀§¨¨©©©¤¤§¤
lr oir zniU aEzMA iz`vn `le§Ÿ¨¨¦©¨¦©©¦©
mdilr ipir iYnUe ,calA dI`xd̈§¦¨¦§©§©§¦¥¦£¥¤

daFhl('e c"k dinxi)miU Lpire EPgw , §¨¦§§¨¨¤§¥¤¦
rx dnE`n Fl UrY l`e eilrh"l mW) ¨¨§©©©§¨¨¨

(a"ixg` EP`xIW FzF` dEv `l iM ,¦Ÿ¦¨¤¦§¤©©
.Fl aihie FzF` xnWIW `N` ,EPgTIW¤¦¨¤¤¨¤¦§Ÿ§¥¦
eilr lngl sqFi mdl xcp la £̀¨¨©¨¤¥©£Ÿ¨¨
xW`M ,WExtA xMfp `l m`e ,FxnWlE§¨§§¦Ÿ¦§©§¥©£¤

N`d mixaCd lkA mW xSwixW` d §©¥¨§¨©§¨¦¨¥¤£¤
xq`n xiMfd `le .eiptA dcEdi xRq¦¥§¨§¨¨§Ÿ¦§¦©£©
KxC ,mY` milBxn zlilre oFrnW¦§©£¦©§©§¦¦¨¤¤

:zEkln zni` F` xqEnak dxez ¨¥©©§
.úîå åéáà úà áæòå (áë)iAx WxR §¨©¤¨¦¨¥¥©©¦

xnF` did oM m`e .eia` znE mdxa ©̀§¨¨¥¨¦§¦¥¨¨¥
z` afre FpA z` afrl Epia` lkEi `lŸ©¨¦©£Ÿ¤§§¨©¤
z` xrPd afrIW lkEp `l F` ,zne FpA§¨¥Ÿ©¤©£Ÿ©©©¤
mdia` lr dlngd Elzi `l iM ,eia`̈¦¦Ÿ¦§©¤§¨©£¦¤
rci `l cliM EdEwifgi md iM ,xrPA©©©¦¥©£¦§¤¤Ÿ¥©
lkEi `l WExR la` .rxl aFh oiA¥§©£¨¥Ÿ©
FzExrp ipRn ,eia` z` afrl xrPd©©©©£Ÿ¤¨¦¦§¥©£
xW` eia` wigA mirEWrW cli FzFide¤¡¤¤©§¦§¥¨¦£¤
zEni KxCA `aie EPafri m`e ,Fad £̀¥§¦©©§¤§¨Ÿ©¤¤¨

:xrPdbk dxez ©©©
ãbpå éáà Ecáò ìà eðéìò ék (ãë)¦¨¦¤©§§¨¦©©¤

.éðãà éøác úà BìiM xn` ¥¦§¥£Ÿ¦¨©¦
EtiqFi `NW Fl EciBd cIn eil` m`FaA§¨¥¨¦¨¦¦¤Ÿ¦
`le ,ohTd mdig` `lA eipR zF`xl¦§¨¨§Ÿ£¦¤©¨Ÿ§Ÿ
oFrnW Fl giPn dide ,FgNWl da`̈¨§©§§¨¨©¦©¦§

mrh dfe .Fxq`nAEaW Epia` xn`Ie §©£¨§¤©©©Ÿ¤¨¦ª
,lk` hrn Epl ExaWdvx `l iM ¦§¨§©Ÿ¤¦Ÿ¨¨

cr Epxn` xW` lkA FgNWl zFcFdl§§©§§¨£¤¨©§©
:arxd FwgCWdk dxez ¤§¨¨¨¨



לט ybie zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a ipy meil inei xeriy

(åë)eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék eðãøéå§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéà¥¤¬¦¨«

(æë)íéðL ék ízòãé ízà eðéìà éáà Ecáò øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
:ézLà él-äãìé̈«§¨¦¬¦§¦«

(çë)àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî ãçàä àöiå©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ
:äpä-ãò åéúéàø§¦¦−©¥«¨

(èë)ïBñà eäø÷å éðt íòî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
:äìàL äòøa éúáéN-úà ízãøBäå§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

i"yx£ÔBÒ‡ e‰¯˜Â∑(ב"ר) ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן ¿»»»ְְְִֵֶַַַָָ
B‚Â'.הּסּכנה  È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â∑ ּכׁשהּוא עכׁשו, ַַָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְֶַָ

אני  אּמֹואצלי, על ּבֹו אחיו.מתנחם ימּות ועל ואם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּׁשלׁשּתן  עלי ּדֹומה אחד זה, ּביֹום .מתּו ְְְֵֶֶֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(216 'nr d jxk zegiy ihewl)

הּסּכנה ּבׁשעת מקטרג כט)ׁשהּׂשטן מד, ּכאן,(רש"י ְְְִֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשל ואּלּויעקב ּבדבריו  מּמׁש, ׁשל סּכנה ׁשעת ׁשּיׁש ּפרׁש , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבדברי "יהּודה לעיל, ּכתב ּבּדר,ּדֹואגים, ימּות ׁשמא אנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יעקב  ׁשל לדעּתֹו ּדהּנה לפרׁש, ויׁש מתה". ּבּדר אּמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהרי
קׁשּורים  ׁשהיּו ּבנימין ּבמׁשּפחת אסֹונֹות ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָהתרחׁשּו

מּובן, ּכן ואם ,ּבּדר נטרף ואחיו ּבּדר מתה אּמֹו :ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּדר
ידע  יהּודה מה־ּׁשאין־ּכן סּכנה. מקֹום היא הּדר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעבּורֹו
ּבעלמא  חׁשׁשא ּכאן ׁשּיׁש אמר ולכן ,ּבּדר נטרף לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיֹוסף

לא. ְֹותּו

(ì)eðzà epðéà øòpäå éáà Ecáò-ìà éàák äzòå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®
:BLôðá äøeL÷ BLôðå§©§−§¨¬§©§«

ß zah 'a ipy mei ß

(àì)éãáò eãéøBäå úîå øòpä ïéà-ék BúBàøk äéäåE §¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
:äìàL ïBâéa eðéáà Ecáò úáéN-úà¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

i"yx£˙ÓÂ ¯Úp‰ ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡¯k ‰È‰Â∑מּצרתֹו .אביו ¿»»ƒ¿ƒ≈«««»≈ִִָָָ

‡eÁ‡כו  ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek ‡Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek ‡Ï È¯‡ ˙BÁÂ ‡nÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡nÚ È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡¯Èכז  ÔezÚ„È Ôez‡ ‡Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח  Ì¯a ˙È¯Ó‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ùe¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

dpÚ¯ÚÈÂכט  ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôe¯a„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
:ÏB‡LÏ ‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â ‡˙BÓ»¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿

ÓÈÏeÚÂ‡ל  ‡a‡ Cc·Ú ˙ÂÏ È˙ÈÓk ÔÚÎe¿«¿≈ƒ¿««¿»«»¿≈»
:dLÙk dÏ ‡·È·Á dLÙÂ ‡nÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒ»»¿«¿≈¬ƒ»≈¿«¿≈

ÈÓe˙לא  ‡ÓÈÏeÚ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÊÁÈ „k È‰ÈÂƒ≈«∆¡≈¬≈≈≈»ƒ
‡e·‡ Cc·Ú ˙·ÈN ˙È CÈc·Ú Ôe˙ÁÈÂ¿«¬«¿»»ƒ««¿»»»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a¿»»ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éì äãìé íéðL ék ízòãé ízà (æë)©¤§©§¤¦§©¦¨§¨¦
.ézLàcigi `EdW xn`i m` ¦§¦¦Ÿ©¤¨¦

FzaiU cxYW dfA mrH dn ,FO`l§¦©©©¨¤¤¥¥¥¨
dOM Fl WIW ixg` ,dlF`W drxA§¨¨§¨©£¥¤¥©¨
,dzn xaM FO`e ,mipA ipaE miAx mipÄ¦©¦§¥¨¦§¦§¨¥¨
iM ,mrHd la` .eiptA eilr dMaY `lŸ¦§¤¨¨§¨¨£¨©©©¦
,lgx wx FYrCn dX` gwl `l awri©£ŸŸ¨©¦¨¦©§©¨¥

mrh dfe,iYW` il dcliEclFp `l iM §¤©©¨§¨¦¦§¦¦Ÿ§
wx ipFvxA iYW` `id xW` dX`n il¦¥¦¨£¤¦¦§¦¦§¦©

md EN`M mdA izad` iYnUe ,mipW§©¦§©§¦©£¨¦¨¤§¦¥
md miWbliR ipaM x`Xde ,il micigi§¦¦¦§©§¨¦§¥¦©§¦¥
icigi ipA FCal dfe ,zn eig`e ,il ¥̀©§¨¦¥§¤§©§¦§¦¦

:iYad` xW £̀¤¨©§¦
ïëìålgxM ,d`ll lgx aEzMd miCwi §¨¥©§¦©¨¨¥§¥¨§¨¥

ziA z` mdiYW EpA xW` d`lkE§¥¨£¤¨§¥¤¤¥
l`xUi(`"i 'c zEx)d`llE lgxl `xwIe , ¦§¨¥©¦§¨§¨¥§¥¨
dcVd('c `"l lirl)zncFTd `id iM , ©¨¤§¥¦¦©¤¤

Kkl iM miWxtnd Exn`e .FYaWgnA§©§©§§¨§©§¨§¦¦§¨

dGd xcQA xn`i(h"i e"n oNdl)lgx ipA Ÿ©©¥¤©¤§©¨§¥¨¥
FYW` `xTY `id iM ,awri zW ¥̀¤©£Ÿ¦¦¦¨¥¦§
df did iYrclE .dnxn `lA zn`A¤¡¤§Ÿ¦§¨§©§¦¨¨¤
xakE .zFgtXd oiA mW DxiMfdW ipRn¦§¥¤¦§¦¨¨¥©§¨§¨

oM iYxMfd(b"l `"l lirl):gk dxez ¦§©§¦¥§¥

úà ízãøBäå ïBñà eäø÷å (èë)§¨¨¨§©§¤¤
.éúáéNoFq` Ed`xwi m` ¥¨¦¦¦§¨¥¨

drxA izaiU z` EcixFY eig`M§¨¦¦¤¥¨¦§¨¨
F` .dlF`W,oFq` EdxweoM EPxwIW §¨§¨¨¨¤¦§¤¥



ybieמ zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a ipy meil inei xeriy

(áì)øîàì éáà íòî øòpä-úà áøò Ecáò ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

i"yx£¯Úp‰Œ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk∑ ואני מּבחּוץ ּכּלם הם אחי, מּׁשאר יֹותר לּתגר נכנס אני לּמה ּתאמר: ואם ƒ«¿¿»«∆«««ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
מנּדה  להיֹות חזק ּבקׁשר עֹולמֹות נתקּׁשרּתי .ּבׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

(âì)éðãàì ãáò øòpä úçz Ecáò àð-áLé äzòå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-íò ìòé øòpäå§©©−©©¬©¦¤¨«

i"yx£'B‚Â Ec·Ú ‡Œ·LÈ∑(ב"ר)לגבּורה ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר ּולׁשּמׁש,לכל  .ּולמלחמה ≈∆»«¿¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

(ãì)éà-ékït ézà epðéà øòpäå éáà-ìà äìòà C ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®¤µ
:éáà-úà àöîé øLà òøá äàøà¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äî(à)åéìò íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈
Bzà Léà ãîò-àìå éìòî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©¦Æ¦½

:åéçà-ìà óñBé òcåúäa§¦§©©¬¥−¤¤¨«
i"yx£ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה וׁשֹומעין לא ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָֹֹֹ

להם ׁשאחיו  ּבהּודעֹו .מתּבּיׁשין ְְְְִִִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãewl)(262 'nr hi jxk zegiy ih

מתּבּיׁשין מצרים ּׁשּיהיּו ׁשאחיו וׁשֹומעין עליו נּצבים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָ
א) מה, "נּצבים"(רש"י ואּלּו "עֹומדים", הּכתּוב נקט ּכלל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָּבדר

רׁש"י ּפרּוׁש ועל־ּדר מיחדת. עמידה על כז)מֹורה טז, (קרח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשל  סתם עמידה זֹו אין ּכאן ואף זקּופה". ּבקֹומה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ"נּצבים,

‡a‡לב  ÔÓ ‡ÓÈÏeÚa ·¯ÚÓ Cc·Ú È¯‡¬≈«¿»¿»«¿≈»ƒ«»
ÈËÁ È‰‡Â C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ»«¿ƒ≈¿»»»¡ƒ»≈

:‡iÓBÈ Ïk ‡a‡Ï¿«»»«»

ÓÈÏeÚ‡לג  ˙BÁz Cc·Ú ÔÚk ·˙È ÔÚÎe¿«≈∆¿««¿»¿≈»
:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ ÈBa¯Ï ‡c·Ú«¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚÂ‡לד  ‡a‡ ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È¯‡¬≈∆¿≈∆«¿««»¿≈»
ÁÎzLÈ Èc eLÈ·a ÈÊÁ‡ ‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒƒƒ¿»∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«

:‡a‡ ˙È»«»

ÔÈÓÈ˜cא  ÏÎÏ ‡qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…¿»¿ƒ
Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L‡ ÏÎ e˜Èt‡ ‡¯˜e È‰BlÚƒ»ƒ¿»«ƒ»¡«≈ƒ»»¿»»
:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k dnÚ L‡¡«ƒ≈«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zkll dQp `le Kxe xrp FzFid ipRn¦§¥¡©©¨©§Ÿ¦¨¨¤¤
dlrnl xn`W FnkE ,KxCA('c a"n)oR ©¤¤§¤¨©§©§¨¤

zen oFq` WExR iM ,oFq` EP`xwi¦§¨¤¨¦¥¨¨¤
drx dIge mc` iciA miznM ,zixwn¦§¦§¥¦¦¥¨¨§©¨¨¨

:KxCA xie`d iEPWA F`l dxez §¦¨£¦©¤¤
.øòpä úà áøò Ecáò ék (áì)xn`i ¦©§§¨©¤©©©Ÿ©

mB iM ,eilr dlF`W oFbiA cxi iM¦¥¥§¨§¨¨¨¦©
owGd dvx `l Fl Epxn`W df lkA§¨¤¤¨©§Ÿ¨¨©¨¥
,eilr axr Fl iziUrPW cr FgNWl§©§©¤©£¥¦¨¥¨¨
.eiYgY LCar `p aWi oM lre ,iA ghaE¨©¦§©¥¥¥¨©§§©§¨

WExR didi m`eLicar EcixFde §¦¦§¤¥§¦£¨¤
zzin minxFBd Epgp` xn`i ,FhEWtM¦§Ÿ©£©§©§¦¦©

:FA iYaxr ip` iM ,drxA owGdbl dxez ©¨¥§¨¨¦£¦¨©§¦
(ãì)xn`e.ia` l` dlr` Ki` iM §¨©¦¥¤¡¤¤¨¦

car zFidl xgai iM FricFdl§¦¦¦§©¦§¤¤
xrPd iYlA eia` l` FzFlrn ,mlFr¨¥£¤¨¦¦§¦©©©
dMai iM ,FzrxA zF`xl lkEi `NW¤Ÿ©¦§§¨¨¦¦§¤
xiMfde .mFId lM eilr opF`zie cinŸ¦§¦§¥¨¨¨©§¦§¦

dUrIW FzF` cWgi `NW dfdnxn ¤¤Ÿ©£Ÿ¤©£¤¦§¨

on xzFi gxal rci `EdW xEarA©£¤¥©¦§Ÿ©¥¦
:xrPd` dxez ©©©

ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé àìå (à)§Ÿ¨Ÿ¥§¦§©¥§Ÿ
.åéìò íéávpälAql lFki `l ©¦¨¦¨¨Ÿ¨¦§Ÿ

oirnFWe eilr miaSp mixvOd EidIW¤¦§©¦§¦¦¨¦¨¨§§¦
oFWl ,mdl FrcEdA oiWIAzn eig`W¤¤¨¦§©§¦§¦¨§¨¤§

xn` mdxa` iAxe .i"Xx,wR`zdl ©¦§©¦©§¨¨¨©§¦§©¥
.lAql,eilr miaSPd lklcr Fnrh ¦§Ÿ§Ÿ©¦¨¦¨¨©£©

`xwl Kxvde eilr miaSPd lM E`vIW¤¥§¨©¦¨¦¨¨§ª§©¦§Ÿ
mBxY qElwp` la` .m`ivFdl§¦¨£¨ª§§¦§¥
wR`z`e oke ,wGgzdl ,`pQgz`l§¦§©¨¨§¦§©¥§¥¨¤§©©

dlrd dlr`e(a"i b"i `"y)oFWl lM oke , ¨©£¤¨Ÿ¨§¥¨§
:wEGg mFwn lkA zEwR`zd¦§©§§¨§¦

ïBëpäådrxR ziAn mW EidW ,ipirA §©¨§¥©¤¨¨¦¥©§Ÿ
miAx miWp` mixvOd onE¦©¦§¦£¨¦©¦
Exnkp iM oinipal lgnl eipR ENgi§©¨¨¦§Ÿ§¦§¨¦¦¦§§
lFki `le ,dcEdi ipEpgY lr mdingx©£¥¤©©£¥§¨§Ÿ¨
eicarl `xwIe .mNkl wGgzdl sqFi¥§¦§©¥§ª¨©¦§¨©£¨¨
xAc` iM ilrn ixkp Wi` lM E`ivFd¦¨¦¨§¦¥¨©¦£©¥

eilrn mz`vaE ,eilrn E`vie ,mdOr¦¨¤§¨§¥¨¨§¥¨¥¨¨
mixvn ErnWIe ikaA FlFw z` ozp̈©¤¦§¦©¦§§¦§©¦
iM eilrn mi`vEOd drxR ziA iWp`e§©§¥¥©§Ÿ©¨¦¥¨¨¦
WExR iM okYie .dpFvigd xvgA mcFr¨¤¨¥©¦¨§¦¨¥¦¥

eilr miaSPd,eiptl micnFrd eizxWn ©¦¨¦¨¨§¨§¨¨§¦§¨¨
mixvFTd lr aSPd xrPd FnM('e 'a zEx), §©©©©¦¨©©§¦

miaSPd ixU('l 'd `"n)'d lr aSizdl , ¨¥©¦¨¦§¦§©¥©
('e '` aFI`): ¦

,àø÷iå íòèåxn`e qrkA FlFw mixdW §©©©¦§¨¤¥¦§©©§¨©
,ilrn Wi` lk E`ivFd eizxWnl¦§¨§¨¦¨¦¥¨¨
,d`vFdA mrhe :dN`d miWp`d iYlA¦§¦¨£¨¦¨¥¤§©©©¨¨
ErnWi `NW icM mXn m`ivFdW¤¦¨¦¨§¥¤Ÿ¦§§
mdl didY iM ,dxiknd mdl FxiMfdA§©§¦¨¤©§¦¨¦¦§¤¨¤

,lFWknl eil` mbeicar Exn`IW §©¥¨§¦§¤Ÿ§©§¥
iWp` EN` ,mdilr mixvnE drxR©§Ÿ¦§©¦£¥¤¥©§¥
Ekxci `le Epvx`A ExEbi `l ,zEcbFA§Ÿ¨§©§¥§Ÿ¦§§
mB ,mdig`A EcbA ,EpizFpnx`A§©§§¥¨§©£¦¤©
,FOraE KlOA EUrI dn ,EcbA mdia`A©£¦¤¨§©©£©¤¤§©

:cFr Epin`i `l sqFiA mbea dxez §©§¥Ÿ©£¦



מי ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyily meil inei xeriy
ׁשֹומעים  הם - יֹוסף אחי לגּבי הם "נּצבים" אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּמצרים,

אנׁשים "ׁשלׁשה ּובּפסּוק מתּבּיׁשים. האחים נּצבים ּכיצד ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹ
וירא)עליו" ּפרׁשת מדּבר (ריׁש ׁשהרי לפרׁש, רׁש"י הצר לא ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ

סתם. עמידה ּכאן ּׁשאין ּומּובן ְְְֲִִֵֶַָָָָָּבמלאכים,

(á)úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:äòøt©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓLiÂ∑מּמׁש 'ּבית' לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל ּכמֹו,ּביתֹו אּלא «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבלע"ז  מישנד"ה יהּודה", "ּבית יׂשראל", ."ּבית ְְְִֵֵֵַַָָ

(â)éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®
:åéðtî eìäáð ék Búà úBðòì åéçà eìëé-àìå§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

i"yx£ÂÈtÓ eÏ‰·∑ הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

(ã)øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤
:äîéøöî éúà ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÈÏ‡ ‡ŒeLb∑ ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם ראה ¿»≈«ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
להם  מהּול והראה .(ב"ר)ׁשהּוא ְְֶֶֶָָָ

(ä)äzòå|ízøëî-ék íëéðéòa øçé-ìàå eáöòz-ìà §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬
:íëéðôì íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä éúàŸ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

i"yx£‰ÈÁÓÏ∑ למחיה לכם .להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

(å)Lîç ãBòå õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ-ék¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´
:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL̈¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«

i"yx£·Ú¯‰ ÌÈ˙L ‰ÊŒÈk∑ הרעב מּׁשני .עברּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

(æ)úéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−
äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa:äìãb ¨¨®¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«

ß zah 'b iyily mei ß

(ç)íéýìûä ék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzòå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®
ìLîe Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½¥−

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£·‡Ï∑ ּולפטרֹון .לחבר ¿»ְְְֵַָ

ÌÈ¯ˆÓב  eÚÓLe ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Ú¯t ˙Èa L‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג  „Ú‰ ÛÒBÈ ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È¯‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

È˙ÂÏד  ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔezaÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èה  ÔBÎÈÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒz˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ ÈÁlL ‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È ÔezaÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

BÚÂ„ו  ‡Ú¯‡ B‚a ‡Ùk ÔÈL ÔÈz¯z Ô„ È¯‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈL LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

L‡¯‡ז  ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ ÈÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
:‡a¯ ‡·ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«»»¿¿≈»»«»

ÔÓח  Ô‰l‡ ‡Î‰ È˙È ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ»»∆»≈ƒ
ÏÎÏ ÔBa¯Ïe ‰Ú¯ÙÏ ‡a‡Ï ÈÈeLÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«ƒ¿«»¿«¿…¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa L‡¡«≈≈¿«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ ék (å)¦¤§¨©¦¨¨¨§¤¤¨¨¤
mB Ercie xarX dn mdl xiMfd¦§¦¨¤©¤¨©§¨§©
dilr Exar xW` ux`d iM xnFl ,md¥©¦¨¨¤£¤¨§¨¤¨

didX dn lM Elk`e arxA mipW iYW§¥¨¦¨¨¨§¨§¨©¤¨¨
Exari cFre ,c`n xrXd xTizpe mciA§¨¨§¦§©¥©©©§Ÿ§©©§
DA mkl didY `l ,mipW Wng mdilr£¥¤¨¥¨¦Ÿ¦§¤¨¤¨

'd ipglW `l m` llM dign¦§¨§¨¦Ÿ§¨©¦
:mkiptlf dxez ¦§¥¤



ybieמב zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyily meil inei xeriy

(è)øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìà eìòå eøäî©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ
ðaäãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû éðîN óñBé E ¦§´¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬

:ãîòz-ìà éìà¥©−©©«£«Ÿ
i"yx£È·‡ŒÏ‡ eÏÚÂ∑ הארצֹות מּכל ּגבֹוהה יׂשראל .ארץ «¬∆»ƒְְֲִִֵֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(823 'nr ,b jxk zegiyÎihewl)

ּתעמד  אל אלי רדה מצרים לכל לאדֹון אלֹוקים ְְְְֱֲִִִִֵַַַַַָָָָֹׂשמני
ט) (מה,

אמרּו קיט)חז"ל יֹוסף (פסחים ׁשּבעֹולם וזהב ּכסף "ּכל ּכי ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ
עּמם". העלּום מּמצרים ּוכׁשעלּו כּו', למצרים והביאֹו ְְְְְֱֱִִִִִִִִֶֶֶַַָָלּקטֹו
ּגלּות  ׁשל והּתכלית הּמּטרה ּכי חז"ל רמזּו זה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָּבמאמר
ּובּזהב  ּבּכסף הּמצּויים הּניצֹוצֹות ּבירּור היא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָמצרים

לקדּוׁשה. ְְֲִַָָָָוהעלאתם

הּכתּוב: ׁשרמז ֶֶַַָָזהּו
לקּבץ  ללקטֹו ּובידי – מצרים" לכל לאדֹון אלֹוקים ְְְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָ"ׂשמני
אלי  "רדה ולכן למצרים, ּולהביאֹו ׁשּבעֹולם וזהב ּכסף ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכל
הּכּונה  ׁשּתתּבּצע אפׁשר מעכׁשיו ּכי – ּתעמֹוד" ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאל
וּיעלּו יבררּו ׁשּבני־יׂשראל היינּו מצרים, ּגלּות ׁשל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּמּטרה
("העלּום  זה וזהב ּבכסף הּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת

ִָעּמם").

(é)éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéåE §¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−
éðá éðáeðàöå E:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe E §¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«

(àé)áòø íéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−¨¨®
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

i"yx£L¯ezŒÔt∑"מֹוריׁש" לׁשֹון: תתמסּכן", ."ּומעׁשיר ּדלמא ∆ƒ»≈ְְְְֲִִִִַַַָ

(áé)éô-ék ïéîéðá éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîä©«§©¥¬£¥¤«

i"yx£˙B‡¯ ÌÎÈÈÚ ‰p‰Â∑,אחיכם וׁשאני ּבכבֹודי ¿ƒ≈≈≈∆…ְְֲֲִִִִֶֶ
אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ּככם. מהּול ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאני

הּקדׁש ·ÔÈÓÈ.(ב"ר)ּבלׁשֹון ÈÁ‡ ÈÈÚÂ∑(טז (מגילה ְִֶַֹ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ

ׂשנאה  לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר יחד, ּכּלם את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהׁשוה
ּבנימין  אין על ּכ ּבמכירתי, היה לא ׁשהרי אחי ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

עליכם  ׂשנאה .ּבלּבי ְְֲִִִֵֶָ

Ô„kט  dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡¿¿««»¿≈¿≈ƒ¿«
ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ÔBa¯Ï ÈÈ ÈÈeL ÛÒBÈ C¯a ¯Ó‡¬«¿»≈«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:·kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏ ˙eÁ¿»ƒ»ƒ¿«»

‡zי  ÈÏ ·È¯˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú¯‡a ·È˙˙Â¿≈≈¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿
:CÏ Èc ÏÎÂ C¯B˙Â CÚÂ CÈ· È·e CÈ·e¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»ƒ»

Ùk‡יא  ÔÈL LÓÁ „BÚ È¯‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â¿≈»»«»¬≈¬≈¿ƒ«¿»
:CÏ Èc ÏÎÂ C˙Èa L‡Â z‡ ÔkÒÓ˙˙ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ»

‡¯Èיב  ÔÈÓÈ· ÈÁ‡ ÈÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ ‡‰Â¿»≈≈¬»¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ¬≈
:ÔBÎnÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔBÎLÈÏÎ¿ƒ»¿¬»¿«≈ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ïLb õøàá záLéå (é)rcFi sqFi did §¨©§¨§¤¤¤¨¨¥¥©
ux`A cnrl dvxi `NW eia`A§¨¦¤Ÿ¦§¤©£Ÿ§¤¤
lr ,zEklOl dxiAd mW xW` mixvn¦§©¦£¤¨©¦¨©©§©
oWB ux`A iM dYrn Fl glW oM¥¨©¥©¨¦§¤¤¤

mrhe .EPaiWFi,LipaE dY`xAgn ¦¤§©©©¨¨¤§ª¨
,oFilrd wEqRAil` dcxLipaE dY` ©¨¨¤§§¨¥©©¨¨¤

xW` lke LxwaE Lp`ve Lipa ipaE§¥¨¤§Ÿ§§¨§§¨£¤
:Kl`i dxez ¨

(àé)xn`e.LziaE dY` WxEY oRKxC §¨©¤¦¨¥©¨¥§¤¤
xn` eig`l iM ,cFaMdignl iM ¨¦§¤¨¨©¦§¦§¨

mkl mEUle ,mkiptl midl` ipglW§¨©¦¡Ÿ¦¦§¥¤§¨¨¤
,zix`Wmdl x`Xi `le mizn EidW §¥¦¤¨¥¦§Ÿ¦¨¥¨¤

xn`l dvx `l eia`l la` ,zix`W§¥¦£¨§¨¦Ÿ¨¨¥Ÿ
orpM ux`A aMrzY m`W xn`e .oM¥§¨©¤¦¦§©¥§¤¤§©©

,WxEYLl glWl lkE` `l ip` iM ¦¨¥¦£¦Ÿ©¦§Ÿ©§
iM ,KlOd ifpBn ax mgl orpM ux`l§¤¤§©©¤¤©¦¦§¥©¤¤¦
zFUrl mW FxkFn ip`W izF` EcWgi©§§¦¤£¦§¨©£
ivx` l` aEWle sqM zFxvF` mW il¦¨§¤¤§¨¤©§¦
mY` iM Ercie mk`FaaE ,iYclFn l`e§¤©§¦§£¤§¥§¦©¤

:zEWx KlOd il oYi ig`e ia`ai dxez ¨¦§©©¦¥¦©¤¤§
.íëéìà øaãîä éô ék (áé)oFWlA ¦¦©§©¥£¥¤§¨

C ,WcTdmiWxtnd zr,i"Xx) ©Ÿ¤©©©§¨§¦©¦

(w"cxde ,r"a`xd.qElwp` mEBxY `Ede , ¨§¨©©§©§ª§§
`lzn`l KM mdl xn`W okYie§¦¨¥¤¨©¨¤¨©£©§¨
mc` xAciW di`x dPpi` iM ,qEItlE§¦¦¥¤¨§¨¨¤§©¥¨¨
lr iM ,WcTd oFWlA mixvnA cg ¤̀¨§¦§©¦§¨©Ÿ¤¦©
`l mdxa` iM ,orpM ztU `Ed iYrC©§¦§©§©©¦©§¨¨Ÿ
zinx` iM oxgnE miCUM xE`n F`iad¥¦¥©§¦¥¨¨¦£¨¦

Wi`l oFWl EPpi`e ,cr dGd lBde ,`id¦§©©©¤¥§¥¤¨§¦
miAxe .orpM oFWl `Ed la` ,cal cg ¤̀¨§©£¨§§©©§©¦
,`Ed aFxw iM FzF` mircFi mixvnA§¦§©¦§¦¦¨
miklOd KxCW ,lWFOd iM s`e§©¦©¥¤¤¤©§¨¦
FnkE ,zFpFWNd zrcl milWFnde§©§¦¨©©©§§
oFWlA xn`W xvpckEapA d`xYW¤¦§¤¦§©§¤©¤¨©¦§

WcTd('b 'a l`IpC)mrRYe iYnlg mFlg ©Ÿ¤¨¦¥£¨¨§¦©¦¨¤
EidW xEarA ,mFlgd z` zrcl igEx¦¨©©¤©£©£¤¨
mitXknE mitX`e minEhxg mẄ©§¦§©¨¦§©§¦
,l`xUInE miAx zFpFWNn miCUke§©§¦¦§©¦¦¦§¨¥
,zinx`A Fl Epr mde .FzF` Epiai mNke§ª¨¨¦§¥¨©£¨¦
md iM ,zinx` KlOl miCUMd ExAcie¦©§©©§¦©¤¤£¨¦¦¥
dpFW`x miaWFId eil` miaFxTd Eid̈©§¦¥¨©§¦¦¨
l` xAcl zEWxd did mdle ,zEklOA©©§§¨¤¨¨¨§§©¥¤
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(âé)úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà éáàì ízãbäå§¦©§¤´§¨¦À¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîe íúéàø øLà-ìk̈£¤´§¦¤®¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨

(ãé)äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìò ìtiå©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈
:åéøàeö-ìò©©¨¨«

i"yx£j·iÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑ ׁשני על «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְֵַ
וסֹופן מקּדׁשֹות  ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתידין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָ

ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ.ליחרב  ‰Îa ÔÓÈ·e∑ ׁשילה מׁשּכן ,על ֵֵָƒ¿»ƒ»»««»»ְִִַַֹ
ליחרב. וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ולענּיּות (ׁשעתיד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ּדביֹוסף רׁש"י, ׁשל ּדּיּוקֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹּדעּתי,

"ּובנימן  רק ּכתיב ּדלא ּבנימין מהּֿׁשאיןּֿכן הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּולכ

יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן על רק רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻּבכה",

ּדרׁש ּבדר הּוא .)ׁשּׁשם ְְֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 148 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dIkaA wRYqdl oi ¥̀§¦§©¥¦§¦¨

על־ ּבכה ּובנימן וּיבּך בנימן־אחיו על־צּוארי ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֽוּיּפל
יד)צּואריו: (מה, ַָָֽ

וּיבּך אחיו ּבנימין צּוארי על "וּיּפל הּפסּוק על ּבּגמרא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹאיתא
ׁשעתידין  מקּדׁשין ׁשני על "ּבכה צּואריו" על ּבכה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָּובנימין
ּבכה  כּו' ּובנימין לחרב, ועתידין ּבנימין, ׁשל ּבחלקֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלהיֹות
ועתיד  יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה מׁשּכן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹעל

ֵֵָלחרב".
ּבנימין, ׁשל הּמקּדׁשֹות על יֹוסף ּבכה מּדּוע להבין: ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָוצרי
לכאֹורה  והרי – יֹוסף ׁשל ׁשּבחלקֹו הּמׁשּכן על ּבכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּובנימין
הּמקּדׁש ּבית חרּבן על לבּכֹות עליו מהם אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻאּדרּבה:

הּוא? ְְֶֶׁשּבחלקֹו

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
ּבחּוׁש, וכּנראה הּבֹוכה. על להקל ּבכדי הּוא הּבכּיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָענין
ׁשל  ּבכחּה אין לֹו, ּומעיק הּמצר על ּבֹוכה האדם ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכאׁשר
ירוח  ׁשּבבכּיתֹו אּלא אֹותּה, ׁשּגרם הּדבר את לת ּקן זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבכּיה

וגֹו'. לחם ּדמעתי לי היתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְִִִֶֶֶָָָָלֹו,
ּבצערֹו מׁשּתּתף – חברֹו ׁשל מקּדׁשֹו" "חרּבן ּכׁשרֹואה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻולכן:
אינֹו מחדׁש הּמקּדׁש ּבית ּובנין הּתּקּון (עּקר) אבל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּובֹוכה,
חרּבן  את אדם ׁשרֹואה ּבׁשעה אּולם ּבחברֹו. אּלא ּבֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּתלּוי
ּבאנחה  להסּתּפק לֹו אין אז ׁשּלֹו, הּפרטי הּמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבית
על־ידי  מחדׁש ולבנֹותֹו לתּקן להׁשּתּדל אּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּובבכּיה,

ּבנפׁשֹו. הּפרטית הּגאּולה את להביא עבֹודתֹו ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּיעבד

(åè)eøac ïë éøçàå íäìò jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬
:Bzà åéçà¤−̈¦«

i"yx£ÔÎ È¯Á‡Â∑ עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ e¯ac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו .ׁשּמּתחּלה ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

(æè)óñBé éçà eàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®
:åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa áèéiå©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL Ïw‰Â∑'ּבית' לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית .מּמׁשּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

ÈÂ˙יג  ÌÈ¯ˆÓa È¯˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
:‡Î‰ ‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ Èc Ïk»ƒ¬≈¿¿«¬»«»»»

Î·e‡יד  È‰eÁ‡ ÔÓÈ· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙe¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ·eƒ¿»ƒ¿»««¿≈

Ôkטו  ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

elÚטז  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mXn sqFi `A xW`M iM ,cFre .KlOd©¤¤§¦©£¤¨¥¦¨
mdl did xzFie .miAx E`Fai mixvnl§¦§©¦¨©¦§¥¨¨¨¤
ip` ,dxikOd oipre FnW FxiMfdA di`x§¨¨§©§¦§§¦§©©§¦¨£¦
izF` mYxkn xW` mkig` sqFi¥£¦¤£¤§©§¤¦

:dnixvn¦§©§¨
ïBëpäåmkipir dPde xn`i iM ipirA §©¨§¥©¦Ÿ©§¦¥¥¥¤

iM oinipa ig` ipire zF`Fx§¥¥¨¦¦§¨¦¦
ciBOd mixvn lkl oFc`de lWFOd ip £̀¦©¥§¨¨§¨¦§©¦©©¦
cixFdl dEvnE mkig` ip` iM iRn mkl̈¤¦¦¦£¦£¦¤§©¤§¦

ia`l EciBY oM m` ,FlMlkl il` ia`̈¦¥©§©§§¦¥©¦§¨¦
mzi`x xW` lM z`e cFaMd lM z ¤̀¨©¨§¤¨£¤§¦¤
iM ,il` FcixFdl ExdnzE mkipirA§¥¥¤§©£§¦¥©¦
FliSdl gM iA Wie ,zn` mixaCd©§¨¦¡¤§¥¦Ÿ©§©¦
ip` it iM FnM `Ede .arxA FzFigdlE§©£¨¨¨§§¦¦£¦

dNbn zkQnA `xnBaE .iYxAC(:f"h) ¦©§¦©§¨¨§©¤¤§¦¨
:iAl ok itM ,Exn`bi dxez ¨§§¦¥¦¦

(æè)mrhe.óñBé éçà eàadid iM §©©¨£¥¥¦¨¨
drxR zial ciBn sqFiFl Wi iM ¥©¦§¥©§Ÿ¦¥

aFpB iM mixard ux`A micAkp mig ©̀¦¦§¨¦§¤¤¨¦§¦¦¨
ig` E`A iM ErnW dYre ,mXn aPbª©¦¨§©¨¨§¦¨©¥

.xn` xW`M sqFidrxt ipirA ahiIe ¥©£¤¨©©¦©§¥¥©§Ÿ
ipiraE.eicarmdl xaCd did iM §¥¥£¨¨¦¨¨©¨¨¨¤

car ixkp Wi` mdA lWnIW dRxgl§¤§¨¤¦§Ÿ¨¤¦¨§¦¤¤
dYre ,Klnl `vi mixEq`d ziAn¦¥¨£¦¨¨¦§Ÿ§©¨
iM rcFpe ,micAkp mig` eil` `FaA§¥¨©¦¦§¨¦§©¦
EgnU ,mikln iptl aSizdl oEbd `Ed¨§¦§©¥¦§¥§¨¦¨§

:xaCA mNMfi dxez ª¨©¨¨
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(æé)éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøt øîàiåeNò úàæ E ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®
:ïòðk äöøà eàá-eëìe íëøéòa-úà eðòè©«£Æ¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£ÌÎ¯ÈÚaŒ˙‡ eÚË∑ ּתבּואה. «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

(çé)äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà-úà eç÷e§¯¤£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´
:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeè-úà íëì̈¤À¤Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eËŒ˙‡∑ ּכמצּולה לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ּדגים ׁשאין ארץ .ּבּה ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ı¯‡‰ ·ÏÁ∑ הּוא 'מיטב' לׁשֹון "חלב", .ּכל ≈∆»»∆ְֵֵֶַָ

(èé)íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNò úàæ äúéeö äzàå§©¨¬ª¥−¨´Ÿ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì úBìâò£¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáe¨¤«
i"yx£‰˙Èeˆ ‰z‡Â∑ לֹומר מּפי eNÚ.להם , ˙‡Ê∑ הּוא ׁשּברׁשּותי להם, אמר ּכ. ¿«»À≈»ִִֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

(ë)õøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìò ñçz-ìà íëðéòå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤
:àeä íëì íéøöî¦§©−¦¨¤¬«

(àë)úBìâò óñBé íäì ïziå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−
:Cøcì äãö íäì ïziå äòøô ét-ìò©¦´©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤

(áë)ïúð ïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëì§ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ
ìL:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî L §´¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ

(âë)áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´
åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà øNòå íéøöî¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−

:Cøcì©¨«¤
i"yx£˙‡Êk ÁÏL∑?החׁשּבֹון ּומהּו הּזה, ּכחׁשּבֹון »«¿…ְְֶֶֶַַַַ

וגֹו'. חמֹורים הּדמיֹון,(עׂשרה ּובכ"ף הּמיּתרת "ּכזאת" ׁשּמּלת רצֹונֹו ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֻ

קאמר  הכי רק אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא מעֹולם ּכי על ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹמֹורה

מּׂשא  ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר וגֹו'', ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹקרא:

"וּירא  אּלא: נכּתב, מצינּו ּדלא ׁשּפיר אתי והּׁשּתא אתֹונֹות, ועׂשר חמֹורים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָעׂשרה

מהרׁש"ל  הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, חמֹורים ׁשּום ולא העגלֹות", .)את ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֹ

c‡יז  CÈÁ‡Ï ¯Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
eÏÈ·B‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎ¯ÈÚa ˙È eeÚË e„È·ÈÚƒƒ¿»¿ƒ¿∆¡ƒƒ

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»«

eÏeÚÂיח  ÔBÎÈza L‡ ˙ÈÂ ÔBÎe·‡ ˙È e¯·„e¿»»¬¿»¡«»≈¿
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ·eË ˙È ÔBÎÏ Ôz‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿∆≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú¯‡„ ‡·eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

ÔBÎÏיט  e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c ‡„wÙÓ z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ¿
ÔBÎÈLÏÂ ÔBÎÈÏÙËÏ ÔÏ‚Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»¿«¿≈¿ƒ¿≈
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מה ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyily meil inei xeriy
ÌÈ¯ˆÓ ·ehÓ∑ יׁשן יין לֹו ׁשּׁשלח ּבּגמרא מצינּו ƒƒ¿»ƒְִִֶַַַָָָָָָ

זקנים  'ּגריסין ׁשּדעת אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּפֹול' ÌÁÏÂ.ׁשל ¯a∑ּכתרּגּומֹו.ÔBÊÓe∑לפּתן)ּכ ֶ»»∆∆ְְַ»ְִָָ

רא"ם  .)ּגרסת ְִֵַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zegiyÎihewl itÎlr)

ּכׁשאדם  יׁשן: יין לֹו ׁשּׁשלח הּפירּוׁש על קׁשה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה
מׁשּתּדל  ּולעּנגֹו, לכּבדֹו על־מנת לחבירֹו מּתנה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָׁשֹולח
חבירֹו אצל יקר הּדבר ׁשאז לחבירֹו, ׁשאין ּדבר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלׁשלֹוח
ליעקב  ׁשאין יֹוסף ידע מּנין ּבעניננּו, אּולם עֹונג. לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויגרֹום

(יׁשן)? יין ּכנען ְְִֶֶַַָָָּבארץ
חׁשּוב, מאכל ׁשהּוא ּפֹול", ׁשל "ּגריסין לֹו ׁשלח אם ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּבׁשלמא
להּפירּוׁש אבל אצלם. חביב יהא רעב ׁשּבזמן יֹוסף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָידע
חביב  יהא ּדוקא ׁשּזה יֹוסף ידע מּנין יׁשן", "יין לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּׁשלח
לעיל  רׁש"י ׁשּפירׁש מה על־ּפי זה מתֹורץ אמנם כּו'? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליו
לא  ׁשּמכרּוהּו ּומּיֹום - עּמֹו וּיׁשּכרּו "(וּיׁשּתּו) הּפסּוק  ְְְְִִִִֶַַַַָָֹעל
ּבמׁש היינּו - ׁשתּו" הּיֹום ואֹותֹו יין, ׁשתה הּוא ולא יין, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹׁשתּו
וגם  זה, זמן ּכל יין ׁשתּו לא אחיו ׁשאם ּומּובן - ׁשנים ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹכ"ב
ּכי־אם  ּתׁשּובה, ּבתֹור זה ׁשאין מּובן (ׁשּמּזה ׁשתה לא ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹיֹוסף
לא  גֹו' ׁשהתאּבל ׁשּיעקב על־אחת־ּכּמה־וכּמה הּצער), ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹמּפני
ליעקב  ׁשּיהיה ּדעּתֹו" ה"נֹוחה ּומּובנת - ׁשנה כ"ב יין ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשתה
יׁש ועל־ּפי־זה יׁשן". "יין וׁשֹולח לׁשּתֹות מּציע ּכׁשּיֹוסף -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
"ׁשּדעת  מה (מּלבד ּתֹורה" ׁשל "יינּה על־ּפי נֹוסף טעם ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָלֹומר
רמז  ּבזה ּכי יׁשן", "יין יֹוסף ּבחר לּמה הימּנּו") נֹוחה ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָזקנים
ׁשעֹוד  ּבה' ּבטחֹונֹו אבד לא ּבמצרים ּבהיֹותֹו ׁשאף ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹליעקב,

אצלֹו מׁשּומר יין יין) ׁשתה ׁשּלא (אף ולכן אביו. עם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיתראה
יין ׁשּנעׂשה עד - רב זמן הּמּוכן יׁשן מׁש מן ׁשּיהיה ּבכדי - ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּזמן. ְְַַּבבֹוא
ואחד: אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְֲִֶֶֶַַָָָָָּומּזה

- העֹולם ׁשל ּוגבּולים ׁשהמצרים ּבמּצב נמצא ּכׁשאדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּגם
ה', מעבֹודת אֹותֹו מפריעים ודסביבתֹו, הּגׁשמּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָטרדֹותיו
להתחּזק  עליו - אּדרּבה אּלא כּו', להתיאׁש לֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאסּור
ּבאֹופן  הּגׁשמּיים ּבעניניו יצליחֹו ׁשּבוּדאי ּבה', ּגמּור ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָּבבּטחֹון

ׁשּלֹו. ּומצֹות הּתֹורה עניני על יסּתירּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹׁשּלא
היתה  ׁשּלא לאביו יֹוסף מּתנת על־ּדר - ּבזה הֹוראה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹועֹוד
(כדלעיל  עצמֹו מּדעת אּלא מצרים, מל ּפרעה ציּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹעל־ּפי
היינּו, זה. על מּפרעה רׁשּות ׁשּיׁשאל מצינּו ולא ד), ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹֹסעיף
התחּׁשב  לא אב, ּכיּבּוד מצות - מצוה ׁשל לענין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּדכׁשּבא

וכּו'. ּגדֹול ּבהידּור הּמצוה וקים ּפרעה, עם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹיֹוסף
ּבעבֹודת הּוא ׁשל ּכן ענין לידֹו ּבא ּכאׁשר ואחד אחד ּכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּדעֹולם  וההגּבלֹות המצרים עם להתחּׁשב אין ּומצֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּתֹורה
ּבהידּור. הּמצֹות את ויקּיים ְְִִִֵֶֶַַַהּזה,

ּבעבֹודתֹו ׁשּיצליח ּבלבד זֹו לא הרי זֹו, הנהגה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹועל־ידי
לֹו. מצליחים הּגׁשמּיים עניניו ּכל ׁשּגם אּלא ּומצֹות, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָּבתֹורה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 151 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

lFR lW oiqixbA fnxd̈¤¤¦§¦¦¤

מצרים  מּטּוב . . ׁשלח ְְִִִִַָָָּולאביו
ּפֹול ׁשל ּגריסין – אּגדה רש"י)מדרׁש ובפירוש כג. (מה, ְְִִִֶַַָָ

יֹוסף  ׁשלח מצרים טּוב ׁשּמּכל הּטעם הרמז, ּבדר לבאר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיׁש
ּפֹול: ׁשל ּגריסין ּדוקא ְְְֲִִֶַַָֹליעקב

עדין  ׁשּיֹוסף לֹו ויּגידּו ליעקב הּׁשבטים ׁשּכׁשּיּגיעּו ידע ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיֹוסף
על־זה, יעקב ויצטער אֹותֹו, ׁשּמכרּו ליעקב להּגיד יכרחּו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻחי,

אביו. ׁשל צערֹו למעט יֹוסף ְְֲִֵֵֶַַָָָורצה
"הם  ּפֹול ׁשל ּגריסין ּכי ּפֹול, ׁשל ּגריסין אליו ׁשלח ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָולכן

לחלקים" ׁשבּורים כאן)ּפֹולים ׁשּכמֹו(גור־אריה לֹו רמז ּובזה , ְְֲִִִֶֶַַָָָ
חׁשּוב  היה זה מאכל ּדוקא הּנה הם, ּדׁשבּורים אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּפֹולים,
ּתאר': ה'יפה ּבׁשם יֹוסף' ּב'עץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמצרים, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּביֹותר
ּגריסין  מין עֹוד נמצא לא ּכי מצרים, ארץ טּוב נקרא ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ"ולכן
ּדוקא  ּכמֹו־כן הּמצרי", ּפֹול ונקרא הארצֹות, ּבׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּכזה
"למחיה  טֹובה יצאה יֹוסף, את הּׁשבטים ׁשּמכרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל־ידי־זה

לפניכם" אלקים ה)ׁשלחני מה, על (פרשתנו יצטער אל ולכן , ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
יֹוסף. את הּׁשבטים ׁשּמכרּו ְְִֵֶֶֶַָָזה

(ãë)-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½©
:Cøca eæbøz¦§§−©¨«¤

i"yx£C¯ca eÊb¯zŒÏ‡∑ הלכה ּבדבר ּתתעּסקּו ,אל «ƒ¿¿«»∆ְְְֲִִַַַָָ
ּתפסיעּו אל אחר: ּדבר .הּדר עליכם ּתרּגז ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ׁשל ּפסיעה  ּפׁשּוטֹו ּולפי לעיר. ּבחּמה ותּכנסּו ּגּסה, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ
ׁשּמא  ּדֹואג היה נכלמים, ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמקרא,

זה  עם זה להתוּכח מכירתֹו, ּדבר על ּבּדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיריבּו
עליו  הרע לׁשֹון סּפרּת אּתה נמּכר, עלֿיד ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָולֹומר:

לׂשנאתֹו לנּו .וגרמּת ְְְִַָָָֹ

Ï‡כד  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«¿»
:‡Á¯‡a Ôev˙ƒ̇¿«¿»¿»
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eia` dUr xW`M zFawpE mixkflirl) §¨¦§¥©£¤¨¨¨¦§¥

(f"h a"l:ck dxez

.Cøca eæbøz ìà (ãë)zzx oFWl fbx ©¦§§©¨¤Ÿ¤§¤¤
cgRd on F`FaA xn`Ie ,drEpzE§¨©Ÿ©§¦©©©



ybieמו zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyily meil inei xeriy

(äë)á÷òé-ìà ïòðk õøà eàáiå íéøönî eìòiå©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ
:íäéáà£¦¤«

(åë)ìLî àeä-éëå éç óñBé ãBò øîàì Bì eãbiå©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´©½§¦¬¥−
:íäì ïéîàä-àì ék Baì âôiå íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«

i"yx£ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ∑ הּוא BaÏ.מֹוׁשל ואׁשר ‚ÙiÂ∑ ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»ƒ
אל  ּפֹונה לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹנחלף

ּוכמֹו:הּדברים  מׁשנה, ּבלׁשֹון טעמן" "מפיגין לׁשֹון , ְְְְְְֲִִִִִַַָָָ

ג) הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין נמר",(ירמיה לא "וריחֹו ְֲֵֵֵָָֹ
ּפג' לא 'וריחיּה .מתרּגמינן: ְְְְִֵֵַָָָ

(æë)øac øLà óñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´
úàNì óñBé çìL-øLà úBìâòä-úà àøiå íäìà£¥¤½©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´

:íäéáà á÷òé çeø éçzå BúàŸ®©§¦¾−©©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£ÛÒBÈ È¯·cŒÏk היה ∑‡˙ ּבּמה להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ִֶֶַַָָָָָ

וזהּועֹוסק  ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ולא  יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את "וּירא ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

ּפרעה' ׁשלח 'אׁשר ÚÈ˜·.נאמר: Áe¯ ÈÁzÂ∑ ׁשרתה ְֱֲֶֶַַַָֹ«¿ƒ««¬…ְָָ
ׁשכינה  מּמּנּועליו ׁשּפרׁשה ,. ְְִִֶֶָָָָָ

„ÔÚÎכה  ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬¿«¿»ƒ¿««
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ¿««¬…¬

˜Ìiכו  ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ ¯ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈¿≈«¿«≈«»
BÂ‰Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL ‡e‰ È¯‡Â«¬≈«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬
:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰ ‡Ï È¯‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»≈ƒ¿

ÏÈlÓכז  Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‰‡e· Áe¯ ˙¯Le d˙È»≈¿««¿»¿««¬…¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

fBx al ,axd lr(d"q g"k mixaC)Efbxe , ©¨Ÿ¥©¨§¨¦§¨§
Elge(d"k 'a mW)fBx` iYgze ,(f"h 'b wEwag), §¨¨§©§©¤§¨£¨

dYWY db`caE dfbxA LininEl`wfgi) ¥¤§¨§¨¦§¨¨¦§¤§¤§¥

(g"i a"idGd wEqRA ipirA oFkPd okle .§¨¥©¨§¥©©¨©¤
:KxCA EcgtY l` sqFi mdl xn`W¤¨©¨¤¥©¦§£©¨¤

ïéðòäåoFfnE mgle xA m`Up xEarA iM §¨¦§¨¦©£¨§¨¨§¤¤¨
zExSAd iniA mixvn aEhe§¦§©¦¦¥©©¨
E`Fai mYklA KxCA ilE` Ecgti¦§£©©¤¤§¤§¨¨
mr maEWA oMW lke ,mihql mdilr£¥¤¦§¦§¨¤¥§¨¦
okle ,xaCl Exdni `le mWEkx lM̈§¨§Ÿ§©£©¨¨§¨¥
Exdnie zEfixfA EklIW mdl xn`̈©¨¤¤¥§¦§¦¦©£

xn`PW FnM ,`Fal('h wEqtA)Elre Exdn ¨§¤¤¡©§¨©£©£
FnW iM KxCA llM Ecgti l`e ,ia` l ¤̀¨¦§©¦§£§¨©¤¤¦§
ux` lkA lWFOd `EdW ,mdilr£¥¤¤©¥§¨¤¤
,FciA mdd zFvx`d lM iIge mixvn¦§©¦§©¥¨¨£¨¨¥§¨
E`Faie Eklie lMd E`xii F`xFOnE¦¨¦§©Ÿ§¥§§¨

:mFlWldk dxez §¨
.Baì âôiå (åë)Klde FAl slgp ©¨¨¦¤¡©¦§¨©

dpFR FAl did `l ,oin`dNn¦§©£¦Ÿ¨¨¦¤
oFWl ,onrh oibitn oFWl ,mixaCd l ¤̀©§¨¦§§¦¦©£¨§

dpWn(.c"i dviA `xnB)zFbtd oi`n FnkE , ¦§¨§¨¨¥¨§¥¥£ª
(h"n 'b dki`)xnp `l Fgixe ,(`"i g"n dinxi) ¥¨§¥Ÿ¨¨¦§§¨

:i"Xx oFWl ,bR `l digixe mBxzn§ª§¨§¥¥Ÿ¨§©¦
epðéàådziaW dbER oFWl iM ,oFkp §¥¤¨¦§¨§¦¨

Kl zbEt ipYY l` FnM ,lEHaE¦§©¦§¦©¨
(g"i 'a dki`)dncz `le dxbp ipir oke , ¥¨§¥¥¦¦§¨§Ÿ¦§¤

zFbtd oi`n(h"n 'b mW)cinY dxBPW , ¥¥£ª¨¤¦§¨¨¦
tn oke ,wqtde dziaW oi`n,onrh oibi ¥¥§¦¨§¤§¥§¥§¦¦©£¨

oM lr oke .lHAznE FzF` oixGtOW¤§©§¦¦§©¥§¥©¥
dxFY bEtY('c '` wETag).wqRze lhAY , ¨¨£©¦¨¥§¦¨¥

,df mbe,FAl btIedwqtE FAl lHAzPW §©¤©¨¨¦¤¦§©¥¦¨§¨
dide aNd zrEpY dwqR iM ,FzniWp§¦¨¦¨§¨§©©¥§¨¨

:znM§¥
äæå,m`zR dgnVd `FaA rEci oiprd §¤¨¦§¨¨©§©¦§¨¦§Ÿ

`l iM zF`Etxd ixtqA xMfde§ª§©§¦§¥¨§¦Ÿ
,gMd iWElge mipwGd df ElAqi¦§§¤©§¥¦©£¥©Ÿ©
dgnU mdl `FaA mdn miAx EtNrzIW¤¦§©§©¦¥¤§¨¤¦§¨
agxp aNd didi iM ,m`zR rztA§¤©¦§Ÿ¦¦§¤©¥¦§¨
`vFi iclFYd mgde ,m`zR gYtpe§¦§¨¦§Ÿ§©Ÿ©¨¦¥
aNd qt`ie sEBd ipFvigA xGRznE¦§©¥§¦¥©§¥¨¥©¥

:FxxwzdA§¦§¨§
äpäå`l iM xn`e .znM owGd ltp §¦¥¨©©¨¥§¥§¨©¦Ÿ

onf cnrW ciBdl ,mdl oin`d¤¡¦¨¤§©¦¤¨©§¨
xEarA mnFC akFW `Ede mFId on lFcB̈¦©§¥¥©£
sENrA rEcId iM ,mdl oin`d `NW¤Ÿ¤¡¦¨¤¦©¨©¨¦
dgnVA FzF` EliBxie Fl EwrvIW dGd©¤¤¦§£§©§¦©¦§¨
dfe ,gEx zgpA FA raTYW cr `idd©¦©¤¦¨©§©©©§¤

mrhsqFi ixaC lM z` eil` ExAcie ©©©§©§¥¨¥¨¦§¥¥
,zFlbrd z` `xIe mdil` xAC xW £̀¤¦¥£¥¤©©§¤¨£¨
sqFi ixaC eipf`A miwrFv Eid iM¦¨£¦§¨§¨¦§¥¥
FgEx daW f` ,zFlbrd eiptl mi`ianE§¦¦§¨¨¨£¨¨¨¨

Edfe ,dige FznWp dxfge eil`igYe ¥¨§¨§¨¦§¨§¨¨§¤©§¦

:mdia` awri gEx©©£Ÿ£¦¤
ñeì÷ðàå,d`Eap gEx zxWE mBxY §ª§§¦§¥§©©§¨

siqFd zn` xaCdW xEarA©£¤©¨¨¡¤¦
zNnA oM Wxce ,df.gExxn` `NW ¤§¨©¥§¦©©¤Ÿ¨©

gEx oiprn F`Ure ."mdia` awri igie"©§¦©£Ÿ£¦¤©£¨¥¦§©©
ilr midl` 'd('` `"q dirWi)'d dYre , ¡Ÿ¦¨¨§©§¨§©¨

FgExe ipglW midl`(f"h g"n mW)Wi` , ¡Ÿ¦§¨©¦§¨¦
FA gEx xW`(g"i f"k xAcOA):fk dxez £¤©©¦§¨

.óñBé éøác ìk úà åéìà eøaãéå (æë)©§©§¥¨¥¨¦§¥¥
`NW hWRd KxC lr il d`xi¥¨¤¦©¤¤©§¨¤Ÿ

i lM awril cBdz` Exkn eig` iM ein ª©§©£Ÿ¨¨¨¦¤¨¨§¤
dcVA drFY did iM aWg la` ,sqFi¥£¨¨©¦¨¨¤©¨¤
FzF` ExknE EdEgwl FzF` mi`vFOde§©§¦§¨¨§
Fl ciBdl Evx `l eig` iM ,mixvn l ¤̀¦§©¦¦¤¨Ÿ¨§©¦
svwi oR mWtpl E`xi iM s` ,mz`Hg©¨¨©¦¨§§©§¨¤¦§Ÿ
oFrnWe oaE`xA dUr xW`M ,mlNwie¦©§¥©£¤¨¨¦§¥§¦§

iele('fÎ'b h"n oNdl)aFHd FxqEnA sqFie . §¥¦§©¨§¥§¨©
:Fl ciBdl dvx `lŸ¨¨§©¦

CëìeLia` xn`l sqFi l` EEvie xn`p §¨¤¡©©§©¤¥¥Ÿ¨¦
EN`e ,'Fbe xn`l FzFn iptl dEv¦¨¦§¥¥Ÿ§§¦
mdl iE`x did dGd oiprA awri rcï©©£Ÿ¨¦§¨©¤¨¨¨¨¤
z` zFEvl FzFnA mdia` ipR ENgIW¤§©§¥£¦¤§§©¤
z` dxni `le eipR `Vi iM ,eiRn sqFi¥¦¦¦¦¨¨¨§Ÿ©§¤¤
Ekxhvi `le dpMqA Eid `le ,FxaC§¨§Ÿ¨§©¨¨§Ÿ¦§¨§

:mixaC mANn zFCalgk dxez ¦§¦¦¨§¨¦



מז ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz dkepg i`ven zgiyn)

העגלֹות  את וּירא יֹוסף... ּדברי ּכל את אליו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוידּברּו
יֹוסף ׁשלח כז)אׁשר (מה, ֲֵֶַָ

לא  יעקב וכי חי? ׁשהּוא סימן לאביו יֹוסף העביר מה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלׁשם
חז"ל אמרּו והלֹוא סימן? ּבלי לבניו מאמין כג)היה (ר"ה ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָ

אינׁשי". ּבּה מּׁשקרי לא – לאגלּויי ּדעבידא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ"מיּלתא
וׁשּגם  הּצּדיק, ּכיֹוסף חי ׁשהּוא להֹוכיח נֹועד הּסימן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאּלא

עּמֹו וצדקתֹו ּתֹורתֹו הארץ, ּבערות ּבמצרים, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּבהיֹותֹו
ְִֶֶּכמּקדם.

הּוא  – חי" ּבני יֹוסף "עֹוד הּבא) (ּבּפסּוק יעקב ׁשאמר ְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹזהּו
ׁשּבאבֹות, ּבחיר ׁשל לבנֹו ּכראּוי ּומתנהג חי ׁשּיֹוסף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנֹוכח
את  ּומקּיים חּיים' 'ּתֹורת הּנקראת ּבּתֹורה עֹוסק ְְִִֵֵֵֶַַַַַָהּוא

נאמר ׁשעליהן יח)מצֹותיה ּבהם".(ויקרא "וחי ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ß zah 'c iriax mei ß

(çë)äëìà éç éða óñBé-ãBò áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬
:úeîà íøèa epàøàå§¤§¤−§¤¬¤¨«

i"yx£„BÚ חי ∑¯· ּבני יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי .רב «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

åî(à)òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©
:÷çöé åéáà éýìûì íéçáæ çaæiå©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ú·M ‰¯‡a∑ ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ּכמֹו ¿≈»»«ְְְִֵֵֵֶַָ
ּבתחּלתּה למ"ד ÁˆÈ˜.ּבמקֹום ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï∑ חּיב ְְִִִֶָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָ

מּבכבֹוד  יֹותר אביו ּבכבֹוד ּתלה זקנֹו,אדם לפיכ ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָ
ּבאברהם  ולא .ּביצחק ְְְְְִַָָָֹ

ÛÒBÈכח  ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ È¯a¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

Ï·‡¯א  ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e·‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.÷çöé åéáà éäìàì íéçáæ çaæiå (à)©¦§©§¨¦¥Ÿ¥¨¦¦§¨
cFaMn xzFi eia` cFakA mc` aIg©¨¨¨¦§¨¦¥¦§
,mdxa`A `le wgviA dlY Kkitl ,Fpwf§¥§¦¨¨¨§¦§¨§Ÿ§©§¨¨
iE`xdW ,wiRqn EPpi`e .i"Xx oFWl§©¦§¥¤©§¦¤¨¨
,mc` cgIW ilA eizFa` idl`l xnFl©¥Ÿ¥£¨§¦¤¦¥¨¨
EkNdzd xW` midl`d xn`W FnM§¤¨©¨¡Ÿ¦£¤¦§©§

wgvie mdxa` eiptl iza`(e"h g"n oNdl), £Ÿ©§¨¨©§¨¨§¦§¨§©¨

mdxa` ia` idl` xn` FzNtzaE¦§¦¨¨©¡Ÿ¥¨¦©§¨¨
wgvi ia` idl`e('i a"l lirl)xn`i F` , ¥Ÿ¥¨¦¦§¨§¥Ÿ©

mdxa`A xnF`W FnM 'dl migaf gAfIe©¦§©§¨¦©§¤¥§©§¨¨
('f a"i lirl)KxS dnE .'dl gAfn oaIe §¥©¦¤¦§¥©©©Ÿ¤

:xzFi FA Wxtl§¨¥¥
ìáàEpl ENbi cFq FA Wi dGd wEqRd £¨©¨©¤¥§©¨

dAx ziW`xaA mW FzF`('d c"v), ¨¦§¥¦©¨
d`x mixvn zcxl awri `A xW`M iM¦©£¤¨©£Ÿ¨¤¤¦§©¦¨¨
EPOn cgtE ,FrxfaE FA ligzi zElBd iM¦©¨©§¦§©§¨©¦¤
wgvi eia` cgtl miAx migaf gafe§¨©§¨¦©¦§©©¨¦¦§¨
.FCbpM dgEzn oiCd zCn `dY `NW¤Ÿ§¥¦©©¦§¨§¤§

A `EdW raW x`aA df dUredNtY zi §¨¨¤¦§¥¤©¤¥§¦¨
FYklA zEWx lhp mXnE ,eizFa`l©£¨¦¨¨©§§¤§

aEzMd xn`e .oxgl,migafricFdl §¨¨§¨©©¨§¨¦§¦©
mdxa` iM ,eizFa`M zFlFr Eid `NW¤Ÿ¨©£¨¦©§¨¨

Exn` EpizFAxe .aixwd zFlFrmigaf) ¦§¦§©¥¨§§¨¦

(.f"hwzFlFr ,minlW gp ipA Eaixwd `lŸ¦§¦§¥Ÿ©§¨¦
Wxtn aEzM gpaE ,Eaixwd('k 'g lirl) ¦§¦§Ÿ©¨§Ÿ¨§¥

ipRn awri la` ,gAfOA zlr lrIe©©©ŸŸ©¦§¥©£¨©£Ÿ¦§¥
eil` milWdl minlW aixwd 'd cgR©©¦§¦§¨¦§©§¦¥¨

EWxCW FnM ,zFCOd lM`xwIe mipdM zxFY) ¨©¦§¤¨§©Ÿ£¦©¦§¨

('` f"h.mlFrA mFlW oiliHOW minlW§¨¦¤©¦¦¨¨¨
zCnA FzpEM zNgY dzid dPde§¦¥¨§¨§¦©©¨¨§¦©
Edfe ,eil` daFxTd `idW dxEaBd©§¨¤¦©§¨¥¨§¤

dAx ziW`xaA ExiMfdW mrHd('d c"v) ©©©¤¦§¦¦§¥¦©¨
cFaMn xzFi eia` cFakA mc` aIgW¤©¨¨¨¦§¨¦¥¦§
oFWlA mW Exn`W mrHd `Ede ,Fpwf§¥§©©©¤¨§¨§¨
cinlYd mFlWA oil`FW dNgzA xg ©̀¥¦§¦¨£¦¦§©©§¦

:axd cFakA oil`FW KM xg`e§©©¨£¦¦§¨©
ïa àéðeçð éaø ìL BLøãîa éúéàøå§¨¦¦§¦§¨¤©¦§§¨¤

äðwä(d"lw xidAd xtq)oFWNA ©¨¨¥¤©¨¦©¨
wgvi eia` cgtA awri raXIe dGd©¤©¦¨©©£Ÿ§©©¨¦¦§¨

(b"p `"l lirl)KM rAWPW mc` Wi ike , §¥§¦¥¨¨¤¦§©¨
ozp `l oicr `N` ,eia` cgR zpEn`A¤¡©©©¨¦¤¨£©¦Ÿ¨©
,eia`l ozPW gMA rAWpe gM awril§©£ŸŸ©§¦§©©Ÿ©¤¨©§¨¦
,wgvi eia` cgtA awri raXIe xn`PW¤¤¡©©¦¨©©£Ÿ§©©¨¦¦§¨

diA aizkC `Ed Edip i`nE(g"l g"i `"n) ©¦¦§¦¥
aizkE ,dlrd z` lk`Ye 'd W` lRYe©¦Ÿ¥©Ÿ©¤¨Ÿ¨§¦

(c"k 'c mixaC)dlk` W` Lidl` 'd iM §¨¦¦¡Ÿ¤¥Ÿ§¨
mdixaCnE .WxcOA o`M cr .'Fbe `Ed§©¨©¦§¨¦¦§¥¤
migaf gAfIe xn` `l ok ipROW cnlp¦§Ÿ¤¦§¥¥Ÿ¨©©¦§©§¨¦
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EpAxwA ipc` `p Kli dWn xn`mW) ¨©¤¥¤¨£Ÿ¨§¦§¥¨

('h c"l,`ppiA 'dc `YpikW orM KdY§©§¨§¦§¨©¥¨¨
ipR z` z`xl lkEz `l mBxY okemW) §¥¦§¥Ÿ©¦§Ÿ¤¨¨¨

('k b"lix` iYpikW iR` ifgnl lFMz `l̈¦§¤¡¥©¥§¦§¦£¥
oA ozpFi xn`e .`Wp` ippifgi `l̈©£¦©¦¡¨¨§¨©¨¨¤

l`iGr(a"i 'b l`wfgi)'dc `xwi KixA ª¦¥§¤§¥§¦§¨¨©
dGd cFaMd m`e ,diYpikW ziA xz`n¥£©¥§¦§¥§¦©¨©¤
,FYn`e `xFAd mvr aEzMd FA dvxi¦§¤©¨¤¤©¥©£¦

LcaM z` `p ip`xd FnM didiezFnW) §¦§¤§©§¥¦¨¤§Ÿ¤§

(g"i b"loM axd FA WxRW ,(b"q ,b"p '` p"en), ¤¥©¨©¥
.dizpikW ziaE xz` FA xiMfd dPd¦¥¦§¦£¨¥§¦§¥
FYrcM `xap cFaM `EdW xn`i m`e§¦Ÿ©¤§¦§¨§©§
z` `ln 'd cFakE wEqRA axd lW¤¨©©¨§¨¥¤

oMWOd(d"l 'n zFnW)ErAwi Ki` ,FzlEfe ©¦§¨§§¨¥¦§§
cFakl lNRzOde Kxande ,KExA FA¨§©§¨¥§©¦§©¥¦§
EpizFAx ixacaE ,milil` caFrM `xap¦§¨§¥¡¦¦§¦§¥©¥
dpikXd mW lr ExFi miAx mixaC§¨¦©¦©¥©§¦¨
mipiprd la` .KxAzi l`d `EdW¤¨¥¦§¨©£¨¨¦§¨¦
l`iGr oA ozpFie qElwp`l dN`d̈¥¤§ª§§§¨¨¤ª¦¥
mircFIl mcFqe dlATA mirEci mixaC§¨¦§¦©©¨¨§¨©§¦
qElwp` mBxzi ipiq xd cnrnaE .og¥§©£©©¦©§©§¥ª§§
`xwi dWxRA xMfPd midl` zNn lM̈¦©¡Ÿ¦©¦§¨©¨¨¨§¨¨
dWxRd xiMfY xW`ke ,'dC `xnin F`¥§¨§§©£¤©§¦©¨¨¨

n`i `l cgind mXdlMde ,oM x ©¥©§ª¨ŸŸ©¥§©Ÿ
xiMf` cFre ,EPOn dnkgaE dgBWdA§©§¨¨§¨§¨¦¤§©§¦

KxAzi mXd zxfrA df(h"i 'k zFnW)dnE . ¤§¤§©©¥¦§¨©§©
lM z` midl` xAcie qElwp` mBxYX¤¦§¥ª§§©§©¥¡Ÿ¦¥¨

dN`d mixaCd('` 'k mW)Fnrh ,'d lilnE ©§¨¦¨¥¤¨©¥©£
xAC miptA mipR xn`PW mEXn dfÄ¤¦¤¤¡©¨¦§¨¦¦¤

mkldw lM l` 'd(h"i ,'c 'd mixaC). ¤¨§©§¤§¨¦

:oiai liMUOde§©©§¦¨¦
ìáà,Knr zFgi` `p` o`M xn`X dn £¨©¤¨©¨£¨¥¦¨

Exn`X dn FA fnxl dvx`zlikn) ¨¨¦§Ÿ©¤¨§§¦§¨

('b dxiWmdOr dpikW mixvnl ElB ¦¨¨§¦§©¦§¦¨¦¨¤
xn`PW,dnixvn LOr cx` ikp`ElB ¤¤¡©¨Ÿ¦¥¥¦§¦§©§¨¨

xn`PW mdOr dpikW mlirlh"n dinxi) §¥¨§¦¨¦¨¤¤¤¡©¦§§¨

(g"ldPde ,mlirA i`qk iYnUe§©§¦¦§¦§¥¨§¦¥
iYWxRW FnM ,mieW dcixide dxin`d̈£¦¨§©§¦¨¨¦§¤¥©§¦
`N` mBxzl lFki did `le ,dlrnl§©§¨§Ÿ¨¨¨§©§¥¤¨

iYfnx xW`M mipR mEWA oM`wqR Wix) ¥§¨¦©£¤¨©§¦¥¦§¨

(FfmBxzl okYi `l awriA mW la` .£¨¨§©£ŸŸ¦¨¥§©§¥
aEzM mW iM xEarA ,Knr `p` `de§¨£¨¦¨©£¦¨¨

eilr aSp 'd dPde(b"i g"k lirl)liMUOde . §¦¥¦¨¨¨§¥§©©§¦
Fpi`W qElwp` `vOW ipRnE .oiaï¦¦§¥¤¨¨ª§§¤¥
oipr F`Ure EPOn gxA ,WOn FhEWtM¦§©¨¨©¦¤©£¨¦§©
`le .KCrqA ixnin xn`e calA xfr¥¤¦§©§¨©¥§¦§©§¨§Ÿ
dWnA xn`W FnM ,KOr ixnin xn`̈©¥§¦¦¨§¤¨©§¤

(a"i 'b zFnW)FzxFYn Ep`xi l`de . §§¨¥©§¥¦¨
:zF`ltpa dxez ¦§¨

.á÷òé á÷òé øîàiå (á)xn`W xg` ©Ÿ¤©£Ÿ©£Ÿ©©¤¨©
awri cFr LnW `xTi `l mXd Fl©¥Ÿ¦¨¥¦§©£Ÿ
iE`x did ,LnW didi l`xUi m` iM¦¦¦§¨¥¦§¤§¤¨¨¨
`Ed oke .`Edd cAkPd mXA EP`xwIW¤¦§§¤©¥©¦§¨©§¥
,minrR dWlW z`Gd dWxRA xMfp¦§©©¨¨¨©Ÿ§¨§¨¦
`l dYr iM fnxl awri F`xw la £̀¨§¨©£Ÿ¦§Ÿ¦©¨Ÿ
,lkEie miWp` mre midl` mr xEUï¦¡Ÿ¦§¦£¨¦§¨
mB EPlrIW cr micar ziaA didi la £̀¨¦§¤§¥£¨¦©¤©£¤©
dfe .FA ligzd zElBd dYrn iM ,dlr̈Ÿ¦¥©¨©¨¦§¦§¤

e mrhmi`Ad l`xUi ipA zFnW dN` ©©§¥¤§§¥¦§¨¥©¨¦
eipaE awri dnixvn('g wEqR)mWA iM , ¦§©§¨©£Ÿ¨¨¨¦§¥

mipAd Exti iM ,dOW E`Fai l`xUi ipA§¥¦§¨¥¨¨¨¦¦§©¨¦
awri la` ,mcFakE mnW lCbie EAxie§¦§§¦§©§¨§¨£¨©£Ÿ

:mW FYcxA dYr `Ed©¨§¦§¨
øékæäåzFnW mr opF`e xr aEzMd §¦§¦©¨¥§¨¦§

,dnixvn mi`Ad l`xUi ipA§¥¦§¨¥©¨¦¦§©§¨
xaM EpazMW EpxaCn rEcId cFQllirl) ©©¨©¦§¨¥¤¨©§§¨§¥

('g g"llM mrhe .df oiai liMUOde .§©©§¦¨¦¤§©©¨
micEwRA mxiMfd oke ,wEqRde"k xAcOA) ©¨§¥¦§¦¨©§¦©¦§¨

('kÎh"ixr znIe opF`e xr dcEdi ipA§¥§¨¥§¨©¨¨¥
dcEdi ipa EidIe ,orpM ux`A opF`e§¨§¤¤§¨©©¦§§¥§¨

minId ixacaE .mzFgRWnl('cÎ'b 'a .'`) §¦§§¨§¦§¥©¨¦
xr dcEdi ipA xn` ,xRqOA m`pn§¨¨©¦§¨¨©§¥§¨¥
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zElBdn cgtl `lŸ§©¥¥©¨

מצרימה  מרדה ְְְִִֵַַָָָֽאל־ּתירא
לחּוצה־לארץ לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה ג.לפי (מו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

היתה, הּקּב"ה ּבהבטחת ׁשהּכּונה מאחר ּתמּוּה, ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָלכאֹורה
ּתירא" "אל הּלׁשֹון ּבּה נאמר מּדּוע יעקב, ׁשל צערֹו ְֱֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹלהסיר
(ׁשלילת  ּתצטער" "אל ולא העתיד), על הּדאגה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ(ׁשלילת

ּבזה? וכּיֹוצא ּדעכׁשו) הּנפׁש ועגמת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּצער
ׁשל  ׁשרגׁש הּקּב"ה, לֹו אמר ּדבזה הרמז, ּבדר לֹומר ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָויׁש
הּוא, טֹוב רגׁש יׂשראל מארץ לצאת ׁשּנזקק זה על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצער
עליו  ּופחד ּדיראה הרגׁש את רק אּלא מּלּבֹו, להסירֹו לֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואין

מּלּבֹו. ְִִִָלהסיר
צרי יׂשראל ּבארץ נמצא ׁשאינֹו אדם ּגיסא, מחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֹומר:

אביהם" ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכ"ּבנים עמוד להרּגיׁש סוף ג, (ברכות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻ
ּבּגלּות.א) הּמצאֹו על וצער ּכאב ּבלּבֹו ולחּוׁש ,,מאיד א ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מהּמניעֹות  ופחד" "יראה ּולהרּגיׁש להתּפעל לֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָאסּור
נתנּו ּבוּדאי ּכי ּבּגלּות, ּכׁשּנמצאים ה' עבֹודת על ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָוהעּכּובים

עליהם. להתּגּבר הּדרּוׁשים הּכחֹות ּכל מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלֹו
מּגיע  הּוא הרי הּגלּות, על מצר" ׁשהיה "לפי ּדוקא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָואדרּבה:
ׁשהּוא  זה על ׁשּמצטער על־ידי ּדוקא ּכי ּתירא", ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָל"אל
הּנה  יׂשראל, לארץ לׁשּוב ּתמיד ּומׁשּתֹוקק ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבּגלּות,
למעלה  האדם את ּומגּביהה מרימה ּגּופא זֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָהׁשּתֹוקקּות
והעּכּובים  מהּמניעֹות ּופחד יראה לֹו אין ּובמילא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָמהּגלּות,

ֶַָׁשּבּגלּות.

(ã)äìò-íâ Eìòà éëðàå äîéøöî Enò ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ
éðéò-ìò Bãé úéLé óñBéå:E §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«

i"yx£EÏÚ‡ ÈÎ‡Â∑ּבארץ להיֹות הבטיחֹו .נקּבר ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִֶָָָ

(ä)ìûøNé-éðá eàNiå òáL øàaî á÷òé í÷iå©¨¬̈©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹
úBìâòa íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà á÷òé-úà¤©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾

:Búà úàNì äòøt çìL-øLà£¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«

(å)eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå©¦§´¤¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ
:Bzà Bòøæ-ìëå á÷òé äîéøöî eàáiå ïòðk õøàa§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«

i"yx£ÔÚk ı¯‡a eLÎ¯ ¯L‡∑ּׁשרכׁש מה אבל ¬∆»¿¿∆∆¿««ֲֶַַָָ
ּבמערת  חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבפּדן
לי', ּכדאי אינן חּוצהֿלארץ 'נכסי אמר: ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמכּפלה.

זהב  ׁשל צּבּורין לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר ְֱֲִִִִִִֶֶֶֶָָָוזהּו:
אּלּו' את 'טל לֹו: ואמר ּכרי, ּכמין ּכסף .וׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹ

(æ)Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá éðáe åéðäº̈§¥³¨¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®
:äîéøöî Bzà àéáä¥¦¬¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÂÈa ˙B·e∑ ויֹוכבד אׁשר ּבת לוי סרח .ּבת ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָ

‡Ûד  Cp˜q‡ ‡‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ CnÚ ˙BÁ‡ ‡‡¬»≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¬»«≈ƒ»«
:CÈÈÚ ÏÚ È‰B„È ÈeLÈ ÛÒBÈÂ ‡˜q‡«»»¿≈¿«≈¿ƒ«≈»

·Èה  eÏËe Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…ƒ¿≈»¿»«¿»¿≈
˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«¬…¬¿»«¿¿¿»
ÏhÓÏ ‰Ú¯t ÁÏL Èc ‡zÏ‚Úa ÔB‰ÈL¿≈«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙È»≈

˜Bו  Èc ÔB‰È˜ ˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e¯·„e¿»»≈≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿
ÏÎÂ ·˜ÚÈ ÌÈ¯ˆÓÏ B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿«««¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»

:dnÚ È‰Ba¿ƒƒ≈

È‰Baז  ˙·e d˙a dnÚ È‰B· È·e È‰Ba¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
:ÌÈ¯ˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡ dÚ¯Ê ÏÎÂ¿»«¿≈»≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

rEW zAn Fl clFp dWlW ,dNWe opF`e§¨§¥¨§¨©¦©©
z` FN dcli FzNM xnze ,ziprpMd©§©£¦§¨¨©¨¨§¨¤
dcEdi ipA lM gxf z`e uxR¤¤§¤¨©¨§¥§¨

:dXngb dxez £¦¨
.åéða úBðáe (æ)cakFie xW` zA gxU §¨¨¤©©¨¥§¤¤

.eizFpaA dAxI dnE .i"Xx oFWl ,iel zA©¥¦§©¦©©§¤¦§¨
iqEgiA xAcIWM aEzMd KxC la £̀¨¤¤©¨§¤§©¥§¦¥
ipaE ,miAx oFWl cigiA xn`i miAxd̈©¦Ÿ©§¨¦§©¦§¥

miWg oc(b"k wEqR oNdl)`ENt ipaE , ¨ª¦§©¨¨§¥©
a`il`('g e"k xAcOA),dpiC ,eizFpA oke , ¡¦¨©¦§¨§¥§¨¦¨

cakFi la` .xW` zA gxq ,eipA zFpaE§¨¨¤©©¨¥£¨¤¤
lM xn`W FnM aEzMd dPxiMfi `lŸ©§¦¤¨©¨§¤¨©¨
dil` fnxi la` ,WWe miXW Wtp¤¤¦¦¨¥£¨¦§Ÿ¥¤¨

EpizFAx zrcM(.b"kw a"a):g dxez §©©©¥
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(ç)á÷òé äîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨©«£´Ÿ
:ïáeàø á÷òé øëa åéðáe¨¨®§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰∑ הּכתּוב להם קֹורא הּׁשעה ׁשם ּבאּו"על "אׁשר ּכתב לא אׁשר על לתמּה ואין "ּבאים", :. «»ƒƒ¿«¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(è):éîøëå ïøöçå àelôe CBðç ïáeàø éðáe§¥−§¥®£¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«

(é)ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥¯§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−
:úéðòðkä-ïa¤©§©«£¦«

i"yx£˙ÈÚk‰ŒÔa∑ ׁשּנבעלה ּדינה, ׁשּנׁשּבע ּבן עד לצאת רֹוצה ּדינה היתה לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ∆«¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּיּׂשאּנה ל  ׁשמעֹון .(ב"ר)ּה ְִִֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 228 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

awril lE`W lW FqEgi¦¤¨§©£Ÿ

ּבן־הּכנענית: וׁשאּול . . ׁשמעֹון ְְְְֲִִֵֶַַָּֽֽובני
לכנעני ׁשּנבעלה ּדינה רש"י)ּבן ובפירוש י. (מו, ְְֲֲִִִִֶֶַָָ

ּדינה  היא ׁשהּכנענית לבאר, ּבא ּבפרּוׁשֹו רׁש"י הרי לעּין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָיׁש
ׁשכם. - לכנעני" ְְְֲֲִִִֶֶַָ"ׁשּנבעלה

ולא  ּבדינה מדּבר ׁשאכן מֹוכיח מהיכן א. ּתמּוּה: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻואם־ּכן
'ּבן' הּמּלה את רׁש"י מעּתיק מּדּוע ב. מּמׁש? ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבכנענית

"הּכנענית"? ּתבת על רק הּוא ּפרּוׁשֹו והרי ְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָמהּפסּוק,
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

לענֹות  ּבא רׁש"י ּכי ּבחברּתּה, אחת מתרצֹות הּקׁשיֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשּתי

את  מצּינת הּתֹורה זה ּבפסּוק מּדּוע ּכללית: ׁשאלה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
האב? רק נזּכר הּׁשמֹות ּובׁשאר ְְִִֵֵַַָָָָָהאם,

ליחס  ּכדי יׂשראל ּבני ׁשמֹות את ּכֹותבת ׁשהּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלא
ּדר רק היה ליעקב הּיחס צאצאיו, ּכל אצל ליעקב. ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאֹותם
ׁשאּול  על המדּבר ּבּפסּוק ׁשרק מּכ יעקב. ּבני ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהאב;

ליעקב. אֹותֹו מיחסת היא ׁשאף מׁשמע אּמֹו, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֻמזּכרת
ּבפרּוׁשֹו צּין ּגם ולכן ּבדינה, ׁשּמדּבר ּבוּדאּות רׁש"י ּגרס ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלכן

ּבאנּו. ׁשאּול ׁשל יחּוסֹו על ללמד ׁשהרי – ְֲִִֵֶֶֶַָָֹ"ּבן "

(àé):éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáe§¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«

(áé)úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå øò äãeäé éðáe§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨
:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïòðk õøàa ïðBàå øò¥³§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«

(âé):ïøîLå áBéå äeôe òìBz øëùOé éðáe§¥−¦¨¨®¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ

(ãé):ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

(åè)älà|íøà ïcôa á÷òéì äãìé øLà äàì éða ¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈
ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàåíéL §¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈§¦¬

ìLå:L §¨«
i"yx£Bz· ‰Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï Èa ‰l‡∑ הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְִַָ

'אּׁשה  :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּתלה
יֹולדת  ּתחּלה מזריע איׁש זכר, יֹולדת ּתחּלה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמזרעת

LÏLÂ.נקבה' ÌÈLÏL∑ מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְֵָ¿…ƒ¿»…ְִִֵַָָָ

ÌÈ¯ˆÓÏח  elÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ
:Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea È‰B·e ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»¿«¬…¿≈

ÈÓ¯ÎÂ:ט  Ô¯ˆÁÂ ‡elÙe CBÁ Ô·e‡¯ È·e¿≈¿≈¬«¿∆¿…¿«¿ƒ

ÔÈÎÈÂי  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
:‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

È¯¯Óe:יא  ˙‰˜ ÔBL¯b ÈÂÏ È·e¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

Á¯ÊÂיב  ı¯ÙÂ ‰ÏLÂ ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È È·e¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ı¯Ù È· BÂ‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔB‡Â ¯Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ Ô¯ˆÁ∆¿…¿»

ÔB¯ÓLÂ:יג  ·BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz ¯Î˘OÈ È·e¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד  ÔBÏ‡Â „¯Ò ÔeÏ·Ê È·e¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

‡¯Ìטו  ÔcÙa ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙·e È‰Ba LÙ Ïk dz¯· ‰Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»
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ּבין  ׁשּנֹולדה יֹוכבד, זֹו אּלא ּוׁשּתים? ׁשלׁשים ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹאּלא
אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ּבכניסתן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָהחֹומֹות

הֹורתּה ואין ּבמצרים, לידתּה ּבמצרים", ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָללוי
.ּבמצרים  ְְִִַ

(æè)éãBøàå éøò ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−
:éìàøàå§©§¥¦«

È¯Úטז  ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìL (åè)ìLå íéL.LdY` i` ohxtaE §¦§¨¦§¨¨¦©¨
`N` ,miYWE miWlW `N` `vFn¥¤¨§¦§©¦¤¨
,xirl ozqipkA dclFPW cakFi Ff¤¤¤§¨¦§¦¨¨¨¦

xn`PW(h"p e"k xAcOA)dcli xW`Dz` ¤¤¡©©¦§¨£¤¨§¨Ÿ¨
oi`e mixvnA Dzcil ,mixvnA iell§¥¦§¦§¨¦¥¨¨§¦§©¦§¥
EpizFAx zHW `id Ff ,mixvnA DzxFd¨¨§¦§©¦¦¦©©¥

(.a"i dhFq): ¨

éaøå,dniY df iM xn`e aiWd mdxa` §©¦©§¨¨¥¦§¨©¦¤¥¨
aEzMd xiMfd `l dOl oM m ¦̀¥¨¨Ÿ¦§¦©¨
dWn dcilFdW DOr dUrPW `lRd©¤¤¤©£¨¦¨¤¦¨¤
dOle ,dpW miWlWE d`n zA `ide§¦©¥¨§¦¨¨§¨¨
.mirWY zA dzidW dxU xaC xiMfd¦§¦§©¨¨¤¨§¨©¦§¦
EUrW cr xrSd df Epl iC `le§Ÿ©¨¤©©©©¤¨
dxFY zgnU mFiA mihEIR miphiRd©©§¨¦¦¦§¦§©¨
`id dPde ,ingpzd ixg` iO` cakFi¤¤¦¦©£¥¦§©£¦§¦¥¦
dIg` ike .dpW miXnge miz`n zA©¨©¦©£¦¦¨¨§¦£¦¨
,dcBd KxC ,mipW Kke KM dig ipFliXd©¦¦¨¨¨§¨¨¦¤¤©¨¨

:eixaC EN` ,cigi ixaC F`¦§¥¨¦¥§¨¨
äpäåzxizqA eipirA mkg didi oR §¦¥¤¦§¤¨¨§¥¨¦§¦©

zFprl Kixv ip` ,EpizFAx ixaC¦§¥©¥£¦¨¦©£
didi mipR lM lr iM ,xnF`e .eil ¥̀¨§©¦©¨¨¦¦§¤
miQPd on lFcB `lR cakFi xacA¦§©¤¤¤¤¨¦©¦¦
`id iM ,dxFYd cFqi mdW mixYqPd©¦§¨¦¤¥§©¨¦¦
FnM ,eil` zqgizn `l ,Fnvr iel zA©¥¦©§Ÿ¦§©¤¤¥¨§

aEzMW(h"p e"k xAcOA)Dz` dcli xW` ¤¨©¦§¨£¤¨§¨Ÿ¨
aEzM cFre .mixvnA iell('k 'e zFnW)z` §¥¦§¦§¨¦§¨§¤

cilFd iM xn`p m` dPde .FzcC cakFi¤¤Ÿ¨§¦¥¦Ÿ©¦¦
,eipA lM cilFd xW`M FzExgaA DzF`¨§©£©£¤¦¨¨¨
mixvnl FYcx xg` Dzcil dzide§¨§¨¥¨¨©©¦§§¦§©¦
c`n dpwf dWn zclA `id dPd ,hrn§¨¦¥¦§¤¤¤§¥¨§Ÿ

:Fl aFxw F` EpizFAx Exn`W oipOM©¦§¨¤¨§©¥¨
íàåFYaW xg` Fl dclFPW xn`i §¦Ÿ©¤§¨©©¦§

aWgp dPde ,miAx mini mixvnA§¦§©¦¨¦©¦§¦¥©£Ÿ
mixvnl FYcx xg` DzF` cilFdW¤¦¨©©¦§§¦§©¦
d`n oA didi `Ede ,dpW raWe miXng£¦¦§¤©¨¨§¦§¤¤¥¨
,mipW b"n oA did FYcxA iM ,dpẄ¨¦§¦§¨¨¤¨¦
`Ed didIW ,mi`lR ipW dfA Eidi dPde§¦¥¦§¨¤§¥§¨¦¤¦§¤

aEzMd xiMfd xW` mdxa`M owflirl) ¨¥§©§¨¨£¤¦§¦©¨§¥

(f"i f"iaizkE ,clEi dpW d`n oaldlirl) ©§¤¥¨¨¨¦¨¥§¦§¥

(a"i g"idpwf `id didze ,owf ipc`e©Ÿ¦¨¥§¦§¤¦§¥¨
"r zA dWn zclAcFr xg`p m`e ,b §¤¤¤©§¦§©¥

`lR didi dPd ,iel ini sFql Dzcil¥¨¨§§¥¥¦¦¥¦§¤¤¤
:mdxa` lXn lFcB̈¦¤©§¨¨

ìáàxExaE zn` `EdW xaC Kl xn` £¨Ÿ©¨¨¨¤¡¤¨
lr miUrPd miQPd iM ,dxFYA©¨¦©¦¦©©£¦©
K`ln F` dNgYn oM `ApzIW `iap ici§¥¨¦¤¦§©¥¥¦§¦¨©§¨
,aEzMd mxiMfi mXd zEk`lnA dlbp¦§¨§©§£©¥©§¦¥©¨
F` wiCv xfrl odil`n miUrPde§©©£¦¥£¥¤©£Ÿ©¦
F` dxFYA FxiMfi `l rWx zixkdl§©§¦¨¨Ÿ©§¦©¨
itA wvEi gzFx adf Edfe ,mi`iaPA©§¦¦§¤¨¨¥©©§¦
EpizFAx lr aiWdX dOn dGd mkgd¤¨¨©¤¦©¤¥¦©©¥

qgpR oiprA(a"i d"k xAcOA)FzlEfe §¦§©¦§¨©¦§¨§¨
:dAxd zFnFwnA¦§©§¥

änìåzFcFqi lM ,aEzMd mxiMfi §¨¨©§¦¥©¨¨§
.md mixYqp miQpA dxFYd©¨§¦¦¦§¨¦¥
miQp wx Fpipr lkA oi` dxFYd mre§©©¨¥§¨¦§¨©¦¦
dxFYd icEri ixdW ,bdpnE rah `lŸ¤©¦§¨¤£¥¦¥©¨
zxMi `l iM ,miztFnE zFzF` mNMª¨§¦¦Ÿ¦¨¥
zFixrd on zg` lr `Ad ,raHA zEnie©¨©¤©©¨©©©¦¨£¨
minXd Eidi `le ,alg lkF`d F`¨¥¥¤§Ÿ¦§©¨©¦
dpXA Eprxf ipRn mrahA lfxaM§©§¤§¦§¨¦§¥¨§¥©¨¨
dxFYd icEri lM oke ,ziriaXd©§¦¦§¥¨¦¥©¨
miwiCSd zglvd lke odd zFaFHA©¨¥§¨©§¨©©©¦¦
lke EpMln ceC zFNtY lke ,mzwcvA§¦§¨¨§¨§¦¨¦©§¥§¨
oi`W `N` ,zF`ltpe miQp EpizFNtY§¦¥¦¦§¦§¨¤¨¤¥
mlFr lW FrahA mqxtn iEPW mdÄ¤¦§ª§¨§¦§¤¨

xaM df iYxMfd xW`M('` f"i lirl)cFre , ©£¤¦§©§¦¤§¨§¥§
mXd zxfrA EPWxt`e"k `xwIe ,'a 'e zFnW) £¨§¤§¤§©©¥§©¦§¨

(`"i:
äpäådn lr on`p cr Ll oY` §¦¥¤¥§¥¤¡¨©©

`FA zrn iM ,Eprci .iYxn`X¤¨©§¦¨©§¦¥¥
did ceC EppFc` zcl cr ux`l l`xUi¦§¨¥¨¨¤©¥©£¥¨¦¨¨
minIde .dpW miraWe zF`n WlWM¦§¥§¦§¦¨¨§©¨¦
fraE oFnlU ,zFxFC drAx`l EwNgzi¦§©§§©§¨¨©§Ÿ©
b"v mdn cg` lkl riBie ,iXie caFre§¥§¦©§©¦©§¨¤¨¥¤
,mdxa`l aFxw mipwf mNM dPde ,dpẄ¨§¦¥ª¨§¥¦¨§©§¨¨
FzFn zpWA cg` lM micilFn Eide§¨¦¦¨¤¨¦§©

KxcM `NWmiIgd oi` iM ,ux`d lM ¤Ÿ§¤¤¨¨¨¤¦¥©©¦
cg` cilFd m`e .dpW d`n mPnfA¦§©¨¥¨¨¨§¦¦¤¨
mixg`d Eidi ,bdpOM FzExgaA mdn¥¤§©£©¦§¨¦§¨£¥¦
mdA idie ,mdxa`n xzFi c`n mipwf§¥¦§Ÿ¥¥©§¨¨¦¦¨¤
mc`d ini iM ,c`n xzFi lFcB `lRd©¤¤¨¥§Ÿ¦§¥¨¨¨
ceC zFpWaE ,miMx` mdxa` xFcA§©§¨¨£ª¦¦§¨¦
iM ,xzFi Eig ilE`e .mzivgnl Exfg̈§§©£¦¨§©¨¥¦
miAx mini oFnlUl EidW xWt ¤̀§¨¤¨§©§¨¦©¦
dlATd iWp` Epzp okle ,ux`l m`FaA§¨¨¨¤§¨¥¨§©§¥©©¨¨

,miAx mini caFrl zn` inkg mde§¥©§¥¡¤§¥¨¦©¦
dkElOd ia`l dUrp xYqp qp `Ede§¥¦§¨©£¨©£¦©§¨
itpM zgY zFqgl d`Ad zwCSd oA¤©©¤¤©¨¨©£©©©§¥
mini Kx` FO`A ExiMfi oke .dpikXd©§¦¨§¥©§¦§¦Ÿ¤¨¦

:miAx©¦
øáëeEPpi` mdxa`A `lRd iM iYWxR §¨¥©§¦¦©¤¤§©§¨¨¥¤

xMfPd mkgd aWgi xW`M©£¤©£Ÿ¤¨¨©¦§¨
mdxa` iM ,`xwOd ilrAn FzlEfe§¨¦©£¥©¦§¨¦©§¨¨
miraW FzFn mxh wgvi z` cilFd¦¤¦§¨¤¤¦§¦
ipW eilr Exar `l dPde ,dpW Wnge§¨¥¨¨§¦¥Ÿ¨§¨¨§¥
oi` xFC lkA miWp`de ,einiA miwlg£¨¦§¨¨§¨£¨¦§¨¥
zWlW mdilr xFar cr mdA dpwGd©¦§¨¨¤©££¥¤§¤
mi`tFxd EaXgi xW`M ,mzFni iwlg¤§¥§¨©£¤§©§¨§¦
.dpwGde zEWi`de zExgAde zEclId©©§§©©£§¨¦§©¦§¨
mdA minId xW` dN`d zFxFCaE©¨¥¤£¤©¨¦¨¤
mi`tFxd Fl EaWgi `l dpW miraWM§¦§¦¨¨Ÿ§©§¨§¦

:miXW xg` cr owfŸ¤©©©¦¦
ãBòåmiAx mipA cilFd mdxa` iM §¦©§¨¨¦¨¦©¦

zcNn dpW mirAx` ixg ©̀£¥©§¨¦¨¨¦¤¤
m`e .miltM iltM `lRd didie ,wgvi¦§¨§¦§¤©¤¤¦§¥¦§©¦§¦
eizExEgA inil l`d FxifgdW xn`pŸ©¤¤¡¦¨¥¦¥©¨
`lRd aEzMd xiMfd `l iM ,eilr dWwi¦§¤¨¨¦Ÿ¦§¦©¨©¤¤
mqxtnE iElB qp `Ede ,dGd lFcBd©¨©¤§¥¨§ª§¨

:raHd on KtdA§¥¤¦©¤©
ïîemdn ,dGd xFCA miWp`d iM rEcId ¦©¨©¦¨£¨¦©©¤¥¤

miraW z`ln cr mzpwfA EcilFIW¤¦§¦§¨¨©§Ÿ¦§¦
itM ,xzFie dpW mipFnW F` dpẄ¨§¦¨¨§¥§¦
mbe .mrah itl zEgNd mdA mnFwzd¦§¥¨¤©©§¦¦§¨§©
zFid cFr lke ,onf mdl oi` miWPd©¨¦¥¨¤§¨§¨¡
dniYd wx ,dpclY gx`d odl̈¤¨Ÿ©¥¥§¨©©¥¨
,mW iYWxR xW`M dxUe mdxa`A§©§¨¨§¨¨©£¤¥©§¦¨
dYre mdixErpA EcilFd `NW ipRn¦§¥¤Ÿ¦¦§¥¤§©¨
`lR did dxUA cFre .dGn df EcilFd¦¤¦¤§§¨¨¨¨¤¤

xg`e miWPM gx` dPOn lcg iMok i ¦¨©¦¤¨Ÿ©©¨¦§©£¥¥
:dpclY `lŸ¥¥§¨

äpäå,dia` iniM cakFi ini Eidi m` §¦¥¦¦§§¥¤¤¦¥¨¦¨
aFxw cr zEgNd DA mIwzze§¦§©¥¨©©©¨
`lR EPpi` ,miWPd hRWnM Dzpwfl§¦§¨¨§¦§©©¨¦¥¤¤¤
,EpizFAx Dl Epzp xW` onGA cilFY m ¦̀¦©§¨£¤¨§¨©¥
l`xUi z` l`bl midl`d dvxW ipRn¦§¥¤¨¨¨¡Ÿ¦¦§Ÿ¤¦§¨¥
,uTd riBd `le dN`d mig`d ici lr©§¥¨©¦¨¥¤§Ÿ¦¦©©¥
dpwf iM cr miAx mini mzcl xg ¦̀¥¥¨¨¨¦©¦©¦¨§¨

:xaC 'dn `lRi `le .mO`fh dxez ¦¨§Ÿ¦¨¥¥¨¨
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(æé)å äåLéå äðîé øLà éðáeçøNå äòéøáe éåLé §¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©
:ìàékìîe øáç äòéøá éðáe íúçà£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«

(çé)ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNò LL á÷òéì älà-úà¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤

(èé):ïîéðáe óñBé á÷òé úLà ìçø éða§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«
i"yx£·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ Èa∑ ּבית ׁשל עּקרֹו ׁשהיתה אּלא "א ׁשת", ּבהן נאמר לא .ּובכּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

(ë)úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

(àë)éçà ïîòðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´
:cøàå íétçå íétî Làøå̈®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§

(áë)äòaøà Lôð-ìk á÷òéì ãlé øLà ìçø éða älà¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNò̈¨«

(âë):íéLç ïã-éðáe§¥−̈ª¦«

(ãë):ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

(äë)ãìzå Bza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®©¥¯¤
:äòáL Lôð-ìk á÷òéì älà-úà¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

(åë)pä-ìkBëøé éàöé äîéøöî á÷òéì äàaä Lô ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½
:LLå íéML Lôð-ìk á÷òé-éðá éLð ãálî¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰ŒÏk∑ ּכנען מארץ ׁשּיצאּו »«∆∆«»»¿«¬…ְְֵֶֶֶַַָ
לׁשֹון  אּלא עבר לׁשֹון זֹו "הּבאה" ואין למצרים, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹלבא

ּכמֹו: ב)הוה, "והּנה (אסתר ּוכמֹו באה", היא "ּבערב ְְְִִֵֶֶֶָָָֹ

למּטה  טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ּבאה ּבּתֹו ְְֲִִִֵַַַָָָָָֹרחל
היּו לא ּכנען, מארץ לבא ׁשּכׁשּיצאּו לפי ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאל"ף,
יעקב  לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: וׁשׁש. ׁשּׁשים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלא

ÚÈ¯·e‰יז  ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰ÓÈ ¯L‡ È·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯· È·e ÔB‰˙Á‡ Á¯NÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈

·¯dzיח  ‰‡ÏÏ Ô·Ï ·‰Èc ‰tÏÊ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ È¯NÚ ˙ÈL ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»

ÔÓÈ·e:יט  ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙z‡ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈ƒ««¬…≈ƒ¿»ƒ

ÈÏÈc„˙כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÛÒBÈÏ e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«
˙È ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»¿»

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÔÓÚÂכא  ‡¯b ÏaL‡Â ¯Î·Â ÚÏa ÔÓÈ· È·e¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈≈»¿«¬»
:c¯‡Â ÌÈtÁÂ ÌÈtÓ L‡¯Â ÈÁ‡≈ƒ»…Àƒ¿Àƒ»»¿¿

Ïkכב  ·˜ÚÈÏ e„ÈÏÈ˙‡c ÏÁ¯ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»
:¯NÚ ‰Úa¯‡ ‡LÙ«¿»«¿¿»¬»

ÌÈLÁ:כג  Ô„ È·e¿≈»Àƒ

ÌlLÂ:כד  ¯ˆÈÂ Èe‚Â Ï‡ˆÁÈ ÈÏzÙ È·e¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ≈

dz¯aכה  ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰Èc ‰‰Ï· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿»≈¿«≈
:‡Ú·L ‡LÙ Ïk ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…»«¿»ƒ¿»

È˜Ùכו  ÌÈ¯ˆÓÏ ·˜ÚÈÏ ‡lÚc ‡LÙ Ïk»«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ»¿≈
ÔÈzL ‡˙LÙ Ïk ·˜ÚÈ È· ÈLpÓ ¯a dk¯È«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»«¿»»ƒƒ

:˙ÈLÂ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éða .'Bâå ätìæ éða älà (èé-çé)¥¤§¥¦§¨§§¥
.'Bâå á÷òé úLà ìçøKxC ¨¥¥¤©£Ÿ§¤¤

cgi zFxiaBd ipA zFpnl aEzMd©¨¦§§¥©§¦©©
awri glWIe xcqA xn`W FnM ,dNgzA¦§¦¨§¤¨©§¥¤©¦§©©£Ÿ

(d"kÎb"k d"l lirl)ipA zFnW dN`e xcqaE §¥§¥¤§¥¤§§¥
l`xUi('cÎ'a '` zFnW)mzFpnl F` , ¦§¨¥§¦§¨

xirSde FzxFkaM xFkAd mzFclFzM§§¨©§¦§¨§©¨¦
xcqA mzMxaA dUr xW`M FzxirvM¦§¦¨©£¤¨¨§¦§¨¨§¥¤
`AW ipRn o`kA la` ,awri igie©§¦©£Ÿ£¨§¨¦§¥¤¨
Ecxi Wtp miraWA iM mxRqn zFpnl¦§¦§¨¨¦§¦§¦¤¤¨§
,zFWtPA dAxnd miCwd ,dnixvn¦§©§¨¦§¦©§ª¤©§¨
zFpigNd KFzA lgx xiMfd KklE§¨¦§¦¨¥§©§¦

zW` xn`e ,cFakA DxiMfdl Kxvde§ª§©§©§¦¨§¨§¨©¥¤
dlrnl iYxMfd xW`M ,awri,c"l `"l) ©£Ÿ©£¤¦§©§¦§©§¨

(f"k c"n:k dxez

(åë)xnF`d ixaclE ,dnlW EpAx azM̈©©¥§ŸŸ§¦§¥¨¥
,mihaXd mr EclFp zFnF`Y§§¦©§¨¦
mzcixi mcw EzOW xnFl Ep` mikixv§¦¦¨©¤¥Ÿ¤§¦¨¨



ybieנד zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e iyiy meil inei xeriy
לפיכ עבר, לׁשֹון הּוא ׁשבעים", מצרימה ְְְְְִִִִַַָָָָָָהּבאה
ׁשבעים, היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, למעלה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָטעמֹו
יֹוכבד  להם ונּתֹוספה ּבניו ּוׁשני יֹוסף ׁשם ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּמצאּו

החֹומֹות. צמאֹונ(ּבין לרּוֹות ּתמצא ּומּׁשם יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור ועּין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

הּׁשבטים',)ּברׁש"י  עם נֹולדּו 'ּתאֹומֹות האֹומר: ּולדברי . ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ
לֹומר אנּו ׁשהרי ׁשּמתּוצריכים למצרים, ירידתן לפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשׁש עׂשו רּבה': ּב'וּיקרא מצאתי ּכאן. נמנּו ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹלא
ּביתֹו",נפׁשֹות  "נפׁשֹות אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו ְְְֵֵַַָָָָ

יעקב, הרּבה. לאלהּות עֹובדין ׁשהיּו לפי רּבים, ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹלׁשֹון
לפי  "נפׁש", אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו ְְְִִִֵֶֶַָָָׁשבעים

אחד  לאל עֹובדים .ׁשהיּו ְְִֵֶֶָָ

(æë)íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦
:íéòáL äîéøöî äàaä á÷òé-úéáì Lôpä-ìk̈©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

ß zah 'e iyiy mei ß

(çë)åéðôì úøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈
:ïLb äöøà eàáiå äðLb®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤

i"yx£ÂÈÙÏ ˙¯B‰Ï∑ מקֹום לֹו לפּנֹות ּכתרּגּומֹו, ¿…¿»»ְְְַַָ
ּבּה יתיּׁשב האי לׁשם.∑ÂÈÙÏ.ּולהֹורֹות ׁשּיּגיע קדם ְְִֵֵַָָ¿»»ְִֶֶַַָֹ

ּבית  לֹו לתּקן לפניו", "להֹורֹות אּגדה: ְְְְִֵֵַַַָָָָּומדרׁש
הֹוראה ּתלמּוד  ּתצא ׁשּמּׁשם ,. ְִֵֵֶַָָָ

(èë)åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìòiå Bzákøî óñBé øñàiå©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
åéøàeö-ìò jáiå åéøàeö-ìò ìtiå åéìà àøiå äðLb®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈

:ãBò«
i"yx£Bz·k¯Ó ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ∑ את אסר ּבעצמֹו הּוא «∆¿…≈∆¿«¿ְְֶַַָ

לּמרּכבה  אביו הּסּוסים לכבֹוד ‡ÂÈÏ.להזּדרז ‡¯iÂ∑ ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ«≈»≈»
אביו נראה יֹוסף  BÚ„.אל ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ j·iÂ∑ לׁשֹון ְִִֵֶָָ«≈¿¿««»»ְ

וכן: ּבכּיה, לד)הרּבֹות יׂשים (איוב איׁש על לא "ּכי ְְְִִִִֵַַָָֹ

נֹוספֹות  עּלֹות עליו ׂשם אינֹו הּוא: רּבּוי לׁשֹון ְִִֵָָָָעֹוד",
חטאיו  על על יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף , ְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי על נפל לא יעקב אבל ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹהרגיל,
קֹורא  ׁשהיה רּבֹותינּו "ׁשמע"ואמרּו .את ְְְֵֵֶֶַַָָָ

(ì)éøçà íòtä äúeîà óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBò ék E §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«

i"yx£ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑ּכתרּגּומֹו ּומדרׁשֹו:,ּפׁשּוטֹו »»«»«ְְְְִַָ
ולעֹולם  הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי ְְִִִֵֶַָָָָָָָסבּור
ׁשּיתּבעני  אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ׁשּנסּתּלקה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבא,

לא  חי, ׁשעֹוד עכׁשו, .מיתת ְְְִֶַַַָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אחת  ּפעם אּלא .אמּות ֶַַַַָָ

ÌÈ¯ˆÓaכז  dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÛÒBÈ È·e¿≈≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
elÚc ·˜ÚÈ ˙È·Ï ‡˙LÙ Ïk ÔÈ¯˙ ‡˙LÙ«¿»»¿≈»«¿»»¿≈«¬…¿«

:ÔÈÚ·L ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

ÛÒBÈכח  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

eÓc˜Ï˙כט  ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¯ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙe dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

ÓÊ‡ל  ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ¯˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Kixv oi`e .o`M Epnp `l ixdW mixvnl§¦§©¦¤£¥Ÿ¦§¨§¥¨¦
Exn` ixdW ,dfl(`"k c"t x"a)dcEdi iAx ¨¤¤£¥¨§©¦§¨

,mihaXd E`Vp mdizFig`l xnF`¥§©§¥¤¦§©§¨¦
,eipA iWp zFnF`Yd dN` Eid dPde§¦¥¨¥¤©§§¥¨¨

,odilr xn` aEzMdeipa iWp caNn §©¨¨©£¥¤¦§©§¥§¥
.awrixn` aEzMd dGn dcEdi iAxe ©£Ÿ§©¦§¨¦¤©¨¨©

ipA iWp caNn xn`l mrH dn iM ,oM¥¦©©©¥Ÿ¦§©§¥§¥
xn`W ixg` ,zFIprpMd awrii`vFi ©£Ÿ©§©£¦©£¥¤¨©§¥

,Fkxii`vFIn od mB eipA iWp xEarA wx §¥©©£§¥¨¨©¥¦§¥
ozF` mqxR `l la` ,oM xn`i Fkxi§¥Ÿ©¥£¨Ÿ¦§¥¨

ozcl zrA oxiMfd `l xW`M o`kA§¨©£¤Ÿ¦§¦¨§¥¥¨¨
dPd xiMfd `l iM ,cFre .mihaXd mr¦©§¨¦§¦Ÿ¦§¦¥¨
,mixvnA EAxzie EcilFi xW` wx©£¤¦§¦§©§¦§©¦
iEAxA dUrPd lFcBd qPd ricFdl§¦©©¥©¨©©£¨¨¦
dfA mde ,mixvnA EAx xW` mEvrd¤¨£¤©§¦§©¦§¥¨¤
Wi`d iM EpOi `l mdiWpE ,Wtp miraW¦§¦¨¤§¥¤Ÿ¦¨¦¨¦

:cg` `Ed FYW` mrfk dxez ¦¦§¤¨
.åéìà àøiå (ì-èë)l` d`xp sqFi ©¥¨¥¨¥¦§¨¤

.eia`,cFr eix`Ev lr JaIe ¨¦©¥§§©©¨¨
ltp `l awri la` ,dIkA ziAxd oFWl§©§¨©§¦¨£¨©£ŸŸ¨©

Exn`e ,FwXp `le FpA sqFi x`Ev lr©©©¥§§Ÿ¦§§¨§
,rnW z`ixw `xFw didW EpizFAx©¥¤¨¨¥§¦©§©

A mrh iYrci `le .i"Xx oFWl`xIe §©¦§Ÿ¨©§¦©©§©¥¨
,eil`lr ltp xW`M E`xzPW rEcIA iM ¥¨¦©¨©¤¦§¨©£¤¨©©

lRIW cFaM KxC EPpi` iM ,cFre .Fx`Ev©¨§¦¥¤¤¤¨¤¦Ÿ
degYWIW la` eia` ix`Ev lr sqFi¥©©§¥¨¦£¨¤¦§©£¤

aEzMM ,eici wXpIW F` Fl(a"i g"n oNdl) ¤§©¥¨¨©¨§©¨

EgYWIe eiMxA mrn mz` sqFi `vFIe©¥¥Ÿ¨¥¦¦§¨©¦§©
xzFi diE`x FGd drXde ,eiR`l§©¨§©¨¨©§¨¥

lM oke .Fl zegYWdlcFraEzMA §¦§©£Ÿ§¥¨©¨



נה ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e iyiy meil inei xeriy

(àì)äìòà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−
øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì äãébàå§©¦´¨§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬

:éìà eàa ïòðk-õøàa§¤«¤§©−©¨¬¥¨«
i"yx£Á‡ ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È∑לֹו אֹומר וגֹו':ועֹוד צאן" רֹועי ."והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

(áì)íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö éòø íéLðàäå§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

(âì):íëéNòn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

(ãì)éãáò eéä äð÷î éLðà ízøîàåeðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤̧Æ¦§¥´
eáLz øeáòa eðéúáà-íb eðçðà-íb äzò-ãòå§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ

:ïàö äòø-ìk íéøöî úáòBú-ék ïLb õøàa§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ

i"yx£ÔLb ı¯‡a e·Lz ¯e·Úa∑,לכם צריכה והיא «¬≈¿¿∆∆…∆ְְִִֶָָ
ּבקיאין  אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו מרעה, ארץ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹׁשהיא

ׁשם  ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם אחרת, .ּבמלאכה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚB˙ŒÈk∑ להם ׁשהם .אלהּות לפי ƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

æî(à)éçàå éáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹
ípäå ïòðk õøàî eàa íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈

:ïLb õøàa§¤¬¤«¤

(á)éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà äö÷îe¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬
:äòøô©§«Ÿ

i"yx£ÂÈÁ‡ ‰ˆ˜Óe∑,לגבּורה ׁשּבהם הּפחּותים מן ƒ¿≈∆»ְְִִִֶֶַָָ
יעׂשה  ּגּבֹורים, אֹותם יראה ׁשאם ּגּבֹורים, נראים ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשאין
ׁשמעֹון, ראּובן, הם: ואּלה מלחמּתֹו, אנׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָאֹותם

ׁשמֹותם  מׁשה ּכפל ׁשּלא אֹותם ּובנימין. יׂששכר ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹלוי,
ליהּודה  "וזאת ּכפל: הּגּבֹורים ׁשמֹות אבל ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּכׁשּברכם.
ּברּו אמר, "ּולגד יהּודה", קֹול ה' ׁשמע ְְְַַַַָָָָֹוּיאמר,

‡q˜לא  È‰e·‡ ˙È·Ïe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב  È˙È‚ È¯Ó È¯·‚ È¯‡ ‡Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג  ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„·BÚ»≈

CÈc·Úלד  BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡˙‰·‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡ ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡Ú ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

ÈÁ‡Âא  ‡a‡ ¯Ó‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â«¬»≈¿«ƒ¿«¿…«¬««»¿««
‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿¬≈«¿»

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â ÔÚÎ„ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿…∆

‚·¯ÔÈב  ‡LÓÁ ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»À¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ√»«¿…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,dAxd FnM EPpi` ,`Ed xTr lr ztqFY¤¤©¦¨¥¤§©§¥
cFr miUi Wi` lr `l(b"k c"l aFI`), Ÿ©¦¨¦¦

:xzFi `le ei`Hg itM eilr miUIW¤¨¦¨¨§¦©¨¨§Ÿ¥
ïBëpäål`xUi ipir Eid xaM iM ipirA §©¨§¥©¦§¨¨¥¥¦§¨¥

sqFi `AWkE ,owGn zvw micaM§¥¦§¨¦Ÿ¤§¤¨¥
ztpvOd eipR lre dpWOd zaMxnA§¦§¤¤©¦§¤§©¨¨©¦§¤¤
eia`l xMp did `l ,mixvn ikln KxcM§¤¤©§¥¦§©¦Ÿ¨¨¦¨§¨¦
xiMfd Kkitl ,EdExiMd `l eig` mbe§©¤¨Ÿ¦¦§¦¨¦§¦
eia` l` d`xzp xW`M iM aEzMd©¨¦©£¤¦§¨¨¤¨¦
Fx`Ev lr eia` ltp FxiMde FA hiAdW¤¦¦§¦¦¨©¨¦©©¨
eilr dMai xW`M ,cFr eilr dkaE¨¨¨¨©£¤¦§¤¨¨

xg`e .Ed`x `NWM dGd mFId cr cinŸ¦©©©¤§¤Ÿ¨¨§©©
xn` KMizF`x ixg` mrRd dzEn` ¨¨©¨¨©¨©©£¥§¦

:LipR z ¤̀¨¤
øáãåm` ,diEvn FzrnC in `Ed rEci §¨¨¨©¦¦§¨§¨¦

ig FpA z` `vFOd owGd a`d̈¨©¨¥©¥¤§©
xFkAd oAd F` ,la`de WE`Id xg`l§©©©¥§¨¥¤©¥©§

Fxn` xEarA WEgY l`e .KlFOdxn`Ie ©¥§©¨©£¨§©Ÿ¤
,l`xUixiMfie xfgie xAci EPOn iM ¦§¨¥¦¦¤§©¥§©£Ÿ§©§¦

oke ,FnW('pÎg"n `"n lirl)lM z` uAwIe §§¥§¥©¦§Ÿ¤¨
ipW cNi sqFilE 'Fbe mipW raW lkŸ̀¤¤©¨¦§§¥ª¨§¥
dxFYA cinY miAx zFnFwnA oke .mipä¦§¥¦§©¦¨¦©¨

:`xwOaE`l dxez ©¦§¨
éLðà ék ïàö éòø íéLðàäå (áì)§¨£¨¦Ÿ¥Ÿ¦©§¥

.eéä äð÷îmdW mdl xn` ¦§¤¨¨©¨¤¤¥
lW zFndA ErxIW `l la` ,mirFx¦£¨Ÿ¤¦§§¥¤
mdl Wi mnvr lWA mB iM ,mixg £̀¥¦¦©§¤©§¨¥¨¤
`N` ,mzF` Erxi ziA ipaE micar£¨¦§¥©¦¦§¨¤¨

mrh dfe .dpwnA mxWrWiWp` iM ¤¨§¨§¦§¤§¤©©¦©§¥
,Eid dpwndAx dCare xWr mdl dide ¦§¤¨§¨¨¨¤¤©£ª¨©¨

`l iM ,mdl xW` ax dpwnA c`n§Ÿ§¦§¤©£¤¨¤¦Ÿ
:cFakl wx xiMfdl dvxbl dxez ¨¨§©§¦©§¨



ybieנו zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e iyiy meil inei xeriy
אמר  "ּולדן נפּתלי", אמר "ּולנפּתלי ּגד", ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָמרחיב
רּבה', 'ּבראׁשית לׁשֹון זה לאׁשר, וכן לזבלּון וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֻּדן",
ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא אבל יׂשראל. ארץ אּגדת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא

צב) הם (ב"ק ׁשמֹותם מׁשה ׁשּכפל ׁשאֹותם ְִֵֶֶֶַָָָָֹמצינּו

ׁשהכּפל  ויהּודה ּפרעה. לפני הביא ואֹותן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהחּלׁשים,
ּבּדבר  יׁש טעם אּלא חּלׁשּות, מּׁשּום הכּפל לא ,ׁשמֹו, ְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבּה ׁשנינּו ּד'ספרי' ּובבריתא קּמא'. ּב'בבא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָּכדאיתא
ׁשּלנּו ּבּגמרא ּכמֹו הּברכה" .ּב"וזאת ְְְְְֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(396 'nr eh jxk zegiy ihewl)

יׂשראל, ארץ אגּדת ׁשהיא רּבה, ּבראׁשית לׁשֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזהּו
ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא ב)אבל מז, ּבארץ (רש"י הּלּמּוד סגנֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ

ירּוׁשלמי. ּתלמּוד מּסגנֹון ּכּנראה ותמציתי, קצר הּוא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּיׂשראל
ׁשמֹות ׁשּנכּפלּו יׂשראל ארץ אגּדת מפרׁש ּכי הּגּבֹורים לכן , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבלׁשֹון  אריכּות אינֹו הּׁשמֹות ׁשהכּפלת נמצא זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָלפי

ּומפרסמים  ּגּבֹורים להיֹותם - עצמֹו ּבפני ענין אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּברכה,
יֹותר, אר ׁשּסגנֹונּה הּבבלית, הּגמרא ואּלּו ׁשמֹותם. ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻהכּפלּו

ׁשּׁשמֹות ּבלׁשֹון החּלׁשיםמפרׁש הארי ׁשּמׁשה הינּו נכּפלּו, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
אּלּו. ׁשבטים ּולהגּביר לחּזק ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָהּברכה

(â)eøîàiå íëéNòn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãáò ïàö äòø äòøt-ìà:eðéúBáà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©£¥«

(ã)ïéà-ék eðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´
éãáòì øLà ïàvì äòøîõøàa áòøä ãáë-ék E ¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤

éãáò àð-eáLé äzòå ïòðk:ïLb õøàa E §¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤

(ä)éáà øîàì óñBé-ìà äòøt øîàiåéçàå Eeàa E ©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬
éìà:E ¥¤«

(å)éðôì íéøöî õøàáLBä õøàä áèéîa àåä E ¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬
éáà-úàéçà-úàå Ezòãé-íàå ïLb õøàa eáLé E ¤¨¦−§¤©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨

:éì-øLà-ìò äð÷î éøN ízîNå ìéç-éLðà ía-Léå§¤¨Æ©§¥©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«
i"yx£ÏÈÁŒÈL‡∑ ּבאּמנּותן צאן ּבקיאין צאן ∑ÈÏŒ¯L‡ŒÏÚ.לרעֹות .ׁשּלי על «¿≈«ƒְְְִִִָָֹֻ«¬∆ƒִֶַֹ

(æ)äòøô éðôì eäãîòiå åéáà á÷òé-úà óñBé àáiå©¨¥³¥Æ¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ
:äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑ ּבלע"ז שלודי"ר לפרקים, הּמלכים לפני הּנראים ּכל ּכדר ׁשלֹום, ׁשאלת .היא «¿»∆«¬…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

e¯Ó‡Âג  ÔBÎÈ„·BÚ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»»≈«¬»
Û‡ ‡Á‡ Û‡ CÈc·Ú ‡Ú ÈÚ¯ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»≈»»«¿»«¬«¿»«

:‡˙‰·‡¬»»»»

·‡¯Ú‡ד  ‡·˙Bz‡Ï ‰Ú¯t ˙ÂÏ e¯Ó‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»¿«¿»
È¯‡ CÈc·ÚÏ Èc ‡ÚÏ ‡ÈÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ‡È˙‡¬≈»¬≈≈«¬»¿»»ƒ¿«¿»¬≈
ÔÚk Ôe·˙È ÔÚÎe ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a CÈc·Ú«¿»¿«¿»¿…∆

CÈÁ‡Âה  Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¿≈»¬¿«»
:C˙ÂÏ B˙‡¬¿»»

ÈtL„a¯ו  ‡È‰ CÓ„˜ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ√»»ƒƒ¿«ƒ
Ôe·˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ·È˙B‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»≈»¬¿»«»≈¿
ÔÈ¯·b ÔB‰a ˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ¿À¿ƒ

:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ Èa¯ ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc¿≈»¿«ƒ«»≈≈≈«ƒƒ

˜„Ìז  dpÓÈ˜‡Â È‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ≈»«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»
:‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e ‰Ú¯t«¿…»ƒ«¬…»«¿…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äòøî ïéà ék eðàa õøàa øeâì (ã)¨¨¨¤¨¦¥¦§¤
éãáòì øLà ïàvì.EDnY ip` ©Ÿ£¤©£¨¤£¦¨¥©

mixvnA mB iM ,Fl Exn`W dGd mrHA©©©©¤¤¨§¦©§¦§©¦
mixvn ux`A arxd caM iM drxn oi ¥̀¦§¤¦¨¥¨¨¨§¤¤¦§©¦
dilr iM ,xzFi F` orpM ux`A FnM§§¤¤§©©¥¦¨¤¨
iM Exn` ilE`e .dxfBd xTr dzid̈§¨¦©©§¥¨§©¨§¦
Elk`i arxd caM ipRn orpM ux`A§¤¤§©©¦§¥Ÿ¤¨¨¨Ÿ§
Exi`Wi `le dcVd aUr miWp`d̈£¨¦¥¤©¨¤§Ÿ©§¦
Wi mixvn ux`A la` ,dndAl dign¦§¨©§¥¨£¨§¤¤¦§©¦¥

DA x`Xze miWp`d DA Eigi xaW DÄ¤¤¦§¨¨£¨¦§¦¨¥¨
vn ux`A didW okYie .hrn drxnmix ¦§¤§¨§¦¨¥¤¨¨§¤¤¦§©¦

mixF`id ipRn Eg`A hrn drxn¦§¤§©¨¨¦§¥©§¦
:minb`ded dxez §¨£¨¦
éáà (ä)éçàå Eéìà eàa E.Ezqpkd ¨¦§©¤¨¥¤©§¨©

iM iYrnW dPd xnF`M ,mixaC§¨¦§¥¦¥¨©§¦¦
Liptl mixvn ux`e E`A Lig`e Lia`̈¦§©¤¨§¤¤¦§©¦§¨¤
Lia` ,xn`IW ipirA oFkPde .`id¦§©¨§¥©¤Ÿ©¨¦
Lilre ,LcFaM rnWl ,E`A Lil` Lig`e§©¤¥¤¨§¥©§§§¨¤

mdOr dUrYW d`x .madi EkilWd¦§¦§¨¨§¥¤©£¤¦¨¤
l`l Wie ,xaCd Lilr iM daFh¨¦¨¤©¨¨§¥§¥

:Lcie dxez ¨§
.äòøt úà á÷òé Cøáéå (æ)`id ©§¨¤©£Ÿ¤©§Ÿ¦

oi`xPd lM KxcM mFlW zl`W§¥©¨§¤¤¨©¦§¦
Fpi`e .i"Xx oFWl ,miwxtl mikln iptl¦§¥§¨¦¦§¨¦§©¦§¥
dkElOd xqEn KxCn oi`W ,oM d`xp¦§¨¥¤¥¦¤¤©©§¨
FnkE ,KlOd mFlWA mc` l`WIW¤¦§©¨¨¦§©¤¤§

Exn`W(.h"t zAW)ozFPW car Wi mElM ¤¨§©¨§¥¤¤¤¥



נז ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy

(ç)éiç éðL éîé änk á÷òé-ìà äòøt øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«

(è)ìL éøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷òé øîàiåíéL ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½§¦¬
àìå éiç éðL éîé eéä íéòøå èòî äðL úàîe§©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ
:íäéøeâî éîéa éúáà éiç éðL éîé-úà eâéOä¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«

i"yx£È¯e‚Ó ÈL∑ּג ּבארץ ימי ּגר הייתי ימי ּכל ‰e‚ÈO.רּותי, ‡ÏÂ∑ ּבּטֹובה. ¿≈¿«ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ¿…ƒƒְָ

(é):äòøô éðôlî àöiå äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑:ׂשרים מּלפני הּנפטרים ּכל ּכדר «¿»∆«¬…ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ּברכֹו? ּברכה ּומה רׁשּות. ונֹוטלים אֹותם ְְְְְְְִִֵַָָָָמברכים

ׁשֹותה ׁשּיעלה  מצרים ארץ ׁשאין לפי לרגליו, נילּוס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשל  ּומּברכתֹו ּומׁשקּה, עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי
עֹולה  והּוא נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ואיל ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹיעקב

הארץ את ּומׁשקה .(תנחומא)לקראתֹו ְְִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 31 cenr ,e jxk zegiyÎihewl itÎlr)

qEliPl awri zMxA¦§©©£Ÿ©¦

את־ּפרעה  יעקב ְַָויברְֲֶֶַַֹֹֽ
לרגליו נילּוס ׁשּיעלה רש"י)ּברכֹו ובפירוש י. (מז, ְְְֲִֵֶֶַַָ

ּפרעה  את יעקב ּבר אי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹלכאֹורה
לּיאֹור" עֹובדים היּו והּמצרּיים "ּפרעה והרי לּנילּוס, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹּבנֹוגע

יג) פרשה וארא לעבֹודה־(תנחומא ּבקׁשר ּפרעה את ּבר ואי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ָָזרה?

היה  ׁשהּנילּוס הּטעם ּדהרי הּנֹותנת'. ׁש'היא לֹומר, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָויׁש

מצרים  ארץ ׁש"אין ּדמּכיון הּוא, מצרים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעבֹודה־זרה
ּומׁשקּה" עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, מי פרשתנו ׁשֹותה (רש"י ְְִִֵֶֶַָָָָ

ּפרנסתם.שם) להם הּמביא הּוא ׁשהּנילּוס הּמצרּיים חׁשבּו ,ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
נתקּימה, ּוברכתֹו לרגליו", נילּוס "ׁשּיעלה יעקב ּכׁשּבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא
יתּבר הּבֹורא מּכח ורק עצמֹו, מּכח עֹולה הּנילּוס ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹראּו
נחלׁשה  יעקב ּברּכת ׁשעל־ידי ונמצא, ׁשעֹולה. זה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוא

מצרים. ׁשל ְֲִִֶַָָָָהעבֹודה־זרה

ß zah 'f ycew zay ß

(àé)íäì ïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³
ññîòø õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®

:äòøô äeö øLàk©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ
i"yx£ÒÒÓÚ¯∑ היא ּגׁשן .מארץ «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ

CiÁ:ח  ÈL ÈÓBÈ ‰nk ·˜ÚÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¬…«»≈¿≈«»

˙È˙e·˙Bט  ÈL ÈÓBÈ ‰Ú¯ÙÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿«¿…≈¿≈»«
ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈ·e ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈
ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ ÈL¿≈««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e·˙Bz ÈÓBÈa È˙‰·‡¬»»«¿≈»¿

˜„Ìי  ÔÓ ˜Ùe ‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ√»
:‰Ú¯t«¿…

ÈÂ‰·יא  È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ·È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
¯ÈtL„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
„Èwt È„ ‡Ók ÒÒÓÚ¯„ ‡Ú¯‡a ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ

:‰Ú¯t«¿…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,WOn dkxA did la` .FAxl mFlẄ§©£¨¨¨§¨¨©¨
iptl mi`Ad miciqgde mipwGd KxCW¤¤¤©§¥¦§©£¦¦©¨¦¦§¥
miqkpE xWrA mzF` Kxal miklOd©§¨¦§¨¥¨§¤§¨¦
oiprkE ,mzEkln `Vpzde cFake§¨§¦§©¥©§¨§¦§¨

aEzMd xn`W(`"l '` `"n)ipc` igi ¤¨©©¨§¦£Ÿ¦
xfg eiptNn Fz`vaE .mlrl ceC KlOd©¤¤¨¦§Ÿ¨§¥¦§¨¨¨©
Exn`e ,eiptNn zEWx lHl FzF` KxaE¥¥¦Ÿ§¦§¨¨§¨§

EpizFAx(e"k `Up `nEgpY)qElip dlrIW ©¥©§¨¨Ÿ¤©£¤¦
:Flbxlg dxez §©§

.éiç éðL éîé eéä íéòøå èòî (è)§©§¨¦¨§¥§¥©©
dn ,Epia` owGd mrh iYrci `lŸ¨©§¦©©©¨¥¨¦©
dnE ,KlOd l` opF`zIW `Ed xqEO¨¤¦§¥¤©¤¤©

xn`l mrHipW ini z` EbiVd `le ©©¥Ÿ§Ÿ¦¦¤§¥§¥
,izFa` iIgdigie mbiVi cFr ilE` iM ©¥£©¦©©¦¥§¦§¤
:mdn xzFi¥¥¤

äàøðåFA dwxf Epia` awri iM il §¦§¤¦¦©£Ÿ¨¦¨§¨
,c`n owf d`xp dide daiU¥¨§¨¨¦§¨¨¥§Ÿ
iWp` ax oi` iM FzEpwf lr DnY drxtE©§Ÿ¨©©¦§¦¥Ÿ©§¥
xaMW ,KM lM mini mikix`n FPnf§©©£¦¦¨¦¨¨¤§¨
ini dOM Fl l`W okle ,mzFpW Exvẅ§§¨§¨¥¨©©¨§¥
lkA owf LzFnM izi`x `l iM ,LiIg ipW§¥©¤¦Ÿ¨¦¦§§¨¥§¨
miWlW eini iM awri dpr f` ,izEkln©§¦¨¨¨©£Ÿ¦¨¨§¦
hrn iM mdA Dnzi l`e ,dpW z`nE§©¨¨§©¦§©¨¤¦§©
la` ,xzFi EigW eizFa` zFpW cbpM md¥§¤¤§£¨¤¨¥£¨

dwxf dgp`e lnrA mirx mzFid ipRn¦§¥¡¨¨¦§¨¨©£¨¨¨§¨
:c`n owf d`xpe daiU FAi dxez ¥¨§¦§¨¨¥§Ÿ

(àé)mrhedGg` mdl oYIe sqFi aWFIe §©©©¥¥©¦¥¨¤£ª¨
.'Fbeux`d ahinA mzF` aiWFdW §¤¦¨§¥©¨¨¤

EidIW dvx `l iM ,mdl ozPW dGg`aE©£ª¨¤¨©¨¤¦Ÿ¨¨¤¦§
zlgpe ,miYA mdl dpwe ux`A mixbM§¥¦¨¨¤§¨¨¨¤¨¦§©£©
drxR zEWxn dfe ,mdl ozp mxke dcÜ¤§¤¤¨©¨¤§¤¥§©§Ÿ
`l ,Ep`A ux`A xEbl Exn` md iM¦¥¨§¨¨¨¤¨Ÿ
,Epvx`l aEWp arxd xarIWkE ,xEcl̈§¤©£Ÿ¨¨¨¨§©§¥
,Lia` z` aWFd ,sqFil xn` drxtE©§Ÿ¨©§¥¥¤¨¦
miaWFYd ux`d iWp`M maiWFIW¤¦¥§©§¥¨¨¤©¨¦

:oWB ux`Aai dxez §¤¤¤



ybieנח zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy

(áé)úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé ìkìëéå©§©§¥³¥Æ¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´
:óhä éôì íçì åéáà̈¦®¤−¤§¦¬©¨«

i"yx£Ûh‰ ÈÙÏ∑הּצרי ּביתם לפי ּבני .לכל ¿ƒ«»ְְְִִֵֵַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ,d jxk zegiy ihewl)

אביו  ּבית ּכל ואת אחיו ואת אביו את יֹוסף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָויכלּכל
הּטף לפי יב)לחם (מז, ְִֶֶַָ

ׁשמֹו על נקראים הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד יׂשראל, ׁשּכל ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמצינּו
ּכּכתּוב יֹוסף, פ)ׁשל ּפרנס (תהילים יֹוסף ּכי יֹוסף", ּכּצאן "נֹוהג ְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

ׁשּיֹוסף  ּבגלל האם ולכאֹורה, הרעב. ּבימי ּביתם ּובני אחיו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת
ׁשמֹו? על נקראים יׂשראל ּכל יהיּו אביו ּבית את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָּכלּכל

ׁשהּוא  הּטֹובה הּמידה על־ׁשם 'יֹוסף' נקראים הם ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלא:
ׁשּיׁש זֹו, להנהגה הּכח ּכלֹומר, מהם. ואחד אחד לכל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעניק
ּבא  – רעה ּתחת טֹובה לׁשּלם מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבכל

הּתניא ּבספר ּכדאיתא פי"ב מּיֹוסף. לׁשּלם )(סוף ׁשּלא "וגם : ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לחיבים  לגמֹול – אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, ּכפעלֹו ְְְְְֳִִֶַַַַָָָָָלֹו

אחיו". עם מּיֹוסף ללמֹוד ּבּזֹוהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְִִִֵֶֶַַָָטֹובֹות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr d zegiy ihewl)

הּטף  לפי לחם . . אחיו ואת אביו את יֹוסף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָויכלּכל
יב) לגמל (מז, יֹוסף ׁשל מהנהגתֹו ללמד ׁשּיׁש ּבּזהר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹנאמר

ּדהּנה  לבאר, ויׁש רעה. ּתחת טֹובה לׁשּלם טֹובֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלחּיבים
מּמעׂשיהם  יצאה ּבפעל אבל לֹו, להרע התּכּונּו יֹוסף ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחי
ּבגלל  טֹובה, להם ׁשּלם לכן ּגדֹולה". "ּפליטה - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתֹועלת

ונּזק: מּזיק לכל הּדין והּוא מעׂשיהם. ׁשל החּיּובית ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹוצאה
ההּזק  ׁשּמעׂשה ספק אין אבל להרע, התּכּון הּמּזיק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאמנם
מה  וכל ה', ׁשליח אּלא אינֹו הּמּזיק ׁשהרי טֹובה, לּנּזק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגרם

עביד. לטב רחמנא ְֲֲֲִִַַַָָּדעביד

(âé)dìzå ãàî áòøä ãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©
:áòøä éðtî ïòðk õøàå íéøöî õøà¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÎa ÔÈ‡ ÌÁÏÂ∑ הראׁשֹון לענין ,חֹוזר ¿∆∆≈¿»»»∆ְִִֵָָָ
הרעב  ׁשני לׁשֹון ∑dÏzÂ.לתחּלת 'וּתלאה', ּכמֹו ְְִִֵַָָָ«≈«ְְְִֶַ

לֹו: ודֹומה ּכתרּגּומֹו, כו)עיפּות, הּירה "ּכמתלהלּה(משלי ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַֹ
."זּקים  ִִ

(ãé)-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé èwìéå©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤
àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïòðk õøàáe íéøöî¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬

:äòøô äúéa óñkä-úà óñBé¥²¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ
i"yx£ÌÈ¯·L Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma∑לֹו .הּכסף אתנֹותנין «∆∆¬∆≈…¿ƒְִֶֶֶַ

(åè)eàáiå ïòðk õøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
änìå íçì eðl-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤§¨¬¨

:óñk ñôà ék Ecâð úeîð̈−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
i"yx£ÒÙ‡∑'ׁשלים' .ּכתרּגּומֹו: »≈ְְְִַ

Ïkיב  ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»

Ùk‡יג  ÛÈw˙ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

ÁÎzL‡cיד  ‡tÒk Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»¿ƒ¿¿«
‡¯e·ÈÚa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙È·Ï ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈ·Ê Ôep‡ Ècƒƒ»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Ú¯t«¿…

Ú¯‡Óe‡טו  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe¿ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ≈«¿»
¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ È‡¯ˆÓ ÏÎ B˙‡Â ÔÚÎ„ƒ¿«««¬»ƒ¿»≈¿«≈¿≈«
È¯‡ CÏ·˜Ï ˙eÓ ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ ‡Ï ·‰«»»«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏL¿ƒ«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.'Bâå óñkä ìk úà óñBé èwìéå (ãé)©§©¥¥¤¨©¤¤§
lkA oiprd xnbe df aEzMd xRq¦¥©¨¤§¨©¨¦§¨§¨
dnkgA sqFi zFlrn ricFdl dWxRd©¨¨¨§¦©©£¥§¨§¨
mipEn` Wi` did ike ,zrcaE dpEazA¦§¨§©©§¦¨¨¦¡¦
dUr `le ,drxR ziA sqMd lM `iadW¤¥¦¨©¤¤¥©§Ÿ§Ÿ¨¨
mixYqn ipFnhnE sqM zFxvF` Fnvrl§©§§¤¤©§¥¦§¨¦

,orpM ux`l FgNWl F` mixvn ux`A§¤¤¦§©¦§©§§¤¤§©©
sqMd lM FA ghFAd KlOl ozp la £̀¨¨©©¤¤©¥©¨©¤¤
`vnE ,zFtEBd mB dnc`d z` Fl dpwe§¨¨¤¨£¨¨©©¨¨
`Ed mXd iM mrd ipirA oM mB og dfÄ¤¥©¥§¥¥¨¨¦©¥

:ei`xi z` gilvOdeh dxez ©©§¦©¤§¥¨
íéøöî õøàî óñkä íziå (åè)©¦Ÿ©¤¤¥¤¤¦§©¦

ìà íéøöî ìë eàáiå ïòðk õøàîe¥¤¤§©©©¨Ÿ¨¦§©¦¤
óñBéux`n sqMd mY iM xiMfde .'Fbe ¥§§¦§¦¦©©¤¤¥¤¤

l` m`FaA mixvn iM xEarA ,orpM§©©©£¦¦§©¦§¨¤
mYW ixg` Exn` iM ,df Fl ExiMfi sqFi¥©§¦¤¦¨§©£¥¤©
cFr E`Fai `le orpM ux`n mB sqMd©¤¤©¥¤¤§©©§Ÿ¨
qt` iM LCbp zEnp dOl ,xAWl Lil ¥̀¤¦§Ÿ¨¨¨¤§§¦¨¤



נט ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy

(æè)íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
:óñk ñôà-íà¦¨¥−¨«¤

(æé)óñBé íäì ïziå óñBé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧
ø÷aä äð÷îáe ïàvä äð÷îáe íéñeqa íçì¤¹¤©¦À§¦§¥¬©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈
:àåää äðMa íäð÷î-ìëa íçla íìäðéå íéøîçáe©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ§¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«

i"yx£ÌÏ‰ÈÂ∑:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו לּה",(ישעיה מנהל כג)"אין ינהלני (תהלים מנּוחֹות מי .""על «¿«¬≈ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

(çé)úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää äðMä ízzå©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À
óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦ µ¦©´©¤½¤
éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä äð÷îe¦§¥¬©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½

:eðúîãàå eðúiåb-íà ézìa¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«
i"yx£˙ÈM‰ ‰Ma∑ הרעב לׁשני ‡ÌzŒÌ.ׁשנית Èk «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ«

'B‚Â ÛÒk‰∑ והּמקנה הּכסף ּתם אׁשר הּכל ּכי ּובא , «∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ
אדני  יד ‡e˙iÂbŒÌ.אל ÈzÏa∑ לא 'אם ּכמֹו: ֲִֶַֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְִֹ

.ּגוּיתנּו' ְִֵָ

ÔBÎÏטז  Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚ e·‰ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈¿∆≈¿
:‡tÒk ÌÈÏL Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a¿≈≈ƒ¿ƒ«¿»

ÔB‰Ïיז  ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»≈≈¿«≈ƒ«¿
È˙È‚·e ‡Ú È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈»»¿≈≈
ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa ÔepÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»≈≈

:‡È‰‰ ‡zLa¿«»«ƒ

zLa‡יח  d˙ÂÏ B˙‡Â ‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe¿ƒ««»«ƒ«¬¿»≈¿«»
ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ ÔÓ ÈqÎ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â ‡˙Èƒ̇¿≈»«¬»≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL‡Ï ÈBa¯ ˙ÂÏ ‡¯ÈÚ· È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«ƒƒ»
:‡Ú¯‡Â ‡˙iÂb ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ Ì„˜ ¯‡zL‡ƒ¿»«√»ƒƒ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

d`EaYd x`Xze mPg EpzinzE sqM̈¥§¦¥¦¨§¦¨¥©§¨
:dpFw oi`e LciAfh dxez §¨§§¥¤

.úéðMä äðMa åéìà eàáiå (çé)ipWl ©¨Ÿ¥¨©¨¨©¥¦¦§¥
sqFi xn`W iR lr s`e ,arxd̈¨¨§©©¦¤¨©¥
xivwe Wixg oi` xW` mipW Wng cFre§¨¥¨¦£¤¥¨¦§¨¦

('e d"n lirl)mixvnl awri `AW oeiMn , §¥¦¥¨¤¨©£Ÿ§¦§©¦
rxfl Eligzde Flbxl dkxA dz`Ä¨§¨¨§©§§¦§¦¦§Ÿ©

lke`YtqFzA EpipW oke ,arxd d §¨¨¨¨¨§¥¨¦§¤§¨
dhFqC('b 'i)xMfd Kke .i"Xx oFWl , §¨§©¦§¨ª§©

dAx ziW`xaA(`"i h"t)iqFi iAx xn` ¦§¥¦©¨¨©©¦¥
oeiM ,arx dUr mipW iYW `pipg iAxA§©¦£¦¨§¥¨¦¨¨¨¨¥¨
,arxd dlM mixvnl Epia` awri cxIW¤¨©©£Ÿ¨¦§¦§©¦¨¨¨¨¨

:'Eke l`wfgi iniA Exfg izni`e§¥¨©¨§¦¥§¤§¥§
íàåFpFxztM sqFi ixaC EnIwzp `l oM §¦¥Ÿ¦§©§¦§¥¥§¦§

FzF` cWgl oiprd `Faie§¨¨¦§¨©£Ÿ
arxd didW xn`p ilE`e .FznkgA§¨§¨§©Ÿ©¤¨¨¨¨¨
mixvnA la` ,sqFi xacM orpM ux`A§¤¤§©©¦§©¥£¨§¦§©¦
drxR ipirl xF`id l` Epia` awri cxï©©£Ÿ¨¦¤©§§¥¥©§Ÿ
dlrW FOr lM E`xe mixvn lM ipirlE§¥¥¨¦§©¦§¨¨©¤¨¨
'd zMxA iM Ercie ,Fz`xwl qEliPd©¦¦§¨§¨§¦¦§©
didi oM m`e .`iaPd ilbxl `id¦§©§¥©¨¦§¦¥¦§¤
mgl eig` z`e eia` z` sqFi lMlkie©§©§¥¥¤¨¦§¤¤¨¤¤
ini lke raVd ipW x`WA sHd itl§¦©¨¦§¨§¥©¨¨§¨§¥
xn` eia` zFn ixg` mB iM ,eia` zEIg©¨¦¦©©£¥¨¦¨©

mkRh z`e mkz` lMlk` ikp`'p oNdl) ¨Ÿ¦£©§¥¤§¤§¤©§¤§©¨

(`"k:

íòådid `l oM m`W DnY ip` df lM §¦¨¤£¦¨¥©¤¦¥Ÿ¨¨
z` Fl E`xd iM ,zn` mFlgd©£¡¤¦¤§¤
dUrPde didPd oiprd `le dxfBd©§¥¨§Ÿ¨¦§¨©¦§¨§©©£¨
dhFqC `YtqFzA mW izi`xe .mdÄ¤§¨¦¦¨§¤§¨§¨
Epia` awri zOW oeiM iqFi iAx xn`̈©©¦¦¥¨¤¥©£Ÿ¨¦
EpipW cFre .'Eke FpWil arxd xfg̈©¨¨¨§¨§§§¨¦

ixtqA(g"l awr),drxR z` awri Kxaie §¦§¦¥¤©§¨¤©£Ÿ¤©§Ÿ
lr s` ,arxd ipW rpnPW ,FkxA dOA©¤¥§¤¦§©§¥¨¨¨©©
dYre xn`PW ,Fzzin xg` EnlW ok iR¦¥¨§©©¦¨¤¤¡©§©¨
dn ,mkz` lMlk` ikp` E`xiY l ©̀¦§¨Ÿ¦£©§¥¤§¤©

oNdl xEn`d lEMlM(`"i d"n)ipWA ¦§¨¨§©¨¦§¥
xEn`d lEMlM s` ,xAcn aEzMd oFarx§¨©¨§©¥©¦§¨¨
iAx .xAcn aEzMd oFarx ipWA o`M̈¦§¥§¨©¨§©¥©¦
ixaCW mXd WECw df oi` xnF` oFrnW¦§¥¥¤¦©¥¤¦§¥
xg`l oilHpe mdiIgA oinIw miwiCv©¦¦©¨¦§©¥¤§¦¨¦§©©
oFrnW iAxA xfrl` iAx xn` .ozzin¦¨¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§
ixaCn iqFi iAx ixaC z` ip` d`Fx¤£¦¤¦§¥©¦¦¦¦§¥
onf lMW mXd WECw dGW ,`A ©̀¨¤¤¦©¥¤¨§¨

dkxA mlFrA miwiCSdW,mlFrA ¤©©¦¦¨¨§¨¨¨¨
on dkxA dwNYqp mlFrd on EwNYqp¦§©§¦¨¨¦§©§¨§¨¨¦
arxd milWd dPde .o`M cr ,mlFrd̈¨©¨§¦¥¦§¦¨¨¨

:zFxzFPd mipXd Wng̈¥©¨¦©¨
úòãåiYW EN` EidW mdxa` iAx §©©©¦©§¨¨¤¨¥§¥

awri `FA xg`l mipXd©¨¦§©©©£Ÿ
iM WxCA Epivn ,azM Kke ,mixvnl§¦§©¦§¨¨©¨¦©§¨¦
okYi mB ,awri zEkfA arxd wNYqp¦§©¥¨¨¨¦§©£Ÿ©¦¨¥

FnM did `le mipW WlW arx didW¤¨¨¨¨¨¨¦§Ÿ¨¨§
iM ,llM mipFkp eixaC oi`e .ExarW 'c¤¨§§¥§¨¨§¦§¨¦
raXd lM deWi FxaWe mFlgd xRqn¦§©©£§¦§¦§¤¨©¤©
mpipr aEzMd xiMfi ok did EN`e ,mipẄ¦§¦¨¨¥©§¦©¨¦§¨¨

:dN`d mipXd lW¤©¨¦¨¥¤
ìáàlM z` sqFi hTl hWRd KxC lr £¨©¤¤©§¨¦¥¥¤¨

mixvn ux`A `vnPd sqMd©¤¤©¦§¨§¤¤¦§©¦
FzF` `iade mipW WngA orpM ux`aE§¤¤§©©§¨¥¨¦§¥¦
sqMd mYIW okYi Ki` iM ,drxR l ¤̀©§Ÿ¦¥¦¨¥¤¦Ÿ©¤¤
sqMd la` ,zg` dpWA dpwOde§©¦§¤§¨¨©©£¨©¤¤
xaCd ok iM mipW Wng lM mdl wiRqd¦§¦¨¤¨¨¥¨¦¦¥©¨¨
`NW xEaraE ,mlFr lW FbdpnA§¦§¨¤¨©£¤Ÿ
dN` lkA cg` xaC dPYWpe WCgzp¦§©¥§¦§©¨¨¨¤¨§¨¥¤
hTlie wx aEzMd mdA xRq `l mipXd©¨¦Ÿ¦¥¨¤©¨©©§©¥
mYW ixg`e ,'Fbe sqMd lM z` sqFi¥¤¨©¤¤§§©£¥¤©
df dide ,sqFi l` E`AW xRq sqMd©¤¤¦¥¤¨¤¥§¨¨¤
mdipwnA mdl ozpe ,ziXXd dpXA©¨¨©¦¦§¨©¨¤§¦§¥¤
mzEIg itl Elk`IW FA mldp wx ,mgl¤¤©¦£¨¤Ÿ§§¦©¨
xW` `idd dpXd mYYe ,draUl `le§Ÿ§¨§¨©¦Ÿ©¨¨©¦£¤
,mdipwn lkA mgNA mldpl mdl xcp̈©¨¤§©£¨©¤¤§¨¦§¥¤
dpXA eil` E`aIe ,ziXXd dpXd `ide§¦©¨¨©¦¦©¨Ÿ¥¨©¨¨

Fl Exn`e Dl zipXdz`e mzF` dpwIW ©¥¦¨§¨§¤¦§¤¨§¤
z`Gd dpXA mlik`IW mgNA mznc ©̀§¨¨©¤¤¤©£¦¥©¨¨©Ÿ
ux`d didYW xg`e ,ziriaXd©§¦¦§©©¤¦§¤¨¨¤
mXz `NW rxf mdl oYi drxtl§©§Ÿ¦¥¨¤¤©¤Ÿ¦Ÿ
ipW raW Elk iM Erci iM ,dnc`d̈£¨¨¦¨§¦¨¤©§¥



ybieס zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy

(èé)éðéòì úeîð änìeðúîãà-íb eðçðà-íb E ¨¯¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½
eðçðà äéäðå íçla eðúîãà-úàå eðúà-äð÷§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§
úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì íéãáò eðúîãàå§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½

:íLú àì äîãàäå§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«
i"yx£Ú¯ÊŒÔ˙Â∑ האדמה ׁשאמר ,לזרע ואףֿעלּֿפי ¿∆∆«ְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

וקציר", חריׁש אין אׁשר ׁשנים חמׁש "ועֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָיֹוסף:
לרגלֹו, ּברכה ּבאה למצרים, יעקב ׁשּבא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמּכיון

הרעב  וכלה לזרע ּבּתֹוספּתא ,והתחילּו ׁשנינּו וכן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
˙ÌL.ּד'סֹוטה' ‡Ï∑,"תבּור "לא ׁשממה, ּתהא לא ְָ…≈»ְְְֵָָָֹ

חרּוׁש ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה .לׁשֹון ְְֵֵֶָ

(ë)-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
áòøä íäìò ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®

:äòøôì õøàä éäzå©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯ÙÏ ı¯‡‰ È‰zÂ∑ לֹוקנּויה. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

(àë)-ìeáâ äö÷î íéøòì Búà øéáòä íòä-úàå§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«
:eäö÷-ãòå íéøöî¦§©−¦§©¨¥«

i"yx£B˙B‡ ¯È·Ú‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑ לעיר מעיר ,יֹוסף ¿∆»»∆¡ƒְִִֵֵ
לה  ׁשאין עיר לזּכרֹון ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

אּלא  זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ולא ּבחברּתּה. ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹֹֻזֹו
חרּפה  להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָלהֹודיע

'ּגֹולים' אֹותם: קֹורין יהיּו ׁשּלא אחיו, ס)מעל .(חולין ְִִִֵֶֶַָָֹ
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒÏe·‚ ‰ˆ˜Ó∑ הערים לכל עׂשה ּכן ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְִֵֶָָָָ

מצרים  ּבמלכּות ּגבּולּהאׁשר קצה ועד ּגבּולּה מקצה ,. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

(áë)íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìò©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«
i"yx£ÌÈ‰k‰∑,'ּכהן' לׁשֹון ּכל מׁשרת הּכֹומרים, «…¬ƒְְִֵֵַָָָֹ

הּוא  ּכמֹו:לאלהּות ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ , ְְְֱֵֵֶֶָָֹֻ
אֹון" "ּכהן מדין", ÌÈ‰kÏ."ּכהן ˜Á∑וכ ּכ חק ְִֵֵָֹֹ…«…¬ƒְָָֹ

ליֹום  .לחם ְֶֶ

‡Ûיט  ‡Á‡ Û‡ CÈÈÚÏ ˙eÓ ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡˙È È˜ ‡˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
·‰Â ‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú ‡˙Ú¯‡Â ‡Á‡ È‰e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:¯e·˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ‡Ú¯Ê ¯a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

Ú¯ÙÏ‰כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È¯‡ dÏ˜Á ¯·b ÌÈ¯ˆÓ eÈaÊ È¯‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ‡Ú¯‡ ˙Â‰Â ‡Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

ÈÙÈqÓכא  È¯˜Ï È¯wÓ d˙È ¯aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈

ÏÁ˜‡כב  È¯‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‡i¯nÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È eÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Ú¯t ÔB‰Ï ·‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú¯‡«¿¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mrh dfe .xivwe rxf mdl didie arxd̈¨¨§¦§¤¨¤¤©§¨¦§¤©©
mdl ozPW ,sHd itl mgl sqFi lMlkie©§©§¥¥¤¤§¦©¨¤¨©¨¤
itl iM ,mgl mMxv icM arxd zFpWA¦§¨¨¨§¥¨§¨¤¤¦§¦

:oM fnxi sHdhi dxez ©¨¦§Ÿ¥
.eðúîãà úàå eðúà äð÷ (èé)dPd §¥Ÿ¨§¤©§¨¥¦¥

mBW Fl Exn`micarl dpwi mtEB ¨§¤©¨¦§¤©£¨¦
xn` oke ,drxtlmFId mkz` izipw od §©§Ÿ§¥¨©¥¨¦¦¤§¤©

,mkznc` z`exn` la`sqFi owIe §¤©§©§¤£¨¨©©¦¤¥
Exkn iM drxtl mixvn znc` lM z ¤̀¨©§©¦§©¦§©§Ÿ¦¨§

,EdcU Wi` mixvndpwIW xn` `le ¦§©¦¦¨¥§Ÿ¨©¤¦§¤
:dnc`d wx mtEB¨©¨£¨¨

íòhäåmzF` dpwIW Fl Exn` md iM §©©©¦¥¨§¤¦§¤¨
KlOd zk`ln iUFr micarl©£¨¦¥§¤¤©¤¤
z` zFpwl wx dvx `l `Ede ,FpFvxM¦§§Ÿ¨¨©¦§¤
DzF` EcarIW mdOr dpzde ,dnc`d̈£¨¨§¦§¨¦¨¤¤©©§¨
zFa` iYA iqix` dA Eidie mlFrl§¨§¦§¨¨¦¥¨¥¨

mdl xn` ok ixg`e ,drxtlizipw od §©§Ÿ§©£¥¥¨©¨¤¥¨¦¦
,drxtl mkznc` z`e mFId mkz``l ¤§¤©§¤©§©§¤§©§ŸŸ

mr wx ,il mYxn` xW`M micarl©£¨¦©£¤£©§¤¦©¦
:Fl EidY dnc`d̈£¨¨¦§

äpäåoFc` `EdW KlOd lHIW iE`x §¦¥¨¤¦Ÿ©¤¤¤£
mY`e zFcId rAx` rwxTd©©§©©§©©¨§©¤

mkOr cQgz` ip` la` ,ziWingd©£¦¦£¨£¦¤§©¥¦¨¤
drxtE rwxTd lrA wlg mY` ElHYW¤¦§©¤¥¤©©©©§©©§Ÿ
EidY la` ,qix`l iE`xd wlgd lHi¦Ÿ©¥¤¨¨¨¨¦£¨¦§
z` afrl ElkEY `NW Fl miiEpw§¦¤Ÿ§©£Ÿ¤
Fl ExcPX dn mrh dfe .zFcVd©¨§¤©©©¤¨§

,mWz `l dnc`de.mlFrl mWz `NW §¨£¨¨Ÿ¥¨¤Ÿ¥¨§¨
,ipc` ipirA og `vnp Fl Exn` KklE§¨¨§¦§¨¥§¥¥£Ÿ¦
zFcId rAx` lHl Epilr YlwdW¤¥©§¨¨¥¦Ÿ©§©©¨
micar Epiide ,mdA zFigl lkEPW¤©¦§¨¤§¨¦£¨¦
z` carPW Epxcp xW`M ,drxtl§©§Ÿ©£¤¨©§¤©£Ÿ¤

:FpFvxl dnc`dk dxez ¨£¨¨¦§



סי ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy

(âë)íBiä íëúà éúéð÷ ïä íòä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízòøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úà¤¨«£¨¨«
i"yx£‡‰∑:ּכמֹו הּנה, טז)ּכמֹו: נתּתי (יחזקאל ּבראׁש ּדרּכ הא אני .""וגם ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr ,(a) ` jxk `"iyz mgpn zxez .`"iyz ybie zyxt zgiyn)

את  ּוזרעּתם זרע לכם הא העם... אל יֹוסף ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוּיאמר
כג)האדמה (מז, ֲָָָ

אחד  לכל נֹותן ּדֹור ׁשּבכל הּצּדיק יֹוסף – זרע" לכם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ"הא

ּכׁשהיא  זֹו נתינת־ּכֹוח א ה'. ּבעבֹודת חיזּוק ּכֹוחֹות ְְְֲִִִֶֶַַַַַָואחד
את  "ּוזרעּתם – ּגם להיֹות וצרי מסּפיקה, אינּה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלעצמּה

עצמֹו... ּבכח עבֹודה – ְְֲֲַַָָָָֹהאדמה"

(ãë)òaøàå äòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´
øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì íëì äéäé úãiä©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬

:íëtèì ìëàìå íëézáa§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«

i"yx£‰„O‰ Ú¯ÊÏ∑ ׁשנה ׁשּבכל.ÌÎÈz·a ¯L‡ÏÂ∑ והּׁשפחֹות העבדים ּבבּתיכם ולאכל ∑ÌÎtË.אׁשר ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆¿»≈∆ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ«¿∆
קטּנים  .ּבנים ְִִַָ

(äë)eðééäå éðãà éðéòa ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:äòøôì íéãáò£¨¦−§©§«Ÿ

i"yx£ÔÁŒ‡ˆÓ∑ זאת לנּו ׁשאמרּתלעׂשֹות Ú¯ÙÏ‰.ּכמ ֹו ÌÈ„·Ú eÈÈ‰Â∑ ׁשנה ּבכל הּזה הּמס לֹו :להעלֹות ƒ¿»≈ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְֲֶַַַַָָָ
יעבר לחק .ׁשּלא ְֲֶַֹֹֹ

(åë)úîãà-ìò äfä íBiä-ãò ÷çì óñBé dúà íNiå©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
çì äòøôì íéøöîícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lî ¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

:äòøôì äúéä àì¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ

(æë)eæçàiå ïLb õøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´
:ãàî eaøiå eøôiå dá̈½©¦§¬©¦§−§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ·LiÂ∑ ּגׁשן ּבארץ מצרים ,והיכן? מארץ ·d.ׁשהיא eÊÁ‡iÂ∑ אחּזה :לׁשֹון «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬»ְֲָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 407 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dWExiA dpYp oWB ux ¤̀¤Ÿ¤¦§¨¦¨

בּה וּיאחזּו ּגׁשן ּבארץ מצרים ּבארץ יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֽוּיׁשב
אחּוזה לׁשֹון – בּה רש"י)וּיאחזּו ובפירוש כז. (מז, ְֲֲֵַָָָ

לעּין: יׁש ְְִֵֵַָלכאֹורה
יׂשראל  לבני נּתנה ּגׁשן ׁשארץ מׁשמע ּבּה" "וּיאחזּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּלׁשֹון

ּגמּורה. ְֲַָָֻּכאחּזה
ׁשנתנּה נאמר יׂשראל ארץ על רק הרי קׁשה, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָולכאֹורה

ׁשּיכת  היתה ּגׁשן ארץ א לאחּזה, יׂשראל לבני ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּקּב"ה
ְִִַלּמצרים?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
אליעזר ּדרּבי ּבפרקי כו)איתא לׂשרה (ּפרק העניק ׁשּפרעה ְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּגׁשן  ּבארץ יׂשראל יׁשבּו ּו"לפיכ לאחּזה", ּגׁשן "ארץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻאת
היתה  ּגׁשן ארץ ּגם ועל־ּפי־זה אּמנּו". ׂשרה ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיא

ÓBÈ‡כג  ÔBÎ˙È ˙È·Ê ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»
‡Ú¯Ê ¯a ÔBÎÏ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔBÎÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÈ„≈¿»«¿¬¿«¿…≈¿««¿»

:‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«¿»

ÔÓכד  „Á Ôez˙Â ‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂƒ≈¿»≈¬«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa¯‡Â ‰Ú¯ÙÏ ‡LÓÁ«¿»¿«¿…¿«¿«√»ƒ¿≈¿
ÔBÎÈz·a L‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á Ú¯Ê ¯·Ï¿«¿««¿»¿≈«¿¿∆¡«¿»≈

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe¿≈«¿«¿¿

ÈÈÚaכה  ÔÈÓÁ¯ ÁkL ‡zÓi˜ e¯Ó‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ¿≈≈
:‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú È‰e ÈBaƒ̄ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿…

ÏÚכו  ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Ê‚Ï ÛÒBÈ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«≈ƒ¿≈»«»»≈«
‡LÓÁ ÔÓ „Á ÔÈ·‰È ÔB‰Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«ƒ«¿»
ÔB‰È„BÁÏa ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿«¿»¿À»«»ƒ¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ˙Â‰ ‡Ï»¬«¿«¿…

Ú¯‡a‡כז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:‡„ÁÏ e‡È‚Òe eLÈÙe d· eÈÒÁ‡Â ÔL‚„¿…∆¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ«¬»



ybieסב zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy
ּכירּוׁשה. יׂשראל לבני ְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּיכת

מארץ  יֹותר ירּוׁשה היתה ּגׁשן ּדארץ לֹומר: יׁש מּזֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹויתירה
את  ּבפעל אברהם קנה לא ׁשיטֹות ׁשּלכּמה מּׁשּום ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכנען,
לׂשרה. מּמׁש ׁשהענקה ּגׁשן, ארץ מה־ּׁשאין־ּכן ּכנען, ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹארץ

סימן יהללא"ל פסוקים ויגש ק"ו פרשת חסלת

æëø ¯ äëø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùì øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc ziprz(iyily meil)

,inler jetdzyéúàc àîìòì Cì àðáéäé`ad mlera jl oz` - ¨¦§¨¨§¨§¨§¨¥
ïééëc ïBîñøôà àçLîc àúååøäð éøñéìzzexdp xyr dyly - §¥§¥©©§¨¨§¦§¨£©§§©§¨

xedh oenqxt` onynkzexdpúìâéãå úøt,[lwcig]eäa zbðòîc §§¨§¦§©§¦©§©§§
.dfl dfn leihe dvigxa mda bprzzy -dén÷ì éøîàizxn` - £©¦§©¥

ike ,eiptléàä`ad mlera il ozep dz` df wx -,él øîà .àì eúå ©§Ÿ¨©¦
àðáéäé éàî Cøáçìemixac jl oz` m` jxagl oz` dn ike - §©§¨©¨¥§¨

.mitqepàðéòa déì úéìc àøábî àðàå ,déì éøîàozzy dvex ip` - £©¦¥§£¨¦©§¨§¥¥§¦¨
e .`ad mlera ewlg z` lawl zekf el oi`y ryxd wlg ilïééçî©§¨

éàúetà àìèe÷ñàa,igvn lr rav`a j`ln ipkid -él øîàå §¤§§¨©©§¨©¦
,zegicae dgny jeznéøéb Ca éøéb ,éøa øæòìà.iviga ja izikd - ¤§¨¨§¦¦¥¨¦¥

:minybd lr ziprz minkg exfby miyrn `iadl `xnbd zxfeg
àúéðòz øæb àðéðç øa àîç éaø,minyb zxivr lràøèéî àúà àìå ©¦¨¨©£¦¨¨©©£¦¨§Ÿ¨¨¦§¨

.myb cxi `l oiicre -àúéðòz øæb éåì ïa òLBäé éaø àäå ,déì eøîà̈§¥§¨©¦§ª©¤¥¦¨©©£¦¨
,àøèéî éúàå.`l jlv` recne,àðà àä ,eäì øîàeéàåéì øa àä §¨¥¦§¨¨©§¨£¨¨©¥¨

sicr `ede dlrn dze`a epipy oi` xnelk ,iel oa dfe ip` df -
,ipnnïézòc ïéekéðå éúéðc déì eøîàcgi epzrc oiekpe il` `eaiy - ¦§¥§¥¥§¦©¥©§¦

,dlitzaeäééaì àøeaéö éøáúc øLôéàeripki xeaivdy okzi f`e - ¤§¨§¨§¦¦¨¦©§
,mail z`àøèéî éúàc.myb cxi df zekfay -éîçø ïeòaeywia - §¨¥¦§¨¨©£¥

mingx ryedi iaxe `ng iaxàøèéî éúà àìåcxi `l oiicre - §Ÿ¨¥¦§¨
.mybeäì øîà,xeaivl `ng iaxeëì àçéðmilawn mz` m`d - ¨©§¦¨§

minikqneøèî àáiLwxeðìéáLa.xeaivd zekf `la [epzekfa] ¤¨Ÿ¨¨¦§¦¥
éðt éqk ,òé÷ø òé÷ø ,øîà .ïä ,déì eøîàCe .myb cxie miaraàì ¨§¥¥¨©¨¦©¨¦©©¦¨©¦Ÿ

éqkéàe xfg .mippra riwxd dqkzd `l oiicr -éðt ïéfò änk ,øîà ¦©¥¨©©¨©¦§¥
,òé÷øf`e .miwicvd zxifbl mirney mpi`yàøèéî àúàå éqkéà ¨¦©¦©¥§¨¨¦§¨

.myb cxie mippra riwxd dqkzd -
:sqep dyrnàúéðòz øæb éåì,minyb zxivr lr.àøèéî àúà àìå ¥¦¨©©£¦¨§Ÿ¨¨¦§¨

íçøî äzà ïéàå ,íBøna záLéå úéìò ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤¨¨¦¨§¨©§¨©¨§¥©¨§©¥

éða ìò,Ef`e ,mdilr mgxzy md miie`xy s`å .àøèéî àúàmle` ©¨¤¨¨¦§¨§
ielòìhéà.dlrn itlk mixac gihdy oeik ,xbig dyrp -éaø øîà ¦§©¨©©¦

,øæòìày cnlp df dyrnnäìòî étìk íéøác íãà çéhé ìà íìBòì ¤§¨¨§¨©©¦©¨¨§¨¦§©¥©§¨
,gevipe oeifa jxcaäìòî étìk íéøác çéèä ìBãb íãà éøäL¤£¥¨¨¨¥¦©§¨¦§©¥©£¨

eðîe ,òìhéàå,lecb mc` eze` `ed ine -,éåìlecb mc` didy §¦§©©¥¦
.znerxz oeyla xaicy meyn xbig dyrp j` ,eixac lr dprpy

:`xnbd dywndéì àîøb àäå,xbig zeidl el mxb df xac ike - §¨¨§¨¥
éaøc dén÷ äcé÷ éåçà éåì àäå`id dn iax iptl d`xd ixde - §¨¥¦©£¥¦¨©¥§©¦

eilceb ipy urpy ,dxeza dxen`d 'dciw'wype stekzde ux`a
,swfe dtvxleswfyk,òìhéàzvxzn .el dnxb dciwdy x`eane ¦§©

:`xnbddéì àîøb àäå àä`hgdy ,jkl el enxb mixacd ipy - ¨§¨¨§¨¥
.dciwa xbig dyrpy el mxb dlrn itlk mixac gihdy

:minybd lr mkg zlitza dyrneäðéòîL éðééìeì øa àéiç éaø©¦¦¨©§¨¦©§¦§
päìéððò Cl`xyi ux` inya eidy mippr rny -,éøîà÷cxnelk §©¨£¨¥§¨¨§¦

,mdl xne` mdilr dpennd xydyàiî éáúéðå eúéðcixepe e`ea - ¥§¦§¥©¨
minyb ináàBîe ïBnòa.l`xyi ux`a o`k `leBðBaø ,åéðôì øîà §©¨¨©§¨¨¦

íìBòä úBneà ìk ìò zøæç ìàøNé Enòì äøBz zúpLk ,íìBò ìL¤¨§¤¨©¨¨§©§¦§¨¥¨©§§©¨¨¨
,øèî íäì ïúBð äzà åéLëòå ,äeìaé÷ àìåelaiwy l`xyil `le §Ÿ¦§¨§©§¨©¨¥¨¤¨¨

,mipprd lr deive .dxezd z`àëä eãLminybd z` ecixed - §¨¨
ok`e .l`xyi ux`a o`keäézëecà deéãLz` mipprd ecixed - ©§©§©§

.mnewna minybd
:enya dyxc `xnbd d`ian df `xen`a dyrnd xkfedy ab`

áéúëc éàî ,éðééìeì øa àéiç éaø Løcmildza(bi av)øîzk ÷écö' ¨©©¦¦¨©§¨¦©¦§¦©¦©¨¨
,'äbNé ïBðáìa æøàk çøôéixdøîàð íàk `edyøîàð änì øîz ¦§¨§¤¤©§¨¦§¤¦¤¡©¨¨¨¨¤¡©

k `edy.øîz øîàð änì æøà øîàð íàå ,æøày ,x`iaeøîàð eléà ¤¤§¦¤¡©¤¤¨¨¤¡©¨¨¦¤¡©
øîBà éúééä ,æøà øîàð àìå øîz,xnzk wx `ed wicvdyøîz äî ¨¨§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

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

המשך ביאור למס' תענית ליום שלישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc ziprz(ycew zay meil)

úBçzôî eéäé ,íéðîàðelyäìòî étìk íe÷øæe ,Eì úBøeñîick ¤¡¨¦¦§©§¥§§§¨§©¥©£¨
,ycwdd oenn ellgie miaie`d megwi `lyúqét ïéòk äúöéå[sk] §¨§¨§¥¦©

,øeàä CBúì eìôðå eöô÷ íäå ,íäî ïúìaé÷å ãémegixki `ly ¨§¦§¨©¥¤§¥¨§§¨§§¨
.ycwdd oenn zfipb mewn zelbl miaie`deäéòLé ïðB÷ ïäéìòå©£¥¤¥§©§¨

àéápä(aÎ` ak diryi)Clek úéìò ék àBôéà Cl äî ïBéfç àéb àOî' ©¨¦©¨¥¦¨©¨¥¦¨¦¨
éììç äæélò äéø÷ äiîBä øéò äàìî úBàeLz ,úBbbìáøç éììç àì C ©©§§¥¨¦¦¨¦§¨©¦¨£¨©¦Ÿ©§¥¤¤

,'äîçìî éúî àìåmilkzqn lkdy `ib `idy milyexiy xnelk §Ÿ¥¥¦§¨¨
jl did dn ,mc` lew ze`eyz d`lne dfilre dined xir `ide ,ea
ezn `le lkidd bbl elr mipdkde miaie`d jilr e`ayk dzr

e .y`l dvitwa `l` dnglna e` axgaàeä Ceøa LBãwäa óà©§©¨¨
øîàðjynda(d ak my)òBLå øé÷ ø÷ø÷î','øää ìà'dy xnelk ¤¡©§©§©¦§©¤¨¨

.mnyy oeiv xd lr wrefe opewn
:dpyna epipy.'åë äçîNa ïéèòîî áà ñðëpMî¦¤¦§¨¨§©£¦§¦§¨

déøa äãeäé áø øîà[epa]déîMî úìéL øa ìàeîL áøc[enya] ¨©©§¨§¥§©§¥©¦©¦§¥
äçîNa ïéèòîî áà ñðëpMnL íLk ,áøcmirxd mixacd zngn §©§¥¤¦¤¦§¨¨§©£¦§¦§¨
,dpyna epipyy itke ,df ycega erxi`yïéaøî øãà ñðëpMî Ck̈¦¤¦§¨£¨©§¦

äçîNa.eixg`ly ycegae ea erxi`y miqipd iptn §¦§¨
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המשך ביאור למס' תענית ליום שבת חודש עמ' א



סג

יום ראשון - א' טבת
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום רביעי - ד' טבת
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שני - ב' טבת
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז

יום חמישי - ה' טבת
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שלישי - ג' טבת
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שישי - ו' טבת
מפרק לה

עד סוף פרק לח

שבת קודש - ז' טבת
פרק כ

מפרק לט עד סוף פרק מג

שיעורי תהלים לשבוע פרשת ויגש 

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 
לפי  התהילים  את  גם  אומרים  היו  וכן  בתהילים  כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א 

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 ...   



zahסד '` oey`x mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  א' ראשון יום
פרק ד  ,g 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéùåáì äùìù äðäå,16 'nr cr.åìà íéùåáì äùìùá

dyely - ziwl` ytp lkly ,owfd epax xiaqd o`k cr
ly dyrne xeaic ,daygn :zyalzn `id mda miyeal
ik m`y xiaqdl owfd epax ligzn o`k .zeevne dxez
ytpl cala "miyeal" mi`xwp ,dyrne xeaic ,daygn

yeald libxke ,ziwl`d
xacd on dlrna zegp
- yeal el ynyn `edy

miyeall qgia ixddl`
(dyrne xeaic ,daygn)
mideab mde xacd dpey
ytpd on mzbixcna

dnvrytpdyke ;
dl` miyeala zyalzn
zxacne zayeg `id -
- zeevn zniiwne dxeza
dbixcnl ytpd zilrzn
dxez ,oky .xzei dlrp
mr cg` xac od zeevne
iciÎlr okle ,d"awd
dxez ly dl` miyeal
icedi cg`zn - zeevne

:mixacd z` "`ipz"d xiaqn jke .d"awa
ìL ,äpäåóà ,äéúBöîe äøBzäî elà íéLeáì äL §¦¥§Ÿ¨§¦¥¥©¨¦§¤¨©

,äîLðe çeø Lôðì íéLeáì íéàø÷pL,`ed yealde - ¤¦§¨¦§¦§¤¤©§¨¨
,yeald z` yaeld mc`dn dbixcna dhnl ,libxk,äæ ìk íò¦¨¤

íúìòî äìãâå ääáb,zeevnde dxezd iyeal ly -õ÷ ïéàì ¨§¨§¨§¨©£¨¨§¥¥
øäfa áeúkL Bîk ,ïîöò äîLðe çeø Lôð úìòî ìò óBñå2 §©©£©¤¤©§¨¨©§¨§¤¨©Ÿ©

éøa-àLã÷å àúéøBàc,ãç àlk àeä-C"xdef"a aezky enk - §©§¨§ª§¨§¦ª¨©
,cg` xac md d"awde dxezdyàéä ,àúéøBàc :Leøt¥§©§¨¦

àeä-Ceøa-LBãwäå ,àeä-Ceøa LBãwä ìL BðBöøe Búîëç̈§¨§¤©¨¨§©¨¨
,ãç àlk ¯ Bîöòáe BãBáëaxac `id dxezd cvik ,xnelk - ¦§§©§ª¨©

ly epevxe eznkg `idy ,dxezy iptn - ?d"awd mr cg`
,d"awd ly elkye eznkg z` zbviin dxezay dpadd) d"awd
,xedh e` `nh ,leqt e` xyk ,oicd didi ji` ,dkldd wqte
xac md - envrae eceaka d"awde ,d"awd ly epevx z` bviin

.cg`ìéòì øàaúpL Bîk ,'eëå òcnä àeäå òãBiä àeä ék3 ¦©¥©§©©¨§§¤¦§¨¥§¥
.í"aîøä íLadpadd ly mipeyd mihwtq`d lk - §¥¨©§©

lkd df - cigie cg` "`ed" eze` d"awd iabl md ,ziyep`d
`id d"awd ly ezpad `idy dxezdy ,o`kn .envr d"awd
mr cg`zne oian icediyke ,envr d"awd mr cg` (mvr) xac

d ,d"awd ly ezpade eznkgd"awd mr cg`zn `linn `e
meiwae dxeza xeaicde daygnd iyealy ,oaen ixd .envr

dlrnl md ixd ,d"awd mr micge`n mdy oeik ,zeevnd
ep` cvik :dl`yd zl`yp ,mxa .dnvr ytpdn dbixcna
ly epevxe eznkg z` "migwel" dxezd zpad iciÎlry mixne`
`id (envr d"awdy enk) d"awd ly eznkgy drya - d"awd
'jexr oi`'a dlrnl
ly zlabend ezpadn
xiaqn jke - ?mc`d
?mixacd z` "`ipz"d
àeä-Ceøa-LBãwäc óàå§©§©¨¨
"óBñ ïéà" àø÷ð4, ¦§¨¥

úéìå ,ø÷ç ïéà Búlãâìå§¦§ª¨¥¥¤§¥
déa àñéôz äáLçî©£¨¨§¦¨¥

ììk5,daygn mey - §¨
"qetzl" zlbeqn dpi`

,d"awd z` (biydl)ïëå§¥
,Búîëçå BðBöøamey - ¦§§¨§¨

zlbeqn dpi` daygn
epevx z` mb "qetzl"
,d"awd ly eznkge
ø÷ç ïéà" :áéúëãk§¦§¦¥¥¤

"Búðeáúì6,oi`e - ¦§¨
,d"awd ly ezpadl ribdl dxiwg mey zlekia:áéúëe§¦

"àöîz dBìà ø÷çä"7éúBáLçî àì ék" :áéúëe , £¥¤¡©¦§¨§¦¦Ÿ©§§©
"íëéúBáLçî8zepeirxe zeaygn zlekia oi` `linn - ©§§¥¤

,`eti` cvik - d"awd ly eizeaygn z` biydl miiyep`
epevxe eznkg z` mipian dxezd zpad iciÎlry ,o`k mixne`
xiaqn ?iyep`d lkydn ixnbl dlrnl mdy ,d"awd ly
,ok` ,md d"awd ly epevxe eznkg ik m`y ,oldl "`ipz"d
z` mvnv d"awd la` ,ziyep`d dpaddn ixnbl dlrnl
dxez ly miinyb mipipra myialde "mcixed" ,eznkge epevx
mbiydl jkÎiciÎlr lkei iyep`d lkydy ick z`fe - zeevne

.d"awd mr cg`zdleeøîà äæ ìò äpä9:mpexkf epinkg - ¦¥©¤¨§
,dkxal-Ceøa-LBãwä ìL Búlãb àöBî äzàL íB÷îa"§¨¤©¨¥§ª¨¤©¨¨

,"Búeðúåðò àöBî äzà íL ,àeäezcixie "ezeeipr" iciÎlr - ¨©¨¥¦§§¨
ly ezlecba xywzdl ep` milekie dyib epl yi ,d"awd ly

,d"awdâ"éøúa Búîëçå BðBöø àeä-Ceøa-LBãwä íöîöå§¦§¥©¨¨§§¨§¨§©§©
,ïäéúBëìäáe äøBzä úBöîly epevx epyi devn lka - ¦§©¨§¦§¥¤

eznkg mpyi dxez ly dkld lkae ,dze` miiwi icediy d"awd
oicd wqte ,(eznkg) dkldd ly dpadd ,d"awd ly epevxe

,(epevx),C"ðz úBiúBà éôeøöáej"pzd zeize`ae milna - §¥¥¦©©
milin xne` icediyk ,okle .d"awd ly eznkge epevx mpyi
mb ,j"pz iweqt e` mildz xne` `edyk ,j"pzd zeize`e
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äéúåöîå äøåúäî åìà íéùåáì äùìù äðäå
äæ ìë íò äîùðå çåø ùôðì íéùåáì íéàø÷ðù óà
çåø ùôð úìòî ìò óåñå õ÷ ïéàì íúìòî äìãâå ääáâ
ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã øäæá ù"îë ïîöò äîùðå
ä"á÷äå ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç àéä àúééøåàã 'éô
òãîä àåäå òãåéä àåä éë ãç àìåë åîöòáå åãåáëá

16àø÷ð ä"á÷äã óàå .í"áîøä íùá ìéòì ù"îë 'åëå
äéá àñéôú äáùçî úéìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå óåñ ïéà
åúðåáúì ø÷ç ïéà áéúëãë åúîëçå åðåöøá ïëå ììë
éúåáùçî àì éë áéúëå àöîú äåìà ø÷çä 'éúëå
àöåî äúàù íå÷îá åøîà äæ ìò äðä íëéúåáùçî
íöîöå åúåðúåðò àöåî äúà íù ä"á÷ä ìù åúìåãâ
ïäéúåëìäáå äøåúä úåöî â"éøúá åúîëçå åðåöø ä"á÷ä
éùøãîå úåãâàáù ïäéúåùøãå ê"ðú úåéúåà éôåøöáå
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א.2. ס, דף ב' חלק א; כד, דף א' שני.3.חלק ג.4.בפרק קמה, א.5.תהלים יז, בהקדמה, זהר כח.6.תקוני מ, יא,7.ישעי' איוב 
ח.8.ז. נה, א.9.ישעי' לא, מגילה



סה zah 'a ipy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ב' שי יום
,16 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äøåúä äìùîð ïëìå,h 'nr cr.äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä

miiwn `ed - zeize` oze`a melbd oeirxd z` oian epi`yk
,milinl otexivae onvr zeize`a ,oky .dxeza xeaicd zevn

,d"awd ly epevxe eznkg - dyecw dnelbïäéúBLøãe§¨¥¤
,ì"æ eðéîëç éLøãîe úBãbàaLzeize`e milind lry - ¤§©¨¦§§¥£¨¥©

mvnv oleka ,j"pzd
epevx z` d"awd yialde

,eznkgeìkL éãëa¦§¥¤¨
Lôðå çeø Bà äîLpä©§¨¨©§¤¤
ìëez íãàä óeâaL¤§¨¨¨©

,dzòãa ïâéOäìick - §©¦¨§©§¨
`wec e`l ,dnyp lky

gex ,ytp :zepigad zyely oia zilrpd `idy dnypd zbixcn
z` biydl dplkez ,mc`d sebay ytp e` gex mb `l` ,dnype

,dzpadae dzrca d"awd ly epevxe eznkgäî ìk ïîi÷ìe§©§¨¨©

,äáLçîe øeac äNòîa ïäî íi÷ì øLôàMz` miiwle - ¤¤§¨§©¥¥¤§©£¤¦©£¨¨
,dyrn iciÎlr ,d"awd ly epevxe eznkg ody zeevnde dxezd

,daygne xeaicNò ìëa Laìúz äæ-éãé-ìòåäéúBðéça ø §©§¥¤¦§©¥§¨¤¤§¦¤¨
ìLa.elà íéLeáì äLzeevnd meiwe dxezd cenil iciÎlr - ¦§Ÿ¨§¦¥

ytpd ,dnypd yalzz
xyr lka ,gexde
zyelye odizepiga
xeaic ,daygn :odiyeal
dyelyy ,o`kn .dyrne
,daygn :dnypd iyeal
dxeza dyrne xeaic

dnypdn daxda dlrnl md ,zeevnednvrmi`ian mde ,
eznkga ,mciÎlr ,zcg`zn `idy jka dnypd zelrzdl

.envr d"awda jkÎiciÎlre ,d"awd ly epevxe

íéîì äøBzä äìLîð ïëìå10,ik -íB÷nî íéãøBé íén äî §¨¥¦§§¨©¨§©¦©©¦§¦¦¨
Ceîð íB÷îì dBábmdy mind rah -mnvrmewnn minxef ¨©§¨¨

xi`nd xe`dy ,"xe`"a `ed xacdy enk `l ,jenp mewnl deab
lkyd zrtyda `ed xacdy enk e` ,exewnn cala dx`d `ed

,ecinlzl rityn axdy
elkyn cala dx`d ixd
cinlzl zxqnp axd ly
enk lkyd mvr `le
eli`e .axd lv` `edy
mze`y ,mi`ex ep` ,mina
mewna eidy mnvr mind
micxei md md ,deab
df lynke ,jenp mewnl

,minl qgiaäøBzä Ck̈©¨
,dãBák íB÷nî äãøé- ¨§¨¦§§¨

zilrp dbixcn dze`n
,dzid myàéäL- ¤¦

,dnvr dxezdBðBöø§
,Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥

éøa-àLã÷å àúéøBàå,ãç àlk àeä-Cmd d"awde dxezd - §©§¨§ª§¨§¦ª¨©
,cg` xac.ììk déa àñéôz äáLçî úéìåmey oi` - §¥©£¨¨§¦¨¥§¨

`id dxezd xy`ke .llk eze` "qetzl" dleki daygn
.dze` biydl lkezy daygn oi` - efk dlrp dbixcnaíMîe¦¨

,äâøãîì äâøãnî ,úBâøãnä øúña äãøéå äòñð̈§¨§¨§¨§¥¤©©§¥¦©§¥¨§©§¥¨
ìzLäa,úBîìBòä úeìLyi ,ipy wxta xaqedy itk - §¦§©§§¨¨

cg` mixeywd ,oezgzl oeilrn ,zebixcn ly xcq zenlera
- xzeia oezgzd inybd mlerl cr ,zxyxya zeilegk ,ipya

lk jxc drqpe dxar dxezde,zenleray el`d zebixcndãò©
òå íéiîLb íéøáãa äLaìúpL,äfä íìBò éðéðmler `edy - ¤¦§©§¨¦§¨¦©§¦¦§¦§§¥¨©¤

,ixnege inyb,ïäéúBëìäå ílëk äøBzä úBöî áø ïäL- ¤¥Ÿ¦§©¨§ª¨§¦§¥¤
enk ,miinyb mipipra zeyaeln ,dxezd zeevn lk hrnk ,oky
alel ,inyb slwa - oilitz zevn ,inyb xnva - ziviv zevn
mipicde zekldd aex mb jk ,'eke inyb gneva - mipin drax`e
,"zeipgex"d zeevna
miwqer ,zehytend
enk ,miinyb mipipra
jrxl zad`e zevn"
`id dklddy ,jenk
miqkpa eaihdl jixvy
w"k oeyl) "'eke ezqpxta
mvr ,xnelk - (epiax
jrxl zad`e" zevn
,oky .zipgex `id "jenk
ziybx dcn `id dad`
dizekld eli`e ,zhyten
ze`hazn ef devn ly
aihdl :miinyb mipipra
heyt zlefd mr
zeevnd ly oaex mby ,ixd .'eke dqpxta el xefrl .zeinyba
zeyaeln odae ,miinyb mipipra zexeyw odizekld ,zeipgexd

,zeyeal ok mb od jke - d"awd ly epevxe eznkgéôeøöáe§¥¥
íéøôñ äòaøàå íéøNò ,øôqä ìò Béãa úBiîLb úBiúBà¦©§¦¦§©©¥¤¤§¦§©§¨¨§¨¦

,íéáeúëe íéàéáð äøBúaLdpyi onvr eicdÎzeize`a - ¤§¨§¦¦§¦
,df lke ,d"awd ly epevxe eznkg ,dyecwàäzL éãkìk §¥¤§¥¨

,ïäa àñéôz äáLçîlkez ziyep`d daygndy ick - ©£¨¨§¦¨¨¤
,(d"awd ly epevxe eznkg z` "qetzl" jkÎiciÎlre) obiydl
,äáLçî úâøãnî ähîlL ,äNòîe øeac úðéça elôàå©£¦§¦©¦©£¤¤§©¨¦©§¥©©£¨¨

.ïäa úLaìúîe ïäa àñéôzmb `l` ,daygn wx `l - §¦¨¨¤¦§©¤¤¨¤
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óåâáù ùôðå çåø åà äîùðä ìëù éãëá ì"æ åðéîëç
øùôàù äî ìë ïîéé÷ìå äúòãá ïâéùäì ìëåú íãàä
ùáìúú äæ é"òå äáùçîå øåáã äùòîá ïäî íéé÷ì

.åìà íéùåáì äùìùá äéúåðéçá øùò ìëá

ïëìå
äåáâ íå÷îî íéãøåé íéî äî íéîì äøåúä äìùîð
àéäù äãåáë íå÷îî äãøé äøåúä êë êåîð íå÷îì
àåä êéøá àùãå÷å àúééøåàå êøáúé åúîëçå åðåöø
äòñð íùîå .ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå ãç àìåë
úåìùìúùäá äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øúñá äãøéå
íìåò éðééðòå íééîùâ íéøáãá äùáìúðù ãò úåîìåòä

åëë äøåúä úåöî áåø ïäù äæäéôåøöáå ïäéúåëìäå íì
äòáøàå íéøùò øôñä ìò åéãá úåéîùâ úåéúåà
ìë àäúù éãë íéáåúëå íéàéáð äøåúáù íéøôñ
äèîìù äùòîå øåáã 'éçá 'éôàå ïäá àñéôú äáùçî
øçàîå ïäá úùáìúîå ïäá àñéôú äáùçî úâøãîî
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íéøîà éèå÷éì

א.10. יז, קמא בבא



zahסו 'b iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ג' שלישי יום
,h 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äôé åøîà ïëìå,h 'nr cr:íéîå ãñç

mdl didz ,daygnn dbixcna dhnl mdy ,dyrne xeaic
dxezay d"awd ly epevxe eznkga yalzdl elkeie dfig`
zyelyl yi ,zeevn meiwe dxez cenil iciÎlr ,oky .zeevne
eznkga zeyalzde "dqitz" ,dyrne xeaic ,daygn :miyeald

d"awd ly epevxae
.zeevnayøçàîe¥©©

äéúBöîe äøBzäL¤©¨¦§¤¨
øNò ìk íéLéaìî©§¦¦¨¤¤

pä úBðéçaìëå Lô §¦©¤¤§¨
dLàøî äéøáà â"éøz©§©¥¨¤¨¥Ÿ¨

dìâø ãòåyy lk - §©©§¨
xyr dylye ze`n
zegekdn ,ytpd "ixa`"
cr ytpay xzeia milrpd

,ytpay xzeia dpezgzd dbixcnløBøöa äøeøö dlk éøä£¥ª¨§¨¦§

'ä úà íéiçä11dLéaìîe dôéwî Lnî 'ä øBàå ,Lnî ©©¦¤©¨§©¨©¦¨©§¦¨
"Ba äñçà éøeö" :áeúkL Bîk ,dìâø ãòå dLàøî12,xac - ¥Ÿ¨§©©§¨§¤¨¦¤¡¤

,eiccv lkn eze` siwn `ed ixd ,mc`d lr oibny:áéúëe§¦
"epøèòz ïBöø äpvk"13Cøaúé Búîëçå BðBöø àeäL , ©¦¨¨©§§¤¤§§¨§¨¦§¨¥

BúøBúa íéLaìîä©§ª¨¦§¨
.äéúBöîe,xaqed ixd - ¦§¤¨

ly eznkge epevx ik m`y
ixnbl dlrnl md d"awd
md ,ziyep`d dpaddn
dxeza eyalzde "ecxi"
ody itk zeevne
mipipra ze`hazn
ociÎlry ick ,miinyb
xywzdl mc`d lkei

.ynn d"awd mr cg`zdle

:eøîà ïëìå:l"f epinkg -äáeLúa úçà äòL äôé" §¨¥¨§¨¨¨¨©©¦§¨
"àaä íìBò éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe14,,oky - ©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨©¨

miyrne daeyza cg` rbxy xacd ixyt` cvik ,dxe`kl
?`adÎmlerd iig lk xy`n xzei dti didi ,dfdÎmlera miaeh

-àeä àaä íìBò ék¦¨©¨
äðéëMä åéfî ïéðäpL15, ¤¤¡¦¦¦©§¦¨

Îmlera zeayei zenyp -
,dpikyd eifn zepdpe `ad

,äâOää âeðòz àeäL- ¤©£©©¨¨
beprzd ,oky .ziwl`d
mipianyk `ed izin`d

,xacd z`øLôà éàå§¦¤§¨
ìelôà ,àøáð íeL §¦§¨£¦

,âéOäì ,íéðBéìòäî- ¥¨¤§¦§©¦
miipgexd mi`xapd mb
,mipeilrd zenleray
oi` ,zenype mik`lnk

,oiadl mzexyt`aékíà ¦¦
,'ä øBàî äøàä Bæéà- ¥¤¨¨¥

,'d xe`n cala dx`d wx
åéæ" íLa àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨§¥¦

;"äðéëMäef oi` ik - ©§¦¨
,dpikydn dx`d `l`BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¦§

øLàk íà ék ,ììk déa àñéôz äáLçî úéì ¯ Bîöòáe- §©§¥©£¨¨§¦¨¥§¨¦¦©£¤
,icedi ly eytpéæà ,äéúBöîe äøBza úLaìúîe àñéôz§¦¨¦§©¤¤©¨¦§¤¨£©

,Lnî àeä-Ceøa-LBãwäa úLaìúîe ïäa àñéôz àéä¦§¦¨¨¤¦§©¤¤§©¨¨©¨
éøa-àLã÷å àúéøBàc.ãç àlk àeä-Czyalzne "zqtez" - §©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,ynn d"awda zyalzne "zqtez" `id f` ,zeevnae dxeza
daeyza zg` dry dti ,okl .cg` xac md d"awde dxez ,oky
Îmlera ,oky .`adÎmlerd iig lkn dfdÎmlera miaeh miyrne
iciÎlr eli`e ,cala ziwl` dx`d dnypd dpiane dbiyn `ad
miaeh miyrne daeyz

Îmleraxywzn ,dfd
.envr d"awa icedióàå§©

äLaìúð äøBzäL¤©¨¦§©§¨
íéðBzçz íéøáãa¦§¨¦©§¦

íéiîLb:dyw dxe`kl - ©§¦¦
,dyalzd dxezdy oeeik
,miinyb mixaca ,xen`k
elkya biyn mc`d ixd
miinybd mipiprd z` wx
,dxezd zyaeln mda
eznkg mvr z` `le
- ?d"awd ly epevxe

:`id jk lr daeyzdéøä£¥
Cìnä úà ÷açîk äæ¤¦§©¥¤©¤¤
Løôä ïéàL ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¤¥¤§¥

,lcad lk oi` -úìòîa§©£©
Búe÷áãe Búeáø÷úä¦§¨§§¥

àeäLk B÷açî ïéa ,Cìna,jlnd -,ãçà Leáì Leáì ©¤¤¥§©§§¤¨§¤¨
Cìnä óebL øçàî ,íéLeáì änk Leáì àeäL ïéa¥¤¨©¨§¦¥©©¤©¤¤

;íëBúas` ,dxezd "lky" biyn mc` ly elkyyk mb jk - §¨
mipipr ly miyeala o`k miyaeln d"awd ly eznkge epevxy

z` ,dfÎiciÎlr ,lekiak "qtez" `ed ,miinybjlndz` ,
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ìëå ùôðä 'éçá øùò ìë íéùéáìî äéúåöîå äøåúäù
äøåøö äìåë éøä äìâø ãòå äùàøî äéøáà â"éøú
äôé÷î ùîî 'ä øåàå ùîî 'ä úà íééçä øåøöá
åá äñçà éøåö ù"îë äìâø ãòå äùàøî äùéáìîå
êøáúé åúîëçå åðåöø àåäù åðøèòú ïåöø äðöë áéúëå

.äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä

äòù äôé åøîà ïëìå
ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà
äðéëùä åéæî ïéðäðù àåä àáä íìåò éë àáä íìåò
'éôà àøáð íåùì øùôà éàå äâùää âåðòú àåäù
ïëìå 'ä øåàî äøàä åæéà íà éë âéùäì íéðåéìòäî
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìáà äðéëùä åéæ íùá àø÷ð
àñéôú øùàë íà éë ììë äéá àñéôú äáùçî úéì
(*ïäá àñéôú àéä éæà äéúåöîå äøåúá úùáìúîå
.ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã ùîî ä"á÷äá úùáìúîå
äæ éøä íééîùâ íéðåúçú íéøáãá äùáìúð äøåúäù óàå
åúåáø÷úä úìòîá ùøôä ïéàù î"ã êìîä úà ÷áçîë
ïéá ãçà ùåáì ùåáì àåäùë å÷áçî ïéá êìîá åúå÷éáãå
.íëåúá êìîä óåâù øçàî íéùåáì äîë ùåáì àåäù

(*úáéú àúéì é"ëáïäá
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סז zah 'c iriax mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ד' רביעי יום
פרק ה  ,h 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúìå ä ÷øô,i 'nr cr:[ç"òøôá ù"îë

zpada ztqep dlrn ,lyndn oaen mb jk .envr d"awd
jxazi epevxe eznkgn f` swen mc`d ly elky :dxezd

xezayxne` df itlk ,(iyingd wxta x`aziy enk) d
:oldl "`ipz"dàéäL íb ,BòBøæa B÷açî Cìnä íà ïëå§¥¦©¤¤§©§¦§©¤¦

,åéLeaìî CBz úLaìî§ª¤¤©§¨
,jkl di`x `iane -
jlnd" dxez iciÎlry

:"ewagn:áeúkL Bîk§¤¨
Bðéîéå",d"awd ly - ¦¦

"éð÷açú16àéäL , §©§¥¦¤¦
,ïéîiî äðzpL äøBzä- ©¨¤¦§¨¦¨¦

eci"n dpzip `id ik ,d"awd ly "epini" z`xwp dxezd
,d"awd ly "zipnid:íéîe ãñç úðéça àéäLx`ean - ¤¦§¦©¤¤©¦

xaqedy itk) min lre cqg lr fnex "oini"y ,dlawd zxeza
.y` lre dxeab lr - "l`ny"e ,(minl dlynp dxezdy ,lirl
ipyd oiprd okÎmb epyi dxezay ,mi`ex ep` xen`d weqtdn

siwn jlnd ,"ewagn jlnd"y dn -eze`lkyy ,erexfa
epevx `edy dxezd
xace) d"awd ly eznkge
siwn - (d"awd mr cg`
.dxez cneld icedid z`
dpyi dxez cenilay jk
ly ezpad :dletk dlrn

mc`ddtiwnztwene
zbyde zpada ztqep zcgein dlrn dpyi jkae ,dxezd lkya

.iyingd wxta x`aziy enk ,zeevnd x`y iabl dxezd

.ä ÷øt,dxez cnel icediyky ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxtd seqa ¤¤
mitiwn elkye `ed :xnelk .jlnd z` wagne siwn `ed eli`k df ixd

ipy cvn .envr d"awd mr cg` xac mdy ,eznkge epevxe d"awd z`

zrya icedid z` miwagne mitiwn ,eznkge epevxe d"awd ,jlnd mb -

.dxez ecenil

- oiprd ly oey`xd wlgd

,oky .epl xaqene oaen

biyne dxez cnel icediyk

dxeza oiprd z` elkya

siwn `ed - cnel `edy

ly eznkge epevx z` elkya

ipyd wlgd eli`e ,d"awd

ly eznkge epevxy - oipray

.xaqde xe`ia yxec - dxez ecenil zrya icedid z` mitiwn d"awd

iyingd wxta"`qitz" iehiad z` ,dagxda owfd epax xiaqi ,epiptly

oi` - "ja `qitz daygn zil"y xn`p ea ,"edil` gzt" xn`nay

oi`y zexnly ,epcnl xak jk lr .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn

" `ed dxez iciÎlr ixd ,d"awa "qetzl" dlekiy daygn meyqtez"

,xiaqi owfd epax .d"awd mr cg` xac mdy ,d"awd ly eznkge epevxa

z` siwn iyep`d lkydy cala ef `l ,dxezd lkyay ,iyingd wxta

elky z` siwn "lkyen"d mby `l` ,(oian `ed eze` oiprd) "lkyen"d

ly dzlrn xiaqdl owfd epax o`k `a ,xac ly exwira .cneld ly

:zeevn iabl dxez

y oiprd wx miiw zeevnaepevxz` miiwnd mc`d z` siwn d"awd ly

iabl mixne` ep`y dnl sqepay ,dlrnd zniiw dxeza eli`e ,devnd

z` mc`d ly elky siwn ,zeevneznkge epevx`edy drya d"awd ly

.dxeza oipr oian

áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe,dagxd xzia xiaqdl -ìïBL §¤¤¥¨¥¥¥§

:eäiìà øîàL "àñéôz"edil` xn`y "`qitz" iehiad - §¦¨¤¨©¥¦¨
:("edil` gzt" mqxetnd exn`na)Ca àñéôz äáLçî úéì"¥©£¨¨§¦¨¨

"'eëdvex `edyk .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn oi` -
ynzyn `ed ,d"awd z` oiadl dleki daygn mey oi`y oiivl
oi`y ,"`qitz" iehiaa
dleki daygn mey
xywda .d"awa "qetzl"
,epxkfd xak jkl

z`f zexnlyxyt`
iciÎlr d"awa qetzl
mr cg` xac `idy dxez
,epilr .envr d"awd
ahid oiadl ,`eti`

daygn s`y ,"`qitz" iehiaddpi`,d"awa "qetzl" dleki
dxez iciÎlr cvik mb oiap jkÎiciÎlrexyt`.ea qetzl,äpä¦¥

,ìkNî äæéà BìëNa âéOîe ìékNnLk ìëN ìkoipr - ¨¥¤§¤©§¦©¦§¦§¥¤ª§¨
,ilky,BìëNa Bôéwîe ìkNnä úà ñôBz ìëOä éøäink - £¥©¥¤¥¤©ª§¨©¦§¦§

mb jk .xacd z` dtiwn eci ixd ,miieqn xac ecia wifgny
,elky jeza `vnp ,oian `edy xacd ,zilky dpadl qgia

,xacd z` siwn elkyeìkNnäå,oian `edy xacd -ñtúð §©ª§¨¦§¨
,BìékNäå BâéOäL ìëOä CBúa Laìîe ówîeo`k cr - ª¨§ª¨§©¥¤¤¦¦§¦§¦

`edy "lkyen"a "qtez" iyep`d lkydy ,owfd epax xiaqd
z` ahid oian `edy ixg` wx zeidl leki df xac - oian
xiaqi jli`e o`kn ."elikyde ebiydy" :"`ipz"d oeylk ,xacd

:zilkyd dpada sqep oiprìkNna Laìî ìëOä íâå- §©©¥¤§ª¨©ª§¨
,z`fe ,cnel `edy lkyd z` siwn ,oian `edy xacd ,xnelk

;BìëNa BñôBúå BâéOnL äòLaoipra rewy `edyk - §¨¨¤©¦§§§¦§
xacd f`y ,exey`l epian `edy iptl cer ,eihxt lkl epiadl
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êåú úùáåìî àéäù íâ åòåøæá å÷áçî êìîä íà ïëå
äðúðù äøåúä àéäù éð÷áçú åðéîéå ù"îë åéùåáìî

:íéîå ãñç 'éçá àéäù ïéîéî

úôñåúìå ä ÷øôàñéôú ïåùì áèéä øàá øåàéá
äáùçî úéì åäéìà øîàù
âéùîå ìéëùîùë ìëù ìë äðä .'åë êá àñéôú
ìëùåîä úà ñôåú ìëùä éøä ìëùåî äæéà åìëùá
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zahסח 'c iriax mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.elky z` siwn `ede ,ezpadn oiicr dlrnl `ed cnel `edy
siwn lkyd :mipipr ipy mpyi ilky byen zpadl qgiay ixd

,lkyd z` yialn "lkyen"d ,"lkyen"d z`:ìLî-Cøc¤¤¨¨
àøîâa Bà äðLîa äëìä Bæéà âéOîe ïéáî íãàLk§¤¨¨¥¦©¦¥£¨¨§¦§¨¦§¨¨

déøea ìò døeLàì- ©£¨©§¨
riwyn `edyk ,xnelk
dze`a elky z` ahid

,dkldñôBz BìëN éøä£¥¦§¥
éwîe,dúBà óz` - ©¦¨

,dklddBìëN íâå§©¦§
.äòL dúBàa da Laìî§ª¨¨§¨¨¨
oiadl rbiizn `edyk -

dkldd z`1lynd .
,ok` ,`ed ,ea ynzydy

:envr lynpd,äpäå§¦¥
Búîëç àéä ,Bæ äëìä£¨¨¦¨§¨
-LBãwä ìL BðBöøe§¤©¨

,àeä-Ceøaenk - ¨
,iriaxd wxta epxkfdy
`ed dkldd lkyy

,d"awd ly eznkgwqte
ly epevx - dkldd
d"awd dvx jk ,d"awd

:oicd didiyäìòL¤¨¨
ïòèiLkL ,BðBöøa¦§¤§¤¦§Ÿ
-Cøc Cëå Ck ïáeàø§¥¨§¨¤¤
¯ Cëå Ck ïBòîLå ìLî̈¨§¦§¨§¨
Ck íäéðéa ÷ñtä äéäé¦§¤©§©¥¥¤¨

íà óàå .Cëås` - §¨§©¦
ik ,xacd okziyäéä àìŸ¨¨

úBðòè ìò ètLîì àáì ,íìBòì äfä øácä äéäé àìå§Ÿ¦§¤©¨¨©¤§¨¨Ÿ§¦§¨©§¨
,elà úBòéáúez` rcil" wx `ed dxezd oipr lk m` ,ixd - §¦¥

- zeevnd z` miiwl cvik zrcl ick ,"oeyri xy` dyrnd
oecipaeocic- rx`i dfk xacyk oicd z` weqtl ji` zrcl :

xywa dkldd zricia ,dxe`kl ,zlrez lk oi` ,ok m`e
,`l` ,jk `l `id zn`d ,j` .didi `lye did `ly dxezÎoicl
zpada ,oky ,envrlyk zilkz `ed dkld zpade zrici mvr
`ed jke - d"awd ly eznkge epevx z` oian `ed dkldd

:xne`ìL Búîëçå BðBöøa äìò CkL øçàî ,íB÷î-ìkî¦¨¨¥©©¤¨¨¨¦§§¨§¨¤
÷ñtä äéäé ,Ck äæå Ck äæ ïòèé íàL ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤¦¦§Ÿ¤¨§¤¨¦§¤©§©
äëìäk äæ ÷ñt BìëNa âéOîe òãBé íãàLk éøä ,Ck̈£¥§¤¨¨¥©©¦§¦§§©¤©£¨¨

íé÷ñBt Bà àøîb Bà äðLna äëeøòä`edyk xacd dpey - ¨£¨©¦§¨§¨¨§¦
s` ,dxezd on `ly ,mixg` miwegn oicd wqt z` rcei
,dxwn eze`a ,wqtp mixg` miweg mze`a mby xacd ixyt`y
epevx df oi` la` - dxeza ,licadl ,`edy enk oic wqt eze`

`edyk eli`e .ziyep` dpade drici `l` ,d"awd ly eznkge
:dxezd on eizerici z` a`eyéwîe ñôBúå âéOî äæ éøäó £¥¤©¦§¥©¦

úéìc ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búîëçå BðBöø BìëNa§¦§§§¨§¨¤©¨¨§¥
,Búîëçå BðBöøa àìå déa àñéôz äáLçîoi` ,dxez ila - ©£¨¨§¦¨¥§Ÿ¦§§¨§¨

"qetzl" lkezy daygn
epevxa `le d"awa

,eznkgeíà ék¦¦
íúeLaìúäaly - §¦§©§¨

,d"awd ly eznkge epevx
úBëeøòä úBëìäa©£¨¨£

,eðéðôìewlg edf - §¨¥
,oiprd ly oey`xd
,dkld oian `edyky
z` elkya siwn `ed
.d"awd ly eznkge epevx

:o`k miiw sqep oipríâå§©
.íäa Laìî BìëN- ¦§§ª¨¨¤

epevxa yaeln elky
,d"awd ly eznkgae
ly eznkge epevx ,xnelk
.elky z` mitiwn d"awd
ïéàL àìôð ãeçé àeäå§¦¦§¨¤¥
àìå ,eäBîk ãeçé¦¨§Ÿ
ììk àöîð Bkøòk§¤§¦§¨§¨

,úeiîLâamixac ipyy - §©§¦
,mdipia jexr oi`y
,dfk cegi`a ecg`zi
íéãçéîe íéãçàì úBéäì¦§©£¨¦§ª¨¦

.äpôe ãö ìkî Lnî- ©¨¦¨©¦¨
,dxez zpada xacdy enk
epevx `edy - dxezd lky mr mc`d ly elky cg`zn da
lky z` siwn mc`d lkyy ,eiccv lkl - d"awd ly eznkge

.mc`d lky z` siwn dxezd lkye dxezdäøúé äìòî úàæå§Ÿ©£¨§¥¨
äøBzä úòéãé úåöîa øLà õ÷ ïéàì äàìôðå äìBãb§¨§¦§¨¨§¥¥£¤§¦§©§¦©©¨

,úBiNòî úBönä ìk ìò dúâOäåzriciay dlrnd - §©¨¨¨©¨©¦§©£¦
,diyr iciÎlr zervaznd zeevnd lk iabl dxezd zbyde
ãeîìz úåöî ìò elôàå ,øeaãa úBéeìzä úBöî ìò elôàå©£¦©¦§©§§¦©£¦©¦§©©§

.øeaãaL äøBzdxez cenilay ,mcewd wxta xkfpy enk - ¨¤§¦
xeaicd zevn :dxeza xeaicd zevne dxezd zpad zevn zniiw
`l m` mb j"pzd iweqt mixne`yk miniiwn ,dta ,dxeza
zevnay dlecbd dlrnd eli`e .obyene milnd yexit mipian
xeaic ly efa mb ,zxg` devn meya zniiw dpi` ,dxezd zpad

,dxezaäNòîe øeaãaL úBönä ìk éãé-ìò ékicediy - ¦©§¥¨©¦§¤§¦©£¤
,diyre xeaic iciÎlr ,miiwnúà Léaìî àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨©§¦¤

Lôpä,iwl` yeala -,dìâø ãòå dLàøî 'ä øBà dôéwîe ©¤¤©¦¨¥Ÿ¨§©©§¨
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î"ã åìëùá åñôåúå åâéùîù äòùá ìëùåîá
àøîâá åà äðùîá äëìä åæéà âéùîå ïéáî íãàùë

é÷îå ñôåú åìëù éøä äéøåá ìò äøåùàìíâå äúåà ó
àéä åæ äëìä äðäå .äòù äúåàá äá ùáåìî åìëù

18ïåòèéùëù åðåöøá äìòù ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç
÷ñôä äéäé êëå êë ïåòîùå ìùî êøã êëå êë ïáåàø
äæä øáãä äéäé àìå äéä àì íà óàå êëå êë íäéðéá
íå÷î ìëî åìà úåòéáúå úåðòè ìò èôùîì àáì íìåòì
íàù ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöøá äìò êëù øçàî
òãåé íãàùë éøä êë ÷ñôä äéäé êë äæå êë äæ ïåòèé
åà äðùîá äëåøòä äëìäë äæ ÷ñô åìëùá âéùîå

é÷îå ñôåúå âéùî äæ éøä íé÷ñåô åà àøîâåìëùá ó
äéá àñéôú äáùçî úéìã ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöø
úåëìäá íúåùáìúäá íà éë åúîëçå åðåöøá àìå
ãåçé àåäå íäá ùáåìî åìëù íâå åðéðôì úåëåøòä
úåéîùâá ììë àöîð åëøòë àìå åäåîë ãåçé ïéàù àìôð

.äðôå ãö ìëî ùîî íéãçåéîå íéãçàì úåéäìúàæå
úåöîá øùà õ÷ ïéàì äàìôðå äìåãâ äøúé äìòî
'éôàå úåéùòî úåöîä ìë ìò äúâùäå äøåúä úòéãé
ãåîìú úåöî ìò 'éôàå øåáãá úåéåìúä úåöî ìò
äùòîå øåáãáù úåöîä ìë é"ò éë øåáãáù äøåú
äùàøî 'ä øåà äôé÷îå ùôðä úà ùéáìî ä"á÷ä
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íéøîà éèå÷éì

.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מתחיל ואח"כ המושכל, את מקיף השכל ואז והשכל, הסברא כללות תופס בתחלה - שכל הבנת "סדר
וכאשר בהמושכל, מלובש השכל ואז וכו' שקו"ט ע"י הכלל מקיף ‚Ó¯לפרט השכל אז והשכילו") "שהשיגו כאומרו מבינו, כבר -) זה

הנ"ל". על (הנדפסות) הצ"צ מהגהות ג"כ ולהעיר המושכל. את
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.ytpay dpezgzd dpigal cr dpeilrd dpigadn -úòéãéáe¦§¦©
äøBzä,dxez oian icediyk -Laìî ìëOäL ãálî ©¨¦§©¤©¥¤§ª¨

,'ä úîëça,jk lr sqep ,eze` dtiwn d"awd ly eznkg - §¨§©
,Baø÷a 'ä úîëç íb äpäelkyy ,dxez oiand mc`d ly - ¦¥©¨§©§¦§

ed znkg siwnoeylae ,'i
:"`ipz"dìëOäM äî©¤©¥¤

éwîe ñôBúå âéOîó ©¦§¥©¦
Bì øLôàM äî BìëNa§¦§©¤¤§¨
úòéãéî âéOäìe ñtúì¦§Ÿ§©¦¦§¦©
BìëN éôk Léà ,äøBzä©¨¦§¦¦§
BúâOäå Búòéãé çëå§Ÿ©§¦¨§©¨¨

.ñ"cøôadrax`a - §©§¥
,fnx ,hyt :dxezd iwlg
zriciay ,ixd .ceq ,yexc
,zniiw ,dxezd zpade
zniiwy dlrnl sqepa
'ied xe`y ,zeevnd x`ya
dlrn ,ytpd z` siwn
ytpdy dn `ide ,ztqep
Îlr ,'ied xe` z` dtiwn
z` siwn elkyy ici
`idy dxezd ly lkyd
.d"awd ly epevxe eznkg
,äøBzä úòéãéaL éôìe§¦¤¦§¦©©¨

,dzpade -äøBzä©¨
íãàä Lôða úLaìî§ª¤¤§¤¤¨¨¨
,íëBúa úôwîe BìëNå§¦§ª¤¤§¨
ly elkyae eytpa -

,mc`dúàø÷ð ïëì- ¨¥¦§¥
,dxezd'íçì' íLa§¥¤¤

Bîk ék .'Lôpä ïBæî'e§©¤¤¦§
úà ïæ éîLbä íçläL¤©¤¤©©§¦¨¤

íc úBéäì íL Ctäðå ,Lnî Baø÷å BëBúa BñéðënLk óebä©§¤©§¦§§¦§©¨§¤§©¨¦§¨
äøBzä úòéãéa Ck ,íi÷úéå äéçé éæàå ,BøNák øNáe¨¨¦§¨©£©¦§¤§¦§©¥¨¦§¦©©¨
ãò BìëN ïeiòa áèéä dãîBlL íãàä Lôða dúâOäå§©¨¨¨§¤¤¨¨¨¤§¨¥¥§¦¦§©

íéãçàì eéäå Bnò úãçàúîe BìëNa úñtúpLytpd - ¤¦§¤¤§¦§¦§©¤¤¦§¨©£¨¦
:f`e ,cg` xacl zeyrp dxezdeäNòð,dxezd -Lôpì ïBæî ©£¨¨©¤¤

Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä éiçî ,daø÷a íéiçå- §©¦§¦§¨¥©¥©©¦¥¨©§ª¨
,yaeln seqÎoi`d.daø÷aL BúøBúå Búîëçaytpa - §¨§¨§¨¤§¦§¨

,dxez oiane cneld icedidáeúkL eäæå2CBúa EúøBúå" : §¤¤¨§¨§§
,"éòîdpefn ziidp dxezd ,xnelk -,ytpd ly iniptdBîëe ¥¨§

úBîLpä éLeálL ,â ÷øt ã"î øòL "íéiç õò"a áeúkL¤¨§¥©¦©©¤¤¤§¥©§¨
,úBönä ïä ïãò-ïâalkez ,zlaben `idy dnypdy ick - §©¥¤¥©¦§

,laben izla iwl` xe` `edy ,ocrÎoba dpikyd eif z` "lawl"
mc`y zeevnd :mdy ,"miyeal"a ciihvz dnypdy gxkdd on

Îmlera oze` miiwndfytpd ztwen ,devn iciÎlry ,xen`ke .
dnypl yeal df ixd ;sebd z` siwnd yeal enk iwl` xe`a

.ocrÎobaäfä íìBòa e÷ñòL úBîLpì ïBænä àéä äøBzäå§©¨¦©¨©§¨¤¨§¨¨©¤
ì äøBza;éø óc ìä÷iå øäfa áeúkL Bîëe ,dîL ©¨¦§¨§¤¨©Ÿ©©©§¥©

ì"åeðéä ,"dîL3éãk- §¦§¨©§§¥
,`id cneld ly ezpeek
éãé-ìò 'äì BLôð øM÷ì§©¥©§©©§¥
éôk Léà ,äøBzä úâOä©¨©©¨¦§¦

,BìëN`ed jkÎiciÎlr - ¦§
,d"awd mr xywznBîk§

õò éøô"a áeúkL¤¨¦§¦¥
."íéiç`iad "`ipz"d - ©¦

,"miigd ur" xtqn o`k
,ytpl oefn `id dxezdy
,mxa .miyeal - zeevnde
- jk m` :dl`yd zl`yp
dzlrn dxezly ixd

`id,ytpl oefn `idy ,
ozlrn - zeevnleod,

xake ;ytpl miyeal ody
miyealy ,epcnl
zeidl mileki zeipgexa
xacdn dbixcna dlrnl
,dna .miyialn md eze`
dzlrn zniiw ,`eti`
iabl dxez ly zcgeind
`a `ed z`f - ?zeevn
,d`ad d"dbda xidadl
mzernyn dn exiaqda
mpaena yeale oefn ly
xaqen jkae ,ipgexd
izy opyi dxezay
zcneld zlkynd ytpl yeal mbe oefn mb `id :zelrnd

:xne` `ed jke ,dxez,éîéðt øBà úðéça àéä ïBænäå]- §©¨¦§¦©§¦¦
,dnypl.íéôéwî úðéça íéLeáläå,ytpd z` siwny xe` - §©§¦§¦©©¦¦

ì"æø eøîà ïëìå4,úBönä ìk ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìzL , §¨¥¨§©©¤©§¨¨§¤¤¨©¦§
íâå ïBæî àéä äøBzäå ,ãáì íéLeáì ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥§¦§©§©¨¦¨§©

pì Leáì,úìkNnä Lô,dxeza zwqerd -da LaìúnL- §©¤¤©©§¤¤¤¦§©¥¨
,dxeza yalzn mc`d,dãenìå dðeiòazwqer ytpdyk - §¦¨§¦¨
,dxeza oeirae cenilaàéöBnLk ïkL-ìëå`edy dn z` - §¨¤¥§¤¦

,dxeza oian,øeaãa åéôa,xeaica mb -øeacä ìáäL- §¦§¦¤¤¤©¦
,dtdn `veidéwî øBà úðéça äNòð,ó,ytpl -Bîk ©£¤§¦©©¦§

:["íéiç õò éøô"a áeúkLdxezay ,`vei ,xen`l m`zda - ¤¨¦§¦¥©¦
dxezd `linn ,yeald zlrne oefnd zlrn :zelrnd izy opyi

.ytpl cala miyeal ody ,zeevnd lkn dlrnl `id
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ùáåìî ìëùäù ãáìî äøåúä úòéãéáå .äìâø ãòå
ìëùäù äî åáø÷á 'ä úîëç íâ äðä 'ä úîëçá

é÷îå ñôåúå âéùîñåôúì åì øùôàù äî åìëùá ó
åúòéãé çëå åìëù éôë ùéà äøåúä úòéãéî âéùäìå
äøåúä äøåúä úòéãéáù éôìå .ñ"ãøôá åúâùäå
ïëì íëåúá úô÷åîå åìëùå íãàä ùôðá úùáåìî
éîùâä íçìäù åîë éë ùôðä ïåæîå íçì íùá úàø÷ð
íù êôäðå ùîî åáø÷å åëåúá åñéðëîùë óåâä úà ïæ
úòéãéá êë íéé÷úéå äéçé éæàå åøùáë øùáå íã úåéäì
ïåéòá áèéä äãîåìù íãàä ùôðá äúâùäå äøåúä
íéãçàì åéäå åîò úãçàúîå åìëùá úñôúðù ãò åìëù
êåøá óåñ ïéà íééçä ééçî äáø÷á íééçå ùôðì ïåæî äùòð
êúøåúå ù"æå äáø÷áù åúøåúå åúîëçá ùáåìîä àåä

"îëå éòî êåúáúåîùðä éùåáìù â"ô ã"î øòù ç"òá ù
å÷ñòù úåîùðì ïåæîä àéä äøåúäå úåöîä ïä ïãò ïâá
óã ìä÷éå øäæá ù"îëå äîùì äøåúá äæä íìåòá
úâùä é"ò 'äì åùôð øù÷ì éãë åðééä äîùìå é"ø
àéä ïåæîäå] ç"òøôá ù"îë åìëù éôë ùéà äøåúä
åøîà ïëìå íéôé÷î 'éçá íéùåáìäå éîéðô øåà 'éçá
úåöîäù éôì úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù äøåú ãåîìúù ì"æø
ùôðì ùåáì íâå ïåæî àéä äøåúäå ãáì íéùåáì ïä
ïëù ìëå äãåîéìå äðåéòá äá ùáìúîù úìëùîä
øåà 'éçá äùòð øåáãä ìáäù øåáãá åéôá àéöåîùë

é÷î:[ç"òøôá ù"îë ó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

íéøîà éèå÷éì

ט.2. מ, ˘ËÈÏ"‡:3.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא כי ˆ„„È"שולל כנ"ל, ולא דלשמה,
כו'". היינו ולשמה א.4.אדרבא משנה א', פרק פאה
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טבת  ה' חמישי יום
פרק ו  ,i 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæ äðäå å ÷øô,20 'nr cr.'åë àçåøã åøéáú

.å ÷øtlkay ziwl`d ytpdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
:millk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyrn zakxen ,l`xyin cg`

:(ybxl) "zecn"l xewn mieedn "lky"d zegek zyly ."zecn"e ,"lky"

zxvep - d"awd ly ezelcba ,mc`d ly ezewnrzde ezeppeazd iciÎlr

d`xi ,ziybx "dcn" ea

ok .eil` dad` e` d"awdn

ytp lkly ,owfd epax xiaqd

:"miyeal" dyly - ziwl`

ly ,dyrne xeaic ,daygn

zyalzn mda ,zeevne dxez

"miyeal" .ziwl`d ytpd

on mzbxca dlrnl md dl`

dxezdy xg`n ,dnvr ytpd

,ynn cg` xac md d"awde

miiwne dxez cnel icediyke

mr xywzn `ed - zeevn

cnel `edyk cgeina .d"awd

,jkay dlrndy ,dxez oiane

iwl`d xe`d :dletk `id

ytpde ,ytpd z` siwn

.dxezd ly iwl`d xe`d z` dtiwn

zindad ytpl mby ,owfd epax xiaqi ,cenll ligzp eze` ,iyyd wxta

dxyr - (.` wxta x`eank) ziwl`d ytpd ly cbepnd cvd `idy -

,"dtilw" ly ytp `id zindad ytpdy xg`ne ,miyeal dylye zegek

.mi`nh miyeal ok mb - diyeale ,d`neh ly zegek od dizegeky ixd

dzegp dbxc zlra ziyrp `id - dl` miyeala zyalzn ytpdyke

,"dtilw" byend zernynl qgia .dnvr `id xy`n xzeiwxta epxrd

didzy ick ixd ,zewl`n ezeig lawne `xap lkdy zexnly ,oey`x

eilry itk didi mc`dy icke ,rxl aeh oia dxiga ly zexyt` mc`l

d"awd xvi - exkyl i`kf didie ,zinvr dribie dcear iciÎlr ,zeidl

xac lkay ziwl`d zeigd lr mixizqne miqknd ,d`neh ly zegek

dqkn dtilwdy myk :"dtilw" mi`xwp ,dl` mixizqn zegek .`xape

dyecwd zeig lr ,d`nehd zegek mixizqn jk ,ixtd lr dxizqne

dhnl zg` ,zebixcn izyl zewlgp dl` zetilw .xac lk zeiniptay

da yiy dtilw idef ,"dbep" - z`xwp dtilwa zg` dbixcn :dipydn

ly "dxzqd"d jxc mzeig z` "mikyen"d mixacd mze`e ,aeh mb

lkl qgia dfy itk .rxl mbe aehl mb mze` lvpl xyt` - dtilw dze`

xyt`e ,dyecwl jtdp `ed f`e ,devn ea miiwl xyt`y inyb xac

.xzei dkenp dbixcnl cxei `ed f`e ,dxiar ,dlilg ,ea zeyrl

,llk aeh da oi`e ixnbl d`nh `id dtilway dipyd dbixcnd

aeh ,xen`k ,da oi`y ,ef dtilw jxc mzeig z` "mikyen"y mixacde

xyt` i` ,llkektdiys` e` ,dyecwllvpl.miaeh mipipra mze`

mileki mpi` - dlik`a mixeq` mdy mixacjtdidlla`) dyecwl

oi` - d`pda mixeq`y mixace (dyecw ipiprl mze` lvpl xyt`

mb zexyt`lvpl.aehl mze`

íéäìà äNò äæ únòì äæ ,äpäå1.zindad ytpd - §¦¥¤§ª©¤¨¨¡Ÿ¦
ytpd znerl ,cbepnd cvd ,jtidd md diyeale dizegeke

.diyeale dizegeke ziwl`däìeìk úéäìàä LôpL Bîk ék¦§¤¤¤¨¡Ÿ¦§¨
,úBLBã÷ úBøéôñ øNòî¥¤¤§¦§
,zegekd dxyr -
xyrl mipeeknd

,zexitqdúLaìúîe¦§©¤¤
ìLaíéLeáì äL ¦§Ÿ¨§¦

,íéLBã÷,daygn - §¦
dxez ly dyrne xeaic

,zeevneLôpä Ck̈©¤¤
àøçà àøèñcytpd - §¦§¨¨¢¨

`xg` `xhq"d lycvd ,"
byend zernyn) cbpky
xaqei "`xg` `xhq"

(oldldâð úBtìwî- ¦§¦Ÿ©
ze`xwpd zetilwdn
xaky itky ,"dbep"
,aeh mb oda yi ,epxaqd

,íãàä íãa úLaìîäwxta xkfenk ,zyaelnd ytpd - ©§ª¤¤§©¨¨¨
ef ytp mb ,eteb z` zeigdl mc`d mca ,oey`xäìeìk- §¨

,zakxeneàúeáàñîc ïéøúk øNòî2,"mixzk" dxyrn - ¥¤¤¦§¦¦§¨£¨
mya mi`xwp dlawd oeylay zegek dxyrn) d`neh ly

.("mixzk" - "oixzk":ïäL:dl` zegek dxyr -úBcî òáL ¤¥¤©¦
úBòøzcn ,dee`za z`hazn d`nehay "cqg"d zcn :oebk - ¨

,d`ld jke ,zex`tzda - "zx`tz"d zcn ,qrka - "dxeab"d
,ìéòì íéøkæpä íéòø úBãBñé òaøàî úBàaäwxta - ©¨¥©§©§¨¦©¦§¨¦§¥

,gex ,y` :zeceqi drax`n akxen xac lky myky ,oey`xd
zeceqi drax`n zindad ytpd mb zakxen jk ,xtre min
mdne ,mirx dizeceqi - dtilw ly ytp dzeidae ,miipgex

,zerxd zecnd lk ze`aì ÷ìçpä ïãéìBnä ìëNåìLïäL ,L §¥¤©¦¨©¤§¨§¨Ÿ¤¥
;úBcnä øB÷î ¯ úòãå äðéa äîëç?zecnl xewn od recn - ¨§¨¦¨¨©©§©¦

,ìëOä Cøò éôì ïä úBcnä ék- xzei lecb "lky"dyk - ¦©¦¥§¦¥¤©¥¤
- xzei ohw "lky"d m`e ,xzei milrp mixacl zepten "zecn"d

.xzei mikenp mixacl od "zecn"dïèwä ék,ohwd clid - ¦©¨¨
ïè÷ BìëOL éôì ,Cøòä éúeçt íépè÷ íéøác áäBàå ÷LBç¥§¥§¨¦§©¦§¥¨¥¤§¦¤¦§¨¨

,íäî øúBé íéø÷é íéøác âéOäì øö÷å,cqgd zcny ,ixd - §¨¨§©¦§¨¦§¨¦¥¥¤
dmihert mixacl ohwd clia zipten ,dad`e dee`za z`hazn

.ohw elkyy oeikn ,jxr izegteïëå,dxeabd zcna -ñòkúî §¥¦§©¥
úeøàtúäa ïëå ,íépè÷ íéøácî óv÷úîe,zx`tzd zcn - ¦§©¥¦§¨¦§©¦§¥§¦§¨£

.úBcî øàLezecnd ly ozelbzda lret lkydy ,ixd - §¨¦
dyly mi`xwp jk meyn .dpiidz dxev efi`a oze` ccene

zecnd rayl "xewn" - lkyd zegek3.elà úBðéça øNòå§¤¤§¦¥
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äðäå å ÷øôåîë éë íéäìà äùò äæ úîåòì äæ
øùòî äìåìë úéäìàä ùôðù
íéùåã÷ íéùåáì äùìùá úùáìúîå úåùåã÷ úåøéôñ
úùáåìîä äâåð úåôéì÷î àøçà àøèñã ùôðä êë
ïäù àúåáàñîã ïéøúë øùòî äìåìë íãàä íãá
ì"ðä íéòø úåãåñé òáøàî úåàáä úåòø úåãî òáù
úòãå äðéá äîëç ïäù ùìùì ÷ìçðä ïãéìåîä ìëùå
ïè÷ä éë ìëùä êøò éôì ïä úåãîä éë úåãîä øå÷î
åìëùù éôì êøòä éúåçô íéðè÷ íéøáã áäåàå ÷ùåç
ñòëúî ïëå .íäî øúåé íéø÷é íéøáã âéùäì øö÷å ïè÷
úåãî øàùå úåøàôúäá ïëå íéðè÷ íéøáãî óö÷úîå
åà ïäá áùçî íãàùë úåàîèä åìà 'éçá øùòå
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ב.1. מז, ג חלק זוהר ראה יד. ז, א.2.קהלת ע, א; מא, אומר,3.שם, הוא האלקית, לנפש שביחס הזקן, רבנו של בלשונו אנו רואים



עי zah 'e iyiy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ו' שישי יום
,20 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen... ìëå íéøåáãä ìë ïëå,20 'nr cr.àøáðù íãå÷î äìçúáë

ïäa áMçî íãàLk ,úBàîhäzeaygn ayeg mc`yk - ©§¥§¤¨¨§©¥¨¤
ayeg `edyk :oebke ,mixen`d zegekd zxyrn cg`n zeraepd

ji`,dnecke ,el a`z `edy miieqn xac biydløaãî Bà- §©¥
,mixen`d zegekd zxyrn cg`n mi`ad mixeaicäNBò Bà- ¤

,ely dyrnd geka
cg` zynynd dlert
zegekd dxyrn

,mixen`dBzáLçî éøä£¥©£©§
åéôaL Bøeaãå BçîaL¤§Ÿ§¦¤§¦
åéãéaL éiNònä çëå§Ÿ©©©£¦¦¤§¨¨
íéàø÷ð ,åéøáà øàLe§¨¥¨¨¦§¨¦

"eáàñî éLeáì"- §¥§¨£
,miiwp `l miyealøNòì§¤¤

,úBàîhä elà úBðéça§¦¥©§¥
.äáLçî Bà øeac Bà äNòî úòLa ïäa úBLaìúnL- ¤¦§©§¨¤¦§©©£¤¦©£¨¨

ytpd iyeal mdy miyrnde mixeaicd ,zeaygnd md el`
,zeaygn dl yiy ,ep` mircei ,ziwl`d ytpl qgia ?zindad
,daygnd ,lirl xaqenk ,mde ,diyeal mdy miyrne mixeaic

did xyt` ,jkl m`zda .zeevne dxeza dyrnde xeaicd
,zeaygn md dl` ,dtilwd ony ytpl qgia mby ,xnel
xaecny xne`e owfd epax `a - zexiar ly miyrne mixeaic

`l` ,zexiar lr wx `l o`klklke ,ayeg mc`y zeaygnd
,miyrnde mixeaicd
,dyere xacn `edy

ympi`d"awd ly enyl
- ecarl ick mi`a mpi`e
xeqi` ipipr mpi`y s`
oiicr md ixd - dxiare
- "dtilw" ly miyeal
:owfd epax ly epeylae
íéNònä ìk íä ïäå§¥¥¨©©£¦
úçz íéNòð øLà£¤©£¦©©

îMä,Le` ,dxez ly mipipr myl miyrp md oi`y onf lk - ©¤¤
,z"iyd z` cearl ick"çeø úeòøe ìáä ìkä" øLà4Bîëe , £¤©Ÿ¤¤§©§
çlLa øäfa áeúkL5,'eë "àçeøc eøéáz" ïäL ,mixac - ¤¨©Ÿ©§©©¤¥§¦§¨

.mda dxeay dyecwd gexy

änä 'äì àì øLà úBáLçnä ìëå íéøeacä ìë ïëå§¥¨©¦¦§¨©©£¨£¤Ÿ©¥¨
,BúãBáòìå BðBöøìå.zindad ytpd myl md `linne -eäfL §¦§§©£¨¤¤

ì Leøt,"àøçà àøèñ" ïBL`xhq" iehiad zernyn ef - ¥§¦§¨¨¢¨
,"`xg`,øçà ãö :Leøt,cv - zinx` oeyla "`xhq" - ¥©©¥

,xg` - "`xg`"BðéàL¤¥
.äMãwä ãödf m` - ©©§ª¨

df ixd ,dyecwd cv epi`
,"`xg` `xhq" xg` cv

y ixdlkepi`y xac
`xhq" `ed - dyecw
cv edne ."`xg`

- ?dyecwdäMãwä ãöå§©©§ª¨
äàøLä àlà Bðéà¥¤¨©§¨¨
ìL BúMãwî äëLîäå§©§¨¨¦§ª¨¤
ïéàå ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¥

Bìöà ìèaL øác ìò àlà äøBL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤¤¨©¨¨¤¨¥¤§

Lnî ìòôa ïéa ,Cøaúé,lha `edy xkip zeipeviga mby - ¦§¨¥¥§Ÿ©©¨
,íéðBéìò íéëàìîkcinz micnery mik`ln enk - §©§¨¦¤§¦

,mzeyi lka d"awd l` zelhazdaçëa ïéa`ed lehiady - ¥§Ÿ©
,d"awdl lha xacd ezeinipta ,geka wxìàøNé Léà ìëk§¨¦¦§¨¥

,ähîì,dfÎmlera - §©¨
ìèa úBéäì BçëaL¤§Ÿ¦§¨¥
-LBãwä éaâì Lnî©¨§©¥©¨
úøéñîa àeä-Ceøä¦§¦©
.íMä úMã÷ ìò BLôð©§©§ª©©¥
oldl xiaqiy enk -
yi icedi lky ,"`ipz"a
eytp z` xeqnl egeka
mivexyk :myd yeciw lr
cnyl icedi gixkdl
lw" mb ixd ,dlilg
`ly ji`y ,ixd .myd zyecw lr eytp z` xqen "milway
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åéôáù åøåáãå åçåîáù åúáùçî éøä äùåò åà øáãî
éùåáì íéàø÷ð åéøáéà øàùå åéãéáù ééùòîä çëå
ïäá úåùáìúîù úåàîèä åìà 'éçá øùòì åáàñî
ìë íä ïäå äáùçî åà øåáã åà äùòî úòùá
ìáä ìëä øùà ùîùä úçú íéùòð øùà íéùòîä
àçåøã åøéáú ïäù çìùá øäæá ù"îëå çåø úåòøå

'åë

äîä 'äì àì øùà úåáùçîä ìëå íéøåáãä ìë ïëå
ãö 'éô àøçà àøèñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå åðåöøìå
äàøùä àìà åðéà äùåã÷ä ãöå äùåã÷ä ãö åðéàù øçà
äøåù ä"á÷ä ïéàå ä"á÷ä ìù åúùåã÷î äëùîäå
ùîî ìòåôá ïéá 'áúé åìöà ìèáù øáã ìò àìà
äèîì ìàøùé ùéà ìëë çëá ïéá íéðåéìò íéëàìîë
åùôð úøéñîá ä"á÷ä éáâì ùîî ìèá úåéäì åçëáù
áùåéù ãçà 'éôàù ì"æø åøîà ïëìå .'ä úùåã÷ ìò
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

מפני  המדות, "מקור" הוא שהשכל מסביר והוא המדות, שבעת את מכן ולאחר השכל, כוחות שלשה בתחילה - השלישי בפרק לעיל
שהשכל Â„ÏÂ˙שהמדות ומסביר השכל, את מכן ולאחר המדות את בתחילה מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס כאן, ואילו מהשכל.

הן שהמדות מפני המדות, "מקור" Í¯Úהוא ÈÙÏ הנפש של והמדות השכל בין יסודי הבדל יש שכן, הוא, בלשון השינוי טעם השכל.
תואר  שהוא "אדם", נקראת היא ולכן שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית: הנפש של והמדות השכל לבין האלקית
מהותה  עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל.
של  ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות הן בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של
בהתגלות  כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר גם וכך לכך. נמשכת היא בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות,
ואומר  בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך ומשום המדות. מדריגת היא כך - השכל של הכללית מדריגתו כפי ולכן: המדות,

השכל. ערך לפי הן שהמדות מחמת רק - למדות "מקור" נקרא יד.4.שהשכל א, א.5.קהלת נט, ב חלק



zahעב 'f ycew zay mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ז' קודש שבת יום
,20 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæä íìåò àø÷ð ïëìå,`i 'nr cr:ä"ô óåñ íù

,ezeinipta dpd ,zipevig dpigan icedi ly eavn didi
ly onfa dlbzn dfy `l` ,d"awdl xeqn cinz `ed ,eznypa
ly ezyecw icedi lka dxey - jky oeikn ."ytp zexiqn"

.d"awdì"æø eøîà ïëìå6÷ñBòå áLBiL ãçà elôàL , §¨¥¨§©©¤£¦¤¨¤¥§¥
äéeøL äðéëL ¯ äøBza©¨§¦¨§¨

,'eë,oky .eilr -
,dxez cnel icediyk
l` ezelhazd zxkip
:ezeipeviga mb d"awd
,elky z` riwyn `ed
ly eznkge epevx oiadl
dxey dpikyde - d"awd

.eilr f`äøNò éa ìë"å§¨¥£¨¨
"àéøL àzðéëL7 §¦§¨©§¨

.íìBòìmewna - §¨
mi`vnp micedi dxyry
micnel mpi`yk mb ,cgi
my dxey ,dxez f`

dcre ,dnily dcr md cgi micedi dxyr ,oky .cinz dpikyd
.dpikyd z`xydl ilk `id dnilyìèa BðéàM äî ìk ìáà£¨¨©¤¥¨¥

Bîöò éðôa ãøôð øác àeä àlà ,Cøaúé Bìöàd`xp `ed - ¤§¦§¨¥¤¨¨¨¦§¨¦§¥©§
,envrl cxtp xac `ed eli`kìL BúMãwî úeiç ìa÷î Bðéà¥§©¥©¦§ª¨¤

àeä-Ceøa-LBãwäon ixd ?ezeig z` lawn `ed okidn ,`l` - ©¨¨
aezky enk ,dyecwd on ezeig z` lawi xac lky gxkdd8:

z` dign dz`e"mlekz` dign dyecwe zewl` ,"lkdxiaqn -
lawn epi` ,d"awdl lehia ea oi`y df ,"cxtp"dy ,owfd epax
ixg` ,cala dzeipevign `l` ,dyecwd ly zeiniptdn zeig
:xne` `edy dn edf .zeax zexzqd jxc zcxeie zxaer `idy

,"zeig lawn epi`"dúeäîe äMãwä úéîéðt úðéçaî¦§¦©§¦¦©§ª¨¨¨
,íéøBçà úðéçaî àlà ,dîöòáe dãBáëa dúeîöòåitk - §©§¨¦§¨§©§¨¤¨¦§¦©£©¦

,`id zinipt drtyd ly dzernyn ,a"k wxta ,oldl xaqeiy
zpigaa drtyd eli`e ,aeh invr oevx jezn xac edyinl zzl
`le ziccv daiq llba edyinl xac mipzepyk :epiid - miixeg`
edixd ,e`peyl xac ozep edyinyk :lynl .aeh oevx jezn
myke ,ezeinipt z` milnqn mc` ly eipt .epnn eipt z` dptn
ozep `edy dpzna z`hazn dpi` mc`d ly ezeinipty

zrya zeinybd eipt z` mb epnn dptn `ed jk meyne ,e`peyl
zrtyen drtyddyk :ziwl` drtydl qgia mb jk - dyrn

d"awdy ,zinipt drtyd ef ixd ,dyecwd cvldvex,lekiak ,
cvl ,"`xg` `xhq"l zrtyend drtydd eli`e .el ritydl
ef ixd ,dyecwd on `ly
,cala zipevig drtyd
`ide ,inipt oevx ila
,"miixeg` zpiga" z`xwp
äâøãnî íéãøBiL¤§¦¦©§¥¨

äâøãîìdbixcnn - §©§¥¨
,dpezgzl dpeilrúBááø¦§

ìzLäa ,úBâøãîúeìL ©§¥§¦§©§§
älò Cøc úBîìBòä̈¨¤¤¦¨

ìeìòådaiq jxc - §¨
aaeqne (mxebd)
xaqedy itke ,(d`vezd)
dbixcndyk ,xak
mxebe daiq `id dpeilrd
jxr oiicr yi ,ef dxeva ,j` .dpnn d`ad dpezgzd dbixcnl
dbixcnd `idy ,dzlirl dpezgzd dbixcnd oia zekiiye

jk lr sqep mpyi o`k eli`e ,dpeilrd,íéaø íéîeöîöå- §¦§¦©¦
jxr dl oi`y ,jk lk zcxei ,mevnvd ixg` d`ad dbixcnd
dxen`d dyecw ly zeigde ,mevnvd iptly dbixcnl llk

,jk lk dcxiøçà èeòî ,úeiçäå øBàä Ck-ìk èòîúpL ãò©¤¦§©¥¨©¨§©©¦©©
úeìb úðéçáa Laìúäìe íöîöúäì ìBëiL ãò ,èeòî- ¦©¤¨§¦§©§¥§¦§©¥¦§¦©¨

.dign `idy xac eze`a zelba z`vnp ,dyecwd ony zeigd
"lyen" `ed `l` ,yxcpd itk ely zeigl lha epi` xacd :epiid
lyeny in eiab lr yi - zelba `vnpd mc` :lynl ;zeigd lr
zeigd .epevxk lertle eizegek z` zelbl leki epi` `ede ,eilr

zelb zpigaa `id dyecwd ony,ãøôpä øác BúBà CBzon - ¨¨©¦§¨
zeigd zyalzn eae dyecwdBúBéçäìxacd z` zeigdl - §©£

,cxtpdñôàå ïéà úBéäì øæçé àlL ,Léì ïéàî Bîi÷ìe§©§¥©¦§¥¤Ÿ©£Ÿ¦§©¦§¤¤
.àøápL íãwî älçzáklha epi`y xac lky ,ixd - §©§¦¨¦Ÿ¤¤¦§¨

`l ,ezeig z` lawn - cxtp xack `ed ezybxdae ,d"awdl
daxda dzeyalzd iciÎlr wx `l` ,cala dyecwd zeiniptn

.minevnve miyeal

àøèñ'å úBtìwä íìBò ,Bàìîe äfä íìBò àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¨©¤§Ÿ¨©§¦§¦§¨
.'àøçàzexnl - ¨¢¨

`id `id dyecwdy
Îmlerd z` mb dignd
oeikn `l` ,dfd
inybd dfdÎmlerdy

ea d`xp `le ,zcxtp ze`ivnk ,envrl xack envr z` yibxn
`ed okl ,d"awdl lehiad
zetilw ly mler `xwp

,`xg`Î`xhqeìk ïëìå§¨¥¨
íéL÷ äfä-íìBò äNòî©£¥¨©¤¨¦
íéøáBb íéòLøäå ,íéòøå§¨¦§¨§¨¦§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

äøùò éá ìëå 'åë äéåøù äðéëù äøåúá ÷ñåòå
åìöà ìèá åðéàù äî ìë ìáà íìåòì àéøù àúðéëù
úåéç ìá÷î åðéà åîöò éðôá ãøôð øáã àåä àìà 'úé
äúåäîå äùåã÷ä úéîéðô 'éçáî ä"á÷ä ìù åúùåã÷î
íééøåçà 'éçáî àìà äîöòáå äãåáëá äúåîöòå
úåìùìúùäá úåâøãî úåááø äâøãîì äâøãîî íéãøåéù
èòîúðù ãò íéáø íéîåöîöå ìåìòå äìò êøã úåîìåòä
ìåëéù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä êë ìë
øáã åúåà êåú úåìâ 'éçáá ùáìúäìå íöîöúäì
øåæçé àìù ùéì ïéàî åîéé÷ìå åúåéçäì ãøôðä

àøáðù íãå÷î äìçúáë ñôàå ïéà úåéäì

ïëìå
àøçà àøèñå úåôéì÷ä íìåò åàåìîå äæä íìåò àø÷ð
íéøáåâ íéòùøäå íéòøå íéù÷ æ"äåò äùòî ìë ïëìå
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íéøîà éèå÷éì

ו.6. משנה ג. פרק א.7.אבות לט, דוד".8.סנהדרין "ויברך בתפילת



עג zah 'f ycew zay mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò
øòù ç"òá ù"îëå äùåã÷ã äéùòã
ïä åìà äéùòã 'éôñ øùò êåúáå â"î
'éôñ øùò ïëåúáå äøéöéã 'éôñ øùò
úåìéöàã 'éôñ øùò ïëåúáå äàéøáã
øåà àöîðå ä"á ñ"à øåà ïëåúáù
åæìä õøàä ìë àìî ä"á ñ"à
øùòá åúåùáìúä éãé ìò äðåúçúä
ù"îë ò"éáà úåîìåò òáøàã 'éôñ
íéìåâìâ øôñáå á"ô æ"î øòù ç"òá

:'ë ÷øô

.ã ÷øt óBñ áî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîk ,Baddbd §¤¨§¥©¦©©¤¤
`xwp dfd mlerdy ,jk lr owfd epax cner ,d`ad "ddbd"a -
ixd `vnp d"awdy zexnl ,"`xg` `xhq"e "zetilw" ly mler

Îmlera mb ,mewn lkadfxe`"d edfy "dlaw"a xaqeny enke ,
xyra yalznd "seq oi`
drax` ly zexitqd
,zeliv` :zenlerd
,diyr ,dxivi ,d`ixa
,epnler mb `ln ociÎlre
oi` xe`"a ,dfdÎmlerd
xzeq df oi` ,j` - "seq
dfdÎmlerdy dcaerl
"zetilw" ly mler `xwp

:"`xg` `xhq"eíò]¦
BëBúa úBéäzexnl - ¡§

,dfdÎmlera opyiyøNò¤¤
,äMã÷c äiNòc úBøéôñ§¦©£¦¨¦§ª¨
diyrd mler ,oky -
,ep` epnler mb ea lelk
mbe ,inybd dfdÎmlerd
,ipgexd diyrd mler
mler ly zexitqd xyre
dyecw ly diyrd
,epnlera mb ze`vnp

úBøéôñ øNò CBúáe ,âî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©§¤¤§¦
ïëBúáe ,äøéöéc úBøéôñ øNò ïä ,elà äiNòcxyra - ©£¦¨¥¥¤¤§¦¦¦¨§¨

,dxivi ly zexitqdïëBúáe ,äàéøác úBøéôñ øNòxyra - ¤¤§¦¦§¦¨§¨
,d`ixa ly zexitqdïëBúaL ,úeìéöàc úBøéôñ øNò- ¤¤§¦©£¦¤§¨

,zeliv`c zexitqd xyraàöîðå ;àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨§¦§¨
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[:ë ÷øt íéìebìb øôñáe á ÷øt æî øòL,z`f zexnle - ©©¤¤§¥¤¦§¦¤¤
Îmlera mb `ln "seq oi` xe`"y had ilandfdlha `ed oi` ,

`xwp okle ,dnvrl "ze`ivn"k ,cxtp xack d`xpe ,d"awdl
dyecw ,oky ,"`xg` `xhq"e zetilw ly mler dfdÎmlerd
df - d"awdl df lehia xqgyk ,d"awdl lhay dn wx zlnqn
mixeaic ,zeaygndy xaqed o`k cr ."`xg` `xhq" `xwp
mde ,"`xg` `xhq" mi`xwp ,dyecw - mzxhn oi`y miyrne

ndad ytpd ly diyeally dl` miyealy `vei df itle .zi
a md ,zindad ytpddze`,dnvr zindad ytpd enk dbixcn

`xhq"e "dtilw"n md diyeal mbe ,"dtilw" ly ytp - `id
itke ,ziwl`d ytpd iyealn jtidd mzeida ,mxa ."`xg`
`id ,ziwl`d ytpd iyeal ly mzbixcn ,xaqed xaky
dilr minxeb mde ,dnvr ziwl`d ytpd zbixcnn dlrnl
ytpd iyeall qgia mb jk xnel ixd mikixv ,ef ytp zbixcna

ytpd ly dl` miyeal :epiide ,iktdd cva `l` ,zindad
mde ,dnvr ef ytp xy`n xzei dpezgz dbixcna md ,zindad
`id xy`n xzei dpezgz dbixcnl zindad ytp z` micixen
opyi dnvr dtilway ,oldl xiaqdl `a owfd epaxe .dnvr
zg` ,zebixcn izy
oia xy`e ,dipydn dhnl
,zindad ytpd iyeal
,daygn iyeal mpyi
zexiar ly dyrne xeaic
daxda dhnl mde -
ytpd xy`n mzbixcna
ef ytp ik ,dnvr zindad
yiy ,"dbep ztilw"n `id
eli`e ,aehdn mb oiicr da
md zexiard iyeal
oda oi`y "zetilw" oze`n
iciÎlre ,llk aehdn
ytpd zeyalzd
`id - dl` miyeala
dpezgz dbixcnl zcxei

dnvr `id xy`n xzei9:
ïä úBtìwäL àlà¤¨¤©§¦¥

ì úB÷ìçð,úBâøãî ézL ¤§¨¦§¥©§¥
äâøãnä .Bfî ähîì Bæ§©¨¦©©§¥¨

ìL àéä ,äðBzçzäïéàå ,éøîâì úBòøå úBàîhä úBtì÷ L ©©§¨¦¨Ÿ§¦©§¥§¨§©§¥§¥
ìà÷æçé úákøîa eàø÷ðå ,ììk áBè íäa10"dakxn"a - ¨¤§¨§¦§§§¤§¤¤§¤§¥

,zewl` lr miqknd mixacd mixkfp da ,`iapd l`wfgi dfgy
ode ,el` zetilw yely lr mifnxnd mixac dyely ,mdipia

:my ze`xwp.'Bâå "ìBãb ïðò"å "äøòñ çeø"y`"e - ©§¨¨§¨¨¨§
oi`e ixnbl ze`nhd zetilwd yely od el` yely ."zgwlzn

.llk aehdn odaïäîe,el` zetilw yelyn -úBòtLð ¥¤¦§¨
,íôeb íei÷å ,íìBòä úBnà ìk úBLôð úBëLîðåsqep - §¦§¨©§¨ª¨¨§¦¨

,invr meiw mb sebl yi ,sebd z` dignd ytpdn zeigd lr
íei÷å ,äìéëàa íéøeñàå íéàîhä íéiç éìòa ìk úBLôðå§©§¨©£¥©¦©§¥¦©£¦©£¦¨§¦
Bîk ,çîBväî úBøeñà úBìëàî ìk úeiçå íei÷å ,íôeb¨§¦§©¨©£¨£¥©¥©§

äìøòmdl e`ln `l oiicry mivr lr mignevd zexit - ¨§¨
,mipy yelyíøkä éàìëåmr axerna drxfpy d`eaz - §¦§¥©¤¤

,miapr,'eë,dlik`a xeq`y dn lk -õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥
,'å ÷øt èî øòL 'íéiçmilawn mixen`d mixacd lky - ©¦©©¤¤

,el` zetilw yelyn mzeigäNònä ìk úeiçå íei÷ ïëå§¥¦§©¨©©£¤
äNòú-àì ä"ñL ìk ìL äáLçîe øeacze`n yely - ¦©£¨¨¤¨§¨Ÿ©£¤

,zeyrl dxq` dxezdy "dyrzÎ`l"d zeevn ynge miyy
,aeygle xacl,ïäéôðòåxeza minkgd exq`y mixacd - §©§¥¤

mzeig milawn dl` lk dpd .dxezd ony mixeqi`l "mitpr"
,ixnbl ze`nhd zetilwd yelyn mneiweíL áeúkL Bîk- §¤¨¨
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.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰('כו שמביאו מפני - (עכ"פ פ"ג עה"ח בקונ' וכ"מ הוא. כן סתם באוכל גם הרי עפ "ז אם "צ"ע
פי"ג: בערכה".ÊÁ˙˘¯˙ÂÈ˜ובתניא - פ"ז  תניא  קיצור ובל' א'. בסוג הם שסו"ס מפני י"ל אולי עדיפי", "ולא דרק לקמן ומ"ש .

ד.10. א, יחזקאל
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' כסלו, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

אחרי הפסק ארוך קבלתי סו"ס מכתבו, והוא מכ"ו חשון, בו מתאר המצב בעיר...

חוג  נתרחב  כבר  זה,  מכתבי  קבלת  לעת  אשר  ואקוה  בפרט,  הוא  למצבו  בנוגע  וכן  בכלל 
ותורה אור  בנר מצוה  ולהאיר  יותר לאביהם שבשמים  יוכל לקרב את לבם  ובמילא  המכירים שלו, 

ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

ברחוב  פנס  שכשמעמידים  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פתגם  ידוע  וכבר 
מתקבצים סביבו, ולמדנו מזה שני דברים. א( שא"א להסתפק באור הנמצא בבית פנימה, אלא צריך 
להעמיד פנס ג"כ ברחוב, ב( מרובה מדה טובה, אשר לא לבד שהאנשים שמשתדלים עמהם מתקבצים 
סביבו, של הפנס, אלא מציאות הפנס, אף שנמצא ברחוב באישון לילה ואפלה, מושך אליו את האנשים 

הנמצאים ברחוב, ובמוחש רואים הננו, אשר כל שתגדל האפלה, גדול ג"כ כח המושך של אור הפנס.

מ"ש שלרגלי הכנות לחתונתו בשעה טובה ומוצלחת, הוכרח להפסיק חלק מקביעות שיעוריו 
ולהתאחז  להתחזק  צריך  הרגילים  בימים  אם  ואדרבה  וכלל,  כלל  הדבר  לי  נראה  לא  הנה  בתורה, 
)אנהאלטען( בתורה, שזהו הצנור והכלי להמשכת וקבלת ברכה והצלחה, הרי עאכו"כ שמוכרח הדבר 
בתור הכנה לחתונה, ואף אם אמת הדבר שטרדות מרובות לו ביחס עם ההכנות להחתונה, אזי עליו 
לסדר לקצר זמן הקביעות, אבל לא לבטל לגמרי קביעות איזה לימוד שיהי' כי אין אתנו יודע לאיזה 
מקצוע שבתורה זקוק הוא יותר באותה שעה ובאותו מקום וכו'. ובזה מתרצים מאמר רז"ל בערובין 
נ"ד ע"א, חש בראשו יעסוק בתורה כו' חש בגרונו יעסוק בתורה וכו' רפאות תהי - והקושיא פשוטה, 
שהרי רואים שהחש בראשו ועוסק בתורה ובכ"ז אינו מתרפא על אתר, וכמה תירוצים בדבר, ואחד 
מהם הוא, אשר התורה היא קומה שלימה, וכמ"ש זאת התורה אדם. ובמילא יש בה ענינים ששייכים 
לראש ויש ששייכים לגרון וכו' וכשחש בראשו יעסוק בתורה, ואם יצליחו השי"ת שיזדמן לו החלק 
שבתורה ששייך לראש, אז יתרפא כו' אבל לא כל אחד יש לו עינים זכות ובהירות למצוא את המקום 
בתורה המיוחד לאבר פלוני. וככל הדבר הזה ג"כ בנדון דידן, שאין אנו יודעים איזה חלק בתורה שייך 
יותר למצבו עתה, וכיון שבהשגחה פרטית יש לו קביעות עתים בכמה מקצועות שבתורה, עליו להחזיק 
בכולם. ובאם אי אפשר בכולם כמקדם, אז רק לקצר במשך זמן הקביעות, אבל לא לבטל קביעות 

שיעור זה לגמרי.

כשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכיר את כל אלו שכותב במכתבו, 
להמצטרך להם...

ויבנו  בשעטו"מ  חתונתו  ושתהי'  הפרטים  ובעניניו  החינוך  בשדה  בעבודתו  הצלחה  בברכת 
בית בישראל על יסודי התורה והמצוה כפי שנתבארו בתורת החסידות, ובטח אבוא במכ' ברכה ליום 

חתונתו בל"נ.

מוסג"פ חוברת וקונטרס לי"ט כסלו ומכ' הכללי, ובטח יזכה בהם את הרבים.

בברכה.



עה היום יום . . . 

ה'תש"גא טבת, ר"ח, ו חנוכהיום רביעי

חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה שלשה . . . 16 לבושים אלו.

ל.  ַהַהּלֵ ֶאת  ֶהם  ּבָ ּגֹוְמִרים  ֵאין  ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ם  ּגַ ָוסֹוף,  ה  ִחּלָ ּתְ  – ל  ַהּלֵ ּבְ  – ְמָבֵרְך  ִחיד  ַהּיָ ר  ֲאׁשֶ נֹוֲהִגים 
ין ְמִניִחים  ִפּלִ ל ַהּתְ ַבת "ַעל". ּכָ ָמַטת ּתֵ ַהׁשְ יָך", ּבְ ל ַמֲעׂשֶ אֹוְמִרים הּוא: "ְיַהְללּוָך ה' ֱאלֵֹקינּו ּכָ ח ׁשֶ ּסַ ַהּנֻ

ה. ִפּלָ ל ַהּתְ עּוִרים לֹוְמִדים ַאַחר ִסּיּום ּכָ ִ ֹקֶדם מּוָסף, ֲאָבל ַהּשׁ

ה'תש"גב טבת, ז חנוכהיום חמישי

חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ולכן נמשלה . . . ט ומצותי'.

)ב"ר  ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר  מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך 
פט"ז( כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, זָאל 
מען לערנען תורה, זָאל מען מקיים זיין מצות  המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר 
שהיא תורת ה' ושהמצות הם חקי רצונו ית', ניט דערמָאנען אין תומ"צ דעם ענין פון 

ג-טליכקייט.

ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ּוְכַמֲאַמר  ְרצֹוֶנָך",  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך  יָחם  ּכִ ָהְיָתה "ְלַהׁשְ ָוִנים  ַהּיְ ִמְלֶחֶמת 
ְלְמדּו  ּיִ ְלָחָמה ָהְיָתה ֶנֶגד ֱאלֹקּות. ׁשֶ ל ַהּמִ ָרֵאל". ּכָ ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ּבֶ ְתבּו כּו' ׁשֶ ה טז( "ּכִ ָרׁשָ ּפָ
י  ְצֹות ֵהם ֻחּקֵ ַהּמִ ם ְוׁשֶ ֵ ִהיא ּתֹוַרת ַהּשׁ יר ׁשֶ ּלֹא ְלַהְזּכִ ִטים ְוָהֵעדּות, ַרק ׁשֶ ּפָ ׁשְ מּו ִמְצֹות ַהּמִ ַקּיְ ּיְ ּתֹוָרה, ׁשֶ

ְצֹות ֶאת ִעְנַין ָהֱאלֹקּות. ּתֹוָרה ּוַבּמִ יר ּבַ ֵרְך, לֹא ְלַהְזּכִ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ה'תש"גג טבת, ח חנוכהיום ששי

חומש: מקץ, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ולכן אמרו . . . חסד ומים.

יִנים", ָצִריְך  ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ֵאין ּכְ ה": "ּכִ ָנן ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ נּו ַרּבָ ְתִחיל "ּתָ ִדּבּור־ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּבְ ּבְ
יִנים". ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ּכְ ִלְהיֹות "ּכִ

ִניִמית  ּפְ הּוא  "ׁשֶ ָנבֹוא":  ה  "ְוַעּתָ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ְמִחי",  ְוׂשִ י  "ָרּנִ ְתִחיל  ְלִדּבּור־ַהּמַ אּור  ּבֵ ם,  ׁשָ
ִניִמית א"ס" ]=ֵאין סֹוף[. ִהיא ּפְ ין[, ָצִריְך ִלְהיֹות "ׁשֶ א"א" ]=ֲאִריְך ַאְנּפִ

ה'תש"גד טבתשבת

חומש: מקץ, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק ה. ותוספות . . . בפע"ח.

נשיאי חב"ד פלעגן מעביר זיין איין פרשה ָאדער צוויי דָאנערשטָאג ביינאכט אור 
ליום ששי. פרייטָאג אחר חצות פלעגט מען ָאנהויבען נָאכַאמָאל פון ָאנהויב, און מעביר 
זיין די גַאנצע סדרה מיט דער הפטורה. שבת אינדערפריה פאר'ן דאוונען פלעגט מען 
מעביר זיין נָאכַאמָאל פון שביעי. ווען עס איז אויסגעקומען צוויי הפטורות, האט מען 
געזאגט הפטורת הסדרה ביום ששי, און די אנדערע הפטורה )פון שר"ח, מ"ח וכו'( שבת.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . עו

ֶעֶרב,  י ּבָ יֹום ֲחִמיׁשִ ַנִים ּבְ ְרּגּום" ֶקַטע ֶאָחד אֹו ׁשְ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ "ד ָנֲהגּו לֹוַמר "ׁשְ יֵאי ַחּבַ ְנׂשִ
ָתּה ִעם  ִחּלָ ה ִמּתְ ָרׁשָ ל ַהּפָ י ַאַחר ֲחצֹות ָהיּו ׁשּוב ַמְתִחיִלים ְלַהֲעִביר ֶאת ּכָ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ י; ּבְ ִ ּשׁ אֹור ְליֹום ׁשִ
ָהיּו  ַהְפטֹורֹות,  י  ּתֵ ׁשְ ָחלּו  ׁשֶ ּכְ ִביִעי.  ְ ִמּשׁ ׁשּוב  ְלַהֲעִביר  ָנֲהגּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני  ּבֶֹקר  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ַהַהְפטֹוָרה; 
ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, ָמָחר ֹחֶדׁש  ּבָ ל ׁשַ י, ְוֶאת ַהַהְפטֹוָרה ָהַאֶחֶרת )ׁשֶ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ה ּבְ ָרׁשָ אֹוְמִרים ֶאת ַהְפטֹוַרת ַהּפָ

ת. ּבָ ׁשַ ְוכּו'( ּבְ

דֹוָלה  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ָהרֹב  י  ּפִ ַעל  א  ּבָ ֲחלֹום,  ּבַ ּמֹוִדיִעים  ׁשֶ תֹוָרה  ִעְנְיֵני  ּבְ ַהּטֹוִבים  ַהֲחלֹומֹות 
ֲעצּוָמה,  יִגיָעה  ּבִ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ּבַ עֹוֵסק  אֹו  דֹוָלה,  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ּיֹום.  ּבַ ּתֹוָרה  ּבַ
ָהֶעְליֹוִנים[  ים  ]=ֵמַחּיִ א  ְלֵעּלָ ּדִ י  ֵמַחּיֵ ים  ַחּיִ ָלּה  ְוׁשֹוֶאֶבת  ְלַמְעָלה  עֹוָלה  ָמתֹו  ִנׁשְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ִאיׁש ִאיׁש  ּתֹוָרה אֹו ּבִ ּבַ ַגְלָיא ׁשֶ י תֹוָרה ּבְ ה ָאז מֹוִדיִעים לֹו ִחּדּוׁשֵ ּזַֹהר, ִהּנֵ ְמֹבָאר ּבַ ּכַ

ֲעבֹוַדת ַהּיֹום. ִקיַדת ֲעבֹוָדתֹו ּבַ ִפי ׁשְ ּכְ

ה'תש"גה טבתיום ראשון

חומש: ויגש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק ו. והנה . . . 20 דרוחא כו'.

ווען משיח וועט קומען, וועט מען זעהן די מעלה פון הודאה און תמימות, ווָאס אלע 
גלויבען באמונה טהורה אין ג-ט ב"ה און אין זיין תורה ומצות. תלמוד - פַארשטַאנד 
- איז דער גרעסטער פַארשטַאנד הָאט א גרעניץ. ָאבער הודאה - גלויבען - גלויבען 
איז א געפיהל ָאהן א גרעניץ. מלך המשיח וועט געבען צו פַארשטעהן דעם מעשה 

גדול פון דער תמימות - הַארציגער ערענסטער עבודה.

ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה  ַהּכֹל ַמֲאִמיִנים ּבֶ ל הֹוָדָאה ּוְתִמימּות, ׁשֶ ֲעָלה ׁשֶ יַח ָיבֹוא, ִיְראּו ֶאת ַהּמַ ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶלת;  ֻמְגּבֶ ּה  ִהּנָ יֹוֵתר  ּבְ ה  ְלמּוד – ֲהָבָנה – ֲהֵרי ַהֲהָבָנה ָהֲעֻמּקָ ּתַ ּלֹו.  ׁשֶ ּוִמְצֹות  ּוַבּתֹוָרה  רּוְך־הּוא  ּבָ ה'  ּבַ
ה  ֲעׂשֶ ַה"ּמַ ֶאת  ִוְיָבֵאר  יר  ַיְסּבִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ל.  ֻמְגּבָ י  ְלּתִ ּבִ ֶרֶגׁש  ִהיא  ֱאמּוָנה   – ֱאמּוָנה   – הֹוָדָאה  ַאְך 

ִמימּות – ֲעבֹוָדה ְלָבִבית ּוְרִציִנית. ל ַהּתְ דֹול" ׁשֶ ּגָ

ה'תש"גו טבתיום שני

חומש: ויגש, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: וכן בכל . . . שנברא.

ִעְנָיִנים  ּבְ ֲאִפּלּו  ָגה,  ְוַהּשָׂ ְיִדיָעה  ִעְנַין  ל  ּכָ י  ּכִ ֵלם",  ׁשָ ֵלב  ּבְ ְוָעְבֵדהּו  ָאִביָך,  ֱאלֵֹקי  ֶאת  ע  "ּדַ ִתיב  ּכְ
ִניִמית  ּפְ רּות  ְ ְוִהְתַקּשׁ ּדֹות  ַהּמִ ְוִזּכּוְך  ֵברּור  ּבְ ָבר  ּדָ ת  ֻעּלַ ּפְ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה,  ּבַ ָלבֹוא  ָצִריְך  ים,  ֲעֻמּקִ ַהּיֹוֵתר 

ְלׁשֹון ַהֲחִסידּות ֲעבֹוָדה. ְקָרא ּבִ ַהּנִ

ה'תש"גז טבתיום שלישי

חומש: ויגש, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ולכן נקרא . . . סוף פ"ה.

אֹוִתּיֹות  יֹאַמר  ]=ַהְיָמָמה[  ֵעת־ְלֵעת  ֵמַהּמֵ י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵחֶלק  ׁשֶ הּוא,  ֶבר  ַהּקֶ ֵמִחּבּוט  ֵטר  ְלִהּפָ עּור  ִ ַהּשׁ
ה  ּמָ ּכַ ַהּיֹום,  ל  ּכָ ֲחָזָרה  ְיֵדי  ַעל  ַלע הּוא,  ַהּקֶ ף  ִמּכַ ֵטר  ְלִהּפָ ֶפׁש  ַהּנֶ ְלִזּכּוְך  ִלְזכֹות  כּו'.  ים  ִהּלִ ּתְ ַהּתֹוָרה, 

ה. ַעל־ּפֶ ים ּבְ ִהּלִ ְנָיא ּתְ ָניֹות ּתַ יָכְלּתֹו, ִמׁשְ ׁש ּבִ ּיֵ ׁשֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשפ"ב  טבת א' ראשון יום הטבילה? לאחר להתנגב צריך האם

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰älçza©§¦¨
éãâa LáBìå ,âtzñîe ,äìBòå ;ìáBèå ,åéìòL ìç éãâa èLBt¥¦§¥Ÿ¤¨¨§¥§¤¦§©¥§¥¦§¥

.áäæ̈¨
למלך ' ה 'משנה מדייק הרמב "ם aeigמדברי yiyהכהן על

שאסור(להתנגב)להסתפג משום  הדבר, וטעם  המקווה . ממי 

שבשעת ואפשר  לגופו הכהן  בגדי בין חציצה  כל  שתהא

יתכן ועוד לגופו. עפר  מעט או שערה  איזו נדבקה  הטבילה 

הרמב "ם שכתב  כמו לבגדים , גופו בין חוצצים  עצמם  שהמים 

ה"ז) פ"י המקדש כלי הרוח (הל' תיכנס שלא  אפילו להיזהר  שצריך

שהמים כדי להתנגב  ועליו  העבודה  בשעת  לבשרו בגדו  בין 

יחצצו. לא 

אור' ה 'עמודי לז)וכתב להקפיד (סי' יש  לכאורה זה שלפי

בהם , מונח שהיה  מהמים  לח יהא שלא  הלולב נטילת  בעת

ללולב . ידו  בין  חציצה  מהווים  המים  שהרי

בגמרא  מהמפורש  למלך' ה 'משנה דברי  על תמה  (פסחים אך

ב) -סו, לחים  חוצצים , - יבשים  והדבש : והחלב  והדיו "הדם 

חוצץ . אינו לח שדבר  הרי  חוצצים", אין

מצוה , של מים  הם  הטבילה  ומי  מאחר כי שתירצו, ויש 

מים אך  חוצצים, הם ולכן  בטלים ואינם  חשובים  הם  הרי

צורך  אין  זה, ולפי  חוצצים . אינם  אכן  חשיבות  בהם שאין 

ואינם מצוה אלו במים  ואין מאחר  הלולב רטיבות  על להקפיד

כד)חוצצים  מהדו"ת הכהן מהר"י .(שו"ת

משום הדין  מן  חובה  הוא  שהניגוב הדבר עצם  על אמנם

בית בהל ' כי עצמו , למלך' ה'משנה  העיר  כבר  חציצה ,

ה"ז),הבחירה  קרי(פ"ח מטומאת  להיטהר כדי הטובל כהן לגבי

להתנגב ! שצריך  הזכיר  ולא 'וטובל' הרמב "ם  כתב

חציצה משום  אינו  הניגוב  טעם  אכן  כי  שהסבירו, ויש 

בין היא  רחיצה  שהרי הכיפורים יום  עינוי דיני מצד אלא

בהיתר נעשית  עצמה  שהטבילה  אף ולכן האסורות , ההנאות 

את לנגב  צריך  המצוה  שהסתיימה לאחר  אך המצוה , מחמת

נאמר הניגוב  חיוב  זה, ולפי  עתה . מהם  ייהנה  שלא  כדי המים 

השנה  ימות  בשאר  ולא  הכיפורים  ביום פרשת רק  יוסף פרדס (ראה

רכ) עמ' חדשה מהדורה – .בא

ה'תשפ"ב  טבת ב' שי יום גדול  כהן של תפילתו נוסח

:‡ ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰äéä Cëå§¨¨¨
éðôlî ïBöø éäé' :ìltúî,äðeçL Bæ äðL äúéä íàL ,éäìà 'ä E ¦§©¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤¦¨§¨¨¨§¨

.äîeLâ äéäz¦§¤§¨
הרמב "ם של ראשון רומי)בדפוס  "שאם(דפוס במקום  ,didz

"שאם הוא  הנוסח ," שחונה ... זו שחונהdziidשנה זו  שנה 

נוסחא לפי הבקשה  פשר  את להבין  וצריך גשומה". תהיה  –

על  ולא שמתחילה  השנה  על  מתפלל  גדול הכהן  והרי – זו

שהייתה ? זו

לאקלים בהתאם באה  לגשם  התפילה  כי שביאר  ויש 

מדאי יותר  חם  היה  שעבר  הקיץ  ו"אם הקודמת  בשנה  ששרר

השנה אחרית  ועד השנה מראשית  תמיד  הארץ  את הדורש  וה'

והמעיינות שהנחלים  צפויה הסכנה  הגדול החום שמפני יודע

יותר הגשם לירידת  הצורך  על  מתפלל  גדול הכהן  אז ייבשו,

שנה הייתה  "שאם  הנוסח פשר  וזהו הבא ". בחורף הרגיל מן

גשומה" תהיה שחונה , – שעברה  בשנה הקיץ  – הדרום זו (קובץ

(8 עמ' מ .חוברת

זה : על  העיר  הרבי  אולם 

ה "שאם  המילים  כן , חלקאם אינן  שחונה " זו  שנה ייתה 

הקודם הקיץ שאם  – לתפילה  ותנאי הקדמה  אלא  הבקשה , מן

זה : ולפי גשומה . תהיה  שהשנה  מתפלל  הוא הרי  שחון, היה 

שלפני הדברים  בהצעת  להופיע  צריכות  היו  אלו מילים  א .

לא זו  שתפילה  נמצא  ב. התפילה . מנוסח כחלק  ולא  התפילה ,

ו"שונה שנה , בכל קבועה  כבקשה  גדול  הכהן  בתפילת  נכללה

כיֿאם אומרה  היה  שלא  – התפילה  משאר  זו  תפילה  חלק

שחון". היה  שלפניו כשהקיץ 

הוא : הפירוש  אלא

הן וכו '" זו שנה הייתה  "שאם  המילים  זה , נוסח לפי גם 

גדול  כהן של תפילתו נוסח פי  על וזאת , מהתפילה  חלק

בירושלמי ה"ב)המופיעה פ"ה לא(יומא גלות  עלינו  תצא  "שלא

ואם  הזאת, בשנה  ולא  הזה  הזהd`viביום ביום  גלות עלינו

המלים וכוונת  תורה ", למקום גלותינו  תהא  הזאת  בשנה  או

ה '. מאת  עלינו נגזר  כך אם  – הוא  גלות " עלינו יצאה "ואם 

שתהא מלפניו  דין גזר יצא אם  הרמב"ם : בנוסח לפרש  יש  וכן 

גשומה . תהא – שחונה 

(190 'nr ,ai zegiy ihewl)

ה'תשפ"ב  טבת ג' שלישי יום בקונמות  מעילה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰.íéøãða äìéòî Lé¥§¦¨¦§¨¦
,ìòî ¯ dìëàå ,'Lc÷ä' Bà ,'ïaø÷ éìò Bæ økk' :øîBàä ?ãöék¥©¨¥¦¨¨©¨§¨¤§¥©£¨¨¨©

.íéøçàì úøzî àéäL ét ìò óà©©¦¤¦ª¤¤©£¥¦
שאסור מדבר  שהנהנה ברמב "ם נפסק וכן  בגמרא , הוא  כך

בקונמות". מעילה  "יש  כי  מעל, – בקונם  עליו 

לקדשים קשור  שאינו  רגיל  נדר  הוא  קונם לתמוה : ויש 

בתורה מקור  הובא  לא  גם  ובגמרא  יחל', 'בל משום  ואסור 

האם מסברא , קרבן  חיוב  לחדש  ניתן  וכיצד  בקונמות , למעילה 

בעזרה ? חולין הבאת  כאן  אין

למלך ' ה"ט)וה'משנה  פ"ד מעילה במעילה(הל' האם  חוקר
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בקונמות מעילה  של שהחידוש או  לאו איסור  גם  יש  בקונמות

את פירט לא  שהרמב "ם ומאחר קרבן , לעניין רק הוא 

יחל', 'בל איסור  אלא  מעילה  כאן שאין  קצת  נראה הדברים ,

ללא מעילות אשם  חיוב  יש  כיצד השאלה  גוברת  כן ואם 

איסור ?

נימוטין: יהושע  ר ' הגה"ח וביאר 

של  חפץ  זה  אין  כי  דמעילה , לאו  איסור  כאן אין אמנם

תורה שאמרה כיון כי  מעילה . איסור  כאן יש  ואעפ "כ הקדש ,

באמרו הרי דיבורו , באמצעות  מותר  דבר  לאסור  יכול שהאדם 

כך  על  להחיל  הכוח לו  יש  'קרבן ' או  'קונם ' מסוים  דבר על 

חולין להפוך שביכולתו  וכשם  בקרבן . שיש  האיסור כל את 

כך  מעילה , בו  יש  קודש  הדבר  ומשנעשה בדיבורו , לקדשים

כולל  לקדשים , דומים גדרים  דבר על להחיל האדם יכול 

גבוה . ושל  קדוש  להיות  יהפוך  שהדבר  מבלי  מעילה , איסור 

מכיכר  האוכל  אינו(למשל)ולכן, אכן  עצמו, על שאסר 

אבל  דברו", יחל "לא  על  אלא  מעילה של לאו על עובר 

לאו אותו זהו  דבר  של ורמב"ם לאמיתו יז, סנהדרין פ"א (ראה מעילה

כל ה"ב) על אסר  שחברו מכיכר  שאכל  אחר  אדם  ואילו ,

דבר , נדר  לא  הוא  שהרי דברו", יחל  "לא  על עבר  לא העולם

מצד  אלא  מעילה , של  הלאו מפני ולא  מעילה מדין  חייב  אבל 

הככר . על והתפיס החיל שחברו האיסור

(123 'nr ,iaxd zpyna gprt zptv)

ה'תשפ"ב  טבת ד' רביעי יום במעילה  עבירה לדבר שליחות

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéà dlk äøBzä ìëáe§¨©¨ª¨¥
.dcáì äìéòîa àlà ,äøáò øáãì çéìL̈¦©¦§©£¥¨¤¨¦§¦¨§©¨

בעלֿכרחה אשתו את  לגרש שליח ששלח  באדם מעשה 

ביהודה ' ה 'נודע  עה)ופסק  סי' קמא מגורשת ,(אבהע"ז אינה  כי 

כי בעלֿכרחה , אשתו את  לגרש  יכול האיש  הדין שמן  וןואף 

והשליחות איסור , זה הרי  גרשום ' דרבנו  'חרם  על שעובר 

עבירה '. לדבר שליח 'אין  כי  בטלה 

לדבר בשליחות כי ואמרו עליו  נחלקו דורו מגאוני  כמה 

לדבר שליח ש 'אין והכלל בטלה , השליחות אין  עבירה

לגבי רק  נאמר  glynlעבירה ' dyrnd zeqgiizdשאין ,

השליח מעשה  על נענש  מצוה המשלח לדבר משליחות (בשונה

למשלח) מתייחסת המצוה .שעשיית

לדבר בשליחות כי להוכיח האריך  ביהודה ' ה 'נודע  אך

הרמב "ם מדברי היא  הראיות  ואחת  בטל, המעשה  אף  עבירה

אלא עבירה  לדבר שליח אין כולה  התורה  ''ובכל כאן:

כי מבואר בגמרא  הלוא  רבים: ותמהו  לבדה', במעילה 

zenewn dyelyaטביחה מעילה , – עבירה  לדבר  שליח יש 

עצמו הרמב "ם  פסק  וכן  בפיקדון , יד  פ"ב ושליחות  גניבה (הל'

!ה"י)

שמעשה בלבד זו  לא  התורה  איסורי שבשאר מכאן אלא 

ולגבי בטל, המעשה אף  אלא  למשלח, מתייחס  אינו השליח

כי המעשה , קיום  לגבי כלל הנידון  אין יד ושליחות טביחה 

הפעולה הרי  עבירה ', לדבר  שליח  ש 'אין נאמר  אם  אפילו

החידוש כי  ונמצא  נלקח. והפקדון שחוט  השור  – נעשתה 

התייחסות לגבי רק  הוא באלו, עבירה ' לדבר שליח ש 'יש 

הנידון במעילה  אך המעשה . קיום לגבי ולא למשלח המעשה 

אין בטל המעשה  אם  שהרי  המעשה , תוקף  לגבי גם  הוא 

וזו ומועל . חוזר  כך אחר  ממנו והנהנה  לחולין  יוצא  ההקדש 

עבירה לדבר שליחות  יש  מעילה  לגבי  שרק  הרמב "ם  כוונת 

המעשה . קיום  לגבי –

ה'תשפ"ב  טבת ה' חמישי יום לפסח  קודם התמיד קרבן

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰¯ çñtä úèéçL§¦©©¤©
BúBà ïéèçBL ïéàå .ìeñt ,úBöç íã÷ BèçL íàå ;úBöç øçà©©£§¦§¨Ÿ¤£¨§¥£¦

.íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçàî àlà¤¨¥©©¨¦¤¥¨©§©¦
בו שנאמר  דבר  "יאוחר בגמרא : אמרו  הדבר בטעם 

'בין אלא 'בערב ' בו נאמר  שלא  לדבר  הערבים' ו'בין 'בערב'

בלבד" א)הערבים ' נט, שיאוחר(פסחים הוא  "דין  כלומר , .

הפסח  את  'תזבח הערבים  ובין בערב  בו שנאמר  הפסח,

הערבים ' בין ישראל עדת  קהל כל אותו  'ושחטו בערב '

בין תעשה  השני  הכבש  'את  אלא  בו  נאמר  שלא  לתמיד 

.(רש"י)הערבים '"

בגלל  היא  פסח לקרבן  התמיד קרבן  שקדימת  מכך משמע 

ולהקדים הערבים'", ובין 'בערב  בו  שנאמר "דבר לאחר שיש 

אם אך  בלבד " הערבים  בין אלא  בערב  בו נאמר שלא  "דבר 

לשון  אותו  בשניהם נאמר  'בין היה  נאמר היה פסח בקרבן שגם (כלומר

ו'בין  'ערב', הכתובים שני נאמרים היו התמיד בקרבן שגם או בלבד' הערבים

לפסח.הערבים') קודם  היה  לא  התמיד אכן

תדיר – תדיר  ושאינו  "תדיר  הרי  התוספות : ושואלים 

הכתובים שלולא הגמרא  מדברי עולה  איך ואם ֿכן  קודם "

הערבים') ו'בין לתמיד?('בערב', קודם  היה  פסח

המיוחד  הלימוד  ללא  אבל  תדיר , התמיד אכן  ומשיבים :

שהפסח  לומר מקום היה  הערבים ' ו'בין 'בערב ' של מהכפל

השלם '. 'עליה משום  לתמיד קודם 

כלומר :

עליה  "וערך התמיד]מהפסוק  עליה[על והקטיר  העולה ,

השלמים " ה)חלבי  י, א)למדים (ויקרא לג, השלם(יומא "עליה  –

את החותם  הקרבן הוא  שהתמיד  היינו כולם", הקרבנות כל 

מסתבר היה  ולכן  קרבן עוד אחריו  ואין  ביום  הקרבנות  עבודת

שהתמיד  כדי התמיד, לפני  יוקדם  פסח קרבן שגם  לומר 

סברא לשלול וכדי  במקדש  היום  קרבנות עבודת  את  יחתום

התמיד  שהקרבת  הערביים ' ו'בין מ'בערב ' הלימוד  בא  זו

הפסח להקרבת  יאוחר)קודמת  ד"ה שם .(תוס'
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המשך ביאור למס' תענית ליום ראשון עמ' א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"ב  טבת ו' שישי יום מלכות'? 'שלום משום התירו מה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰Bà Cìî äéä íàå§¦¨¨¤¤
ì Bcáòì øîàå ,äkìîïî ìëàé ¯ äìèå éãb èçLå ,åéìò èçL ©§¨§¨©§©§¦§Ÿ¨¨§¨©§¦§¨¤Ÿ©¦

.úeëìî íBìL íeMî ,ïBLàøä̈¦¦§©§
פסח  על  רק  להימנות  ואפשר  למנוייו , רק נאכל הפסח

כדי פסחים שני  על להימנות  ניתן לא  וכן ממנו. ולאכול  אחד 

אין שאוכל  ובשעה  ברירה ', 'אין כי שירצה  מהם איזה לאכול 

על  היתה  דעתו שחיטה שבשעת  למפרע שמתברר  אומרים 

השני על דעתו היתה ושמא  שאוכל  זה  וברש"י פסח  ב פח, (פסחים

.שם)

שני ושחט הפסח את  לו  לשחוט לעבדו שאמר  מלך אבל

ראשון ששחט הפסח  מן  יאכל טלה, ואחד  גדי אחד פסחים ,

חל  לא מינויו  השני ועל  מנוי הוא  עליו .(שם)כי 

ברירה ' 'אין  שלהלכה  אף  משנה ': ה 'כסף אין וכתב כן (ואם

עליו) מנוי שהמלך פסח מלכות 'כאן שלום  ש 'משום  הרמב "ם  סובר 

על  יכעוס  כלל ... יאכל  שלא  למלך נאמר  "אם כי הקילו,

ברירה". דאין משום כלל יאכל דלא  שאמרו החכמים

טוב ' יום  ה 'תוספות  מ"ב)והעיר  פ"ח :(פסחים

הרי מלכות , שלום  משום  תורה של  איסור התירו  איך 

כדי פסחים  שני על  נמנים  ואין  ברירה , אין תורה של בדבר 

אלא השריפה "? לבית  יצאו  "אלא  שירצה  מהם  מאיזה  לאכול 

חומרת הוא ברירה' 'אין אומרים  תורה  של שבדבר זה  מכאן ,

ברירה')חכמים 'יש תורה מדין הקילו(כי מלכות ' 'שלום ומשום 

ברירה '. ש 'יש  ואמרו

חסד' א)וה'תורת אות מו סי' הדבר :(או"ח בביאור  הוסיף 

ספק כי ברירה ' 'אין  תורה של בדבר  הרמב "ם , לדעת

או ברירה ' 'יש  אם  חכמים שנחלקו וכיון  לחומרא , דאורייתא 

תורה של בדבר מחמירים  ברירה ', פ"ז 'אין מעשר הל' רמב"ם (ראה

הואה"א) דאורייתא  בספק  להחמיר החיוב הרמב "ם ולשיטת ,

מדרבנן  הי"ב)רק  פ"ט טו"מ -(הל' מדרבנן חומרא  שזו  וכיון .

מלכות . שלום משום  התירו  לשחוט לעבדו  שאמר  במלך 

ה'תשפ"ב  טבת ז' קודש שבת כיפורים  מחוסר על הפסח שחיטת

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰íéøetk éøqçî§ª§¥¦¦
...íäéìò ïéèçBL ¯ øNò äòaøàa íäéúBðaø÷ úàáä íBé ìçL¤¨£¨©¨§§¥¤§©§¨¨¨¨£¦£¥¤
ànL ¯ ïéc úéáì íäéúBðaø÷ eøñîiL ãò ,íäéìò ïéèçBL ïéàå§¥£¦£¥¤©¤¦§§¨§§¥¤§¥¦¤¨

.íúBà eáéø÷é àìå ,eòLôé¦§§§Ÿ©§¦¨
רב  ב)לדעת  צ, לטהרתו(פסחים שטבל  שרץ טמא  יום'), ('טבול

הפסח  את  עליו  שוחטים  בניסן, שמשו בי"ד העריב לא שעדיין (אף

קדשים) לאכול יכול טבל,ואינו לא  עדיין  אם  אבל בלילה . ויאכלו 

עליו שוחטים אין היום , לטבול שבידו  ה"א)אף ו 'מחוסר(לעיל .

לטהרתו)כפורים ' קרבן להביא שצריך זב עליו(כגון שוחטים  שטבל

לטהרתו. קרבן  הביא  לא  שעדיין אף  הפסח את 

הגמרא שוחטים(שם)ושואלת  שאין שרץ טמא  שונה מה  :

כפורים ' מ'מחוסר טבילה, מחוסר  שהוא משום עליו

הקרבן ? הקרבת  מעשה  מחוסר  הוא  שגם  אף  עליו ששוחטים 

לפני יטבול ולא  יפשע שמא חוששים שרץ  בטמא  ומשיבה :

את יקריב שלא  חוששים  אין כפורים ' ב 'מחוסר ואילו הערב 

ק את  שמסר  מדובר  כי  כהניםקרבנו של  דין  לבית  רבנו

שיקריב . שיוודאו 

איגר הגר "ע מ"ה)ומקשה  פ"ח פסחים רעק"א :(תוספות

שימסרו עד עליהן שוחטין ש "אין כאן הרמב "ם דברי

בגמרא , לנאמר מתאימים  יפשעו ", שמא  דין לבית קרבנותיהן

אומרת זה  על שהקשו  ולאחר  אמינא' ה''הווה  היתה  זו  אך

עליו  שוחטים אין שרץ  שטמא  dxezdהגמרא on נאמר עליו גם (כי

שני) לפסח נדחה אלא ראשון פסח עושה שאינו - טמא..." יהיה כי איש "איש

לא שרץ  שבטמא  וכיון  יטבול. ולא  יפשע  שמא  מחשש  ולא 

וכיון כיפורים' ב 'מחוסר  גם  הדין הוא  לכך, חוששים

עליו  שוחטים טומאתו טמא שהוקלשה שהוא שרץ לטמא דומה (ואינו

שני). לפסח ונדחה ש 'מחוסריגמור הרמב "ם הצריך  מדוע  כן, ואם

דין ? לבית  קרבנותיהן ימסרו כיפורים '

משנה ' הי"ב)וה 'לחם  פ"א מחו"כ כתב :(הל'

ש 'מחוסר לומר מקום היה הגמרא  ממשמעות  אמנם

בהמשך  אבל יפשע , שמא החשש  בו  נאמר לא  כיפורים '

המקריבים בכהנים  אלא בו תלוי הדבר  שאין  מבואר הסוגיה 

כהנים של  דין  שבית  החזקה  על  וסומכים  הקרבן, את 

לבית נמסר  שהקרבן מובן  ומזה הקרבן, את  שיקריב מוודאים

הרמב "ם . וכדברי דין,
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mixERMd mFi zcFar zFkld
ספרעבודה-הלכותעבודתיוה"כ

¦§£©©¦¦
ÌBÈ ‰OÚÓ ‰OÚiL :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆«¬∆«¬≈
È¯Á‡ ˙L¯Ùa ·e˙kL BÓk ¯„q‰ ÏÚ Blk ÌÈ¯etk‰«ƒƒÀ««≈∆¿∆»¿»»««¬≈
¯‡Le ,¯ÈÚO‰ ÁelLÂ ,ÔÈÈece‰Â ,˙Ba¯w‰ :˙BÓ«»¿»¿«ƒƒ¿ƒ««»ƒ¿»

.˙B„B·Ú‰»¬
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עבודתן 1) ושאין הצום ביום שמקריבים הקרבנות סדר יבאר

גדול. בכהן אלא

.‡ÔÈ·È¯˜Ó ÌBv‰ ÌBÈa2ÔÈa „ÈÓ˙Â ¯ÁMa „ÈÓz ¿««¿ƒƒ»ƒ«««¿»ƒ≈
ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Óe .ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ¯„Òk ,ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿≈∆»»«¿ƒƒ««
˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,˙BÏBÚ Ìlk ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ ÏÈ‡Â ¯t«»«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»

ıeÁ· ‰OÚ3¯˙È ÔÈ·È¯˜Ó „BÚÂ .·¯ÚÏ ÏÎ‡ ‡e‰Â , «¬∆«¿∆¡»»∆∆¿«¿ƒƒ»≈
,˙‡hÁÏ ¯˜a Ôa ¯t ‰Ê ÛÒeÓ ÏÚÏÈ‡Â ,Û¯O ‡e‰Â «»∆«∆»»¿«»¿ƒ¿»¿«ƒ

ÏMÓ ‡a‰ ÏÈ‡Â .ÏB„b Ô‰k ÏMÓ Ì‰ÈLe .‰ÏBÚÏ¿»¿≈∆ƒ∆…≈»¿«ƒ«»ƒ∆
‡ ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ ¯eaˆ¯eÓ‡‰ ÏÈ‡‰ ‡e‰Â ,˙BÓ È¯Á ƒ»»¿»»««¬≈¿»«ƒ»»

ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa4ÏÈ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÛÒen‰ ÏÏÎa ¿««¿ƒƒ¿««»¿«ƒ¿»≈
:ÌÈfÚ È¯ÈÚO ÈL ¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡È·Ó „BÚÂ .ÌÚ‰»»¿¿ƒƒƒ∆ƒ¿≈¿ƒ≈ƒƒ
¯ÈÚO ÈM‰Â ,Û¯O ‡e‰Â ,˙‡hÁ ·¯˜ „Á‡∆»»≈«»¿ƒ¿»¿«≈ƒ»ƒ
‰Ê ÌBÈa ÌÈ·¯w‰ ˙BÓ‰a‰ Ïk e‡ˆÓ .ÁlzLn‰«ƒ¿«≈«ƒ¿¿»«¿≈«¿≈ƒ¿∆
ÌÈÏÈ‡ ÈLe ,¯Ùe ,ÔÈ„ÈÓz ÈL :‰¯OÚ LÓÁ5, ¬≈∆¿≈¿≈¿ƒƒ«¿≈≈ƒ

:˙‡hÁ ÌÈ¯ÈÚO ÈLe ;˙BÏBÚ Ìlk - ÌÈO·k ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿≈¿ƒƒ«»
ÌÈÙa ‰OÚ ÈM‰Â ,·¯ÚÏ ÏÎ‡Â ıeÁa ‰OÚ „Á‡∆»«¬∆«¿∆¡»»∆∆¿«≈ƒ«¬∆ƒ¿ƒ

.Û¯O ‡e‰Â ,˙‡hÁÏ ÏB„b Ô‰k ¯Ùe ;Û¯OÂ¿ƒ¿»«…≈»¿«»¿ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."mixetikd mei zcear zekld"

הרמב"ם  כתב אלו, להלכות בכותרת מדוע להבין צריך
לבאר  כשמתחיל אבל הכיפורים", יום עבודת "הלכות שהם

הצום". "יום הלשון נקט ההלכות, את
הוא  החזקה' ש'היד בהקדמתו שכתב מה על־פי לומר ויש
את  לבאר מתחיל כאשר וממילא הלכות, הלכות ספר
בו  שיש בלשון לנקוט מעדיף זה, יום של ההלכות פרטי
את  שמדגיש הצום" "יום כותב ולכן הלכה, של עניין גם
יום  משא"כ הצום. – הכיפורים יום של ההלכתי החיוב
בו  אין אבל הכפרה שם על הוא בכותרת, שנקט הכיפורים

הלכתי. ענין
(q oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

(ויקרא 2) בתורה מפורשים כאן, האמורים הקרבנות כל
ח). כט, במדבר שבעזרה,3)טז: המזבח על נזרק דמו

- ובהיכל הקדשים בקודש דמו מזים שני חטאת ושעיר
חומש 4)ונשרף. נקרא במדבר ספר שם. במדבר

ישראל. בני מפקד שתחילתו מפני אחד 5)הפקודים,
גדול. כהן של ואחד ציבור של

.·ÌBÈa ÔÈ·¯w‰ el‡ ˙BÓ‰a ‰¯OÚ LÓÁ Ïk ˙„B·Ú¬«»¬≈∆¿≈¿≈≈«¿≈ƒ¿
„·Ïa ÏB„b Ô‰Îa ‡l‡ dÈ‡ ‰Ê6ÁÈLn‰ Ô‰k „Á‡ , ∆≈»∆»¿…≈»ƒ¿«∆»…≈«»ƒ«

ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰ B‡ ‰ÁLn‰ ÔÓLa7‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆∆«ƒ¿»«¿À∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»
Ô‰k ‡l‡ B˙B‡ ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ˙aL ÛÒeÓ Û‡ - ˙aL«»«««»≈«¿ƒ∆»…≈
˙¯Ë˜‰ ÔB‚k ,‰Ê ÌBÈ ÏL ˙B„B·Ú‰ ¯‡L ÔÎÂ .ÏB„b»¿≈¿»»¬∆∆¿«¿»«
Ô‰Îa ÈeOÚ Ïk‰ - ˙B¯p‰ ˙·Ë‰Â ÌBÈ Ïk ÏL ˙¯Ëw‰«¿…∆∆»«¬»««≈«…»¿…≈
'B˙Èa' ;B˙Èa „Ú·e B„Úa ¯tÎÂ :¯Ó‡pL .ÈeO ÏB„b»»∆∆¡«¿ƒ∆«¬¿«≈≈

.BzL‡ BÊ -ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

lk ly zxehwd zxhwd oebk ,df mei ly zeceard x`y oke"
."..ieyp lecbÎodka lkd 'ek mei

הגדול  הכהן של שהחיוב בבירור שיטתו נראית מדבריו
הכיפורים, ביום ולא בכהן דין הוא ביוהכ"פ נשוי להיות
יום, בכל גם שנעשות עבודות שאר יכולות היו שאל"כ

נשוי. שאינו כהן־גדול על־ידי להיעשות
המובא  ביוהכ"פ, נשוי שצ"ל כהן־גדול דין את כך כשנסביר
לסיומה, אותו ונקשר יומא, מסכת של הראשונה במשנה
רבי  של במאמרו המסכת, בסוף קשה שאלה תתורץ
מטהר  ומי מטהרים אתם מי לפני ישראל "אשריכם עקיבא
מים  עליכם וזרקתי שנאמר שבשמים, אביכם אתכם
מדוע  שלכאורה, ה'". ישראל מקווה ואומר כו' טהורים
אתם  מי "לפני שאלותיו על כמענה מהנביא פסוקים הביא
יותר  תשובות והרי כו'", אתכם מטהר ומי כו' מטהרים
במשנה  זה־עתה שהובא מהתורה בפסוק מצינו מפורשות
אתכם  לטהר עליכם יכפר הזה ביום "כי ר"ע : דברי לפני

תטהרו". ה' לפני חטאתכם, מכל
נשוי, שצ"ל כהן־גדול דין המסכת, שבתחילת שכשם אלא,
פסוקים  ר"ע מחפש כך יוהכ"פ, מצד ולא בגברא דין הוא
ולא  מעלתם מצד ישראל את מטהר שהקב"ה משמע מהם
עליכם  "וזרקתי הפסוק את הביא ולכן הקדוש, היום מצד
מכיון  אבל הכיפורים. ביום מדבר שאינו כו'" טהורים מים
הביא  לכן הגאולה, זמן על מדבר זה פסוק שמכל־מקום
שהקב"ה  משמע שממנו ה'", ישראל "מקוה נוסף פסוק

הגאולה. בזמן שלא גם מעלתם מצד ישראל את מטהר
(173 cenr f"ig y"ewl itÎlr)

בין 6) הבדל כל שאין משמע, כאן רבינו של מלשונו
יום, כל של עבודות ובין ממש היום עבודת שהם קרבנות
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מן  וכולן וכדומה, הזהב מזבח על קטורת תמידים, כגון
הכסף  (מביאו הריטב"א אולם גדול. לכהן זקוקות התורה
עבודות  רק התורה שמן רבינו, בשם כותב כאן) משנה
לא  אבל גדול, בכהן חובתן הכיפורים ליום המיוחדות
בתחילת  ורמב"ן המאור בעל ראה יום. כל של עבודות
העבודה  ובסדר א. הלכה ד פרק לקמן וראה יומא, מסכת
פייסות  שהיו כתוב, להגאונים המיוחס כיפור, ליום
שכשרות  מוכח מזה שונות. בעבודות יזכה מי (הגרלות)

הדיוט. המפורשים 7)בכהן כהונה, בגדי שמונה שלובש
נמשח  לא אבל א, הלכה ח פרק המקדש כלי בהלכות
ראשון  בית בזמן וכן שני בית תקופת בכל המשחה. בשמן
(הוריות  המשחה שמן היה לא ואילך המלך יאשיהו מימי

יב.).

.‚Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ…∆¿«ƒƒ«¿ƒƒ…≈
‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .Lc˜naL B˙kLÏÏ B˙ÈaÓ ÏB„b»ƒ≈¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»∆«»»
˙Ú·L Ïk BzL‡Ó B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe .ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈«¿ƒƒ≈ƒ¿»ƒ¿«
‡ÓË ‡ˆÓÂ ,‰c BzL‡ ‡ˆnz ‡nL ,el‡ ÌÈÓÈ»ƒ≈∆»ƒ»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»≈
Ô‰k BÏ ÔÈÈ˜˙Óe .„·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿≈»«¬…«¿ƒƒ…≈
¯Á‡‰ „·ÚÈ - Ïeqt ‰Êa Ú¯‡È Ì‡L ,¯Á‡ ÏB„b»«≈∆ƒ∆¡«»∆ƒ«¬…»«≈

¯ÁL ÏL „ÈÓz Ì„˜ Ïeqt Ba Ú¯‡L ÔÈa .ÂÈzÁz8ÔÈa «¿»≈∆≈«ƒ…∆»ƒ∆««≈
ÒÎpL ‰Ê - Ba¯˜ ·È¯˜‰L ¯Á‡ Ïeqt Ba Ú¯‡L∆≈«ƒ««∆ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿«

CepÁ CÈ¯ˆ BÈ‡ ÂÈzÁz9ezÎpÁÓ B˙„B·Ú ‡l‡ ,10, «¿»≈»ƒƒ∆»¬»¿«¿«
ÌBÈ ¯·Ú .ÔBL‡¯‰ da ˜ÒtL ‰„B·ÚÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ≈¬»∆»«»»ƒ»«
ÈM‰Â ,B˙„B·ÚÏ ¯ÊBÁ ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¬≈»ƒ≈«¬»¿«≈ƒ

¯·BÚ11ÂÈÏÚ ‰ÏB„‚ ‰p‰k ˙BˆÓ ÏÎÂ .12BÈ‡L ‡l‡ , ≈¿»ƒ¿¿À»¿»»»∆»∆≈
„·Ú Ì‡Â .ÏB„b Ô‰Îk „·BÚ13‰¯Lk B˙„B·Ú -14. ≈¿…≈»¿ƒ»«¬»¿≈»

.ÂÈzÁz ‰pÓ˙Ó ÈM‰ ‰Ê - ÔBL‡¯‰ ˙Ó Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ∆«≈ƒƒ¿«∆«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

.'ek leqt dfa rx`i m`y ,xg` lecbÎodk el oipiwzne"

תמוה. והוא פסול, במקום "פיסול" נכתב גירסאות בהרבה
יו"ד. בלי "פסול" נכתב רומי ובדפוס

(1 dxrd 188 cenr a"ig y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

"...zepaxw aixwdy xg` ea rxi`y oia"

מהו  לתמוה יש קרבנו", שהקריב "אחר הגירסא ולפי
א"צ  השני הכהן ומדוע קרבנות, לשאר קרבנו בין החילוק
אם  לא אבל קרבנו, את הקריב הראשון אם רק חינוך

קרבנות. שאר הקריב
להאי  ליתא וא"כ קרבנות", שהקריב "אחר הגירסא י"ל לכן
"אחר  בפשטות כתב לא מדוע צ"ע שעדיין אלא קושיא.
שהזכיר  התמיד קרבן על מדבר זה שאז לא, ותו שהקריב"

קודם.
קא־משמע־לן  קרבנות" שהקריב שב"אחר לומר: ויש
דבר  רק לעשות ונשאר הקרבנות כל הקריב אם שאפילו
שמחנכתו, עבודה זה נקרא – כלל קרבן הקרבת שאינו

מקום  שיש מקודש־הקדשים והמחתה הכף הוצאת וכגון
מחנכת. אם לספק

(188 cenr a"ig y"ewl itÎlr)

לעבוד.8) שהתחיל שם 9)לפני אמוראים בין מחלוקת
ככהן  בתפקידו להתחנך מחוייב חדש גדול כהן אם יב.
פסול  אירע אם היום. לעבודת ניגש שהוא לפני גדול
שהוא  ברור שחר של תמיד הקרבת לפני גדול בכהן
כהן  בבגדי אותה עושה שהוא התמיד, בעבודת מתחנך

אם גד  רק איפוא מתעוררת החינוך בעיית שם), (רש"י ול
היוםֿיומיות. העבודות אחרי הפסול על 10)אירע אף

כרב  פסק הדיוט. ככהן בגדים בארבעה נעשית שהיא פי
שם: ונקרא 11)פפא המקדש בבית פעולותיו מפסיק

גורסים  ויש ט:) מגילה משנה (ראה שעבר" גדול "כהן
משנה. ולחם משנה כסף ראה המצוות 12)"עובד", כל

כגון  שעבר, זה על גם מוטלות בהן חייב הגדול שהכהן
(שם  וכדומה באלמנה אסור מת, על ופרימה פריעה איסור

בגדים.13)עג.). ככהן 14)בשמונה דינו התורה מן כי
תתעורר  שלא כדי גדול, ככהן יעבוד שלא גזרו וחכמים גדול
בגדים  בארבעה עבד ואם הגדולים. הכהנים שני בין איבה

שם). (רש"י פסולה עבודתו - הדיוט ככהן

.„‰¯t‰ ¯Ù‡Ó ÂÈÏÚ ÔÈfÓ el‡ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ≈«ƒ»»≈≈∆«»»
ÈÚÈ·M·e B˙L¯Ù‰Ï ÈLÈÏMa15ÌBÈ ·¯Ú ‡e‰L «¿ƒƒ¿«¿»»«¿ƒƒ∆∆∆

ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .Ú„È ‡ÏÂ ˙Óa ‡ÓË ‡nL ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆»ƒ¿»¿≈¿…»«¿ƒ»
‰Èf‰‰ ˙‡ ÔÈÁBc - BlL ÈÚÈ·Ma B‡ ÈLÈÏMa ˙aL16. «»«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆ƒ∆««»»

(15... "והזה יט) יט, (במדבר כתבה שהתורה פי על ואף
נטמא  שמא לחוש יש כן ואם השביעי", וביום השלישי ביום
שבעת  כל הזאה ונצריכו הפרשתו לפני אחד יום או ימים שני
הזאה  יקדים שלא רק הקפידה שהתורה יוסי ר' סובר הימים,
ימים  ארבעה של הפסקה ושתהיה השלישי יום לפני ראשונה
הראשונה  ההזאה את לדחות מותר אבל להזאה, הזאה בין

מרובה. שבות 16)לזמן היא בשבת שהזייה פי על ואף
לא  במקדש", שבות "אין בידינו וכלל חכמים) (=גזירת

של  מפני כאן, הגדול התירו הכהן נמצא שבה פלהדרין שכת
שבעת  אלא באותם עזרה, בקדושת נתקדשה לא הימים,

שער  (ראה דרבנן איסורי התירו לא ובה הבית, הר בקדושת
רבינו, כתב ד הלכה ב פרק אדומה פרה ובהלכות כאן). המלך
בשבת  שגם ומשמע השורף הכהן על ימים שבעת שמזים

יתרות. מעלות עשו אדומה שבפרה מפני והטעם, מזים,

.‰˜¯BÊ .˙B„B·Úa B˙B‡ ÔÈÏÈb¯Ó ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ»¬≈
˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe ,˙¯Ëw‰ ˙‡ ¯ÈË˜Óe ,Ìc‰ ˙‡17, ∆«»«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒ∆«≈

ÏÈ‚¯ ‰È‰iL È„k ,ÁaÊn‰ ÏÚ „ÈÓz È¯·È‡ ¯ÈË˜Óe«¿ƒ≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒ
È˜fÓ ÌÈ˜Ê BÏ ÔÈ¯ÒBÓe .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰„B·Úa»¬»¿«ƒƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈
ÌBi‰ ˙„B·Ú B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe ÂÈÙÏ ÌÈ‡¯B˜Â ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿¿ƒ¿»»¿«¿ƒ¬««
‰z‡ ‡¯˜ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .d¯ecÒÂ¿ƒ»¿¿ƒƒƒ…≈»¿»«»
.‰Ê ¯·„ z„ÓÏ ‡Ï ‡nL B‡ zÁÎL ‡nL ,EÈÙa¿ƒ∆»»«¿»∆»…»«¿»»»∆
B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ eÈ‰ ˙È¯ÁLa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯ÚÂ¿∆∆«ƒƒ¿«¬ƒ»«¬ƒƒ
ÌÈÏÈ‡Â ÌÈ¯t ÂÈÙÏ ÔÈ¯È·ÚÓe Á¯Ên‰ È¯ÚLa¿«¬≈«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ

Ó ‰È‰iL È„k ,ÌÈO·Îe.‰„B·Úa ÏÈ‚¯Â ¯Èk ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿»ƒ»¬»
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ונותן 17) המנורה את מנקה שכבו, הפתילות את מסיר
ומדליקן. חדשות פתילות

.ÂÏÎ‡Ó epnÓ ÔÈÚBÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ…»¿ƒƒ∆«¬»
eÈ‰ ‡Ï ‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú .‰˜LÓe«¿∆∆∆«ƒƒƒ¬≈»…»
˙‡ ‡È·Ó ÏÎ‡n‰L ,‰a¯‰ ÏÎ‡Ï B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ∆¡…«¿≈∆««¬»≈ƒ∆
.È¯˜ ‰‡¯È ‡nL ,ÔLÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,‰M‰«≈»¿…»«ƒƒƒ…∆»ƒ¿∆∆ƒ
˙·ÎLÏ ÔÈÏÈb¯n‰ ÌÈ¯·„ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó eÈ‰ ‡ÏÂ¿…»«¬ƒƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ¿«

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÁ ·ÏÁÂ ÌÈˆÈa ÔB‚k ,Ú¯Ê∆«¿≈ƒ¿»»«¿«≈»∆

.Êıˆ ÈL ˙Èa ÈÓÈa18e‡ˆÈÂ ,Ï‡¯OÈa ˙eÈn‰ ƒ≈«ƒ≈ƒ»«ƒ¿ƒ¿»≈¿»¿
‰¯Bza ÔÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡L ,e„·‡È ‰¯‰Ó ,ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ¿≈»…≈∆≈»«¬ƒƒ«»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ˙¯ËwL ,ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ,‰t ÏÚaL∆¿«∆¿»¿ƒ∆¿…∆∆«ƒƒ
‰ÏÚiLÎe ,˙Î¯tÏ ıeÁ ÏÎÈ‰a L‡‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ»«»≈«≈»«»…∆¿∆«¬∆

ÌÚh‰ .ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÌÈÙÏ d˙B‡ ÒÈÎÓ dLÚ19: ¬»»«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…∆«√»ƒ«««
e¯Ó‡ ,˙¯tk‰ ÏÚ ‰‡¯‡ ÔÚa Èk :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê∆∆»«»ƒ∆»»≈»∆«««…∆»¿
,ÌÈÓÎÁ e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .˙¯Ëw‰ ÔÚ ‡e‰ Èkƒ¬««¿…∆ƒƒ«¿»»¿¬»ƒ
,ÔB¯‡‰ ÈÙÏ ÌÈL„w‰ L„˜a ‡l‡ ˙¯Ëw‰ Ô˙B ÔÈ‡L∆≈≈«¿…∆∆»¿…∆«√»ƒƒ¿≈»»
eÈ‰L ÈÙÏe .'‰ ÈÙÏ L‡‰ ÏÚ ˙¯Ëw‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««¿…∆«»≈ƒ¿≈¿ƒ∆»
„ˆÏ ‰ËB ‰Ê ÏB„b Ô‰k ‡nL ÈL ˙È·a ÔÈLLBÁ¿ƒ¿«ƒ≈ƒ∆»…≈»∆∆¿«
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ eÈ‰ ,˙eÈÓƒ»«¿ƒƒ∆∆«ƒƒ

ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â20,ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL e‡ ,ÏB„b Ô‰k ¿¿ƒƒƒ…≈»»¿≈≈ƒ
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLe eÁeÏL ‰z‡Â21EÈÏÚ e‡ ÔÈÚÈaLÓ . ¿«»¿≈¿ƒ«≈ƒ«¿ƒƒ»»∆

¯·„ ‰pLz ‡lL ‰f‰ ˙Èaa BÓL ˙‡ ÔkML ÈÓa¿ƒ∆ƒ≈∆¿««ƒ«∆∆…¿«∆»»
e‰e„LÁL ÏÚ ,‰ÎB·e L¯Bt ‡e‰Â .EÏ e¯Ó‡L∆»«¿¿¿≈∆«∆¬»
ÈÓÏ e„LÁL ÈÙÏ ,ÔÈÎB·e ÔÈL¯Bt Ô‰Â ;˙eÈÓa¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ∆»¿¿ƒ

.ÌeÏk BaÏa ÔÈ‡ ‡nL ,ÔÈÓe˙Ò ÂÈOÚnL∆«¬»¿ƒ∆»≈¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

dpyz `ly ...jilr epgp` oiriayn ... lecb odk iyi`..."
oiyxet ode ,zepina edecygy lr dkeae yxet `ede ...xac
eala oi` `ny ,oinezq eiyrny ina ecygy itl oikeae

."melk

אין  אם וממה־נפשך זו, להנהגה מקום מה תמוה, ולכאורה
זהו  ואם לבודקו, מבלי ישביעוהו שלא להשביעו ראוי זה
הרי  לבכות יש מדוע אופן, בכל להשביעו שצריך תורה דין
הגדול, הכהן בוכה מדוע להבין יש וכמו"כ ה'. ציווי קיימו

בו. שחושדים אשמתו זו אין הרי
בדבר  נחשד אדם "אין הגמרא מאמר על־פי הוא וההסבר
כו'", בלבו הרהר כו' עשה.. לא ואם עשאו, אלא־אם־כן
אצלו  שיש מוכיחה בו שחושדים העובדה שעצם והיינו
בו. חושדים היו לא שאם־לא־כן לעניין, שייכות איזושהי
הרוב  על התורה מכל־מקום תורה, דין היא שהסיבה ואע"פ

זה. לחשש מקום יש ולכן תדבר,
הקטורת  שעבודת מפני הוא כו" ובוכין פורשין ש"הן ומה
הנוגע  ביותר נעלה עניין היא ולפנים לפני הכיפורים ביום
ויחידה  אחת עבודה והיא כולה, השנה ולכל ישראל לכלל
היה  זה ומפני והקב"ה, ישראל של אחדות עם הקשורה

השלימות  בתכלית תיעשה זו שעבודה להבטיח צורך
ביהודי. לחשוד צריך כך לשם אם גם וההידור,

העובדה  ללבם נגע ישראל, אהבת של הרגש מצד ואעפ"כ
בכיה  לידי הביאם שהדבר כך כדי עד ביהודי, שחשדו

ממש. בדמעות
שהרי  ישראל, אהבת של ההפלאה לגודל הוראה ומכאן
ליום  הגדולה ההכנה שעת הכיפורים, יום ערב על מדובר
ההכנות  את עושים בית־דין שזקני ובזמן הקדוש,
זה  ובזמן כדבעי, תהיה הקטורת שעבודת לוודא האחרונות
שחשדו  על בדמעות לבכות הדרוש הפנאי את מצאו

ביהודי!
(bq oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הצדוקים.19)צמחה.18) של אדוני.20)נימוקם
דין 21) בית דעת ועל דעתנו על אותך משביעים אנו כלומר,

השבועה, לנוסח להכניס שבדעתך הכוונה לפי לא (פירוש,
לומר  נתכוונו לא אבל הדין), בית וכוונת כוונתנו לפי אלא
בהלכות  פוסק רבינו שהרי לעבודה, דין בית שליח שהוא
הקדושֿ שלוחי שכהנים ח והלכה ה הלכה ו פרק נדרים

הם. ברוךֿהוא

.Á,L¯B„Â ·LBÈ ÏB„b Ô‰k ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈÏÈÏ Ïk»≈≈«ƒƒ…≈»≈¿≈
‡Ì‡ .ÂÈÙÏ ÌÈL¯Bc - „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡Â .ÌÎÁ ‰È‰ Ìƒ»»»»¿ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ

,ÂÈÙÏ ÔÈ¯B˜ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡¯B˜ - ‡¯˜Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰»»»ƒƒ¿…≈¿ƒ»ƒ¿»»
L„w‰ È·˙Îa ?ÂÈÙÏ ÔÈ¯B˜ ‰n·e .ÔLÈÈ ‡lL È„k22. ¿≈∆…ƒ««∆ƒ¿»»¿ƒ¿≈«…∆

‰iÂÏ ÈÁ¯t - ÌÓ˙‰Ï Lwa23Úaˆ‡a ÂÈÙÏ ÔÈkÓ ƒ≈¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ»«ƒ¿»»¿∆¿«
‰„¯ˆ24„ÓÚ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â , ¿»»¿¿ƒƒƒ…≈»¬…

ÔpËˆ‰Â25.ÔLÈz ‡lL È„k ,‰tˆ¯‰ ÏÚ ËÚÓ ¿ƒ¿«≈¿««»ƒ¿»¿≈∆…ƒ«
BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Óe26eÈ‰ ‡ÏÂ .‰ËÈÁL ÔÓÊ ÚÈbnL „Ú ƒ¿«¿ƒƒ«∆«ƒ«¿«¿ƒ»¿…»

È‡cÂa ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL ÔÈ¯ÈknL „Ú ÔÈËÁBL27, ¬ƒ«∆«ƒƒ∆»»««««¿««
.‰ÏÈla eËÁLÈ ‡nL∆»ƒ¿¬««¿»

הימים.22) ודברי עזרא דניאל, באיוב, אמרו: שם במשנה
ומשלי. תהלים מוסיף, צעירים.23)ובירושלמי לויים

כהונה". "פרחי הגירסה שלפנינו בגמרא 24)במשנה
בכוח  אותה ושומטים לאצבע אגודל מקרבים אגודל. מפרש
ליווי  שימש זה שקול משמע שם בירושלמי קול. משמיע וזה

פה. שבעל רגליו 25)לזמר עליה והעומד צוננת הרצפה
התרדמה. את מפיג וזה "ומעסיקים 26)מצטננות במשנה

לפניו. מזמרים שהיו בגמרא, ופירשו ונזהרו 27)אותו"
וחשבו  הלבנה אור ראו טעו, אחת שפעם מפני מאוד, בזה

ונפסל. התמיד את ושחטו השחר עמוד שזה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
טבילות 1) וכמה זה, ביום משמש שהיה הבגדים סדר יבאר

טובל. היה

.‡‰OÚÓ Ïk2Ô‰k ‰Ê ÌBÈ ÏL ÔÈÙÒen‰Â ÔÈ„ÈÓz‰ »«¬≈«¿ƒƒ¿«»ƒ∆∆…≈
˙B„B·ÚÂ ,·‰Ê È„‚·a Le·Ï ‡e‰Â Ô˙B‡ ‰OBÚ ÏB„b»∆»¿»¿ƒ¿≈»»«¬
˙„ÁÈÓ‰ ‰„B·ÚÂ .Ô·Ï È„‚·a - ‰Ê ÌBÈÏ ˙B„ÁÈÓ‰«¿À»¿∆¿ƒ¿≈»»«¬»«¿À∆∆
ÈLe ,ÏB„b Ô‰k ÏL ¯t‰ ‰OÚÓ ‡È‰ ‰Ê ÌBÈÏ¿∆ƒ«¬≈«»∆…≈»¿≈
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ÁlzLn‰ ¯ÈÚO Ô‰Ó „Á‡L ÌÈ¯ÈÚO‰3˙¯Ë˜‰Â , «¿ƒƒ∆∆»≈∆»ƒ«ƒ¿«≈«¿«¿»«
ÌÈL„w‰ L„˜a ˙¯Ëw‰4Ì‰ Ô·Ï È„‚·a el‡ Ïk . «¿…∆¿…∆«√»ƒ»≈¿ƒ¿≈»»≈

.ÌÈOÚ«¬ƒ

ולד.2) לב. לא: השני 3)יומא החטאת שעיר אבל
זהב. בבגדי בהיכל 4)מעשהו הקטורת הקטרת אבל

זהב. בבגדי נעשית

.·ÌÈ„‚a‰ ‰pLiL ˙Ú Ïk5L·BÏÂ ÌÈ„‚a ËLÙÈÂ »≈∆¿«∆«¿»ƒ¿ƒ¿…¿»ƒ¿≈
‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a6˙‡ ËLÙe :¯Ó‡pL , ¿»ƒ¬≈ƒ»¿ƒ»∆∆¡«»«∆

L·ÏÂ LB„˜ ÌB˜Óa ÌÈn· B¯Oa ˙‡ ıÁ¯Â „a‰ È„‚aƒ¿≈«»¿»«∆¿»««ƒ¿»»¿»«
˙BÏÈ·Ë LÓÁÂ .ÂÈ„‚a ˙‡7ÔÈLec˜ ‰¯OÚÂ8Ï·BË ∆¿»»¿»≈¿ƒ«¬»»ƒƒ≈

ËLBt ‰lÁza ?„ˆÈk .ÌBia Ba Lc˜Óe ÏB„b Ô‰k…≈»¿«≈«≈««¿ƒ»≈
L·BÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,ÂÈÏÚL ÏÁ È„‚aƒ¿≈…∆»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈
,„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁBLÂ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚aƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»¿≈∆«»ƒ
˙‡ ·ÈËÓe ,ÌBÈ Ïk ÏL ¯ÁL ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe«¿ƒ¿…∆∆««∆»≈ƒ∆
ÔÈz·Á‰ ÌÚ „ÈÓz‰ È¯·È‡ ¯ÈË˜Óe ,˙B¯p‰9 «≈«¿ƒ≈¿≈«»ƒƒ«¬ƒƒ
ÛÒeÓ ÏL ÌÈO·k ‰Ú·LÂ ¯t‰ ·È¯˜Óe ,ÌÈÎÒp‰Â¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ¿»¿»ƒ∆«
È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .ÌBi‰«¿««»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈

‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,·‰f‰10,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ , «»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»
„·BÚÂ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ÓeÏk :ÌBi‰ ˙„B·Ú ¿«≈»»¿«¿»¿≈¬««»

‰Ï¯‚‰‰ ÌÚ ÌÈÈece‰11ÌÈÙa ÌÈÓc‰ ˙˜È¯Êe ,12, «ƒƒƒ««¿»»¿ƒ««»ƒƒ¿ƒ
¯ÈÚO‰ ¯ÒBÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜a ˙¯Ëw‰ ˙¯Ë˜‰Â¿«¿»««¿…∆¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ
¯ÈÚO‰Â ¯t‰ È¯eÓ‡ ‡ÈˆBÓe ,ÏÊ‡ÊÚÏ BÁlLÓÏƒ¿«¿«¬»≈ƒ≈≈«»¿«»ƒ
Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰Ù¯OÏ Ô¯‡L ¯ÒBÓe ÌÈÙ¯Op‰«ƒ¿»ƒ≈¿≈»ƒ¿≈»¿««»¿«≈
‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈¿∆
.ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ ,‚tzÒÓeƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»
ÏÈ‡Â BÏÈ‡Â ,ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ˙‡hÁ ¯ÈÚO ·È¯˜Óe«¿ƒ¿ƒ«»∆««¿≈¿≈
¯ÈÚOÂ ¯t È¯eÓ‡ ¯ÈË˜Óe ,˙BÏBÚ Ì‰Â ,ÌÚ‰»»¿≈«¿ƒ≈≈«¿»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ·È¯˜Óe ,ÔÈÙ¯Op‰13¯Á‡Â . «ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿««
Ï·BËÂ ,·‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈
ÂÈ„È Lc˜Óe ,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ¿∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»
˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆBÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎÂ .ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒƒƒ»∆
,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰zÁn‰ ˙‡Â Ûk‰««¿∆««¿»¿««»¿«≈»»¿«¿»
L·BÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚a ËLBÙe≈ƒ¿≈»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈
ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚aƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»«¿ƒ¿…∆∆
ÔÈa ˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe ,ÌBÈ Ïk ÏL ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa≈»«¿«ƒ∆»≈ƒ∆«≈≈
,·‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe .ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»

.‡ˆBÈÂ ÏÁ È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈…¿≈

להיפך.5) או לבן לבגדי זהב בה 6)מבגדי שיש במקוה
סמך  על הסאה. שיעור בדיוק נתברר לא מים. סאה ארבעים
ליטר. 12 עד 10 מכיל שהסאה להניח יש שבידינו, הנתונים

ל.7) שם או 8)משנה הכיור מן ורגלים ידים רחיצת
ה). הלכה לקמן (ראה זהב של שהכהן 9)מקיתון מנחה

קרבנות  מעשה מהלכות יג פרק (ראה יום בכל מקריב גדול
ב). משני 11)מתנגב.10)הלכה איזה הגורל, הטלת

לקמן  (ראה לעזאזל ישתלח ואיזה חטאת יקרב השעירים
ג). המדויק,12)פרק הסדר על רבינו הקפיד לא כאן

הלכה  ד בפרק לקמן אבל הקטורת. לפני הדם הזאת והקדים
ונג: מז. שם במשנה הקבוע הסדר לפי הקטורת, הקדים א

ומחתה 13) כף שהוצאת כתב, ה"ג ד"ה סז: שם רש"י
משמע  וכדבריו הערבים, בין של תמיד להקרבת קודמת
על  מסתמך רבינו אולם ו. פרק אחרי פרשת כהנים' ב'תורת
מודים  "הכל ב: הלכה ז פרק יומא בירושלמי יוחנן ר' דעת
הערבים" בין של תמיד לאחר שהוא ומחתה, כף בהוצאת

אחרי). פרשת התורה על רמב"ן (ראה

.‚˙BÏÈ·h‰ Ïk14,Lc˜na Ôlk - ÔÈLecw‰Â el‡‰ »«¿ƒ»≈¿«ƒƒÀ»«ƒ¿»
ıeÁ .LB„˜ ÌB˜Óa ÌÈn· B¯Oa ˙‡ ıÁ¯Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆¿»««ƒ¿»»
,ÏÁa d˙B‡ ÏaËÏ È‡M¯ ‡e‰L ,‰BL‡¯ ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»ƒ»∆««ƒ¿…»«…

È‡LB˙ek ÛÈÒB‰Ï ‡l‡ d15‰‡ÓË ¯kÊÈ Ì‡L ; ∆≈»∆»¿ƒ«»»∆ƒƒ¿…À¿»
ÏÎÂ .dÓLÏ BÊ ‰ÏÈ·Ëa ‰pnÓ L¯ÙÈ - B„ÈaL ‰LÈ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿»
Lc˜ ‡lL B‡ ÌÈ„‚·Ï ÌÈ„‚a ÔÈa Ï·Ë ‡lL Ô‰k…≈∆…»«≈¿»ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ≈
B˙„B·Ú - „·ÚÂ ‰„B·ÚÏ ‰„B·Ú ÔÈ·e „‚·Ï „‚a ÔÈa≈∆∆¿∆∆≈¬»«¬»¿»«¬»

‰¯Lk16. ¿≈»

ל.14) שם יהודה 15)משנה כר' להזכר, שישתדל
פ"א. שם ל:16)בתוספתא שם גמרא

.„‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÏB„b Ô‰k ‰È‰17ÔÈaÏÓ -18 »»…≈»»≈∆¿«¿ƒ
˙BiLLÚ19ÔÈÏÈËÓ ¯ÁÓÏe ,·¯ÚaÓ L‡a ÏÊ¯a ÏL ¬»ƒ∆«¿∆¿≈ƒ»∆∆¿»»¿ƒƒ

ÌÈna Ô˙B‡20˙e·L ÔÈ‡L ;Ô˙pˆ ‚ÈÙ‰Ï È„k »««ƒ¿≈¿»ƒƒ»»∆≈¿
Lc˜na21„Ú ‰Â˜n‰ ÈÓa ÔÈnÁ ÌÈÓ ÔÈ·¯ÚÓ B‡ . «ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿∆«

.Ô˙pˆ ‚ÈÙzL∆»ƒƒ»»

קרים.17) במים לטבול לו בברייתא 18)וקשה יהודה ר'
לד: ברזל 20)גושים.19)שם הטלת שאיסור אמרו שם

ומקשה), (מחזק "מצרף" משום הוא קרים למים מלובן
בלשון  ("שבות" חכמים גזירת אלא תורה איסור אינו וצירוף

[נימוק 21)התלמוד). שבמקדש. בעבודות גזרו לא חכמים
הלא  שואלים, הרמב"ם מפרשי וכל שם. בגמרא אמרו זה
"המכבה  ב: הלכה פי"ב שבת בהלכות אומר עצמו רבינו
משמע  חייב". – לצרף נתכוון ואם פטור, מתכת של גחלת
בשם  מבאר שם ובמגידֿמשנה תורה. איסור הוא שמצרף
של  צירוף אבל תורה, איסור הוא ממש שצירוף הרמב"ן,
צירוף  אינו המים, את לחמם כדי למקווה שהטילו עששיות
ראה  הברזל. את מחזקים שמתחממים שהמים מפני ממש,

זו]. סתירה ביישוב נפלא תירוץ שם בלחםֿמשנה

.‰ÔÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó ÏB„b Ô‰k ÌBÈ ÏÎa¿»…≈»¿«≈»»¿«¿»ƒ
ÏL ÔB˙ÈwÓ Lc˜Ó ÌBi‰Â ,ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk ¯Bik‰«ƒƒ¿»«…¬ƒ¿«¿«≈ƒƒ∆

·‰Ê22ÌÈÏBÚ ÌÈ‰k‰ ÌBÈ ÏÎa .B„B·k ÌeMÓ , »»ƒ¿¿»«…¬ƒƒ
L·k ÏL BÁ¯ÊÓa23B·¯ÚÓa ÔÈ„¯BÈÂ24ÌBi‰Â , ¿ƒ¿»∆∆∆¿¿ƒ¿«¬»¿«

ÚˆÓ‡a ÌÈÏBÚ25,ÏB„b Ô‰k ÈÙÏ ÚˆÓ‡a ÔÈ„¯BÈÂ ƒ»∆¿«¿¿ƒ»∆¿«ƒ¿≈…≈»
B¯c‰Ï È„k26‰zÁna ‰ÎfL ÈÓ ÌBÈ ÏÎa .27‰˙BÁ ¿≈¿«¿¿»ƒ∆»»««¿»∆

ÛÒk ÏL ‰zÁÓa28‰¯ÚÓe29ÏL ‰zÁÓÏ L‡‰ ¿«¿»∆∆∆¿»∆»≈¿«¿»∆
·‰Ê30·‰Ê ÏL ‰zÁÓa ÏB„b Ô‰Î ‰˙BÁ ÌBi‰Â , »»¿«∆…≈»¿«¿»∆»»

.‰„B·Ú ˙ÙÒB˙a BÚbÈÏ ‡lL ,ÏÎÈ‰Ï ÒÎ d·e»ƒ¿»«≈»∆…¿«¿¿∆∆¬»
,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ˙˜ÊÁÓ ÌBÈ Ïk ÏL ‰zÁÓ ÔÎÂ¿≈«¿»∆»«¬∆∆«¿»»«ƒ
,‰„·k ‰˙È‰ ÌBÈ ÏÎ·e ;ÔÈa˜ ‰LÏL ÌBi‰ ÏLÂ¿∆«¿»«ƒ¿»»¿»¿≈»
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k"deiפד zcear zekld - dcear xtq - zah '` oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰l˜ ÌBi‰Â31ÌBi‰Â ,‰¯ˆ˜ d„È ÌBÈ ÏÎ·e ; ¿««»¿»»»¿»»¿«
‰k¯‡32.Ú‚ÈÈ ‡lL ÏB„b Ô‰k ÏÚ Ï˜‰Ï È„k ; ¬À»¿≈¿»≈«…≈»∆…ƒ«

˙BÎ¯ÚÓ LÏL ÁaÊn‰ ÏÚ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa33 ¿»»»««ƒ¿≈«»«¬»
Úa¯‡ ÌL eÈ‰ ÌBi‰Â ,L‡ ÏL34ÔÈÙÈÒBÓ . ∆≈¿«»»«¿«ƒƒ

B¯hÚÏe ÁaÊn‰ ¯c‰Ï È„k ,‰Î¯ÚÓ35. «¬»»¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿«¿

ד 22) פרק יומא בירושלמי כתנאֿקמא. מג: שם משנה
כן  גם ראשון קידוש אם יוסה ור' יונה ר' חולקים ה, הלכה
של  בקיתון והיום סתם: כתב רבינו זהב. של מקיתון היה

כך. ראשון קידוש שגם ומשמע שש 23)זהב, רחב קרש
עולים. הכהנים ובו המזבח של דרום בצד מונח אמה, עשרה
לפנות  שעליהם מפני המזרח בשפת עולים היו יום בכל
יהיו  לא פונה שאתה (פניות) פינות "כל אמרו: שהרי לימין,
את  לקצר כדי מזרח, בשפת עולים ולפיכך לימין" אלא
כל  את לעבור יצטרכו המערבית בשפתו יעלו אם כי הדרך,

מ.). וגמרא שם (משנה הכבש של אחרי 24)רחבו
של  המערבית לשפתו מגיעים המזבח, כל את שהקיפו

יורדים. ושם "כהן 25)הכבש הגירסא: שלפנינו במשנה
לעולם  אומר יהודה ר' באמצע, ויורד באמצע עולה גדול
כמו  רבינו וגירסת באמצע", ויורד באמצע עולה גדול כהן
ראה  רבינו, כגירסת משמע מה. שם ובגמרא כאן. שכתב

עם 26)לחםֿמשנה. ברוב שילך הגדול הכהן את לכבד
אותו. שעל 27)מלווים מהמערכה גחלים בה לחתות

הקטורת. את עליה להקטיר כדי "התורה 28)המזבח,
מתקלקלת  המחתה כי (שם), ישראל" של ממונם על חסה

באש.ק  תדיר בה כשחותים הגחלים.29)צת את שופך
המקדש.30) כבוד משום מקטיר, היה בגמרא 31)ובה

ושל  עבים, דפנותיה היומיומית שהמחתה מפרשים, מד: שם
דקים. גדול.32)היום כהן של זרועו את שתתמוך כדי

יהודה 33) ור' יוסי ור' מאיר ר' נחלקו מג: שם במשנה
מחבריו" כמותו "שהלכה יוסי כר' ופסק המערכות, במנין

מו.). א.34)(עירובין הן: יום שבכל מערכות שלוש
מערכה  ב. הקרבנות: את מקטירים שעליה גדולה מערכה
להקטרת  הגחלים את לוקחים שממנה קטורת, של שניה
אש  הספיקה לא אם האש, לקיום ג. בהיכל: הקטורת
אש  עליה מוסיפים הבשר רוב על להתגבר הגדולה המערכה

זו. להקטיר 35)ממערכה גחלים נוטלים זו וממערכה
הקדשים. לקודש שמכניסים הקטורת

.ÂB˙Èa „Ú·e B„Úa ¯tÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿ƒ∆«¬¿«≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - Ï‡¯OÈ Ï‰˜ Ïk „Ú·e36,e„ÓÏ ¿«»¿«ƒ¿»≈ƒƒ«¿»»¿

ÌÈ¯·c ÈecÂ ‰fL37‰cÂ˙Ó ‡e‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»»≈∆ƒ¿«∆
BÓˆÚ È„È ÏÚ - „Á‡ :ÌÈÈecÂ ‰LÏL ‰Ê ÌBÈa¿∆¿»ƒƒ∆»«¿≈«¿
¯‡L ÌÚ BÓˆÚ È„È ÏÚ - ÈL ÈecÂ .‰lÁz¿ƒ»ƒ≈ƒ«¿≈«¿ƒ¿»

ÌÈ‰k‰38.BÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯t ÏÚ Ì‰ÈLe . «…¬ƒ¿≈∆««««»¬∆
¯ÈÚO ÏÚ Ï‡¯OÈ Ïk È„È ÏÚ - ÈLÈÏL Èece‰Â¿«ƒ¿ƒƒ«¿≈»ƒ¿»≈«»ƒ

Îa ÌM‰ ˙‡ ¯ÈkÊÓe .ÁlzLn‰LÏL Ô‰Ó ÈecÂ Ï «ƒ¿«≈««¿ƒ∆«≈¿»ƒ≈∆»
„ˆÈk .ÌÈÓÚt39È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ ?¯ÓB‡ ‡e‰ ¿»ƒ≈«≈»»«≈»»ƒ

‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .EÈÙÏ ÈzÚLÙe È˙ÈÂÚ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆»»«≈«∆»
È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÂÚÏÂ ÌÈ‡ËÁÏ«¬»ƒ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ
¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èk :¯Ó‡pL .'eÎÂ ÈzÚLtLÂ¿∆»«¿ƒ¿∆∆¡«ƒ««∆¿«≈

'‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓ ,ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ…«…≈∆ƒ¿≈
ÔÎÂ .ÌM‰ ˙‡ ¯ÈkÊ‰ ÌÈÓÚt LÏL È¯‰ .e¯‰Ëzƒ¿»¬≈»¿»ƒƒ¿ƒ∆«≈¿≈
¯ÈÚO ÏÚ Ï¯Bb‰ ˙‡ Ô˙B ‡e‰LÎe .Ô‰Ó ÈecÂ ÏÎa¿»ƒ≈∆¿∆≈∆«»«¿ƒ
˙‡ ¯ÈkÊÓ ‡ˆÓ .˙‡hÁ ÌM‰Ï :¯ÓB‡ ,˙‡hÁ‰««»≈¿«≈«»ƒ¿»«¿ƒ∆

ÌÈÓÚt ¯OÚ ‰Ê ÌBÈa ÌM‰40¯ÈkÊÓ ‡e‰ ÌlÎ·e . «≈¿∆∆∆¿»ƒ¿À»«¿ƒ
B·˙Îk41‰È‰ ‰BL‡¯a .L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰L , ƒ¿»∆«≈«¿…»»ƒ»»»

ÌMa BÏB˜ ˙‡ dÈa‚Ó42ÔÈˆe¯t ea¯L ÔÂÈk .43- «¿ƒ«∆«≈≈»∆«¿ƒ
˙eÓÈÚpa BÚÈÏ·Óe .CeÓ ÏB˜a B¯Ó‡Ï e¯ÊÁ44„Ú , »¿¿»¿¿»«¿ƒ«¿ƒ«
.ÌÈ‰k‰ ÂÈ¯·Á elÙ‡ Ba e¯ÈkÈ ‡lL∆…«ƒ¬ƒ¬≈»«…¬ƒ

מסיני.36) למשה הקרבן,37)הלכה על ידיו סומך
מא: לא: שם המתכפרים, עבירות על משנה 38)ומתודה

ואל  החייב, על ויכפר זכאי "יבוא מג: שם ובגמרא מא: שם
החייב". על ויכפר חייב על 39)יבוא הן הנוסחאות כל

אנא  וכו' חטאתי השם "אנא גורס רבינו שם. המשניות פי
חננאל  ורבינו שלפנינו. במשנה הגירסא וכן כפר", השם
ז) הלכה ג (פרק בירושלמי חגי ר' דעת מביא לה:) (שם
ודחה  בשם", אנא ובשניה השם, אנא אומר היה "בראשונה
"אתה  העבודה בסדר אולם המשנה. נוסחת מפני דבריו
הוא  וכן חגי, ר' כדעת כתוב ספרד" "נוסח הנקרא כוננת"

לט:40)בתוספתא. בכינוי 41)שם שקוראים כמו ולא
רב  בשם מביא יט סימן ח פרק יומא ברא"ש "אֿדֿנֿי".

אותיות. מ"ב בן שם מזכיר שהיה גאון, כשהזכיר 42)האי
השם. כהן 43)את כמו ככתבו, השם את לקרוא שהתחילו

את 44)גדול. ומבליע בזמרה ומסלסל מאריך היה בזמרה.
בנעימת  אותו "מבליעים אמרו: עא. קידושין בגמרא השם.
עשרה  שתים בן בשם שם והמדובר הכהנים". אחיהם
בנשיאת  הזכירוהו והם צנועים, לכהנים רק שנמסר אותיות

בהבלעה. כפים

.ÊÌÈ‰k‰ Ïk45Ì‰Lk ,‰¯ÊÚa ÌÈ„ÓBÚ‰ ÌÚ‰Â »«…¬ƒ¿»»»¿ƒ»¬»»¿∆≈
ÏB„b Ô‰k ÈtÓ ‡ˆBÈ L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ˙‡ ÌÈÚÓBL¿ƒ∆«≈«¿…»≈ƒƒ…≈»
ÌÈÏÙBÂ ÌÈÂÁzLÓe ÌÈÚ¯Bk eÈ‰ ,‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÌÈ¯ÓB‡Â Ì‰Èt ÏÚ«¿≈∆¿¿ƒ»≈¿«¿
Ï„‚ e·‰ ,‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk :¯Ó‡pL .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆∆∆¡«ƒ≈∆¿»»…∆
˙‡ ¯Ó‚Ï Ôek˙Ó ‰È‰ ÌÈÈece‰ ˙LÏL·e .eÈ‰Ï‡Ï≈…≈ƒ¿∆«ƒƒ»»ƒ¿«≈ƒ¿…∆

ÌM‰46ÏÎÂ .e¯‰Ëz Ô‰Ï ¯ÓB‡Â ,ÔÈÎ¯·Ó‰ „‚k «≈¿∆∆«¿»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿»¿»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈecÂÏ ¯Lk ÌBi‰47ÌÈ¯t‰ ÈecÂÏe «»≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ«»ƒ

ÌÈÙ¯Op‰48. «ƒ¿»ƒ

"והם 45) רק גורס ח פרק יומא והמרדכי סו. יומא משנה
גירסת  גם וכן ועד", לעולם מלכותו כבוד שם ברוך עונים

שם. בפיוטים.46)הגר"א אלא בתלמוד נמצא לא
כ:47) מגילה ופר 48)משנה ציבור של דבר העלם פר

ה"א. ופט"ו ה"א, פי"ב שגגות הלכות ראה משיח. כהן

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו 1) וממה שוין שיהיו צריך אם שמגריל, הגורלות יבאר

וכיצד. מגריל והיכן

.‡˙BÏ¯Bb‰ ÈL2„Á‡Â ,ÌM‰Ï ÂÈÏÚ ·e˙k „Á‡ - ¿≈«»∆»»»»¿«≈¿∆»
¯·c ÏkÓ ÌÈ¯Lk Ì‰Â .ÏÊ‡ÊÚÏ ÂÈÏÚ ·e˙k3ÔÓ ÔÈa : »»»«¬»≈¿≈¿≈ƒƒ»»»≈ƒ
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פה k"dei zcear zekld - dcear xtq - zah '` oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰È‰È ‡Ï Ï·‡ .˙Îzn‰ ÔÓ ÔÈa ,Ô·‡‰ ÔÓ ÔÈa ,ıÚ‰»≈≈ƒ»∆∆≈ƒ««∆∆¬»…ƒ¿∆
‡l‡ ,·‰Ê „Á‡Â ÛÒk „Á‡ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»∆»∆∆¿∆»»»∆»

ÔÈÂL Ì‰ÈL4.eÈ‰ ıÚ ÏLÂ .Ì˙B‡ eOÚ ÈL ˙È··e ¿≈∆»ƒ¿∆≈»¿«ƒ≈ƒ»»
·‰Ê ÏL5˜ÈÊÁn‰ „Á‡ ÈÏÎa ˙BÏ¯Bb‰ ÈL ÔÈÁÈpÓe . ∆»»«ƒƒ¿≈«»ƒ¿ƒ∆»««¬ƒ

ÌÈ„i‰ ÈzL6Ôek˙È ‡ÏÂ ÂÈ„È ÈzL ÒÈÎiL È„k ,7. ¿≈«»«ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈»»¿…ƒ¿«≈
ÏÁ ‰Ê ÈÏÎe8.BÓL ÈtÏ˜Â ,‰È‰ ıÚ ÏLÂ ,‡e‰ ¿ƒ∆…¿∆≈»»¿«¿≈¿

השעירים 2) שני על אהרן ונתן ח): טז, (ויקרא בתורה כתוב
דיניהם  פרטי לעזאזל. אחד וגורל לה' אחד גורל גורלות,
הבאות. בהלכות מבוארים הללו השעירים שני של

א.3) לז, יומא "של 5)שם.4)ברייתא, שם: משנה,
פירוש, זהב", של גמלא בן ועשאן היו, עץ) (מין אשכרוע

גדול. כהן כשנתמנה נדב ידים 6)מכספו שתי רק כלומר,
יותר. גורל 7)ולא איזה ולהכיר בידיו למשמש יוכל שלא

גורל  כשיצא היה טוב (סימן הימנית בידו ויוציאו לה' הוא
שם. רש"י וראה א. לט, שם רבא בימין). לא 8)זה

עושים  ואין עץ, של שהיה מפני שרת כלי בקדושת קידשוהו
(שם). עץ של שרת כלי

.·?ÏÈ¯‚Ó ÔÎÈ‰9ÁaÊn‰ ÔBÙˆa ‰¯ÊÚ‰ Á¯ÊÓa10. ≈»«¿ƒ¿ƒ¿«»¬»»ƒ¿«ƒ¿≈«
Ô‰Èt ÌÈ¯ÈÚO‰ ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓe ,ÈtÏw‰ ÌL ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ»««¿≈«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆
,ÌLÏ ‡a ÏB„b Ô‰ÎÂ .Á¯ÊÓÏ Ì‰È¯BÁ‡Â ·¯ÚÓÏ¿«¬»«¬≈∆¿ƒ¿»¿…≈»»¿»

·‡ ˙Èa L‡¯Â BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â11ÈLe .BÏ‡ÓOÓ ¿«¿»ƒƒ¿…≈»ƒ¿…¿≈
.BÏ‡ÓOÏ „Á‡Â BÈÓÈÏ „Á‡ ,ÂÈÙÏ ÌÈ¯ÈÚO‰«¿ƒƒ¿»»∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…

א.9) לז, שם למזבח,10)משנה, מזרחית צפונית כלומר,
בשיטתו  עומד רבינו המזבח. של המזרח קיר מול ולא
שהמזבח  שאע"פ הט"וֿטז, הבחירה בית מהל' שבפ"ה
נקרא  לא העזרה, של הצפונית למחיצתה אמות שבע משוך
ששים  היינו המזבח, מקיר צפוני שהוא המקום אלא צפון
עד  האולם מכותל העזרה אורך לכל ברוחב וחצי אמות
ראה  אמות. ושש שבעים היינו העזרה, של המזרחי כותל
פ"ג  יומא יוםֿטוב' ו'תוספות כאן, ולחםֿמשנה כסףֿמשנה

עבד 11)מ"ט. משמר וכל משמרות, ל24ֿ חולקו הכהנים
אבות, לבתי משמרו את מחלק משמר כל וראש אחד, שבוע
ה"ג  המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה ליום, אב בית

והי"א.

.‚Û¯Ë12ÂÈ„È ÈzLa ˙BÏ¯Bb‰ ÈL ‰ÏÚ‰Â ÈtÏwa13 »«««¿≈¿∆¡»¿≈«»ƒ¿≈»»
‰ÏÚ ÌL ÏL Ì‡ .ÂÈ„È Á˙BÙe ÌÈ¯ÈÚO‰ ÈL ÌLÏ¿≈¿≈«¿ƒƒ≈«»»ƒ∆≈»»

ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :¯ÓB‡ Ô‚q‰ - BÈÓÈa14da‚‰ , ƒƒ«¿»≈ƒƒ…≈»«¿«
:BÏ ¯ÓB‡ ·‡ ˙Èa L‡¯ - ‰ÏÚ Ï‡ÓOa Ì‡Â .EÈÓÈ¿ƒ∆¿ƒƒ¿…»»…≈»≈
˙BÏ¯Bb‰ ÈL Ô˙BÂ .EÏ‡ÓO da‚‰ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ƒƒ…≈»«¿«¿…∆¿≈¿≈«»
ÏL ÏÚ Ï‡ÓO ÏLÂ ,ÔÈÓÈ ÏÚ ÔÈÓÈ ÏL :Ì‰ÈL ÏÚ«¿≈∆∆»ƒ«»ƒ¿∆¿…«∆

·kÚ ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .Ï‡ÓO15¯qÁL ‡l‡ , ¿…¿ƒ…»«…ƒ≈∆»∆ƒ≈
‰Ï¯‚‰‰Â .˙·kÚÓ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ‰Áp‰‰L ;‰ÂˆÓƒ¿»∆««»»ƒ¿»∆≈»¿«∆∆¿««¿»»

‰„B·Ú dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙·kÚÓ16‰Áp‰‰ ,CÎÈÙÏ . ¿«∆∆««ƒ∆≈»¬»¿ƒ»««»»
‰ÏeÒt ÈtÏw‰ ÔÓ ˙BÏ¯Bb‰ ˙ÈÏÚ‰Â ,¯Êa ‰¯Lk¿≈»¿»¿«¬»««»ƒ««¿≈¿»

¯Êa17. ¿»

למשמש 12) יוכל שלא כדי פתאומית, לקיחה חטף,
(ראה  בשמאל ואיזה בימין לקחת איזה ולבחור בגורלות

א. לט, שם משנה, ו). הערה ואחד 13)למעלה בימין אחד
שם.14)בשמאל. את 15)משנה, להניח צריך לכתחילה

את  ושחט הניח לא אם ובדיעבד, השעירים. על הגורלות
שהגרלה  הגמרא מסקנות - ב מ, שם כשר, – החטאת שעיר

מעכבת. אינה והנחה שהרי 16)מעכבת - ב לט, שם

שם). (רש"י בסגן גם פסק 17)כשרה שרבינו ואע"פ
כהן  של פרו ששחיטת ה"ב, המוקדשין פסולי מהל' בפ"א
עבודה  שאינה אלא מעכבת שחיטה והרי כשרה, בזר גדול
שחיטה  כי לשחיטה, הגרלה לדמות אין מב.) יומא (ראה
(לחםֿ הגרלה מהֿשאיןֿכן לקרבנות, מיוחדת מצוה אינה

משנה).

.„ÔBLÏ ¯LB˜Â18˙È¯B‰Ê ÏL19ÌÈÚÏÒ ÈzL Ï˜LÓ20 ¿≈»∆¿ƒƒ¿«¿≈¿»ƒ
BÁelL ˙Èa „‚k B„ÈÓÚÓe ÁlzLn‰ ¯ÈÚO L‡¯a21, ¿…»ƒ«ƒ¿«≈««¬ƒ¿∆∆≈ƒ

B˙ËÈÁL ˙Èa „‚k ËÁLpÏÂ22¯t ˙‡ ËÁBLÂ . ¿«ƒ¿»¿∆∆≈¿ƒ»¿≈∆«
¯ÈÚO‰ ˙‡Â BÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰23Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL ««»¬∆¿∆«»ƒ∆»»»»«»
.ÌMÏ«≈

ב.18) מב, שם היו 19)משנה, רגילים אדום. צבוע צמר
לשון. בתבנית הצמר חוטי את בשם 20)לקפל אבין כרבי

א. מג, שם יונתן, יוציאוהו.21)רבי שדרכו השער מול
לקשירת 22) הכוונה אם שאלו ובגמרא שם. המשנה, לשון

בית  כנגד השעיר את שמעמידים הכוונה או בצוארו זהורית
כלשון  סתם ורבינו בקשירה. שמדובר והמסקנה שחיטתו,
"אף  כתוב: כוננת", "אתה העבודה סדר ובפיוט המשנה.
הרא"ש  ותמה שחיטתו". בית נגד יעמידנו שם של שעיר
מהגמרא  - הפייטן על הכיפורים יום עבודת סדר בהל'

עיי"ש. רציפות 23)שהבאנו, על כאן מקפיד אינו רבינו
הקטיר  השעיר, לשחיטת הפר שחיטת בין שהרי הסדר,
דיני  להשמיענו שרצה ומפני בפנים, הפר דם והזה קטורת
לשחיטת  השעיר שחיטת כאן הסמיך ובשעיר, בפר ההזיות

הבא. בפרק המבואר הסדר על וסמך הפר,

.‰ÏÎÈ‰Ï ÔÓc ÒÈÎÓe24ÌBia Ô‰ÈL ÌcÓ ‰fÓe , «¿ƒ»»«≈»«∆ƒ«¿≈∆«
˙BÈf‰ LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ ‰f‰25‰lÁz ‰fÓ :Ô‰ el‡Â . «∆«¿»ƒ¿»«»¿≈≈«∆¿ƒ»

Èca ÔÈa ÌÈL„w‰ L„˜a ˙BÈf‰ ‰BÓL ¯t‰ ÌcÓƒ««»¿∆«»¿…∆«√»ƒ≈«≈
˙¯tkÏ ·B¯˜ ÔB¯‡‰26ÁÙËa27ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL , »»»««…∆¿∆«∆∆¡«¿ƒ¿≈

˙¯tk‰28.¯ÓB‚Â ‰fÈÚ·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ÌL ‰fÓe ««…∆«∆¿≈«∆»««¿«¿»¿∆«
‰hÓÏ29‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .30Ú·L :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ¿«»ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡«∆«

‰BL‡¯ ‰Èf‰ ÏÚ ¯˙È ‰fÈ - ÌÈÓÚt31‰È‰ CÎÂ . ¿»ƒ«∆»≈««»»ƒ»¿»»»
.LÏLÂ ˙Á‡ .ÌÈzLe ˙Á‡ .˙Á‡Â ˙Á‡ .˙Á‡ :‰BÓ∆««««¿««««¿«ƒ««¿»
.Ú·LÂ ˙Á‡ .LLÂ ˙Á‡ .LÓÁÂ ˙Á‡ .Úa¯‡Â ˙Á‡««¿«¿«««¿»≈««»≈««»∆«

ÁkLÈ ‡nL ?‰Îk ‰BÓ ‰nÏÂ32‰Èf‰ ‰ÓÈÂ ¿»»∆»»∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆«»»
¯ÈÚO‰ ÌcÓ ‰fÓ Ck ¯Á‡Â .Ú·M‰ ÏÏkÓ ‰BL‡ƒ̄»ƒ¿««∆«¿««»«∆ƒ««»ƒ
,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ,‰BÓL ÔB¯‡‰ Èca ÔÈa≈«≈»»¿∆««¿«¿»¿∆«¿«»
ÏÎÈ‰a ‰fÓe ¯ÊBÁÂ .¯t‰ Ì„a ‰BnL C¯„k ‰BÓe∆¿∆∆∆∆¿««»¿≈«∆«≈»

˙Î¯t‰ ÏÚ33Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ,‰BÓL ¯t‰ ÌcÓ ««»…∆ƒ««»¿∆««¿«¿»¿∆«
ÈÙÏÂ ˙¯tk‰ ÏÚ :¯t‰ Ì„a ¯Ó‡ CkL ,‰hÓÏ¿«»∆»∆¡«¿««»«««…∆¿ƒ¿≈

˙¯tk‰34‰fÓe ¯ÊBÁÂ .ÌÈÙa ‰BnL C¯„k ‰BÓe , ««…∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿≈«∆
˙Á‡ ,˙BÈf‰ ‰BÓL ˙Î¯t‰ ÏÚ Ôk ¯ÈÚO‰ ÌcÓƒ««»ƒ≈««»…∆¿∆«»««
‰OÚÂ :¯ÈÚO‰ Ì„a ¯Ó‡pL ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿∆«¿«»∆∆¡«¿««»ƒ¿»»
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k"deiפו zcear zekld - dcear xtq - zah '` oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰BnL C¯„k ‰BÓe ,¯t‰ Ì„Ï ‰OÚ ¯L‡k BÓc ˙‡∆»«¬∆»»¿««»∆¿∆∆∆∆
‡Ï ˙Bf‰Ï Ô‰a Ôek˙Ó BÈ‡ ˙BÈf‰‰ el‡ ÏÎÂ .ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»≈««»≈ƒ¿«≈»∆¿«…

ÛÈÏˆÓk ‡l‡ ,‰hÓÏ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ35·¯ÚÓ Ck ¯Á‡Â . ¿«¿»¿…¿«»∆»¿«¿ƒ¿««»¿»≈
Ì‰ÈMÓ ‰fÓe ,¯ÈÚO‰ Ì„Â ¯t‰ Ìc ,ÌÈÓc‰ ÈL¿≈«»ƒ««»¿««»ƒ«∆ƒ¿≈∆

˙BÈf‰ Úa¯‡36˙B¯˜ Úa¯‡ ÏÚ37·‰f‰ ÁaÊÓ «¿««»««¿««¿ƒ¿««»»
BÚˆÓ‡ ÏÚ ˙BÈf‰ Ú·LÂ ,ÏÎÈ‰aL38.‰Ê ÁaÊÓ ÏL ∆«≈»¿∆««»«∆¿»∆ƒ¿≈«∆

ãycew zegiyn zecewpã

adfd gafn zepxw rax` lr zeifd rax` mdipyn dfne"
."'ek lkiday

כי  התערובת", מדם "ומזה נכתב ליוהכ"פ העבודה ובסדר
ענייני  מרומזים שמונה שבמספר שכיון להדגיש רוצה כאן
הבינה  בספירת היא תשובה־עילאה שהרי הכיפורים, יום
הבנים  "אם הבינה ספירת של עניינה השמינית, שהיא
"רחובות  היא הבינה וספירת השמחה, עניין הוא שמחה"
הלשון  גם כך האדם, ענייני ובכל בתורה הרחבה הנהר",

שמונה. הם - משניהם הזיות ארבע
(315 cenr h"kg y"ewl itÎlr)

ב.24) נג, שם המשנה, ע"פ הוא ההזיות סדר כל
א.25) מב, זבחים על 26)ברייתא, מונחת היתה הכפורת

טפח. ועוביה הברית לוחות שני מונחים שבו הארון
נה,27) שם בגמרא הכפרת. עובי של הטפח מול באויר מזה

אלא  הכפורת על נפל לא והדם כפורת". של עוביה "נגד א:
שיזה  רבינו כוונת לפרש גם (אפשר לארון סמוך הקרקע על

הכפורת). מן מטפח יותר רחוק לא "לפני"28)במקום
ממש. הכפורת על לא ב.29)משמע נג, שם משנה,

מצדד  למעלה מזה "כשהוא פירשו: א נה, שם ובברייתא
פירש  למעלה". ידו מצדד למטה מזה וכשהוא למטה, ידו
ידו  כף הכוונה למטה" ידו ש"מצדד שם חננאל' 'רבינו
הכוונה  למעלה" ידו "מצדד וכן למעלה, ואצבעותיו למטה
שם  רש"י פירש וכן למטה. ואצבעותיו למעלה ידו כף
בפירוש, כותב ליומא, בחידושיו הישר, בספר ('רבינוֿתם'

המשנה, את מפרשת זו 'רבינו שברייתא דברי נוטים ושכן
אחד, במקום נעשו ההזיות שכל ואומר, ומוסיף חננאל'.
לשיטתו  הולך ורבינו שם). רש"י לשיטת מנוגדת זו והוספה

לד. הערה להלן ראה חננאל', 'רבינו תורה 30)של
שמונה.31)שבעלֿפה. הן שם,32)וביחד אלעזר כרבי

משנה'. 'לחם הקדשים 33)ראה קודש בין המבדיל המסך
פני 34)להיכל. "על יד): טז, (ויקרא כתוב הפר בדם

נה.) (שם למדו זה מפסוק הכפורת", ולפני קדמה הכפורת
(שם  ולמטה הקדשים. בקודש למטה ושבע למעלה אחת
(שם  חכמים ופירשו מועד", לאוהל יעשה "וכן כתוב: טז)

כך. יזה בהיכל שגם ורבינו 35)נו:) המשנה. לשון
לפרש  שכוונתו ונראה בשוט, כמלקה אומר: שם בפירושו
מטה  כלפי ולא מעלה כלפי בידו תנועה עשה לא שהכהן
מצדד  היה היד את ורק בשוט, כמלקה אופקית תנועה אלא
'רבינו  דעת ע"פ למעלה שביארנו כמו למעלה או למטה
הכתפים  בין שמתחיל ברצועה "כמכה פירש (רש"י חננאל'
בביתֿדין). למלקות שהכוונה ברור למטה", והולך ומכה

ב.36) נח, שם כז.37)משנה, הערה ה"ב פ"ד לקמן ראה
הקרנות.38) מן מקום בריחוק המזבח, גג על פירוש,

.ÂBÚaˆ‡ Ï·BË ˙BÈf‰ LÏLÂ ÌÈÚa¯‡‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈»«¿»ƒ¿»«»≈∆¿»
‰Èf‰ Ïk ÏÚ ‰ÏÈ·Ë Ìca39˙BÈf‰ ÈzL ‰fiL ‡Ï , «»¿ƒ»«»«»»…∆«∆¿≈«»

È·¯ÚÓ „BÒÈ ÏÚ CÙBL Ìc‰ È¯ÈLe .˙Á‡ ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»««¿»≈«»≈«¿«¬»ƒ
.ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈««ƒ

טבילה.39) הזייה כל על ה"ב: פ"ג, יומא תוספתא

.ÊCk ¯Á‡Â40LÈ‡ „Èa ÈÁ‰ ¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ ¿««»¿«≈«∆«»ƒ««¿«ƒ
ÔÎen‰41BÎÈÏB‰Ï ÌÈ¯Lk Ïk‰Â .¯a„nÏ BÎÈÏB‰Ï42, «»¿ƒ«ƒ¿»¿«…¿≈ƒ¿ƒ

Ó eÈ‰ ‡ÏÂ Ú·˜ ÌÈÏB„b ÌÈ‰k eOÚL ‡l‡˙‡ ÌÈÁÈp ∆»∆»…¬ƒ¿ƒ∆«¿…»«ƒƒ∆
˙BkÒÂ .BÎÈÏB‰Ï Ï‡¯OÈ43„Ú ÌÈÏLe¯ÈÓ ÔÈOBÚ eÈ‰ ƒ¿»≈¿ƒ¿À»ƒƒ»«ƒ«

‰a¯‰ ÌÈL‡ B‡ „Á‡ LÈ‡ ˙·BLÂ ,¯a„n‰ ˙lÁz¿ƒ««ƒ¿»¿≈ƒ∆»¬»ƒ«¿≈
‰kqÓ B˙B‡ ÔÈeÏÓ eÈ‰iL È„k ,Ô‰Ó ‰kÒÂ ‰kÒ ÏÎa¿»À»¿À»≈∆¿≈∆ƒ¿¿«ƒƒÀ»
È¯‰Â ÔBÊÓ È¯‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‰kÒÂ ‰kÒ Ïk ÏÚ .‰kÒÏ¿À»«»À»¿À»¿ƒ¬≈»«¬≈
ÌÏBÚÓe .ÏÎB‡ - ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆÂ BÁk ÏLk Ì‡ .ÌÈÓ«ƒƒ»«…¿»ƒ∆¡…≈≈»
ÔÈ„ÓBÚ ‰B¯Á‡‰ ‰kq‰ ÈL‡Â .CÎÏ Ì„‡ C¯ˆ‰ ‡Ï…À¿«»»¿»¿«¿≈«À»»«¬»¿ƒ

ÌeÁz‰ ÛBÒa44‰È‰ „ˆÈk .˜BÁ¯Ó ÂÈOÚÓ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ¿«¿¿ƒ∆«¬»≈»≈«»»
ÂÈ¯˜aL ˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏ ˜ÏBÁ ?‰OBÚ45BÈˆÁ , ∆≈»∆¿ƒ∆¿«¿»∆¿

BÙÁB„Â .ÂÈ¯˜ ÈzL ÔÈa ¯LB˜ BÈˆÁÂ ÚÏqa ¯LB˜≈«∆«¿∆¿≈≈¿≈«¿»¿¬
ÈˆÁÏ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï .„¯BÈÂ ÏbÏb˙Ó ‡e‰Â ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»¿ƒ¿«¿≈¿≈…»»«ƒ««¬ƒ
·LBÈÂ ‡·e .ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ ‰OÚ ‡e‰L „Ú ¯‰‰»»«∆«¬∆≈»ƒ≈»ƒ»¿≈

‰B¯Á‡‰ ‰kÒ ˙Áz BÏ46˙Bik¯„Â .CLÁzL „Ú47 ««À»»«¬»«∆∆¿«¿«¿ƒ
ÚÈb‰L eÚ„iL È„k ,ÔÈ¯„eÒa ÔÈÙÈÓe ,ÔÈOBÚ eÈ‰»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿∆ƒƒ«

¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLnL ¯Á‡Â .¯a„nÏ ¯ÈÚO48„Èa »ƒ«ƒ¿»¿««∆¿«≈«∆«»ƒ¿«
,ÌÈÙÏ ÔÓ„ ‰f‰L ¯ÈÚO‰Â ¯t‰ Ïˆ‡ ¯ÊBÁ ,BÎÈÏBÓƒ≈≈∆«»¿«»ƒ∆ƒ»»»ƒ¿ƒ
Ô¯ÈË˜Óe ÈÏka Ì˙BÂ Ô‰È¯eÓ‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ÔÚ¯B˜Â¿¿»ƒ∆≈≈∆¿¿»«¿ƒ«¿ƒ»
˙BÏB„b ˙BÎÈ˙Á Ô¯Oa ¯‡L CzÁÓe .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«¿«≈¿»¿»»¬ƒ¿

BÊa BÊ ˙B¯ÚÓ49,Ô˙B‡ ˜¯ÙÓ BÈ‡Â ,‰ÚÈÏ˜ ÔÈÓk ¿…»¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»≈»
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï Ô‡ÈˆB‰Ï ÌÈ¯Á‡ „Èa ÔÁlLÓe50, ¿«¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»¿≈«¿≈»

e¯‡aL BÓk ,Ô¯BÚa ÌL Ô˙B‡ ÔÈÁzÓe51. ¿«¿ƒ»»¿»¿∆≈«¿

א.40) סו, שם מי 41)משנה, הכיפורים יום ערב קובעים
"ושלח  כא): טז, (ויקרא בתורה שנאמר השעיר, את יוליך

עתי". איש נאמר 42)ביד ולא "איש" (שם) שנאמר
המשנה,43)"כהן". על מפירושו ב. סו, שם משנה,

היו  סוכות שעשר שם, במשנה מאיר כרבי שדעתו  משמע
ובין  בשבת), ללכת שמותר (מרחק מיל וסוכה סוכה ובין
מילים. שני - השעיר דחיפת למקום האחרונה הסוכה

בשבת 44) ההליכה היתר גבול שהוא הראשון, המיל בסוף
יוסי  ורבי יהודה רבי נגד מאיר כרבי פסק הכיפורים. ויום

שם. במשנה, כמותו רבי שסתם מפני אותה 45)בברייתא,
לא  כאן במשנה ה"ד. למעלה שנזכרה זהורית של לשון
"קושר  נאמר - ב מא, במשנה למעלה וגם "בקרניו", נאמר
קרניים. נזכרו ולא המשתלח" שעיר בראש זהורית של לשון

יישאר 46) שלא כדי שבת, מתחום יותר ללכת לו התירו
הלילה. עד במדבר כל 47)לבדו על שעומדים אנשים

מניף  למדבר השעיר וכשהגיע מזה, זה מסוים במרחק הדרך
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פז k"dei zcear zekld - dcear xtq - zah 'a ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

גם  ומניף רואה שלפניו וזה סודרים, למדבר הקרוב האחרון
שראו  עד השאר וכן ומניף רואה והשלישי סודרים, הוא

הסימן. את האמור 48)בירושלים כל ב. סז, שם משנה,
הקריאה  אבל למדבר, השעיר שהגיע לפני לעשות מותר כאן
מצוותו. ונגמרה למדבר השעיר שהגיע אחר מצוותה בתורה

ששי. פרק סוף - ב סח, שם ב.49)ראה סז, שם ברייתא,
מעשה 50) מהל' פ"ז (ראה הדשן בית ונקרא לירושלים חוץ

ה"ד). הי"ח.51)הקרבנות הקרבנות מעשה מהל' פ"ה

.ÁÚÈb‰L ÔÂÈk52ÏB„b Ô‰k ‡ˆÈ ¯a„nÏ ¯ÈÚO ≈»∆ƒƒ«»ƒ«ƒ¿»»»…≈»
ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚÏ53B˙‡È¯˜ ÔÓÊ·e .‰¯Bza ˙B¯˜Ï54 ¿∆¿««»ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ»

‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ .ÔLc‰ ˙È·a ¯ÈÚO‰Â ¯t‰ ÔÈÙ¯BO¿ƒ«»¿«»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ»»∆
¯ÈÚOÂ ¯t ‰‡B¯ BÈ‡ - ‡¯B˜ ‡e‰Lk ÏB„b Ô‰k…≈»¿∆≈≈∆«¿»ƒ

¯Ê· ‰¯Lk Ô˙Ù¯Oe .ÔÈÙ¯Op‰55e¯‡aL BÓk ,56. «ƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈»¿»¿∆≈«¿

ב.52) סח, שם רב 53)משנה, של מימרא ב. סט, שם
במשנה.54)חסדא. ב סח, פ"ו 55)שם יומא 'ירושלמי'

שם). קרבן' 'שירי (ראה ה"ו מעשה 56)סוף מהל' פ"ז
ה"ה. הקרבנות

.ËBÊ ‰‡È¯˜57‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰„B·Ú dÈ‡ ¿ƒ»≈»¬»¿ƒ»ƒ»»
‰ˆ¯ Ì‡Â .‡¯B˜ - BlMÓ ÌÈ·Ï ÏÁ È„‚·a ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿≈…¿»ƒƒ∆≈¿ƒ»»
˙B‰Ï ez ‰p‰k È„‚aL ;‡¯B˜ - Ô·Ï È„‚·a ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿≈»»≈∆ƒ¿≈¿À»ƒ¿≈»

Ô‰a58e¯‡aL BÓk ,‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL59. »∆∆…ƒ¿«¬»¿∆≈«¿

ב.57) סח, שם -58)משנה, א סט, יומא 'תוספות' ראה
בגדי. מגביל 59)ד"ה שם הי"א. המקדש כלי מהל' פ"ח

מותר  עובד שהוא ביום שרק ואומר, ההיתר את רבינו
עבודה. בשעת שלא גם ללבוש

.È?‡¯B˜ ‡e‰ „ˆÈk60·LBÈ61ÏÎÂ ,ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ≈«≈≈¿∆¿««»ƒ¿»
ÔfÁÂ .ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÚ‰62˙Òk‰63‰¯Bz ¯ÙÒ ÏËB »»¿ƒ¿»»¿«««¿∆∆≈≈∆»

˙Òk‰ L‡¯Ï B˙BÂ64,Ô‚qÏ B˙B ˙Òk‰ L‡¯Â , ¿¿¿…«¿∆∆¿…«¿∆∆¿«¿»
.Ïa˜Óe „ÓBÚ ÏB„b Ô‰ÎÂ ,ÏB„b Ô‰ÎÏ B˙B Ô‚q‰Â¿«¿»¿¿…≈»¿…≈»≈¿«≈
˙L¯ÙaL ¯BOÚa C‡Â ˙BÓ È¯Á‡ ‡¯B˜Â „ÓBÚ≈¿≈«¬≈¿«∆»∆¿»»«

˙B„ÚBÓ65ÔÈÚ‰ ÛBÒ „Ú66‰¯Bz‰ ˙‡ ÏÏB‚Â , ¬«»ƒ¿»¿≈∆«»
ÌÎÈÙÏ È˙‡¯wM ‰nÓ ¯˙BÈ :¯ÓB‡Â B˜ÈÁa dÁÈpÓe«ƒ»¿≈¿≈≈ƒ«∆»»ƒƒ¿≈∆

ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁaL ¯BOÚ·e .Ô‡k ·e˙k67ÛBÒ „Ú »»∆»∆¿««¿ƒ«
ÈÙÏ ?‰t ÏÚ ‡¯B˜ ‰nÏÂ .‰t ÏÚ B˙B‡ ‡¯B˜ ÔÈÚ‰»ƒ¿»≈«∆¿»»≈«∆¿ƒ

¯eaˆa ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈÏÏBb ÔÈ‡L68‡¯˜È ‡Ï ‰nÏÂ . ∆≈¿ƒ≈∆»¿ƒ¿»»…ƒ¿»
,ÌÈ¯ÙÒ ÈL· ‡¯B˜ „Á‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ?¯Á‡ ¯ÙÒa¿≈∆«≈¿ƒ∆≈∆»≈ƒ¿≈¿»ƒ

ÔBL‡¯ Ì‚t ÌeMÓ69. ƒ¿»ƒ

שם.60) למטה 61)משנה, שנאמר ממה זה, למדו בגמרא
ישב. כן שלפני משמע ומקבל", עומד גדול "וכהן במשנה:

א. סט, כך 62)שם חזן, – לשמש קראו המשנה, בזמן
(יא.) שבת המשנה על בפירושו אולם כאן, רש"י פירש
"מלמד  רבינו כותב קוראים", תינוקות היכן רואה "החזן
לשבעת  בתורה המקריא שם, פירש ורש"י תינוקות".
אדם  על מוטלים היו התפקידים ששני ונראה הקרואים.

לתפילה 63)אחד. מיוחד מקום היה המקדש בבית
בתוספתא  ביתֿכנסת. או כנסת ונקרא בתורה, ולקריאה
נכנסים  וימיםֿטובים "ובשבתות כתוב: ה"ד פ"ב חגיגה

מקום  גם היה שכאן נראה הבית", שבהר המדרש לבית
שני. בבית וכל 64)התפילה הכנסת, עניני על הממונה

שם). (רש"י פיו על נחתכים אמור 65)צרכיה פרשת
כו). כג, שבתכם.66)(ויקרא תשבתו בפרשת 67)עד

חומש  נקרא במדבר ספר זֿיא), כט, (במדבר פינחס
למעלה  ראה ישראל. בני במפקד שמתחיל מפני הפקודים,

ה"א. עד 68)פ"א לחכות הציבור את להטריח שלא
שקרא 69)שיגללו. בספר (פסול) פגם נמצא יאמרו שלא

תחילה. בו

.‡È‡¯BwL ˙Úa70C¯„k ‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Ó ¿≈∆≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¿∆∆
Ú·L ‰È¯Á‡Ï ÛÈÒBÓe ,˙Òk‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nL71 ∆¿»¿ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿«¬∆»∆«

ÌÈ„BÓ .'eÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯ :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a¿»¿≈≈¿≈¡…≈¿ƒ
,'eÎÂ e‡ËÁ Èk eÈ·‡ eÏ ÁÏÒ .'eÎÂ CÏ eÁ‡¬«¿»¿¿«»»ƒƒ»»¿
Ï‡¯OÈ BnÚ ˙BBÚ ÏÁBÓ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ¿≈»»«»¿»≈¬«ƒ¿»≈

Ô˜˙k ˙BÎ¯a LÏL È¯‰ .ÌÈÓÁ¯a72ÏÚ C¯·Óe . ¿«¬ƒ¬≈»¿»¿ƒ¿»¿»≈«
„ÓÚiL ,dÈÚ ‰È‰È .dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»ƒ¿≈«¿»ƒ¿∆ƒ¿»»∆«¬…
,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ .BÎB˙a ‰ÈÎLe Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ»¿¿≈»»«»¿»
.dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a Ï‡¯OÈ ÏÚ C¯·Óe .ÔBiˆa ÔÎBL≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ¿≈«¿»
.CÏÓ Ô‰Ó ¯eÒÈ ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ ˙‡ '‰ ÚÈLBiL ,dÈÚƒ¿»»∆ƒ«∆ƒ¿»≈¿…»≈∆∆∆
C¯·Óe .Ï‡¯OÈa ¯ÁBa‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ¿≈»»«»¿»«≈¿ƒ¿»≈¿»≈
‰ˆ¯iL ,dÈÚ .dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a ÌÈ‰k‰ ÏÚ««…¬ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
:da Ì˙BÁÂ .ÌÎ¯·ÈÂ Ì˙„B·ÚÂ Ì‰ÈOÚÓ ÌB˜n‰«»«¬≈∆«¬»»ƒ»¿≈¿≈»
‰lÙz ¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .ÌÈ‰k‰ Lc˜Ó ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¿«≈«…¬ƒ¿««»≈¿ƒ»
:Ì˙BÁÂ ,ÏÈ‚¯ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk ‰Lw·e ‰p¯Â ‰pÁ˙e¿ƒ»¿ƒ»«»»¿ƒ«∆»ƒ¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ EnÚL ,Ï‡¯OÈ EnÚ '‰ ÚLB‰««¿ƒ¿»≈∆«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ

‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÚLe‰Ï73. ¿ƒ»≈«»«»¿»≈«¿ƒ»

א.70) ע, וגמרא ב. סח, שם כתוב 71)משנה, במשנה
הברכה  וגם עליה" "ומברך אמרו: שם אבל "שמונה",
"לאחריה", ומוסיף כותב כאן ורבינו בכלל, הקריאה שלפני
נמנות  מברך אדם שכל הברכות ושתי "שבע". כתב ולפיכך
על  (בפירושו ברכות. תשע הרי כן לא שאם אחת, כברכה
ראה  אחר. ברכות סדר רבינו כותב - ב מ, סוטה המשנה,

כאן). ישראל' ו'תפארת יוםֿטוב' שהן 72)'תוספות כפי
שמונהֿעשרה. בתפילת "שומע 73)סדורות מונה רבינו

מכניסה  אינו במשנה ורש"י הברכות, שבע במנין תפלה"
במנין  והגירסאות השיטות (רבו הברכות שמונה לחשבון
זו). בהלכה שלפנינו הגירסה לפי הוא כאן ופירושנו הברכות,

á"ôùú'ä úáè 'á éðù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו.1) איך הכיפורים שביום המעשים כל סדר יבאר

.‡˙BˆÁk :‡e‰ Ck ‰Ê ÌBÈaL ÌÈOÚn‰ Ïk ¯„Ò≈∆»««¬ƒ∆¿∆»«¬
ÔÈÒÈÙÓ ‰ÏÈl‰2ÔLc‰ ˙Óe¯˙Ï3˙‡ ÔÈ¯cÒÓe . ««¿»¿ƒƒƒ¿««∆∆¿«¿ƒ∆

ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈM„Óe ,‰Î¯Ún‰««¬»»¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»
.„ÈÓz‰ ˙ËÈÁLÏ eÚÈbiL „Ú ,e¯‡aL ¯„q‰ ÏÚ ÌBÈ««≈∆∆≈«¿«∆«ƒƒ¿ƒ««»ƒ
ıea ÏL ÔÈ„Ò ÔÈÒ¯Bt ,„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁLÏ eÚÈbiLk4 ¿∆«ƒƒ¿…∆«»ƒ¿ƒ»ƒ∆
¯ÈkiL È„k ?ıea ÏL ‰nÏÂ .ÌÚ‰ ÔÈ·e ÏB„b Ô‰k ÔÈa≈…≈»≈»»¿»»∆¿≈∆«ƒ
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,Ï·BËÂ ,ÏÁ È„‚a ËLBÙe .ıea È„‚·a ÌBi‰ ˙„B·ÚL∆¬««¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈…¿≈
ËÁBLÂ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»¿≈
,‰ËÈÁM‰ ¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÁÈpÓe ,ÌÈL ·¯ „ÈÓza«»ƒ…¿«ƒ«ƒ««≈ƒ¿…«¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â .B˙ÂˆÓk ÁaÊn‰ ÏÚ B˜¯BÊÂ Ìc‰ Ïa˜Óe¿«≈«»¿¿««ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿««»
˙‡ ·ÈËÓe ¯ÁL ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe ÏÎÈ‰Ï ÒÎƒ¿»«≈»«¿ƒ¿…∆∆««≈ƒ∆
,ÌÈÎÒp‰Â ÔÈz·Á‰Â „ÈÓz‰ È¯·È‡ ¯ÈË˜Óe .˙B¯p‰«≈«¿ƒ≈¿≈«»ƒ¿«¬ƒƒ¿«¿»ƒ
„ÈÓz‰ ¯Á‡Â .e¯‡aL ÌBÈ Ïk ÏL „ÈÓz‰ ¯„Ò ÏÎk¿»≈∆«»ƒ∆»∆≈«¿¿«««»ƒ
¯Á‡Â .ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈO·k‰ ˙Ú·LÂ ¯t‰ ·È¯˜Ó«¿ƒ«»¿ƒ¿««¿»ƒ∆««¿««
,Ï·BËÂ ,·‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈
Ïˆ‡ BÏ ‡·e .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»»≈∆
BL‡¯ ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa „ÓBÚ ‰È‰ B¯Ùe .B¯t»»»»≈≈»»¿«ƒ¿≈«…

Á¯ÊÓa „ÓBÚ Ô‰k‰Â ,·¯ÚÓÏ ÂÈÙe ÌB¯„ÏÂÈÙe ¿»»»¿«¬»¿«…≈≈¿ƒ¿»»»
.‰cÂ˙Óe ¯t‰ L‡¯ ÏÚ ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ .·¯ÚÓÏ¿«¬»¿≈¿≈»»«…«»ƒ¿«∆
ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡ ‰È‰ CÎÂ¿»»»≈»»«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ
ÌÈ‡ËÁÏ ‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .È˙È·e È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ»»«≈«∆»«¬»ƒ
ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ
:¯Ó‡Ï Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a ·e˙kk .È˙È·e È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ«»¿«∆«¿¿≈…
ÏkÓ ,ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èkƒ««∆¿«≈¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ…
ÈL ÏÚ ÏÈ¯‚Ó Ck ¯Á‡Â .e¯‰Ëz '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»¿««»«¿ƒ«¿≈
ÁlzLn‰ L‡¯a ˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏ ¯LB˜Â ,ÌÈ¯ÈÚO‰«¿ƒƒ¿≈»∆¿ƒ¿…«ƒ¿«≈«
˙Èa „‚k ËÁLpÏÂ ,BÁelL ˙Èa „‚k B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆≈
ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ ,‰iL B¯t Ïˆ‡ BÏ ‡·e .B˙ËÈÁL¿ƒ»»≈∆»¿ƒ»¿≈¿≈»»
‡p‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ CÎÂ .ÈL ÈecÂ ‰cÂ˙Óe BL‡¯ ÏÚ«…ƒ¿«∆ƒ≈ƒ¿»≈»»
È·e È˙È·e È‡ EÈÙÏ ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ ,ÌM‰«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆¬ƒ≈ƒ¿≈
ÌÈ‡ËÁÏ ‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .EÈLB„˜ ÌÚ Ô¯‰‡«¬…«¿∆»»«≈«∆»«¬»ƒ
ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ
·e˙kk .EÈLB„˜ ÌÚ Ô¯‰‡ È·e È˙È·e È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ¿≈«¬…«¿∆«»
Ck ¯Á‡Â .¯ÓB‚Â ‰f‰ ÌBi· Èk :Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a¿«∆«¿∆ƒ««∆¿≈¿««»
‡e‰L ÈÓÏ B˙BÂ ,BÓc ˙‡ Ïa˜Óe ¯t‰ ˙‡ ËÁBL≈∆«»¿«≈∆»¿¿¿ƒ∆

L¯˜È ‡lL B„„Ó5„·¯‰ ÏÚ [dÁÈpÓe] ,6ÈÚÈ·¯‰ ¿«¿¿∆…ƒ¿««ƒ»«»…∆»¿ƒƒ
ıeÁaÓ ÏÎÈ‰ ÏL7da ‰˙BÁÂ ‰zÁn‰ ˙‡ ÏËBÂ . ∆≈»ƒ«¿≈∆««¿»¿∆»

ÏÚÓ :¯Ó‡pL ,·¯ÚÓÏ CeÓq‰ ÔÓ ÁaÊn‰ ÏÚÓ L‡≈≈««ƒ¿≈«ƒ«»¿«¬»∆∆¡«≈«
.‰¯ÊÚaL „·¯‰ ÏÚ dÁÈpÓe „¯BÈÂ ,'‰ ÈÙlÓ ÁaÊn‰«ƒ¿≈«ƒƒ¿≈¿≈«ƒ»«»…∆∆»¬»»
ÔÓ ‰wc ˙¯Ë˜ ‡ÏÓ ÈÏÎe Ûk‰ ˙‡ BÏ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒ∆««¿ƒ»≈¿…∆«»ƒ

‰wc‰8˙B˜eÁÓ ‡Ï ,ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ‰pnÓ ÔÙBÁÂ ,9‡ÏÂ ««»¿≈ƒ∆»¿…»¿»…¿¿…
˙BLe„‚10˙BÙeÙË ‡l‡ ,11ÔËw‰Â BÏ„‚ ÈÙÏ ÏB„b‰ , ¿∆»¿«»¿ƒ»¿¿«»»

‰ÎÏB‰L ,e¯‡a ¯·k .Ûk‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ,BË˜ ÈÙÏ¿ƒ»¿¿≈¿««¿»≈«¿∆»»
,˙B„B·Ú‰ ¯‡L·e ÌÈL„w‰ Ì„a ˙ÏÒBt Ï‡ÓOaƒ¿…∆∆¿««√»ƒƒ¿»»¬
ÛÎÂ BÏ‡ÓOa ‰zÁn‰ CÈÏBiL ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰ CÎÈÙÏe¿ƒ»»»ƒ«ƒ∆ƒ««¿»ƒ¿…¿«
„BÚÂ ,‰zÁn‰ „·k ÈtÓ Ï·‡ ;BÈÓÈa ˙¯Ëw‰«¿…∆ƒƒ¬»ƒ¿≈…∆««¿»»
,ÔB¯‡‰ „Ú BÏ‡ÓOa dÏ·ÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ,‰nÁ ‡È‰L∆ƒ«»≈»¿»¿»ƒ¿…«»»

BÏ‡ÓOa ˙¯Ëw‰ ÛÎÂ BÈÓÈa ‰zÁn‰ ÏËB CÎÈÙÏ12, ¿ƒ»≈««¿»ƒƒ¿««¿…∆ƒ¿…
.ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÏÎÈ‰a Cl‰Óe¿«≈«≈»«∆«ƒ«¿…∆«√»ƒ

‰Ùe¯t ˙Î¯t‰ ‡ˆÓ13„Ú ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎ . »»«»…∆¿»ƒ¿»¿…∆«√»ƒ«
ÔÈa ‰zÁn‰ Ô˙B ,ÔB¯‡Ï ÚÈb‰ .ÔB¯‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L∆«ƒ«»»ƒƒ«»»≈««¿»≈
‰È‰ ,ÔB¯‡ ‰È‰ ‡lL ,ÈL ˙È··e .ÌÈca‰ ÈL¿≈««ƒ¿«ƒ≈ƒ∆…»»»»»

‰i˙M‰ Ô·‡ ÏÚ dÁÈpÓ14ÈL‡¯a Ûk‰ ˙ÙO ÊÁB‡Â . «ƒ»«∆∆«¿ƒ»¿≈¿«««¿»≈
CB˙Ï BÏ„e‚a ˙¯Ëw‰ ‰¯ÚÓe ,ÂÈpLa B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»¿ƒ»¿»∆«¿…∆¿»¿
BÊÂ .‰˙È‰Lk ÂÈÙÁ ‡BÏÓÏ d¯ÈÊÁnL „Ú ÂÈÙÁ»¿»«∆«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿∆»¿»¿

¯·BˆÂ .Lc˜naL ‰L˜ ‰„B·Ú ‡È‰15ÏÚ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ƒ¬»»»∆«ƒ¿»¿≈∆«¿…∆«
‰È‰zL È„k ,‰zÁna ÌÈÙÏ B„Èa ÌÈÏÁb‰ Èab«≈«∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿»¿≈∆ƒ¿∆
.‰ÂkÈ ‡lL ,ÂÈtÓ ‰˜BÁ¯e ÔB¯‡Ï ‰·B¯˜ ˙¯Ëw‰«¿…∆¿»»»¿»ƒ»»∆…ƒ»∆
‡e‰Â .‡ˆBÈÂ ÔLÚ ˙Èa‰ ‡lÓ˙iL „Ú ÌL ÔÈzÓÓe«¿ƒ»«∆ƒ¿«≈««ƒ»»¿≈¿
ÂÈ¯BÁ‡Â L„wÏ ÂÈt ,ËÚÓ ËÚÓ ˙Èp¯BÁ‡ Cl‰Ó¿«≈¬«ƒ¿«¿«»»«…∆«¬»
ÏÎÈ‰a ÌL Ïlt˙Óe .˙Î¯t‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú ,ÏÎÈ‰Ï«≈»«∆≈≈ƒ«»…∆ƒ¿«≈»«≈»
,ÌÚ‰ ˙‡ ˙ÈÚ·‰Ï ‡lL ,‰¯ˆ˜ ‰lÙz ‡ˆiL ¯Á‡««∆»»¿ƒ»¿»»∆…¿«¿ƒ∆»»
ÔBˆ¯ È‰È :Ïlt˙Ó ‰È‰ CÎÂ .ÏÎÈ‰a ˙Ó e¯Ó‡È ‡nL∆»…¿≈«≈»¿»»»ƒ¿«≈¿ƒ»
‰eÁL BÊ ‰L ‰È‰z Ì‡L ,eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒƒ¿∆»»¿»
‡ÏÂ .‰„e‰È ˙ÈaÓ Ë·L ¯eÒÈ ‡ÏÂ .‰ÓeL‚ ‰È‰zƒ¿∆¿»¿…»≈∆ƒ≈¿»¿…
Òkz Ï‡Â .‰Ò¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ eÈ‰Èƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿«¿»»¿«ƒ»≈

.ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ˙lÙz EÈÙÏ¿»∆¿ƒ«¿≈¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

z` hegyl eribiyk ...`ed jk df meiay miyrnd lk xcq"
."'ek uea ly oicq oiqxet cinzd

סידור  הדשן תרומת עבודות נשתנו מה להבין, וצריך
על־ידי  להיעשות צריכות שאינן המזבח ודישון המערכה

יום". בכל שעושין כדרך "מפיסין אלא הגדול הכהן
שיצטרכו  כל־כך חשובות אינן אלו שעבודות לומר ואין
קל־וחומר: דברים הלא גדול, כהן על־ידי להיעשות
ולא  קדשי־קדשים", אפילו בזרים כשרה קדשים "שחיטת
אע"פ  הכיפורים יום של כהן־גדול "פר שאפילו אלא עוד
זאת, ולעומת כשר". זר שחטו אם אהרן, ושחט בו שנאמר
המערכה  את שסידר זר וכן כהן, צריכה הדשן הרמת
ביוהכ"פ  התמיד שחיטת אם ועל־פי־זה פסול". "סידורה
על־אחת־כמה־ המערכה וסידור הדשן תרומת כהן, צריכה

וכמה!
מדוע  דווקא, כה"ג מוכרחות אינן אלו עבודות אם ולאידך,

כהן־גדול? בידי להיעשות התמיד שחיטת תצטרך
(bq oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

גורל.2) מן 3)מטילים קצת כהן מוריד הלילה חצות אחר
נקרא  וזה המזבח מן רחוק לא ומניחו המזבח שעל הדשן
ביום  הדשן שתרומת יוצא, רבינו מדברי הדשן. תרומת
שכתב  ומה גדול) כהן (=לא הדיוט בכהן כשרה הכיפורים
זה  גדול" בכהן עשוי "הכל ב הלכה א בפרק למעלה
הנעשית  הדשן בתרומת לא אבל בלבד, היום בעבודת
בעל  ראה יומא מסכת בתחילת במלחמות (רמב"ן בלילה

שם). בוץ?4)המאור של "ולמה שם. משנה פשתן, של
לא:). שם (גמרא בוץ" בבגדי היום שעבודת שיכיר , כדי

שהרי 5) הקדשים, בקודש הקטורת את מקטיר שהוא בזמן
דמו. הזיית ובין הפר שחיטת בין מקומה זו הקטרה

(בלטות).6) מרצפות מקטיר 7)שורת גדול שכהן בזמן
להיכל. להכנס אדם לכל אסור יום 8)הקטורת בערב
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העומדת  הדקה הקטורת את שנית כותשים הכיפורים
ו:). (כריתות למחרת היד 9)להקטרה אצבעות ראשי

היד. בכף מפסיקה 10)נוגעות היד וכף האצבעות בין
קטרת. של ניכרת מכף 11)כמות קצת מרוחקות האצבעות

מידה  פירש: בערוך מח.), שם (רש"י צפות, כאילו היד,
"בביסה  שאמרו ז. במנחות משמע וכדבריו ומדוייקת. נכונה

כרש"י. לפרש קשה ושם שהולכת 12)טפופה" פי על ואף
איברים  בהולכת רק (שהרי התורה מן פוסלת בשמאל דם
מן  פוסלת אינה ששמאל כד: בזבחים אביי אמר לכבש
וביום  מדרבנן רק פסולה בשמאל הקטורת הולכת התורה),
(כסף  גדול כהן של חולשתו מפני גזרו, לא הכיפורים

מחוברים מ 13)משנה). והקיפולים הצד מן קצת קופלת
פרוכות, שתי שהיו אומר קמא ותנא נב: שם משנה בקרסים,
ב. הלכה הבחירה בית מהלכות ד בפרק רבינו כתב וכן
בין  הבדילה ראשון בבית אבל שני, בבית המדובר שם אולם
הפתח  ונגד אמה, שעובייה חומה הקדשים לקודש היכל
מדבר, ראשון בבית ורבינו נד.) (שם אחת פרוכת הייתה
היה  לא שני ובבית לארון" מגיע שהוא "עד מסיים שהרי

(בקדש 14)ארון. שם הייתה "אבן נג:) (שם שנינו
נקראת". הייתה ושתייה ראשונים נביאים מימות הקדשים)

עבה 15) שכבה צובר אלא הקטורת, את מפזר אינו פירוש,
לארון. יותר קרובה היינו יט:) שם (ברייתא

.·˙¯Ëw‰ ˙¯Ë˜‰ ˙ÚLa16ÌÚ‰ Ïk ÌÈL„w‰ L„˜a ƒ¿««¿»««¿…∆¿…∆«√»ƒ»»»
ÔÈaÓ ÌÈL¯Bt ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ÌÈL¯Bt¿ƒƒ«≈»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ≈

ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰17ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ ÌÈL¯Bt ÔÈ‡L ; »»¿«ƒ¿≈«∆≈¿ƒƒ≈»»
˙ÚL·e ÌBÈ ÏÎa ÏÎÈ‰a ‰¯Ë˜‰ ˙ÚLa ‡l‡ ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«∆»ƒ¿««¿»»«≈»¿»ƒ¿«
.ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÏÎÈ‰a ÌÈÓc ÔzÓ««»ƒ«≈»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒƒ
ÒÎÂ ,B„„Ó ‡e‰L ‰fÓ ¯t‰ Ìc ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈««»ƒ∆∆¿«¿¿¿ƒ¿»

Ó ‰fÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜Ï Ba˙BÈf‰ ‰BÓL ÌL epn ¿…∆«√»ƒ«∆ƒ∆»¿∆«»
Ôk ÏÚ ÏÎÈ‰a BÁÈpÓe ‡ˆBÈÂ ,ÔB¯‡‰ Èca ÔÈa18·‰f‰ ≈«≈»»¿≈«ƒ«≈»«««»»

˙‡ ËÁBLÂ ,ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ‡ˆBÈ Ck ¯Á‡Â .ÌL ‰È‰L∆»»»¿««»≈ƒ«≈»¿≈∆
,ÌÈL„w‰ L„˜Ï Ba ÒÎÂ ,BÓc ˙‡ Ïa˜Óe ¯ÈÚO‰«»ƒ¿«≈∆»¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒ
‡ˆBÈÂ ,ÔB¯‡‰ Èca ÔÈa ˙BÈf‰ ‰BÓL ÌL epnÓ ‰fÓe«∆ƒ∆»¿∆«»≈«≈»»¿≈
ÏËB Ck ¯Á‡Â .ÏÎÈ‰aL ÈL ·‰f‰ Ôk ÏÚ BÁÈpÓe«ƒ«««»»≈ƒ∆«≈»¿««»≈
„‚k ˙Î¯t‰ ÏÚ epnÓ ‰fÓe Ôk‰ ÏÚÓ ¯t‰ Ìc««»≈««««∆ƒ∆««»…∆¿∆∆
Ìc ÏËBÂ ,¯t‰ Ìc ÁÈpÓe .˙BÈf‰ ‰BÓL ÔB¯‡‰»»¿∆«»«ƒ«««»¿≈«
‰BÓL ÔB¯‡‰ „‚k ˙Î¯t‰ ÏÚ epnÓ ‰fÓe ¯ÈÚO‰«»ƒ«∆ƒ∆««»…∆¿∆∆»»¿∆
,¯ÈÚO‰ Ìc CB˙Ï ¯t‰ Ì„ ‰¯ÚÓ Ck ¯Á‡Â .˙BÈf‰«»¿««»¿»∆««»¿««»ƒ
È„k ,¯t‰ Ì„ Ba ‰È‰L ˜¯ÊnÏ Ïk‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«…«ƒ¿»∆»»««»¿≈
ÔÈa ·‰f‰ ÁaÊnÓ ÌÈÙÏ „ÓBÚÂ .‰ÙÈ ‰ÙÈ e·¯Ú˙iL∆ƒ¿»¿»∆»∆¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿««»»≈

˙Bf‰Ï ÏÈÁ˙Óe ,‰¯Bn‰Â ÁaÊn‰19˙·¯Úz‰ ÌcÓ «ƒ¿≈«¿«¿»«¿ƒ¿«ƒ«««¬…∆
ÏÚ ‰fÓe CÏB‰Â ·aÒÓ ‡e‰Â ,·‰f‰ ÁaÊÓ ˙B¯˜ ÏÚ««¿ƒ¿««»»¿¿«≈¿≈«∆«
,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ ÏÈÁ˙Óe .ıeÁaÓ ˙B¯w‰«¿»ƒ««¿ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙ÈÓB¯„Ï ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ ,˙È·¯ÚÓ ˙ÈBÙˆÏƒ¿ƒ«¬»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÔÏÚÓÏ ÔhÓlÓ Ô˙B ‡e‰ Ôlk ÏÚÂ .˙ÈÁ¯ÊÓ20ıeÁ , ƒ¿»ƒ¿«À»≈ƒ¿«»¿«¿»
ÔÏÚÓÏÓ Ô˙B ‡e‰L ÂÈÙÏ ‰˙È‰L ‰B¯Á‡‰ ÔÓƒ»«¬»∆»¿»¿»»∆≈ƒ¿«¿»

ÂÈÏk eÎÏÎÏ˙È ‡lL È„k ,ÔhÓÏ21ÌÈÏÁb‰ ‰˙BÁÂ . ¿«»¿≈∆…ƒ¿«¿¿≈»¿∆«∆»ƒ
‰l‚nL „Ú CÏÈ‰Â CÏÈ‰ ·‰f‰ ÁaÊÓaL ¯Ù‡‰Â¿»≈∆∆¿ƒ¿««»»≈«¿≈««∆¿«∆

Ú·L ÁaÊÓ ÏL B¯‰Ë ÏÚ ˙·¯Úz‰ ÌcÓ ‰fÓe ,B·‰Ê¿»«∆ƒ«««¬…∆«»√∆ƒ¿≈«∆«
˙BzÓ eÓÏML ÌB˜na ,ÌB¯c‰ „ˆa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿««»«»∆»¿«¿
È·¯ÚÓ „BÒÈ ÏÚ Ìc‰ È¯ÈL CÙBLÂ ‡ˆBÈÂ .ÂÈ˙B¯«̃¿»¿≈¿≈¿»≈«»«¿«¬»ƒ
¯ÈÚO Ïˆ‡ ‡a Ck ¯Á‡Â .ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈««ƒ¿««»»≈∆»ƒ
CÎÂ .‰cÂ˙Óe BL‡¯ ÏÚ ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ ÁlzLn‰«ƒ¿«≈«¿≈¿≈»»«…ƒ¿«∆¿»
EÈÙÏ eÚLÙe eÂÚ e‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡ ‡e‰≈»»«≈»¿»»¿¿»∆
ÌÈ‡ËÁÏ ‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ«¿≈ƒ¿»≈»»«≈«∆»«¬»ƒ
EÈÙÏ eÚLtLÂ eÂÚLÂ e‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»¿¿∆»¿∆»¿¿»∆
Èk :Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a ·e˙kk .Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ«¿≈ƒ¿»≈«»¿«∆«¿∆ƒ
˙‡ ÁlLÓ Ck ¯Á‡Â .¯ÓB‚Â ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi·««∆¿«≈¬≈∆¿≈¿««»¿«≈«∆
ÒÈÎ‰L ¯ÈÚOÂ ¯t È¯eÓ‡ ‡ÈˆBÓe .¯a„nÏ ¯ÈÚO‰«»ƒ«ƒ¿»ƒ≈≈«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

Ï ÔÓcÔLc‰ ˙È·Ï ¯‡M‰ ÁlLÓe ,ÈÏka Ô˙BÂ ÌÈÙ »»ƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ¿«≈««¿»¿≈«∆∆
¯Á‡ ÌL ‡¯B˜Â ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚÏ ‡ˆBÈÂ .‰Ù¯OÏƒ¿≈»¿≈¿∆¿««»ƒ¿≈»««
ËLBÙe ,Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .¯a„nÏ ¯ÈÚO‰ ÚÈbiL∆«ƒ««»ƒ«ƒ¿»¿««»¿«≈≈
ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ ,Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚aƒ¿≈»»¿≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»
ÏÏkÓ ‡e‰L ,ıeÁa ‰OÚp‰ ¯ÈÚO‰ ‰OBÚÂ .ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿∆«»ƒ««¬∆«∆ƒ¿«
;ÌÚ‰ ÏÈ‡Â BÏÈ‡ ·È¯˜Óe ,ÌBi‰ ÛÒeÓ ˙Ba¯»̃¿¿«««¿ƒ≈¿≈»»
.ÌÚ‰ ˙ÏÚ ˙‡Â B˙ÏÚ ˙‡ ‰OÚÂ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿»»∆…»¿∆…«»»
·È¯˜Óe .ÔÈÙ¯Op‰ ¯ÈÚOÂ ¯t ÏL ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯ÈË˜Óe«¿ƒ»≈ƒ∆«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ«¿ƒ
,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿««»¿«≈»»¿«¿»
.Lc˜Óe ,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ ,Ï·BËÂ ,·‰Ê È„‚a ËLBÙe≈ƒ¿≈»»¿≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈
˙‡Â Ûk‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎÂ¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒƒ∆««¿∆
,Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚a ËLBÙe ,Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰zÁn‰««¿»¿««»¿«≈≈ƒ¿≈»»¿≈
ÔÈa ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe .Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈«¿ƒ¿…∆∆≈
¯‡Lk ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe ,ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ≈ƒ∆«≈∆≈»«¿«ƒƒ¿»
È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .ÌÈÓi‰«»ƒ¿««»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈
ÌÚ‰ ÏÎÂ .B˙È·Ï ‡ˆBÈÂ ,BÓˆÚ È„‚a L·BÏÂ ·‰Ê»»¿≈ƒ¿≈«¿¿≈¿≈¿»»»
‡ˆiL ÏÚ ‰OBÚ ‰È‰ ·BË ÌBÈÂ .B˙Èa „Ú B˙B‡ ÔÈeÏÓ¿«ƒ«≈¿»»∆«∆»»

.L„w‰ ÔÓ ÌBÏLa¿»ƒ«…∆

ãycew zegiyn zecewpã

"..melya `viy lr dyer did h"eie"

שסיבת  המפרשים וכתבו מ"ד), (פ"ז יומא במשנה ומקורו
"בשעה  במשנה אחרת כגירסא ולא שיצא" "על הגירסא
שהיא  שיוצא בשעה יו"ט לעשות יכול שאין - היא שיצא",
כך, על הקשו כבר אבל למחרת. רק אלא יוהכ"פ, עדיין
כו' הנרות הטבת אחר הערב עד נמשך שהיה שאפשר
לגרוס  אפשר וא"כ לילה, היה לביתו שכשהגיע באופן

שיצא". "בשעה
הטעמים  בשני תלויות הגירסאות ששתי לומר, ונראה
בתור  הוא האם הגדול. הכהן עושה שהיה היו"ט בסיבת
שצריכים  "ארבעה על־דרך סכנה, ממקום שיצא על הודאה
בחיים, יוצא היה לא ראוי היה לא אם שהרי כו'", להודות
ישראל, את להבעית שלא כדי בתפילתו האריך לא ולכן
ויצא  ברוך־הוא ה' לפני מעשיו שנתרצו מצד שהוא או

בשלום.
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k"deiצ zcear zekld - dcear xtq - zah 'a ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"בשעה  או שיצא" "על הגירסאות שתי הן לזה, ובהתאם
שנתרצתה  על כטעם הוא שיצא" "בשעה הגורסים שיצא".
עוונותיהם  שמכפר ליוהכ"פ בהמשך הוא והיו"ט עבודתו,
שטעם  סוברים שיצא", "על הגורסים אבל ישראל. של

לכה"ג. מוות אירע שלא על הוא היו"ט
(cq oniq dcear xtq 'zekln oii')

באוהל 16) יהיה לא אדם "וכל יז): טז, (ויקרא בתורה כתוב
יהיה  שלא פירוש, צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד
הקדשים, בקדשי נמצא הגדול שהכהן בשעה אדם שם

שבמשכן. מועד כאוהל הוא המקדש בבית בין 17)והיכל
שהוא  עצמו, והאולם אמות. ושתיים עשרים למזבח האולם
עשרה  אחת למערב המזבח מן רחבו להיכל, פרוזדור כעין
א  פרק כלים במסכת ששנינו שמה רבינו ומשמיענו אמה.
הקטרה" בשעת למזבח האולם מבין "פורשים ט משנה
אבל  בהיכל, יום בכל הקטורת הקטרת בשעת הכוונה
ולא  בלבד, ההיכל מן רק פורשים הקדשים בקודש בהקטרה

למזבח. האולם לתת 19)בסיס.18)מבין  לומר רצונו
"ומזה" לפרש יש וכן מרחוק. ממש הזאה ולא באצבע הדם

למעלה.20)לקמן. ועולה וממשיך למטה להזות מתחיל
לצדד 21) יכול אינו ממש לפניו היא שהקרן מכיוון

כלפי  ואוחזן המרוחקות בהזיות כמו מטה כלפי אצבעותיו
זה, במצב למטה מלמעלה ההזאה את ימשוך ואם מעלה

כותנתו. לשרוול הדם יזוב

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) בפנים, לבן בבגד לחבירו מעשה הקדים אם יבאר

הפר. לדם השעיר דם הקדים

.‡˙B„B·Ú Ïk2ÏÎÈ‰a ÌÈÙa Ô·Ï È„‚·a „·BÚL3 »¬∆≈¿ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ«≈»
Ô‰a ÌÈc˜‰ Ì‡Â ,e¯‡aL ¯„q‰ ÏÚ Ô˙BOÚÏ CÈ¯ˆ4 »ƒ«¬»««≈∆∆≈«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆

.ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - B¯·ÁÏ ‰OÚÓ«¬∆«¬≈…»»¿

שם.2) בברייתא יהודה ר' של וכפירושו ס. יומא משנה
לבן 3) בבגדי הנעשים "בדברים נאמר: שם בברייתא

אבל  הקדשים, לקודש שהכוונה רש"י, ופירש מבפנים".
מדברי  אולם פוסל. סדר שינוי אין בהיכל הנעשים בדברים
היכל. היינו "מבפנים" מפרש שהוא יוצא כאן רבינו
יהודה  שלר' אמרו מ. בזבחים הרי הקשה, ובלחםֿמשנה
(וביומא  בעזרה? הזאות אין והרי מעכב, אינו הזאות סדר
לדם  במזבח הפר דם הקדים אם יהודה שלר' אמרו, מ.
ואומר  זו, לקושיא יישוב מצא ולא כשר). – בהיכל השעיר
ההיכל", מן "לפנים וצ"ל רבינו, בדברי סופר שטעות

הקדשים. בקודש להיכל,4)כלומר, שמחוץ עבודות אבל
הדם, שירי ושפיכת וידוי הגרלה, כגון הקדשים, לקודש או
הסדר  אין בגדים) (בארבעה לבן בבגדי נעשים שהם אע"פ

מעכב.

.·dÙÁL ˙¯Ë˜5‰OÚ ‡Ï - ¯t‰ ˙ËÈÁL Ì„˜ ¿…∆∆¬»»…∆¿ƒ««»…»»
ÌÈt C¯ˆ ,‰¯ÊÚa ‰ÈÙÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÌeÏk¿««ƒ∆«¬ƒ»»¬»»…∆¿ƒ

ÌÈt ˙„B·Úa6BËÁML ¯ÈÚO ÔÎÂ .‡È‰7ÔzÓ Ì„˜ «¬«¿ƒƒ¿≈»ƒ∆¿»…∆««
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯t ÏL BÓc8Èt ÏÚ Û‡ . »∆«…»»¿««ƒ

ÌÈÙÏ ÒÎ BÓ„ È¯‰ ,‰¯ÊÚa ‰ËÈÁM‰L9. ∆«¿ƒ»»¬»»¬≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ

שם.5) חנינא רב של לפי 6)מימרא שם אמרו זה נימוק
רבינו  שדעת מכאן כמותו. פוסק שרבינו יהודה, ר' דעת
גם  אלא פנים עבודות יאחר שלא רק לא הקפידה שהתורה
היא  שהשחיטה לנמק עליו היה כן לא שאם יקדימן, שלא
כתבו, אבל, ד"ה ס. שם ישנים בתוספות אבל פנים. צורך
מפני  הוא כאן הפסול שיטתם, ולפי כשר. – הקדימן שאם

פנים. צורך היא סא.7)שהשחיטה שם עולא, של מימרא
אחר.8) שעיר וישחוט הפר דם יזה כלומר,9)כלומר,

נמצא  לא שם בגמרא פנים. צורך היא השחיטה ולפיכך
אם  אפילו שהרי כאן, לו צריכים אנו ואין זה נימוק
שאיחר  מפני כלום, עשה לא חוץ כעבודת דינה השחיטה
שאם  ביומא, שאמרו כמו הקדשים, בקודש הפר דם מתן
בקודש  השעיר דם למתנות שבהיכל הפר דם מתנות הקדים
הנעשים  דברים הם הפר שמתנות ואע"פ פסול, – הקדשים
וראה  הלחםֿמשנה, גירסת ב הערה למעלה (ראה מחוץ

נהי). ד"ה מ. שם ישנים תוספות

.‚˙„B·Ú Ì„˜ Ô˙B‡ ‰OÚL ÔÈÙÒen‰ ¯ÈÚOÂ ÏÈ‡«ƒ¿»ƒ«»ƒ∆»»»…∆¬«
ÌBi‰10ÌeÏk ÔÈ‡ -11. «≈»¿

ההזאה 10) אחר וזמנם והשעיר, הפר דם הזאת לפני פירוש,
פ"ד). סוף למעלה (ראה אימוריהם הקטרת ולפני

אחרים.11) מוסף ושעיר איל וישחוט היום, עבודות יעשה
דם  שהזאת מפני נפסלו בחוץ, הנעשים דברים שהם ואע"פ
ההערה  (ראה הם בפנים הנעשים דברים והשעיר הפר
כהן  של אילו את כאן השמיט שרבינו לפלא, הקודמת).
וצ"ע. היום. עבודות אחר שזמנו פסק פ"ד בסוף והרי גדול,

.„¯ÈÚO‰ Ìc ÌÈc˜‰12ÌÈL„w‰ L„˜a ¯t‰ Ì„Ï ƒ¿ƒ««»ƒ¿««»¿…∆«√»ƒ
¯Ó‚iL Ì„˜13B˙ÂˆÓk ¯t‰ ÌcÓ ‰fÈ - B˙„B·Ú14, …∆∆ƒ¿…¬»«∆ƒ««»¿ƒ¿»

BÓcÓ ‰fÈÂ B˙B‡ ËÁLÈÂ ¯Á‡ ¯ÈÚO ‡È·È Ck ¯Á‡Â¿««»»ƒ»ƒ«≈¿ƒ¿«¿«∆ƒ»
Ìc ÌÈc˜‰ .ÔBL‡¯‰ ÏÒtÈÂ ,B˙ÂˆÓk ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈»ƒƒ¿ƒ«
- ˙Î¯t‰ ÏÚ ÏÎÈ‰aL ˙Bzna ¯t‰ Ì„Ï ¯ÈÚO‰«»ƒ¿««»««»∆«≈»««»…∆

¯t‰ Ìc ¯Á‡Ï ‰iL ÌÚt ¯ÈÚO‰ ÌcÓ ‰fÈÂ ¯ÊÁÈ15. «¬…¿«∆ƒ««»ƒ««¿ƒ»¿««««»

ס.12) שם דם 13)משנה להזות שהתחיל אע"פ כלומר,
דם  והזה והפסיק ההזאות, כל את גמר שלא אלא הפר

פסול. – ואינה 14)השעיר מדעתו, רבינו הוסיף זו תיבה
אלא  שפסק ממקום מתחיל שאינו לומר והתכוון במשנה.
משנה, כסתם פסק כלום. נתן לא כאילו ההזאות  כל נותן
שדין  וסובר סא. שם בברייתא שמעון ור' אלעזר כר' ולא
הסמוכה). בהלכה לקמן (ראה נשפך כדין הקדים

למעלה 15) (ראה בהיכל פוסל אינו הסדר ששינוי ואע"פ
חזר  לא אם בדיעבד ורק לכתחילה, להזות צריך ב), הערה
בדין  כך אינו ולמה א). בהלכה (לחםֿמשנה כשר – והזה
דם  מתן לפני השעיר שחיטת הקדים ששם מפני הקודם?
נפסל  ולפיכך לתקן, אפשר אי וזה הקדשים, בקודש הפר

במקומו. אחר ומביאים הראשון השעיר

.‰Ìc‰ CtL16L„˜aL ˙BzÓ ¯Ó‚ ‡lL „Ú ƒ¿««»«∆…»««»∆¿…∆
¯Á‡ Ì„ ‡È·È - ÌÈL„w‰17‰lÁza ‰fÈÂ ¯ÊÁÈÂ «√»ƒ»ƒ»«≈¿«¬…¿«∆«¿ƒ»

.ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ

ס.16) שם אחרת.17)משנה בהמה ישחוט פירוש,
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.Â¯Ób18˙Bzna ÏÈÁ˙‰Â ÌÈL„w‰ L„˜aL ˙BzÓ »««»∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿ƒ««»
¯Á‡ Ì„ ‡È·È - ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ìc‰ CtLÂ ÏÎÈ‰aL∆«≈»¿ƒ¿««»«∆…»«»ƒ»«≈

ÏÎÈ‰aL ˙BÈf‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙ÈÂ19. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««»∆«≈»

בקודש 19)שם.18) ולהזות לחזור צריך אינו אבל
כמצוותה  ונעשתה עצמה בפני כפרה שהן מפני הקדשים,

הסמוכה). בהלכה (ראה

.Ê¯Ób20ÁaÊÓ ÏÚ ÔzÏ ÏÈÁ˙‰Â ÏÎÈ‰aL ˙BzÓ »««»∆«≈»¿ƒ¿ƒƒ≈«ƒ¿«
¯Á‡ Ì„ ‡È·È - ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ìc‰ CtLÂ ·‰f‰«»»¿ƒ¿««»«∆…»«»ƒ»«≈
ÈÙa ‰¯tk ÔlkL .ÁaÊn‰ ˙BzÓ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ««¿«ƒ¿≈«∆À»«»»ƒ¿≈

Ô‰ ÔÓˆÚ21. «¿»≈

השני.21)שם.20) את מעכב אחד אין ולפיכך

.ÁBÈ‡ - Ìc‰ CtL Ck ¯Á‡Â ÁaÊn‰ ˙BzÓ ¯Ób»««¿«ƒ¿≈«¿««»ƒ¿««»≈
ÁaÊÓ ÏÚ ÌÈ¯ÈM‰ ˙ÎÈÙML ;¯Á‡ Ì„ ‡È·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ»«≈∆¿ƒ««¿»ƒ«ƒ¿≈«

˙·kÚÓ dÈ‡ ÔBˆÈÁ‰22CtLpL ‡e‰ ¯t‰ Ìc Ì‡Â . «ƒ≈»¿«∆∆¿ƒ««»∆ƒ¿«
˙Bzn‰ Ïk ¯Ó‚iL Ì„˜23,¯Á‡ ¯t ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - …∆∆ƒ¿…»««»¬≈∆≈ƒ««≈

Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙¯Ë˜ ÔtÁÈÂ24¯ÈË˜ÈÂ ,¯t‰ ˙ËÈÁL ¿«¿…¿…∆««¿ƒ»…∆¿ƒ««»¿«¿ƒ
epnÓ ‰fÈÂ BÓ„ ‡È·È Ck ¯Á‡Â ,˙¯Ëw‰25. «¿…∆¿««»»ƒ»¿«∆ƒ∆

מז.22) זבחים ומשנה ברייתא סא. נתן 23)שם אם אפילו
כל  נתן ולא הפרוכת, ועל הקדשים בקודש המתנות כבר

הזהב. מזבח על "אחר",24)המתנות מגיה הכסףֿמשנה
שחיטת  קודם שחפנה קטורת כתב: ב בהלכה למעלה שהרי

כלום. עשה לא הראשון,25)הפר הפר של הסדר לפי
בדם  המדובר ז ו, ה, ובהלכות להזאות. קודמת שהקטורת

השעיר.

.ËÔÈ‡Â26ÌÈ„‚a ‡nËÓ27ÔLc‰ ˙È·a Û¯O ÔÈ‡Â28 ¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈«∆∆
.‰¯tk‰ ‰¯Ó‚ BaL ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ¯t‰ ‡l‡∆»«»«∆»«¬∆ƒ¿¿»««»»

כרבנן.26) ופסק ורבנן, שמעון ר' מחלוקת סא: שם
את 27) ורחץ בגדיו יכבס אותם "והשורף בתורה: כתוב

כח). טז, (ויקרא במים" ה"ז 28)בשרו ג פ, למעלה ראה
פ"ז  (ראה בעזרה נשרף נשפך שדמו והפר מח. הערה

ה"ד). הקרבנות מעשה מהלכות

.ÈBÏ ·¯Ú˙29¯Ó‚iL Ì„˜ ¯ÈÚO‰ Ì„a ¯t‰ Ì„ ƒ¿»≈««»¿««»ƒ…∆∆ƒ¿…
ÌLÏ ‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙B - ˙BÈf‰‰««»≈««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈

¯t30ÌLÏ ‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙BÂ ¯ÊBÁÂ , «¿≈¿≈««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈
‰B¯Á‡ ‰zÓa e·¯Ú˙ .¯ÈÚO31˙Á‡ Ô˙B - »ƒƒ¿»¿¿«»»«¬»≈««

‰hÓÏ32Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙BÂ ¯ÊBÁÂ ,¯t ÌLÏ ¿«»¿≈«¿≈¿≈««¿«¿»¿∆«
.¯ÈÚO ÌLÏ ‰hÓÏ¿«»¿≈»ƒ

נז.29) שם ירמיה, ר' של כשנתערבו 30)מימרא המדובר
אחת  שאמר ומה הקדשים. בקודש הפר דם שנתן אחר
אבל  הפרוכת. שעל להזאות הכוונה למטה, ושבע למעלה
הפר  דם מתן לפני השעיר את שחט הרי כן, לפני כשנתערבו
דייק  ולפיכך ב), הלכה למעלה (ראה ופסול הקדשים בקודש
בשם  (כסףֿמשנה ההזאות" שיגמור "קודם וכתב: רבינו,
כלום. בפנים שנתן קודם פירש: שם ורש"י קורקוס). הר"י

זה. פירושו על תמהו שם על 31)ובתוספות שנתן פירוש,

גורס  (רש"י למטה ושש למעלה אחת הפר, מדם הפרוכת
למעלה  אחת הפר מדם שנתן ופירש האחרונות", "במתנות

הדמים). נז:32)ונתערבו שם בגמרא גירסתו היא כך
למטה). שבע גורס: (ורש"י

.‡ÈeÙlÁ˙33Ìc ÒBk ‡e‰ ‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ˙BÒBk‰ ƒ¿«¿«¿…»«≈∆«
Ô‰Ó „Á‡Ó Ô˙B - ¯ÈÚO‰ Ìc ÒBk ‡e‰ ‰Ê È‡Â ¯t‰«»¿≈∆««»ƒ≈≈∆»≈∆
˙Á‡ ÈM‰ ÔÓ Ô˙BÂ ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈ƒ«≈ƒ««
ÔBL‡¯‰ ÔÓ Ô˙BÂ ¯ÊBÁÂ) ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ34 ¿«¿»¿∆«¿«»¿≈¿≈ƒ»ƒ

Ô˙pL ÌB˜Ó ÏkÓ ‡ˆÓ .(‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»¿∆«¿«»ƒ¿»ƒ»»∆»«
.¯ÈÚO‰ ÌcÓ ÂÈ¯Á‡Â ¯t‰ ÌcÓƒ««»¿«¬»ƒ««»ƒ

השעיר,34)שם.33) מדם היא הראשונה הכוס שמא
פעם  עוד ממנו ומזה חוזר ולכן הפר, דם לפני אותו והזה
הסוגריים  את (למחוק ה"ד למעלה ראה הפר, דם הזאת אחר
היתה  כסףֿמשנה בעל לעיני בטעות. זו בבא הסובבים
אחת  השני, מן ונותן "וחוזר מוטעית: תוספת עם גירסא
למוחקה, וצריך אמר: זו תוספת ועל למטה". ושבע למעלה
שרשם  ומי נשארת. הראשון" מן ונותן "וחוזר הבבא אבל

הכסףֿמשנה). בדברי טעה הסוגריים, את

.·È¯ÈÚO‰ Ìc Ïa˜Â ,˙BÒBk ÈzLa ¯t‰ Ìc Ïaƒ̃≈««»ƒ¿≈¿ƒ≈««»ƒ
e·¯Ú˙Â ,˙BÒBk ÈzLa35˙BÒBk‰ ˙ˆ˜Ó36Ú„B ‡ÏÂ ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»«¿…«

Ïk ‰fÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÚO‰ Ìc ÒBkÓ ¯t‰ Ìc ÒBk««»ƒ««»ƒ¬≈∆«∆»
CÙBLÂ ,e·¯Ú˙ ‡lL ˙BÒBk‰ ÔÓ Ô˙ÂˆÓk ˙BÈf‰‰««»¿ƒ¿»»ƒ«∆…ƒ¿»¿¿≈
Ô˙B‡Â ,‰Âˆnk „BÒÈ‰ ÏÚ Ô‰Ó ‰f‰L el‡ È¯ÈL¿»≈≈∆ƒ»≈∆««¿«ƒ¿»¿»

‰n‡Ï eÎÙMÈ e·¯Ú˙pL ˙BÒBk‰37. «∆ƒ¿»¿ƒ»¿»«»

הפר 36)שם.35) דם איזו מכיר הוא כוסות שתי כלומר,
יודע  ואינו לו, נתחלפו האחרות ושתים השעיר, דם ואיזו
שהדמים  פירש (ורש"י השעיר דם ואיזוהי הפר דם איזוהי
שאמרו: כפירושו, מוכיחה הגמרא ולשון נתערבו, מעצמם
וכנראה  כוסות". "מקצת אמרו ולא נתערבו, דמים" "מקצת

רבינו). לפני היתה אחרת היה 37)גירסא מרזב כעין
שנפסלו, הדמים את שופכים שלתוכה העזרה, רצפת באמצע
פפא, כרב העזרה. שבכותל חור דרך לחוץ יוצאים והם
על  הנשפכים שיריים דין עליהם אין שנתערבו שהכוסות

למזבח. ראויות שאינן מפני היסוד,

.‚È¯t38‰B˜ ÏB„b Ô‰kL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ««ƒƒ««ƒ∆…≈»∆
‰ - BÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯t :¯Ó‡pL ,BlMÓÌB˜n ƒ∆∆∆¡««««»¬∆«»

‰È‰ ‡Ï el‡L ;ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ Ba BBÓÓ ¯È˜Ù‰ƒ¿ƒ»¿»∆»«…¬ƒ∆ƒ…»»
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ba ÔÈ¯tk˙Ó eÈ‰ ‡Ï - ˙eÙzL Ba Ô‰Ï»∆À»…»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ
„ÓBÚL Ô‰k‰ - ¯t‰ ËÁMiL Ì„˜ ÏB„b Ô‰k ˙Ó≈…≈»…∆∆ƒ»≈«»«…≈∆≈
ÏL ˙‡ ËÁBL ‡l‡ ,¯Á‡ ¯t ‡È·Ó BÈ‡ ÂÈzÁz«¿»≈≈ƒ««≈∆»≈∆∆

˙eÓzL ‰ÈÏÚa e˙nL ˙‡hÁ BÈ‡Â .ÔBL‡¯39ÔÈ‡L , ƒ¿≈«»∆≈¿»∆»∆»∆≈
¯tÎiL Ì„˜ ˙Óe ¯t‰ ˙‡ ËÁL .‰˙Ó ÌÈa¯‰ ˙‡hÁ««»«ƒ≈»»«∆«»≈…∆∆¿«≈

Ba ¯tÎÓe ‰Ê Ì„a ÒÎ ¯Á‡‰ Ô‰k‰ - BÓ„a40. ¿»«…≈»«≈ƒ¿»¿«∆¿«≈

נא:38) המוקדשים 39)שם פסולי מהלכות ד פרק ראה
א. בדין 40)הלכה לקיש וריש חנינא ר' נחלקו מט: שם

סובר  נ.) (שם אשי שרב מפני לקיש, כריש רבינו ופסק זה,
כמותו.
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.„ÈÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È¯ÈÚO ÈL41ÔÈÂL eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ¿≈¿ƒ≈«ƒƒƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ
‰‡¯Óa42‰ÓB˜·e43ÌÈÓ„·e44Û‡ .˙Á‡k Ô˙ÁÈ˜Ïe , ¿«¿∆¿»¿»ƒ¿ƒ»»¿«««

ÔÈ¯Lk - ÔÈÂL ÔÈ‡L Èt ÏÚ45ÌBi‰ Ô‰Ó „Á‡ Á˜Ï . «ƒ∆≈»»ƒ¿≈ƒ»«∆»≈∆«
.ÌÈ¯Lk - ¯ÁÓÏ „Á‡Â¿∆»¿»»¿≈ƒ

סב.41) שם לבן.42)משנה והשני שחור אחד יהיה שלא
מהשני.43) גבוה אחד יהיה מחירם 44)שלא שיהיה

מהכתוב. זה דין דרשו שם: בגמרא שם.45)שוה.

.ÂËÔ‰Ó „Á‡ ˙Ó46ÁwÈ - ˙Ó ÏÈ¯‚‰ ‡lL „Ú Ì‡ : ≈∆»≈∆ƒ«∆…ƒ¿ƒ≈ƒ«
ÏÈ¯‚ÈÂ ÌÈL ‡È·È - ˙Ó ÏÈ¯‚‰MÓ Ì‡Â ;ÈMÏ ‚eÊ«≈ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

‰lÁza Ô‰ÈÏÚ47ÏL ‰È‰ Ì‡ :˙nL e‰Ê È‡ ‰‡B¯Â . ¬≈∆«¿ƒ»¿∆≈∆∆≈ƒ»»∆
Ìi˜˙È ÌMÏ Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL ‰Ê :¯ÓB‡ - ÌL≈≈∆∆»»»»«»«≈ƒ¿«≈
‰Ê :¯Ó‡È - ÏÊ‡ÊÚ ÏL ˙n‰ ‰È‰ Ì‡Â ;ÂÈzÁz«¿»¿ƒ»»«≈∆¬»≈…«∆
ÈM‰Â .ÂÈzÁz Ìi˜˙È - ÏÊ‡ÊÚÏ Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL∆»»»»«»«¬»≈ƒ¿«≈«¿»¿«≈ƒ

ÛBÒa Ô‰ÈÏÚ ÏÈ¯‚‰L ÌÈM‰ ÔÓ48ÏtiL „Ú ‰Ú¯È - ƒ«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ¿∆«∆ƒ…
‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba49˙‡hÁ ÔÈ‡L ; ¿ƒ»≈¿ƒ¿»»ƒ¿»»∆≈««

.‰˙Ó ¯eav‰«ƒ≈»

שם.46) ראשונה.47)משנה בהגרלה במשנה 48)כמו
שהגריל  השנים "מן הוסיף: ורבינו ירעה", "והשני כתוב:
איזה  בדבר יוחנן ור' רב נחלקו שם, בגמרא בסוף". עליהם
יקרב, ראשון שבזוג השני אומר: רב רועה. ואיזה קרב מהם
רבינו  ופסק להיפך, אומר יוחנן ור' ירעה. שני שבזוג והשני
(ביצה  יוחנן כר' הלכה יוחנן ור' רב למקובל, בניגוד כרב
כג, הלכה המוקדשים פסולי מהלכות בפ"ג פסק וכן ד.).

לחםֿמשנה). (ראה שם הערה ד 49)ראה פרק שם ראה
שם. והערה א, הלכה

.ÊË¯ÈÚOÂ ¯t50LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡L ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL «¿»ƒ∆«ƒƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ
eÚ¯È - ÌÈBL‡¯‰ e‡ˆÓÂ ,e·¯˜Â Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«¿≈∆¿»¿¿ƒ¿¿»ƒƒƒ¿
Ì‡ ÔÎÂ .‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,e·‡zÒiL „Ú«∆ƒ¿»¬¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ
e·¯˜È - el‡ e·¯˜iL Ì„˜ ÌÈBL‡¯‰ e‡ˆÓƒ¿¿»ƒƒ…∆∆ƒ¿¿≈ƒ¿¿

ÌÈBL‡¯‰51,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú ÌÈiM‰ eÚ¯ÈÂ , »ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«∆ƒ…»∆
.‰˙Ó ¯eav‰ ˙‡hÁ ÔÈ‡L .‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»∆≈«««ƒ≈»

ר'50) דעת נגד שמעון, ור' אליעזר כר' נ: שם ברייתא
ימותו. האומר: והערה 51)יהודה טו, הלכה ראה כרב,

מז.

.ÊÈÏÒBt Ìen‰52ÌeÓ elÙ‡ ,ÁlzLn‰ ¯ÈÚOa «≈«»ƒ«ƒ¿«≈«¬ƒ
¯·BÚ53ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .54ÏÒÙ -55ÔB‚k . ≈¿≈ƒ«¬»¿À«¿«ƒ¿«¿

B˙iÁcL .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰ÏBÁÏ Bn‡ ‰ËÁLpL∆ƒ¿¬»ƒ¿∆¿«ƒƒ∆¿ƒ»
L ‡È‰ ÏÊ‡ÊÚÏB˙ËÈÁ56. «¬»≈ƒ¿ƒ»

סג:52) זמן.53)שם אחר אינו 54)שיתרפא עכשיו
ראוי. יהיה מסויים זמן וכשיעבור שם.55)ראוי,

לא 56) בנו ואת "אותו כח): כא, (ויקרא אמרה והתורה
שם  רבא דברי זמן, מחוסר הוא ולפיכך אחד", ביום תשחטו
אם  כי ההגרלה, אחרי אמו כשנשחטה [והמדובר סד.
לשעיר  מיוחד לריבוי צריכים אנו אין כן לפני נשחטה
ששני  מפני פסול הוא שהרי לה', קרבן מהכתוב המשתלח

חטאת, לקרבן היינו לה', ראויים להיות צריכים השעירים
סג:]. בגמרא שם ראה

.ÁÈÈÁ „ÓÚÈ :¯Ó‡pL ;ÏeÒt - ‰Ù¯Ë ‰È‰57. »»¿≈»»∆∆¡«»√««

ושם 57) יא: בחולין מקורו זה דין חיה. אינה וטריפה
לה', הראוי את אלא לעזאזל קובע הגורל שאין מפני נימקו:
שהטעם  מפני נימוקו, הוסיף ורבינו לקרבן. פסולה וטריפה
ומן  בלבד, ההגרלה לפני בנטרף יפה כוחו בגמרא, שאמרו
– ההגרלה אחרי נטרף אם שאפילו לומדים אנו הכתוב
מקור  מצאו לא הרמב"ם מפרשי (משנהֿלמלך). נפסל.
המובא. מהכתוב זאת למד עצמו שמדעת ונראה זו, לדרשה

.ËÈ‰ÏÁ58ÏÚ B·Èk¯Ó - Cl‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ¯ÈÚO‰ »»«»ƒ¿≈»¿«≈«¿ƒ«
.˙aLa elÙ‡Â ,BÙ˙k¿≈«¬ƒ¿«»

סו:58) שם

.ÎÁlLÓ‰ ‰ÏÁ59¯Á‡ „Èa BÁlLÓ ‰Ê È¯‰ -60. »»«¿«≈«¬≈∆¿«¿¿««≈

פ"ג 60)שם.59) ראה מאתמול. לכך הוזמן שלא אע"פ
ז. הלכה

.‡Î‡ÓË61Lc˜nÏ ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ÁlLÓ‰62 ƒ¿»«¿«≈«¬≈∆ƒ¿»«ƒ¿»
- ‰¯a„n‰ ÈzÚ LÈ‡ „Èa :¯Ó‡pL ;‡ˆBÈÂ BÏËBÂ¿¿¿≈∆∆¡«¿«ƒƒƒ«ƒ¿»»

.‡ÓË elÙ‡ ,ÔÎe‰L ‰Ê „Èa¿«∆∆«¬ƒƒ¿»

אין 62)שם.61) כרת, חייב למקדש הנכנס שטמא ואע"פ
זה  דין דרשו שם טהור. אחר בידי השעיר את שולחים

מהכתוב.

.·ÎÂÈ¯Á‡ „¯È - ˙Ó ‡ÏÂ ¯ÈÚO‰ ÏÙÂ BÙÁc¿»¿»««»ƒ¿…≈≈≈«¬»
ep˙ÈÓÈÂ63‰Ê ¯ÈÚO È¯·È‡Â .B˙ÈÓnL ¯·c ÏÎa ƒƒ∆¿»»»∆¿ƒ¿≈¿≈»ƒ∆

‰È‰a ÔÈ¯zÓ64. À»ƒ«¬»»

ורבא 64)שם.63) ושמואל, רב בין מחלוקת סז. שם
שלח  תורה אמרה "שלא שמותרים סז:) (שם מכריע
אפשר  בהנאה, אסורים שהם תאמר שאם פירוש לתקלה",
שעיר  שאיברי ידעו ולא שימצאום אדם בני בהם שייכשלו

מהם. וייהנו הם המשתלח

.‚Î;‰fÓ ‰È‰ ‡Ï - ÏÎÈ‰ ÏL ‰¯˜z ‰˙ÁÙƒ¿¬»ƒ¿»∆≈»…»»«∆
„ÚBÓ Ï‰‡a :¯Ó‡pL65. ∆∆¡«¿…∆≈

מ.65) זבחים שלמעלה. הכיסוי בלי אוהל ואין

.„ÎÁaÊÓ66;ÂÈÏÚ ‰fÈ ‡Ï - ˙¯Ëwa CpÁ˙ ‡lL ƒ¿≈«∆…ƒ¿«≈«¿…∆…«∆»»
.ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜ ÁaÊÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«¿…∆««ƒ

אלא 66) המזבח את מחנכים שאין מט. מנחות משנה
בין  "של במשנה שגרסו משמע נ. ובגמרא הסמים. בקטורת
ורבינו  שחר. של בקטורת נאמר: שם ובברייתא הרבים",
תמידין  מה' בפ"ג למעלה שכתב מה על והסתמך סתם כאן
של  כהכרעתו הערבים", בין של "בקטורת ה"א ומוספין

אביי.

.‰Î¯ÒÁ67‰ÈnqÓ „Á‡ ˙¯Ëw‰ ÔÓ68‰ÏÚÓ B‡ »«ƒ«¿…∆∆»ƒ«»∆»«¬∆
ÔLÚ69-¯Ó‡pL ;‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ70Èk ˙eÓÈ ‡ÏÂ : »»«»ƒ»»∆»∆∆¡«¿…»ƒ
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B˙‡Èa ÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ ÔÎÂ .˙¯tk‰ ÏÚ ‰‡¯‡ ÔÚa∆»»≈»∆«««…∆¿≈«»ƒ»«ƒ»
‰ÂˆÓ ‡Ïa71‰‡È·a ‚‚L Ì‡ ,CÎÈÙÏ .72„ÈÊ‰Â ¿…ƒ¿»¿ƒ»ƒ»«¿ƒ»¿≈ƒ

˙¯Ë˜a73‰¯ÒÁ‰ ÌÚ ‰ÓÏL ˙¯Ë˜a ÒÎpL B‡ ,74- ƒ¿…∆∆ƒ¿«ƒ¿…∆¿≈»ƒ«¬≈»
.‰˙ÈÓ ·iÁ«»ƒ»

נג.67) שם היו 68)בברייתא סממנים מיני  עשר אחד
כריתות  בגמרא ה"ב). המקדש כלי מהלכות (פ"ב בקטורת
את  והסמיכו מסיני, למשה הלכה זה שדבר הונא רב אמר ו:

סמים. לך קח ל): (שמות הכתוב על צמח 69)ההלכה מין
עשר  אחד במנין ואינו אותו, כשמבעירים רב עשן שמעלה
עשן, מעלה גם שמוסיפים הכתובים מן למדו שם הסממנים.

בושם. צמחי ממיני בגמרא 70)שאינו עשן. למעלה נימוק
חד  אשי: רב ואמר הקטורת, ענן וכסה הפסוק גם מובא שם
את  רק רבינו הביא למה לתמוה ויש לעכב. וחד למצוה

בלבד. הראשון הקטרה.71)הכתוב מצוות קיים לא שהרי
מצוה.72) בלי הקדשים לקודש להכנס שאסור ידע שלא
חסרה.73) קטורת להקטיר שאסור ביאתו 74)ידע וא"כ

חסירה. קטורת והקטיר עבר אבל מצוה, עם היתה

.ÂÎ˙ÈÊk ÌÈL„w‰ L„˜ ÏL ˙¯Ëw‰ ÔÓ ¯ÈË˜‰ƒ¿ƒƒ«¿…∆∆…∆«√»ƒ¿«ƒ
‰˙ÈÓ ·iÁ - ÏÎÈ‰a75. «≈»«»ƒ»

ר'75) על החולקים חכמים שלדעת משמע קט: בזבחים
ששיעור  ואע"פ כזית, הקטרת על חייב שם, במשנה אליעזר
מפני  והטעם חפניו. מלא הוא הקדשים בקודש הקטרה

היא. הקטרה כזית שבהיכל

.ÊÎ˙¯Ëw‰ ˙ÈÙÁ76‰·LÁn‰Â ,‰„B·Ú -77˙ÏÒBt ¬ƒ««¿…∆¬»¿««¬»»∆∆
ÌÈÏÁb‰ ˙i˙Á ÔÎÂ .da78,‰·LÁÓa ˙ÏÒÙ ˙¯ËwÏ »¿≈¬ƒ««∆»ƒ«¿…∆ƒ¿∆∆¿«¬»»

.Ôa¯˜k Ôa¯˜ È¯ÈLÎnL∆«¿ƒ≈»¿»¿»¿»

מח.76) ביומא שנפשטה פסולי 77)בעיא בהלכות
הפוסלות. המחשבות הן מה מבואר ה"א פי"ג המוקדשים

ופלא 78) לחומרא. ופסק מח: שם בתיקו. שנשארה בעיא
שבהלכה  בדינים שכתב כמו ספק, שזה כתב לא למה הדבר,

(כסףֿמשנה). כח

.ÁÎB‡ ,ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ÔÙÁ»«¿»≈∆¿¿»ƒ«¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ79·¯˜Â BÊ B„È·e BÊ B„Èa ÔÙÁL B‡ , ƒ«»¿«¿»∆»«¿»¿»¿≈«

BÊÏ BÊ80ı¯‡‰ ÏÚ B„iÓ ˙¯Ë˜ ‰¯ft˙pL B‡ , »∆ƒ¿«¿»¿…∆ƒ»«»»∆
dÙÒ‡Â81ÂÈÙÁÏ Ô˙Â B¯·Á ÔÙÁL B‡ ,82ÔÙÁL B‡ , «¬»»∆»«¬≈¿»«¿»¿»∆»«

ÔBL‡¯ ÔÙÁL ‰Óa ÈL ÒÎÂ ˙ÓÂ83,˜ÙÒ el‡ Ïk - »≈¿ƒ¿«≈ƒ¿«∆»«ƒ»≈»≈
.‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»

הקטורת,79) על הכהן יד כשגב היא הנכונה החפינה
נכנסת  והקטורת פשוקות, כשאצבעותיו בלחיצה ומוליכה
לכף  והעלה הקטורת לתוך אצבעותיו תחב ואם ידו. לכף

פסולה. – שלא 80)ידו בעיות הן אלה דינים שלשה
מז:). (שם מח.81)נפשטו שם – נפשטה שלא בעיא

מט.82) רק 83)שם היא שהבעיא אמרו בגמרא שם.
הקטורת  את שנית חופן אינו הגדול שהכהן הסוברים לדעת
ה"א) פ"ד (למעלה פסק שרבינו ומכיון הקדשים, בקודש
ורב  פפא רב מחלוקת אלא כלל, בעיא שם אין וחופן שחוזר

כמי, הלכה כאן הכריע לא ורבינו יהושע. דרב בריה הונא
לחםֿמשנה. ראה ספק. שהוא אמר ולכן

‡zÚiÒa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬««ƒƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

-dcearxtq
zFklddlirn ¦§§¦¨

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«ƒ
ÏÚBn‰ ÌlLÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«≈«≈
.ÏÚBn‰ ÔÈ„ e‰ÊÂ .Ôa¯˜Â LÓÁ ˙ÙÒB˙a ‡ËÁ ¯L‡¬∆»»¿∆∆…∆¿»¿»¿∆ƒ«≈
.ÌÈL„˜ ÊÊ‚Ï ‡lL (‚ .ÌÈL„˜a „·ÚÏ ‡lL (·∆…«¬…¿»»ƒ∆…ƒ¿…»»ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מעל,1) מהם והנהנה השם מקדשי ליהנות שאסור יבאר

בשוגג. או במזיד מעל ואם

.‡ËBÈ„‰Ï ¯eÒ‡2ÌM‰ ÈL„wÓ ˙B‰Ï3ÔÈa , »¿∆¿≈»ƒ»¿≈«≈≈
·cÓ˜„a ÈL„wÓ ÔÈa ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ÔÈ·¯w‰ ÌÈ¯ ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ««≈«ƒ¿≈«≈ƒ»¿≈∆∆
˙Èa‰4‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰p‰ ÏÎÂ .5- ÌM‰ ÈL„wÓ ««ƒ¿»«∆¡∆¿»∆¿»ƒ»¿≈«≈

ÏÚÓ6. »«

ה'2) לגבי כי מישראל. אדם כל כאן כולל "הדיוט" המונח
הדיוטות. ידֿטז).3)כולם ה, (ויקרא בתורה מבואר זה

ועומדים 4) הקדש רכוש שהם דברים א. טו, מעילה משנה,
המקדש  בבנין שיפורים או תיקונים לצרכי בהם להשתמש

הבית. בדק קדשי נקראים א.5)וכדומה, יח, שם משנה,
התלמוד, חכמי בזמן ביותר הקטנה המטבע היא הפרוטה
ה"ח  פ"ז לקמן ערך. כחסר נידון פרוטה משווה ופחות
אבל  חומש, ומהוספת מקרבן רק שפטור רבינו, כותב וה"ט,

הקרן. את להחזיר ומחויב תורה איסור על מלשון 6)עבר
מעל". בו "ומעלה יד): (שם, הכתוב

.·‰ÏÈÎ‡a e¯z‰L ÌÈ¯·c7¯Oa ÔB‚k ,˙Ba¯w‰ ÔÓ ¿»ƒ∆À¿«¬ƒ»ƒ«»¿»¿¿«
¯Á‡ ÌÁl‰ ÈzL B‡ ÔÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»««¿ƒ«»»¿≈«∆∆««

‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ÌÈO·k‰ ÈL Ìc ˙˜È¯Ê8elÙ‡ . ¿ƒ««¿≈«¿»ƒ≈»∆¿ƒ»¬ƒ
ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡Ó ¯f‰ ÏÎ‡»««»≈≈¿«≈»∆ƒ¿≈À»ƒ
‡Ï Ô‰Ó ‰‰p‰ Ïk - Ô‰a ˙B‰Ï Ì„‡ Èa ˙ˆ˜ÓÏ¿ƒ¿»¿≈»»≈»»∆»«∆¡∆≈∆…

‰ÏÈÎ‡a e¯Ò‡Â eÏÒÙ elÙ‡Â .ÏÚÓ9‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ , »««¬ƒƒ¿¿¿∆∆¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»
.‰ÏÈÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï»∆¿«∆≈≈«»ƒ¬≈∆¿ƒ»

א.7) ב, מעילה ולפיכך 8)משנה, לכהנים, נאכלים כולם
וחטאה  (שם): אמרה והתורה ה'. קדשי נקראים אינם

ה'. מקדשי רבי 9)בשגגה אמר "כלל שם: במשנה,
בה, מועלים אין - לכהנים היתר שעת לה שהיה כל יהושע,
איזו  בה. מועלים - לכהנים היתר שעת לה היה שלא וכל
ושנטמאה  שלנה לכהנים? היתר שעת לה שהיה היא
והותרו  הדם זריקת אחר כשנפסלו שמדובר מובן, ושיצאה".

באכילה.

.‚‰˜BÏ - ÔB„Êa ÏÚBn‰ Ïk10ÌlLÓe ,11Ì‚tM ‰Ó12 »«≈¿»∆¿«≈«∆»«
BL‡¯a L„w‰ ÔÓ13‰¯‰Ê‡Â .14‰fÓ ‰ÏÈÚÓ ÏL ƒ«…∆¿…¿«¿»»∆¿ƒ»ƒ∆

E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿
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‰¯‰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
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¿≈¿
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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»»»«

,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,
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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¬»
‰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 'â éùéìù 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
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,‡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
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∆
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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
כך  שהרי כן, רבינו דעת שגם ברור מדרבנן". אלא אינה
אין  התורה שמן מודים הכל נט: ביומא בפירוש אמרו

רבינו כתב שם המשנה על ובפירושו הלכה מועלים. שאין
לנחל  שיצאו אחר בדמים מועלים שאמר שמעון כרבי

כאן. בו שחזר ונראה משנה)35)קדרון. (כסף התורה מן
אבל  מועלים אין קלים ובקדשים קדשים, בקדשי והמדובר

התורה. מן מועלים 36)אסור לזריקה ראוי שאינו מפני
מדברים  מעילה דין בדם שאין מהם שלמדו המקראות בו,

לזריקה. הראוי בדם

.·ÈeL¯tL ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ∆≈¿
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ÈÙÏ ÌÈL„˜ ÈL„wÓ37; ƒ»¿≈»»ƒƒ¿≈¿ƒ«»ƒ¬ƒ»∆
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï eL¯t38. ≈¿¿««¿ƒ«»ƒ≈¬ƒ»∆

ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê ÈÙÏ eL¯tL ‰ÏBÚ‰ ˙BÓˆÚ«¿»»∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ»≈¬ƒ
‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï Ô‰a39Ì˙B‡ ˙¯zÓ ‰˜È¯f‰L ,40Ì‡Â ; »∆¿««¿ƒ»∆«¿ƒ»«∆∆»¿ƒ

ÌÏBÚÏ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ‰˜È¯Ê ¯Á‡ eL¯t41˙BÓˆÚ . ≈¿««¿ƒ»¬ƒ»∆¿»«¿
eÚ˜tL ‰ÏBÚ‰42- ‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ Ì„˜ ÁaÊn‰ ÏÚÓ »»∆»¿≈««ƒ¿≈«…∆¬««¿»

Ô‰a ÔÈÏÚBÓ43Û‡ .Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ˙BˆÁ ¯Á‡Ï ; ¬ƒ»∆¿««¬≈¬ƒ»∆«
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ ÚÈb‰L ÔÂÈk ,˙BˆÁ Ì„˜ eÚ˜tL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿…∆¬≈»∆ƒƒ«¬««¿»

.¯Ù‡ eOÚÂ eÏk‡˙pL ÈÓk ÌÈ¯·È‡‰ Ïk eOÚ«¬»»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿«¬≈∆

כל 37) הותרו הדם שנזרק אחר אבל הדם, שייזרק עד
משנה). (כסף המזבח על להקטרה עומדים שאינם החלקים

לאכילה.38) ראויים שאינם פי על לפני 39)אף אבל
אחרים. קדשים בקדשי כמו בהן מועלים הזריקה

ראויות 40) אינן זריקה לפני שפירשו שהעצמות מפני
העולה 41)להקטרה. כל את להקטרה מכשירה הזריקה כי

שיוציא  מה אין שפירשו ואחרי פירשו, שלא עצמותיה על

זריקה  לפני בפירשו כן שאין מה מעילה, מידי אותן
למעלה. שאמרנו כמו הזריקה אותן קפצו 42)שהתירה

הרצפה. על גבי 43)ונפלו שם במשנה נאמר זה דין
עצמות  משווה שרבינו משנה הכסף וכתב שפקעו, אברים

לאיברים.

.‚ÈÔÈa ˙BˆÁ ÈÙÏ ÔÈa ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ ‰Ú˜tL ˙ÏÁb«∆∆∆»¿»≈««ƒ¿≈«≈ƒ¿≈¬≈
˙ÏÁb Ï·‡ .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï - ˙BˆÁ ¯Á‡Ï¿««¬…∆¡ƒ¿…¬ƒ¬»«∆∆
‡Ï - ˙·‰ÏM‰Â .da ÔÈÏÚBÓ - ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÏL∆»¿≈∆∆««ƒ¬ƒ»¿««¿∆∆…

.ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰∆¡ƒ¿…¬ƒ

.„ÈÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰ ÔLc44ÔLc‰ ˙Ó¯‰ Ì„˜ ÔÈa , ∆∆«ƒ¿≈««ƒ≈…∆¬»««∆∆
‰Ó¯‰ ¯Á‡ ÔÈa45.Ba ÔÈÏÚBÓ - ≈««¬»»¬ƒ

המזבח.44) על מועלים 45)כשעודנו שאין פי על ואף
תרומת  עם מצוותו נגמרה שלא מפני מצוותו, שנעשה בדבר
ככתוב  למחנה, מחוץ הדשן כל הוצאת אחרי אלא הדשן

למחנה". מחוץ אל הדשן את "והוציא ד) ו, (ויקרא

.ÂË‡Ï - ‰¯Bn‰ ÔeM„Â ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMcƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ«¿»…
ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰46. ∆¡ƒ¿…¬ƒ

הדשן 46) את שהניח אחרי שהמדובר במשנה, מפרש רש"י
מזבח  של הדשן תרומת שמניחים במקום החיצון מזבח אצל

בו. מועלים - המזבח על שהוא זמן כל אבל החיצון,

.ÊËÔÈa ,ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰L ÌÈL„˜ ÈL„˜ ˙Ó‰a Ïk»∆¡«»¿≈»»ƒ∆ƒ«¬«≈
dLc˜‰ Ì„wL ÔÈa dLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL∆»«»«¿∆¿≈»≈∆»«∆¿≈»

ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,Úe·˜ ÌeÓÏ47ÔÈÏÚBÓ - ¿»««¬ƒ»¿»¿À«¿«¬ƒ
ÚÈb‰ ‡lL ÔÈ¯Bz Ï·‡ .e„tiL „Ú eLc˜‰MÓ Ì‰a»∆ƒ∆À¿¿«∆ƒ»¬»ƒ∆…ƒƒ«

ÔpÓÊ48Û‡ ,ÁaÊÓ ÈL„˜ Ô‰Â ÔpÓÊ ¯·ÚL ‰BÈ È·e ¿«»¿≈»∆»«¿«»¿≈»¿≈ƒ¿≈««
ÏÚÓ ‡Ï ‰‰p‰ - Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡L Èt ÏÚ49. «ƒ∆»≈»»∆«∆¡∆…»«

˙B‡hÁk Ì‰ È¯‰ - ÔBÈ„ÙÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿¬≈≈««»
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,˙B˙n‰«≈¿ƒ»≈¬ƒ»∆

מסויים 47) זמן לאחר אבל להקרבה ראוייה אינה עכשיו
בתוך  עגל כגון המכשיר, מעשה שום בלי להקרבה תוכשר
כז): כב, (שם שנאמר למזבח ראוי אינו ללידתו ימים שמונה
יירצה  והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת "והיה
בין  ביום בו לשוחטה אסור נשחטה שאמה בהמה וכן וגו'".
מותרת. תהיה היום ולמחרת מזבח לצרכי בין אדם לצרכי

רק 48) יונה ובני קטנים, לא אבל גדולים כשרים תורים
כשרים. ובגמרא 49)קטנים שמעון. רבי נגד כחכמים פסק

מפני  העוף, מדין הבהמה דין הבדל את מנמקים יב. שם
ראוייה  שאינה פי על אף מום בבעלת מעילה יש שבבהמה
אבל  כך, זמן מחוסרת גם להיפדות, עומדת אלא להקרבה
אין  שהרי להקרבה, ראוי שאינו בעוף מעילה מצאנו לא

לעוף. פדיון

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) מעילה מידי יצאו אם שמתו מזבח קדשי יבאר

אחת. שעה הותרו

.‡ÈL„˜2ÁaÊÓ3¯·c ‰ÏÈÚÓ È„ÈÓ e‡ˆÈ - e˙nL »¿≈ƒ¿≈«∆≈»¿ƒ≈¿ƒ»¿«
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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

- 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
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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
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
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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

ציבור  קרבנות להיפך: שונים אנו מעילה, סוף בתוספתא
היתה  אחרת גירסא כנראה ללשכה, למעלה והמנויים לנדבה

רבינו. לעיני

.‡È‰‰58‰˜È¯Ê Ì„˜59ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯OaÓ ∆¡»…∆¿ƒ»ƒ¿«»¿≈»»ƒ
ÏÚ Û‡ ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡Ó ‰‰pL B‡ ,‡ÓËpL∆ƒ¿»∆∆¡»≈≈≈»»ƒ«ƒ««

ÁaÊn‰ L‡¯Ï ÔÏÚ‰L Èt60¯eËt ‰Ê È¯‰ -61. ƒ∆∆¡»¿…«ƒ¿≈«¬≈∆»

י.58) מעילה רבא של זריקה 59)מימרא אחר וכלֿשכן
שם). שאמרנו 60)(רש"י ואע"פ הדם, זריקת לפני

לחמו  שנעשו יב) הלכה ג פרק המוקדשים פסולי (בהלכות
מבררת  שההעלאה אומרים אנו אין ירדו, ולא מזבח של
אורֿ (ראה מעילה לידי ומביאה ה'" "אשי שהוא החלק
כאן  ואולי ה"א. בפ"ב למעלה כבר נאמר זה [דין שמח).

זריקה?]. ולאחר שנטמאו באימורים הטעם 61)המדובר
שהרי  לגבוה, הפסד כל מביא שאינו מפני שם, בגמרא אמרו
של  [מלשונו מצוותם. כל נעשית וגם לכלום, ראויים אינם
מדברי  אפילו מעילה בהם ואין לגמרי, שפטור משמע רבינו
שאם  א בהלכה למעלה שכתב למה מנוגד וזה סופרים,
ומכאן  בו, מועלים אין זריקה אחר קדשים קדשי בשר נטמא
הכל, ד"ה שם תוספות וראה מועלים. זריקה לפני שנטמא
בו, שמועלים מודים הכל זריקה לפני שבנפסל שהוכיחו,
מהבשר  זריקה אחרי כשנהנה שהמדובר פירשו ולפיכך
בגירסא  מוצאים אנו לדבריהם והוכחה זריקה. לפני שנטמא
שנטמא  קדשים קדשי מבשר "נהנה שם: בגמרא שלפנינו
המלים  את ממקומם כאן להזיז שיש ונראה זריקה". לפני
ובהתאם  "שנטמא", המלה אחרי ולהעמידן זריקה", "קודם
וכשם  זריקה, לאחר כשנהנה והמדובר שבגמרא, לגירסא

לטמא]. מועלת כך ליוצא מועלת שזריקה

.·ÈÁaÊn‰ ÈL„˜62Ï ¯eÒ‡ Ô‰ÈˆÈ·e Ô·ÏÁ -˙B‰ »¿≈«ƒ¿≈«¬»»≈≈∆»≈»
ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰p‰Â ,Ô‰Ó63ÌÈL„w‰ „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .64 ≈∆¿«∆¡∆…»«¿ƒ»¿««√»ƒ

˙¯Á‡ ‰Ó‰aÓ ‡l‡ ,Bn‡Ó ˜ÈÈ ‡Ï ¯OÚn‰ „ÏÂ ÔÎÂ¿≈¿«««¬≈…ƒ«≈ƒ∆»ƒ¿≈»«∆∆
BÊ ‰Ó‰a ·ÏÁ :¯ÓBÏÂ ·c˙‰Ï Ì„‡Ï LÈÂ .ÔÈlÁÀƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿«¬≈¿≈»

Lc˜‰ ‰È‰È ÔÈlÁ‰65È„k e‰e˜ÈiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂÏ «Àƒƒ¿∆∆¿≈¿«¿«√»ƒ∆ƒ¿¿≈
.e˙eÓÈ ‡lL∆…»

יב.62) מעילה למזבח 63)משנה ראויים שאינם מפני
יג). הלכה פירשו,64)(ראה בתוספות יג. שם משנה

את  הקדישו שהבעלים לפני שנולד בוולד שהמדובר
שעישרה. לפני שנולד פירושו המעושרת" "ולד וכן הבהמה,
שנולד  לוולד גם שהכוונה לפרש מקום ויש סתם, ורבינו
כעבודה  שזה מפני מאמו לינק לו ואסור ההקדש, לאחר
זה. נימוק אומר המשנה על בפירושו רבינו בקדשים.

וכסףֿמשנה).65) ראב"ד (ראה מזומן יהיה פירוש,

.‚ÈLÈc˜‰66ÔB‚k ,ÌÈÓc ˙M„˜ ÁaÊnÏ ÛBÚÂ ‰Ó‰a ƒ¿ƒ¿≈»»«ƒ¿≈«¿À«»ƒ¿
ÌÈÎÒÏ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯Ó‡L67‰Ê ‰BÈ Ôa ÈÓ„e , ∆»«¿≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆

ÌÈÓÏLÏ68ÔÈÏÚBÓe ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k Ô‰ È¯‰ - ƒ¿»ƒ¬≈≈¿»¿≈∆∆««ƒ¬ƒ
.¯‡a˙iL BÓk ,Ô‰ÈˆÈ··e Ô·ÏÁa«¬»»¿≈≈∆¿∆ƒ¿»≈

יב:66) או 67)שם לעולה זו בהמה דמי אמר אם אבל
(רבא,לשל  תוקרב עצמה והיא הגוף קדושת עליה חלה מים,

טו  פרק הקרבנות מעשה בהלכות רבינו פסק וכן ה. כריתות
ה). כקדשי 68)הלכה דינה ולפיכך שלמים, קרב עוף אין

הקודמת. בהערה ראה הבית. בדק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) לשלמים או לעולה או לחטאת מעות המפריש יבאר

בהן. מועלים

.‡LÈ¯Ùn‰2BÓL‡ÏÂ B˙ÏBÚÏ B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ ««¿ƒ»¿«»¿»¿«¬»
.LÈ¯Ù‰L ‰ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ‰BÈ È·e ÔÈ¯B˙Ïe¿ƒ¿≈»¬ƒ»∆ƒ»»∆ƒ¿ƒ

Ì‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓÏLÏ LÈ¯Ù‰3. ƒ¿ƒƒ¿»ƒ≈¬ƒ»∆

ובדמי 2) חטאת בדמי מועלים ה"ד: פ"א מעילה תוספתא,
שלמים. בדמי מועלים ואין עדיפים 3)עולה, אינם

עליהם. הגוף שקדושת עצמם משלמים

.·LÈc˜‰4ÂÈÓ„Ï „Á‡ ¯·‡5˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ ƒ¿ƒ≈∆∆»¿»»«ƒ¿≈«¬≈∆»≈
·¯˜z CÎÈÙÏ ,‰ËLt ‡Ï B‡ ÔlÎa ‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ƒ»¿»¿À»¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«

‰„tÈ ‡ÏÂ6ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰cÙ Ì‡Â .7.BBÈ„Ùa ¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¬ƒ¿ƒ¿

יא:).4) (תמורה נפשטה שלא הקדישו 5)בעיא אם
היה  אם בכולה פשטה הגוף שקדושת ספק כל אין למזבח,
(ראה  וכדומה ראש או לב כגון בו, תלויה שהנשמה אבר זה
האבר  את בהקדיש אבל ה"ב), פט"ו הקרבנות מעשה הל'
מהו  שם רבא שאל לו, ראויה זו שבהמה קרבן לצורך לדמיו
הבהמה  כל הקדיש שאם ברור, הם: הבעיה וצדדי הדין,
לרבא  לו היה וברור הגוף, קדושת עליה חלה – לדמיה
הקדושה  פשטה הגוף קדושת האבר את הקדיש שאם גםֿכן
אומרים  אנו אם לדמיו, אחד באבר היה ומסופק בכולה.
קדושת  עליו חלה דמים קדושת האבר על שחלה מתוך
אומרים  אין או כולה, קדשה אחד אבר שקדש ומתוך הגוף,
מיגו  תרי אמר, - מיגו "חד התלמוד: בלשון "מתוך". שני
שהנשמה  באבר כאן שמדובר מזה, ויוצא אמר". לא -
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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
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
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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«∆»«¿««

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
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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¿»»«≈
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 'ã éòéáø 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»»
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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,
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
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.‚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
גמר  עם עין כהרף הכהונה בגדי את לפשוט לכהנים להם
בשעה  עליהם, מתנים ולפיכך מהם ונהנים עבודתם

בהם. כשיהנו ימעלו שלא אותם, שמקדישים

.ÂËÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈL„˜44˙Èa‰ ˜„·Ï Ì‡ : »¿≈¿≈»ƒƒ¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰ ÁaÊÓ ÈL„˜ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - eLÈc˜‰ƒ¿ƒ¬ƒ»∆¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«≈≈
Ï‡ ¯ac :˙Ba¯wa ¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÚÓ Ô‰a»∆¿ƒ»ƒ«»∆∆¡««»¿»«≈∆
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‡ ,Ï‡¯OÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¬»»≈»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ

לגבוה.44) הקדישם שהגוי

.ÊËÏB˜45‰‡¯Óe46ÁÈ¯Â47ÔÈ‰ ‡Ï - Lc˜‰ ÏL «¿∆¿≈«∆∆¿≈…∆¡ƒ
˙¯Ëwa ÁÈ¯‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ¿…¬ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ««¿…∆

˙¯ÓÈz‰ ‰˙ÏÚL ¯Á‡48˙¯Ëwa ÁÈ¯‰ Ì‡ Ï·‡ ; ««∆»¿»«ƒ…∆¬»ƒ≈ƒ««¿…∆
ÏÚÓ - d˙¯ÓÈz ‰ÏÚzLk49. ¿∆«¬∆ƒ¿»»»«

שבמקדש.45) הנגינה כלי מקול נהנה נהנה 46)אם אם
השרת. כלי או המקדש בניין הקטורת.47)מיופי ריח

כעץ 48) ישר בקו עולה הקטורת שעמוד מפני הקטורת, עשן
נגמרה  כבר העשן שעלה ולאחר "תימורת", נקרא התמר
ומועלים  מצוותו שנעשית דבר לך אין בידינו: וכלל מצוותו

ומראה 49)בו. ובקול ההקטרה. מצוות נגמרה טרם שהרי
ממש. בהם שאין מפני לעולם מועלים אין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קדשים 1) קדשי נפגם, שאינו או שנפגם בדבר הנהנה יבאר

נפגם. שלא אע"פ מצמרו שתלש

.‡ÌÈ¯·c LÈ2ÔB‚k ,eÓ‚tÈ ‡ÏÂ Ô‰a ‰‰ Ì„‡‰L ≈¿»ƒ∆»»»∆¡∆»∆¿…ƒ»¿¿
,eÓ‚tiL ÌÈ¯·c LÈÂ ,¯B‰Ë ·‰Ê ÈÏÎa LnzLn‰«ƒ¿«≈ƒ¿≈»»»¿≈¿»ƒ∆ƒ»¿
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯·e ˙LÁe ÛÒÎ ÈÏÎe ÌÈ„‚a ÔB‚k¿¿»ƒ¿≈∆∆¿∆«¿∆¿«≈»∆
¯aÁÓ BÈ‡L Lc˜‰‰ ÔÓ ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰p‰Â¿«∆¡∆¿»∆¿»ƒ«∆¿≈∆≈¿À»
ÔB‚k ,Ì‚t Ba ÔÈ‡L ¯·„a ‰‰ Ì‡ :Ú˜¯wa««¿«ƒ∆¡»¿»»∆≈¿»¿
¯·„a ‰‰ ;ÏÚÓ - Lc˜‰ ÏL ·‰Ê ÈÏÎa LnzLpL∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»∆∆¿≈»«∆¡»¿»»
- Ìc¯˜a Ú˜a B‡ Lc˜‰ È„‚a L·lL ÔB‚k ,ÌbÙpL∆ƒ¿»¿∆»«ƒ¿≈∆¿≈»«¿À¿…

ÌbÙiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï3B˙B‡a ‰Ëe¯t ‰ÂLa Lc˜‰a …»««∆ƒ¿…«∆¿≈¿»∆¿»¿
BÓˆÚ ¯·„4‰‰ÈÂ ÌbÙÈÂ ,˙B‰Ï Ôek˙ÈÂ ,Ba ‰‰pL »»«¿∆∆¡»¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ¿…¿≈»∆

˙Á‡k5,‰Ëe¯t ÈˆÁÎa Ì‚Ùe ‰Ëe¯t ÈˆÁÎa ‰‰ . ¿««∆¡»¿«¬ƒ¿»»«¿«¬ƒ¿»

¯·„a ‰Ëe¯t ‰ÂLa Ì‚Ùe ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰pL B‡∆∆¡»¿»∆¿»»«¿»∆¿»¿»»
t ‡ÏÂ Ì‚tL ‰na ‰‰ ‡ÏÂ ¯Á‡‰‰pL ‰na Ì‚ «≈¿…∆¡»«∆∆»«¿…»««∆∆∆¡»

ÌbÙÈÂ ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰iL „Ú ,ÏÚÓ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -¬≈∆…»««∆≈»∆¿»∆¿»¿ƒ¿…
È¯‰ ?„ˆÈk .BÓˆÚ ¯·ca ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰È‰ d˙B‡a¿»¬»»¿»∆¿»«»»«¿≈«¬≈
dL·Ïe B„‚·a d¯Ù˙e Lc˜‰ „‚aÓ ˙ÈÏËÓ ¯Èz‰L∆ƒƒ«¿ƒƒ∆∆∆¿≈¿»»¿ƒ¿¿≈»
d¯Èz‰L „‚aa „ÈÒÙ‰Â ,‰Ëe¯t ‰ÂLa da ‰‰Â¿∆¡»»¿»∆¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆∆ƒƒ»
- ÌeÏk ˙ÈÏËna „ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ ,‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰pnÓƒ∆»¿»∆¿»¿…ƒ¿ƒ««¿ƒ¿
Ì‚Ùe „Á‡ ¯·„a ‰‰pL ÈtÓ ,ÏÚÓ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…»«ƒ¿≈∆∆¡»¿»»∆»»«

e¯‡a ¯·Îe .¯Á‡ ¯·„a6- B¯·Á ‰p‰Óe ‰‰p‰L , ¿»»«≈¿»≈«¿∆«∆¡∆¿«∆¬≈
.‰a¯Ó ÔÓÊÏ elÙ‡Â ,Û¯ËˆÓƒ¿»≈«¬ƒƒ¿«¿À∆

המתכות,2) בתכונות חז"ל היו בקיאים יח. מעילה משנה
קל. בשימוש נפגם ואינו קשה שהזהב כחכמים 3)וידעו

יח.4)שם. שם כאן 5)גמרא הכתובים התנאים כל
שם. בגמרא ד.6)נאמרו הלכה ה פרק למעלה

.·ÌÈL„˜ ÈL„˜7ÔÂÈk - Ô¯ÓvÓ LÏzL ÌÈÓÈÓz‰ »¿≈»»ƒ«¿ƒƒ∆»«ƒ«¿»≈»
È¯‰L ;Ì‚t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚÓ ‰Ëe¯Ùa ‰‰pL∆∆¡»ƒ¿»»«««ƒ∆…»«∆¬≈
˙LÈÏz ÔÈ‡L ,ÌbÙ BÈ‡L ·‰Ê ÏL ÒBÎÏ ÌÈÓBc Ô‰≈ƒ¿∆»»∆≈ƒ¿»∆≈¿ƒ«
,ÌeÓ Ô‰a ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .·¯wlÓ Ô˙B‡ ˙ÏÒBt ¯Óv‰«∆∆∆∆»ƒƒ»≈¬»ƒ»«»∆

Ô‰ÈÓc ˙Ó‚Bt ‰fb‰Â ÌÈ„ÓBÚ ‰¯ÈÎÓÏÂ ÏÈ‡B‰8‡Ï - ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ»∆∆¿≈∆…
ÌbÙÈÂ ‰‰iL „Ú ÏÚÓ9¯Á‡ Ô‰Ó LÏz .‰Ëe¯Ùa »««∆≈»∆¿ƒ¿…ƒ¿»»«≈∆««

‰˙ÓÏ Ì‚t ÔÈ‡L ,ÏÚÓ ‰‰pL ÔÂÈk - e˙nL10. ∆≈≈»∆∆¡»»«∆≈¿»¿≈»
e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰ÏÈÚÓe11. ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שם.7) מחירם.8)משנה יעלה צמר יותר יש שאם
וכסףֿמשנה.9) ראב"ד ראה יט. שם פפא משמע 10)כרב

מה  וראה שם. רש"י פירש וכן מום. בעלת ובין תמימה בין
א. הלכה ג בפרק למעלה שם.11)שכתבנו

.‚- ‰‚‚La ÏÚnL ÔÂÈk ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a ÏÚBn‰«≈¿»¿≈∆∆««ƒ≈»∆»«ƒ¿»»
ÏlÁ˙12Lc˜‰13¯eËt ÂÈ¯Á‡ ‰‰pL ‰ÊÂ ,14ÏÚÓ . ƒ¿«≈∆¿≈¿∆∆∆¡»«¬»»»«

ÏlÁ˙ ‡Ï - ‰ÏÈÚÓ Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔB„Êa¿»ƒ¿≈«»¿»¿«¿ƒ»…ƒ¿«≈
B˙ÈÂ‰a ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,Lc˜‰15‰‰Â ¯Á‡ ‡a Ì‡Â , ∆¿≈∆»¬≈«¬»»¿ƒ»«≈¿∆¡»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏÚÓ - ‰‚‚La Ba16ÏÚnLk ƒ¿»»»««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡Ï e‰˜‰Â ÔÈlÁ ˙¯B˙a B‡ÈˆB‰Â L„wa«…∆¿ƒ¿«Àƒ¿ƒ¿»¿«≈¬»ƒ

BÓ‚Ùe Ba ‰‰17ÏÚBÓ Ba LÈ - ¯Á‡Ï e‰˜‰ ‡ÏÂ ∆¡»¿»¿…ƒ¿»¿«≈≈≈
ÏÚBÓ ¯Á‡18. ««≈

קדושתו.12) יהודה 13)פקעה ור' מאיר ר' מחלוקת
כר' שהלכה אמרו נד: שם ובגמרא נב:, קידושין במשנה
מתחלל. אינו במזיד מתחלל, בשוגג האומר: בהקדש, יהודה

בחולין.14) נהנה המעילה.15)שהרי לפני שהיה כמו
מועל.16) אחר מועל אין פגמו,17)שבשוגג אפילו

פגם. ולא נהנה אם וה.18)ומכלֿשכן ד פרק ראה

.„‡l‡ ÌÈLc˜Óa ÏÚBÓ ¯Á‡ ÏÚBÓ ÔÈ‡Â¿≈≈««≈¿À¿»ƒ∆»
‰Ó‰·a19Ìc¯˜a Ú˜a ?„ˆÈk .„·Ïa LÈÓLz ÈÏÎe ƒ¿≈»¿≈«¿ƒƒ¿«≈«»«¿À¿…

Ú˜·e B¯·Á ‡·e ,Ì‚Ùe ‰Ëe¯Ùa ‰‰Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿∆¡»ƒ¿»»«»¬≈»«
B˙e Ìc¯w‰ ÏË .eÏÚÓ Ìlk - Ì‚Ùe ‰‰Â Ba¿∆¡»»«À»»¬»««À¿…¿»
‰˙L .ÏÚÓ ‡Ï B¯·Á Ï·‡ ,ÏÚÓ ‡e‰ - B¯·ÁÏ«¬≈»«¬»¬≈…»«»»

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



קז dlirn zekld - dcear xtq - zah 'c iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰˙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
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¿≈¿»
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dlirnקח zekld - dcear xtq - zah 'c iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ˙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).

.‡ÈÔ‰L ˙Úc ÏÚ ÂÈÎ¯ˆa Lc˜‰ ˙BÚÓ ‡ÈˆBn‰«ƒ¿∆¿≈ƒ¿»»«««∆≈
ÔÈlÁ42.ÏÚÓ - ÏÁ È¯·„a Ô‡ÈˆB‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , Àƒ««ƒ∆…ƒ»¿ƒ¿≈…»«

,Lc˜‰‰ ÔÓ BÁÒÙe BÓL‡Â B˙‡hÁ ‡È·n‰ ?„ˆÈk≈««≈ƒ«»«¬»ƒ¿ƒ«∆¿≈
‰¯tk ¯qÁÓ ÔÎÂ43- Lc˜‰‰ ÔÓ B˙¯tk ‡È·‰L ¿≈¿À««»»∆≈ƒ«»»ƒ«∆¿≈

Ìc‰ ˜¯fiL „Ú ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ ÌlÎÂ .ÏÚÓ44,CÎÈÙÏ . »«¿À»≈¬ƒ«∆ƒ»≈«»¿ƒ»
˙BÁÓ ‡È·n‰45,Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bz ÌÁÏÂ ÌÈÎÒe «≈ƒ¿»¿»ƒ¿∆∆»ƒ«∆¿≈

˙˜È¯Ê Ô‡k ÔÈ‡L ,ÏÚÓ ‡Ï - ‰¯·Ú ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«¬≈»…»«∆≈»¿ƒ«
.ÂÈÏÚ ¯tÎÏ Ìc»¿«≈»»

חולין.42) שהמעות היה ויולדת 43)סבור וזבה זב כגון
טהרתם. אחר קרבנות להביא נהנה,44)שמחוייבים ואז

במעילה  שמעון ור' יהודה ר' מחלוקת מכפרת, הזריקה כי
יהודה. כר' ופסק שהרי 45)יט. חוטא, למנחת חוץ
מכפרת. הקומץ הקטרת

.·ÈÔ˙46BÏ˜L47eÓ¯˙iLk - Lc˜‰ ˙BÚnÓ48 »«ƒ¿ƒ¿∆¿≈¿∆ƒ¿¿
dÓc ˜¯fÈÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a elÙ‡ ‰pnÓ e˜ÈÂ ‰Óe¯z‰«¿»¿ƒ¿ƒ∆»¬ƒ¿≈»««¿ƒ»≈»»
˜¯ÊpL ‰Ó‰a‰ d˙B‡a B˜ÏÁ È¯‰L ,Ï˜BM‰ ÏÚÓÈƒ¿««≈∆¬≈∆¿¿»«¿≈»∆ƒ¿«

dÓc49. »»

ב.46) ב, פרק שקלים שכל 47)משנה השקל, מחצית
לקנות  כדי בשנה, אחת המקדש לבית לתת מחויב אדם

ציבור. חובת היו 48)קרבנות בשנה פעמים שלוש
בלשכה, שנצטברו מהשקלים גדולות קופות שלוש ממלאים
קונים  ומהן הלשכה", "תרומת נקרא לקופות שהכניסו ומה
לשכה". "שירי נקרא בלשכה שנשאר ומה קרבנות,

נהנה,49) לא הזריקה לפני בהלכה אבל שאמרנו כמו
הקודמת.

.‚ÈLÈ¯Ùn‰50ÂÈÎ¯ˆ ¯‡La B‡ÈˆB‰Â BÏ˜L51ÔÈa , ««¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿»¿»»≈
ÏÚÓ - B¯·Á ÔÈa ‡e‰52B¯·ÁÏ B˙ .53ÏÚ BÏ˜LÏ ≈¬≈»«¿»«¬≈¿»¿«

B„È54BÓˆÚ È„È ÏÚ BÏ˜Le CÏ‰ ,55‰Ó¯˙ ¯·k Ì‡ :56 »»«¿»«¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿¿»
Ï˜BM‰ ÏÚÓ - ‰Óe¯z‰57ÏÚ Ì¯Bz Ì¯Bz‰L ; «¿»»««≈∆«≈≈«

˙B·b‰Ï „È˙Ú‰58ÌÈÏ˜La e¯‡aL BÓk ,59el‡Îe , ∆»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÓ CÎÈÙÏe ,‰kLlÏ ‰Ê Ï˜L ÚÈb‰60ÔÈ„Ú Ì‡Â . ƒƒ«∆∆∆«ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬«ƒ

ÏÚÓ ‡Ï - ‰Óe¯z ‰Ó¯˙ ‡Ï61ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe . …ƒ¿¿»¿»…»«¿»≈¬ƒ
‰kLl‰ È¯ÈLa62. ƒ¿»≈«ƒ¿»

יג.50) הלכה א פרק מעילה חולין.51)תוספתא צרכי
נתנו 52) שאם רבינו, כוונת מפרשים וכסףֿמשנה ראב"ד

מקור  מוסר והכסףֿמשנה מעלו. שניהם בו נהנה וזה לחבירו
גירסא  שלפנינו בתוספתא שם. מעילה בתוספתא הדין

מעל. זה הרי לחבירו שקלו המפריש משנה 53)אחרת,
ב. ב, פרק המשלח.54)שקלים בשביל 55)בשביל

ששקל.56)עצמו. בשביל 57)בשעה ששקל השליח

שתרמ 58)עצמו. בשעה זה בשקל הקדש זכה ו ולפיכך
ה"ט.59)הראשון. שקל,60)פ"ב לא שאם היא ההנאה

מתן  מצוות וקיום ממנו. וגובים אותו ממשכנים ביתֿדין
ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות מפני מעילה, אינה השקל
עליו  שהטילה חוב מילוי אלא הנאה, אינה מצוה (קיום
שם). הירושלמי לפי המשנה על בפירושו רבינו התורה.

בשעה 61) הקדש, ברשות היה לא עדיין שהשקל מפני
עצמו. בשביל מאיר 62)ששקלו ור' יהודה ר' מחלוקת

ר' שמשנתנו אמרו שם (בירושלמי כר"י ופסק נד. בקידושין
על  לתמוה ויש בשיריים. מועלים שסובר שנאה, מאיר
בשיריים, מועלים שאין ומסיים כמשנתנו, שפסק רבינו,

עיון). וצריך

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חולין 1) בתורת לשליח ונתנו הקדש ולקח ששגג מי יבאר

עצמו. מדעת השליח עשה אם ודין מעל, מי

.‡‚‚ML ÈÓ2B˙e Lc˜‰ ˙BÚÓ B‡ Lc˜‰ Á˜ÏÂ ƒ∆»«¿»«∆¿≈¿∆¿≈¿»
ÁÈÏM‰ ‰OÚ Ì‡ :ÔÈlÁ ˙¯B˙a B‡ÈˆB‰Ï ÁÈÏLÏ¿»ƒ«¿ƒ¿«Àƒƒ»»«»ƒ«

- B˙eÁÈÏL‰OÚ ‡Ï Ì‡Â ;ÏÚnL ‡e‰ ÁlLÓ‰ ¿ƒ«¿«≈«∆»«¿ƒ…»»
BÓˆÚ ˙ÚcÓ ÁÈÏM‰ ‰OÚ ‡l‡ ,B˙eÁÈÏL3ÁÈÏM‰ - ¿ƒ∆»»»«»ƒ«ƒ«««¿«»ƒ«

ÏÚnL ‡e‰4Ôz :BÁeÏLÏ ¯Ó‡L ˙Èa‰ ÏÚa ?„ˆÈk . ∆»«≈«««««ƒ∆»«ƒ¿≈
B‡ ;¯kk Ô‰Ï Ô˙Â CÏ‰ ,ÔÈÁ¯B‡Ï ¯Oa B˙B‡Ó (ÈÏ)ƒ≈»»»¿ƒ»«¿»«»∆ƒ»
¯Ó‡ ;¯Oa Ô‰Ï Ô˙Â ,¯kk Ô‰Ï Ôz :BÏ ¯Ó‡L∆»«≈»∆ƒ»¿»«»∆»»»«
B‡ ;Ïc‚n‰ ÔÓ BÏ ‡È·‰Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ ÈÏ ‡·‰ :BÁeÏLÏƒ¿»≈ƒƒ««¿≈ƒƒ«ƒ¿»

Ïc‚n‰ ÔÓ ‡·‰ :BÏ ¯Ó‡L5- ÔBlÁ‰ ÔÓ BÏ ‡È·‰Â , ∆»«»≈ƒ«ƒ¿»¿≈ƒƒ««
‡È·‰Â ÁÈÏM‰ CÏ‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÚÓ ÁÈÏM‰«»ƒ«»«¿≈…«≈»∆»««»ƒ«¿≈ƒ
:ÁÏBM‰ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ ¯Ó‡L BÓk ÔBlÁ‰ ÔÓƒ««¿∆»«««ƒ∆»««≈«
˙Èa‰ ÏÚa - Ïc‚n‰ ÔÓ ‡l‡ ‡È·iL ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ∆»ƒ∆»ƒ«ƒ¿»««««ƒ
·laL ÌÈ¯·„e ,B¯Ó‡Ó ˙eÁÈÏL ‰OÚ È¯‰L ;ÏÚÓ»«∆¬≈»»¿ƒ«¬»¿»ƒ∆«≈
B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ÁÈÏM‰ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌÈ¯·c ÔÈ‡≈»¿»ƒ«¬ƒ»»«»ƒ«≈≈∆

˙eÁÈÏL Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔË˜6ÏÚa - B¯Ó‡Ók ‰OÚ Ì‡ , »»∆≈»∆¿ƒƒ»»¿«¬»««
ÏÚÓ ˙Èa‰7˙Èa‰ ÏÚa - B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â , ««ƒ»«¿ƒ…»»¿ƒ««««ƒ

‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈ˙Á ÔÈÁ¯B‡Ï Ôz :BÁeÏLÏ ¯Ó‡ .¯eËt8ÏL »»«ƒ¿≈»¿ƒ¬ƒ»¬ƒ»∆
eÏË :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰ ,¯Oa9- ÌÈzL ÌÈzL »»»««»ƒ«¿»«»∆¿¿«ƒ¿«ƒ

ÚÓ ˙Èa‰ ÏÚa,¯eËt ÁÈÏM‰Â ,B¯·„ ‰OÚ È¯‰L ,Ï ««««ƒ»«∆¬≈«¬»¿»¿«»ƒ«»
¯˜Ú ‡ÏÂ ˙Èa‰ ÏÚa ˙eÁÈÏL ÏÚ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«¿ƒ««««ƒ¿…»«

˙eÁÈÏM‰10ÌÈzL eÏË :ÁÈÏM‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿ƒ¬»ƒ»«»∆«»ƒ«¿¿«ƒ
eÏÚÓ Ô‰ÈL - ÈzÚcÓ ÌÈzL11LÏL ÌÈÁ¯B‡‰ eÏË . ¿«ƒƒ«¿ƒ¿≈∆»¬»¿»¿ƒ»

‰OÚ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ÈtÓ ,eÏÚÓ ÔÈÁ¯B‡‰ Û‡ - LÏL»«»¿ƒ»¬ƒ¿≈∆»∆»≈∆»»
ÈÙÏ ,·iÁ B¯·Á ‡ˆÓ .BzÚcÓ ÛÈÒB‰Â B¯·Á ˙eÁÈÏL¿ƒ¬≈¿ƒƒ«¿ƒ¿»¬≈«»¿ƒ
‰Ê ÏÚ ·iÁ ‡e‰Â ,˙eÁÈÏM‰ ‰¯˜Ú ‡ÏÂ ÂÈ¯·„ eOÚpL∆«¬¿»»¿…∆∆¿»«¿ƒ¿«»«∆

.BzÚcÓ ÛÈÒB‰L∆ƒƒ«¿
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א.2) כ, מעילה המשלח.3)משנה, שאמר ממה ושינה
אבל 4) זה, במעשה המשלח של שליחו אינו ששינה, מכיון

זו. בהלכה למטה דינו רבינו מבאר הוסיף, אלא שינה לא אם
מחייבים  ואין עבירה, לדבר שליח שאין בידינו, כלל אמנם
בקידושין  הזה. הכלל מן יוצאה מעילה אבל המשלח, את
עבירה. לדבר שליח יש מעילה שבאיסור למדו - ב מב,

ופירשו 5) מזה", אלא מזה בלבו היה "לא הגירסא: במשנה,
הבית  בעל ואומר חלונות, כמה שם שהיו כגון ב'תוספות',
אחר, לחלון אלא ממנו שהבאת זה לחלון נתכוונתי לא
הדעת. על מתקבל ופירושם כך, מפרש רש"י שגם ונראה

רבינו. לפני היתה אחרת גירסא שלא 6)ואולי ואפילו
משלחו. כיד שידו אומרים אנו אין עבירה, מפני 7)בדבר

בזה. ונהנה רצונו אחד.8)שנעשה לכל קחו.9)חתיכה
ב.10) כ, שם ששת, רב של מעל,11)כפירוש הבית בעל

עצמו  דעת על שעשה מפני מעל, והשליח רצונו. שנעשה מפי
אם  אבל הבית, בעל דעת על לא שזה בפירוש והדגיש ממש,
הבית  שבעל שחשב אפשר עצמו, דעת על שעושה פירש לא
שלא  התכוון "חתיכה", שאמר ומה ההוספה, על מקפיד אינו

קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה יפחות

.·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.
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.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
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

á"ôùú'ä úáè 'ä éùéîç íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
יאכלו 1) אם מזונות עמהם שפסקו בהקדש הפועלים יבאר

הקדש. של מגרוגרות

.‡e˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰a ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆≈ƒ¿∆¿≈««ƒ∆»¿
˙BBÊÓ Ô‰nÚ2,Lc˜‰ ÏL ˙B¯‚B¯bÓ eÏÎ‡È ‡Ï - ƒ»∆¿……¿ƒ¿¿∆∆¿≈

ÈÓc Ì‰Ï Ô˙B Lc˜‰‰ ‡l‡ .eÏÚÓ - eÏÎ‡ Ì‡Â¿ƒ»¿»¬∆»«∆¿≈≈»∆¿≈
.˙BBÊÓ¿

גרוגרות 2) מן יאכלו לא הפועלים סתם: אמרו במשנה
כג, (דברים תורה שכתבה פי על אף רש"י ופירש הקדש,
היינו  שבעך" כנפשך ענבים ואכלת רעך בכרם תבא "כי כה)
"רעך" דרשו פז: מציעא ובבבא הקדש. של לא אבל בחולין
חייב  הקדש אם שאפילו מוסיף ורבינו הקדש. של ולא
בהם. עסוקים שהם מהפירות לאכול להם אסור במזונותיהם

.·.‰¯t‰ ˙‡ ÌÒBÁ ‰Ê È¯‰ - Lc˜‰ ÈÈL¯k Lc‰«»«¿ƒ≈∆¿≈¬≈∆≈∆«»»
BÏ Èe‡¯‰ LÈc - BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL3. ∆∆¡«…«¿…¿ƒ«ƒ»»

הדברים 3) נפרש ואם הקדש", של דיש "ולא בגמרא:
השור  של דיש משמעותה "בדישו" שהתיבה יצא כפשוטם
- "דישו" רבינו פירש ולכן הבית? בעל של הוא והלא

לו. הראוי

.‚˘c˜‰‰ ˙‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡4ÏÚ ‡l‡ ,‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ≈¿«¿ƒ∆«∆¿≈««¿»»∆»«
‰Óa Lc˜‰a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚL Ôn‡ ?„ˆÈk .˙BÚn‰«»≈«À»∆»»¿»»¿∆¿≈¿»∆
Lc˜‰ ˙ÈlË B‡ Lc˜‰ ˙Ó‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆¡«∆¿≈«ƒ∆¿≈

˙BÚn‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁnL „Ú ,B¯ÎOa5¯Á‡Â , ƒ¿»«∆¿«¿ƒ»««»¿««
,eˆ¯ Ì‡ ,B¯ÎOa Ôn‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈlÁ eOÚiL∆≈»Àƒ¿ƒ»»À»ƒ¿»ƒ»

‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ‰Ó‰a epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ6. ¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿≈»ƒ¿««ƒ¿»
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להקדש.4) הראויים מפרישים 5)דברים בתחילה פירוש,
כך  ואחר לחולין המעות ויצאו הקדש ממעות שכרם

המעות. אותן על הבהמה את עושים 6)מחללים זה כל
הבהמה  את להקריב יהיה שאפשר כדי ההקדש, לטובת
של  חובה קרבנות מקריבים אין שהרי ומוספים, לתמידים

שנה. באותה שנתרמו משקלים כשנקנו אלא ציבור,

.„ÔÓ ÌÈ·‡Â ÌÈˆÚ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - Lc˜na ÔÈBaLk¿∆ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ≈ƒ«¬»ƒƒ
,L„˜ ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈBa ‡ÏÂ ,Lc˜‰‰«∆¿≈¿…ƒ∆«ƒ¿»«««∆…∆

ÏÁ‰ ÔÓ Ïk‰ ÔÈBa ‡l‡7ÔÈa‰ Ïˆa ‰‰È ‡nL ‰¯Êb ; ∆»ƒ«…ƒ«…¿≈»∆»≈»∆¿≈«ƒ¿»
¯Á‡Â .‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰¯B˜ B‡ Ô·‡ ÏÚ ÔÚMÈ B‡ƒ»≈«∆∆»ƒ¿«¿»»¿««

ÔÈa‰ ÏÚ Lc˜‰‰ ˙BÚÓ ÔÈÏlÁÓ ÔÈa‰ ÌÏLiL8Ì‡Â . ∆ƒ¿««ƒ¿»¿«¿ƒ¿«∆¿≈««ƒ¿»¿ƒ
- „·Ïa ÌBi‰ B˙B‡Ï L„wÏ ÌÈˆÚÏ ÔÈ¯aÊb‰ eÎ¯»̂¿«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«…∆¿«ƒ¿«
ÔÈ¯Á‡˙Ó ÔÈ‡ È¯‰L ;Lc˜‰‰ ˙BÚnÓ Ô˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ»ƒ¿«∆¿≈∆¬≈≈»ƒ¿«¬ƒ
.ÏBÚÓÈÂ Ô‰ÈÏÚ Ì„‡ ÔÚMÈ ‡nL Ô‰Ï LeÁpL È„k ÌÈÓÈ»ƒ¿≈∆»»∆∆»ƒ»≈»»¬≈∆¿ƒ¿

בהקפה.7) או חולין במעות במעות 8)קונים ומשלמים
לחולין. שיצאו הללו,

.‰ÔÈ˜ÒBtLk9˙B¯ÊÚ·e Lc˜na ˙B·Ï ÔÈn‡‰ ÌÚ ¿∆¿ƒƒ»À»ƒƒ¿«ƒ¿»»¬»
‰n‡a ÚÏÒ CÎÂ CÎa ‰n‡ CÎÂ Ck Ô‰nÚ ÔÈ˜ÒBt -¿ƒƒ»∆»¿»«»¿»¿»∆«¿«»

Úaˆ‡ ÌÈ¯OÚ ˙a10ÔÈÁLBnLÎe ,11- eaM ‰Ó Ô‰Ï «∆¿ƒ∆¿«¿∆¿ƒ»∆«∆»
ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÏB„‚ ‰n‡a Ô‰Ï ÔÈ·MÁÓe ÔÈÁLBÓ¿ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»¿»«∆¿ƒ

Úa¯‡Â12aˆ‡,‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È ‡lL È„k ,˙BÚ ¿«¿«∆¿»¿≈∆…»ƒ≈¿ƒ»
‰ÁÈLna ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈtÓ13. ƒ¿≈∆≈¿«¿¿ƒ«¿ƒ»

שכרם.9) טפחים.10)קובעים חמשה היינו
טפחים.12)כשמודדים.11) ששה בת גדולה באמה
בדיוק.13) ולמדוד לצמצם אפשר אי כלומר,

.ÂÁÏna ÔÈ˙B‡ ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒ∆ƒ¿«…¬ƒ≈ƒ«∆«
‡Ï Ï·‡ ;Ô˜ÏÁa ÔÈÏÎB‡L ˙Ba¯˜ ˙ÏÈÎ‡a ÌÈˆÚ·e»≈ƒ«¬ƒ«»¿»∆¿ƒ¿∆¿»¬»…

.Ô‰lL ÔÈlÁa Lc˜n‰ ÁÏÓ ezÈƒ¿∆««ƒ¿»«Àƒ∆»∆

.Ê¯·‡‰ Èab ÏÚL ÁÏÓ14Ba ÔÈÏÚBÓ -15Èab ÏÚL ; ∆«∆««≈»≈∆¬ƒ∆««≈
L·k‰16ÁaÊn‰ L‡¯ ÏÚLÂ17.Ba ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - «∆∆¿∆«…«ƒ¿≈«≈¬ƒ

טעונים 14) המזבח על שמקטירים (אימורים) האיברים
מלח. תקריב קרבנך כל על יג): ב, (ויקרא שנאמר מליחה

מנחות 15) בגמרא המזבח. על להקטרה העומד דבר בכל
"והשליכו  כד) מג, (יחזקאל מהכתוב זה דין למדו שם
המלח  שגם משמע לה'" אותם והעלו מלח הכהנים עליהם

עולה. הקומץ 16)נקרא שאת אמרו, שם בתוספתא
למזבח). הכהנים עולים שבה (המעלה, הכבש על מולחים

שם).17) במנחות (רש"י לכלום ראוי אינו שהמלח מפני

.Á‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ÈËtLÓa ÔBa˙‰Ï Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈«»«¿»
BÏ ‡ˆÓÈ ‡lL ¯·„Â .BÁÎ ÈÙk ÌÈÚ ÛBÒ Ú„ÈÏÂ¿≈«ƒ¿»»¿ƒ…¿»»∆…ƒ¿»

‰lÚ BÏ Ú„È ‡ÏÂ ÌÚË18ÂÈÈÚa Ï˜ È‰È Ï‡ -19‡ÏÂ . ««¿…≈«ƒ»«¿ƒ«¿≈»¿…
Ò¯‰È20‡‰˙ ‡ÏÂ .Ba ıB¯ÙÈ Ôt ,'‰ Ï‡ ˙BÏÚÏ «¬…«¬∆∆ƒ¿¿…¿≈

‰‡¯e ‡Ba .ÏÁ‰ È¯·c ¯‡La Bz·LÁÓk Ba Bz·LÁÓ«¬«¿¿«¬«¿ƒ¿»ƒ¿≈«…¿≈
ÌÈˆÚ Ì‡ ‰Óe !‰ÏÈÚÓa ‰¯B˙ ‰¯ÈÓÁ‰ ‰nk«»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ

ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ ÌL ‡¯˜pL ÔÂÈk ,¯Ù‡Â ¯ÙÚÂ ÌÈ·‡Â«¬»ƒ¿»»»≈∆≈»∆ƒ¿»≈¬»»
„·Ïa ÌÈ¯·„a Ì‰ÈÏÚ21Ô‰a ‚‰Bp‰ ÏÎÂ ,eLc˜˙ ¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿¿»«≈»∆

CÈ¯ˆ ‚‚BL ‰È‰ elÙ‡Â ,da ÏÚÓ - ÏÁ ‚‰Óƒ¿«…»«»«¬ƒ»»≈»ƒ
‰¯tk22Ce¯a LB„w‰ eÏ ˜˜ÁL ˙BˆnÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ; «»»«»…∆«ƒ¿∆»«»«»»

a Ì„‡‰ ËÚ·È ‡lL ,‡e‰,ÔÓÚË Ú„È ‡lL ÈtÓ Ô‰ ∆…ƒ¿«»»»»∆ƒ¿≈∆…≈««¿»
·LÁÈ ‡ÏÂ ,ÌM‰ ÏÚ ÔÎ ‡Ï ¯L‡ ÌÈ¯·„ ‰tÁÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆¿»ƒ¬∆…≈««≈¿…«¿…
:‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .ÏÁ‰ È¯·„k Bz·LÁÓ Ô‰a»∆«¬«¿¿ƒ¿≈«…¬≈∆¡««»
Ì˙ÈOÚÂ ÈËtLÓ Ïk ˙‡Â È˙wÁ Ïk ˙‡ Ìz¯ÓLe¿«¿∆∆»À…«¿∆»ƒ¿»««¬ƒ∆
ÌÈwÁÏ ‰iOÚÂ ‰¯ÈÓL ÔzÏ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Ì˙‡…»»¿¬»ƒƒ≈¿ƒ»«¬ƒ»¿Àƒ
.ÌÈwÁ‰ ‰OÚiL ‡È‰Â ,‰Úe„È ‰iOÚ‰Â .ÌÈËtLnk«ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»ƒ∆«¬∆«Àƒ
ÔÓ ÔÈ˙eÁt Ô‰L ‰n„È ‡ÏÂ Ô‰a ¯‰fiL - ‰¯ÈÓM‰Â¿«¿ƒ»∆ƒ»≈»∆¿…¿«∆∆≈¿ƒƒ
ÈeÏb ÔÓÚhL ˙Bˆn‰ Ô‰ ÌÈËtLn‰Â .ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿∆«¿»»
,ÏÊb ¯eq‡ ÔB‚k ,‰Úe„È ‰f‰ ÌÏBÚa Ô˙iOÚ ˙·BËÂ¿«¬ƒ»»»»«∆¿»¿ƒ»≈
˙Bˆn‰ Ô‰ ÌÈwÁ‰Â .Ì‡Â ·‡ „eaÎÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe¿ƒ»ƒ¿ƒ»»≈¿«Àƒ≈«ƒ¿
,EÏ È˙wÁ ÌÈwÁ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Úe„È ÔÓÚË ÔÈ‡L∆≈«¿»»«»¿¬»ƒÀƒ«…ƒ¿
BÙ˜B Ì„‡ ÏL B¯ˆÈÂ .Ô‰a ¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿¿«¿≈»∆¿ƒ¿∆»»¿
¯Oa ¯eq‡ ÔB‚k .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈLÓ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â ,Ô‰a»∆¿À»»¿ƒƒ¬≈∆¿ƒ¿«
,‰n„‡ ‰¯Ùe ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ ,·ÏÁa ¯O·e ¯ÈÊÁ¬ƒ»»¿»»¿∆¿»¬»»»¬À»
ÔÓ ¯ÚËˆÓ CÏn‰ „Â„ ‰È‰ ‰nÎÂ .ÁlzLn‰ ¯ÈÚOÂ¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿«»»»»ƒ«∆∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÔÈ·ÈLÓ eÈ‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓe ÌÈÈn‰«ƒƒƒ»¿≈»ƒ∆»¿ƒƒ«
˙B·eL˙a B˙B‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈwÁ‰«Àƒ¿»¿«∆»¿ƒƒ¿
ÛÈÒBÓ ‰È‰ ,Ì„‡‰ ˙Úc ¯ˆ˜ ÈÙÏ ÔÈÎ¯BÚL ¯˜M‰«∆∆∆¿ƒ¿ƒ…∆««»»»»»ƒ
È‡ ,ÌÈ„Ê ¯˜L ÈÏÚ eÏÙË :¯Ó‡pL .‰¯Bza ˙e˜·c¿≈«»∆∆¡«»¿»«∆∆≈ƒ¬ƒ
EÈ˙BˆÓ Ïk :ÔÈÚa ÌL ¯Ó‡Â .EÈ„ewt ¯v‡ ·Ï ÏÎa¿»≈∆…ƒ∆¿∆¡«»»ƒ¿»»ƒ¿∆
Ôlk ˙Ba¯w‰ ÏÎÂ .È¯ÊÚ ,ÈeÙ„¯ ¯˜L ,‰eÓ‡¡»∆∆¿»ƒ»¿≈ƒ¿»«»¿»À»

Ô‰ ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ23ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .24˙„B·Ú ÏÈ·LaL , ƒ¿««Àƒ≈»¿¬»ƒ∆ƒ¿ƒ¬«
ÌÈwÁ‰ ˙iOÚaL .„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ˙Ba¯w‰«»¿»»»≈∆«¬ƒ««Àƒ
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ¯LÈ‰ ÔÈÎBÊ ÌÈËtLn‰Â¿«ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈»»«»
Ìz¯ÓLe :¯Ó‡pL ,ÌÈwÁ‰ ÏÚ Èeeˆ ‰¯Bz ‰ÓÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»»ƒ««Àƒ∆∆¡«¿«¿∆
ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰OÚÈ ¯L‡ ÈËtLÓ ˙‡Â È˙wÁ ˙‡∆À…«¿∆ƒ¿»«¬∆«¬∆…»»»»»«

.Ì‰a»∆

נימוק.18) בו.19)סיבה, יזלזל הכתוב 20)אל פי על
פן  ה' אל לעלות יהרסו "אל כד): יט, (שמות תורה במתן

בם". קודש.21)יפרץ זה הרי מחוייב 22)שאמר
אשם. קרבן טעמם.23)להביא נתגלו אבות 24)שלא

ועל  ... עומד העולם דברים שלושה "על ב: משנה א פרק
הקרבנות. עבודת שם: רבינו ופירש העבודה"

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
.‰„B·Ú ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÈÓL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆¬»

:Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÈÏk ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ƒ¿≈«¿ƒ»¿»¿»ƒƒ¿¿≈

Ï‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - Lc˜n‰- Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎ «ƒ¿»¬»»¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ¿»
‰Ú·L - ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰ÚLzƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿»
¯OÚ ‰ÚLz - ˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿«¬≈«»¿»ƒ¿»»»
.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿ƒƒ»ƒ¬»»¿»ƒ
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.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ÚLz - ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈«À¿»ƒƒ¿»»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿¬««ƒƒ¬ƒ»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»¿»¿»ƒ

‡¯˜‡ '‰ ÌL·e ‰„Bz Á·Ê ÁaÊ‡ EÏ¿∆¿«∆«»¿≈∆¿»

`Ede iriWY xtq¥¤§¦¦§
zFpAxT xtq¥¤¨§¨

:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»
˙BÎÏ‰ .‚ .‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .· .ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿»¿«∆«ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ .„ .˙B¯BÎa¿ƒ¿¿»ƒ¿¿À¿≈

.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ .Â .‰¯tÎ«»»ƒ¿¿»

-zFpAxTxtq
gqR oAxw zFkld

¥¤̈§̈
¦§¨§©¤©

,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ LL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL (· .BpÓÊa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁLÏƒ¿…∆«∆«ƒ¿«∆…ƒ¿…««
.ÈL ÁÒt ËÁLÏ („ .ÂÈ¯eÓ‡ ÔÈÏz ‡lL (‚ .ıÓÁ‰∆»≈∆…»ƒ≈»ƒ¿…∆«≈ƒ
‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ ¯Oa ÏÎ‡Ï (‰∆¡…¿««∆«««»»¿≈¬ƒ»
ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ÏÎ‡Ï (Â .¯OÚ»»∆¡…∆«≈ƒ««»»¿≈
‡ ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÈM‰ L„ÁÏ ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»«…∆«≈ƒ∆……«»
ıeÁ ÁÒt‰ ¯OaÓ ‡ÈˆBÈ ‡lL (Á .ÏM·Óe¿À»∆…ƒƒ¿««∆«
ÏÎ‡È ‡lL (È .¯ÓeÓ epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (Ë .‰¯e·ÁÏ«¬»∆……«ƒ∆»∆……«
(·È .Ï¯Ú epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (‡È .¯ÈÎOÂ ·LBz epnÓƒ∆»¿»ƒ∆……«ƒ∆»≈
ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÈ ‡lL (‚È .ÌˆÚ Ba ¯aLÈ ‡lL∆…ƒ¿…∆∆∆…ƒ¿…∆∆¿∆«
‡lL (ÂË .¯˜a „Ú epnÓ ¯È‡LÈ ‡lL („È .ÈL≈ƒ∆…«¿ƒƒ∆«…∆∆…
¯OaÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÊË .¯˜aÏ ÈL ÁÒtÓ ¯È‡LÈ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«…∆∆…«¿ƒƒ¿«

.ÈLÈÏL ÌBÈ „Ú ¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á¬ƒ««¿»»»»«¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
בניסן,1) עשר בארבעה הפסח לשחוט שמצותֿעשה יבאר

אותו. שוחטין והיכן יהיה מין ומאיזה

.‡¯OÚ ‰Úa¯‡a ÁÒt‰ ˙‡ ËÁLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«¿«¿»»»»
ÔÒÈ L„ÁÏ2˙BˆÁ ¯Á‡3ÔÓ ‡l‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . ¿…∆ƒ»««¬¿≈¬ƒ∆»ƒ

‰L Ôa ¯ÎÊ „·Ïa ÌÈfÚ‰ ÔÓ B‡ ÌÈO·k‰4„Á‡Â . «¿»ƒƒ»ƒƒƒ¿«»»∆»»¿∆»
BÊ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰5. »ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿ƒ¿»

עד 2) למשמרת לכם "והי' ו) יב, (שמות שנאמר כמו
וגו'". אותו ושחטו הזה לחודש יום עשר כמו 3)ארבעה

בין  ישראל עדת קהל כל אותו "ושחטו (שם) שנאמר
והוא  נוטה, שהצל משעה נקרא הערבים ובין הערבים".
ר' בא: ובמכילתא שם). שמות (רש"י ולמעלה שעות משש
הפסח  את תזבח שם ו) טז, (דברים אומר הוא הרי אומר
ממצרים, צאתך מועד (שם) ת"ל כמשמעו אני שומע בערב,
הערבים  לבין מנין אומר נתן ר' מא). יב, (שמות יצאו אימתי
זכר  לדבר, ראי' שאין אע"פ ולמעלה, שעות משש שהוא
לנו  אוי בצהריים, ונעלה קומו מלחמה עלי' "קדשו לדבר

ד). ו, (ירמי' ערב" צללי ינטו כי היום פנה שנאמר 4)כי
מן  לכם, יהי' שנה בן זכר תמים "שה ה) שם, (שמות

תקחו". העזים ומן יוסי 5)הכבשים ורבי יהודא כרבי
ולא  נפשות", "במכסת ד) שם, (שם שנאמר ממה כן שלמדו
(פסחים  במשמע נשים שגם הרי אנשים", "במכסת נאמר
הלכה  בפ"ב להלן עיין שני, פסח ולענין שם). ורש"י צא:

ג. הלכה ופ"ז ח, הלכה פ"ה ד,

.·¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ¯·ÚÂ ÔB„Êa BÊ ‰ÂˆÓ ÏhaL ÈÓeƒ∆ƒ≈ƒ¿»¿»¿»««¿»»»»
È¯‰ - ‰˜BÁ¯ C¯„a ‡ÏÂ ‡ÓË ‡Ï ‡e‰Â ,·È¯˜‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ¿…»≈¿…¿∆∆¿»¬≈

˙¯k ·iÁ ‰Ê6¯eËt - ‰‚‚La dÏha Ì‡Â .7. ∆«»»≈¿ƒƒ¿»ƒ¿»»»

ובדרך 6) טהור הוא אשר "והאיש יג) ט, (במדבר שנאמר
מעמיה". ההיא הנפש ונכרתה הפסח לעשות וחדל היה, לא
חייב  בראשון שהזיד כיון שני, פסח הקריב אם שאף וכנראה
גם  "וכך וז"ל: נז) (עשה המצוות בספר מפורש וכן כרת.
לפי  רבי, לדעת חייב הוא בשני והקריב בראשון הזיד כן
כרבי" זה בכל וההלכה לראשון, תשלומין השני אצלו שאין
ולא  "הזיד כתב: ה"ב, ה בפרק להלן אבל צג.). (פסחים
בשני  הקריב לא ואם בשני, מקריב זה הרי בראשון הקריב
במועדו  הקריב לא שהרי כרת, חייב זה הרי ששגג אע"פ
על  כרת חייב אינו בשני, הקריב שאם הרי מזיד". והיה

עבירה 7)הראשון. "שכל קרבן מביא ואינו מכרת.
חוץ  חטאת שגגתה על חייבין כרת, זדונה על שחייבין
מצוותֿעשה, שהן מפני והמילה הפסח וכו' עבירות משלש
(פ"א  לאֿתעשה" שגגת על אלא מביאים אין וחטאת

ה"ב). שגגות מהלכות

.‚‰¯ÊÚ· ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡8¯‡Lk , ≈¬ƒ∆«∆«∆»»¬»»ƒ¿»
ÌÈL„w‰9ÔÈ·È¯˜Ó eÈ‰ ‡Ï ˙BÓa‰ ¯z‰ ˙ÚLa Û‡ . «√»ƒ«ƒ¿«∆≈«»…»«¿ƒƒ

„ÈÁÈ ˙Ó·a ÁÒt‰ ˙‡10ÁÒt‰ ˙‡ ·È¯˜n‰ ÏÎÂ . ∆«∆«¿»«»ƒ¿»««¿ƒ∆«∆«
˙‡ ÁaÊÏ ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - „ÈÁÈ ˙Ó·a¿»«»ƒ∆∆∆¡«…«ƒ¿…«∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈ¯ÚL „Á‡a ÁÒt‰11BfL ,e„ÓÏ «»«¿««¿»∆ƒƒ«¿»»¿∆
¯z‰ ˙ÚLa elÙ‡ „ÈÁÈ ˙Ó·a ËÁBLÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»¿≈¿»«»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈

.˙BÓa‰«»

והפסח 8) והמעשר "הבכור נו:): (זבחים במשנה הוא כן
שנאמר  משום בעזרה", מקום בכל שחיטתן קלים קדשים
אלקיך  ה' יבחר אשר המקום אל אם "כי ו) טז, (דברים
ספר). (קרית הפסח" את תזבח שם שמו, לשכן

מקומן.9) איזהו פרק בזבחים במגילה 10)כמבואר משנה
קטנה  לבמה ציבורית) (=במה גדולה במה בין "אין ט:
בבמת  אותו מקריבים (שאין פסחים" אלא יחיד) (=במת

קיד:11)יחיד). זבחים

.„˙BˆÁ ¯Á‡ - ÁÒt‰ ˙ËÈÁL12Ì„˜ BËÁL Ì‡Â ; ¿ƒ««∆«««¬¿ƒ¿»…∆
ÏeÒt - ˙BˆÁ13„ÈÓz ¯Á‡ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . ¬»¿≈¬ƒ∆»««»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL14ÔÈa ÏL ˙¯Ë˜ ÔÈ¯ÈË˜nL ¯Á‡ . ∆≈»«¿«ƒ««∆«¿ƒƒ¿…∆∆≈
˙B¯p‰ ˙‡ ÔÈ·ÈËnL ¯Á‡Â ÌÈa¯Ú‰15ËÁLÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó »«¿«ƒ¿««∆¿ƒƒ∆«≈«¿ƒƒƒ¿…

˙BˆÁ ¯Á‡ BËÁL Ì‡Â .ÌBi‰ ÛBÒ „Ú ÌÈÁÒt‰ ˙‡16 ∆«¿»ƒ««¿ƒ¿»««¬
Ò¯ÓÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ .¯Lk - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz Ì„…̃∆»ƒ∆≈»«¿«ƒ»≈¿ƒ¿∆∆»¿»≈

ÁÒt‰ Ì„a17˜¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â ,„ÈÓz‰ Ìc ˜¯fiL „Ú ¿««∆««∆ƒ»≈««»ƒ¿««»ƒ¿…
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ÁÒt‰ Ìc18Ìc Ì„˜ ÁÒt‰ Ìc ˜¯Ê Ì‡Â .ÂÈ¯Á‡ ««∆««¬»¿ƒƒ¿«««∆«…∆«
¯Lk - „ÈÓz‰19. «»ƒ»≈

ב.12) והערה א הלכה למעלה פסחים 13)ראה משנה
ו) יב, (שמות שנאמר משום פסול, חצות קודם "שחטו סא:

הערבים". (=פסח)14)בין דבר "יאוחר נח: פסחים
שלא  (=תמיד) לדבר הערבים", ו"בין "בערב" בו שנאמר

הערבים". בין אלא בערב, בו הנ"ל 15)נאמר מהטעם
נאמר  לא הנרות והטבת בקטורת ואף וכו', דבר  שיאוחר

השניה). בברייתא נט. (שם הערבים" "בין משנה 16)אלא
אבל  למצוה, אלא זה אין – לאחרו שצריך שאע"פ סא. שם

שם). (רש"י בדיעבד פוסל זה בו 17)אין "ממשמש
שם). פסחים המשניות (פירוש יקרוש" שלא כדי ומניעו

נח. והערה יג הלכה להלן כשכבר 18)וראה המדובר
ואחרֿכך  הפסח להקריב צריך לכתחילה אבל התמיד, שחט
– ג הלכה ומוספין תמידין מהלכות ט (פרק התמיד לשחוט

בסמוך.19)הגר"א). למעלה וכמבואר שם. פסחים

.‰BpÓÊa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰20ıÓÁ ˙ÈÊk BÏ ‰È‰Â «≈∆«∆«ƒ¿«¿»»¿«ƒ»≈
‰˜BÏ - B˙eL¯a21Ìc ıÓÁ ÏÚ ÁaÊ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ƒ¿∆∆∆¡«…ƒ¿««»≈«

Ìi˜ ıÓÁ‰Â ÁÒt‰ ÁaÊÈ ‡lL - ÈÁ·Ê22„Á‡ .23 ƒ¿ƒ∆…ƒ¿««∆«¿∆»≈«»∆»
˙‡ ¯ÈË˜n‰ „Á‡Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯Bf‰ „Á‡Â ËÁBM‰«≈¿∆»«≈∆«»¿∆»««¿ƒ∆

ÔÈ¯eÓ‡‰24˙eL¯· B‡ Ì‰Ó „Á‡ ˙eL¯· ‰È‰ Ì‡ , »≈ƒƒ»»ƒ¿∆»≈∆ƒ¿
ıÓÁ ˙ÈÊk ‰Ê ÁÒt ÔÈÏÎB‡L ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈¬»∆¿ƒ∆«∆¿«ƒ»≈

¯Lk ÁÒt‰Â ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - B˙·¯˜‰ ˙ÚLa25. ƒ¿««¿»»¬≈∆∆¿«∆«»≈

יהיה 20) לא הערבים בין והוא הפסח שחיטת ש"בעת
קטו). ל"ת המצוות (ספר חמץ" (שם 21)ברשותו במשנה

בלאֿתעשה", עובר החמץ על הפסח את "השוחט סג.):
לוקים  – לעשה ניתק ואינו מעשה בו שיש לאו שהוא וכיון
לוקה  שאינו ד הלכה פ"ה פסחים מירושלמי ומשמע עליו.

בכזית. ה.22)אלא סג:23)שם "אימורין 24)שם
והם  המזבח, גבי על הקרבן מן הנשרפים הנתחים נקראים
המכסה  והחלב העצה בעצם הדבוקה האליה פסח מקרבן
(פיה"מ  עמהן" הכבד ויותרת וחלביהן והכליות הקרב את
ה' שאמר אמירה, מלשון הוא ו"אימורים" סד:), פסחים
קדשים). לסדר לפיה"מ הרמב"ם (הקדמת לשורפם

ה"ד.25) דפסחים פ"ה וירושלמי דפסחים, פ"ד תוספתא

.Â‰ÎÈÙL ÔeÚË ÁÒt‰ Ìc26„BÒÈ‰ „‚k27¯Á‡Â . ««∆«»¿ƒ»¿∆∆«¿¿««
B˙B‡ ÌÈËÈLÙÓ BÓc ÌÈÎÙBML28BËa ˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ∆¿ƒ»«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ¿

ÂÈ¯eÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe29Ïk ÔÈ·ÏÁ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Óe ƒƒ∆≈»«¿ƒƒ»¬»ƒ»
Bc·Ï Á·ÊÂ Á·Ê30¯BÚ‰ ÌÚ BÁÒt ÏËB Á·f‰ ÏÚ·e . ∆«»∆«¿««««∆«≈ƒ¿ƒ»

BlL31ÌÈÏLe¯ÈÏ B˙È·Ï ‡È·Óe32ÏÎB‡Â e‰ÏBˆÂ ∆≈ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿≈¿≈
·¯ÚÏ33. »∆∆

מן 26) מרחוק לזרוק ולא המזבח, לקיר המזרק מן בנחת
לז.). (זבחים למזבח סד.).27)המזרק (פסחים המזבח של

שלא  דרומית מזרחית מקרן חוץ המזבח זוויות בשלש והיינו
א. משנה פ"ג במדות כמבואר יסוד, לה היה

מעליו.28) עורו את סד:29)מפשיטים פסחים משנה
משום 30) שם). (גמ' בזה" זה של חלביו יערב "שלא

(שם). יחיד בלשון והקטירו יא) ג, (ויקרא שם 31)שנאמר

בעורו". פסחו נותן ואחד אחד כל "תנא, משנה 32)סה:
וכו' קלים קדשים והפסח והמעשר "הבכור נו: זבחים
ה"ג: בפ"ד להלן ועיין (=ירושלים)". העיר בכל ונאכלין

מיד". ישרף מירושלים שיצא שנאמר 33)"הפסח כמו
אש". צלי הזה בלילה הבשר את "ואכלו ח): יב, (שמות

.ÊÌÈ¯eÓ‡ ÁÈpn‰34elL „Ú Ô¯ÈË˜‰ ‡ÏÂ35eÏÒÙÂ ««ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿¿
‰ÈÏa36‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

BÈ‡ - ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .¯˜a „Ú ÈbÁ ·ÏÁ ÔÈÏÈ»ƒ≈∆«ƒ«…∆¿««ƒ∆»«≈
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ37. ∆¿ƒ∆≈«¬∆

קטז).34) ל"ת המצות (ספר קרבנות לשאר וה"ה פסח, של
ח.35) הלכ להלן ראה השחר, עמוד שעלה היינו
אלאֿאםֿכן 36) בלאֿתעשה, עובר אינו בלבד בלינה כלומר

בראשו  כגון פוסלת, שאינה לינה ישנה כי זו. לינה פסלתם
(פ"ג  לעולם אותם מקטירים ירדו לא שאם מזבח, של

יא). הלכה המוקדשין פסולי שאין 37)מהלכות לאו ו"כל
הלכה  סנהדרין מהלכות (פי"ח עליו" לוקין אין מעשה, בו

ב).

.Á‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈÁÒt È·ÏÁ ÔÈ¯ÈË˜Óe38‰ÏÚiL „Ú «¿ƒƒ∆¿≈¿»ƒ»««¿»«∆«¬∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯ÁM‰ „enÚ39‰Úa¯‡ ÏÁLk «««««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»»

˙aL È·ÏÁ È¯‰L ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ40ÌBÈa ÔÈ·¯˜ »»ƒ¿¿«»∆¬≈∆¿≈«»¿≈ƒ¿
ÔÈ‡ - ÏÁa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ Ì‡ Ï·‡ ;·BË¬»ƒ»«¿»»»»ƒ¿¿…≈

ÏÁ È·ÏÁ ÔÈ¯ÈË˜Ó41.·BË ÌBÈa «¿ƒƒ∆¿≈…¿

שלא 38) גזרו חכמים אבל התורה. מן פירוש, נט: פסחים
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ד חצות עד אלא יקטירו

שם.39)ב). בשבת.40)פסחים שקרבו קרבנות חלבי
שבת.41) בערב שקרבו קרבנות חלבי

.Ë˙Bzk LÏLa ËÁL ÁÒt‰42eËÁLÂ :¯Ó‡pL . «∆«ƒ¿»¿»ƒ∆∆¡«¿»¬
.Ï‡¯OÈÂ ,‰„ÚÂ ,Ï‰˜ - Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ï‰˜ Ïk B˙‡……¿«¬«ƒ¿»≈»»¿≈»¿ƒ¿»≈

˙ÎÂ ˙k ÏÎa Ì„‡ Èa ÌÈLÏMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â43. ¿≈¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»¿»«»«

אם 42) בדיעבד אבל למצוה, זה וכל סד. פסחים משנה
יא. הלכה להלן ראה כשר, הפסח - אחת בבת שחטו

פחותה 43) עדה שאין אדם. בני תשעים ביחד שהם
"עד  כז) יד, (במדבר המרגלים אצל כתוב שהרי מעשרה,
ונשארו  וכלב, יהושע יצאו והרי הזאת", הרעה לעדה מתי
ו"ישראל", "קהל" שאף לומר וסמכו עדה. ונקראו עשרה רק
שהם  עשרה, ואחד אחד כל הם ל"עדה", במקרא הסמוכים
אם  מסופקים שאנו ומפני שם). פסחים (מאירי שלשים ביחד
להיות  צריכים אדם) בני שלשים (שהם וישראל" עדה "קהל
לכל  עשרה של כתות לשלש התורה שכוונת או אחת, בבת
שלשים  כת ובכל כתות שלש עושים לכך זה, אחר בזה כת,
אחת  בבת גם עשו: דממהֿנפשך הספק, מן להוציא אדם בני

סד:). (שם זה אחר בזה וגם

.ÈÌÈMÓÁ Ïk‰ eÈ‰44ÌÈLÏL ‰lÁza ÌÈÒÎ - »«…¬ƒƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿ƒ
ÂÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰¯OÚ ÔÈÒÎÂ ‰¯OÚ ÌÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈËÁBL¿¬ƒ¿¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ¬»»¿¿ƒ

‰¯OÚ ÔÈÒÎÂ ‰¯OÚ ÔÈ‡ˆBÈÂ45. ¿¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ¬»»

להשלים 44) כדי אדם בני עוד שיגיעו עד להמתין צורך אין
וכו'. נכנסים אלא תשעים, למספר שם.45)עד פסחים
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כדי  הוא העשרה, שנכנסים בעת העשרה שיוצאים ומה
הדבר  יראה כן לא שאם כתות, שלש כאן שיש ניכר שיהיה
ג' כאן ואין שבפנים אלו על נוספו רק אלו עשרה כאילו

שם). פסחים (מאירי כתות

.‡ÈÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ÌÈMÓÁÓ ˙BÁt eÈ‰»»≈¬ƒƒ≈¬ƒ∆«∆«
‰lÁzÎÏ46¯Lk - eËÁL Ì‡Â] .47Ôlk eËÁL Ì‡Â [. ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»≈¿ƒ»¬À»

˙Á‡ ˙·a48¯Lk -49?ËÁL „ˆÈk .50˙k‰ ‰ÒÎ ¿«««»≈≈«ƒ¿»ƒ¿¿»««
˙B˙Ïc ÔÈÏÚBÂ ,‰¯ÊÚ‰ ‡lÓ˙zL „Ú ‰BL‡¯‰»ƒ»«∆ƒ¿«≈»¬»»¿¬ƒ«¿
Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .Ô‰ÈÁÒt ˙‡ ËÁLÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe ‰¯ÊÚ‰»¬»»«¿ƒƒƒ¿…∆ƒ¿≈∆¿»¿«∆≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÌÈiÂÏ‰ ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ·È¯˜Óe ÔÈËÁBL51Ì‡ . ¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆««≈ƒ
- ·È¯˜‰lÓ ˙k‰ ‰ÓÏL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ïl‰‰ e¯Ób»¿««≈«¬«ƒ…»¿»««ƒ¿«¿ƒ

ÌÈBL52.ÔÈLlLÓ - ·È¯˜‰Ï eÓÏL ‡ÏÂ eL Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿…»¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ
eLlL ‡Ï ÌÏBÚÓe53. ≈»…ƒ≈

שלוש 46) שיהיו איֿאפשר מחמישים שבפחות שם. פסחים
שזה 47)כתות. נכון וכן ליתא. תימן ובכ"י רומי בדפוס

דלהלן. בהא אחת".48)כלול "בכת רומי: בדפוס
בפסח 49) יוצאין כולן ישראל שכל "מנין מא: קידושין

שמח). (אור אותו" ושחטו יב) (שמות שנאמר אחד,
אחת  בבת שחטו אם "יכול, מז): (יב, דרשב"י ובמכילתא
אותו". יעשו ישראל עדת כל תלמודֿלומר פסול, יהא

סד.50) בפסחים פ"ד.51)משנה פסחים תופסתא
שניה.52) פעם הלויים את 53)קוראים לגמור הספיקו לא

שהיו  "לפי נד:), סוכה (רש"י השלישית בפעם ההלל כל
רש"י). שם, (פסחים במלאכתן" ומהירים מרובין כהנים שם

.·È‰‡È¯˜e ‰‡È¯˜ Ïk ÏÚ54˙BÚÈ˜z LÏL ÔÈÚ˜Bz «»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ
˙B¯ˆBˆÁa55‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ‰ÚÈ˜z :56ÔÈ‡Â Ï‡B‰ . «¬¿¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿≈

˙ÚLa ÔÈÚ˜Bz ,Ceq ˙ÚLa Ú˜˙Ï ÌÈÎÒ BÏ¿»ƒƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«
‰ËÈÁL57. ¿ƒ»

כאחד 54) "ויהי יג) ה, הימיםֿב (דברי שכתוב ההלל. של
ולהודות  להלל אחד קול להשמיע ולמשוררים למחצצרים

ספר). (קרית "ותקעתם 55)לה'" י) י, (במדבר שכתוב
זוטא: ובספרי שלמיכם", זבחי ועל עולותיכם על בחצוצרות
זביחת  זו זבחיכם, ועל חובה. עולות אלו עולותיכם, "על

ותקעו".56)הפסח". הריעו "תקעו סד. פסחים משנה
נסכים 57) לו שיש "תמיד ה"ה: פ"ה פסחים ירושלמי

לשחיטתו". תוקעין נסכים לו שאין פסח לנסכים, תוקעים

.‚ÈÌÈ‰k‰58È˜¯ÊÓ Ô‰È„È·e ˙B¯eL ˙B¯eL ÌÈ„ÓBÚ «…¬ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈
‰¯eL ,ÛÒk - ÛÒk dlkL ‰¯eL .·‰Ê È˜¯ÊÓe ÛÒk∆∆ƒ¿¿≈»»»∆À»∆∆∆∆»
‰È‰iL È„k ,ÌÈ·¯ÚÓ eÈ‰ ‡ÏÂ .·‰Ê - ·‰Ê dlkL∆À»»»»»¿…»¿…»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÈB Ì‰Ï59ÌÈÏeL ÔÈ˜¯ÊnÏ eÈ‰ ‡ÏÂ .60‡lL È„k , »∆¿…»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆…
Ìc‰ L¯wÈÂ ÌeÁÈpÈ61. «ƒ¿ƒ»≈«»

שם.58) פסחים סד:59)משנה אלא 60)שם סד. שם
עגולה. לזריקה 61)שתחתיתם ראוי יהיה ולא הדם יקפא

הפנימיות  חטאות בדם כא. במנחות אמרו [שכן שם). (רש"י
טבילה  בר לאו והאי רחמנא, אמר והזה "וטבל שקרש:
וראה  לשפיכה]. ראוי שאינו והואֿהדין הוא". והזאה

טז. והערה ד הלכה למעלה

.„ÈËÁBM‰ ËÁL62Ô‰k‰ Ïa˜Â63B¯·ÁÏ B˙B , »««≈¿ƒ≈«…≈¿«¬≈
‰Âˆna ÌÈa¯ e˜qÚ˙iL È„k ,B¯·ÁÏ B¯·ÁÂ64„Ú , «¬≈«¬≈¿≈∆ƒ¿«¿«ƒ«ƒ¿»«

‰ÎÈÙL BÎÙBL ,ÁaÊnÏ ·B¯w‰ Ô‰k Ïˆ‡ Ìc‰ ÚÈbiL∆«ƒ««»≈∆…≈«»«ƒ¿≈«¿¿ƒ»
„BÒÈ‰ „‚k ˙Á‡65¯Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ˜¯ÊÓ Ïa˜Óe , ««¿∆∆«¿¿«≈ƒ¿»∆»»≈¿««

Ô˜È¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ Ck66Blk ˙‡ ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏB˙Â .67, »«¬ƒ∆»≈»¿ƒ«¿ƒƒ∆À
BÚ¯B˜Â68‰‡Bv‰ Ô‰Ó ¯ÈÒnL „Ú ÂÈ·¯˜ ˙‡ ‰ÁÓÓe ¿¿¿«∆∆¿»»«∆≈ƒ≈∆«»
L¯t‰Â69ÔÈ¯eÓ‡‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,70ÈÏÎa Ô˙BÂ71 ¿«∆∆ƒ∆»≈ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
ÔÁÏBÓe72Ô‰k‰ Ô¯ÈË˜Óe73„ˆÈÎÂ .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ¿»«¿ƒ»«…≈««≈«ƒ¿≈«¿≈«
ÔÈÏBz74ÔÈÚe·˜ eÈ‰ ÏÊ¯a ÏL ˙B¯ÓÒÓ ?ÔÈËÈLÙÓe ƒ«¿ƒƒ«¿¿∆«¿∆»¿ƒ

ÈÓ ÏÎÂ .ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz Ô‰aL ,ÌÈ„enÚ·e ÌÈÏ˙ka«¿»ƒ»«ƒ∆»∆ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
Ó ‡lLÌÈ˜ÏÁÂ ÌÈwc ˙BÏ˜Ó - ˙BÏ˙Ï ÌB˜Ó ‡ˆ75 ∆…»»»ƒ¿«¿«ƒ¿«»ƒ

‰ÏB˙Â B¯·Á Û˙k ÏÚÂ BÙ˙k ÏÚ ÁÈpÓ ,ÌL eÈ‰»»«ƒ««¿≈¿«∆∆¬≈¿∆
.ËÈLÙÓe«¿ƒ

ביאת 62) מהלכות (פ"ט בזר כשרה שהשחיטה ישראל, אפי'
ה"ו). ואסור 63)מקדש הכהן על מצוה ואילך שמקבלה

שם). מקדש (ביאת יד,64)בישראל (משלי שנאמר כמו
סד:). (פסחים מלך" הדרת עם "ברוב ראה 65)כח)

ו. הלכה על 66)למעלה מעבירין שאין משום להיפך, ולא
אותה  עשה אלא תחמיצנה, אל לידך שבאה מצוה המצוות,

שם. פסחים עיין שגם 67)מיד, נראה הלשון מסתימת
ר"י  של חכמים וכדעת כן, עשו בשבת להיות שחל בי"ד
להוצאת  צורך זה שאין שאףֿעלֿפי ברוקא, בן יוחנן ר' בנו
יסריח  שלא הקרבן לכבוד זה הרי – להקטרה האימורים

בכס"מ). וראה קטו: ראה 68)(שבת בטנו. את כלומר,
ו. הלכה רב 69)למעלה קרביו, מיחוי "מאי סח. בפסחים

רב  הצואה), שתצא (כדי בסכין (למעיו) שמנקבן אומר הונא
דוחקא  אגב דנפקא דמעייא שירקא אמר רב בר חייא
בסכין). שדוחק עלֿידי רק שיוצא למעיים הדבוקה (הליחא
והפרש". הצואה מהן "שמסיר שניהם: דברי את כלל ורבינו

ו.70) הלכה למעלה סד:71)ראה שם כמו 72)משנה
(מנחות  מלח" תקריב קרבנך כל "על יג) ב, (ויקרא שכתוב

יא). הלכה מזבח איסורי מהלכות ופ"ה זר 73)כ. אבל
מקדש  ביאת מהלכות ופ"ט סה: (פסחים להקטיר פסול

בֿד). במשנה.74)הלכות סד. (פיה"מ 75)שם משופין
שם).

.ÂË‰¯ÊÚ‰ ˙B˙Ïc ÔÈÁ˙Bt ,·È¯˜‰lÓ eÓÏL»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¬»»
,‰iL ˙‡ˆÈ .‰iL ‰ÒÎÂ ‰BL‡¯‰ ˙k ˙‡ˆBÈÂ¿≈«»ƒ»¿ƒ¿¿»¿ƒ»»»¿ƒ»
‰OÚÓ Ck ‰BL‡¯ ‰OÚÓk .˙ÈLÈÏL ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»¿ƒƒ¿«¬≈ƒ»»«¬≈
,˙‡ˆÈÂ ˙ÈLÈÏL ˙k ‰ÓÏL .˙ÈLÈÏLe ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ»¿»«¿ƒƒ¿»»

‰¯ÊÚ‰ ˙‡ ÌÈˆÁB¯76. ¬ƒ∆»¬»»

וכשרוצים 76) בעזרה, עוברת היתה המים אמת סד. פסחים
יציאתה, נקב את (=סותמין) פוקקין היו העזרה את להדיח
כן  ואחרי העזרה, כל את ומדיחין גדותיה על עולים והמים
שם). (רש"י ויוצאים יורדים והמים הסתימה את פותחין היו

.ÊËÏÁ77e‰OÚÓk - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿«¬≈
,˙aLa ‰¯ÊÚ‰ ˙‡ ÔÈˆÁB¯Â .˙aLa e‰OÚÓ Ck ÏÁa¿…»«¬≈¿«»¿¬ƒ∆»¬»»¿«»

Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ ÔÈ‡L78C¯ˆ BÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ∆≈ƒ¿«ƒ¿»¬ƒ¿»»∆≈…∆
‰„B·Ú79‡e‰ ¯z‰ Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ .80. ¬»ƒ¿«ƒ¿»∆≈
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שם.77) סה.)78)פסחים (שם אליעזר רבי של כרבנן
יבוא  שמא בלבד, מדרבנן אלא התורה מן אינו זה שאיסור
בפ"א  (ראה מרוצף בקרקע גם כן ואסרו גומות. להשוות
מרוצפת) היתה שהעזרה י, הלכה הבחירה בית מהלכות
מה' (פכ"א מרוצף שאינו בקרקע גומות להשוות יבוא שמא

ג). הל' עליהם 79)שבת לעבור אצטבאות להניח שאפשר
בשבת. להדיח (שם)80)ולא הסובר נתן, ר' כדעת שלא

שרבים  לפי במקדש, אף התירו לא צריכה שאינה ששבות
(כסףֿמשנה). עליו חולקים

.ÊÈB˙È·Ï BÁÒt ˙‡ CÈÏBÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡≈»∆»¿∆»ƒ∆ƒ¿¿≈
˙aLa81Ì‰ÈÁÒÙa ÔÈ‡ˆBÈ ‰BL‡¯‰ ˙k ‡l‡ . ¿«»∆»«»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆

Ì‰ÈÁÒÙa ÔÈ‡ˆBÈ ‰iM‰Â ,˙Èa‰ ¯‰a ÔÈ·LBÈÂ¿¿ƒ¿«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆
ÏÈÁa ÔÈ·LBÈÂ82ÔÈ„ÓBÚ ˙ÈLÈÏM‰Â ,83ÔÓB˜Óa ¿¿ƒ«≈¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»

Ïk CÏB‰Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú Ïk‰ ÌÈ‰BLÂ .‰¯ÊÚa»¬»»¿ƒ«…«»≈«»¿≈»
B˙È·Ï BÁÒÙa „Á‡84. ∆»¿ƒ¿¿≈

איסור 81) שאין ואףֿעלֿפי סד:). (שם במשנה הוא כן
ככרמלית  דינה ירושלים שהרי זו, בהוצאה דאורייתא
שבות  התירו לא למקדש, חוץ שזהו כיון – קא.) (עירובין

מהלכות 82)(מאירי). (פ"ה הבית להר העזרה בין שהיה
ג). הלכה הבחירה שם:83)בית המשנה לשון כן

הכיתות  ששתי שאע"פ עומדת", במקומה "והשלישית
בעזרה  שהיא לפי יושבת, אינה זאת – יושבות הראשונות
מהלכות  בפ"ז כמש"כ העזרה. בכל לישב אדם לכל ואסור

שמח). (אור ו הלכה הבחירה (ראה 84)בית שבירושלים
ו). הלכה למעלה

.ÁÈÂÈ·¯˜ ÈeÁÓe BÓc ˙˜È¯Êe ÁÒt‰ ˙ËÈÁL85 ¿ƒ««∆«¿ƒ«»ƒ¿»»
ÂÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰Â86˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc -87¯LÙ‡ È‡L ; ¿∆¿≈¬»»ƒ∆««»∆ƒ∆¿»

:¯Ó‡pL ,ÔÓÊ BÏ Úe·˜ È¯‰L ,˙aM‰ Ì„˜ Ô˙BOÚÏ«¬»…∆««»∆¬≈»«¿«∆∆¡«
B„ÚBÓa88B˙·k¯‰ Ï·‡ .89B˙‡·‰Â90ÌeÁzÏ ıeÁÓ91 ¿¬¬»«¿»»«¬»»ƒ«¿

BzÏaÈ ˙ÎÈ˙ÁÂ92ÈÏÎa93;˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - «¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ≈»ƒ∆««»
CzÁÏ ÏBÎÈ Ì‡Â .˙aM‰ Ì„˜ Ô˙BOÚÏ ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»«¬»…∆««»¿ƒ»«¿…

B„Èa BzÏaÈ94C˙BÁ - ˙aLa95- ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â . ««¿¿»¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈»
ÈÏÎa elÙ‡ dÎ˙BÁ96Ïk Lc˜na ˙e·L ÔÈ‡L .Ï97. ¿»¬ƒƒ¿ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿»

;˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - ÂÈ·¯˜ ˙Á„‰Â B˙iÏˆ ÔÎÂ¿≈¿ƒ»«¬»«¿»»≈»ƒ∆««»
˙aM‰ ¯Á‡Ï Ô˙BOÚÏ ¯LÙ‡ È¯‰L98. ∆¬≈∆¿»«¬»¿««««»

יד.85) הלכה למעלה להקטירם 86)ראה אפשר כי אף
משום  שתחשך, עד להם ממתינים אין – שבת במוצאי

סח:). (פסחים בשעתה מצוה סה:87)שחביבה שם משנה
(סו):88) ובגמ' במועדו", הפסח את ישראל בני "ויעשו

לי  (="להקריב בתמיד מועדו ונאמר בפסח, מועדו "נאמר
(שכתוב  השבת את דוחה תמיד מה ב) כה, במדבר - במועדו
ונסכה", התמיד עולת על בשבתו שבת "עולת שם) (במדבר
את  דוחה פסח אף השבת), את דוחה שתמיד שמשמע

לעזרה,89)השבת". הרבים רשות דרך לעיר מחוץ
אלא  עצמו" את נושא "החי אמרו שלא התורה, מן שאסורה
בפיה"מ  (ראה הבהמה את בנושא ולא האדם את בנושא
וגם  טז). הלכה שבת מהלכות ובפי"ח , ונג: סה: לפסחים
(ראה  מדרבנן אלא אסורה שאינה גופא בירושלים ההעברה

במקדש  זה שאין כיון הותרה, לא – עח) הערה למעלה
שם). למעלה בלי 90)(ראה (אף ברגליו להביאו

שאיסורו 91)להרכיבו). לעיר מחוץ אמה אלפיים שהוא
(ראה  שבות גם אסור למקדש חוץ שהוא וכיון מדרבנן,
מן  שאיסורו מיל, עשר לשנים מחוץ וכלֿשכן למעלה).
(מאירי). א הלכה שבת מהלכות בפ"ז כמפורש התורה,

את 92) מכשירים ובחתיכתה כב). כב, (ויקרא מום שהיא
להלן. ראה להקרבה, רבינו 93)הקרבן בדברי להלן נראה

מלאכת  כאן שאין ואע"פ התורה, מן אסורה בכלי שחתיכה
"מכה  מלאכת כאן יש – ח) הלכה שבת מהלכות (פ"ט גוזז
סד  עמוד שם עיין לקרבן, מכשירו בזה שהרי בפטיש",

צפנתֿפענח. בשם ס בכך 94)הערה לחתוך הדרך שאין
אסרו  חכמים אלא דאורייתא איסור כאן ואין בסכין, כיֿאם

קג). בעירובין (רש"י שבות משום ולא 95)זאת במקדש
במשנה). שם (עירובין משנה 96)במדינה במקדש.

לא  אבל במקדש יבלת חותכין סח:): ופסחים שם (עירובין
בגמרא  דאמר" וכ"חד אסור", וכאן כאן בכלי ואם במדינה,
בכלי, גם במקדש חותך יבשה, אבל לחה. כשהיבלת שם

מדרבנן. אלא איסורה לעשות 97)שאין אפשר שהיה אף
מחוץ  והבאתו הרכבתו ורק במקדש. שהוא כיון שבת, מערב
הותרה  שלא יט הלכה (להלן הקדשתו וכן (למעלה), לתחום
חוץ  שהם משום הותרו, לא זמן) לה שקבוע מפני אלא

לחםֿמשנה. ועיין סה:98)למקדש, פסחים

.ËÈ˙aLa ‰p‡È·È ‡Ï - ÔÈkÒ ‡È·‰ ‡ÏÂ ÁÎL99; »«¿…≈ƒ«ƒ…¿ƒ∆»¿«»
B¯Óˆ· B‡ O·k‰ È¯˜ ÔÈa d˙B ‡l‡100„Ú BLÈkÓe ∆»¿»≈«¿≈«∆∆¿«¿«ƒ«

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌL BLÈc˜Óe ‰¯ÊÚÏ B‡È·nL∆¿ƒ»¬»»«¿ƒ»¿««ƒ∆
˙aLa ¯nÁÓ101‡e‰ „È ¯Á‡Ïk ¯nÁÓ -102ÈtÓe , ¿«≈¿«»¿«≈ƒ¿««»ƒ¿≈
¯zÓ ‰Âˆn‰103‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ¿»À»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…

ÔÈ„Ú BÁÒt LÈc˜‰104Ì‡ Ï·‡ ;'ÁÒt ‰Ê' ¯Ó‡ ‡ÏÂ ƒ¿ƒƒ¿¬«ƒ¿…»«∆∆«¬»ƒ
„·BÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈkÒ ‡È·È ‡Ï - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ…»ƒ«ƒ»»ƒ¿≈∆≈

ÌÈL„wa105BÁÒt LÈc˜‰Ï e¯Èz‰ ‰Ó ÈtÓe . «»»ƒƒ¿≈»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿
?˙aLa106ÔÓÊ BÏ Úe·˜Â ÏÈ‡B‰107BLÈc˜‰Ï ¯zÓ , ¿«»ƒ¿»«¿«À»¿«¿ƒ

B˙‚È‚Á Ì„‡ LÈc˜Ó ÔÎÂ .˙aLa108BÈ‡Â ·BË ÌBÈa ¿«»¿≈«¿ƒ»»¬ƒ»¿¿≈
LLBÁ109. ≈

למעלה),99) (ראה כרמלית דרך ולא הרבים רשות דרך לא
סו:) סו. (פסחים שבת מערב להביאו לו אפשר היה שהרי

בצמרו.100) תוחבו טלה שפסחו מי "אמרו, סו.) (שם בגמ'
קרניו". בין תוחבו גדי שפסחו בהמה 101)מי מנהיג

"לא  י) כ, (שמות שנאמר ממה בשבת ואיסורו משא. טעונה
קנג: (שבת אחריה מחמר והוא וגו', אתה מלאכה כל תעשה

אֿב). הלכות שבת מהלכות ופ"כ שם, שאין 102)ורש"י
זו. במלאכה והגדי הכבש ממצות 103)דרך לבטלו שלא

אחר  שבות וכל הוא, למקדש שחוץ ואע"פ הפסח. הקרבת
למעלה) (ראה שבת מערב לעשותו יכול היה אם התירו לא

(מאירי). בו הקילו בשינוי שעושהו כיון סו:104)– שם
ולא 105) שורך, בבכור תעבוד "לא יט) טו, (דברים וכתוב

אסור  שהבכור "מלמד (שם): ובספרי צאנך". בכור תגוז
מנין, קדשים שאר בכור, אלא לי אין ועבודה. ודין בגיזה

בגיזה  אסורין שיהיו דין אינו וכו' קדשים שאר וכו' הוא
הי"ח).106)ועבודה. למעלה (ראה במקדש שלא אפילו
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יד).107) הלכה שבת מהלכות ופכ"ג שם, (פסחים ביום לבו
חג 108) של הראשון ביוםֿטוב להקריב שצריך חגיגה קרבן

ה'. לפני להראות מהלכות 109)בבואו ופכ"ג שם, פסחים
שם. שבת

.Î- ‰Ù¯Ë B‡ ÌeÓ ÏÚa ‡ˆÓÂ ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«∆«¿ƒ¿»««¿≈»
‰‡Ó elÙ‡ .˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,¯Á‡ ËÁBL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«≈≈¿…≈¿«»¬ƒ≈»

„Á‡ ¯LÎiL „Ú ,CÏB‰Â ËÁBL ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê110„Ú B‡ ∆««∆≈¿≈«∆ƒ¿«∆»«
‡e‰ Òe‡ È¯‰L ,ÈMÏ ‰ÁcÈÂ .CLÁzL111. ∆∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ∆¬≈»

דברים 110) אלו פרק סוף פסחים במשנה קצת מתבאר
מום",111)(כסףֿמשנה). בעל "נמצא הרי עיון: [צריך

ע"א: בפסחים כמפורש שוגג, אלא אנוס אינו התחיל, שבו
יעקב  הרה"ג העיר ועוד י. הלכה שגגות מהלכות ופ"ב
מקריב  בראשון הקריב ולא בראשון הזיד הרי קצנלבויגן:

ב]. הלכה פ"ה להלן כמפורש בשני,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שראוי 1) מי ועל למנוייו אלא הפסח שוחטים שאין יבאר

ראוי. שאינו ולמי שראוי למי שחטו ודין לאכול,

.‡ÂÈÈeÓÏ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡2:¯Ó‡pL . ≈¬ƒ∆«∆«∆»ƒ¿»∆∆¡«
‰O‰ ÏÚ eqÎz3‡e‰Lk ÂÈÏÚ ÌÈpÓ˙nL ,„nÏÓ - »…««∆¿«≈∆ƒ¿«ƒ»»¿∆

ÈÁ4Èa ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ÁÒt‰ ÏÚ ÌÈpÓ˙n‰ el‡Â . «¿≈«ƒ¿«ƒ««∆«≈«ƒ¿»ƒ¿≈
‰¯e·Á5. ¬»

בני 2) לשם ולא חי, כשהוא עליו שנמנו החבורה בני לשם
עבר  אם ה"ה להלן וראה סא.). (פסחים אחרת חבורה

ותכוסו 3)ושחטו. נפשות", "במכסת (שם) כתוב וגם
"את  כג) כז, (ויקרא שכתוב כמו מנין, לשון הם ובמכסת

שם). פסחים, (רש"י הערכך" במכילתא 4)מכסת למדו כן
דרשב"י: ובמכילתא חי. בשה שמדובר הזה הפסוק מן שם
- להלן האמור שה מה שה. להלן ונאמר שה, כאן "נאמר
ולא  חי שה - כאן האמור שה אף שחוט, שה ולא חי שה
(משור  להלן "ונאמר כת"י: גנים' מעין וב'ילקוט שחוט".
האמור  שה מה יג), כב, (שמות חיים שה עד) חמור עד

קיד). אות שם שלמה' ('תורה וכו'" חי סא,5)להלן שם
מקומות. כמה ובעוד א.

.·‡e‰Â .¯Lk - BÓˆÚÏ ÁÒt‰ ˙‡ ËÁML „ÈÁÈ»ƒ∆»«∆«∆«¿«¿»≈¿
ÏÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL6Blk ˙‡7‡lL ÔÈÏczLÓe . ∆ƒ¿∆»∆¡…∆Àƒ¿«¿ƒ∆…

„ÈÁÈ ÏÚ ‰lÁzÎÏ ËÁMÈ8B˙‡ eOÚÈ :¯Ó‡pL ,9. ƒ»≈¿«¿ƒ»«»ƒ∆∆¡««¬…

כרבי 6) ופסק יוסי, ורבי יהודה רבי נחלקו - א צא, בפסחים
לאכלו, ויכול ש"יחיד יהודה) רבי נגד כמותו (שהלכה יוסי
לפי  "איש ד): יב, (שמות שנאמר לפי עליו", שוחטין
את  לו לשחוט מותר לאכלו, ויכול שיחיד הרי אכלו",

שוחטין 7)הפסח. - לאכלו ויכול "יחיד שם: בברייתא
עליהן", שוחטין אין - לאכלו יכולין ואין עשרה עליו,
פעמים  אומר, יוסי "רבי ה) טז, (דברים ראה פ' וב'ספרי'
ואין  עשרה שהם ופעמים עליו, אותו ושוחטים אחד שהוא
אין  לאוכלו יכולים ואינן עשרה כו' עליהם אותו שוחטים
הרי  פסול". לידי הפסח את יביאו שלא עליהן, אותו שוחטין
ויכול  "יחיד פירש: שם ורש"י כולו. באכילת שמדובר

כזית". אותו 8)לאכול יעשו האי "ורבנן, א: צה, פסחים
ליה, עבדי מאי שני) פסח לענין יב ט, בבמדבר (הנאמר
דכמה  היחיד, על הפסח את שוחטין שאין ליה מיבעי
להשתדל  שאפשר מה שכל =) מהדרינן לאהדורי דאפשר
שסוגיא  רבינו וסובר משתדלים)". – היחיד על לשחוט שלא
היחיד, על לשחוט שמתיר יוסי רבי דברי לפי היא זו
לשחוט  שלא שאפשר, כמה עד להשתדל יש ואףֿעלֿפיֿכן
על  שוחטין שאין הסובר יהודה לרבי שאילו היחיד. על
הפסוק  מן כן למד כבר שהרי זה, לפסוק צורך אין היחיד,
"כמה  לומר שייך וגם באחד", הפסח את לזבוח תוכל "לא
ולפי"ז  הדין. מצד זהו שהרי מהדרינן", לאהדורי דאפשר
אין  שני שפסח שכשם שני, מפסח ראשון פסח למדו
כתבו  וכן ראשון, בפסח הדין כן ביחיד, לכתחילה שוחטין
נראה  (וכן בכסףֿמשנה. וראה מיבעי, ד"ה שם ה'תוספות'
על  שוחטין אין ראשון שפסח למאןֿדאמר שאף נא. ביומא
"יעשו  שהפסוק הרי היחיד, על שוחטין שני פסח – היחיד
שאינה  מצוה שזוהי לומר וצריך לכתחילה. אלא אינו אותו"

צה.) שם ראה גופו, זו:9)על בלשון נאמרו פסוקם שני
יעשו  ישראל עדת "כל מז: יב, שמות ראשון, בפסח א',
הפסח  חוקת "ככל יב: ט, במדבר שני, בפסח וב' אותו",
למעלה  שנזכרה א צה, בפסחים הסוגיא ולפי אותו". יעשו
בשם  שכתב מה בכסףֿמשנה ועי' השני, לפסוק הכוונה –

רבינו. של בנו אברהם ר' הרב

.‚Èe‡¯L ÈÓ ÏÚ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ∆«∆«∆»«ƒ∆»
ÏÎ‡Ï10ÔË˜ ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡ ‰È‰ .11B‡ Ô˜Ê B‡ ∆¡…»»∆»ƒ¿≈¬»»»»≈

Êk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ Ì‡ :‰ÏBÁÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ˙È12Ì‡Â , ∆ƒ»∆¡…¿«ƒ¬ƒ»»¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - Â‡Ï13BÏÎ‡ ÈÙÏ LÈ‡ :¯Ó‡pL ; »≈¬ƒ»»∆∆¡«ƒ¿ƒ»¿

‰‡Ó ÏL ‰¯e·Á elÙ‡ .ÏÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL „Ú -«∆ƒ¿∆»∆¡…¬ƒ¬»∆≈»
ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â¿≈»∆»≈∆»∆¡…¿«ƒ≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ14. ¬≈∆

דלהלן.10) כזית, והיינו: א. סא, פסחים סוכה 11)משנה,
את  עליו שוחטין צלי כזית לאכול (קטן) "יכול ב: מב,
ואףֿעלֿפי  אכלו", לפי איש ד) יב, (שמות שנאמר הפסח,
נפשות" "במכסת בכלל הוא – "איש" בכלל אינו שקטן
בא) פ' (שמות במכילתא גם וראה דרשב"י). (מכילתא

בסמוך. להלן א.12)המובאת צא, פסחים משנה,
יצאו 13) אכלו, לפי איש "ת"ל בא: פ' שמות מכילתא,

שוחטין  שאין כזית, לאכול יכולין שאינן והקטן החולה
יכול  שאינו ולמי לאכול, שיכול למי "שחטו ואם עליהן".

ה"ה). (להלן כשר" וכו' שם.14)לאכול פסחים,
בוודאי  קטנה, החבורה אם פירושו: הוא כן זה, ו"אפילו"
יכול  מהם אחד כל כשאין הפסח, את עליהם שוחטים שאין
אפילו  אלא פסול, לידי הפסח את יביאו שהרי כזית, לאכול
הפסח  את שיביאו חשש שאין אדם, בני מאה בחבורה ישנם
שוחטים  אין זאת בכל – אותו יאכלו שבוודאי פסול, לידי

כזית. לאכול יכול מהם אחד כל שאין כיון עליהם,

.„ÌÈpË˜ B‡ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ‰¯e·Á ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ¬»»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ
ÌÈ„·ÚÂ15Ô‰ÈÈa L‡¯ ˙el˜ ‰È‰z ‡lL ÈtÓ ,16. «¬»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿∆«…≈≈∆

ÈL ÁÒÙa elÙ‡ ,ÌÈL dlk ‰¯e·Á ÌÈOBÚ Ï·‡17, ¬»ƒ¬»À»»ƒ¬ƒ¿∆«≈ƒ
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ÌÈ„·Ú dlk B‡18ÏÏkÓ eÈ‰iL ÌÈpËw‰ ÏÚ ÔÈËÁBLÂ . À»¬»ƒ¿¬ƒ««¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
‰¯e·Á‰ Èa19,ÌÈpË˜ dlk ‰¯e·Á ‰È‰zL ‡Ï , ¿≈«¬»…∆ƒ¿∆¬»À»¿«ƒ

˙Ú„ Èa ÔÈ‡L20ÔÎÂ .21dlk ‰¯e·Á ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ∆≈»¿≈««¿≈≈ƒ¬»À»
ÌÈB‡ B‡ ÌÈ˜Ê B‡ ÌÈÏBÁ22ÔÈÏBÎÈ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈ƒ¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒ

ÏÎ‡Ï23‰ËeÚÓ Ì˙ÏÈÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ;24e¯È‡LÈ ‡nL , ∆¡…ƒ«¬ƒ»»¿»∆»«¿ƒ
ÏÚ eËÁLÂ e¯·Ú Ì‡Â .Ïeqt È„ÈÏ e‰e‡È·ÈÂ ÁÒt‰«∆«ƒƒƒ≈ƒ¿ƒ»¿¿»¬«

¯Lk - BÊ ‰¯e·Á25dlk ‰¯e·Á ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¬»»≈¿≈≈ƒ¬»À»
ÌÈ¯b26Ba e˜c˜„È ‡nL ,27Ì‡Â .Ïeqt È„ÈÏ e‰e‡È·ÈÂ ≈ƒ∆»¿«¿¿ƒƒƒ≈ƒ¿ƒ

¯Lk - Ô‰ÈÏÚ eËÁL28. »¬¬≈∆»≈

שם.15) וגמ' ערוה 16)משנה לידי מביאה  ראש וקלות
שם: ובגמרא ה"ז). דעות מהל' ופ"ב מי"ג, פ"ג (אבות
ועבדים  קטנים רש"י), (עבירה, תפלות משום ועבדים "נשים

רש"י). זכור, (דמשכב פריצותא" בחול,17)משום שחל
שפסח  עצמן, בפני עליהן שוחטין אין - בשבת חל אם  אבל
ה"ח). פ"ה (להלן השבת את דוחה ואינו רשות להם שני
יוסי: ורבי יהודה רבי נחלקו צא:) (פסחים בברייתא והנה
שוחטין  ראשון) פסח =) בראשון "אשה יהודה רבי לפי
טפילה  אותה עושין שני) פסח =) ובשני עצמה, בפני עליה
בפני  עליה שוחטין בשני "אשה יוסי ולרבי לאחרים".
מדובר  רבינו דעת ולפי בראשון". לומר צריך ואין עצמה,
יהודה  לרבי גם בחול, חל אם אבל בשבת. י"ד כשחל שם
יהודה  כרבי הלכה רבינו ופסק עצמה, בפני עליה שוחטין
ולחםֿמשנה  בכסףֿמשנה וראה פ"ה, להלן ספר' ('קרית
שוחטין  אין בחול שגם סובר יהודה רבי כי גם (ויתכן שם).
שאמר  (שם), אלעזר כרבי פסק ורבינו עצמה, בפני עליה
תלוי  וזה עליה. שוחטין שבחול הרי שבת, דוחה שאינו
שמעון  ורבי יוסי ורבי יהודה רבי בה שנחלקו בפלוגתא
סומכות  אין נשים יהודה רבי שלדעת - א לג, השנה בראש
סומכין  ישראל בני – ישראל בני אל "דבר שנאמר רשות, -
שנאמר  שני, פסח לענין כן וכמו סומכות", ישראל בנות ואין
דברי  שם, (פסחים אשה ולא איש ההוא, האיש ישא חטאו
שנשים  שמעון ורבי יוסי רבי לדעת אבל יהודה), רבי
בפ"ג  רבינו שכתב (כמו כוותייהו והלכה רשות, - סומכות
ד) ס"ק יז סי' לאו"ח הגר"א ביאור וראה ה"ט, ציצית מהל'
עליהן  ושוחטין רשות - שני פסח מקריבות נשים כן כמו –
"בשני  שאמר שם אלעזר רבי כוונת וזוהי עצמן. בפני
"ובראשון  בחול, שני פסח להקריב לה מותר כלומר רשות",
ועי' כנ"ל. דוחה, אינו השני אבל השבת", את ודוחה חובה

שמח'). (כסף18ֿ)'אור במצוות לאשה שווה שהעבד
ה"ג.19)משנה). למעלה נותר 20)ראה לידי ויביאוהו

מ"ז). פ"ח פסחים משניות על גדול' שם 21)('אור משנה,
א. מ 22)צא, אחד לו שמת ביום מי – הקרובים שבעת

עליו  חלה שכבר חצות, לאחר שמת והוא אונן. הוא המיתה
היום  חצות קודם מת אם אבל האנינות, קודם הפסח חובת
להלן  וראה א. צח, בפסחים כמבואר שני, לפסח נדחה הוא

ה"ט. כזית,23)פ"ו לאכול יכול מהם אחד כל כלומר,
ה"ט). פ"ו (להלן בערב לאכול לו מותר האונן ואף

כן 24) וכמו מועטה. והחולה הזקן של אכילתם כלומר,
בפירוש  (רבינו אבילותו לגודל דבר יאכל לא שמא האונן,

שם). הוא 25)המשניות, וכן כזית. לאכול יכולים שהרי

מלעשות  פטורין פסול, בהן אירע אם "לפיכך שם: במשנה,
הדם, עליהם ונזרק פסח שחטו אם לומר, "רוצה שני". פסח
אירע  ואחרֿכך עליהם, לשחוט ראוי אין שלכתחילה ואע"פ
במת, ונטמאו הזקנים או החולים או האוננים באלו פסול
שני, פסח מלעשות הן פטורין בלילה, לאכול יכולים שאינם
ב'אור  וראה פסח". לעשות ראויים והם שחטוהו שהם לפי
חבורה  על גם מוסב זה כי שמפרש שם, משניות על גדול'

יוםֿטוב'. כה'תוספות ודלא קטנים, ב.26)של צא, שם
ויפסלוהו 27) לדקדק עליו יחמירו תורה בני שאינן משום

וכן  ידקדקו", לא "שמא תימן: ובכת"י שם). (רש"י חנם על
ה"ז: פ"ח פסחים ה'ירושלמי' עלֿפי והוא וויניציאה, בדפוס
אין  מקולקלין שהן מתוך גרים, של חבורה עושין "אין
ב'תוספות' ועי' פסול". לידי אותו מביאין והם בו מדקדקין

שמא. ד"ה ('הר 28)שם שלמעלה וזקנים מחולים נלמד
המוריה').

.‰BËÁL29ÂÈÈeÓÏ ‡lL30„Á‡ Ïk ÔÈ‡L ÈÓÏ B‡ ¿»∆…ƒ¿»¿ƒ∆≈»∆»
˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó31ÌÈÏ¯ÚÏ BËÁML B‡32B‡ ≈∆»∆¡…¿«ƒ∆¿»«¬≈ƒ

ÌÈ‡ÓËÏ33ÏeÒt -34ÈÓÏe ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ÈÓÏ BËÁL . ƒ¿≈ƒ»¿»¿ƒ∆»∆¡…¿ƒ
,ÂÈÈeÓÏ ‡lLÂ ÂÈÈeÓÏ ,˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»∆¡…¿«ƒƒ¿»¿∆…ƒ¿»

ÌÈÏeÓÏ35¯Lk - ÌÈ‡ÓËÏÂ ÌÈ¯B‰ËÏ ,ÌÈÏ¯ÚÏÂ36; ¿ƒ¿«¬≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈
el‡k ÌÈ¯Á‡‰Â ,‰ÎÏ‰k ÔÈÏÎB‡ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ el‡L∆≈»¿ƒ¿ƒ«¬»»¿»¬≈ƒ¿ƒ

.Ì‰ÈÏÚ ·LÁ ‡Ï…»«¬≈∆

א.29) סא, פסחים שחטו 30)משנה, יכול שם: ברייתא,
במכסת  ת"ל וכשר, המצוה על כעובר יהא למנוייו, שלא

לעכב. הכתוב עליו שנה אינו 31)תכוסו, שהקרבן כגון
למעלה  (ראה כזית ואחד אחד לכל החבורה בני לכל מספיק
לאכול  יכולים שאינן זקנים או חולים שהיו כגון או ה"ב),
שם: ובגמ' שם. שבמשנה, לאוכליו" "שלא והיינו כזית.
פסול), (שהוא לן מנא לאוכליו שלא למנויו, שלא אשכחן
איתקש  תכוסו" אכלו לפי "איש ד) יב, (מות קרא אמר

למנויין. שאסורים 32)אוכלין נימולו, שלא ישראלים
יאכל  לא ערל "וכל מח) (שם, שנאמר כמו הפסח, לאכול
הפסח  מבשר כזית שאכל שערל ה"ח פ"ט להלן וראה בו".

לוקה. כמו 33)– שני, לפסח ונדחים בפסח שאסורים
לנפש  טמאים היו אשר אנשים "ויהי ו) ט, (במדבר שנאמר

ההוא". ביום הפסח לעשות יכלו ולא משנה,34)אדם,
שנימולו.35)שם. להלן.36)ישראלים וראה שם.

.Â- ÌÈÏ¯ÚÂ ÌÈÏeÓ ÌLÏ Ìc‰ ˜¯ÊÂ ÌÈÏeÓÏ BËÁL¿»¿ƒ¿»««»¿≈ƒ«¬≈ƒ
ÏeÒt37Ôa¯˜‰ ¯wÚ ‡È‰L ,‰¯eÓÁ ‰˜È¯f‰L ;38. »∆«¿ƒ»¬»∆ƒƒ««»¿»

e¯tk˙iL ÌÈÏeÓÏ BËÁL39È¯‰L ;ÏeÒt - ÌÈÏ¯Ú Ba ¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿¬≈ƒ»∆¬≈
‰˜È¯fa ÌÈÏ¯Ú ˙·LÁÓ LÈ40˜¯ÊÏ ÂÈÏÎB‡Ï BËÁL . ≈«¬∆∆¬≈ƒ«¿ƒ»¿»¿¿»ƒ¿…

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lL BÓc41¯Lk ÁÒt‰ -42Ì„‡ ÔÈ‡Â , »∆…¿¿»«∆«»≈¿≈»»
B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ43ÌÈÏÎB‡ ˙·LÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ≈¿≈»¿ƒ∆≈«¬∆∆¿ƒ

‰˜È¯fa44. «¿ƒ»

בברייתא,37) שם שפירש חסדא כרב - ב סא, פסחים
בו", יאכל לא ערל "כל שם) (שמות, בתורה נאמר כדלהלן:
אבל  ערלים), שכולם =) ערלה כולה משמע ערל" "וכל
פסלה, לא – ערלים) וגם מולים גם בהם שיש =) מקצתה
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שאין  ללמדנו הפסח", חוקת "זאת מג) (יב, שם נאמר ושוב
גם  פוסלת בזריקה אבל בשחיטה, אלא אמורים הדברים
האחרונים) מן =) בתרא אשי שרב ואףֿעלֿפי ערלה. מקצת
השני  והכתוב ערלה, מקצת אפילו משמע ערל" ש"וכל סובר
בין  ערלה" "כולה שדוקאו ללמד בא הפסח" חוקת "זאת
שכלל  אע"פ אשי, כרב הלכה אין – בזריקה בין בשחיטה
בן  יהודה רבי נחלקו שכבר משום כבתרא", "הלכה הוא
בן  יהודה שרבי זה בכעין - א עח, בסנהדרין ורבנן בתירא
וחכמים  שהוא, כל נפש הוא נפש" ש"כל סובר בתירה
ה"ו) רוצח מהל' (פ"ד רבינו ופסק הנפש", "כל סוברים
(לחםֿ ערלה כולה היינו ערל", "וכל כאן כן וכמו כרבנן.

חומריה 38)משנה). "ומאי חסדא: לרב שם, פסחים
לאחר  הקרבן את לאכול (חושב פיגול מקבע דלא דזריקה
פיגול  מקיים שלא רש"י ומפרש בזריקה", אלא אכילתו) זמן
פסול. הרצאת כך כשר, כהרצאת וכו' בזריקה אלא

שיתכפרו.39) לשם 40)עלֿמנת הזריקה בשעת שהחושב
חסדא). כרב (שם, הקרבן את פוסל או 41)ערלים, זקנים

ב'42)חולים. כת"י נוסחת לפי - ב עח, שם ברייתא,
לפני  גם היה וכן בר"ח. הוא וכן שם, סופרים' ב'דקדוקי
הוא  וכן עיי"ש. שחטו, ד"ה - א סא, למעלה ה'תוספות'

ה"ב. דפסחים פ"ה בכת"י 43)ב'ירושלמי' גם הנוסחא כן
(נד  א סא, בפסחים ה'מאירי' הביא וכן רומי. ובדפוס תימן

) רבינו בשם הספר) מדפי אבן',ע"ד 'טורי בהגהות וראה
מפורש: שם שבברייתא ואע"פ איש'). וב'חזון שמח' וב'אור
הנוסחא  היתה רבינו שלפי נראה חובתו", ידי בו יוצא "אדם
שם: הברייתא מלשון נראה וכן וכו'", יוצא אדם "ואין שם
כשר  אם מובן: ואינו וכו'". יוצא ואדם כשר עצמו "הפסח
אלא  להשמיענו? בא ומה בו, שיוצאים בוודאי - הוא
מצינו  זה וכעין וכו'". יוצא אדם "ואין שהנוסחא: עלֿכרחך
ולא  שכשרה חולין, לשם ששחטה בחטאת - ב מו, בזבחים
שנזבחו  הזבחים כל כן וכמו חובה, לשם לבעלים עלתה
(זבחים  חובה לשם לבעלים עלו ולא כשרים - לשמן שלא

וזקנים"44)ב.). "חולים בשביל הזריקה בשעת החושב
ומפרש  הקרבן. את פוסל זה אין כזית, לאכול יכולים שאינם
תכוסו" אכלו לפי "איש שהפסוק שם) (פסחים, רש"י
כמו  בשחיטה. נאמר פסול) לאוכליו שלא ממנו (שלומדים
הוא, סורסי לשון "תכוסו" אומר, "רבי סא.) (פסחים שאמרו
וראה  זה". טלה לי) (שחוט לי כוס לחבירו שאומר כאדם

א. ד, בזבחים עוד

.ÊÈÓ45˙ÚLa ‰ÏBÁÂ ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡È¯a ‡e‰L ƒ∆»ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆ƒ¿«
‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰ÏBÁ B‡ ,‰˜È¯Ê46˙ÚLa ‡È¯·e ¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿«

ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê47ÂÈÏÚ ÔÈ˜¯BÊÂ48‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»≈¬ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ¿∆
‰˜È¯Ê ˙ÚL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ ‡È¯a49. »ƒƒ¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ»

ב.45) עח, שם מן 46)ברייתא, כזית לאכול יכול שאינו
פ"ז). פסחים (תוספתא, חולה 47)הפסח היה אם כלומר,

שחיטה. וחולה 48)בשעת שחיטה בשעת בריא היה אם
זריקה. שחיטה 49)בשעת "בשעת שם: בתוספתא,

דם". זריקת ובשעת

.ÁÌ„‡ ËÁBL50È„È ÏÚ51ÌÈpËw‰ Bz·e Ba52ÏÚÂ ≈»»«¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿«
ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È53‡lL ÔÈa ÔzÚcÓ ÔÈa ¿≈«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ≈ƒ«¿»≈∆…

ÔzÚcÓ54Bz·e Ba È„È ÏÚ ËÁBL BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ«¿»¬»≈≈«¿≈¿ƒ
ÌÈÏB„b‰55ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ56‡ÏÂ «¿ƒ¿…«¿≈«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿…

BzL‡ È„È ÏÚ57eÁÓ ‡ÏÂ e˜˙L Ì‡Â .ÔzÚcÓ ‡l‡ «¿≈ƒ¿∆»ƒ«¿»¿ƒ»¿¿…ƒ
ÔzÚcÓ ‰Ê È¯‰ -58. ¬≈∆ƒ«¿»

א.50) פח, לחנכן 52)בשביל.51)פסחים עליו שמוטל
שם). ימשכו 53)(רש"י כרחם ועל עליו, שסומכין מפני

שם). (רש"י (שמות 54)אחריו שכתוב כמו כרחן. בעל
הבית  שבעל משמע לבית". שה וכו' להם "ויקחו ג) יב,
יכולין  אינם שהרי לדעתם, צריך ואין ביתו בני לכל יקחנו

שם). (פסחים, שולחן 55)למחות על סמוכין אם אפי'
ע"י). ד"ה שם ('תוספות' למחות בידם שיש משום אביהם,

כיֿאם 56) להיות יכולה אינה עברית שפחה כי אף
– גדלות סימני בהבאת לחפשי יוצאת היא שהרי בקטנותה,
לחנכה, עליו שאין כיון מדעתה, אלא בשבילה שוחטין אין

שם). (רש"י למחות יכולה 57)יכולה היא שגם משום
יכ  עז:) (גיטין קיימאֿלן שהרי שתאמר למחות, אשה ולה

שם). (רש"י, לצרכך עושה ואיני ניזונת איני לבעלה
שם.58) פסחים,

.ËBc·Ú È„È ÏÚÂ ÌÈpËw‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ËÁL»««¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿«¿≈«¿
- ÔÓˆÚÏ Ô‰ eËÁLÂ eÎÏ‰Â ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¿»¿¿»¬≈¿«¿»

Ôa¯ ÏLa ÔÈ‡ˆBÈ59. ¿ƒ¿∆«»

שם).59) (פסחים, עצמן בשל יוצאין ואין

.ÈÈ„È ÏÚÂ ÌÈÏB„b‰ Bz·e B·e BzL‡ È„È ÏÚ ËÁL»««¿≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈
ÔÓˆÚÏ Ô‰ eËÁLÂ ,ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú60ÔÈ‡ - «¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¬≈¿«¿»≈

ÔÓˆÚ ÏLa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,‰fÓ ÏB„b ÈeÁÓ EÏ61. ¿ƒ»ƒ∆¿≈»¿ƒ∆»¿∆«¿»

בפירוש.60) מיחו לא כי שם.61)אף פסחים,

.‡È‰M‡‰62dÏÚa ˙È·a ‡È‰L63‰È·‡ ‰ÈÏÚ ËÁL , »ƒ»∆ƒ¿≈«¿»»«»∆»»ƒ»
dÏÚa ‰ÈÏÚ ËÁLÂ64dÏÚa ÏMÓ ÏÎ‡z -65‰˙È‰ . ¿»«»∆»«¿»…«ƒ∆«¿»»¿»

CeÓq‰ ÔBL‡¯‰ Ï‚¯a ‰È·‡ ˙È·Ï ˙ÎÏÏ ˙ÊtÁ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ»»∆∆»ƒ«»
ËÁLÂ ‰È·‡ ‰ÈÏÚ ËÁLÂ ,˙Ba‰ Ïk C¯„k ‰È‡eOÏ¿ƒ∆»¿∆∆»«»¿»«»∆»»ƒ»¿»«

‰È·‡ ÏMÓ ÏÎ‡z - dÏÚa ‰ÈÏÚ66CÏÈ‡Â Ô‡kÓ .67- »∆»«¿»…«ƒ∆»ƒ»ƒ»¿≈≈
‰ˆB¯ ‡È‰L ÌB˜nÓ ÏÎ‡z68ÌB˜Ó dÏ ¯¯·zL ‡e‰Â . …«ƒ»∆ƒ»¿∆ƒ¿…»»
‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰ˆ¯zL69ÂÈÏÚ eËÁML ÌB˙È ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»∆»¬»»

ÔÈÒtB¯ËBt‡70B¯ ‡e‰L ÌB˜nÓ ÏÎ‡È -‰ˆ71‰na . «¿¿ƒ…«ƒ»∆∆«∆
ÏB„b Ï·‡ ;ÔË˜ ÌB˙Èa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c72‰OÚ - ¿»ƒ¬ƒ¿»»»¬»»«¬»

ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ BÓˆÚ ‰pÓÓk73ÏÚ BÓˆÚ ‰Ón‰Â , ¿«¿∆«¿«¿≈¿»ƒ¿««¿∆«¿«
ÌÈÁÒt ÈL74ËÁLp‰ ÔÓ ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ - ¿≈¿»ƒ≈≈∆»ƒ«ƒ¿»

ÔBL‡¯75. ƒ

א.62) פז, שם נחפזת 63)משנה, ואינה נשאה שכבר
שם). (גמרא, אביה לבית לעצמה 64)ללכת ביררה ולא

שם, ('תוספות' לאכול רצונה קרבן מאיזה שחיטה בשעת
האשה). לנישואיה,65)ד"ה הסמוך הראשון ברגל אף

ה'מאירי' פירש וכן אביה. לבית ללכת נחפזת שאינה מכיון
בעלה  בבית שהיא בזמן "האשה המשנה דברי את שם
בעלה", משל תאכל בעלה, עליה ושחט אביה עליה ושחט
שאינה  ובאופן לנישואיה, הסמוך הראשון ברגל גם שמדובר
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ראשון  רגל "הלכה הסיפא ודברי אביה. לבית ללכת נחפזת
היינו  רוצה", שהיא במקום תאכל וכו' אביה בבית לעשות
הוא  זה ופסח לנישואיה, הסמוך הראשון הרגל עבר שכבר
ללכת  נחפזת שהיא אלא הראשון, הרגל שלאחר הרגלים מן
מקשים  ובגמ' שתרצה, מאיזה תאכל ולפיכך אביה, לבית
בעלה, משל אוכלת הראשון שברגל המשנה של הרישא על
אביה, משל אוכלת הראשון שברגל מפורש ובברייתא

הגמ': (נחפזת)ומתרצת ברדופה (בברייתא) כאן קשיא, לא
כאן  אביה), משל אוכלת כך משום אביה, (לבית לילך
ללכת  נחפזת (אינה רדופה בשאינה המשנה) של (ברישא
בעלה, משל תאכל הראשון ברגל אף כך משום אביה, לבית
ברגלים  הברייתא של הסיפא כמו מיירי המשנה של והסיפא
לבית  ללכת נחפזת והיא לנישואיה, סמוכים שאינם אחרים
דינים: שלשה שיש נמצא שתרצה). מאיזה תאכל לכן אביה,
הראשון  ברגל גם בעלה, בבית תאכל – נחפזת אינה א)
נחפזת  ב) כנ"ל. דמתניתין, רישא והיינו לנישואין. הסמוך
דברייתא. רישא והיינו אביה, משל תאכל – ראשון וברגל
והיינו  שתרצה, מאיזה תאכל – הרגלים ובשאר נחפזת ג)
"שכן  ה'מאירי' שם והוסיף דברייתא. וסיפא דמתניתין סיפא
כל  ולפי הרמב"ם)". =) המחברים גדולי דעת בה לנו נראה
ומסתלקת  המשנה, מן דין שום רבינו השמיט לא הנ"ל,

הכסףֿמשנה. שם.66)קושיית דברייתא, רישא
נחפזת 67) היא אבל לנישואיה, סמוכים שאינם ברגלים

אביה. לבית דברייתא.68)ללכת וסיפא דמתניתין סיפא
שגילתה 69) אע"פ שחיטה, בשעת דעתה גילתה לא ואם

משל  ולא בעלה משל לא אוכלת אינה אחרֿכך, דעתה
שם), (גמרא, תורה של בענין ברירה" ש"אין לפי אביה,

סט. בהערה להלן אחד 70)וראה וכל אפוטרופסין, שני
הוא  אפוטרופוס היתום. בשביל גם פסחו את שחט מהם

('ערוך'). ילדים' 'אבי יוון ובגמרא 71)בלשון שם. משנה,
(כלומר, ברירה?" יש מינה, "שמעת הקשו: - א פח, שם
זירא: רבי ומתרץ שלו), הוא זה שפסח מתברר רצונו ידי על
קטן, הוא שהיתום מאחר "כלומר, מכלֿמקום". לבית "שה
פח.) (שם אמרו וכבר הבית, כבני אפוטרופוס אצל הוא הרי
וכן  ('מאירי'). מדעתן" שלא הקטנים בניו על אדם ששוחט
מדעתו  בין מכלֿמקום, לבית "שה שם ר"ח בפירוש הוא
אבל  מינכן, בכת"י גם (וכן הכי נמי תניא בעלֿכרחו. בין
ובתו  בנו ידי על אדם שוחט רבנן") "תנו שלפנינו: בגמרא
ה'מאירי' והוסיף מדעתן". שלא בין מדעתן בין וכו' הקטנים
שמאחר  שחיטה, בשעת רוצה מאי בזה תירצו "ולא שם:
"יאכל  שאמרו מה ולפי"ז רצון". רצונו אין קטן שהוא
הוברר  שרוצה שעלֿידי משום זה אין רוצה", שהוא במקום

שהר  שלו, הפסח שזהו שאין הדבר ועוד ברירה", "אין י
פסחים  שני על כנמנה הוא הרי אלא רצון, הקטן של רצונו
כדלהלן, הראשון מן אלא אוכל אינו הדין שעלֿפי כאחד,
רוצה  שהוא במקום לאכול לו להתיר בו הקילו ואעפ"כ

קטן. שהוא מדעתו 72)מאחר שלא עליו שוחטים שאין
הוא  הרי לו הודיעו ששניהם וכיון ה"ח). למעלה (ראה

כדלהלן. פסחים שני על פסחים 73)כנמנה 'ירושלמי'
ה"א. משניהם.74)פ"ח שם,75)לאכול 'ירושלמי'

אוכל  כאחת, פסחים שני על הנמנה חייא, ר' "תני וה"ב:
(פסחים  בבבלי שמפורש ומה ראשון". שנשחט מהן זה מאי

עליו  נשחטו ואם כאחד, פסחים שני על נמנין שאין פח:)
ה"א) פ"ג להלן (ראה השני מן ולא הראשון מן לא יאכל לא
מדובר  בבבלי שם כי ה'ירושלמי', לדברי סותר זה אין –
בשעת  שירצה מאיזה מהם, מאחד רק לאכול שמתכוון
ולא  הראשון מן לא יאכל לא ברירה", ש"אין ולפי האכילה,
משניהם  לאכול שבדעתו מדובר ב'ירושלמי' אבל השני, מן
זבול' ('בית הראשון מן רק יאכל ולכן מזה, וגם מזה גם

ג). אות כג סי' ח"א

.·È„·Ú76ÔÈÙzL ÈL ÏL77‰Ê ÔÈ„Èt˜nL ÔÓÊa : ∆∆∆¿≈À»ƒƒ¿«∆«¿ƒƒ∆
ep·‚È ‡lL ‰Ê ÏÚ78Ì‡Â ;Ô‰ÈL ÏMÓ ÏÎ‡È ‡Ï - «∆∆…ƒ¿¿∆……«ƒ∆¿≈∆¿ƒ

ÏÎ‡È ‰ˆ¯iL ÌB˜nÓ - ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡79. ≈»«¿ƒƒƒ»∆ƒ¿∆…«

ה"א,76) פ"א (ראה כאשה במצוות חייב שהוא כנעני,
למעלה  ראה מדעתו, שלא עליו שוחט ורבו ה"ד) ולמעלה

בנפרד.77)ה"ח. ואחד אחד כל עליו ישחטו ושניהם
יאכל 78) לא שותפין, שני של "עבד תנן: - א פז, בפסחים

"עבד  דתניא: הברייתא, מן הגמרא ומקשה שניהם". משל
ומתרצת  אוכל", מזה רצה אוכל, מזה רצה שותפין, שני של
ומפרש  זה. על זה הבעלים כשמקפידים הם המשנה שדברי
אוכל  העבד ואם השני, מן אחד להנות רוצים שאינם רש"י
לבעל  השייך העבד שמחצית הרי האלו, הקרבנות מאחד
על  זה שקפדי מפרש, ורבינו הראשון. הבעל מן נהנה השני
משל  יאכל העבד שאם חושש אחד שכל יגנבנו", "שלא זה
(כסףֿמשנה). ויגנבנו העבד לב את עי"ז אליו ימשוך השני
חסרות  ווינציאה, ובדפוס אברבנאל בכת"י תימן, ובכת"י

יגנבנו". "שלא בשעת 79)המלים בירר לא כי אף
ראה  מדעתו, שלא עליו שוחט העבד בעל שהרי שחיטה,

ה"ח. למעלה

.‚ÈÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ80ÏÎ‡È ‡Ï - ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ……«
BÓˆÚ ÏMÓ ‡ÏÂ Ba¯ ÏMÓ ‡Ï81Ôa Blk ‰OÚiL „Ú , …ƒ∆«¿…ƒ∆«¿«∆≈»∆À∆
.ÔÈ¯BÁƒ

או 80) מהם, אחד ושחררו שותפין שני של עבד היה "אם
קצתו  ושחרר דמיו קצת ממנו וקיבל אחד אדון לו היה אם
אם  אבל חורין, בן וחצי עבד לחצי נחשב הדמים, באלו
כלום, אינו זה הרי שטר, עלֿידי חציו האדון אותו שחרר
בשטר" וזהו קנה, לא עבדו חצי המשחרר אצלנו שעיקר לפי
ה"ד). עבדים מהל' בפ"ח וראה מא. גיטין בפיה"מ (רבינו

וחציו 81) עבד שחציו "מי תנן: פז.) (פסחים במשנה
מקשה: (פח.) ובגמרא רבו", משל יאכל לא בןֿחורין,
תניא  והא יאכל, עצמו משל אבל יאכל, דלא הוא רבו "משל
"לא  הגמרא: ומתרצת רבו?" משל ולא משלו לא יאכל לא
דתנן: אחרונה, במשנה וכאן ראשונה, במשנה כאן קשיא,
ואת  אחד יום רבו את עובד חורין, בן וחציו עבד שחציו מי
רבו  את תקנתם אומרים: ב"ש ב"ה. דברי אחד, יום עצמו
לא  עצמו ואת רש"י) – לו מהראוי כלום מפסיד (שאינו
(שצד  חורין בן חציו שכבר יכול אינו שפחה לישא תקנתם,
יכול  אינו חורין בת לישא בשפחה), אסור שבעבד החירות
והלא  יבטל? לעבד), אסורה חורין (ובת עבד חציו שעדיין
תיקון  מפני אלא וכו', ורביה לפריה אלא העולם נברא לא
שטר  וכותב חורין, בן אותו ועושה רבו את כופין העולם
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שהוא  בה שנראה שהמשנה רבינו, ומפרש דמיו", חצי על
אצל  שעובד שתיקנו ראשונה כמשנה היא עצמו משל אוכל
ידי  שיצא גם תיקנו אחד, יום רבו ואצל אחד יום עצמו
בה  שמפורש והברייתא עצמו. משל שיאכל ע"י פסח חובת
כמשנה  היא עצמו, משל ולא רבו משל לא  אוכל שאינו
שביטלו  ה"ז) עבדים מהל' פ"ח – כמותה (שהלכה אחרונה
גורם  יהיה לא שזה כדי עצמו משל שיאכל התקנה את
כדי  אותו ושחרר מהר לאדון לו שאומרים שחרורו, לעיכוב
בנו  אברהם, רבינו בשם (כסףֿמשנה המצוה מן ימנע שלא
לא  "ואמרו בפיה"מ: בעצמו רבנו כתב זה וכעין רבינו). של
עוד  כי לפי עצמו, משל יאכל לא כן וכמו רבו, משל יאכל
עבד  וחציו חורין בן חציו עבד יניח לא הוא כי לך יתבאר
בשום  ממנו יאכל לא ולפיכך לשחררו), אותו כופין (שהרי
לא  (במשנה) כאן שאמר ומה חורין, בן שיעשה עד פנים
זהו  עצמו, משל אוכל שהוא ממנו שיראה רבו משל יאכל

בןֿחורין". וחציו עבד חציו אדם מניחין האומר דעת

.„ÈÌÈÓ ‰nk „Ú82˙ÈÊk Ba ‰È‰iL „Ú ?ÁÒt‰ ÏÚ ««»ƒ¿ƒ««∆««∆ƒ¿∆¿«ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ83Ô‰È„È ˙‡ ÔÈÎLBÓe ÂÈÏÚ ÔÈÓÂ . ¿»∆»¿∆»¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆¿≈∆

ËÁMiL „Ú epnÓ84CLÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËÁLpL ÔÂÈk . ƒ∆«∆ƒ»≈≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿…
ÂÈÏÚ ËÁL È¯‰L ,B„È ˙‡85e¯ÊÁÂ ÂÈÏÚ eÓ . ∆»∆¬≈ƒ¿«»»ƒ¿»»¿»¿

- ˙ÈÊk Ì‰Ï LiL ,ÌÈBL‡¯ :ÂÈÏÚ eÓÂ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ∆≈»∆¿«ƒ
,ÌÈB¯Á‡Â ;ÈL ÁÒt ˙BOÚÓ ÌÈ¯eËÙe ,ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ≈¬∆«≈ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ‡ - „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÊk Ba ‡ˆÓ ‡lL „Ú ea¯L∆««∆…ƒ¿»¿«ƒ¿»∆»≈»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÌÈ·iÁÂ ,ÔÈÏÎB‡86. ¿ƒ¿«»ƒ«¬∆«≈ƒ

עליו.82) למנות אפשר אנשים פסחים 83)כמה משנה,
א. ממנו 84)פט, ידיהן את ומושכין "נמנין שם: משנה,

שיזרוק  עד ידיהן) (מושכין אומר שמעון רבי שישחט. עד
כחכמים. ופסק הדם", ממה 85)את כן למדו שם בגמרא

– משה מהיות הבית ימעט "ואם ד) יב, (שמות שכתוב
מהיות  - ולימשך לימעט באו אם כלומר: דשה". מחיותיה

שם). (רש"י החי השה בעוד יתמעטו ברייתא,86)משה,
אין  - ואחד אחד לכל ואין כאחת נמנו אם אבל ב. עח, שם

פ"ז). פסחים (תוספתא החבורה) בני (כל אוכלין

.ÂË‰Ón‰87Ô‰a eÚ„È ‡ÏÂ B˜ÏÁ ÏÚ BnÚ ÌÈ¯Á‡ ««¿∆¬≈ƒƒ«∆¿¿…»¿»∆
B˜ÏÁ BÏ ÔzÏ ÔÈ‡M¯ ‰¯e·Á‰ Èa È¯‰ - ‰¯e·Á‰ Èa¿≈«¬»¬≈¿≈«¬»«»ƒƒ≈∆¿

‰ÏviL ¯Á‡88‰ÏÈÎ‡‰ ˙Úa89ÔÈÏÎB‡ ‰¯e·Á‰ È·e , ««∆ƒ»∆¿≈»¬ƒ»¿≈«¬»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰nL ÌÈ¯Á‡‰ ÌÚ B˜ÏÁ ÏÎB‡ ‡e‰Â Ô‰lMÓƒ∆»∆¿≈∆¿ƒ»¬≈ƒ∆»»»»

‰iL ‰¯e·Áa90Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰¯e·Á‰ Èa ÔÎÂ . «¬»¿ƒ»¿≈¿≈«¬»∆»»∆»≈∆
Ô¯b¯b91Ô‰Ó B‡ÈˆB‰Ï ÌÈ‡M¯ -92B˜ÏÁ BÏ ÔÈ˙BÂ , «¿¿»«»ƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ∆¿

B˙¯e·Áa e‰ÏÎ‡ÈÂ93ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ - ÏÏBÊ BÈ‡ Ì‡Â . ¿…¿≈«¬»¿ƒ≈≈≈»«»ƒ
˜ÏÁÏ94. ≈»≈

במשנה.87) - ב פט, שלם 88)שם כשהוא נצלה שהפסח
ולהלן  פ"ה, פסחים (תוספתא אבר חסר כשהוא נצלה ולא

הי"א). אין 89)פ"י אכילה שבשעת אףֿעלֿפי (כלומר,
ה"א  פ"ט להלן ראה לחבורה, מחבורה הפסח בשר מוציאין
לחוד, ואחד אחד כל ולאכול להחלק הם מותרים – ג הערה

להלן). אחד,90)וראה בבית אוכלים כשכולם (מדובר
אסור, – כן לא שאם ביניהם, מפסקת מחיצה שום ואין

וראה  ה"ה). פ"ט (להלן חבורות בשתי נאכל הפסח שאין
רוקח'). הרבה.91)ב'מעשה שאוכל פסחים,92)זולל,

למעלה.93)שם. ראה פ"ט 94)לעצמו, להלן ראה שם.
ה"ו.

á"ôùú'ä úáè 'å éùéù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) הפסח, את עלי לך ושחוט לך לעבדו האומר יבאר

טלה. או גדי קבע

.‡Û‡ ,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :Bc·ÚÏ ¯ÓB‡‰»≈¿«¿≈¿»«∆«∆««
ËÁLÂ CÏ‰Â ‰L ÏÎa ‰ÏË ËÁLÏ Ba¯ C¯cL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆«ƒ¿…»∆¿»»»¿»«¿»«
ËÁLÂ CÏ‰Â È„b ËÁLÏ Bk¯„ ‰È‰L B‡ ,È„b ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆»»«¿ƒ¿…¿ƒ¿»«¿»«
L¯t ‡Ï È¯‰L ;epnÓ ÏÎ‡È ‰Ê È¯‰ - ‰ÏË ÂÈÏÚ»»»∆¬≈∆…«ƒ∆∆¬≈…≈≈
È„b ËÁLÂ CÏ‰ .ÈBÏt ÔÈnÓ ÈÏ ËBÁL BÏ ¯Ó‡Â¿»«¿ƒƒƒ¿ƒ»«¿»«¿ƒ

‰ÏËÂ2˙È·Ï e‡ˆÈ ‡l‡ ,Ô‰ÈMÓ ÏÎB‡ BÈ‡ - ¿»∆≈≈ƒ¿≈∆∆»≈¿¿≈
ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ ÔÈÓ ÔÈ‡L ;‰Ù¯O‰3‰È‰ Ì‡Â . «¿≈»∆≈ƒ¿ƒ«¿≈¿»ƒ¿ƒ»»

È„b ËÁLÂ ÂÈÏÚ ËÁLÏ Bc·ÚÏ ¯Ó‡Â ‰kÏÓ B‡ CÏÓ∆∆«¿»¿»«¿«¿ƒ¿…»»¿»«¿ƒ
˙eÎÏÓ ÌBÏL ÌeMÓ ,ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÏÎ‡È - ‰ÏËÂ4. ¿»∆…«ƒ»ƒƒ¿«¿

שיבחר.2) מהם מאיזה יאכל מאיזה 3)שרבו לאכול כדי
ושמא  ברירה" ש"אין לפי אכילה, בשעת שירצה מהם
אבל  שם). (רש"י זה. על דעתו הייתה לא שחיטה בשעת
מן  אוכל - משניהם לאכול כדי פסחים שני על נמנה אם

ראשון. מלכות 4)הנשחט שלום שמשום רבינו ומפרש
משנה.) וכסף (מאירי לכעוס קלה שדעתם מפני בה הקלו
אין  - ברירה" "אין שאמרו שמה רבינו לדעת לומר וצריך
מלכות  שלום ומשום חכמים, מגזירת אלא התורה, מן זה

גזרו. לא

.·,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿»«∆«∆«
È¯‰ - Ba¯ BÏ ¯Ó‡ ‰Ó ÁÎLÂ ,‰ÏË B‡ È„‚ BÏ Ú·˜Â¿»«¿ƒ»∆¿»«»»««¬≈
È„b - ÈÏ ¯Ó‡ È„b Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰ÏËÂ È„b ËÁBL ‰Ê∆≈¿ƒ¿»∆¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ
È„‚e BlL ‰ÏË - ÈÏ ¯Ó‡ ‰ÏË Ì‡Â ,ÈlL ‰ÏËÂ BlL∆¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆»«ƒ»∆∆¿ƒ

ÁÏBM‰ ÁÎL .ÈlL5˙È·Ï e‡ˆÈ Ô‰ÈL - BÏ ¯Ó‡ ‰Ó ∆ƒ»««≈«»»«¿≈∆≈¿¿≈
‰Ù¯O‰6Ìc‰ ˜¯fiL Ì„˜ ÁÏBM‰ ÁÎL Ì‡Â .7- «¿≈»¿ƒ»««≈«…∆∆ƒ»≈«»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ8Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ÁÎL ;9- «»ƒ«¬∆«≈ƒ»«««∆ƒ¿««»
ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËt10¯ÓB‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ . »ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿≈

Bc·ÚÏ11„·Ú‰ ÁÎLÂ ,BÏ Ú·˜Â ,ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ : ¿«¿≈¿»«¿»«¿»«»∆∆
È„b Ba¯ ÏL ‰ÚB¯ BÏ ÔziL ‡e‰Â .Ba¯ BÏ ¯Ó‡ ‰Ó»»««¿∆ƒ≈∆∆«¿ƒ
BÓk ËBÁLzL È„k ,Ô‰ÈL ËBÁL :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ‰ÏËÂ¿»∆¿…«¿¿≈∆¿≈∆ƒ¿¿

a¯ EÏ ¯Ó‡L‡lL ˙Ó ÏÚ ElL Ô‰Ó „Á‡ È¯‰Â ,E ∆»«¿«¿«¬≈∆»≈∆∆¿«¿»∆…
ÌeÏk Ba Ea¯Ï ‰È‰È12¯Á‡ ,Ck ‰ÚB¯‰ ‰OÚ Ì‡ . ƒ¿∆¿«¿¿ƒ»»»∆»««

e¯‡aL BÓk ˙B˙‰Ï „·ÚÏ ¯LÙ‡ ‰È‰È Ck13. »ƒ¿∆∆¿»»∆∆¿«¿¿∆≈«¿

שנזרק 5) קודם ששכח בין (רש"י). השניים ששחט אחר
הדם. שנזרק אחר ששכח ובין ידוע 6)הדם אינו שהרי

יכולים  ואינם השליח, של ואיזהו השולח של הוא איזה
למנוייו. אלא נאכל הפסח אין כי שבשעת 7)לאכלם,

לאכילה. ראויין שניהם היו לא בגמרא 8)הזריקה שם
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קכי gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - zah 'e iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דם  איזריק דכי זריקה לפני (רבו) "שכח אביי: של מימרא
וכחכמים  שני". פסח לעשות חייבין לאכילה חזי הוה לא
ראוי  הקרבן היה לא (אם שאכילה עח:) (פסחים נתן ר' של
הקרבן. כשרות את מעכבת זריקה) בשעת לאכילה

לאכילה.9) ראויים היו הזריקה שם 10)שבשעת משנה
- שני פסח מלעשות "ופטורין בגמרא: אביי של ומימרא
חזי  הוה דם דאיזריק (בשעה) דבעידנא זריקה אחר ששכח
זה  אין מעכבת", "אכילה הסוברים לרבנן ואף לאכילה".
לחם  וראה זריקה. בשעת לאכילה ראוי שאינו באופן אלא
פסח  מלעשות שפטורים הדין והוא ד. הלכה להלן משנה

בניסן. בי"ד שהות עוד יש אם עבד 11)אחר כלומר,
כנעני 12)כנעני. עבד שקנה מה הרי כן, לו אמר לא שאם

המועיל  בלשון לו שאמר רבינו וכוונת שם). (גמרא רבו קנה
אתה  שתאכל מנת על לו: שאמר כגון רבו, יקנה שלא

-13)הפסח. לי אמר גדי אם ואומר: וטלה גדי ששוחט
וגדי  שלו טלה - לי אמר טלה ואם שלי, וטלה שלו גדי

שלי.

.‚˙‡ eÏ ËBÁLe ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ‰¯e·Á Èa¿≈¬»∆»¿¿∆»≈¿»∆
eËÁLÂ ,ÈÏÚ eËÁL Ìz‡Â :Ô‰Ï ‡e‰ ¯Ó‡Â ,ÁÒt‰«∆«¿»«»∆¿«∆«¬»«¿»¬
,ÔBL‡¯ ËÁLpL ‰fÓ ÔÈÏÎB‡ Ìlk - ‡e‰ ËÁLÂ Ì‰≈¿»«À»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«ƒ

‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ ÔB¯Á‡‰Â14. ¿»«¬≈≈¿≈«¿≈»

בהלכות 14) שמתבאר ממה ונלמדים הם, פשוטים דברים
משנה). (כסף שבסמוך

.„„Á‡Ï e¯Ó‡Â ,dÁÒt „·‡L ‰¯e·Á15‡ˆ : ¬»∆»«ƒ¿»¿»¿¿∆»≈
Lw·e16eÈÏÚ ËBÁLe17„·‡L ÁÒt ‡ˆÓe CÏ‰ , «≈¿»≈»«»»∆«∆»«

BlL Ì‡ :e‰eËÁLe ¯Á‡ ÁÒt eÁ˜Ï Ì‰Â ,BËÁLe¿»¿≈»¿∆««≈¿»ƒ∆
,BnÚ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰ - ÔBL‡¯ ËÁLƒ¿«ƒ≈ƒ∆¿≈¿ƒƒ

Û¯OÈ ÈM‰Â18Ô‰ - ÔBL‡¯ ËÁL Ô‰lL Ì‡Â ; ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆»∆ƒ¿«ƒ≈
Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡19BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,20È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ∆≈»«≈

˙Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡¯ ËÁL Ô‰Ó ‰Ê21- ∆≈∆ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿««
BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰22BnÚ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ Ô‰Â ,23Ô‰lLÂ , ≈ƒ∆¿≈≈»¿ƒƒ¿∆»∆

‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ24ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËÙe ,25. ≈≈¿≈«¿≈»¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ

מא:).15) בקידושין (רש"י חבורתם את 16)מבני חפש
האבוד. תשחטנו 17)הפסח כשתמצאנו, כלומר:

על 18)בשבילנו. נמנו הרי עלינו, שחוט לו שאמרו כיוון
ידיהן  את למשוך יכולין אין כבר שנשחט וכיוון הזה הקרבן
בעלים, בלא פסח שהוא יישרף השני כך ומשום הקרבן, מן

שם. רש"י האבוד 19)ראה הקרבן מן ידיהם משכו שהרי
שנשחט. הקרבן 20)לפני על איתם נמנה לא הוא שהרי

תחילה.21)השני. נשחט מהם ואחד לצמצם אפשר שאי
אופן.22) בכל משלו אוכל הוא שלהם 23)שהרי שמא

השליח  ששחט מזה ידם שמשכו ונמצא ראשון, נשחט
למנוייו. אלא נאכל אינו הפסח כי לאכלו, ואסורים

על 24) ולא שלו על נמנו והם ראשון נשחט שלו שמא
בשריפה. - בעלים לו שאין פסח ודין [ובדברי 25)שלהן,

שרק  ב, בהלכה למעלה שכתב מה על שסמך לומר יש רבינו
כן  כמו שני, פסח מלעשות פטור הזריקה לאחר שכח אם
או  ראשון נשחט מהן איזה ידוע "אין שאמר מה כאן
ידעו, לא זריקה שבעת הכוונה אין כאחת" שניהן ששחטו

שבני  באופן ידעו, לא ושוב נשכח ולבסוף שידעו אלא
משלהם. ולא משלו לא לאכול יכולים אינם החבורה
מלעשות  הם פטורים - ידוע היה הזריקה שבעת ומכיוון

שני.] פסח

.‰„·‡L ÁÒt Lw·Ï e‰eÁÏML ‰Ê Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆∆∆¿»¿«≈∆«∆»«
BËÁLÏe26CÏ‰ ,ÈÏÚ Ìz‡ eËÁL - Èz¯Á‡ Ì‡ : ¿«¬ƒ≈«¿ƒ«¬«∆»«»«

ËÁL Ô‰lL Ì‡ :eËÁLÂ eÁ˜Ï Ì‰Â ,ËÁLÂ ‡ˆÓe»»¿»«¿≈»¿¿»¬ƒ∆»∆ƒ¿«
,Ì‰nÚ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ì‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ì‰ - ÔBL‡ƒ̄≈¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ»∆
ÏÎB‡ ‡e‰ - ÔBL‡¯ ËÁL BlL Ì‡Â ;Û¯OÈ ÈM‰Â¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ27Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ƒ∆¿≈¿ƒƒ∆»∆≈»«≈∆≈∆
„Á‡k Ì‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡¯ ËÁL28Ô‰ - ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿∆»≈

Ô‰nÚ ÏÎB‡ BÈ‡ ‡e‰Â ,Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡29‡ˆÈ BlLÂ , ¿ƒƒ∆»∆¿≈≈ƒ»∆¿∆≈≈
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï30.ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËÙe , ¿≈«¿≈»»ƒ«¬∆«≈ƒ

רק 26) אלא בשבילם שישחוט לו שאמרו את לא שיחפש
אליהם יביאנו וכשימצאנו (כסף הפסח ישחטוהו והם

ונמצא 27)משנה). להם. שישחוט לו אמרו לא שהם
שלו. מהקרבן ידם ואחד 28)שמשכו לצמצם אפשר שאי

תחילה. נשחט ולא 29)מהם ראשון נשחט שלו שמא כי
שלהן. על כלל והוא 30)נמנה ראשון נשחט שלהם שמא

לשריפה. שהוא בעלים, לו שאין פסח הוא ושלו עמהם, נמנה

.Âe‡ˆ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,BÁÒt BÏ „·‡Â ,ÌÁÒt Ô‰Ï „·‡»«»∆ƒ¿»¿»«ƒ¿¿»«»∆¿
ÈÏÚ eËÁLÂ eLw·e31ËBÁLe Lw·e ‡ˆ :BÏ e¯Ó‡Â , «¿¿«¬»«¿»¿≈«≈¿

Ìlk - eËÁLÂ Ì‰ e‡ˆÓe ,ËÁLÂ ‡ˆÓe CÏ‰Â ,eÈÏÚ»≈¿»«»»¿»«»¿≈¿»¬À»
ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡32Û¯OÈ ÈM‰Â ,33Úe„È ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ»ƒ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ≈»«

„Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ‰lÁz ËÁL ‰Ê È‡34- ≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¬¿≈∆¿∆»
eÙ¯OÈ Ô‰ÈL35CÏ‰ .ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËÙe , ¿≈∆ƒ»¿¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ»«

‰ÊÏ ‰Ê e¯Ó‡ ‡ÏÂ Lw·Ï Ì‰ eÎÏ‰Â Lw·Ï ‡e‰¿«≈¿»¿≈¿«≈¿…»¿∆»∆
„Á‡ Ïk ËBÁLiL ÌaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌeÏk¿««ƒ∆»»¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
ÔcÓ‡L ÌÈ¯·„e ˙BÊÈÓ¯ ÌL eÈ‰L B‡ ,B¯·Á ÏÚ Ô‰Ó≈∆«¬≈∆»»¿ƒ¿»ƒ∆À¿«

B¯·Á ÏÚ ËBÁLÈ ‡ˆÓiL „Á‡ ÏkL Ô‰a ˙Úc‰36, «««»∆∆»∆»∆ƒ¿»ƒ¿«¬≈
ÔÈ‡ - ÌeÏk ‰ÊÏ ‰Ê e¯Ó‡ ‡ÏÂ eL¯t ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…≈¿¿…»¿∆»∆¿≈»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡¯Á‡37. «¬»ƒ∆»∆

בשבילי.31) גם אותו ושחטו לכם שאבד הפסח את חפשו
ידיהם 32) את למשוך אין ומשנשחט עליו, נמנו כולם שהרי

בעלים.33)ממנו. לו שאין פסח אחד 34)כדין שוודאי
תחילה. נשחט הוא 35)מהם מהם איזה ידוע שלא משום

עליו. אמרו 36)שנמנו ולא להן אמר "לא שם: במשנה
הדבר  כן, לא שאם רמיזות, שם שהיו רבינו ומפרש לו",
משנה). (כסף זאת לנו להשמיע למשנה ואין פשוט

אוכל 37) זה אלא ראשון, נשחט מהן איזה לחשוש להם ואין
משלהם, אוכלים הם וכן ראשון, נשחט שלהן אם אף משלו

שם). (רש"י ראשון נשחט שלו אם אף

.ÊeËÁMiL Ì„˜ Ô‰ÈÁÒt e·¯Ú˙pL ˙B¯e·Á ÈzL38 ¿≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆…∆∆ƒ»¬
˙B·B¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ O·k ÔÈÁ˜BÏ BÊ ‰¯e·Á -¬»¿ƒ∆∆∆»ƒ««¬
‡a BÊ ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡Â ,ÈM‰ ÔÈÁ˜BÏ ‰iM‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ«≈ƒ¿∆»ƒ¿≈¬»»

el‡ Ïˆ‡39,‰BL‡¯‰ Ïˆ‡ ‡a ‰iL ÈaÓ „Á‡Â ≈∆≈¿∆»ƒ¿≈¿ƒ»»≈∆»ƒ»
:ÌÏˆ‡ ‡aL „Á‡‰ ‰ÊÏ ˙¯ÓB‡ Ô‰Ó ‰¯e·Á ÏÎÂ¿»¬»≈∆∆∆»∆»∆»∆»∆¿»
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ElMÓ ˙BÎeLÓ EÈ„È - ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ elL Ì‡ƒ∆»«∆««∆»∆¿ƒ∆¿
eÈ„È - ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ ElL Ì‡Â ,elL ÏÚ ˙ÈÓÂ¿ƒ¿≈»«∆»¿ƒ∆¿«∆««∆»≈
˙B¯e·Á LÓÁ ÔÎÂ .ElL ÏÚ eÈÓÂ elMÓ ˙BÎeLÓ¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ«∆¿¿≈»≈¬

‰MÓÁ ‰MÓÁ ÏL40ÏL ˙B¯e·Á ¯OÚ B‡ ,Ì„‡ Èa ∆¬ƒ»¬ƒ»¿≈»»∆∆¬∆
‰¯e·Á ÏkÓ „Á‡ Ô‰Ï ÔÈÎLBÓ - ‰¯OÚ ‰¯OÚ¬»»¬»»¿ƒ»∆∆»ƒ»¬»

˙¯Á‡‰ ‰¯e·ÁÏ41ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ˙Ó Ì‰ CÎÂ ,42¯Á‡Â , «¬»»«∆∆¿»≈«¿ƒ¿¿ƒ¿««
.ÔÈËÁBL Ck»¬ƒ

הפסח.38) מן ידיהם למשוך עדיין אפשר שאז מפני והיינו
על  יודעים אינם ואלו למנוייו, אלא נאכל הפסח שאין ומכיוון

כדלהלן. עושים לכן נמנו, והוצרך 39)איזה שם. במשנה
משה", הבית ימעט "ואם ד) יב, (שמות שכתוב משום לכך
והולכין  "שמתמעטין צט.) (פסחים יהודה ר' למד ומזה
שיהיה  ובלבד הקרבן) מן ידיהן את מושכין חבורה (אנשי

(נשאר)". קיים החבורה מבני שם 40)אחד פסחים בגמרא
חמשה  של אבל הוא, דווקא חמשה" ש"חמשה אמרו
חבורות, לארבע אלו הארבעה יתפזרו אם שהרי לא, וארבעה
שלו. החבורה מבני אחד אף בלי החמישי הפסח יישאר

וחבורה 41) חבורה שבכל האנשים חמשת שכל כלומר,
אחד  פסח אף יישאר שלא באופן הפסחים, לחמשת מתפזרים

הראשונים. החבורה מבני אחד בו יהיה הארבעה 42)שלא
ידי  זה פסח הוא שלך אם לחמישי: החדשה שבחבורה
שהם  מקום בכל שלנו הפסחים מארבעת משוכות ארבעתנו
הארבעה  וכן לשני ואומרים חוזרין הן וכן עמך, נמנים ואנו

שם). (רש"י וחבורה חבורה כל וכן שבחבורה אחד לכל

.Á„Á‡ ÁÒt Á˜BÏ ‰Ê - Ô‰ÈÁÒt e·¯Ú˙pL ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆≈«∆«∆»
ÏÚ ‰pÓÓ ‰ÊÂ ,„Á‡ BÏ Á˜BÏ ‰ÊÂ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓƒ««¬¿∆≈«∆»¿∆¿«∆«
ÔÓ „Á‡ BnÚ ‰pÓÓ ¯Á‡‰Â ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ BÁÒtƒ¿∆»ƒ«¿»«≈¿«∆ƒ∆»ƒ

˜eM‰43‡B·È Ck ¯Á‡Â ,˙B¯e·Á ÈzL eÈ‰iL È„k , «¿≈∆ƒ¿¿≈¬¿««»»
Ïˆ‡ el‡Ó „Á‡ ‡B·ÈÂ el‡ Ïˆ‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈∆≈¿»∆»≈≈≈∆

¯Á‡‰44BÏˆ‡ ‡aL B¯·Á ÌÚ „Á‡ Ïk ‰˙Óe , »«≈«¿∆»∆»ƒ¬≈∆»∆¿
EÈ„È - ‰Ê ÁÒt ‡e‰ ÈlL Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰iL ‰¯e·ÁÓ≈¬»¿ƒ»¿≈ƒ∆ƒ∆«∆»∆

ÈlL ÏÚ ˙ÈÓÂ ElMÓ ˙BÎeLÓ45- ‡e‰ ElL Ì‡Â , ¿ƒ∆¿¿ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ∆¿
‡ˆÓÂ .ElL ÏÚ È˙ÈÓÂ ÈlL ÁÒtÓ ‰ÎeLÓ È„È»ƒ¿»ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«∆¿¿ƒ¿»

ÌeÏk e„ÈÒÙ‰ ‡lL46. ∆…ƒ¿ƒ¿

לו 43) ולומר השני עם אחד להתנות יוכל לא כן, לא שאם
כך  ידי על כי משלי ידי מושך אני הזה הפסח הוא שלך אם
חבירו  של על עצמו ולמנות בעלים, בלא פסחו את מניח  הוא
אפשר, אי משלהן ידיהן את שימשכו לפני שלו על וחבירו
שם). (רש"י כאחד פסחים שני על נמנים שאין לפי

כל 44) ללכת יכולים הראשונים המנויין שני שאפילו משמע
מן  שמינו זה את פסחם על ולהשאיר השני של לפסח אחד

וידיך 45)השוק. שלי על נמנית להיפך: יאמר לא אבל
יכול  אינו משלו, ידו משך שלא זמן שכל משלך, משוכות
כאחד. פסחים שני על נמנים שאין אחר, פסח על להימנות

השריפה.46) לבית יוצא אינו הקרבנות מן אחד שאף

.Ë‰MÓÁ47˙‡ˆÓÂ Ô‰ÈÁÒt ˙B¯BÚ e·¯Ú˙pL ¬ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿»
˙ÏaÈ48‰Ù¯O‰ ˙È·Ï e‡ˆÈ Ìlk - Ô‰Ó „Á‡ ¯BÚa49. «∆∆¿∆»≈∆À»≈¿¿≈«¿≈»

ÔÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ e·¯Ú˙ Ì‡Â50ÁÒÙa ÔÈ·iÁ - ¿ƒƒ¿»¿…∆¿ƒ«»»«»ƒ¿∆«

ÈL51ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËt - ‰˜È¯Ê ¯Á‡ e·¯Ú˙ ; ≈ƒƒ¿»¿««¿ƒ»¿ƒƒ«¬∆«
ÈL52·¯wL ‰Ê ‡ˆÓ - ÈL ÁÒt e·È¯˜‰ Ì‡L . ≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ∆«≈ƒƒ¿»∆∆»«

‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ ‡È·Ó ¯Lk Ôa¯˜ ÔBL‡¯a53eÓ Ì‡Â . »ƒ»¿»»≈≈ƒÀƒ»¬»»¿ƒƒ¿
„Á‡ ÁÒt ÏÚ Ôlk54·iÁÓÏ ‡lL ËÁL ‡ˆÓ -55, À»«∆«∆»ƒ¿»ƒ¿«∆…ƒ¿À»

ÂÈÈeÓÏ ‡lL ËÁLpL ÈÓk ‰ÊÂ56Ïk ‰˙‰ Ì‡Â . ¿∆¿ƒ∆ƒ¿«∆…ƒ¿»¿ƒƒ¿»»
Ìc - ÌÈÓÏL ‰È‰È ÁÒt BÈ‡ Ì‡ :¯Ó‡Â Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»«ƒ≈∆«ƒ¿∆¿»ƒ«
ÔÈzp‰Â ,‰˜È¯Êa ÌÈÓÏM‰ Ì„Â ‰ÎÈÙLa ÁÒt‰«∆«ƒ¿ƒ»¿««¿»ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ

‰lÁzÎÏ ‰ÎÈÙLa ÌzÈ Ï‡ ‰˜È¯Êa57CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
.ÈL ÁÒtÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ∆«≈ƒ

וליותר.47) לפחות הדין והוא חמישה ונקט פח: שם ברייתא
בקרבן.48) הפוסלים המומין מן אחד אחד 49)היא שכל

הבעלֿמום. הוא שמא בספק, מהם זה וכל 50)ואחד
את  ששפכו לפני עורותיהן את והפשיטו הסדר, מן כששינו
ששופכים  ש"אחר הוא הסדר שהרי המזבח, יסוד על הדם

אותו". מפשיטין היו 51)דמו לא זריקה בשעת שהרי
שכולם  ונמצא מום, בעל ספק מצד לאכילה ראויין הקרבנות

לאכילה 52)פסולים. ראויין היו הקרבנות ארבעת שהרי
מספק. כולם לחייב ואין פסול, הוא אחד ורק הזריקה, בשעת

שנאמר 53) משום נז:), (קדושין לעזרה חולין מביאין ואין
(רש"י  בשעריך" וכו' ומצאנך מבקרך "וזבחת כא) יב, (דברים

אחד 54)שם). שהרי בעזרה חולין כך ידי על מביא ואין
הפסח. בקרבן מחוייב בוודאי הדין 55)מהם מן שהרי

פטורים. ש"אין 56)כולם א הלכה ב פרק למעלה וראה
למנוייו". אלא הפסח את שבדיעבד 57)שוחטין פי על אף

יצא.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בני 1) על והשוחט השם שינוי במחשבת הנשחט פסח יבאר

היה. לשמו שלא ששחטתי הפסח ואמר: חבורה,

.‡ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ¯·k2ÁÒt‰L , ¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆«∆«
ËÁL BÈ‡3ÂÈÏÚa ÌLÏe ÁÒt ÌLÏ ‡l‡4Ì‡Â ; ≈ƒ¿»∆»¿≈∆«¿≈¿»»¿ƒ

ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa BËÁL5ÏeÒt -6ËÁBM‰ .7˙‡ ¿»¿«¬∆∆ƒ«≈»«≈∆
ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,‰¯e·Á Èa ÏÚ ÁÒt‰8B˙B‡ : «∆««¿≈¬»¿»«»∆¿««¿«

Ì‡ ,ÂÈzËÁL BÓLÏ ‡lL - ÌÎÈÏÚ ÈzËÁML ÁÒt‰«∆«∆»«¿ƒ¬≈∆∆…ƒ¿¿«¿ƒƒ
ÂÈ¯·c ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - Ô‰Ï ÔÓ‡ ‰È‰9- Â‡Ï Ì‡Â , »»∆¡»»∆¿ƒ«¿»»¿ƒ»

ÔÈc‰ ˙¯eL10ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰Â .ÔÓ‡ BÈ‡LÏÚ ¯ ««ƒ∆≈∆¡»¿»∆¿«¬ƒ«
BÓˆÚ11ÈL ÁÒt ‡È·ÈÂ ,ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ -12. «¿¬≈∆¿À»¿»ƒ∆«≈ƒ

יא.2) ג, א, הלכות והולכתו 3)פט"ו הדם קבלת כן וכמו 
שם. ראה את 4)וזריקתו, "שמור א) טז, (דברים שנאמר

פסח, לשם עשיותיו כל שיהיו - פסח" ועשית האביב חודש
נאמר  ועוד אחר). קרבן לשם (=שעשאו קודש שינוי הרי
זביחה  שתהא הוא", פסח זבח "ואמרתם כז) יב, (שמות
לשינוי  ענין תנהו קודש, לשינוי ענין אינו אם פסח, לשם

ז:). (זבחים לשם 5)בעלים שלא או פסח לשם שלא
א. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פי"ג ראה בעליו,

גֿיא.6) הלכות שם ופט"ו ב. בזבחים תוספתא 7)משנה
ובמאירי  קצת. לשון בשינוי פ"ג, ופסחים פ"ב תרומות
סוף  עד מכאן רבינו, כלשון הביא (224 (עמוד נד: לגיטין

בפסחים. ברייתא בשם ושם 8)ההלכה, שם בתוספתא
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והוא  הברייתא. בלשון שם במאירי הוא כן אבל ליתא,
בידו, אינו ואם נאמן. שבידו, שכל שם בגיטין אביי לדעת
המוקדשין  פסולי מהלכות בפי"ט רבינו כתב וכן נאמן. אינו
- נתפלגו לו ואמר בזבחים עמו מקריב "היה טו: הלכה
היה  אם - נתפלגו היום באותו לך שהקרבתי זבחים נאמן;
מהלכות  בפי"ג שכתב [ומה וכו'" דבריו על סומך לו נאמן
בטהרות, עמו עושה "היה ח: הלכה ומושב משכב מטמאי
שעשיתי  טהרות בו, שפגע בשעה לו ואמר מצאו זמן ולאחר
וכמו  לו, נאמן הוא אם היינו - נאמן" זה הרי נטמאו, עמך
בכסףֿ ועיין שם. המוקדשין פסולי ובהלכות כאן שכתב

שם]. עד 9)משנה לו שאמר סמיא בההוא סו. קידושין
לו  ואמר שמואל, מר את לשאול ובא זינתה, אשתו אחד:
רבינו  כתב וכן יגרשנה. - לו נאמן הוא אם שמואל מר

שם. המוקדשין פסולי נותן"10)בהלכות הדין "כלומר,
שם). גיטין הדין.11)(רש"י משורת לפנים ולעשות

"אין 12) כתב: והראב"ד שם. במאירי הברייתא בלשון כן
על  נדבה פסחו להביא יכול אינו פטור היה שאם שבח, כאן
ג, פרק בסוף רבינו שכתב כמו לומר, רוצה שלמים", תנאי
והלחםֿ לכתחילה. בשפיכה יתנם אל בזריקה שהניתנין
בדין  שאינו למעלה, כן אמרו בחמשה שרק מתרץ משנה
שחייב  לאחד לזכות כדי לכתחילה איסור על יעברו שכולם
יעבור  עצמו והוא בספק חייב עצמו הוא כאן אבל בפסח,

פסח. קרבן להקריב כדי לכתחילה איסור על

.·Û‡ ,‰˜È¯Ê Ì„˜ BÏ Ú„BÂ ‡ÓËpL ÁÒt‰ ¯Oa¿««∆«∆ƒ¿»¿«…∆¿ƒ»«
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‰ˆ¯‰15- Ìc‰ ˜¯ÊpL „Ú BÏ Ú„B ‡Ï Ì‡Â . À¿»¿ƒ…««∆ƒ¿««»
‰ˆ¯‰16‰v¯Ó ıÈv‰L ;17,‡ÓËpL ¯Oa‰ ˙‚‚L ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿»

ÔB„f‰ ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡Â18- ÌÈ¯·È‡‰ ˙ˆ˜Ó e‡ÓË . ¿≈¿«∆««»ƒ¿¿ƒ¿»»≈»ƒ
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Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a25. ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

שאכילה 13) נתן רבי של כחכמים עח: בפסחים משנה
ב. הלכה ג פרק למעלה וראה שנטמא 14)מעכבת. וכיון

הדם. את זורק אינו - לאכילה ראוי ואינו וחייב 15)הבשר
שני. פסח שני.16)לעשות פסח מלעשות ופטור

במשנה.17) פ: שם.18)פסחים בגמרא רבינו כדברי
קיים,19) והבשר חלבים נטמאו ו: פרק פסחים בתוספתא

יזרוק. לא לאו, ואם יזרוק. ואחד, אחד לכל כזית יש אם
אם  מדקתני עסקינן, הבשר קצת דבנטמא לרבינו לו ומשמע

(כסףֿמשנה). ואחד אחד לכל כזית שם 20)יש במשנה
הדם". את זורק קיים, והבשר החלב "נטמא עח:

ראה 21) עליו, שוחטים אין - שנשחט לפני נטמאו שאם
א. הלכה ופ"ו א, הלכה פ"ה אם 22)להלן אף כלומר,

הדם. שנזרק עד נודע במשנה.23)לא פ: מת 24)שם

מת  שם שיש נודע שנטמא אחר ורק עליו, ידעו שלא
טומאת  "נטמא שם: ובמשנה פא:). בפסחים (ברייתא
שאין  כל התהום? טומאת "ואיזוהי מרצה". הציץ התהום,
התהום  טומאת אמרו ולא העולם, בסוף אפילו מכירה אדם
שהרגו" זה בו יודע שהרי לא, הרוג אבל בלבד, למת אלא

יח). הלכה נזירות מהלכות ושם 25)(פ"ו ו. הלכה פ"ד
התהום  טומאת טמא שהוא לו נודע אם שאף רבינו כתב

וזרק  הדם, שיזרוק שהציץ קודם הורצה, - הדם את אח"כ
מזיד. שהוא אע"פ התהום טומאת על מרצה
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ישרף 26) שנטמא או שיצא "הפסח פב. בפסחים משנה
בו", שנאכל הבית מן "שיצא בפיה"מ רבנו ומפרש מיד",
שהרי  מירושלים", "שיצא והעתיק כאן רבינו בו וחזר
רבינו: שכתב כמו ארבעהֿעשר, ביום כשיצא המדובר
שאמרו  מזה מוכח וכן עשר", בארבעה שנטמא וכו' "שיצא
שאין  לשרוף, אסור עשר, חמשה בליל ואילו מיד". "ישרף
המוקדשין  פסולי מהלכות (פי"ט ביוםֿטוב קדשים שורפין
שאילו  מירושלים, שיצא עלֿכרחינו כן, ואם ה). הלכה
כמו  עשר, חמשה בליל אלא אסורה אינה מחבורתו יציאה
ועיין  ג. הערה שם ועיין א. הלכה פ"ט להלן מדבריו שנראה

ישראל. ותפארת טוב' יום עיבור 27)'תוספות צריך ואינו
הבשר. בגוף הוא שהפסול משום להלן), (ראה צורה

והמדובר 28) ברוקא. בן יוחנן ר' של וכחכמים שם, משנה
אלא  זה על נודע שלא שחיטה, לפני מתו או כשנטמאו
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להלן. ראה שחיטה, לאחר 29)לאחר שהרי שנשחט, לפני
פ"ב  למעלה ראה ידיהם, את למשוך יכולים אינם שנשחט
ידיהם  שמשכו שנשחט, לאחר עד נודע שלא אלא יד, הלכה
שמתו  שנטמאו, נודע כשלא אלה וכל השחיטה. לפני

להלן. וראה זריקה, לאחר על ידם פב:30)ושמשכו שם
יוחנן  ר' של דחכמים ואליבא השניה, הלשון לפי יוסף כרב
אלא  הגוף פסול זה אין זריקה לפני שאפילו ברוקא, בן

בעלים. או 31)פסול שיסריח, עד הבשר את מניח
לשרפו, אין - אחרת בלינה. ונפסל אחד לילה משאירו

קדשים. בזיון עג:32)משום שנטמא 33)פסחים כגון
משום 34)הבשר. צורתו, שתעובר עד להניח צריך ואין

קדשים. מבזה זה ואין נפסל או 35)שהבשר הדם שנטמא
הבעלים. הקרבן 36)נטמאו בגוף פסול נחשב שזה

מפורש, נראה עג: שבפסחים ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה).
סמך  - מיד ישרף שחיטה, לאחר אלא נודע לא אם שאף
משם, שנראה ו, פרק סוף פסחים הירושלמי דברי על רבינו
(אור  הגוף פסול זה אין - שחיטה אחר אלא נודע לא שאם
מהלכות  פ"ב, להלן המוריה" "הר בספר [ועיין שמח).

י]. הלכה שם 37)שגגות וירושלמי פ"ז, פסחים תוספתא
ז. פרק לאכול 38)סוף התחילו הטמאים כלומר,

שם). התחילו.39)(ירושלמי לא עדיין הטהורים [כלומר,
הטהורים  התחילו אם שכלֿשכן מפורש, שם ובירושלמי
הטמאים. של בחלקם הטהורים שזכו הטמאים, התחילו ולא
התחילו  לא "אם כתב (130 (עמ' פא: שם והמאירי
הטמאים  בחלק הטהורים זכו לא לאכול, עדיין הטהורים
דבריו: לתקן שיש ונראה המערב". בתלמוד היא וכן וכו'
בחלק  [זכו לאכול עדיין הטהורים התחילו לא "אם
הטהורים  זכו לא - לאכול] התחילו אם אבל הטמאים,
וכן  הטהורים. באכילת תלוי שהכל וכו'", הטמאים בחלק
התחילו  אם "אבל בסמוך: להלן תימן כ"י ברמב"ם הוא
הכל  זה, ולפי חסרה. "כולן" ותיבת וכו'", קצתן ונטמאו
השמיט  שרבינו מזה מוכח וכן כנ"ל. הטהורים באכילת תלוי
הלא  אבל הטהורים, התחילו דין למעלה כתב ולא
להלן]. עוד וראה כנ"ל, להיפך מפורש שלפנינו בירושלמי

(ראה 40) חבורתם נקבעה - לאכול כולן שהתחילו [שכיון
ובפ"ב  כה, הערה ולמעלה ג, והערה א הלכה פ"ט להלן
יכולים  שאינם מקצתם שנטמאו וכיון פז) הערה טו הלכה
כשתי  מעתה הם והרי החבילה, נתפרדה להצטרף, עוד
לפי  הטמאים, של מחלקם לאכול לטהורים ואסור חבורות,
א), הלכה פ"ט (להלן אחת" בחבורה אלא אוכל  ש"אינו
של  בחלקם הטהורים זכו לאכול, כולם התחילו לא אם אבל
קצת  נראה וכן במקומם. חבורתם קובעים שהם טמאים,
חבורות]. שתי של ענין הנ"ל לדין שסמכו שם בירושלמי

נטמאו 41) או מקצתן שמתו חבורה "בני שם: תוספתא
חוששין". ואין אוכלין השאר כל 42)מקצתן, פירוש,

לפיכך 43)הקרבן. בעלים, פשיעת כאן ויש הקרבן, רוב
הבירה. לפני אותו וכל 44)שורפין פא: בפסחים משנה

אנשים. הרבה שם ויש שם), (רש"י בירה נקרא כולו המקדש
כדי 45) חנינא בר יוסי א"ר טעמא, "מאי שם: גמרא

טומאה" לידי יבואו ולא להבא שישמרו "כדי לביישן",
שם). המשניות הקדש,46)(פירוש עצי והם שם. משנה

חכמים  והתירו המזבח, על קרבנות לשריפת שהוקדשו

את  כשהקדישו מתחילה ב"ד תנאי הוא כן כי כן, לעשות
(תוס' שנטמא פסח שריפת לשם גם בהם שישתמשו העצים,

נטמא). ד"ה "שלא 47)שם שאמר יוסף כרב ולא כרבא,
דבר: של ופירושו פב.) (שם [עצים]" לו שאין מי את לבייש
לו  כשישארו - שלו, בעצים במקדש לשרוף נצריכהו אם
המערכה  שמעצי הרואים בו יחשדו לביתו, ויקחם עצים

למערכה,48)גנב. ראויים "אינם שהרי חשד, בהם שאין
תאנה  של במורביות רגילים היו באלו (כט.) בתמיד  כדתנן
שכתבו  ויש שם). חננאל (רבינו שמן" עץ ושל אגוז ושל
הגמרא  מלשון נראה וכן (מאירי, למערכה פסולים שהם
ועיין  למערכה", חזי דלא וחריותא קני "דאייתי שם בפסחים

שם). של 49)רש"י טעמו (בין בינייהו "מאי בגמרא: שם
קני  דאייתי בינייהו איכא רבא)? של טעמו לבין יוסף רב
למערכה". חזי דלא דקל) וענפי קנים (שהביא וחריותא
לבייש  "שלא ולטעם חשד. שאין מותר, - "חשד" של לטעם
בושה  יש ובקנים בקש גם שהרי אסור, - לו" שאין מי את
"חשד". משום הוא שהטעם כרבא פסק ורבינו לו, שאין למי

עצמן. של וקנים בקש לשרוף מותר כך של 50)משום
(מאירי). כלֿכך פשיעה כאן ואין הקרבן.51)הקרבן, מן

קהל 52) בפני בבירה לשרוף לביישן אין פשעו, שלא כיון
מעצי 53)רב. שגנבו שיאמרו חשד אין שבחצרותיהן

שם. במשנה זה וגם פיישן 54)המערכה. "דילמא פב. שם
ל  בהו ואתי תקלה".מינייהו, ידי

.„ÌÈL ÈzL Ôa ¯ÎÊ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰55- ««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿»»∆¿≈»ƒ
.ÁÒt ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯Èƒ¿∆«∆ƒ…¿ƒ»≈¿»ƒ¿»»∆«
‡È·È - BÁÒt ·È¯˜‰L „Ú ÌeÓ Ba ÏÙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a56. ¿»»¿»ƒ

בלבד,55) העזים ומן הכבשים מן אלא שוחטין "אין והרי
א). הלכה פ"א (למעלה שנה" בן בפסחים 56)זכר משנה

עד  ירעה שנים, שתי בן זכר או לפסחו נקבה "המפריש צז:
ד"ה  ובתוס' לשלמים", לנדבה דמיו ויפלו וימכר שיסתאב
שלמים, בדמיה ויביא דקתני דהא ר"ת אומר וז"ל: המפריש,
יביא  הפסח קודם אבל הפסח, אחר בשנשתיירה היינו
בלח"מ  וראה יט. תמורה בברייתא מפורש וכן פסח, בדמיה
פסולי  מהלכות בפ"ג שפסק רבינו על שמקשה כאן
ה"ד  הקרבנות מעשה מהלכות ובפט"ו כג, הלכה המקודשין
שבהמה  אומרים שאין (היינו, נדחים חיים בעלי שאין
גם  שתידחה לו, ראויה לא שהיא לקרבן בחיים שנדחתה
שהופרשה  נקבה בהמת לדוגמא, לו. ראויה כן שהיא לקרבן
לא  כך שמשום אומרים אין לזה, ראויה לא שהיא לפסח,
לפסוק  לו הי' לזה) ראויה שהיא שלמים קרבן אותה יקריבו
תיקרב  עצמה שהיא לפסח שהפרישה נקבה לענין כאן
שתירץ  מה וראה שלמים. בדמיו שיביא פוסק ולמה שלמים,
דברי  בביאור מ"ז פ"ט פסחים יו"ט ובתוספות שם,

הרמב"ם.

.‰LÈ¯Ù‰57˙ÓÂ BÁÒt58ÂÈ¯Á‡ Ba ep‡È·È ‡Ï - ƒ¿ƒƒ¿»≈…¿ƒ∆¿«¬»
ÁÒt‰ ÌLÏ59ÌÈÓÏL ÌLÏ ‡l‡ ,60‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿≈«∆«∆»¿≈¿»ƒ¿ƒ»»¿À∆

ÁÒt ÌLÏ ep‡È·È - ÂÈÏÚ ÂÈ·‡ ÌÚ61ÌÈ¯·c ‰na . ƒ»ƒ»»¿ƒ∆¿≈∆««∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡62¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙BˆÁ ¯Á‡ ÂÈ·‡ ˙nLk63; ¬ƒ¿∆≈»ƒ««¬«¿»»»»
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ÈtÓ ,ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÁ Ì„˜ Ï·‡¬»…∆¬¬≈∆ƒ¿∆¿∆«≈ƒƒ¿≈
¯‡a˙iL BÓk ,ÔB‡ ‡e‰L64ÈMa ‰Ê BÁÒt ‡È·ÈÂ ,65. ∆≈¿∆ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿∆«≈ƒ

צא.57) בפסחים אחרים 58)משנה מנויים עליו ואין
הלכה 59)זולתו. פ"ב למעלה וראה מנויים. לו אין שהרי

הלכות 60)ה. להלן ראה שלמים, קרב הפסח מותר שכל
"עליה  משום הערבים, בין של תמיד אחר להקריבו ואין וֿז.
ומוספין  תמידין מהלכות א פרק ראה הקרבנות". כל השלם

שם). (מאירי ג בעלים,61)הלכה עדיין לקרבן יש שהרי
שם). (ברייתא בעליו שמתו פסח זה שיביאנו 62)ואין

עליו. ממונה הוא אם פסח, עליו 63)לשם חלה ולא
חשוב, הוא כיוםֿטוב הפסח שחיטת שמשעת אנינות,
חננאל  (רבינו אנינות עליו חלה לא לפיכך הלל, בו שאומר
הברייתא. דברי על בגמרא שם הוא זה וכל שם),

ט.64) הלכה פ"ו בעלי 65)להלן למ"ד גם הוא זה ודין
לקרבן  כלל נקבע לא חצות קודם שמת שמכיון נדחים, חיים
שני, בפסח להקריבו ואפשר נדחה, אינו הכל ולדברי פסח,

רבה. בתירוץ בגמרא שם ראה

.Â¯Á‡ ÁÒt LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ B‡ˆÓe BÁÒt „·‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿¿»««∆ƒ¿ƒ∆««≈
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ·È¯˜È - ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈL È¯‰Â«¬≈¿≈∆¿ƒ«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

ÁÒt ÌLÏ66ÌÈÓÏL ·¯˜È ÈM‰Â ,67¯Á‡ B‡ˆÓ . ¿≈∆«¿«≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿»««
ÌÈÓÏL ·¯˜È ‰Ê È¯‰ - BÁÒt ËÁML68Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«ƒ¿¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ

‡ˆÓp‰ ‰Êa ¯ÈÓ‰69BÊ ‰¯eÓz È¯‰ - ‰ËÈÁL ¯Á‡ ≈ƒ»∆«ƒ¿»««¿ƒ»¬≈¿»
ÌÈÓÏL ·¯˜z70‰Ê ˙ËÈÁL Ì„˜ B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿»…∆¿ƒ«∆

ÁÒt B·È¯˜‰Ï Èe‡¯ ‡ˆÓp‰ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»»¿«¿ƒ∆«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÏL B·È¯˜‰Ï Èe‡¯Â71¯ÈÓ‰ Ì‡ , ¿»¿«¿ƒ¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ≈ƒ

ÂÈzÁz L¯Ùn‰ ˙ËÈÁL Ì„˜ ÔÈa ,‡ˆÓp‰ ‰ÊaÔÈa »∆«ƒ¿»≈…∆¿ƒ««À¿»«¿»≈
„Ú ‰Ú¯z ‡l‡ ,‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡ - ‰ËÈÁL ¯Á‡««¿ƒ»≈¿»¿≈»∆»ƒ¿∆«

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL72. ∆ƒ…»¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mdipy ixde ,xg` gqt yixtdy xg` e`vne egqt ca`y in"
."'ek dvxiy mdn dfi` aixwi - oicner

פסק  שאבדו, יוהכ"פ של ושעיר בפר מקרה באותו אבל
הראשונים. שיקרבו הט"ז) פ"ה יוהכ"פ (עבודת הרמב"ם
כמו  הוא האם שאבד, באשם הדין יהיה מה להסתפק ויש
שבכגון  ונראה יוהכ"פ. של ושעיר פר כמו או פסח קרבן
אחר  ממקום סימוכין למצוא יש מפורש, נמצא שלא דא
- מתה שבחטאת "כל הכלל שנאמר וכיון חידוש, ולא
שלמים", קרב בפסח - מתה שבחטאת וכל עולה, באשם
כדין  ולא כבפסח, באשם הדין נמצא בשניהם, שווה והדין

יוהכ"פ. של ושעיר פר
(147 cenr f"lg y"ewl itÎlr)

(סד.).66) יומא בברייתא חכמים ר'67)כדברי כדברי
במשנה  ששנינו ומה ה"ו, פ"ט פסחים בירושלמי ליעזר
עד  ירעה הפסח, שחיטת קודם שנמצא "הפסח צו: פסחים
למאןֿ אלא אינו שלמים", בדמיו ויביא וימכר שיסתאב
רבינו, שפסק מה לפי אבל נדחים", חיים "בעלי דאמר
המוקדשין  פסולי מהלכות (פ"ג נדחים" אינם חיים ש"בעלי

ועיין  (כסףֿמשנה, שלמים קרב עצמו השני - כג), הלכה
נט. והערה ח הלכה למעלה וראה שם 68)ראב"ד).

קרב  הפסח, שחיטת אחר "נמצא צו: פסחים במשנה
שעת  קבעתו לא - שחיטה לאחר שנמצא שכיון שלמים".

דחוי. ואינו פסח בשם זו,69)השחיטה תמורת זו שאמר:
קודש. היא אף שהתמורה הוא במשנה,70)שדין שם

תמורתו". וכן שלמים קרב הפסח, שחיטת "אחר
זו.71) הלכה "אין 72)בהתחלת רבינו שסובר אףֿעלֿפי

בלבד  אחת קדושה לשני שאין כיון - נדחים" חיים בעלי
כח  בו אין שלמים, להקריבו וראוי פסח להקריבו ראוי אלא
שיסתאב  עד ירעה אלא בעצמו, להיקרב לתמורתו להתפיס

שם). עיין (כסףֿמשנה,

.ÊB˙L ‰¯·ÚL ÁÒt73˙ÓÁÓ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏLe ∆«∆»¿»¿»¿»ƒ«»ƒ≈¬«
ÁÒt‰74¯·c ÏÎÏ ÌÈÓÏLk Ì‰ È¯‰ -75ÔÈeÚË : «∆«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ
‰ÎÈÓÒ76ÌÈÎÒe77˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e78Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , ¿ƒ»¿»ƒ¿«»∆»«∆≈≈

ÁÒÙa79. ¿∆«

ההקרבה 73) זמן שהגיע ולפני שנתו, בתוך הופרש כלומר,
שוחטין  שאין א, הלכה פ"א למעלה וראה שנה, לו מלאה

להלן. וראה שנה. בן פסח 74)אלא או הפסח תמורת כגון
(רש"י  עשר ארבעה חגיגת או באחר, בעליו שנתכפרו שאבד

צו:). פסח 75)פסחים להפריש דומה זה ואין שם. פסחים
ד) הלכה (למעלה מום בו שיפול עד שירעה שנים שתי בן
ומלאה  שנתו בתוך שהפרישו כאן אבל בידים, דחהו ששם -
שם  ועיין ממילא, נדחה אלא בידים, דחוי אינו שנה, לו

הקרבן 76)בלחםֿמשנה. ראש על ידיו לסמוך שצריך
חי. הקרבן.77)כשהוא עם יין "מפריש 78)שיביא

ידי  על ושוק החזה עם האימורין ונותן הימין ושוק החזה
לפני  הכל ומניף הבעלים ידי תחת ידו מניח וכהן הבעלים,

ו). הלכה מעה"ק מהלכות (פ"ו במזרח" בפ"ג 79)ה' ראה
סמיכה, טעון הפסח שאין ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הלכה  שם ובפ"ט נסכים, טעון שאינו ג הלכה שם ובפ"ב

ושוק. חזה תנופת טעון שאינו כה,

.ÁÌÈÓÏL Ôlk e·¯˜È - ÌÈÓÏLa ·¯Ú˙pL ÁÒt80. ∆«∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿¿À»¿»ƒ
·¯Ú˙81ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁ·Êa82Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È - ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿«∆ƒ…»∆

‰Ê ÔÈnÓ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ83ÈÓ„·e ¿»ƒƒ¿≈«»∆∆»∆ƒƒ∆ƒ¿≈
ÌÈÓÏL Ô‰aL ‰Ùi‰84B˙ÈaÓ ¯˙Bn‰ „ÈÒÙÈÂ ,85BÓk , «»∆∆»∆¿»ƒ¿«¿ƒ«»ƒ≈¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL86·¯Ú˙ .87- ˙B¯BÎ·a ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒƒ¿»≈ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú Ïk‰ eÚ¯È88ÏÚa ¯BÎ·k eÏÎ‡ÈÂ , ƒ¿«…«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿««

ÌeÓ89˙B·B¯ÚzaL ‰Ùik ‰ÙÈ ‡È‰L ‰Ó‰a ‡È·ÈÂ ;90 ¿»ƒ¿≈»∆ƒ»»«»»∆««¬
ÏÚ ÏeÁz B˙M„˜ - ÁÒt‰ ‡e‰L ÌB˜Ó Ïk :¯Ó‡ÈÂ¿…«»»∆«∆«¿À»»«

BÊ91BÁÒt ·¯˜ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ‰p·È¯˜ÈÂ .92. ¿«¿ƒ∆»¿»ƒƒ»«ƒ¿

שלמים 80) קרב פסח דמותר שנתבאר מה עלֿפי פשוט "זה
וזבחים  פ"ט, פסחים בתוספתא שאמרו ומה (כסףֿמשנה).
הפסח  מחמת הבאים שלמים עם שנתערבו "שלמים פ"ח:
שמותר  האומרים לדעת אלא זה אין שיסתאבו", עד ירעו
ואם  פט.), (פסחים ולילה ליום אלא נאכל אינו הפסח
ימים  לשני הנאכלים שלמים, מביא נמצא לשלמים יקריבם
דברי  שהשמיט רבינו מדברי אבל הפסול. לבית אחד, ולילה
ליום  אלא נאכל אינו הפסח שמותר הביא ולא הנ"ל, הגמרא
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ימים  לשני ונאכל כשלמים שדינו שסובר נראה - ולילה
שיקרבו  פסק ולפיכך ע:) לפסחים בצל"ח (ראה אחד ולילה
פסולי  מהלכות פ"ו המלך בשער וראה שלמים. כולם
כאן. שמח" וב"אור המוריה" וב"הר יח הלכה המוקדשין
לאחר  שלמים כולן "ויקרבו צח.): (פסחים המאירי וכתב
סמיכה, טעונין שהשלמים מפני הפסח, בזמן ולא הפסח זמן
עבודה  עובד בה, סומך ואם סמיכה. טעון אינו ופסח

צח.81)בקדשים". בפסחים באשם 82)משנה כגון
ולא  אכילה בענין לא שווים ואינם זכרים. הם שאף ובעולה,

דמים. מתן שוים,83)בענין הבהמות דמי כשאין פירוש,
שמא  היפה, הקרבן שוה שהיה כסף בסכום עולה יביא
בדמי  יביא האשם כן וכמו חשובה, היותר היתה העולה

יותר. השוה היה הוא שמא הפסח 84)היפה, בשביל זהו
שמא  שלמים, קרב הפסח שמותר שלמים, לשם עתה שקרב

ביותר. החשוב דינר 85)הוא שוה מהם אחד שהיה כגון
דינרים, ששה בסךֿהכל שלשה, והשלישי שנים השני אחד,

ת  בסךֿהכל בשלשה, מהם אחד כל לקנות צריך שעה,והוא
דינרים. שלשה מפסיד ה.86)ונמצא הלכה ו פרק

שמעון.87) ר' על החולקים רבנן לדעת צח: פסחים
עד 88) אדם לכל נאכל שהפסח לפי יקרבו? לא "ולמה

ואין  לכהנים, אלא נאכל ואינו ימים, לשני והבכור חצות,
(פ"ו  באכילתם" ממעטים ואין הפסול לבית קדשים מביאים

יב). הלכה המוקדשין פסולי פ"א 89)מהלכות ראה
יב. הלכה מזבח איסורי היה 90)מהלכות הפסח שמא

שבהם. פדיון.91)היפה לו יש מום, בו שנפל שהפסח
הלכה  תמורה מהלכות (פ"ג נפדה אינו מום בעל בכור אבל

פסחו 92)ב). קרב לא ואם שלמים, מקריבו הפסח שמותר
פסח. מקריבו -

.ËLÈ¯Ùn‰93¯ib˙ ‡lL „Ú BÁÒt94„Ú ,¯ib˙Â ««¿ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈«
¯¯ÁzL ‡lL95ÈzL ‡È·‰ ‡lL „Ú ,¯¯ÁzLÂ ∆…ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿≈«∆…≈ƒ¿≈
‡È·‰Â ˙B¯ÚO96ÁÒt ÌLÏ B·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ -97; ¿»¿≈ƒ¬≈∆«¿ƒ¿≈∆«

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L98ÈÏeÒÙa e¯‡aL BÓk , ∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿ƒ¿≈
ÔÈLc˜n‰99. «À¿»ƒ

להלן.93) ראה ב, הלכה פ"ל פסחים ירושלמי לפי
ז.94) הלכה פ"ט להלן ראה לפסח, ראוי אינו שאז
לא 95) אוכל שאינו חורין, בן וחצי כנעני עבד חצי כלומר,

חורין  בן כולו שיעשה עד עצמו, משל ולא רבו משל
על  ירושלים" "טוב ובהגהות י"ג), הלכה פ"ב (למעלה

בזה. נדחק שם כדי 96)הירושלמי פסח שהפריש קטן
שתיםֿ בן כשהיה והמדובר והגדיל. שיגדיל לאחר להקריבו
שנדרו  לאיש" סמוך "מופלא שהוא אחד, ויום שנה עשרה
הלכה  פ"ב למעלה בכסףֿמשנה (ראה הקדש והקדשו נדר

מחוייבים,97)ד). היו לא שהפרישו שבשעה אע"פ
אחר, כאדם הוא נתגייר, או נתגדל או כשהשתחרר ועכשיו
אינם  חיים שבעלי משום הזה, הפסח את להקריב יכול
זה  דבר היה ואילו להקרבה. הפסח עכשיו וראוי נדחים,
עליו  הקריבו אם אבל נדחה, הקרבן היה שחיטה לאחר
עליו  שהקריבו בקרבן יצא - גדל ושוב קטן, כשהיה

ז). הלכה פ"ה (לקמן פס 98)בקטנותו פ"ח בירושלמי חים
ונתגייר; נתגייר שלא עד פסחו הפריש יוחנן, "א"ר ה"ב:

שערות  ב' הביא שלא עד ונשתחרר; נשתחרר שלא עד
רבינו  וסובר אחר", פסח על להמנות צריך שערות, ב' והביא
יוחנן  ור' נדחים, חיים בעלי למאןֿדאמר אלא אינו שזה
רבינו  לדעת אבל שמח). (אור סד ביומא כן שסבר לשיטתו
פסח  לשם מקריבו זה הרי נידחין, חיים בעלי שאין

כג.99)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ג

.Èe¯È˙B‰Â BÁÒÙÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰100¯˙Bn‰ ‡È·È - ««¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ«»
ÌÈÓÏL101ÌÈ¯Á‡ ‰pÓÓ‰ .102ÏÚÂ BÁÒt ÏÚ ¿»ƒ«¿«∆¬≈ƒ«ƒ¿¿«
B˙‚È‚Á103ÔÈlÁ Ì˜ÏÁa Ô‰Ó ÁwiL ˙BÚn‰ È¯‰ -104. ¬ƒ»¬≈«»∆ƒ«≈∆¿∆¿»Àƒ

LÈ¯Ù‰ ‰ÊÂ BÁÒÙÏ ‰ÏË LÈ¯Ù‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ
ÏÚ e‰pÓe ˙BÚn‰ epnÓ Á˜ÏÂ ,BÁÒÙÏ ˙BÚÓ»¿ƒ¿¿»«ƒ∆«»ƒ»«

BÁÒt105eLÈc˜‰ Ôk ˙Ó ÏÚL ;ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È¯‰ - ƒ¿¬≈«»Àƒ∆«¿»≈ƒ¿ƒ
Ô‰ÈÁÒt ˙BÚÓ ˙‡Â Ô˙‚È‚Á ˙‡Â Ô‰ÈÁÒt ˙‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆¿∆¬ƒ»»¿∆¿ƒ¿≈∆

Ô˙‚È‚ÁÂ106. «¬ƒ»»

פסח,100) לקרבן כבש או שה לקנות כדי כסף סכום הפריש
שהפריש. הסכום מן בפחות כבש או שה והשיג

הפסח 101) למותר מנין וכו' נחמן רב "אמר ע: פסחים
לה' פסח וזבחת ב) טז, (דברים שנאמר שלמים, שקרב
פסח  אין והלא בא, הבקר מן פסח וכי ובקר, צאן אלקיך
יהא  הפסח מותר אלא העזים? ומן הכבשים מן אלא בא
שלמים). (שהוא הבקר ומן הצאן מן הבא לדבר

קניית 102) לשם מעות שהפרישו בברייתא. פט: פסחים
נתנו  והם שלו, על אותם ומינה הוא והלך חגיגה, או פסח

חלקו. לפי אחד כל המעות את ארבעה 103)לו חגיגת
שם  [והמאירי (רש"י). המנויים לכל באה היא שאף עשר,
אלא  אינו זה אבל למנויים". אלא נאכלת היתה "שלא כתב:
כפסח, דינה אין חכמים לדעת אבל ע.), (פסחים תימא לבן
ומצה  חמץ מהלכות ובפ"ח יב, הלכה י פרק להלן ראה

ע.]. פסחים ובצל"ח שם, שקדושת 104)ולחםֿמשנה
הטלה  על נתחללה חגיגה) או פסח לשם (שהפרישו המעות

לחולין. יוצאות והמעות עמו, אין 105)שנמנו כלומר,
אם  אבל חולין, של דבר על נתפס כשההקדש אלא חילול
הרי  וכאן הקדש, על הקדש מתחלל אין הקדש שניהם

המעות. והוקדשו הפסח על 106)הוקדש אחד ימנו שאם
לצרכי  רק ולא שימנו. מי ביד חולין המעות שיהיו פסחו,
לקנות  אפילו אלא ומרור, ומצה לצלייתו עצים כמו הפסח,
בפלוגתא  דמיקל וכמאן צ. בפסחים וכרבי לעצמו. בגד
הבית  ימעט "אם מהפסוק גם כן ולמדו זירא. ורבי דרבה
קנה  כלומר: השה", מן עצמך "החיה - משה" מהיות

משנהֿלמלך. וראה צרכיך. כל לעצמך

.‡È‰vÓ ÔÎÂ .ÁÒtk - ÁÒt‰ ˙iÏˆ ÏL ÌÈˆÚ≈ƒ∆¿ƒ««∆««∆«¿≈«»
.ÁÒtk Ì‰ È¯‰ - ÁÒt‰ È¯ÈLÎÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯B¯Óe»ƒ¿≈«¿ƒ≈«∆«¬≈≈«∆«
È„k BnÚ B˙B‡ ‰nL ÈnÓ ÁÒt‰ ˙BÚnÓ Á˜Ï Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿«∆«ƒƒ∆»»ƒ¿≈
ÌÈˆÚa ˜ÏÁ BÏ ˙BÈ‰Ï B‡ ¯B¯Óe ‰ˆÓa BnÚ B˙BpÓÏ¿«ƒ¿«»»ƒ¿≈∆»≈ƒ

ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È¯‰ - Ô‰a ‰ÏBvL107. ∆∆»∆¬≈«»Àƒ

(107- לפסח חבירו שהפריש המעות כשקיבל כאן המדובר
והשמיענו  (משנהֿלמלך). ומרור מצה עבור או עצים עבור
חולין, המעות הפסח, עבור המעות מקבל אם רק שלא בזה,
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ומרור  מצה עבור או עצים עבור המעות מקבל אם אף אלא
הם  לצלייה והעצים ומרור שהמצה מתחללים, המעות -
מה  מתוך ולמדו בגמרא, נזכר לא זה ודבר עצמו. כפסח
פוסק  (שרבינו דמיקל דמאן אליבא שם בסוגיא שאמרו
אינה  וחכמים רבי של שהמחלוקת למעלה), ראה כמותו,
אבל  הפסח, צרכי שאינם וטלית חלוק במעות לקנות אלא
- לקנות שמותר מודים חכמים אפילו ומרור, ומצה בעצים
זה  שגם לומר וצריך (משנהֿלמלך). עצמו כפסח שהם הרי
כנ"ל. פסחיהם, מעות את ישראל הקדישו כן עלֿמנת משום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבת,1) דוחה ואם להביאו חייב ומי פסחֿשני קרבן יבאר

הפסח. מעכבים עבדיו ומילת הקטנים בניו מילת ואם

.‡‰È‰L ÈÓ2‡ÓË3ÔÈ‡L ,ÁÒt‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ƒ∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ««∆«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL4‰˜BÁ¯ C¯„a ‰È‰L B‡ ,5Ò‡ B‡ , ¬ƒ»»∆»»¿∆∆¿»∆¡«

‚‚ML B‡ ,¯Á‡ Ò‡a6È¯‰ - ÔBL‡¯a ·È¯˜‰ ‡ÏÂ ¿…∆«≈∆»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬≈
ÈM‰ L„ÁÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÁÒt ‡È·Ó ‰Ê7ÔÈa ∆≈ƒ∆«¿«¿»»»»«…∆«≈ƒ≈

ÌÈa¯Ú‰8ÈÙa ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÁÒt ˙ËÈÁLe . »«¿«ƒ¿ƒ«∆«∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈
dÓˆÚ9˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ,10ÔÈÓeÏLz ÈM‰ ÔÈ‡L ; «¿»¿»∆««»∆≈«≈ƒ«¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï»ƒ∆»∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»ƒ»»
˙¯k11. »≈

ב.2) צב, פסחים יֿיא)3)משנה, ט, (במדבר שנאמר
בחודש  לה' פסח ועשה וגו' לנפש טמא יהיה כי איש "איש

נדות,4)השני". ובועלי ויולדות נדות וזבות זבים כלומר:
בניסן, עשר חמשה בליל הפסח את לאכול יכולים שאינם
זה  הרי ושרץ בנבילה הנוגע שאילו עליהם, שוחטים  שאין
וההבדל  ה"א). פ"ו (להלן שיטבול אחר עליו ושוחטין טובל

ה"בֿד. להלן ראה כרת, לענין (במדבר 5)ביניהם שנאמר
פסח  ועשה וגו' רחוקה בדרך וגו' יהיה כי איש "איש שם)

השני". בחודש (שם)6)לה' הכתוב מן ונלמד שם. משנה,
אנוסים  ריבה איש, "איש טמא", יהיה כי איש "איש

ה"א). פ"ט ('ירושלמי' אייר.7)ושוגגים" כמו 8)חודש
בחודש  לה' פסח ועשה וגו' איש "איש שם) (במדבר שנאמר
אותו". יעשו הערבים בין יום עשר בארבעה השני

צג,9) שם וכרבי, עצמה". "בפני רומי: ובדפוס תימן בכת"י
להלן. ראה בו 10)א. שנאמר שכל א. צה, שם משנה,

נאמר  שני ופסח סו.) (פסחים השבת את דוחה "במועדו"
במועדו". הקריב לא ה' קרבן "כי יג) שם, (במדבר בו
שני  לפסח הכוונה עצמה, בפני מצוה שהיא רבי, ולדעת

דוחה. ד"ה צה: שם רש"י וראה צג.). פסח 11)(שם על
הפסח  לעשות ש"וחדל הסובר צג.) (שם כרבי שני,
לא  ה' קרבן ו"כי ראשון, פסח עשה שלא היינו ונכרתה",
כרת  שחייב שני פסח עשה שלא היינו במועדו", הקריב
תשלומין  שני "פסח שאמר נתן, לרבי ואילו בשניהם.
במועדו" הקריב ו"לא השני, על כרת חייבין אין – לראשון"

צג:). (שם ראשון היינו

.·?„ˆÈk12,ÔBL‡¯a ·È¯˜‰ ‡ÏÂ Ò‡ B‡ ‚‚ML ÈÓ ≈«ƒ∆»«∆¡«¿…ƒ¿ƒ»ƒ
˙¯k ·iÁ - ÈMa ·È¯˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ Ì‡13‚‚L Ì‡Â ; ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈ƒ«»»≈¿ƒ»«

¯eËt - ÈMa Û‡ Ò‡ B‡14·È¯˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ . ∆¡«««≈ƒ»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ

ÈMa ·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÔBL‡¯a15·È¯˜‰ ‡Ï Ì‡Â ; »ƒ¬≈∆«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ
˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‚‚ML Èt ÏÚ Û‡ ,ÈMa16È¯‰L , «≈ƒ««ƒ∆»«¬≈∆«»»≈∆¬≈

ÈÓ Ï·‡ .„ÈÊÓ ‰È‰Â B„ÚBÓa '‰ Ôa¯˜ ·È¯˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿«¿¬¿»»≈ƒ¬»ƒ
,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‰OÚ ‡ÏÂ ‰˜BÁ¯ C¯„a B‡ ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈¿∆∆¿»¿…»»∆»ƒ
¯·kL ,˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ÈMa „ÈÊ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ≈«»»≈∆¿»

˙¯k‰ ÔÓ ÔBL‡¯ ÁÒÙa ¯ËÙ17. ƒ¿«¿∆«ƒƒ«»≈

בשני.12) הכרת בראשון 13)חיוב "שגג ב: צג, שם
חייב". לרבי בשני, דברי 14)והזיד ובזה, בזה "שגג שם:

פטור". בכלל.15)הכל מזיד שגם בגמרא, שם
שמביא  =) מניין "מזיד אמרו: ה"א) (פ"ט וב'ירושלמי'
המזיד". את לרבות "והאיש" זעירה, רבי אמר שני), פסח

נתן 16) ולרבי לרבי בשני, ושגג בראשון "הזיד ב: צג, שם
שם. שכתבנו ובמה ה"ב פ"א למעלה וראה חייב".

בדרך 17) שהיה או טמא נאמר למה כן, "אם שם: במשנה,
וכתב  בהכרת". חייבין ואלו מהכרת, פטורין שאלו רחוקה,
רחוקה  בדרך ושהיה "שטמא שם: המשניות, בפירוש רבינו
כרת, חייב אינו במזיד, אף השני את עשו ולא ראשון בפסח
ונדחה  כרת, לשון בו שנאמר ראשון מפסח נפטר שכבר
נאנס  או שגג ואם כרת, לשון בו נאמר שלא שני לפסח
התורה  לשון כי כרת, חייב השני את עשה ולא ראשון בפסח
כלל  פסח עשה ולא רחוקה בדרך או טמא היה שלא מי כל
שבגמרא  ואףֿעלֿפי הראב"ד. בהשגת וראה כרת". חייב
ונאנס, אשוגג אילמיא וכו' בהכרת חייבין "ואלו הקשו: שם
הנ"ל, רבינו כדברי פירשו ולא נינהו?" כרת בני ונאנס שוגג
שאין  נתן, רבי לדעת גם המשנה ליישב שרצו משום היינו, -
כרת  חיוב שיש ההלכה לפי אבל שני, בפסח כרת חיוב
כנ"ל  היטב מתפרשת המשנה רבי, וכדעת שני, בפסח

ובהערה. ה"ט להלן וראה (לחםֿמשנה).

.‚ÂÈÏÚ e˜¯ÊÂ eËÁLÂ ‰˜BÁ¯ C¯„a ‰È‰L ÈÓe18˙‡ ƒ∆»»¿∆∆¿»¿»¬¿»¿»»∆
·iÁÂ ,‰ˆ¯‰ ‡Ï - ·¯ÚÏ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰«»««ƒ∆»»∆∆…À¿»¿«»

ÈL ÁÒÙa19. ¿∆«≈ƒ

שזה 19)שלוחיו.18) ששת, רב כדעת ב. צב, פסחים
ולפיכך  טמא, כמו הפסח מן הוא נדחה רחוקה בדרך שהוא
שהיה  מי כי (ויתכן, הורצה לא – עליו וזרקו שחטו אם
בדרך  ואינו אנוס הוא שהרי ברגליו חולה והיה בירושלים
להלן  וראה הורצה, עליו, שחטו אם – ה"ט) (להלן רחוקה

לז). והערה ה"ז

.„ÔBL‡¯ ÁÒÙa ¯‰hÏ ÏBÎiL ‡ÓË20Ï·Ë ‡lL »≈∆»ƒ«≈¿∆«ƒ∆…»«
Ï¯Ú ÔÎÂ ,Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL „Ú B˙‡ÓËa ·LÈ ‡l‡21 ∆»»«¿À¿»«∆»«¿««»¿»¿≈»≈

„ÈÊÓ ‰Ê È¯‰ - Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL „Ú ÏÓ ‡lL∆…»«∆»«¿««»¿»¬≈∆≈ƒ
ÔBL‡¯a22elÙ‡ ÈM‰ ˙‡ ‰OÚ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿ƒ»ƒ…»»∆«≈ƒ¬ƒ

˙¯k ·iÁ - ‰‚‚La23. ƒ¿»»«»»≈

טובלים 20) שהם בהן, וכיוצא ושרץ בנבילה הנוגע כגון
וראה  ה"ב). פ"ו (להלן טבילתם אחר עליהם ושוחטים

ג. והערה ה"א ומל 21)למעלה שנתגייר גוי אבל ישראל,
ה"ז. פ"ו להלן ראה עליו, שוחטין אין - הפסח בערב וטבל

אלא 22) כרת ענוש יהא לא "יכול ב: סט, פסחים ברייתא,
ושאר  שרץ וטמא ערל רחוקה, בדרך היה ושלא טהור שהיה
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והאיש". תלמודֿלומר מנין? הטמאים הזיד 23)כל כדין
ה"ב. למעלה בראשון,

.‰ÁÒt ˙BOÚlÓ ez·kÚÓ BÓˆÚ ˙ÏÈnL ÌLk24Ck , ¿≈∆ƒ««¿¿«¿«ƒ«¬∆«»
ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ25ÂÈ„·Ú Ïk ˙ÏÈÓe26ÌÈÏB„b ÔÈa , ƒ«»»«¿«ƒƒ«»¬»»≈¿ƒ

ÌÈpË˜ ÔÈa27ÏÎ BÏ ÏBn‰ :¯Ó‡pL ;B˙B‡ ˙·kÚÓ , ≈¿«ƒ¿«∆∆∆∆¡«ƒ»
B˙OÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ28ÏBniL Ì„˜ ËÁL Ì‡Â . »»¿»ƒ¿««¬¿ƒ»«…∆∆ƒ
ÏeÒt ÁÒt‰ - Ì˙B‡29ÌLÏ ÂÈ˙B‰Ó‡ ˙ÏÈ·Ë ÔÎÂ . »«∆«»¿≈¿ƒ««¿»¿≈

ez·kÚÓ ˙e„·Ú30‰ÏÈ·h‰L ,‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â . «¿¿«¿«¿»»∆ƒƒ««»»∆«¿ƒ»
ÌÈ„·ÚÏ ‰ÏÈnk ˙BÁÙLÏ31. ƒ¿»«ƒ»«¬»ƒ

בו".24) יאכל לא ערל "וכל מח): יב, (שמות שנאמר
לא  נכר בן כל שנאמר לפי נאמר, "למה (שם): ובמכילתא
לאכול  כשר יהא אני שומע - ערל ישראל אבל בו, יאכל
הפסח  את שוחטין ואין בו". יאכל לא ערל וכל ת"ל פסח,
ה"ג. פ"ב למעלה ראה לאכול, שראוי מי על אלא

הם 25) שהרי למול, חייב אינו גדולים אבל למולם. שחייב
בפירוש  ועי' ה"ב). מילה מהל' (פ"א עצמם למול חייבים
ב  מצוה חינוך' ב'מנחת וראה מ"ו. פי"ט שבת המשניות,

ב. וגם 27)הכנענים.26)אות הקטנים גם למול שחייב
מגיד 28)הגדולים. זכר, כל לו "המול שם: במכילתא,

דן: אתה הרי מנין, עבדים מילת וכו' מעכבתו זכרים שמילת
מקנת  איש עבד ("וכל "אז" להלן ונאמר "אז", כאן נאמר
עבדים, מילת להלן מה בו"), יאכל אז אותו ומלתה כסף
א. עא, ב. ע, ביבמות וראה עבדים". מילת כאן אף

למה 29) שאלו, – א עא, ביבמות הגמרא מדברי כן למד
הפסח, מאכילת שמעכבתו זכריו למילת מיוחד פסוק הוצרך
פסול  בדיעבד שאף הרי ההקרבה, בשעת עכבוהו כבר והלא

שמח'). "מי 30)('אור פ"ח: פסחים בתוספתא הוא כן
מעכבין  טבלו, שלא ושפחות מלו שלא עבדים לו שהיו
מד) יב, (שמות דרשב"י במכילתא וכן מלאכול". אותו
שלא  עבדים לו היו שאם רבו, זה בו, יאכל אז אותו "ומלתה
וראה  פסח". לאכול אותו מעכבין טבלו, שלא ושפחות מלו
מלעשות. מעכבין כן מלאכול, שמעכבין שכשם להלן

מנלן,31) באמהות טבילה יהושע, "ורבי ב: מו, יבמות ראה
ומכיון  השכינה". כנפי תחת נכנסו במה דא"כ הוא, סברא
בעבדים  שמילה כשם – בעבדים כמילה בשפחות שהטבילה
לעשייתו, וגם ה"ט) פ"ט (להלן לאכילתו גם מעכבת

בשפחות. טבילה כן כמו כאן, כמבואר

.ÂÂÈ˙BÁÙL ˙ÏÈ·Ëe ÂÈ„·Ú ˙ÏÈÓ ÔÈ‡ - ÔËw‰«»»≈ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿»
ÁÒt‰ ÏÚ ˙Bn‰lÓ ez·kÚÓ32„·Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿«ƒ¿ƒ»««∆«∆∆¡«¿»∆∆

LÈ‡33ÔËw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï -34. ƒ¿ƒ∆«»»

ה"ד:32) פ"ב למעלה ראה גדולים. חבורה בני עם
החבורה". בני מכלל שיהיו הקטנים על "ושוחטין

בו".33) יאכל אז אותו ומלתה כסף "מקנת וגו':
יהו 34) קטן עבדי אף "יכול (שם): דרשב"י מכילתא

איש  עבדי איש, עבד ת"ל פסח, לאכול אותו מעכבין
מעכבין  קטן עבדי ואין פסח, לאכול אותו אותו מעכבין

שעבדי  מפורש ישמעאל, דרבי (ובמכילתא פסח" לאכול
דמ'גזירה  רבנו וסובר בכסףֿמשנה), ראה אותו, מעכבין קטן

אין  הפסח את להקריב שגם למדים "אזֿאז" של שוה'
הקטן. של אמהותיו וטבילת עבדיו מילת אותו מעכבין

.ÊÔË˜ ÔÎÂ ,ÈL ÁÒÙÏ ÔBL‡¯ ÁÒt ÔÈa ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈≈∆«ƒ¿∆«≈ƒ¿≈»»
ÌÈÁÒt ÈL ÔÈa ÏÈc‚‰L35ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ - ∆ƒ¿ƒ≈¿≈¿»ƒ«»ƒ«¬∆«

ÈL36ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â .37¯eËt - ÔBL‡¯a38. ≈ƒ¿ƒ»¬»»»ƒ»

שני.35) לפסח ראשון פסח א 36)בין צג, בפסחים כרבי,
עצמו, בפני רגל אלא לראשון תשלומין שני פסח שאין -

ה"א. למעלה (כסףֿמשנה).37)ראה הקטן על כלומר,
(38– חיוב בר היה לא הראשון עליו ששחטו בעת כי אף

וממנים  עליו ששוחטין מכיון שני, פסח לעשות הוא פטור
אבות, לבית שה ג) יב, (שמות שנאמר הפסח, על אותו
וכו' הקטנים ובתו בנו ידי על ושוחט מביא שאדם מלמד
(כסףֿ שני פסח מלהקריב בכך הוא נפטר פח.) (פסחים
רב  שאמר מה לכך, (ואסמכתא קורקוס). הר"י בשם משנה
מקרבן  שפטור רחוקה בדרך שהיה שמי צב:) (שם נחמן
משום  שני, מפסח ופטור הורצה עליו, וזרקו ושחטו פסח
עליו  תבוא עביד ואי עליו, רחמנא דחס הוא ש"מיחס
ששת, רב כדעת אלא כדבריו, הלכה שאין (אלא ברכה"
ראה  ונדחה, כטמא הוא הרי רחוקה בדרך שהיה שמי
שהתורה  משום רק פטור שהוא שכל הרי – ה"ג) למעלה
גם  והרי שני, מפסח ופטור הורצה עשה אם – עליו חסה
דחס  הוא "דרחמנא משום אלא מעונש פטור אינו קטן
רחוקה  בדרך שהיה כמו הוא והרי נה:) (סנהדרין עליה"
שני  מפסח ופטור הורצה עליו שחטו שאם נחמן, רב לדעת
ידי  יצא איך להבין יש אבל יח). והערה ה"ג למעלה (וראה
ב'מגן  וראה קטן. כשהיה עליו שהקריבו בפסח חובתו

וצ"ע). ד"ה א, ס"ק רסז סי' אברהם'

.ÁÔÈa ‰‚‚M‰Â Ò‡‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÈMÏ eÁ„pL ÌÈL»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿≈»…∆¿«¿»»≈
Ì‰Ï ÈL ÁÒt È¯‰ - ‰˜BÁ¯ C¯„Â ‰‡Óh‰ ÈtÓƒ¿≈«À¿»¿∆∆¿»¬≈∆«≈ƒ»∆
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÔÈËÁBL ÔÈ‡ eˆ¯ ,ÔÈËÁBL eˆ¯ :˙eL¿̄»¬ƒ»≈¬ƒ¿ƒ»≈

ÈL ÁÒÙa ˙aLa ÔÓˆÚ ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL39Ï·‡ . ¬ƒ¬≈∆ƒ¿≈«¿»¿«»¿∆«≈ƒ¬»
¯zÓ - ‰¯e·Á ÈaÓ ˙Á‡ ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡40È‡Â . ƒ»¿»»ƒ»««ƒ¿≈¬»À»¿≈

BÊ41ÏÈÓ ¯OÚ ‰MÓÁ ?‰˜BÁ¯ C¯„ ‡È‰42ıeÁ ƒ∆∆¿»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ43. ¿«¿»«ƒ

שני,39) בפסח אפילו עצמן בפני עליהן שוחטין בחול אבל
שם. ובהערות ה"ד, פ"ב למעלה יהודה 40)ראה כרבי

בפני  עליה שוחטין בראשון אשה שאמר: צא:) (פסחים
למעלה  וראה לאחרים". טפילה אותה עושין ובשני עצמה,

וכן 41)שם. חדשה. הלכה כאן מתחילה תימן, בכת"י
בדפוס היא 42)רומי.נראה "איזו ב: צג, פסחים משנה,

דברי  רוח, לכל וכמדתה ולחוץ המודיעים מן רחוקה, דרך
עקיבא  כרבי והלכה וכו'" אומר אליעזר רבי עקיבא. רבי
המודיעים  "מן (שם): עולא ואמר שם). המשנה, (פירוש

מילין". עשר חמשה הדבר 43)לירושלים, תלו (ולא
שיהא  שצריך ירושלים, לחומת אלא לעזרה, מקום בקרבת
במקום  להלן) (ראה השחיטה התחלת בשעת להיות ראוי
"מן  שם: הגמרא לשון מורה וכן הפסח). לאכילת שראוי

לירושלים". המודיעים

.Ë¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈≈¿»«ƒ«¿»»»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



קכט gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - zah 'f w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

LÓM‰ ˙iÏÚ ÌÚ44È¯‰ - ¯˙È B‡ ÏÈÓ ¯OÚ ‰MÓÁ ƒ¬ƒ««∆∆¬ƒ»»»ƒ»≈¬≈
BÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt dÈ·e BÈa ‰È‰ .‰˜BÁ¯ C¯„ ‰Ê∆∆∆¿»»»≈≈»»ƒ∆≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtÓ ,‰˜BÁ¯ C¯„·¿∆∆¿»ƒ¿≈∆»¿«ƒ«ƒ»«ƒ

˙BˆÁ ¯Á‡45˙Áa ÂÈÏ‚¯a Cl‰iLk46‡ÏÂ CÏ‰ . ««¬¿∆¿«≈¿«¿»¿««»«¿…
Ì˜Á„a ˙BÓ‰a‰ e‰e·kÚL ÈtÓ ÚÈb‰47‰È‰L B‡ , ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈¿»¿»∆»»

„Ú ‰¯ÊÚÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯a ‰ÏBÁ ‰È‰Â ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»»∆¿«¿»¿…ƒƒ«»¬»»«
Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL48C¯„a BÈ‡Â Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ∆»«¿««»¿»¬≈∆»¿≈¿∆∆

‰˜BÁ¯49Le·Á ‰È‰L ÈÓ .50ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ51 ¿»ƒ∆»»»¿«¿»«ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ·¯ÚÏ ˙‡ˆÏ e‰eÁÈË·‰Â52‡ˆiLÎe , ¿ƒ¿ƒ»≈»∆∆¬ƒ»»¿∆≈≈

Le·Á ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏÎ‡È - ·¯ÚÏ»∆∆…««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»
Ï‡¯OÈ „Èa53È„·BÚ „Èa Le·Á ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«ƒ¿»≈¬»ƒ»»»¿«¿≈

ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk54‡ˆiL „Ú55Ì‡Â . »ƒ≈¬ƒ»»«∆≈≈¿ƒ
- ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡Â ;ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡ˆÈÂ ÂÈÏÚ eËÁL»¬»»¿»»¬≈∆≈¿ƒ…»»

ÂÈÏÚ ËÁL È¯‰L ,ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËt56ÔÎÂ . »ƒ«¬∆«≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»¿≈
ÔB‡‰57ÏÎ‡Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰L Ô˜f‰Â ‰ÏBÁ‰Â58 »≈¿«∆¿«»≈∆≈¿ƒ∆¡…

Ô‰ÈÏÚ eËÁML59˙Óa e‡ÓË Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡Â , ∆»¬¬≈∆¿««∆ƒ¿««»ƒ¿¿¿≈
˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰Â«¬≈≈»¿ƒ∆¡…¬≈≈¿ƒƒ«¬

ÈL ÁÒt60. ∆«≈ƒ

מילין,44) עשר חמשה שאמרו שמה שם, בגמרא משמע כן
השחר. מעלות ולא החמה הנץ משעת מפרש 45)הוא כן

ליכנס  יכול שאינו "כל צג:) (שם עולא שאמר מה רבינו,
(וכן  השחיטה. זמן התחלת בשעת דהיינו שחיטה", בשעת
יכול  שאין "כל שאמר: יהודה רבי מדברי בסוגיא, שם נראה
זמן  התחלת בשעת ודאי והיינו אכילה", בשעת ליכנס
עקיבא  כרבי הלכה שהרי ה'תוספות', שכתבו כמו אכילה,
ולמה  הט"ו), פ"ח (להלן התורה מן היום כל נאכל שהפסח
שמדובר  עלֿכרחך אלא מיל? שלשה של מרחק לו נתנו לא
שחיטה" ש"בשעת הואֿהדין כן ואם אכילה, זמן בתחילת
עולא  לדברי שאם ועוד שחיטה. זמן תחילת היינו לעולא,
'תוספות' ועי' יהודה? רב לבין בינו מה שחיטה, זמן סוף –

יהודה). רב ד"ה אלא 46)שם להגיע יכול אינו אם אבל
צה.) (שם רחוקה דרך זו הרי ובפרדים, שם 47)בסוסים

ליכנס  יכול ואין המודיעים מן לפנים עומד "היה א: צד,
חייב, יהא לא יכול אותו, המעכבות וקרנות גמלים מפני
וראה  בדרך". היה לא הרי היה. לא ובדרך ט) (במדבר ת"ל

תמן,48)בסמוך. "ותניי ה"ב: פ"ט פסחים ב'ירושלמי'
חייב  יהא יכול רעות, ורגליו ולפנים, המודעית מן נתון היה
בהלכה  שנכתוב מה וראה חדל". שלא זה יצא וחדל, ת"ל

בסמוך. ו'ירושלמי'49)זו שבבבלי הנ"ל הברייתות שתי
זה  את מחייבת בבבלי הברייתא כסותרות: לכאורה נראות
הגמלים, מפני ליכנס יכול ואינו המודיעים, מן לפנים שעמד
מן  שנתון זה את פוטרת ב'ירושלמי' הברייתא ואילו

בר  (ועי' רעות ורגליו ולפנים וכדי המודעית צד.). שם ש"י
מדברת  בבבלי הברייתא כדלהלן: רבינו פירשן ליישבן,
אינו  זה שבאופן לנו משמיעה והיא בשני, שהזיד באופן
ה"ב), למעלה (ראה בשני הזיד אם אף שפטור רחוקה כדרך
הברייתא  ואילו שם). למעלה (ראה אחר כאונס דינו אלא
שדינו  לנו והשמיעה בשני, ששגג באופן מדברת ב'ירושלמי'
בראב"ד  וראה בשני, כששגג הכרת מן ופטור אחר כאונס

שהבטיחוהו 50)וכסףֿמשנה. "מי א: צא, פסחים משנה,
עליהן". שוחטין וכו' האסורים מבית שאין 51)להוציאו

הפסח  את להוציא אסור שהרי לשם, הפסח את להביא
אין  לכך ה"ב). פ"ט (להלן פסול יצא ואם מירושלים,
אם  אבל מהמאסר, לצאת הבטיחוהו אם רק עליו שוחטין
לצאת  הבטיחוהו לא אפילו ירושלים חומת בתוך חבוש היה
לשם  הפסח את להכניס אפשר שהרי עליו, שוחטין -
אבל  לירושלים, חוץ "בנתון ה"ו: פ"ח פסחים ('ירושלמי'
שהבטיחו"), כמי הבטיחו לא אפילו ירושלים בתוך בנתון
שהרי  עצמו, בפני עליו שוחטין גויים חבשוהו ואפילו

שם). (פסחים, הפסח את לשם להכניס בפני 52)אפשר
בסמוך. להלן וראה (לחםֿמשנה). לכופו 53)עצמו כדי

כדתניא  נמי, אי ממון. לשלם או פסולה אשה להוציא
שחובשין  מלמד וגו' בחוץ ויתהלך יקום אם לג:) (כתובות
שוחטין  אז – שם) (רש"י עליו תהא מה שנראה עד אותו
יוחנן). רבי של מימרא שם, פסחים (בבלי עצמו בפני עליו

האסורים 54) בית אלא שנו "לא שם: פסחים, עצמו. בפני
שוא  דיבר פיהם אשר ח, קמד, בתהלים (שכתוב דעכו"ם
הבטחתם  יקיימו ולא שם, 'ירושלמי' שקר, ימין וימינם
של  האסורים בית אבל פסול), לידי יבוא והפסח להוציאו
ליה, מפיק – דאבטחינהו כיון עצמו, בפני שוחטין ישראל
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית יג) ג, (צפניה דכתיב

כזב". (משנה,55)ידברו פסול לידי הפסח את יביאו שמא
מותר  אחרים שעם רבינו העתיק לא למה להבין ויש שם).
(לחםֿמשנה). שם במשנה כמפורש עליו, לשחוט

שם.56) ושכבר 57)משנה, היום חצות אחר מת לו שמת
אין  – חצות קודם מת לו מת אם אבל פסח, בקרבן נתחייב
ה"ט. פ"ו להלן ראה השני, לפסח ידחה אלא עליו, שוחטין

(משנה 58) עצמן בפני ולא אחרים עם עליהם שוחטין כזית,
שמא  מעוטה, ואכילתם "הואיל ה"גֿד) פ"ב ולמעלה שם,
ה"ד). שם (למעלה פסול" לידי ויביאוהו הפסח ישאירו
יכולין  שאינן והזקן והחולה האונן "וכן תימן: ובכת"י
לאכול  יכולין שאינן והיינו רומי. בדפוס וכ"ה לאכול",

עצמן.59)הרבה. אין 60)בפני כולם "על שם: משנה,
לידי  הפסח את יביאו שמא עצמן, בפני עליהם שוחטין
פסח  מלעשות פטורין פסול בהן אירע אם לפיכך פסול,
הודיענו  "וכאשר שם: המשנה, בפירוש רבינו וכתב שני".
אם  ר"ל פסול, בהם אירע אם לפיכך אמר ראויים, שהם
ראוי  אין שלכתחילה ואעפ"י הדם עליהם ונזרק פסח שחטו
או  האוננים באלו פסול אירע ואחרֿכך עליהם לשחוט
לאוכלו  יכולים שאינם במת ונטמאו הזקנים או החולים
שחטוהו  שהם לפי שני, פסח מלעשות הם פטורים בלילה,

פסח". לעשות ראויין והם

á"ôùú'ä úáè 'æ ÷"ù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שביעי 1) שחל ומי שני, לפסח שנדחה טמא זהו אי יבאר

בשבת. להיות שלו
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ÌÈ·Ê ÔB‚k ,B˙‡ÓË ÈtÓ2˙B·ÊÂ3˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ,4 ƒ¿≈À¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿
˙Bc ÈÏÚB·e5Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ı¯LÂ ‰Ï·a Ú‚Bp‰ Ï·‡ . ¬≈ƒ¬»«≈«ƒ¿≈»»∆∆¿«≈»∆

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa6ÂÈÏÚ ÔÈËÁBLÂ ,Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»»»»¬≈∆≈¿¬ƒ»»
ÏaËiL ¯Á‡7Â ,˙‡ ÏÎB‡ BLÓL ·È¯ÚiLk ·¯ÚÏ ««∆ƒ¿…¿»∆∆¿∆«¬ƒƒ¿≈∆

.ÁÒt‰«∆«

זרע 2) שכבת הוא בתורה האמור "הזב צג. בפסחים ברייתא
הזוב  וכשיוצא בהן מתקבצת שהיא החללים מחליי הבא
ולא  תאווה ביציאתו ואין זרע כשכבת בקושי יוצא אינו
כלובן  כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר אלא הנאה

המוזרת". שלושה 3)ביצה דמה שזב זו זבה? היא זו "אי
נדתה". עת בלא זה אחר זה יהודה 4)ימים כרבי והיא

רשות. שני בפסח נשים כמו 5)האומר כנידות, שהן
ותהי  אותה איש ישכב שכוב "ואם כד) טו, (ויקרא שכתוב
בטומאה  טמאין אלו וכל ימים". שבעת וטמא עליו נידתה
שם). רש"י - ערב טומאת אינה טומאתם (=כלומר, ארוכה
יום  אינו י"ד ויום י"ד יום לפני או י"ד ביום שנטמאו וכגון

לטומאתם. ואינו 6)האחרון ערב, טומאת רק טמא שהוא
קרבן). להביא צריך (=אינו כיפורים פי 7)מחוסר על ואף

ואינו  מאליו שוקע הרי - שמשו שיעריב עד טהור שאינו
עליו, שוחטין אין הטבילה לפני אבל טהרה, מעשה מחוסר
אמר  יהודה כרב והוא הטבילה, מעשה מחוסר הוא שהרי
יום  טבול על וזורקין "שוחטין צ:): צ. (פסחים שאמר רב

שרץ". טמא על וזורקין שוחטין ואין

.·˙Ó ‡ÓË8‰Úa¯‡a ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL ¿≈≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿»»
ÂÈÏÚ ‰f‰Â Ï·hL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚ9Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰Â »»««ƒ∆»«¿À»»»«¬≈»

·¯ÚÏ ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï10ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ -11‡l‡ , ∆¡…»»ƒ»∆∆≈¬ƒ»»∆»
eÈ‰ ¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ :¯Ó‡pL .ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„ƒ¿∆¿∆«≈ƒ∆∆¡««¿ƒ¬»ƒ¬∆»
ÌBia ÁÒt‰ ˙BOÚÏ eÏÎÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿∆∆»»¿…»¿«¬«∆««

‰È‰ Ô‰lL ÈÚÈ·ML ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡e‰‰12, «ƒƒ«¿»»¿∆¿ƒƒ∆»∆»»
eÏ‡L ‰Ê ÏÚÂ13,·¯ÚÏ eÏÎ‡È Ì‰Â Ô‰ÈÏÚ ËÁMÈ Ì‡ ¿«∆»¬ƒƒ»≈¬≈∆¿≈…¿»∆∆

Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L Ô‰Ï L¯Ùe14ÌÈ¯·c ‰na . ≈≈»∆∆≈¬ƒ¬≈∆«∆¿»ƒ
Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓËa ‡ÓËpLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒ¿»¿À¿ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«

Ô‰ÈÏÚ15˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬≈∆¬»ƒ»»»≈ƒ¿»À¿ƒ«≈
ÈÚÈ·Ma ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆¬ƒ»»«¿ƒƒ
ÏÎB‡ BLÓL ·È¯ÚiLÎe ,ÂÈÏÚ ‰fÈÂ ÏaËiL ¯Á‡ BlL∆««∆ƒ¿…¿À∆»»¿∆«¬ƒƒ¿≈

.BÁÒtƒ¿

אדם 8) נפש לכל במת "הנוגע יא) יט, (במדבר נאמר שעליו
ימים". שבעת מי 9)וטמא עליו והוזה במקווה טבל

ביום  הטמא על הטהור "והזה יט) (שם, שנאמר כמו חטאת,
בגדיו  וכיבס השביעי ביום וחטאו השביעי וביום השלישי

בערב". וטהר במים "וטהר 10)ורחץ (שם): נאמר שהרי
יום 11)בערב". טבול על וזורקין ששוחטין פי על אף

יותר. חמור זה יום טבול - פרשת 12)אחר במדבר ספרי
היו  לא ההוא, ביום הפסח לעשות יכלו "ולא בהעלותך:
ביום  לעשות יכולים היו אבל ביום בו לעשות יכולין
הפסח". ערב להיות שלהם ז' שחל למדים נמצינו שלאחריו.

רבינו.13) והוזה 14)למשה טבלו שכבר פי על אף
לאחר  אבל הטבילה, לפני היה שכאן לומר שאין עליהם.

להם  אמר למה - זה, יום טבול על וזורקין שוחטין טבילה
עליהם? וישחטו ביום בו יטבלו שני, פסח שיעשו משה
ודעת  שחל). המתחיל דיבור צ: פסחים בתוספות (ראה
ואחר  הטבילה לפני עליהם ששחטו מדובר שכאן הראב"ד
הזאה  לאחר אבל למשה. ושאלו באו השחיטה זמן שעבר
אחר. יום טבול כל כעל עליהם וזורקין שוחטין וטבילה
"איש  סז.) (פסחים שאמרו ממה רבינו לדעת הוכחה [ויש
ואין  שני לפסח נדחה "איש - לנפש" טמא  יהיה כי איש
טבילה  לפני מדבר הפסוק ואם שני", לפסח נדחה צבור

נ  "איש אמרו איך הלא והזאה, נדחים", צבור ואין דחה
לעשות  אפשר שאם בצבור", דחוייה "טומאה היא הלכה
ביאת  מהלכות ד (פרק בטהרה לעשות מחזרים בטהרה
ולהזות, לטבול צריך כאן גם כן ואם ידֿטז), הלכות מקדש
כשהוא  וזורקין שוחטין יחיד על שגם נדחה, איש אין ואז
בטומאה  עושים הציבור אין נדחה היחיד וכשאין יום, טבול
לאחרי  שהמדובר כרחנו על אלא כב:), בזבחים (ראה

היחיד]. על שוחטין אין אז וגם והזאה שנאמר 15)טבילה
ראש  וטמא פתאום בפתע עליו מת ימות "וכי ט) ו, (במדבר
אלו  על נזירות מהלכות ז בפרק וראה וגו'. ראשו" וגלח נזרו

מגלח. הנזיר הטומאות מן

.‚˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯L ·Ê16ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯ÙÒÂ ,17 »∆»»¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÈÚÈ·Ma Ï·ËÂ18.·¯ÚÏ ÏÎB‡ ‡e‰Â ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ¿»««¿ƒƒ¬ƒ»»¿≈»∆∆
·BÊ ‰‡¯ Ì‡Â19¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ¿ƒ»»««∆ƒ¿««»¬≈∆»

ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ20ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÔÎÂ .21- ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈∆∆¿∆∆
¯enM‰ ÌBÈa ˙Ï·BË22˙B‡È·a e¯‡aL BÓk , ∆∆¿«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ
‰ÈÏÚ ÔÈËÁBLÂ ,˙B¯eÒ‡23Ì‡Â .·¯ÚÏ ˙ÏÎB‡ ‡È‰Â ¬¿¬ƒ»∆»¿ƒ∆∆»∆∆¿ƒ

˙BOÚlÓ ‰¯eËt - ÁÒt‰ Ìc ˜¯ÊpL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡»̄¬»»««∆ƒ¿«««∆«¿»ƒ«¬
ÈL ÁÒt24dlL ÈÚÈ·Ma ‰cp‰ ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â .25, ∆«≈ƒ¿≈¬ƒ««ƒ»«¿ƒƒ∆»

ÈÈÓL ÏÈÏ „Ú ˙Ï·BË dÈ‡ È¯‰L26‰Èe‡¯ dÈ‡Â , ∆¬≈≈»∆∆«≈¿ƒƒ¿≈»¿»
ÈÚÈLz ÏÈÏ „Ú ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï27. ∆¡…»»ƒ«≈¿ƒƒ

בהם 16) יראה שלא ימים שבעה לספור שצריך זיבה, של
קרבן. להביא צריך ואינו ולטבול, זיבה של ראייה

ניסן.17) בי"ד חל השביעי שטבל,18)ויום לפני לא אבל
יום  טבול על וזורקין שוחטין שאמר רב אמר יהודה וכרב
כמותו. פוסק ורבינו שרץ, טמא על וזורקין שוחטין ואין

זוב.19) של שלישית ראייה ראה הראיות שתי בעל הזב
טהור 20) היה הדם את שזרקו שבעת פא. בפסחים ברייתא

זה. בפסח חובתו ידי שראתה 21)ויצא קטנה זבה היא
אחד  שהם הזיבה, בימי ימים שני או בלבד אחד יום דם
יום  שומרת ונקראת הנידה. ימי שבעת שלאחרי יום עשר
טמא, כולו דם, בו שראתה היום שאותו מפני יום, כנגד
משכמת  בלילה דם ראתה לא ואם הלילה, כל ומשמרת
לא  אם היום, כל ומשמרת החמה שתנץ אחר וטובלת למחר
והרי  הטמא, היום כנגד טהור אחד יום זה הרי כלום ראתה

לערב. לבעלה מותרת לחכות 22)היא צריכה ואינה
לערב. שהיא 23)לטבול גדולה זבה אבל שטבלה. אחר

עליה. שוחטין אין בקרבן צריך 24)חייבת שאינו משום
אם  כי כולו, טהור השימור, יום שהוא השני, יום שיהיה
הדם  את שזרקו שבעת ומכיוון ככולו, היום שמקצת מקצתו,

זה. בפסח חובתה ידי יצאה טהורה אף 25)הייתה צ: שם
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בכל  קרבן, להביא עליה שאין כיפורים, מחוסרת אינה כי
כדלהלן. שוחטין, אין טו,26)זאת (ויקרא שנאמר כמו

פסחים  בברייתא ודרשו בנידתה", תהיה ימים "שבעת יט)
מחוסרת  עתה היא והרי שבעה", כל בנידתה "תהא שם

עליה. שוחטין ואין הנ"ל 27)טבילה מהטעם חוץ כלומר,
על  וזורקין שוחטין שסובר למי שאפילו נוסף, טעם עוד יש
זו  אבל לערב, לאכול ראוי הוא אם אלא זה אין שרץ, טמא
בגמרא  הוא וכן תשיעי, ליל עד לערב, לאכול ראוייה אינה

שם.

.„ÌÈ¯etk È¯qÁÓ28Ô‰È˙Ba¯˜ ˙‡·‰ ÌBÈ ÏÁL ¿À¿≈ƒƒ∆»¬»«»¿¿≈∆
ÔÈ·È¯˜Óe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL - ¯OÚ ‰Úa¯‡a¿«¿»»»»¬ƒ¬≈∆«¿ƒƒ
˙ËÈÁL Ì„˜ ÔÈa ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡a Ô‰È˙Ba¯»̃¿¿≈∆¿«¿»»»»¿ƒ»≈…∆¿ƒ«

B˙ËÈÁL ¯Á‡ ÔÈa ÁÒt‰29Ô‰ÈÁÒt ÔÈÏÎB‡Â , «∆«≈««¿ƒ»¿¿ƒƒ¿≈∆
·¯ÚÏ30e¯ÒÓiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . »∆∆¿≈¬ƒ¬≈∆«∆ƒ¿¿

ÔÈc ˙Èa „Èa Ì‰È˙Ba¯˜31e·È¯˜È ‡ÏÂ eÚLÙÈ ‡nL , »¿¿≈∆¿«≈ƒ∆»ƒ¿¿¿…«¿ƒ
.Ì˙B‡»

זב)28) של ראיות שלוש (=שראה הזב והיולדת, הזבה הן
שא  כפרה, מחוסרי ונקראו שטהרו והמצורע. פי על ף

לאכול  טהרתם גמרה לא שמשם, והעריב וטבלו מטומאתם
(למחר). קרבנם שיביאו עד שחיטת 29)בקדשים אחר

קרבן  שום לשחוט שאסור פי על שאף ומשמיענו הפסח.
ה) ו, (ויקרא שנאמר משום הערביים בין של תמיד אחר
השלמים" חלבי שחר) של תמיד (=על עליה "והקטיר
שחר) של (על עליה "השלמים, נח:) (פסחים חז"ל ודרשו
פסח  הקרבת של עשה באה - כולם" הקרבנות כל השלם
והלכות  נט. (שם "השלמה" של עשה ודוחה כרת בה שיש
ולא  קרבנותיו יקריב לא שאם ד) הלכה שם ומוספין תמידין
בעשה  עבר והרי כשר, הפסח אין הפסח לאכול ראוי יהיה
שחיטת  קודם - ומקריבין "שוחטין [ובדין כרת. בה שיש
עד  הפסח שוחטין שאין פי על שאף משמיענו, הפסח"
יקריבו  ולא יפשעו שמא דין בית ביד קרבנותיהן שימסרו
לחשוב  שיטעו קרבנותיו, בהקרבת אלא זה אין אותם,
כרת  עליהם אין שוב פסח, קרבן עליהם שחטו שכבר שכיוון
שהרי  הפסח, יאכלו ולא קרבנותיהם יקריבו שלא פי על אף
לאחר  פסול לו (כשאירע מעכבת אינה פסחים אכילת
שחיטת  לפני קרבנותיהם להקריב מותר אבל הזריקה),
ונמצא  הפסח, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו ולא הפסח,
פסח  של עשה שיקיים מבלי "השלמה" של עשה על עבר
בני  בעיני הוא חמור כרת, בו שיש שפסח - כרת בה שיש
בגמרא  נזכר שלא לכך, וראיה פשיעה. לידי יבואו ולא אדם
בפסח]. ולא בקרבנותיהם אלא יפשע" "שמא של זה חשש

וטובל 30) עליו "שוחטין רבינו: כתב באונן ט) (הלכה להלן
אוכל". כך כהנים 31)ואחר של דין בית אין "חזקה

שבשופרות". מעות שיכלו עד משם עומדים

.‰BlL ÈÈÓL ÏÁL Ú¯ˆÓ32¯OÚ ‰Úa¯‡a ˙BÈ‰Ï ¿…»∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿»»»»
È¯˜ ‰‡¯Â33˙¯ÊÚÏ ÒÎÂ Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ÌBia Ba ¿»»∆ƒ«¬≈∆≈¿ƒ¿»¿∆¿«

¯eÒ‡ ÌBÈ Ïe·hL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ÌÈL»ƒ≈ƒ»¿¿»¿««ƒ∆¿»
ÌL Òk‰Ï B¯eq‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ˙¯ÊÚÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈¿∆¿«»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈»
ÌBÈÂ ,Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿

B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙·¯˜‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê34‰OÚ ‡B·È -35 ∆«¿»««∆«¿¬»¬≈
Ì‰È¯·c ÏL ¯eq‡ ‰Á„ÈÂ ˙¯k Ba LiL36. ∆≈»≈¿ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿≈∆

שנאמר 32) כמו שלו, השביעי ביום לטבול המצורע דין
בשרו  את ורחץ וגו' השביעי ביום "והיה ט) יד, (ויקרא
כמו  קרבנותיו, מביא שלו השמיני וביום וטהר". במים
תמימים  כבשים שני יקח השמיני "וביום י) יד, (שם שנאמר
לפני  ואותם המיטהר האיש את המטהר הכהן והעמיד וגו'

מועד". אהל פתח לשתי 33)ה' חוץ משתלח שהוא
לוי  מחנה נשים ועזרת לויה ומחנה שכינה מחנה מחנות:

להקריב 34)היא. נשים לעזרת להיכנס יוכל לא ואם
הפסח. את להקריב יוכל לא הקרבת 35)קרבנותיו, של

נשים.36)הפסח. לעזרת הטבולֿיום של כניסתו איסור

.Â˙Ó ‡ÓË37˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL38- ¿≈≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«»
ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ÔÈ‡39¯ÁÓÏ ‡l‡40ÈÚÈ·L ÏÁ elÙ‡Â . ≈«ƒ»»∆»¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ

‰ÁcÈ - ˙aL ‡e‰Â ÔÒÈa ¯OÚ ‰LÏLa ˙BÈ‰Ï BlL∆ƒ¿ƒ¿»»»¿ƒ»¿«»ƒ»∆
¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈÏ41ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ; ¿«¿»»»»«ƒ»»¿≈¬ƒ

ÂÈÏÚ42e¯‡aL BÓk ,43.ÈL ÁÒÙÏ ‰ÁcÈ ‡l‡ , »»¿∆≈«¿∆»ƒ»∆¿∆«≈ƒ
ÁÒt‰Â ,˙e·L ÌeMÓ ˙aLa ‰Èf‰ ¯eq‡ ‡BÏ‰Â«¬ƒ«»»¿«»ƒ¿¿«∆«

˙¯k ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚÈ C‡È‰Â ,˙¯Îa44ÈtÓ ? ¿»≈¿≈««¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
˙e·L ÌeMÓ ‰Èf‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌBiaL45ÔÓÊ BÈ‡ ∆«∆»¿«»»ƒ¿≈¿«

Ôa¯w‰46Ô‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ ,˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL «»¿»∆«»ƒ»»»≈¿ƒ»∆¡ƒƒ¿≈∆
‡B·Ï „È˙ÚÏ Ì¯Bb ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓB˜Óaƒ¿»««ƒ∆«»»≈∆»ƒ»

.˙¯k ÌB˜Óa „ÓÚÏ«¬…ƒ¿»≈

יא)37) יט, (במדבר שנאמר כמו ימים, שבעת שטמא
וצריך  ימים" שבעת וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע

שלו. ובשביעי בשלישי חטאת מי עליו וצריך 38)להזות
ביום. בו עליו וכרבי 39)להזות סה: בפסחים משנה

הרבים  ברשות אמות ארבע ויעבירנה יטלנה שמא עקיבא
השבת. את דוחה אינה שהזאה רבא פסק וכן סט.). (שם

להזות 40) צריך שאין רבינו וסובר שלו. שמיני יום שהוא
פרה  מהלכות י"א בפרק כתב וכן דווקא. השביעי ביום
עליו  הוזה ולא בשלישי עליו שהוזה "מי ב: הלכה אדומה
אחר  שירצה עת בכל טובל ימים, כמה ושהה בשביעי
טבילה  קודם בין ביום ומזין בלילה, בין ביום בין השביעי
עשירי  בליל או תשיעי בליל טבל אפילו טבילה, אחר בין
גם  עליו חולק והראב"ד החמה". הנץ אחר למחר עליו מזין

משנה). (כסף שם וגם סה:41)כאן בפסחים במשנה
מצוה  משום שהיא תוכיח הזאה ואמר עקיבא רבי "השיב
שהיא  תוכיח "הזאה רש"י ומפרש שבות", משום והיא
פסח  ערב בשבת להיות שלו שביעי שחל מת בטמא מצוה,
שפוסק  רבינו לדעת אבל פסחו". יעשה לא יזה לא שאם
הפסח  בערב שלו שביעי שחל מת שטמא ב הלכה למעלה
המשנה  שדברי כרחנו על הכתוב, מגזירת עליו שוחטין אין
וכן  ניסן, י"ג בשבת להיות חל שלו כששביעי מתפרשים
שהרי  עיון, צריך [אבל שם. המשניות בפירוש רבינו כתב
הנזיר  שאין המת מן בטומאה נטמא אם רבינו לדעת גם
ויזה  שיטבול אחר שלו בשביעי עליו שוחטין - עליה מגלח
דוחה  אינה שהזאה סתם אמרו וכאן ב) הלכה (למעלה עליו
זמן  גם הוא ההזאה שביום הנ"ל באופן שגם ומשמע שבת
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רבינו, על בהשגתו הראב"ד כוונת שזוהי ונראה הכרת. חיוב
משנה]. כסף  ב,43)הפסח.42)ועיין הלכה למעלה

עליו. שוחטין אין בי"ד שלו שביעי שחל מת שטמא
עשה 44) מחמת ביטלום ולא דבריהם קיימו למה כלומר,

ה), הלכה (למעלה במצורע כן שעשו כשם כרת בו שיש
ט). הלכה (להלן ובאונן ח) הלכה (להלן הפרס בבית

ניסן.45) בי"ג שחל השבת למחר 46)יום זמנו שהרי
י"ד. ביום

.ÊÏ¯Ú Ï‡¯OÈ47ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ÁÒt‰ ·¯Úa ÏnL ƒ¿»≈»≈∆»¿∆∆«∆«¬ƒ»»
ÏnL ¯Á‡48¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ¯ib˙pL ¯b Ï·‡ . ««∆»¬»≈∆ƒ¿«≈¿«¿»»»»

,·¯ÚÏ ÏÎB‡ BÈ‡L ;ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - Ï·ËÂ ÏÓe»¿»«≈¬ƒ»»∆≈≈»∆∆
‰ ÔÓ L¯BÙk ‡e‰ È¯‰Â¯·w49ÌÈÓÈ ‰Ú·L CÈ¯vL «¬≈¿≈ƒ«∆∆∆»ƒƒ¿»»ƒ

‰MÏ ˙ÓÏ ‰Ê ¯‚ ‡ÓËÈ ‡nL ‰¯Êb .¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿»≈∆¿≈«»»
‰‡a‰50,·¯ÚÏ ÏÎ‡ÈÂ ÏaËÈÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa «»»¿«¿»»»»¿ƒ¿…¿…«»∆∆

ÈzÏnLk ,Ï‡¯OÈ ÈÏ eOÚ Ck „˜zL‡ :¯Ó‡ÈÂ¿…«∆¿»«»»ƒƒ¿»≈¿∆«¿ƒ
,Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰¯Ê‚ ‡BÏ‰Â .·¯ÚÏ ÈzÏÎ‡Â ÈzÏ·Ë»«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆∆«¬¿≈»ƒƒ¿≈∆
˙¯k ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ C‡È‰Â ,˙¯Îa ÁÒÙe∆«¿»≈¿≈«∆¡ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L Ôa¯w‰ ÌBÈa51ÔÈ‡L ÈtÓ ? ¿«»¿»∆«¿»»»»ƒ¿≈∆≈
ÏaËÈÂ ÏBniL „Ú ˙Bˆna ·iÁ˙Ó ¯b‰52Ï·BË BÈ‡Â , «≈ƒ¿«≈«ƒ¿«∆»¿ƒ¿…¿≈≈

,˙e¯b‰ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈn‰ ÔÓ ‡Ù¯iL „Ú«∆≈»≈ƒ«ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿««≈
Ïn‰ ‰Ê È¯‰L ,‰Ê ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¡ƒƒ¿≈∆¿»∆∆¬≈∆«»
·eiÁ È„ÈÏ ‡B·È ‡ÏÂ ‡È¯·iL „Ú ÏaËÏ ‡lL BÏ LÈ≈∆…ƒ¿…«∆«¿ƒ¿…»ƒ≈ƒ

.ÏÏk¿»

מן 47) לאכול לו ואסור סיבה איזה מחמת מלמול שנמנע
בו". יאכל לא ערל "וכל מח) יב, (שמות שנאמר כמו הפסח,

וכו'48) יוחנן רב אמר חנא בר בר רבה "אמר צב. בפסחים
ותמהו ד  לערב". פסחו את ואוכל טובל ישראל הכל ברי

מקום  בשום מצינו דלא אבל, המתחיל דיבור שם בתוספות
ביבמות  המאירי אבל מדרבנן, אפילו שמל בישראל טבילה
שימול  קודם ושביעי שלישי והזה במת "שנטמא פירש עא:
שאין  - לטומאתו וטבל הפסח בערב מל שביעי הזאת ואחר
הזאה". אינה ערל כשהוא שנעשית שהזאתו אומרים

שמאי 49) בית פסח בערב שנתגייר "גר צב. פסחים משנה
אומרים  הלל ובית לערב פסחו את ואוכל טובל אומרים
הלל. כבית ופוסק הקבר". מן כפורש הערלה מן הפורש

יוחנן 50) רבי אמר חנא בר בר רבה אמר בגמרא: שם
יטמא  שמא גזירה סברי הלל שבית נכרי, בערל מחלוקת

מ  אשתקד ויאמר: הבאה עכשיו לשנה ואכלתי, טבלתי לא י
קיבל  ולא גוי היה שאשתקד ידע ולא ואוכל, אטבול נמי

טומאה. ומקבל הוא ישראל ועכשיו אין 51)טומאה, וכאן
אסור  שהוא "שביום ו הלכה למעלה שכתב למה מקום
יום  לאותו היא הגזירה כאן כי הקרבן", זמן אינו בהזייה

בניסן. י"ד שהוא הקרבן, את להקריב הוא 52)שעליו כן
טבל  ולא שמל "גר ו הלכה ביאה איסורי מהלכות י"ג בפרק

ויטבול". שימול עד גר אינו מל ולא טבל או

.ÁÒ¯t‰ ˙È·a ‡aL ÈÓ53CÏB‰Â ÁtÓ ‰Ê È¯‰ -54, ƒ∆»¿≈«¿»¬≈∆¿«≈«¿≈
ÌˆÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â55ÏÎB‡Â ËÁBL - ‡ÓË ‡ÏÂ ¿ƒ…»»∆∆¿…ƒ¿»≈¿≈

BÁÒt56˙Èa ˙‡ÓhL .Ò¯t‰ ˙È·a CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ƒ¿¿««ƒ∆»«¿≈«¿»∆À¿«≈

,˙Ó ‡ÓË ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ Ò¯t‰«¿»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈≈
˙¯k ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ57e¯‡aL BÓk ,58. ¿…∆¡ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿

LB„pL Ò¯t‰ ˙Èa ÔÎÂ59ÁÒt ‰OBÚÏ ¯B‰Ë -60. ¿≈≈«¿»∆»»¿≈∆«

שהרי 53) קבר בו שנחרש המקום זה הפרס בית "איזהו
השדה  בכל ונתפרסו העפר בתוך המת עצמות נתדקדקו

הקבר". בה שנחרש השדה כל על טומאה יקח 54)וגזרו
וינפחהו. עליו שהלך העפר שהוא 55)את שעורה, בגודל

ובמשא. במגע הלכה 56)מטמא י"ח פרק אהלות משנה
פסח". לעושה שבודקין הלל לבית שמאי בית "ומודים ד
שמואל  אמר יהודה רב אמר בודקין "מאי צב: ובפסחים

והולך". הפרס בית וכו'57)מנפח רבא "אמר צב. פסחים
כרת". במקום דבריהם העמידו לא הפרס ובית ומצורע אונן

מצורע.58) לעניין ה הלכה שדריסת 59)למעלה ברגל,
צב:). פסחים (רש"י העבירתן שם,60)הרגליים פסחים

הפרס  בית אמר יהודה דרב משמיה אביי בר יהודה "ר'
אפשר  אי - טעמא? "מאי כח: ובכתובות טהור ". שנידש

ברגל". נידש שלא כשעורה לעצם

.ËÔB‡‰61·¯ÚÏ ÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Èe‡¯62.ÈtÓ »≈»∆¡…«∆«»∆∆ƒ¿≈
Ì‰È¯·cÓ ‰ÏÈÏ ˙eÈ‡L63Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‡Ï , ∆¬ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆…∆¡ƒƒ¿≈∆

‰Ê ¯·„a ˙¯k ÌB˜Óa64Ï·BËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ‡l‡ ; ƒ¿»≈¿»»∆∆»¬ƒ»»¿≈
ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â65ÁÈqÈ ‡ÏÂ B˙eÈ‡Ó L¯ÙiL È„k , ¿««»≈¿≈∆ƒ¿≈¬ƒ¿…«ƒ«

BzÚc66¯Á‡ ˙n‰ BÏ ˙nL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«≈««
ÁÒt Ôa¯˜a ·iÁ˙ ¯·kL ,˙BˆÁ67BÏ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ; ¬∆¿»ƒ¿«≈¿»¿«∆«¬»ƒ≈

˙BˆÁ Ì„˜ ˙n‰68ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ -69‰ÁcÈ ‡l‡ , «≈…∆¬≈¬ƒ»»∆»ƒ»∆
ÈMÏ70ÏÎB‡Â Ï·BË - Ìc‰ e˜¯ÊÂ ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â . «≈ƒ¿ƒ»¬»»¿»¿«»≈¿≈
·¯ÚÏ71‰Úa¯‡a B¯·˜e ¯OÚ ‰LÏLa ˙Ó BÏ ˙Ó . »∆∆≈≈ƒ¿»»»¿»¿«¿»»

Ì‰È¯·cÓ ÔB‡ ‰¯e·˜ ÌBÈa ‡e‰ È¯‰ - ¯OÚ72BÈ‡Â , »»¬≈¿¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈
Ì‰È¯·cÓ BÏÈÏ ÒÙBz73Ï·BËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL CÎÈÙÏ . ≈≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¬ƒ»»¿≈

ÌÈL„w‰ ¯‡La Û‡ ·¯ÚÏ ÏÎB‡Â74‰ÚeÓL ÌBÈÂ .75 ¿≈»∆∆«ƒ¿»«√»ƒ¿¿»
˙BÓˆÚ ËewÏ ÌBÈÂ76‰¯e·˜ ÌBÈk ‡e‰ È¯‰ -77. ¿ƒ¬»¬≈¿¿»

B˙Ó ˙BÓˆÚ ËwlL ÈÓ ,CÎÈÙÏ78¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa79 ¿ƒ»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿«¿»»»»
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ˙Ó BÏ ˙nL ÚÓML B‡80Ï·BËÂ81 ∆»«∆≈≈¬ƒ»»¿≈

.·¯ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â¿≈«√»ƒ»∆∆

"אי 61) רבינו: כתב ט הלכה מקדש ביאת מהלכות ב בפרק
להתאבל  חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת זה אונן? זהו
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן,
כמו  בקדשים לאכול אסור ואונן סופרים". מדברי אונן הוא
ממנו". באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים שכתוב

פסחו 62) את ואוכל טובל "אונן צא: בפסחים משנה
וכו'63)לערב". הקריבו היום "הן יט) י, (ויקרא שנאמר

ק:). (זבחים מותר ולילה אסור היום - היום" חטאת ואכלתי
פסח 64) וגבי דרבנן דלילה אנינות "קסבר בגמרא: צב. שם

כרת". במקום דבריהם העמידו צא:65)לא שם משנה
לערב". פסחו את ואוכל טובל י"ב 66)"אונן בפרק

מה  "ומפני כתב: טו הלכה הטומאה אבות מהלכות
שהרי  לקודש, טבילה כיפורים) ומחוסר (=לאונן הצריכום
ושמא  דעתן והסיחו הקודש את לאכול אסורין היו עתה עד

ידעו". ולא הם אותו 67)נטמאו דוחה אינה והאנינות
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מכבר. שנתחייב חיובו עליו 68)מלשלם חל לא שעדיין
פסח. קרבן "וזבחת 69)חיוב ז) כז, (דברים שנאמר ממה

"שלמים  צט:) (זבחים חכמים ודרשו ואכלת" שלמים
כשהוא  מביא ואינו מביא, שלם לרבות כשהוא ומנין אונן,

בכור  אני מרבה מביאן) אין (שאונן ופסח מעשר בכור
שלמים)". (כמו חטא על באין אינן שכן ופסח מעשר

אייר.70) בי"ד שני ק:)71)לפסח (זבחים רבא אמר כן
עליו, וזרקו ששחטו קודם כאן - חצות אחר ואידי "אידי
ושחטו  עברו אם כלומר, עליו", וזרקו ששחטו לאחר כאן

משנה). (כסף כשר - אסי 72)וזרקו "רב צט: בזבחים
לא  קבורה יום בי"ד, וקברו בי"ג מת לו שמת כאן וכו' אמר
מדרבנן  גופו קבורת שיום רש"י ופירש מדרבנן". לילו תפיס

מדרבנן. אפילו תפיס לא ולילו ט"ו 73)וכו' בליל כלומר,
מדרבנן. אף אונן ואילו 74)אינו שם. אסי דרב כאוקימתא

הפסח, מן חוץ קדשים, שאר לערב אוכל אינו י"ד ביום מת
לא  בכרת שהוא בפסח ורק מדרבנן, אונן הוא שבלילה
בלבד  עשה אלא שם שאין בקדשים אבל דבריהם, העמידו

צב.) (פסחים עשה במקום דבריהם העמידו שבאה 75)-
בתוך  ששמע הוא והמדובר קרוב, לו שמת שמועה לו

מותו. מיום יום ומוליכן 76)שלושים ואמו אביו של
ח.), מועדֿקטן (רש"י אבותם בקברות לקוברן אחר למקום

אבילות. נוהג זה (רש"י 77)שביום מדרבנן אונן והוא
צא:). את 78)פסחים ללקוט לאחר שציווה פירוש

הרי  בעצמו, לקט אם אבל נטמא, לא בעצמו והוא העצמות
בגמרא. צב. פסחים - ימים שבעת טמא כן 79)הוא כתב

פסח. קרבן גם לכלול על 80)בכדי "השומע שם: משנה
בקדשים". ואוכל טובל עצמות לו והמלקט כדין 81)מתו

שטובל. אונן

.ÈÏ‚a ¯ÙBÁL ÈÓ82˙n‰ ÏÚ Lw·Ï83ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ƒ∆≈¿«¿«≈««≈≈¬ƒ
ÂÈÏÚ84Ïba ˙n‰ ÌL ‡ˆnÈ ‡nL ,85‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â »»∆»ƒ»≈»«≈«««¬≈»≈

‰ËÈÁL ˙ÚLa86ÂÈÏÚ eËÁL .87˙Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ ƒ¿«¿ƒ»»¬»»¿…ƒ¿»»≈
˜¯ÊpL ¯Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ .·¯ÚÏ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈»∆∆ƒ¿»»≈««∆ƒ¿«
˙˜È¯Ê ˙ÚLa ‡ÓË ‰È‰L È‡cÂa BÏ Ú„B Ì‡ :Ìc‰«»ƒ«¿««∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ«

Ï‚Ú Ï‚ ‰È‰L ÔB‚k ,Ìc‰88ÁÒÙa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - «»¿∆»»«»…¬≈∆«»¿∆«
¯·c‰ ˜ÙÒ Ì‡Â ;ÈL89ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï ‡nLÂ ≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿∆»…»»≈«

- ‰˜È¯Ê ¯Á‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡ÏÂ ‰˜È¯Ê ˙Úa ‰‡Óh‰«À¿»¿≈¿ƒ»¿…ƒ¿»∆»««¿ƒ»
ÈL ÁÒtÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰90. ¬≈∆»ƒ∆«≈ƒ

אדם.82) על שנפלו אבנים מת 83)של שם למצוא מחפש
להוציאו. אין 84)כדי אחרים עם ביחד אבל עצמו, בפני

ומותר. - על 85)חשש האהיל שחפר שבעת ונמצא
לפסח 86)הטומאה. נדחה הוא אלא עליו, שוחטין ואין

ושחטו.87)שני. עברו את 88)כלומר, רק מכסה שהגל
עליו. האהיל שבוודאי יותר, ולא גל 89)המת שהיה כגון

מזה. יותר וגם המת את שמכסה בגמרא:90)ארוך, שם
ארוך  גל אבל עגול, גל אלא שנו לא חנא בר בר רבה "אמר
שחיטה  בשעת היה טהור אימא שני, פסח מלעשות פטור

מספק. להקריב ואין (וזריקה)",

.‡È˙Ó e‡ˆÓe ,C¯ca ¯·ÚL ÈÓ91ÏL daÁ¯Ï ·kLÓ ƒ∆»««∆∆»¿≈À¿»¿»¿»∆
ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ˙n‰ ‰È‰ Ì‡ ,C¯c92Èt ÏÚ Û‡ , ∆∆ƒ»»«≈À¿««¿««ƒ

‡e‰L93ËÁBLÂ ÁÒÙÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯zÏ ‡ÓË ∆»≈«¿»¬≈∆»¿∆«¿≈
BÁÒt ÏÎB‡Â94ÏÈ‡B‰ ,Ú‚pL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈ƒ¿¿««ƒ∆∆¿»∆»«ƒ

ÁÒÙÏ ¯B‰Ë - ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰Â95Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒÀ¿««¿»¿∆«¿««ƒ
ÌÏL ˙n‰L96‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ‡e‰Â97‰Ê È¯‰ - ∆«≈»≈¿ƒ«»∆∆«»∆¬≈∆

‰na .Ba ‡ÓËpL È‡cÂa Ú„iL „Ú ,BÁÒt ‰OBÚ∆ƒ¿«∆≈«¿««∆ƒ¿»«∆
ÂÈÏ‚¯a Cl‰Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c98È¯‰L , ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«≈¿«¿»∆¬≈

ÔeÚË B‡ ·ÎB¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡∆¿»∆…ƒ«¬»ƒ»»≈»
‡OÓ99˙‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆»≈««ƒ∆ƒÀ¿«

ËÈÒÈ ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÌB‰z‰100 «¿¿ƒ∆ƒ∆¿»∆…ƒ«¿∆…»ƒ
˙BÎÏ‰a ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e¯‡a ¯·Îe .ÏÈ‰‡È ‡lLÂ¿∆…«¬ƒ¿»≈«¿À¿««¿¿ƒ¿

.˙e¯ÈÊ¿ƒ

מת.91) שם מצאו שעבר לאחר זהו 92)פירוש, "אי
בסוף  אחד בה) (=יודע בה הכיר שלא כל התהום? טומאת
התהום, טומאת זה אין העולם בסוף אחד בה הכיר העולם.
תהום  טומאת "ונקראת שם). בפסחים (ברייתא וכו'"
בתהום". הייתה כאילו הכל מן נעלמת היא שהטומאה

בדרך.93) שעבר (פסחים 94)זה אשי רב של שני כלשון
הציץ  שם) (שהמת זריקה לפני לו נודע אם שאפילו שם),
קרבן  שוחט לכתחילה שאפילו לרבינו לו ומשמע מרצה,
בשאר  אבל עוברת, מצוה והיא חובה קרבן שהוא פסח,
ורק  לכתחילה יזרוק לא זריקה קודם לו נודע אם קרבנות,

הורצה. בדיעבד זרק אמרו 95)אם פא: פסחים בגמרא
הלכ  התהום לה.שטומאת גמירא היה 96)תא שאילו

אבל  החלקים, בין שעבר לתלות מקום היה ומפורק משובר
ובכל  לתרומה, טמא והוא כן לומר אין שלם שהוא כיוון

פסח. לעניין טהור הוא שם:97)זאת הברייתא לשון
לעבור". מקום לו רבינו 98)"שאין ומפרש שם. ברייתא

של  לרחבו מושכב שאם שאמרו שם, הרישא על מוסב שזה
לרוחב  מושכב שהמת פי על אף פסח, לעושה שטהור דרך
שזהו  אמרו זה ועל שלם, והוא הקצה אל הקצה מן הדרך
נגע  ולא הדרך מן קצת שנטה שאפשר ברגליו, במהלך רק
הסיפא, על מוסב זה שם ולרש"י האהיל. ולא הסיט ולא

לתרומה. טהור שהוא משובר כרחו 99)כשמצאו "ועל
(רש"י  צדדיו" על ומאהיל ולכאן לכאן ונד נע הוא הולך

מהלכות 100)שם). א בפרק וראה המת, את יניד שלא
הוא. נושא בכלל שמסיט ז הלכה מת טומאת

.·ÈCk ¯Á‡Â ¯B‰Ë ‡e‰L ˙˜ÊÁa ÁÒt ‰OÚL ÈÓƒ∆»»∆«¿∆¿«∆»¿««»
·iÁ BÈ‡ - ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B«∆»»»≈¿À¿««¿≈«»

ÈL ÁÒÙa101‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .102Ï·‡ . ¿∆«≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»¬»
ÁÒÙa ·iÁ - ‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B Ì‡ƒ«∆»»»≈¿À¿»¿»«»¿∆«

ÈL103. ≈ƒ

וכו'101) פסחו לשחוט הולך "היה ו: פרק פסחים תוספתא
וכו' לו ונודע וכו' בבית עמך היה התהום קבר לו אמרו

שני". פסח לעשות צריך אינו פסחו שם 102)משהביא
(כסף  בעלמא אסמכתא וקרא לה גמירא הלכתא התהום פא:

במשנה)103)משנה). (סג. נזיר של בתרא בפרק דתנן
סותר  ידועה טומאה אם טמא שהוא לו ונודע שגלח נזיר
פסח, ועושה נזיר שווים התהום דבטומאת וכיוון הכל את

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



gqtקלד oaxw zekld - zepaxw xtq - zah 'f w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הם  שווים נמי הכי סב.) ונזיר פא: (פסחים בברייתא כדתניא
וחייב  פסח, בעושה כן גם שסותר לעניין ידועה בטומאה גם

שני. בפסח

.‚È,ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿≈¿À»»»¿ƒƒ¿ƒƒ
‰OÚÂ ,Ú„È ‡ÏÂ ÌB‰z‰ ¯·˜a ‡ÓË BlL ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ∆ƒ¿»¿∆∆«¿¿…»«¿»»

ÁÒt104‡e‰L BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â ¯B‰Ë ‡e‰L ˙˜ÊÁa ∆«¿∆¿«∆»¿««»«∆
ÔÂÈkL ;ÈL ÁÒÙa ·iÁ BÈ‡ - ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË»≈¿À¿««¿≈«»¿∆«≈ƒ∆≈»

‰BL‡¯‰ ‰‡ÓË ‰˜Òt ÈÚÈ·Ma Ï·hL105Ì‡ Ï·‡ . ∆»««¿ƒƒ»¿»À¿»»ƒ»¬»ƒ
B˙‡ÓËÏ ÈMMa ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË106Ú„È ‡ÏÂ ƒ¿»¿À¿««¿«ƒƒ¿À¿»¿…»«

˙˜ÊÁL ;ÈL ÁÒÙa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÁÒt‰ ‰OÚL „Ú«∆»»«∆«¬≈∆«»¿∆«≈ƒ∆∆¿«
ÌÈÏ‚¯L ,È‡cÂ ¯B‰Ë ‰È‰iL „Ú ,‡ÓË - ‡Óh‰«»≈»≈«∆ƒ¿∆»««∆«¿«ƒ

¯·cÏ107. «»»

שנטמא 104) כרחנו על הפסח, בערב כשהזה המדובר אם
בכל  המדובר ואם עליה, מגלח הנזיר שאין בטומאה
ניסן. בי"ג היה שלו שביעי כרחנו על הטומאות,

התהום 105) שטומאת סד: בנזיר המנונא רב של מימרא
וטומאת  עליו, והוזה שטבל אחרי טהרתו את סותרת אינה
כך  אחר לו נודע אם שני בפסח מחייבתו אינה גופא התהום

טמא. המת 106)שהיה מטומאת נטהר לא שעדיין
לפני  בשביעי התהום בטומאת נטמא אם הדין והוא הידועה.

משנה). (כסף וטבל כיוון 107)שהוזה נטמא, שוודאי
בטומאה. שהוחזק

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שרת,1) כלי או הכהנים או טמאים הצבור רוב היו אם יבאר

נדחים. אם

.‡eÈ‰ Ì‡ :ÔBL‡¯ ÁÒÙa ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L ÌÈa«̄ƒ∆»¿≈≈≈¿∆«ƒƒ»
ÈL ÁÒÙÏ ÔÈÁ„ el‡ È¯‰ - Ï‰w‰ ËeÚÓ2¯‡Lk ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰3˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;4B‡ , «¿≈ƒ¬»ƒ»…«»»¿≈≈≈
ÌÈ‡ÓË ˙¯L ÈÏk B‡ ÌÈ‰k‰ eÈ‰L5- ˙Ó ˙‡ÓË ∆»«…¬ƒ¿≈»≈¿≈ƒÀ¿«≈

,‰‡ÓËa ÁÒt‰ ÔlÎ e·È¯˜È ‡l‡ ,ÔÈÁ„ ÔÈ‡≈»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒÀ»«∆«¿À¿»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÚ ÌÈ‡Óh‰6¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ :¯Ó‡pL . «¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¡««¿ƒ¬»ƒ¬∆

ÔÈ‡Â ,ÌÈÁ„ ÌÈ„ÈÁÈ - Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰»¿≈ƒ¿∆∆»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈
‰Á„ ¯eav‰7„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‰Ê ¯·„Â .8BÓk , «ƒƒ¿∆¿»»∆¿À¿««≈ƒ¿«¿

Lc˜Ó‰ ˙‡È·a e¯‡aL9. ∆≈«¿¿ƒ««ƒ¿»

עושין 2) הטהורין הקהל, מיעוט "נטמא עט. בפסחים משנה
השני". את עושין והטמאין הראשון, בטומאה 3)את

אין  שלעולם ונבלה, שרץ וטמאי וזבות זבים כגון אחרת,
בסוף  (להלן שני לפסח נדחים אלא בראשון בטומאה עושין

יב). הלכה מקדש ביאת מהלכות ובפ"ד דוקא 4)ההלכה,
ואינם  נדחים - אחרת בטומאה הטמאים אבל מת, טמאי

להלן. ראה בטומאה, בלא 5)עושים איֿאפשר שהרי
יו"ט). (תוספות שרת כלי ובלא בפסחים 6)כהנים משנה

טהורין  שהם המיעוט גם למה מפרש שם ובגמרא שם.
קרבן  שאין משום - בטומאה הטמאים עם ביחד עושין
אותו, עושין הציבור שרוב מאחר "כלומר, חלוק, ציבור
מהן" ונזהרין מהן פורשין שבהם שהטהורין להם הוא גנאי

שם). בהעלותך.7)(מאירי פרשת במדבר וספרי סז. שם

(8- "לנפש" שם) (במדבר שנאמר ממה למדו שם בפסחים
אבל  בטומאה, הפסח את הציבור עושין מת בטמא שרק

בטומאה. עושין הציבור אין טומאות הלכה 9)בשאר פ"ד
יב.

.·- ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓe ÌÈ¯B‰Ë ‰ˆÁÓ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»∆¡»¿ƒ∆¡»¿≈≈≈
ÔÓˆÚÏ ÔÈOBÚ ÌÈ¯B‰h‰Â ,ÔBL‡¯a ÔÈOBÚ ÔlkÀ»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»

‰‡ÓËa ÔÓˆÚÏ ÔÈOBÚ ÌÈ‡Óh‰Â ,‰¯‰Ëa10ÔÈÏÎB‡Â ¿»√»¿«¿≈ƒƒ¿«¿»¿À¿»¿¿ƒ
‰‡ÓËa B˙B‡11ÏÚ ÔÈÙ„BÚ ˙n‰ È‡ÓË eÈ‰ Ì‡Â . ¿À¿»¿ƒ»¿≈≈«≈¿ƒ«

‰‡ÓËa Ôlk eOÚÈ - „Á‡ elÙ‡ ÌÈ¯B‰h‰12. «¿ƒ¬ƒ∆»«¬À»¿À¿»

שלשניהם 10) ומכיון כרוב". "שמחצה רב כדעת פט. שם
נדחה  שאינו רוב כדין בטומאה, הטמאים עושים - רוב דין
כלפי  בטלים ואינם בטהרה עושים והטהורים שני, לפסח

נאכל 11)הטמאים. בטומאה שבא "הפסח עו: שם משנה
להלן  וראה לאכילה". אלא מתחילתו בא שלא בטומאה,

ח. ופסק 12)הלכה עט:) (שם בברייתא תנאים מחלוקת
הציבור. את מכריע היחיד שגם כתנאֿקמא, רבינו

.‚ÌÈL‡‰ eÈ‰13,ÌÈ¯B‰Ë ‰ˆÁÓe ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓ »»¬»ƒ∆¡»¿≈≈≈∆¡»¿ƒ
·¯‰ eÈ‰È ÌÈL‡‰ ÏÏÎa ÌÈLp‰ ‰BÓ ‰z‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆«»∆«»ƒƒ¿»»¬»ƒƒ¿»…
ÔÈ‡Óh‰Â ,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÌÈOBÚ ÌÈ¯B‰h‰ - ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈ‡ .ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈»ƒ…∆»ƒ¿…∆«≈ƒ≈

ËeÚÓ Ô‰L ÈtÓ - ÔBL‡¯ ÔÈOBÚ14˙‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; ƒƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆
˙eL¯ ÈMa ÌÈLp‰L ÈtÓ - ÈM‰15e‡ˆÓÂ , «≈ƒƒ¿≈∆«»ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿¿

ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ‰ˆÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ˆÁÓ ÌÈ‡Óh‰16. «¿≈ƒ∆¡»¿≈∆¡»ƒ∆«≈ƒ

פ"א 14)הגברים.13) (למעלה חובה בראשון נשים שהרי
טהורים  רוב להיות האנשים עם מצטרפות והן א), הלכה
(למעלה  בטומאה עושים אינם קהל ומיעוט עט:), (שם

א). מצטרפות 15)הלכה ואינן ח. הלכה פ"ה למעלה
(שם). רוב הלכה 16)להיות וכל ב. הלכה למעלה ראה

טהורין  מחצה ישראל שהיו "הרי עט: שם ברייתא היא זו
אין  וטמאין הראשון, את עושין טהורין טמאין, ומחצה
רב  דעת ולפי השני". את ולא הראשון את לא עושין
באופן  זו ברייתא שם פירשו למעלה), (ראה כרוב" ש"מחצה
עודפות  והנשים טהורין, ומחצה טמאין מחצה ישראל שהיו

וכנ"ל. הטהורים, על

.„˙Bc ÈÏÚB·e ÌÈÚ¯ˆÓe ÌÈ·Ê Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰17, »…«»»»ƒ¿…»ƒ¬≈ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙Ó È‡ÓË Ô˙B‡ - ˙Ó È‡ÓË ÔËeÚÓeƒ»¿≈≈≈»¿≈≈≈≈»ƒ

ËeÚÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÔBL‡¯a18ÔÈ‡L ,ÈM‰ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈ƒ«≈ƒ∆≈
·¯ eOÚL ÔÓÊa ‡l‡ ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒƒ∆«≈ƒ∆»ƒ¿«∆»…
·¯ ‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‡ÎÂ ,ÔBL‡¯‰ ˙‡ Ï‰w‰«»»∆»ƒ¿»ƒ¿…»»…
ÌÈ‡Óh‰ ËeÚn‰ el‡ eOÚÈ ‡Ï - ÔBL‡¯a Ï‰w‰«»»»ƒ…«¬≈«ƒ«¿≈ƒ

ÈM‰ ˙‡ ˙ÓÏ19. ¿≈∆«≈ƒ

מת 17) טומאת שהרי בראשון, בטומאה עושים שאינם
עושים  אינם בשני וגם א. הלכה למעלה ראה הותרה. בלבד
אֿג). הלכות למעלה (ראה שני לפסח נדחה הציבור שאין

א.18) הלכה למעלה פ.19)ראה בפסחים רב של מימרא

.‰‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ê ÔËeÚÓe ˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰»…«»»¿≈≈≈ƒ»»ƒ¿«≈
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ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ˙Ó È‡ÓË - Ô‰a20ÔÈ·f‰Â , »∆¿≈≈≈ƒ∆»ƒ¿«»ƒ
.ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈»ƒ∆»ƒ¿…∆«≈ƒ
‡l‡ ¯eaˆa ˙ÈÁ„ ÔÈ‡L - ÔBL‡¯a ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ∆≈ƒ¿≈¿ƒ∆»

„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓË21ÔÈ‡L - ÈMa ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; À¿««≈ƒ¿«¿≈»ƒ«≈ƒ∆≈
Ï·‡ ,‰¯‰Ëa ÔBL‡¯‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ÈL ÁÒt ÔÈOBÚƒ∆«≈ƒ∆»ƒ»»ƒ¿»√»¬»

ÈL ÁÒt ÌL ÔÈ‡ - ‰‡ÓËa ÔBL‡¯ ‰OÚ Ì‡22. ƒ«¬»ƒ¿À¿»≈»∆«≈ƒ

א.20) הלכה למעלה שם.21)כמבואר למעלה כמבואר
שבא 22) לפסח תשלומין שאין הונא, כרב (שם) פסחים

בטומאה.

.Â‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ê LÈÏLe ,ÌÈ¯B‰Ë Ï‰w‰ LÈÏL eÈ‰»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙Ó È‡ÓË Ô˙B‡ - ˙Ó È‡ÓË LÈÏLe ,Ì‰a»∆¿ƒ¿≈≈≈»¿≈≈≈≈ƒ
- ÔBL‡¯ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ .ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡∆»ƒ¿…∆«≈ƒ≈»ƒƒ

ÌÈ·f‰ ÌÚ ÌÈ¯B‰Ë Èa‚Ï ÌÈËÚeÓ Ô‰ È¯‰L23ÈM·e ; ∆¬≈≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ«»ƒ«≈ƒ
BÓk ,ÔBL‡¯a eOÚ ËeÚÓ È¯‰L - eOÚÈ ‡Ï…«¬∆¬≈ƒ»»ƒ¿

e¯‡aL24Ï‰w‰ ·¯ Ì‡ Ú„ÈÏ ÁÒt‰ ÌÈ¯ÚLÓ „ˆÈk . ∆≈«¿≈«¿«¬ƒ«∆«≈«ƒ…«»»
,ÔÈÏÎB‡‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ ?ÌÈ¯B‰Ë B‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ≈¿«¬ƒ¿»»¿ƒ
„Á‡ ÁÒt ÏÚ ÔÈÓ ÌÈ¯OÚ eÈ‰iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ«∆«∆»

Ô‰ÈÏÚ ËÁLÏ „Á‡ „Èa B˙B‡ ÔÈÁlLÓe25‡l‡ , ¿«¿ƒ¿«∆»ƒ¿…¬≈∆∆»
‰¯ÊÚÏ ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLÓ26ıeÁaÓ Ô‰L „ÚÂ . ¿«¬ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»¬»»¿«∆≈ƒ«

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ ‰BL‡¯‰ ˙k ÒkzL Ì„˜27. …∆∆ƒ»≈«»ƒ»¿«¬ƒ»

נדחין 23) אלא בטומאה עושין אינם מתים טמאי ומיעוט
א. הלכה למעלה ראה שני, ד 24)לפסח הלכה למעלה

הקהל  רוב שעשו בזמן אלא השני את עושין היחידים "שאין
שם בגמרא [והנה הראשון". עבדי,את לא "בשני אמרו:

להו  הוו בראשון, עבדי דלא מתים טמאי עם זבין נצרפו
"דהואיל  ופירש"י: שני". לפסח מדחו לא ורובא רובא,
לפי  אולם לו". צריכין ציבור רוב נמצאו עכשיו, זבין וטהרו
מת  טמאי אין הזבים, טהרו לא אם אפילו - רבינו של טעמו
מיעוט  אלא היו לא ובראשון הואיל שני, פסח עושים
הרמב"ם). על הגרע"א ובהגהות בצל"ח (וראה הציבור
פ.) (שם כרב סובר אינו פטיש בר מני שר' רבינו וסבור
בשני", יחיד עביד לא בראשון, ציבור עבדי דלא היכי ש"כל

דיב  דרב ולפיכך אליבא אבל נטהרו, שהזבים באופן רק ר
לא  אם אפילו - ד) הלכה (למעלה כמותו פוסק שרבינו
המאירי  וכתב כנ"ל]. השני, את טמאיֿמת עושין אין טהרו
מת, טמאי כטעם השני, את עושין אין הזבים "שאף שם:
אינו  מה מפני הטעם לפרש הוצרך מתים שבטמאי אלא

צריך". אינו בזבים אבל הראשון, את ואינם 25)עושה
לעזרה. "לטומאה 26)נכנסים ה"ו: פ"ז פסחים ירושלמי

בבבלי  שאמרו ומה לעזרה", הנכנסים רוב אחר הילכו
היינו  בעזרה", העומדין רוב אחר הלך "בטמאין צד: פסחים
הרי  לעזרה בחוץ שהעומד הסובר יהודה, ב"ר לר"י דוקא
למעלה  ראה כמותו, הלכה אין אבל רחוקה, כבדרך הוא

המוריה). (הר ט הלכה בכל 27)פ"ה "מה בירושלמי: שם
בלבד, הראשונה כת אלא משערין אין או משערין וכת כת
עצמן". משערין הן מבחוץ שהן עד בון ברבי יוסה רבי אמר
העומדין  בכל משערין הראשונה כת שנכנסה לפני פירוש,

לעזרה. להיכנס כדי בחוץ

.Ê¯‡a˙iL BÓk ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa ‡ÓËpL „ÈÁÈ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿«»ƒ¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa28ÈL ÁÒÙÏ ‰ÁcÈ ‰Ê È¯‰ ,29È‡ÓË ¯‡Lk ƒ¿¬≈∆ƒ»∆¿∆«≈ƒƒ¿»¿≈≈

˙Ó30eOÚÈ - „ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa ‡ÓËpL ¯eaˆÂ . ≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿«»ƒ«¬
‰‡ÓËa Ôlk31. À»¿À¿»

ברה"י,28) "היתה ח: הלכה הטומאה אבות מהלכות בפט"ו
טמא". ספיקו בה, נגע לא ספק בה נגע כרבי 29)ספק

ח. הלכה פ"ח פסחים בירושלמי רבה, הושעיה
בוודאי.30) שנטמאו 31)שנטמאו "ציבור שם: ירושלמי

רבי  בספיקן. יעשו אמר יוחנן רבי בפסח, היחיד רשות בספק
הושעיה  כרבי ופסק בטומאה", יעשו אמר, רבה הושעיה
שם  שאמרו [ואע"פ (כסףֿמשנה). יוחנן ר' של רבו שהוא
רבי  אמר לא בספקן, שיעשו מודה הושעיה רבי "אף
אינו  הבבלי שלדעת רבינו סובר - לחומרן" אלא הושעיה
היחיד  ברשות טומאה שספק ג. בנדה אמרו שהרי כן,
הכתוב  עשאה שסוטה כשם סוטה: כמו הוא מסוטה שלמדו
כוודאי. הוא הרי היחיד ברשות טומאה ספק כן כמו כוודאי,

באומר]. ד"ה נז. נזיר תוספות ועיין

.ÁÏÎ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓËa e‰e·È¯˜‰L ÁÒt∆«∆ƒ¿ƒ¿À¿»¬≈∆∆¡»
‰‡ÓËa32‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ ‡a ‡Ï B˙lÁznL ,33BÈ‡Â . ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»…»∆»«¬ƒ»¿≈

Ì‰Ï ˙ÈÁ„pL ,˙Ó È‡ÓËÏ ‡l‡ ,‡ÓË ÏÎÏ ÏÎ‡∆¡»¿»»≈∆»ƒ¿≈≈≈∆ƒ¿≈»∆
ÚbÓ È‡ÓhÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÏe ,˙‡f‰ ‰‡Óh‰«À¿»«…¿«≈»∆ƒ¿≈≈««

˙B‡ÓË34ÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L ÌÈ‡Óh‰ Ï·‡ .Ô‰È À¿¬»«¿≈ƒ∆«À¿»¿»¬≈∆
˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê ÔB‚k ,ÔÙebÓ35˙B„ÏBÈÂ ˙Bc , ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿¿

ÌÈÚ¯ˆÓe36- eÏÎ‡ Ì‡Â .epnÓ eÏÎ‡È ‡Ï - ¿…»ƒ……¿ƒ∆¿ƒ»¿
ÔÈ¯eËt37e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .38ÏÎ‡p‰L , ¿ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆¡»

ÌÈ¯B‰ËÏ39ÏÎ‡p‰Â ,‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ƒ¿ƒ«»ƒ»»ƒÀ¿»¿«∆¡»
ÔÈ‡ÓËÏ40elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ƒ¿≈ƒ≈«»ƒ»»ƒÀ¿»¬ƒ

˙n‰ È‡ÓË eÏÎ‡41ÔÈ¯eËt - BlL ÌÈ¯eÓ‡‰Ó42. »¿¿≈≈«≈≈»≈ƒ∆¿ƒ
?‰‡ÓËa ÏÎ‡È ÁÒt‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆«≈»≈¿À¿»

Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯eav‰ e‡ÓËpLk43Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¿«ƒ…∆¿ƒ««»¬»ƒ
.ÏÎ‡È ‡Ï - Ìc‰ ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï e‡ÓËƒ¿¿¿««¿ƒ««»…≈»≈

עו:32) בפסחים ופירש"י 33)משנה במשנה. שם
יב, (שמות דכתיב נצטוה, לאכילה פסח, עיקר "כשנצטוה
וכו' בטומאה למיתי רחמנא שרייה וכי אכלו", "לפי ד)
ציבור  קרבנות לשאר בניגוד שרייה", למיכליה אדעתא
באים  שאינם בטומאה, נאכלים ואינם בטומאה הקרבים
הלכה  מקדש ביאת מהלכות ד (פרק אכילה לצורך בעיקר

עלֿידי 34)יא). המת, מן שאינם טומאות בשאר שנטמא
שבא  "הפסח צה: פסחים במשנה הדברים ומקור מגע.
ואמרו  ויולדות". נדות וזבות זבין ממנו יאכלו לא בטומאה,
שהטומאה  אלה אלא המשנה מיעטה שלא לג. בבכורות
יוצאה  הטומאה שאין טמאין שאר אבל מגופם, יוצאה
לטמאי  הפסח הקרבת ולענין (כסףֿמשנה). אוכלים - מגופם
יב, הלכה שם מקדש ביאת בהלכות ראה טומאות, מגע

שם. המוריה" "הר אלה 35)ובספר שכל לומר, צריך
אין  הרי השחיטה, לפני נטמאו שאם השחיטה, אחרי נטמאו
אסורין  כן ואם ח), הלכה למעלה (ראה עליהן שוחטין
למנויו", אלא נאכל הפסח "שאין משום הפסח לאכול
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אכילת  איסור עצם אולם (צל"ח). נו: בזבחים כמפורש
למעלה  שהרי רבינו, בדברי מפורש אינו למנוייו שלא הפסח
למנוייו", אלא הפסח את שוחטין "אין כתב: א הלכה פ"ב
ז  הלכה פ"ט להלן וראה כלל. אכילה מאיסור כתב ולא
אות  כג סימן א חלק זבול בית בשו"ת ועיין בכסףֿמשנה.

בסוף. הוא 36)יא כן אבל ליתא, שם פסחים במשנה
לומר  וצריך הנ"ל. המשנה דברי בהבאת לג. בבכורות
לירושלים  ונכנס מחנות, שילוח דין על כשעבר שהמדובר
במשניות. ישראל ובתפארת בצל"ח וראה באיסור.

שאינם 37) הצל"ח וכתב מכרת". "פטורין שם: [במשנה
נראה  רבינו ומדבר מלקות. חייבים אבל מכרת, אלא פטורים

ממלקות]. גם יט38ֿ)שפטורים ז, (ויקרא שנאמר כ)ממה
מזבח  בשר תאכל אשר והנפש בשר, יאכל טהור "כל
ההיא  הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים

שם). (גמרא בטהרה.39)מעמיה" שנקרב קרבן
אותו 40) שמקריבין נטמאו, הציבור שרוב פסח קרבן

מה 41)בטומאה. נתברר ולא להלן), (ראה שם בגמרא כן
בהם  יש אם שלו, מהאימורים וזבות זבין אכלו אם הדין

לא. או טמאי 42)כרת דחקו יוסף: רב "בעי שם: בגמרא
מדאישתרי  - מהו בטומאה, הבא פסח אימורי ואכלו מתים
מאי  דילמא או אימורין. טומאת נמי אישתרי בשר, טומאת
רבא, אמר אישתרי. לא אישתרי דלא מאי אישתרי, דאישתרי
דכתיב  בשר, מטומאת איתרבי מהיכא אימורין טומאת מכדי
היכא  כל האימורין, את לרבות לה'" "אשר שם) (ויקרא
היכא  כל אימורין. לטומאת איתיה בשר, לטומאת דאיתיה
אימורין". לטומאת ליתיה בשר, לטומאת דליתיה

אסור 43) מדרבנן אבל התורה, מדין בטומאה נאכל שאז
כאן  שהמדובר למעלה וראה ט.) הלכה (להלן באכילה

זריקה. לפני שחיטה, אחר כשנטמאו

.Ë‰˜È¯Ê Ì„˜ ¯eav‰ ·¯ e‡ÓËÂ ‰¯‰Ëa e‰eËÁL¿»¿»√»¿ƒ¿¿…«ƒ…∆¿ƒ»
‡nL ‰¯Êb .ÏÎ‡È ‡Ï ÁÒt‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯BÊ -≈∆«»¿«∆«…≈»≈¿≈»∆»

‰˜È¯Ê ¯Á‡ e‡ÓËÈe‰eÏÎ‡ÈÂ ˙¯Á‡ ‰La ƒ¿¿««¿ƒ»¿»»«∆∆¿…¿
‰‡ÓËa44ı¯La ÌÈ‡ÓË ˙¯L ÈÏk eÈ‰ .45‡ˆBiÎÂ ¿À¿»»¿≈»≈¿≈ƒ¿∆∆¿«≈

Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ba46BÓk ƒ¿≈»¿«¿ƒ∆»»»¿
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL47˙‡ ÔÈ‡nËnL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»≈ƒ¿««ƒ∆¿«¿ƒ∆

Û‡ ÏÎ‡ÈÂ ,ÌÈ¯B‰h‰ ‡l‡ e‰eOÚÈ ‡Ï - ¯Oa‰«»»…«¬∆»«¿ƒ¿≈»≈«
‡e‰L Èt ÏÚ48¯Oa ˙‡ÓËa ÏÎ‡iL ·ËeÓ .‡ÓË «ƒ∆»≈»∆≈»≈¿À¿«»»
Â‡Ïa ‡È‰L49Ì‰L Ûeb‰ È‡ÓË e‰eÏÎ‡È ‡ÏÂ , ∆ƒ¿»¿……¿¿≈≈«∆≈

˙¯Îa50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL BÓk ,51. ¿»≈¿∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

נמי 44) השתא ואכלנו, - נטמאנו? לא "אשתקד שיאמרו:
הבעלים  הדם את שזרקו בעת דאשתקד ידעי ולא ניכול".
שנאכל  בטומאה הבא לפסח נחשב וזה טמאים, היו
הדם, זריקת בעת הם טהורין הבעלים השתא אבל בטומאה,
אח"כ  שנטמאו לבעלים ואסור בטומאה, הבא פסח זה ואין
מותר  היה הדין, מצד אבל עח:). (פסחים הפסח את לאכול
למעלה  ראה הדם, זריקת לפני הבעלים נטמאו אם לאכול

ח. שרת 45)הלכה כלי שאם א, הלכה למעלה ראה
בטומאה. הפסח את עושין במת, הכלי 46)נטמאו שהרי

אוכלין  רק שמטמא הטומאה ולד הכלי הוה בשרץ, נגע אם
אדם. ה"ז.47)ולא פ"ה מת טומאת בהלכות להלן

יגע 49)הבשר.48) אשר "והבשר ט) ז, (ויקרא שכתוב
יאכל". לא טמא אשר 50)בכל "והנפש כ) (שם, שנאמר

ונכרתה  עליו וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח בשר תאכל
חייב  טהור בקודש ובין טמא בקודש ובין ההיא". הנפש
זה  וכל יג). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ח כרת

(עט.). בפסחים חסדא רב שם.51)כדברי

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מצותֿעשה,1) עשר חמשה בליל פסח בשר שאכילת יבאר

מעכבין. ומרור מצה ואם

.‡˙ÂˆÓ - ¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ÁÒt‰ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿««∆«¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«
ÈÏˆ ‰f‰ ‰ÏÈla ¯Oa‰ ˙‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«¿»¿∆«»»««¿»«∆¿ƒ

.e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Ó ÏÚ ˙BvÓe L‡≈««¿…ƒ…¿À

.·‰vÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .ÔÈ·kÚÓ ¯B¯Óe ‰vÓ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«¿ƒƒ…»¿«»
ÁÒt‰ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ - ¯B¯Óe»¿ƒ¿≈»»«¬ƒ«¿««∆«

Bc·Ï2‰ÂˆÓ BÈ‡ ÁÒt ‡Ïa ¯B¯Ó Ï·‡ .3:¯Ó‡pL , ¿«¬»»¿…∆«≈ƒ¿»∆∆¡«
.e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Óe ˙BvÓ ÏÚ««¿…ƒ…¿À

מצה 2) להם אין שאם אומר אתה "מנין בא: פ' במכילתא
יב, (שמות תלמודֿלומר בפסח, חובתן ידי יוצאין הן ומרור
המצוות' ('ספר לבדו" הבשר "כלומר, "יאכלוהו", ח)

נו). קכ,3)מצותֿעשה בפסחים מדרבנן. אלא התורה, מן
וכו' דרבנן ומרור דאורייתא, הזה בזמן מצה רבא, "אמר א:
בזמן  יאכלוהו, ומרורים מצות על יא) ט, (במדבר דכתיב
וכן  מרור". ליכא פסח דליכא ובזמן מרור, יש פסח דאיכא
בלא  מצה אבל הי"ב. ומצה חמץ מהל' בפ"ח רבינו כתב
מצות  על שכתוב, אע"פ היא, עצמה בפני מצוה פסח
"בערב  יח): יב, (שמות וכתב חזר הרי – יאכלוהו" ומרורים
מהל' ופ"ו שם, (פסחים פסח שם הזכיר ולא מצות", תאכלו

ה"א). ומצה חמץ

.‚˙ÏÈÎ‡ ÁÒt‰ ¯Oa ÏÎ‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…¿««∆«¬ƒ«
Ú·O4·È¯˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .5a ‰‚È‚Á ÈÓÏL‰Úa¯‡ «¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿≈¬ƒ»¿«¿»»

¯Oa ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz Ô‰Ó ÏÎB‡ - ¯OÚ»»≈≈∆¿ƒ»¿««»≈¿«
epnÓ ÚaOÏ È„k ,ÁÒt‰6˙ÈÊk ‡l‡ ÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â . «∆«¿≈ƒ¿…«ƒ∆¿ƒ…»«∆»¿«ƒ

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ -7ÈÏÈÏa ÈL ÁÒt ¯Oa ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ . »»¿≈»¿≈¬ƒ«¿«∆«≈ƒ¿≈≈
¯OÚ ‰MÓÁ8:Ba ¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¯i‡ L„ÁÏ ¬ƒ»»»¿…∆ƒ»ƒ¿«¬≈∆∆¡«

.e‰eÏÎ‡È ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ÏÚ««¿ƒ…¿

ãycew zegiyn zecewpã

oke ,dyrÎzevn xyrÎdyng lila gqtd xya zlik`"
xii` ycegl xyrÎdyng ilila 'ipy gqt' xya zlik`

"ek dyrÎzevn

הוא  שני' 'פסח של שעניינו הריי"צ אדמו"ר פתגם ידוע
הרגע  את רק ולא לתקן, אפשר ותמיד אבוד, מקרה שאין
פסח  שבין החילוק עבר. שכבר הזמן את גם אלא הנוכחי
מלמעלה  מלכתחילה ניתן שהראשון הוא לשני ראשון
ישראל  עם בקשת על־ידי התחדש השני אבל ה', בציווי
לעבודת  הצדיקים עבודת שבין החילוק והוא נגרע", "למה
או  זה באופן מלכתחילה נולדו צדיקים בעלי־תשובה,
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קלז gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - zah 'f w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בעלי־תשובה  משא"כ בנפשם, טבע נעשתה שעבודתם
עצמם. בכח חידוש בבחינת היא שעבודתם

כי  בבית", עמו ומצה ש"חמץ שני' ב'פסח החידוש גם וזהו
שזדונות  הרי בעלי־תשובה, עבודת על שמדובר כיון

לקדושה. נהפך גופא והחמץ לזכויות, לו נהפכים
היא  שאכילתו קדשים, משאר פסח קרבן שונה בנוסף,
מצוה  שהיא הקרבנות כבשאר ולא מיוחדת מצות־עשה
של  בפנימיותו חודר זה עניין כי קדשים, אכילת של כללית
גדלות  של באופן כבשרו, ובשר דם שביעה, של ובאופן יהודי

דוקא. לבב וטוב שמחה מתוך ובהרחבה המלכים, כדרך
(` oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

(במדבר 4) יאכלוהו ומרורים מצות "על שם: במכילתא,
מצה  ואין שובע, אכילת נאכל הפסח אמרו מכאן שם),
מצה  אכילת אחר "כלומר, שובע". אכילת נאכלים ומרור

(כסףֿמשנה). יאכלוהו" הי"ג,5)ומרור פ"י להלן ראה
"אם  כתב ולכן רשות, אלא אינה עשר ארבעה שחגיגת

עמו 6)הקריב". הבאה "חגיגה א: ע, בפסחים הוא כן
השובע". על נאכל פסח שיהא כדי תחילה, אף7ֿ)נאכלת

אכילה", סתם של דינה "כך כי השובע, על אכל שלא עלֿפי
מאה  של חבורה ואפילו צא.) (פסחים האשה פרק ובמשנה
בפ' מדאמרינן משמע והכי כזית, לאכול יכולים שאינם
פקע  והלילא בביתא, דפסחא כזיתא פה:) (שם צולין כיצד
ה"ב  פי"ב אחרי, ב'סיפרא' הוא (וכן (כסףֿמשנה). באיגרא"

מכזית). פחותה אכילה -8)שאין ב צה, בפסחים הוא כן
באכילתו, הלל אומרים אין ולפיכך בלילה, נאכל שהוא

לחג. מקודש זה לילה שאין

.„L‡ ÈÏˆ ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ Ô‰ÈLe9Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â . ¿≈∆≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ≈¿»≈≈∆
˙ÈÊk10‡11,‰˜BÏ - ÌÈÁÒt ÈÏÈÏa ÏM·Ó B‡ ¿«ƒ»¿À»¿≈≈¿»ƒ∆

.ÌÈna ÏM·Ó ÏL·e ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»«»ƒ
ÈÙÏ ,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙Á‡k ÏM·Óe ‡ ÏÎ‡»«»¿À»¿««≈∆∆»««¿ƒ

„Á‡ Â‡Ïa ˙BÏÏÎ Ô‰ÈML12B‡ ‡ epnÓ ÏÎ‡ . ∆¿≈∆ƒ¿»¿«∆»»«ƒ∆»
ÈÏˆ Ì‡ Èk :¯Ó‡pL .‰˜BÏ BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓ ÏM·Ó¿À»ƒ¿≈∆∆∆¡«ƒƒ¿ƒ

ÈÏˆ BÏÎ‡Ï ‰ÂˆnL ‰ÚLa ;L‡13˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ·iÁ - ≈¿»»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ«»«¬ƒ«
¯eËt - ÌBÈ „BÚaÓ Ï·‡ ,ÏM·Óe ‡14. »¿À»¬»ƒ¿»

א.9) צה, שם מכזית 10)משנה, פחותה אכילה שאין
שאמרו: - א מא, בפסחים נראה וכן ו). הערה (למעלה
לך  אמרתי ובשל, נא וכו' ת"ל וכו' כזית אכל "יכול

חייב)". כזית ראוי 11)(שהאוכל אינו ועדיין מעט שנצלה
שגם  - ב צה, שם מפורש וכן ה"ו. להלן ראה אדם, לאכילת
נא". ממנו תאכלו "אל של לאו יש שני , בפסח

כלל 12) המצוות' ב'ספר רבינו גירסת (לפי א מא, בפסחים
מבושל  שתים, לוקה נא אכל אביי, "אמר לו) עמ' תשיעי
שסבר  מפני ("וזה שלש לוקה ומבושל נא שתים, לוקה
שני  על עבר נא שאכל ובשעה שבכללות, לאו על לוקין
הבא  לאו והשני נא, ממנו תאכלו אל מהן האחד לאוין,
שלא  אכלו והרי צלי, אלא תאכלו אל אמר כאילו מכללא,
על  אחת שלש, לדעתו לוקה ומבושל נא אכל ואם צלי.
אכילתו  על ושלישית מבושל, אכילתו על ושנית נא, אכילתו

על  לוקין אין אמר ורבא שם), המצוות' ב'ספר – צלי" שלא
דאמרי  ואיכא לקי. מיהא חדא דאמרי איכא שבכללות. לאו
דחסימה". כלאו לאויה מייחד דלא משום לקי, לא נמי חדא

שור "כל  תחסום לא ד) כה, (דברים יתעלה אמרו ומר,
זה  לאו אבל אחד, דבר על המזהיר אחד לאו שהוא בדישו,
וכבר  עליו. לוקין אין ומבושל, נא דברים, שני על המזהיר
לאו  על לוקין אין (סג.) סנהדרין בגמרא שהתבאר ידעת
אחת  לוקה שהוא והנכון, אביי. דברי נדחים ולכן שבכללות,
בלבד  אחת – ומבושל נא או מבושל או נא שאכל בין
עליו). משיג הרמב"ן ובהשגות שם, המצוות' ('ספר לוקה"
שם  גם מפרש שרבינו ה"ג, סנהדרין מהל' בפי"ח גם וראה
לאו  הוא מבושל ובשל נא ממנו תאכלו אל שהפסוק
רק  כיֿאם שתים והמבושל הנא על לוקין ואין שבכללות,

שם. בפסחים 'מאירי' וראה ראה 13)אחת. בלילה, היינו
ה"ה. ב.14)להלן מא, בפסחים זה כל

.‰˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú - ÌBÈ „BÚaÓ ÈÏˆ ˙ÈÊk epnÓ ÏÎ‡»«ƒ∆¿«ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿«
‰ÏÈla - ‰f‰ ‰ÏÈla ¯Oa‰ ˙‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;‰OÚ¬≈∆∆¡«¿»¿∆«»»««¿»«∆««¿»

‡e‰ ‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,ÌBia ‡ÏÂ15. ¿…«¿««»ƒ¿»¬≈¬≈

הוא 15) אם מב.) מא: (שם יהודה ורבי רבנן מחלוקת
'עשה'. שהוא כרבנן ופסק לאו, או 'עשה'

.Â‡16ÏÈÁ˙‰L ¯Oa‰ ‡e‰ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰L »∆ƒ¿ƒ»»»»«»»∆ƒ¿ƒ
˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ËÚÓ ‰ÏˆÂ ¯e‡‰ ‰OÚÓ Ba«¬≈»¿ƒ¿»¿«¿≈»«¬ƒ«

ÔÈ„Ú Ì„‡17BÈ‡ - ÈÁ ¯Oa epnÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . »»¬«ƒ¬»ƒ»«ƒ∆»»«≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ,‰˜BÏ18‡‰ ,L‡ ÈÏˆ :¯Ó‡pL ; ∆ƒ≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«¿ƒ≈»

C¯Á˙pL „Ú Bk¯ˆ Ïk e‰Ïˆ .¯eÒ‡ - ÈÏˆ BÈ‡L19 ∆≈»ƒ»»»»»¿«∆ƒ¿»≈
¯eËt - BÏÎ‡Â20. «¬»»

ה"ד.16) למעלה נא?17)ראה דמי, "היכי א: מא, שם
('רבינו  מעט שנצלה כגון אברנים". פרסאי כדאמרי רב, אמר

יהא 18)חננאל'). חי כזית אכל יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
ובשל  נא מבושל, ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב,
אש". צלי כיֿאם ת"ל מותר יהא יכול חי, ולא לך אמרתי

כל 20)שנשרף.19) צלאו יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
מבושל  ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב, יהא צרכו
צרכו. כל שצלאו ולא לך, אמרתי מבושל ובשל נא במים,
רש"י). – (=שרוף חרוכא" דשויא אשי, רב אמר דמי, היכי

.Ê‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰L ÏM·Ó21ÏMa˙pL ÔÈa - ¿À»∆ƒ¿ƒ»»»»≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÓa22Ma˙pL ÔÈa˙B¯t ÈÓa B‡ ÔÈ˜LÓ ¯‡La Ï23; ¿«ƒ≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈≈

Ïk‰ ‰a¯ - ÏM·Ó ÏL·e :¯Ó‡pL24. ∆∆¡«»≈¿À»ƒ»«…

ה"ד.21) למעלה "אל 22)ראה בתורה: מפורש שאיסורם
שם). (פסחים, במים" מבושל ובשל וגו' "כל 23)תאכלו

כיין  טומאה, לקבל שמכשירה מפירות היוצאת רטיבות
היוצאת  רטיבות וכל משקין, נקרא ה"ח), להלן (ראה ושמן
מכשירה, שאינה פירות ושאר תפוחים או ורמונים מתותים
מ"ח). פ"ב פסחים ישראל' ('תפארת פירות" מי נקרא

לא 24) הפסח את מבשלין "אין ב: מ, פסחים משנה,
רבנן, "תנו (מא.) שם ובגמרא פירות", במי ולא במשקין
אמרת  מנין. משקין שאר במים, אלא לי אין - במים
טעם  נותנין אין =) טעמן מפיגין שאין מים ומה קלֿוחומר,
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כלֿשכן. לא טעמן, שמפיגין משקים שאר אסורין, בתבשיל)

מכלֿמקום". מבושל ובשל תלמודֿלומר, וכו' אומר רבי
רבי  גם סובר שכן מפני חכמים, נגד כרבי, רבינו ופסק
כתב  וכן שם. וב'ירושלמי' בא, פרשת במכילתא עקיבא,
בפסח  הש"י "ואמר לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש רבינו
בלשון  הבישול איסור ששינה ולפי במים, מבושל ובשל
במי  בישלו ולאסור לרמוז שבא קיבלנו ובשל), =) מקור

קדר. צלי בדין כה הערה ה"ח להלן וראה פירות".

.ÁCk ¯Á‡Â BÏMaL B‡ ,BÏMa Ck ¯Á‡Â e‰Ï»̂»¿««»ƒ¿∆ƒ¿¿««»
e‰Ïˆ25‰¯„˜ ÈÏˆ e‰OÚL B‡ ,26Ï·‡ .·iÁ - BÏÎ‡Â »»∆»»¿ƒ¿≈»«¬»«»¬»

B˙B‡ CeÒÏ ¯zÓ27L·„e ÔÓLÂ ÔÈÈa28¯‡L·e À»»¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»
ÔÈ˜LÓ29ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯t ÈÓe30ÏaËÏ ¯zÓe . «¿ƒ≈≈ƒ««ƒÀ»¿«≈

‰ÏˆpL ¯Á‡ ¯Oa‰31˙B¯t ÈÓ·e ÌÈ˜LÓa32. «»»««∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿≈≈

משקין 25) שאר (שלומדים "ורבנן שם): (פסחים, בגמרא
מאי  מבושל בשל האי הקודמת) בהערה ראה מקלֿוחומר,
או  צלאו, ואח"כ בשלו לכדתניא: ליה מיבעי להו, עבדי
צלאו  ואח"כ בשלו בשלמא חייב, בשלו ואח"כ שצלאו
אש  צלי הא בשלו, ואח"כ צלאו אלא בשליה. דהא חייב,
יוצאין  דתניא: יוסי, רבי מני הא כהנא, רב אמר אמאי. הוא
דבר  נימוח, שלא ובמבושל השרוי ברקיק מצה) (ידיֿחובת
לא  אבל השרוי, ברקיק יוצאין אומר: יוסי רבי מאיר. רבי
אפוי  מתורת יצא שבישלו (כיון נימוח שלא אע"פ במבושל
שבשלו  כיון שצלאו אע"פ הבשר זה כך כמבושל, הוא והרי
בפירושו  ר"ח – כמבושל הוא והרי צלי מתורת יצא אח"כ
דאמר  הכא שאני מאיר, רבי תימא אפילו אמר עולא כאן).
שלכאורה  לתמוה ויש מכלֿמקום". מבושל ובשל קרא
בשלו  או בשלו ואח"כ שצלאו זה שדין הגמ', מדברי משמע
הפסוק  מיתור לי' דדרשי לרבנן רק הוא חייב, צלאו ואח"כ
שמרבה  כרבי, פסק שרבינו ואע"פ מבושל, בשל של
(למעלה  פירות ומי משקין מבושל" "ובשל של מהיתור
על  גם זה מפסוק ללמוד ואין בסמוך) (להלן קדר וצלי ה"ז)
הסובר  מאיר, דרבי אליבא זה אין – בשלו ואחרֿכך צלאו
פסק  שרבינו יוסי לרבי אבל אפיה, מבטל בישול  שאין
אפיה, מבטל שבישול ה"ו), ומצה חמץ מהל' (פ"ו כמותו
מיוחד  לימוד לזה צריך ואין צלי מבטל הוא כן כמו

מים 26)(לחםֿמשנה). בלא בקדירה אותו שמבשלין והוא
(רש"י  משמנו הנפלטין (ב)מים אלא משקה שום ובלא

משקין פ  כמו הוא, אף נלמד קדר" "צלי וחיוב מא.). סחים
(גמרא  דרבי אליבא מבושל" "ובשל הפסוק מן פירות, ומי
שהוא  ממה חוץ ה"ז, למעלה כמותו פוסק שרבינו  שם),
אחר" דבר צלי ולא אש, "צלי של 'עשה' באיסור גם נאסר

איכא. ד"ה שם ב'תוספות' וראה ה"ט. משנה 27)כדלהלן
במי  ולא במשקין לא הפסח את מבשלין "אין מ:) (שם
בשעת  "סכין שם: וברש"י בהן". אותו סכין אבל וכו' פירות
מצינו  שלא (ואףֿעלֿפי ל. הערה להלן וראה צלייתו",
שסיכה  היא סברא ובוודאי זו, להלכה מקור שום בגמרא
הסוברים  לדעת מקור לזה יש – כבישול אינה צלייתו בשעת
וברמב"ם  ס"א, עו סי' ביו"ד (ראה הדחה צריך אינו שצלי
וכסףֿ ובמגידֿמשנה הי"ב, אסורות מאכלות מהל' פ"ו
אינו  צלייתו, בעת דם עליו שנמצא שאע"פ הרי שם), משנה

ליתא.28)כבישול). רומי, ובדפוס תימן בכת"י
הקודמות).29) בהערות למעלה ראה דם, (היינו
במשקין 30) לא הפסח את מבשלין "אין שנו: שם במשנה,

שלא  הרי בהן". אותו ומטבילין סכין אבל פירות, במי ולא
נראה  וכן פירות. ובמי במשקין אלא ולהטביל לסוך התירו
אע"פ  ושמן יין שסכו "פסח פ"ה) (פסחים בתוספתא
מזה  משמע בישול", משום בו אין למטה, ממעלה שמנטף
מבאר  שם דוד' וב'חסדי מים. ולא ושמן יין שדווקא
לבשל  האיסור את שלמד רבי, דעת לפי היא שהתוספתא
"ובשל  הפסוק מיתור משקין, ושאר פירות במי הפסח את
יותר  קרובים שמים לסברא מקום יש זה, ולפי מבושל".
מקלֿ שלמדו לרבנן אבל המשקין, יתר מכל בישול לענין
שפסק  ורבינו ממים. גרועים משקין שאר אדרבא וחומר,
במים  לסוך שאסור התוספתא, כדברי כאן פסק כרבי, בה"ז

צלייתו. "אבל 31)בשעת רבינו: כתב המשניות, בפירוש
ש"אחר  ונראה שנצלה". אחר בהן אותו ומטבילין סכין
היינו  "סכין" אבל "מטבילין", על אלא אינו שכתב שנצלה"
כו. הערה למעלה ראה רש"י, שפירש כמו שנצלה בשעה

('מאירי').32) המים מן חוץ

.ËÈÏk B‡ Ô·‡ ÈÏk Èab ÏÚ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ∆«∆«««≈¿ƒ∆∆¿ƒ
˙BÎzÓ33¯Á‡ ¯·„ ÈÏˆ ‡Ï - L‡ ÈÏˆ :¯Ó‡pL ;34. «»∆∆¡«¿ƒ≈…¿ƒ»»«≈

- ¯e‡‰ Ba ËÏLzL È„k ·wÓ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿À»¿≈∆ƒ¿…»
ÂÈÏÚ ÔÈÏBˆ35˙ÎzÓ ÏL „etLa B˙B‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â .36, ƒ»»¿≈ƒ¿«∆«∆∆

BÓB˜Ó ‰ÏBˆÂ ÌÁ Blk „etM‰ È¯‰L37. ∆¬≈««À«¿∆¿

על 33) לא הפסח את צולין "אין עד.): (פסחים במשנה
שניה  ובמשנה ברזל)". של טס =) האסכלא על ולא השפוד

מק  את יקלוף תנור, של בחרסו "נגע עה:) (להלן (להלן ומו"
מתכת  של תנור ובין אבן של תנור בין ומשמע הי"א),

כאן). בגמרא.34)(כסףֿמשנה - א עד, שם
ולא 35) השפוד על לא הפסח את צולין "אין שם: במשנה,

שאמר  גמליאל ברבן מעשה צדוק, רבי אמר האסכלא. על
ובגמרא  האסכלא". על הפסח את לנו וצלה צא עבדו, לטבי
והכי  מחסרא חסורי – לסתור? "מעשה אמרו: עה.) (שם
"והוא  הראב"ד: וכתב מותר". - מנוקבת אסכלא ואם קתני,
את  יקלוף תנור של בחרסו נגע אמרו שהרי בכלי, יגע שלא
נקט  ורק בכלי, יגע שלא כוונתו רבינו שגם ואפשר מקומו".

אחד). בלשון (כסףֿמשנה הגמרא שם.36)לשון משנה,
וקמטוי 37) כולו, חם מקצתו דחם "איידי שם: בגמרא,

צלי  ולא אש, צלי יב) (שמות אמר ורחמנא השפוד, מחמת
שאין  השפוד של הקצוות כשמתחממים פירוש: אחר". דבר
ונצלה  בבשר, תחוב שהוא החלק גם מתחמם בשר, עליהן
ה"י  להלן וראה האש. מחמת ולא החום מחמת הבשר

עץ. של בשפוד אותו שצולים

.Èe‰Ï˙Â L‡‰ Ïk ˙‡ Û¯‚Â ¯epz‰ ˙‡ ˜Èq‰ƒƒ∆««¿»«∆»»≈¿»»
¯epza38e‰ÏˆÂ39ÈÏˆ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ««¿»»¬≈∆»∆≈∆¿ƒ

L‡40BÎ˙Á .41e‰Ï˙Â42ÈÏˆ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ≈¬»¿»»««≈∆»ƒ¬≈∆¿ƒ
L‡43˙ÈÒ¯Á B‡ „ÈÒ Èab ÏÚ e‰Ïˆ .44ÈnÁ B‡ ≈»»««≈ƒ«¿ƒ«≈

‰È¯·Ë45„ˆÈk .L‡ ÈÏˆ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿»¬≈∆»∆≈∆¿ƒ≈≈«
?B˙B‡ ÔÈÏBˆ46B˙·e˜ ˙Èa „Ú ÂÈt CBzÓ B·ÁBz ƒ¬ƒƒ«≈¿»
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ıÚ ÏL „etLa47L‡‰Â ¯epz‰ CB˙Ï e‰ÏB˙Â ¿«∆≈¿≈¿««¿»≈
‰hÓÏ48.BÏ ‰ˆeÁ ¯epza ÂÈÚÓ È·e ÂÈÚ¯k ‰ÏB˙Â . ¿«»¿∆¿»»¿≈≈»««»

‡e‰ ÏeMa ÔÈÓk ‰fL ,BÎB˙a ÌzÈ ‡ÏÂ49„etLÂ . ¿…ƒ¿≈¿∆∆¿ƒƒ¿«
B˙iÏˆÏ ÔÈ¯¯Ba eÈ‰ ÔBn¯ ÏL50˙‡ ˜¯ÊÈ ‡lL È„k , ∆ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿…∆

e‰ÏM·ÈÂ ÂÈÓÈÓ51. ≈»ƒ«¿≈

הפסח,38) את בו וצלה וגרפו שהסיקו "תנור שם: בגמרא,
מפרשו  אתה זה ודבר כתב: שם ה'מאירי' אש". צלי זה אין
הוצרך  לא התנור, בקרקע שהניחו תאמר שאם בשתלאו,
של  בחרסו נגע שאפילו במשנתנו נתבאר שהרי ללמדה,

מקומו. את קולף התנור.39)תנור אלא 40)מחום
ולא  דוקא האש על שיצלוהו הקפידה והתורה אש, תולדות
(שמות  אש" "צלי פעמיים כתבה שהרי האש, תולדות על
אל  כו' אש צלי הזה בלילה הבשר את "ואכלו חֿט): יב,
אש" צלי אם כי במים מבושל ובשל נא ממנו תאכלו

שם). על 41)(בגמרא, שטוח להעמידו לבטנו קורעו
בשנים  חתכו מפרש ורש"י שם). פסחים ('מאירי' הגחלים
הי"א  פ"י להלן וראה צלייתו, למהר מקומות ושלושה
שלם. אותו צולין אלא אותו מחתכין אין שלכתחילה

שם 42) בתוספתא וכן גחלים". גבי על "ונתנו שם: בגמרא
להשמיענ  שבא ואפשר לוחשות פ"ה. גחלים שרק ו

הם  תליה, עלֿידי גם עליהם לצלות שאפשר (=בוערות),
אש". "צלי אינם (ֿכבויות) עמומות גחלים אבל אש", "צלי
"וצלהו". תימן: ובכת"י ב. עה, שם בגמרא נראה וכן

שאין 43) בגמרא, שם ומשמע רבי. בשם שם, ברייתא
של  בגחלים לא אבל עץ, של בגחלים אלא אמורים הדברים

ה'מאירי'. כתב וכן סיד 44)מתכת, מין היא חרסית
בגפסית  רותח "בסיד שם: ובגמרא א). חרס ערך ('ערוך'
כאש. דינם אין מיוחד, ריבוי שבלי מבואר ושם רותח".

חומם 45) ונשתמר לירושלים שהביאום וכגון א. מא, פסחים
סו). עמ' מד כרך ב"סיני" (וראה טל'). שם 46)('אגלי

א. כולו 47)עד, מתחמם אינו השפוד ראש מתחמם שאם
להלן  וראה ה"ט. למעלה ראה מתכת, של כשפוד ואינו

זו. הלכה צלי 48)בסוף זה אין האש כל את גרף שאם
זו. הלכה בתחילת ראה את 49)אש, "ונותן שם: במשנה,

עקיבא  רבי הגלילי. יוסי רבי דברי לתוכו, מיעיו ובני כרעיו
והלכה  לו". חוצה תולין אלא זה, הוא בישול כמין אומר,

מחבירו. עקיבא שפוד 50)כרבי "מביאין שם: במשנה,
הוא  מדרבנן אלא מדאורייתא, שרי עץ "וכל רימון", של
אחר  עץ הוה אי כמבושל, דמחזי רמון של שיהא דאמר
דאפילו  נראה ז"ל רבינו ומדברי בגמרא, שם כדאיתא
רימון" של בוררין שהיו הוא ולכתחילה עץ, כל שרי מדרבנן
כתב, כאן המשנה על שלמה' וב'מלאכת ספר'). ('קרית
רימון" של שפוד "מביאין המשנה דברי את פירש שרבינו
"אין  המשנה: מדברי נראה שכן המובחר, מן למצוה שהוא
של  שהם האסכלא" על ולא השפוד על לא הפסח את צולין

מותר. עץ כל של שבשפוד משמע שפוד 51)מתכת, כי
יוצא  בסכין, וחותכן ענפים מהם שיוצא ידי על אחר מעץ
בו  ואין הוא חלק רימון עץ ואילו החתך, דרך מים מהם
נחתך, ששם מראשו אלא ממנו יוצאים המים ואין ענפים,

שם). (גמרא, הפסח לקרבן חוץ יוצא וראשו

.‡È˙‡ ÛÏ˜È - ¯epz ÏL BÒ¯Áa ¯Oa‰ Ú‚»««»»¿«¿∆«ƒ¿…∆
BÓB˜Ó52Ò¯Á‰ ÈÏˆ ‡e‰L ÈtÓ ,53. ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«∆∆

עה,52) שם (פסחים 53)ב.משנה, הוא אש צלי ולאו
עה.).

.·ÈBaË¯Ó ÛË54Ò¯Á‰ ÏÚ55ÂÈÏÚ ¯ÊÁÂ56ÏhÈ - »«≈»¿««∆∆¿»«»»ƒ…
BÓB˜Ó ˙‡57‰Ál‰Â ˜¯n‰ ÏkL ;58epnÓ L¯ÙzL ∆¿∆»«»»¿«≈»∆ƒ¿ƒ∆

.ÈÏˆ ¯Oa dÈ‡ È¯‰L ,‰¯eÒ‡ ‰ÏviLk¿∆ƒ»∆¬»∆¬≈≈»»»»ƒ

שם.54) שם).55)משנה, (גמרא, התנור של רותח חרס
הפסח.56) בשר כאן 57)על להסתפק ואין שם, שנבלע

צריך  אלא הי"א), (למעלה בחרס הבשר כבנגע דקה בקליפה
נבלע  הרוטב של שהשומן אצבע, בעובי יפה יפה נטילה
רומי: ובדפוס תימן ובכת"י שם). (רש"י הרבה בתוכו
שטעותֿסופר  שכתב משנה' 'כסף ועי' מקומו", את "יקלוף
כלפנינו. מקומו" את "יטול מצא: מדוייקת בנוסחא וכי היא,

את 58) למעלה) (ראה "יקלוף רומי: ובדפוס תימן (בכת"י
והחלה  המרק שכל שנטף, החרש צלי שהוא מפני מקומו
וכו' המרק "שכל הזה הקטע שכל נראה זה ולפי וכו'".
הי"ג  להלן אלא לכאן, שייך אינו צלי", בשר אינה שהרי
שנטף". החרש צלי שהוא "מפני אסר כאן שהרי סולת, גבי
וכמבואר  אמורים, הדברים רותחת, שהיא תנור, של ובחרש
הבאה). בהערה להלן וראה שם. בגמרא וכמפורש למעלה

.‚ÈBÓB˜Ó ˙‡ ÛÏ˜È - ˙Ïq‰ ÏÚ BaË¯Ó ÛË»«≈»¿««…∆ƒ¿…∆¿
epÎÈÏLÈÂ59. ¿«¿ƒ∆

המרק 59) "כל יב: שבהלכה הקטע שייך שכאן (כנראה
הקודמת). בהערה (ראה צלי" בשר אינה שהרי כו' והליחה
שם  בגמרא שאמרו וכמו צוננת, בסולת שמדובר ונראה
צוננת  החרס שאם עליו וחזר החרס על מרוטבו נטף בענין
ברש"י  שהובאה הספרים גירסת (לפי בקליפה אלא צורך אין
מפני  קליפה, צריך צונן, שהחרס ואע"פ אקורי) ד"ה שם
הפסח  ואוסר אסור והוא בשר, אינו מהפסח שיצא שהמרק
הסולת  על מרוטבו בנטף כן וכמו שם). ב'תוספות' (וראה
בפירוש  הוא כן ואמנם כנ"ל. קליפה, צריכה – צוננת שהיא
אסור  "כי וז"ל: הסולת, על מרוטבו נטף על שם המשניות
שיזוב  מה אבל בעצמותו, שנשאר מה אלא ממנו לאכול
רבינו  הביא לא למה להבין יש אבל כמרק". הוא הרי ממנו
צריך  רותח שברוטב המשנה, לפירוש הגמרא כמסקנת
מקומו". את "יקמוץ תימן: בכת"י ואמנם מקומו. את לקמוץ
ועי' רותחת, בסולת הגמרא וכמסקנת במשנה כמפורש

כסףֿמשנה).

.„ÈBÎÒ60ÔÓLa61ÌÈ‰k‰ ˙¯e·Á Ì‡ :‰Óe¯z ÏL »¿∆∆∆¿»ƒ¬««…¬ƒ
eÏÎ‡È -62Ï‡¯OÈ ÏL Ì‡Â ;63‡e‰ ÈÁ Ì‡ :64- …¿¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«
epÁÈ„È65·bÈÂ66ÈÏˆ Ì‡Â ,67ÔBˆÈÁ‰ ˙‡ ÛÏ˜È -68. ¿ƒ∆ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ¿…∆«ƒ

ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔÓLa BÎÒ69ÏÚ ÌÈÓ„ epOÚÈ ‡Ï - »¿∆∆∆«¬≈≈ƒ…«¬∆»ƒ«
ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ;‰¯e·Á Èa70, ¿≈¬»∆≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ

BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk71ÌÈÁÒt ÈL ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â . ¿∆≈«¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
˙Á‡k72˙B·B¯Úz‰ ÈtÓ ,73‰ÏËÂ È„‚ elÙ‡ .74. ¿««ƒ¿≈««¬¬ƒ¿ƒ¿»∆

ב.60) עה, שם משנה, הפסח. ה"ח 61)את למעלה ראה
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וכו'. ושמן ביין אותו לסוך מותרים 62)שמותר הם שהרי
בתרומה.63)בתרומה. וצונן,64)שאסורים  חי כלומר

תרומה. של בשמן שסכו הצליה לפני דיו 65)ונזכר בצונן
א. עו, שם ראה שלא 66)בהדחה, הבשר, מעל המים

במים. לסוכו שאסור ה"ח למעלה וראה עמהם. יצלה
חם 67) הבשר בעוד הצליה אחר או הצליה בעת שסך

כתבו  ואם, ד"ה (שם) וב'תוספות' עה:) פסחים ('מאירי'
מתוך  בולע, הוא הבשר, נצטנן וכבר הצליה אחר שאפילו

רך. החיצונה.68)שהוא מותר 69)הקליפה שהוא
('מאירי'). בירושלים לפי 70)לישראל - ב עה, שם משנה,

לפי, ד"ה שם שב'תוספות' ספרים" ו"יש שלפנינו, הנוסחא
השמן  את שפודה שמדובר נראה זה ולפי שם, ברש"י וראה

שם. ב'תוספות' ראה המעות, מעשר 71)על מהל' פ"ב
ה"ח. רבעי ונטע ב.72)שני עו, פסחים ברייתא,

שלא 73) נאכלים שהפסחים ונמצא הקרבנות, יתחלפו שמא
כלֿכך.74)למנוייהם. בהם מצוי החילוף שאין

כלומר  הרגל", "מפני הטעם נאמר פ"ה פסחים ובתוספתא
חננאל' 'רבינו פירש וכן כאחד. וגדי גדי לצלות יתרגלו שלא

שם.

.ÂË˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡a ¯·k75ÁÒt‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿«»¿∆≈«∆«
‰¯·Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„k ,˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ÏÎ‡76, ∆¡»∆»«¬¿≈¿«¿ƒƒ»¬≈»

„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk ÏÎ‡iL ‰¯Bz ÔÈ„Â¿ƒ»∆≈»≈»««¿»«∆«¬∆«
¯ÁM‰77‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .78‡e‰L , «««¿»≈«¿¿ƒ¿»≈«»∆

B˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa Ïl‰ ÔeÚË79‰¯e·Á Èa ÔÈ‡LÂ , »«≈ƒ¿«¬ƒ»¿∆≈¿≈¬»
‰La eÓc¯pL ¯Á‡ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ80elÙ‡ , ¿ƒ¿¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈»¬ƒ

.‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»

שם 75) ואף אחד, במקום אלא רבינו בדברי כן נמצא לא
מעשה  מהל' פ"י ראה הקרבנות, בשאר אלא בפסח אינו

ה"ח. עמוד 76)הקרבנות שיעלה אחר לאכול יבוא שלא
פ"ו  וראה א. ב, בברכות רש"י ראה כרת, ויתחייב השחר

שם. ד ובהערה ה"א ומצה חמץ עקיבא,77)מהל' כרבי
משנה  שסתם ועוד). ט. (ברכות עזריה בן אלעזר כרבי ולא
בזבחים  משנה שסתם ואףֿעלֿפי כוותיה. - ב כ, במגילה
לי  מה כראב"ע, היא מקומות ועוד ב קכ, ובפסחים ב נו,
מחבירו  עקיבא כרבי וההלכה סתמא, תרי לי מה סתמא, חד
ומצה  חמץ מהל' פ"ו ומגידֿמשנה ב. קכ, פסחים ('מאירי'

נרדמו.78)שם). לענין הי"ד ושם הלל. לענין ה"י, פ"ח
הלל 79) טעון ראשון שפסח - א צה, פסחים משנה,

הט"ו. פ"י להלן וראה כל 80)באכילתו. נשתקעו כלומר,
קוראים  (שאם נתנמנמו רק אם אבל בשינה, החבורה בני
שנשתקעו  או החבורה בני כל קכ:) פסחים עונים, הם להם
אחר  ואוכלין חוזרין – החבורה מבני מקצת רק בשינה
זו, הלכה ומקור הי"ד). ומצה חמץ מהל' (פ"ח שניעורו
לא  - כולן יאכלו, - מקצתן "ישנו ב: קכ, פסחים במשנה
לא  - נרדמו יאכלו, - נתנמנמו אומר: יוסי רבי יאכלו.
ואומר  הסיפא על חולק יוסי שרבי רבינו ומפרש יאכלו".
נתנמנמו  אבל יאכלו, לא - בשינה כולן נשתקעו אם שרק
אם  שאף והוא הרישא, על חולק ואינו יאכלו. – כולן
מפרש  ורשב"ם יאכלו, החבורה מבני מקצת בשינה נשתקעו
עמוד  ומצה, חמץ בהל' ועיי"ש הרישא על חולק יוסי שרבי

סא. הערה תמד
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zFkldoiWCwOd ilEqR
ספרעבודה-הל'פסוליהמוקדשין

¦§§¥©ª§¨¦
עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨

ואם 1) לעבודה, מהפסולים אחד שקמצן המנחות כל יבאר
הלבונה. לקט

.‡‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ ÔˆÓwL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆¿»»∆»ƒ«¿ƒ»¬»
ÏÒt - ‰B·l‰ ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏeÒt Ì‰ È¯‰ -2, ¬≈≈¿¿≈ƒƒ≈«¿»»«

.ıÓ˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«

שעל 2) הלבונה כל את הכהן מלקט הקומץ הקטרת אחרי
ומקטירה. המנחה

.·Ô˙Â BÈÓÈa ıÓ˜ ,ÏeÒtÏ Ô˙Â ¯Lk‰ ıÓ»̃««»≈¿»««»»«ƒƒ¿»«
L„˜ ÈÏkÓ ıÓ˜ ;ÈÏkÏ B˙ Ck ¯Á‡Â ,BÏ‡ÓOÏƒ¿…¿««»¿»«¿ƒ»«ƒ¿ƒ…∆

.ÏÒt - ÏÁ ÈÏÎÏ Ô˙Â¿»«ƒ¿ƒ…»«

.‚Ë¯˜ B‡ ÁÏÓ ¯Èb¯‚ B‡ ¯B¯ˆ B„Èa ‰ÏÚÂ ıÓ»̃«¿»»¿»¿«¿ƒ∆«…∆
ÏeÒt - ‰B·Ï3. ¿»»

חסר 3) וקומץ הגרגיר, או הצרור מקום חסר שהקומץ מפני
פסול. -

.„ıeÁa ‡e‰L „Ú ıÓ˜4¯ÊÁÈ - ÌÈÙÏ ÒÎÂ »««∆«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬…
.¯LÎÂ ÌÈÙa ıÓ˜ÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈

לעזרה.4) חוץ

.‰epÙÒ‡ÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰tˆ¯‰ Èab ÏÚ ıÓw‰ ¯ft˙5. ƒ¿«≈«…∆««≈»ƒ¿»«¬…¿««¿∆

אם 5) אבל שרת, בכלי שנתקדש אחר כשנתפזר והמדובר,
הרצפה  על שנשפך דם כמו נפסל, - שנתקדש לפני נתפזר

בכלי. שנתקבל לפני

.ÂdˆÓ˜ ‰È‰L B‡ ,˙¯L ÈÏÎa ‡lL ‰Án‰ ‰˙È‰»¿»«ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ»≈∆»»À¿»
ÈÏÎa ‡lL ÁaÊnÏ e‰ÏÚ‰L B‡ ,˙¯L ÈÏÎa ‡lL∆…ƒ¿ƒ»≈∆∆¡»«ƒ¿≈«∆…ƒ¿ƒ

‰¯ÊÚÏ ıeÁ dÓLa dÏÏaL B‡ ,˙¯L6,‰ÏeÒt - »≈∆¿»»¿«¿»»¬»»¿»
.ÌÈÙa d˙ÏÈÏa ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ

בחוץ.6) פסולה - בזר כשרה שבלילה פי על ואף

.Ê,‰„B·ÚÏ ÏeÒt ÔÓM‰ Ô‰ÈÏÚ ˜ˆiL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆»«¬≈∆«∆∆»»¬»
Ì˙˙t B‡ ÔÏÏaL B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¯f‰ ÔB‚k7ÔÁÏÓ B‡ ¿«»¿«≈∆¿»»¿»»¿»»

ÔÙÈ‰ B‡ ÔLÈb‰ .˙B¯Lk -8B‡ LÈbÓe Ô‰k‰ ¯ÊBÁ - ¿≈ƒƒ»¡ƒ»≈«…≈«ƒ
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.˙B¯Lk - Ô‰k‰ ÛÈ‰ ‡ÏÂ LÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÛÈÓ≈ƒ¿ƒ…ƒƒ¿…≈ƒ«…≈¿≈
‰ˆÈÓwÓ - ıÓ˜Â Ô¯‰‡ Èa Ï‡ d‡È·‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«∆¡ƒ»∆¿≈«¬…¿»«ƒ¿ƒ»
‰¯LkL ‰ÏÈÏ·e ‰˜ÈˆÈ ÏÚ „nÏ ;‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â¿≈«ƒ¿«¿À»ƒ≈«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈»

.¯Êa¿»

"פתות 7) ו): ב, (ויקרא בתורה כתוב המחבת על במנחה
המנחות. לכל מכאן למדו עה. שם ובגמרא פתים" אותה

ויש 8) והנפה, למזבח הגשה טעונות מהן יש המנחות
תנופה. ולא הגשה טעונות

.ÁÔÓL B‡ ˙¯Á‡ ‰ÁÓ ÔÓL dÎB˙Ï ÏÙpL ‰ÁÓƒ¿»∆»«¿»∆∆ƒ¿»«∆∆∆∆
¯qÁ ;‰ÏeÒt - dÓL ¯qÁ .‰ÏÒÙ - ‡e‰L Ïk ÔÈlÁÀƒ»∆ƒ¿¿»ƒ≈«¿»¿»ƒ«

d˙B·Ï9,‰B·Ï ÈË¯˜ ÈL ‰ÈÏÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .‰¯Lk - ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»∆»¿≈»¿≈¿»
.d˙B·Ï Ïk ˙‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - „Á‡ Ë¯˜ Ï·‡¬»…∆∆»¿»∆∆¡«≈»¿»»

יפחות 9) לא לבונה עלי הרי "האומר קו:) (שם שנינו
ז) הלכה יב פרק הקרבנות מעשה (בהלכות ורבינו מקומץ"
קומץ. שיעורה המנחה עם הבאה הלבונה שגם פוסק,
אם  בדיעבד אבל לכתחילה הוא זה ששיעור כאן ומלמדנו

כשרה. חיסר

.ËdÓL ‰a¯10ÔÈbÏ ÈL „Ú :d˙B·Ïe11ÏÎÏ ƒ»«¿»¿»»«¿≈Àƒ¿»
‰¯Lk - ‰ÁÓ ÏÎÏ ‰B·Ï ÈˆÓ˜ ÈLe ÔB¯OÚ12ÈL ; ƒ»¿≈À¿≈¿»¿»ƒ¿»¿≈»¿≈

.‰ÏeÒt - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ÔÈˆÓ˜ ÈL B‡ ÔÈbÏÀƒ¿≈¿»ƒ≈«∆¿»

סולת.10) עשרון לכל שמן לוג כגון 11)מצוותה
של  שמן לתוכה נפל אם אבל זו, למנחה לוגין שני שהפריש
פסול. שהוא כל אפילו אחרת מנחה של או חולין

ואילו 12) עשרון" לכל לוגין "שני רבינו כתב שמנה בריבה
בת  גדולה מנחה שאפילו ומשמע מנחה" "לכל כתב כאן
אולם  בלבד, לבונה אחד קומץ טעונה עשרונות כמה
(כך  קמצים משני שיתן "והוא כתב: המשנה על בפירושו

בעשרון". ומעלה לבונה של להיות) צריך

.È‡ËBÁ ˙ÁÓ13ıÓw‰ ÏÚ B‡ ÔÓL ‰ÈÏÚ Ô˙pL ƒ¿«≈∆»«»∆»∆∆««…∆
‰˙È‰ .‰pËwÏÈ - ‰B·Ï ‰ÈÏÚ Ô˙ .‰ÏÒÙ - dlL∆»ƒ¿¿»»«»∆»¿»¿«¿∆»»¿»

‰˜eÁL14¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,˜ÙqÓ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ¿»¬≈¿»ƒ»≈∆¬≈ƒ∆¿»
.ËwÏÏ¿«≈

יתן 13) ולא שמן עליה ישים "לא יא): ה, (ויקרא בה נאמר
לבונה". מעורבת 14)עליה אינה אבל ללוקטה, אפשר ואי

בסולת.

.‡ÈL ÏÚ ÔÓL Ô˙‰˜BÏ BÈ‡ - ıÓwL ¯Á‡ ‰È¯È15 »«∆∆«¿»∆»««∆»«≈∆
.¯Lk ıÓw‰ È¯‰L ,dÏÒt ‡ÏÂ¿…¿»»∆¬≈«…∆»≈

שמן".15) עליה ישים "לא משום

.·ÈÔÓL e‰MÓ Ô˙16- ‰Án‰ ÔÓ ˙ÈÊk Èab ÏÚ »««∆∆∆««≈¿«ƒƒ«ƒ¿»
˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÓM‰ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .˜ÙqÓ dÏÒt¿»»ƒ»≈¬»ƒ»««∆∆«»ƒ¿«ƒ

dÏÒÙ ‡Ï -17‰B·l‰ ÏÒBt BÈ‡Â .18˙ÈÊk ÔziL „Ú …¿»»¿≈≈«¿»«∆ƒ≈¿«ƒ
‰B·Ï19. ¿»

אחרת.16) מנחה של או חולין שנאמר 17)של משום
חשוב. שיעור משמע ועליה עליה" ישים "לא (שם):

פוסלת.18) אינה הלבונה נאמר 19)פירוש, בלבונה
שנאמר  בשמן כן שאין מה בכזית, ונתינה יתן" "לא (שם):

ישים". "לא בו

.‚È- ‰Án‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk ÏÚ ‰B·l‰ Ô˙ elÙ‡¬ƒ»««¿»«»∆ƒ«ƒ¿»
ÏÒt20.ËwÏiL „Ú »««∆¿«≈

"עליה"20) פעם עוד נאמר שבלבונה מפני והטעם,
אחר  ריבוי אין בידינו: וכלל חשוב, שיעור שמשמעותה

למעט. אלא ריבוי

.„È¯Ó‡ ‡Ï ;‰¯Lk - ıÓ˜Â ÌÈÓa dÏabƒ¿»¿«ƒ¿»«¿≈»…∆¡«
‰·¯Á21.ÔÓMÓ ‡l‡ ¬≈»∆»ƒ∆∆

וחריבה 21) ו) ז, (ויקרא וחריבה" בשמן בלולה מנחה "וכל
חוטא. מנחת היינו

.ÂËelÙ‡ .‰¯Lk - ÌÈÓÚt dˆÓwL ‰ÁÓƒ¿»∆¿»»«¬«ƒ¿≈»¬ƒ
,˙Á‡ ˙·a ˙ÈÊk ¯ÈË˜iL ‡e‰Â .˙Ba¯ ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆«¿ƒ¿«ƒ¿«««

.˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰¯Ë˜‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»»¿»ƒ¿«ƒ

.ÊËÁÏn‰L ;‰ÏeÒt - ÁÏÓ ‡Ïa ıÓw‰ ·È¯˜‰ƒ¿ƒ«…∆¿…∆«¿»∆«∆«
Ì„˜ ‰¯ÒÁL ‰ÁÓ .e¯‡aL BÓk ,‰ÁÓa ·kÚÓ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»∆»¿»…∆
‡È‰ ‰ˆÈÓw‰L ;‰p‡ÏÓÈÂ B˙Èa CBzÓ ‡È·È - ‰ˆÈÓ¿̃ƒ»»ƒƒ≈ƒ«¿∆»∆«¿ƒ»ƒ

˙Ú·Bw‰22d˙È˙ ‡Ï ,23.˙¯L ÈÏÎa «««…¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈

שלימה.22) להיות צריכה  הקמיצה לפני 23)בשעת
הקמיצה.

.ÊÈBÓˆÚ ÈÙa ‰B·Ï ıÓ˜ ·c˙‰24Ïk ¯ÒÁ Ì‡ , ƒ¿«≈…∆¿»ƒ¿≈«¿ƒ»≈»
ÌÁl‰ ÌÚL ‰B·Ï ÈÎÈÊa ÈL ÔÎÂ .ÏeÒt - ‡e‰L25, ∆»¿≈¿≈¿ƒ≈¿»∆ƒ«∆∆

ÔÈÏeÒt - ‡e‰L Ïk Ô‰Ó „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡26eÈ‰iL „Ú , ƒ»≈∆»≈∆»∆¿ƒ«∆ƒ¿
.ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ÔÈˆÓ˜ ÈL¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿«

סולת.24) מנחת עם בתורה 25)לא כתוב הפנים בלחם
- בזיכים זכה". לבונה המערכת על "ונתת ז): כד, (ויקרא

הלבונה. את בהם שנותנים שאינה 26)כלים פי על ואף
הלחם. עם אלא לבדה באה

.ÁÈÔÈˆÓ˜ ÈL LÈ¯Ù‰27„Á‡ „·‡Â ,˙Á‡ ‰ÁÓÏ ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»««¿»«∆»
Úa˜‰ ‡Ï - ‰ˆÈÓ˜ Ì„˜ :Ô‰Ó28- ‰ˆÈÓ˜ ¯Á‡Ï ; ≈∆…∆¿ƒ»…À¿«¿««¿ƒ»

LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ .d˙B·Ï ‰a¯L ÈtÓ ,‰ÏeÒÙe Úa˜‰À¿«¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÁÏ ÈÎÈÊa ÈLÏ ÌÈˆÓ˜ ‰Úa¯‡29ÌÈL e„·‡Â , «¿»»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆∆¿»¿¿«ƒ

ÌÈÎÈÊa‰ ˜elÒ Ì„˜ :Ì‰Ó30;ÌÈ¯LÎe eÚa˜‰ ‡Ï - ≈∆…∆ƒ«¿ƒƒ…À¿¿¿≈ƒ
ÈtÓ ÔÈÏeÒÙe eÚa˜‰ - ÔÈÎÈÊa‰ ˜elÒ ¯Á‡Ï¿««ƒ«¿ƒƒÀ¿¿¿ƒƒ¿≈

Èea¯‰31. »ƒ

ולפיכך 28)לבונה.27) למנחה השתייכותם נקבעה לא
אחד. קומץ רק היה קביעתה שבשעת מצוותה 29)כשרה,

של  המערכות לשתי קמצים שני היינו מערכת, לכל  קומץ -
הפנים. על 30)לחם הלחם את מסדרים שבת בכל

הבאה  ולשבת הלבונה את עליו ונותנים שבהיכל השולחן
כן  ואחר הלבונה את ומקטירים הבזיכים את מסלקים

לכהנים. הלחם את לבונתם.31)מחלקים שריבה

.ËÈ,‰v¯Ó ıÈv‰ - B¯ÈË˜‰Â ‡ÓËpL ‰ÁÓ ıÓ…̃∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆
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ıÓw‰ ‡ˆÈ .Ô¯‰‡ ‡OÂ :¯Ó‡pL32‰¯ÊÚÏ ıeÁ ∆∆¡«¿»»«¬…»»«…∆»¬»»
‰v¯Ó ıÈv‰L .‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÈ‡ - B¯ÈË˜‰Â BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈«ƒ¿«∆∆«ƒ¿«∆

.‡ˆBi‰ ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡Â ,‡Óh‰ ÏÚ««»≈¿≈¿«∆««≈

ביוצא.32) ונפסל

.ÎB‡ Ôlk ‰È¯ÈL e‡ÓË Ck ¯Á‡Â ‰Án‰ ˙‡ ıÓ»̃«∆«ƒ¿»¿««»ƒ¿¿¿»∆»À»
¯ÈË˜È ‡Ï - e„·‡ B‡ ‰¯ÊÚÏ ıeÁ e‡ˆÈ B‡ eÙ¯Oƒ¿¿»¿»¬»»»¿…«¿ƒ
ÔÓ ËÚÓ ¯‡L .‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,ıÓw‰«…∆¿ƒƒ¿ƒÀ¿»ƒ¿«¿«ƒ
ÌÈ¯ÈM‰ Ô˙B‡Â ,ıÓw‰ ¯ÈË˜È - Ô˙e¯LÎa ÌÈ¯ÈM‰«ƒ«ƒ¿«¿»«¿ƒ«…∆¿»«ƒ«ƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ e¯‡LpL33. ∆ƒ¿¬¬ƒ«¬ƒ»

מן 33) "והנותרת ג) ב, (ויקרא מהכתוב זה דין ולמדו
הנותרת. מן הנותרת ולא ולבניו" לאהרן המנחה

.‡ÎÔB¯OÚ Ba LiL ÈÏÎa ‰hÓlÓ ‰ˆÈÁÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»
‡Ï - ‰ÏÚÓÏÓ ·¯ÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÓ ÏL∆ƒ¿»««ƒ∆¿…»ƒ¿«¿»…

.‰ÏeÒt - ıÓ˜ Ì‡Â ,ıÓ˜Èƒ¿…¿ƒ»«¿»

.·Î·¯ÚÓe ‰ÏÚÓÏÓ ‰ˆÈÁÓa ˜eÏÁ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»¿…»
epnÓ ıÓB˜ - ‰hÓlÓ34. ƒ¿«»≈ƒ∆

שעריבת 34) רבינו ומפרש אחד. ככלי דינה תרנגולים עריבת
מגיעה  אינה והמחיצה למעלה במחיצה חלוקה תרנגולים

הכלי. לשולי

.‚Î‰Ê ÔÈÚ‚B ÂÈ˜ÏÁ ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÈÏÎa ÔB¯OÚ‰ ˜ÏÁ»«»ƒ»ƒ¿ƒ∆»¿≈¬»»¿ƒ∆
Û¯ˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ˆÈÁÓ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â ,‰Êa»∆¿≈≈≈∆¿ƒ»¬≈∆»≈ƒ¿»≈
Ì‡Â ,ıÓ˜È ‡Ï CÎÈÙÏ .Û¯ˆÓ BÈ‡ B‡ ‰ˆÈÓ˜Ï ÈÏk‰«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈¿ƒ»…ƒ¿…¿ƒ
eÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È ‡Ï - ıÓ»̃«…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿…≈»¿

.ÌÈ¯ÈM‰«ƒ«ƒ

.„Î„‚k ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ıÓw‰ Ô˙Â ıÓ»̃«¿»««…∆¿«¿»««À¿»¿∆∆
ÔÁÏM‰ BLc˜ - ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙Î¯ÚÓ d·b35 …««¬∆∆∆∆«»ƒƒ¿«À¿»

ÏÒt‰Ï36„Ú ·¯˜ BÈ‡Â .·¯wÏ BLc˜Ó BÈ‡ Ï·‡ , ¿ƒ»≈¬»≈¿«¿ƒ»≈¿≈»≈«
ÈÏÎa Lc˜˙iL37.ıÓ˜Ï Èe‡¯‰ ˙¯L ∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈»»¿…∆

הוא 35) כך הפנים לחם את מקדש השולחן שאויר כשם
טפחים  עשר חמישה היינו הגובה באותו הקומץ את מקדש

צו. שם יהודה בכלי 36)לר' קידושו לפני וביוצא. בלינה
וביוצא. בלינה נפסל אינו השני 37)שרת בפירושו רש"י

אפילו  להקריבו ואין לגמרי נפסל שהקומץ מפרש, פז: שם
כפירושו  סובר ורבינו שרת, בכלי כן אחר יקדשוהו אם
את  להקריב כדי מספיק אינו השולחן שקידוש הראשון,

שרת. בכלי נוסף קידוש וטעון הקומץ

.‰ÎıÓ˜Â ÈÏk‰ ÔÙ„Ï ıÓw‰ ˜Èa„‰38CÙ‰L B‡ , ƒ¿ƒ«…∆¿…∆«¿ƒ¿»«∆»«
,¯ÈË˜È ‡Ï - ‰hÓÏ ÂÈÙe BÎBzÓ ıÓ˜Â B„È ÏÚ ÈÏk‰«¿ƒ«»¿»«ƒƒ¿«»…«¿ƒ

.‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒÀ¿»

רבינו 38) מפרש כך ממש, הכלי דופן יד שעל הסולת מן
שאחרי  שהמדובר מפרש שם רש"י אבל האיבעיא. את
ולא  לקדשו כדי שרת כלי לדופן הקומץ את הדביק הקמיצה

שוליו. על הכלי בתוך הניחו

.ÂÎLÈ¯Ù‰Â ,ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ „·‡Â B˜lÁL ÔB¯OÚƒ»∆ƒ¿¿»«∆»≈¬»»¿ƒ¿ƒ
ÔzLÏL È¯‰Â ,„e·‡‰ ‡ˆÓÂ ÂÈzÁz ¯Á‡ ˜ÏÁ≈∆«≈«¿»¿ƒ¿»»»«¬≈¿»¿»

‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â „Á‡ ÈÏÎa ÔÈÁpÓ39‰Ê ‡ÓË : À»ƒƒ¿ƒ∆»¿≈¿ƒ∆»∆ƒ¿»∆
eÏÒÙÂ ÔBL‡¯ ˜ÏÁ ÌÚ Û¯ËˆÓ ‡e‰ È¯‰ - „·‡L40, ∆»«¬≈ƒ¿»≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ¿¿

Û¯ËˆÓ BÈ‡ LÈ¯Ù‰L ‰ÊÂ41ÂÈÏÚ ÌÈÏLÈ ‡l‡42. ¿∆∆ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈∆»«¿ƒ»»
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔBL‡¯Â L¯ÙÓ - L¯Ùn‰ ‡ÓË43,eÏÒÙÂ ƒ¿»«À¿»À¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿

Ô‰nÚ Û¯ËˆÓ BÈ‡ ‡ˆÓpL ‰ÊÂ44˜ÏÁ‰ ‡ÓË . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈ƒ»∆ƒ¿»«≈∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÂÈzÁz L¯Ùn‰Â „e·‡‰ È¯‰ - ÔBL‡¯‰45. »ƒ¬≈»»¿«À¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ

מה 39) מצרף (שרת) "כלי כ: חגיגה במסכת ושנינו
בזה. זה נוגעים אין ואפילו טומאה) (לעניין שבתוכו"

אחת.40) למנחה מצורפים שניהם היו שאבד לפני שהרי
ולפיכך 41) יחד להצטרף מעולם עמדו לא אלה שני שהרי

להיפסל. מצרפם הכלי שחסרה 42)אין מנחה כדין
טז. שנמצא 43)בהלכה לפני אחת למנחה שהצטרפו מפני

האבוד. עם 44)החלק להצטרף עמד לא מעולם כי
לראשון.45)המופרש. מצורפים היו ששניהם מפני

.ÊÎÂÈ¯ÈL - ‡ˆÓp‰ ÔÓ ıÓ˜ :‰ˆÈÓ˜ ÔÈÚÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ»»«ƒ«ƒ¿»¿»»
ÔBL‡¯‰ ˜ÏÁ‰ ÌÚ46.ÏÎ‡ BÈ‡ L¯Ùn‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ƒ«≈∆»ƒ∆¡»ƒ¿«À¿»≈∆¡»

ÔÈÏÎ‡ ÂÈ¯ÈL - L¯Ùn‰ ÔÓ ıÓ˜47BÈ‡ ‡ˆÓp‰Â , »«ƒ«À¿»¿»»∆¡»ƒ¿«ƒ¿»≈
Ô‰ÈL - ÔBL‡¯‰ ÔÓ ıÓ˜ .ÏÎ‡48;ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ ∆¡»»«ƒ»ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ

ÌÈ¯˙È ÌÈ¯ÈL Ô‰ÈML ÈÙÏ49ÔB¯OÚ Ô‰ È¯‰L , ¿ƒ∆¿≈∆¿»ƒ¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ»
.‰¯eÒ‡ ‡È‰L ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓÏ ÔÈÓB„Â ,ÌÏL»≈¿ƒ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»∆ƒ¬»
ÔB¯OÚ ÂÈÙÏ È¯‰Â ,‰f‰ ıÓw‰ ·¯˜ C‡È‰Â¿≈«»≈«…∆«∆«¬≈¿»»ƒ»
,Ô‰k‰ ˙Ú„a ‰ÈeÏz ‰ˆÈÓw‰L ÈtÓ ?‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿»¿«««…≈

„·Ïa ÔB¯OÚ‰ ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡ ıÓBwL ˙Ú·e50, »≈∆≈≈«¿∆»«»ƒ»ƒ¿«
.‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰ È¯‰Â«¬≈«¬»ƒ≈»¿ƒ∆»∆

שיריים.46) אותו עשה הנמצא של שהקומץ כולו,
הראשון.47) החלק כל אבל 48)וכן והמופרש; האבוד

נאכלים. הראשון שלושת 49)שיירי לכל שייך הקומץ
עשרון  אלא להתיר יכול ואינו ומחצה עשרון היינו החלקים,
הראשון. חלק של השיריים נאכלים כן פי על ואף אחד.

חצאי 50) משני ואחד קמץ שממנו העשרון חצי היינו
- הצטרף איזה יודעים אנו שאין ומפני האחרים העשרונים

אסורים. שניהם

.ÁÎ- ˙¯Á‡ ‰ÁÓ ıÓ˜a ·¯Ú˙pL ‰ÁÓ ıÓ…̃∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿…∆ƒ¿»«∆∆
Â .˙B¯Lk Ô‰Â ˙Á‡k Ô‰ÈL ¯ÈË˜Ó·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎ «¿ƒ¿≈∆¿««¿≈¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ‰k ˙ÁÓa ıÓw‰51B‡ ÌÈÎÒp‰ ˙ÁÓa B‡ «…∆¿ƒ¿«…¬ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ
ÏB„b Ô‰k Èz·Áa52Ïk‰ ¯ÈË˜ÈÂ ˙B¯Lk el‡ È¯‰ - «¬ƒ≈…≈»¬≈≈¿≈¿«¿ƒ«…

ÌÈM‡Ï Ïk‰L ,„Á‡k53. ¿∆»∆«…»ƒƒ

כליל.51) מנחה 52)שכולה יום בכל מקריב גדול כהן
כליל. וכולה בערב, ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, עשרון

מפני 53) השנייה, את מבטלת האחת ואין האש. על מוקטר
זה  מבטלים אין להקרבה) למזבח העולים (דברים ש"עולים
שהשיריים  מנחות שאר כן שאין מה כב:), (שם זה" את

להקטירם. ואסור נאכלים

.ËÎÌ‡ :BÊa BÊ e·¯Ú˙pL eˆÓ˜ ‡lL ˙BÁÓ ÈzL¿≈¿»∆…ƒ¿¿∆ƒ¿»¿»ƒ
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BÓˆÚ ÈÙa BfÓ ıÓ˜Ï ÏBÎÈ54- BÓˆÚ ÈÙa BfÓe »ƒ¿…ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈«¿
.˙BÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,˙B¯Lk¿≈¿ƒ»¿

השנייה.54) מהמנחה קמח בקומץ יתערב ולא

.Ï‡Ï - ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓa ·¯Ú˙pL ıÓ…̃∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»…
¯ÈË˜È55‰˙ÏÚ ‰ˆÓ˜pL BÊ - Ïk‰ ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ; «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿¿»»¿»

ÌÈÏÚaÏ56.ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰ˆÓ˜ ‡lL BÊÂ , «¿»ƒ¿∆…ƒ¿¿»…»¿»«¿»ƒ

נקמצה.55) שלא המנחה את להקטיר יצאו 56)שאסור
חובתם. ידי

.‡Ï‰È¯ÈL e·¯Ú˙pL B‡ ,‰È¯ÈLa dˆÓ˜ ·¯Ú˙ƒ¿»≈À¿»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»¿¿»∆»
‰˙ÏÚ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È ‡Ï - dz¯·Á È¯ÈLaƒ¿»≈¬∆¿»…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»

ÌÈÏÚaÏ57. «¿»ƒ

שם 57) בגמרא הקומץ? את מבטלים השיריים אין ולמה
שקמצים  כשם מקמצים, שיריים שווה בגזירה למדו (כג:)
את  מבטלים אינן שיריים גם כך זה את זה מבטלים אינם

הקומץ.

á"ôùú'ä úáè 'á éðù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) שהוסיף התנופה ועומר הפנים ולחם הלחם שתי יבאר

במדתם. חסר

.‡ÈzL2ÌÁl‰3ÌÈt‰ ÌÁÏÂ4‰Ùez‰ ¯ÓÚÂ5 ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿…∆«¿»
.˙BÏeÒt - ‡e‰L Ïk ¯qÁ B‡ Ô˙cÓa ÛÈÒB‰L∆ƒ¿ƒ»»ƒ≈»∆¿

א.2) הלכה ח פרק מנחות בחג 3)תוספתא שמקריבים
לחם. לכל עשרון מצוותם בכל 4)השבועות, שמסדרים

לחם. לכל עשרונים שני מצוותם שמקריבים 5)שבת,
נזכר  לא בתוספתא אחד. עשרון מצוותו בניסן, עשר בששה
דינן. שם שנאמר המנחות בכל נכלל והוא התנופה, עומר

עו: מנחות ברייתא וראה

.·˙BlÁ6‰„Bz7¯ÈÊ È˜È˜¯e8ÁL‡lL „Ú :e¯Ò «»¿ƒ≈»ƒ∆»¿«∆…
- Á·f‰ Ìc ˜¯ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt - Á·f‰ Ìc ˜¯Êƒ¿«««∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«««∆«

.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

ה.6) הלכה ד פרק שם לקרבן 7)תוספתא בהמה המביא
חלות. ארבעים עמה מביא ימי 8)תודה, מלאת אחרי נזיר

חלות  עשר עמהן ומביא בהמות, שלוש להקריב חייב נזרו
לרקיקים? חלות בין ומה עח.). שם (משנה רקיקים ועשרה
נילושים  ורקיקים פושרים, ובמים בשמן נילושות חלות
בשמן  אותם מושחים אפייתם ואחרי בלבד, פושרם במים

ח). הלכה יג פרק הקרבנות מעשה (הלכות

.‚ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ9ÏL ÔÓc ˜¯Ê ‡lL „Ú :e¯ÒÁL ¿≈¿≈«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿«»»∆
ÌÈO·k10.ÌÈ¯Lk - ÔÓc ˜¯ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt - ¿»ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«»»¿≈ƒ

עו:9) שלמי 10)שם כבשים שני מקריבים השבועות בחג
א. הלכה ראה הלחם. שתי ועמהם ציבור,

.„ÔÎÂ11ÌÈ¯„Ò ÈL12e¯Ë˜‰ ‡lL „Ú :e¯ÒÁL ¿≈¿≈¿»ƒ∆»¿«∆…À¿¿
ÔÈÎÈÊa‰13.ÌÈ¯Lk - e¯Ë˜‰MÓ ;ÔÈÏeÒt - «¿ƒƒ¿ƒƒ∆À¿¿¿≈ƒ

שם.11) הפנים.12)תוספתא לחם של מערכות שתי
יז.13) הלכה יא פרק למעלה ראה

.‰Ï·‡14ÌÈÎÒp‰15ÔÈa Á·f‰ ·¯wMÓ ÔÈa ,e¯ÒÁL ¬»«¿»ƒ∆»¿≈ƒ∆»««∆«≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎÒ ‡È·ÈÂ ,ÌÈ¯Lk - ·¯˜ ‡lL „Ú«∆…»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

.Ô˙‡lÓÏ¿«…»

שם.14) הקרבנות.15)תוספתא עם הבאים

.ÂÌÈÎÒ16Ì‡ :Á·f‰ ÏÒÙÂ ˙¯L ÈÏÎa eL„wL ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿««∆«ƒ
·¯wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ ‡Ï - ‰ËÈÁMa ÏÒÙ17ÏÒÙ ; ƒ¿««¿ƒ»…»¿«¿»ƒƒ»≈ƒ¿«

CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ18·¯wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ -19ÔÈ‡L ; ƒ«»»¿≈«»¿«¿»ƒƒ»≈∆≈
‰Óe .Á·f‰ ˙ËÈÁLa ‡l‡ ·¯wÏ ÌÈLc˜˙Ó ÌÈÎÒp‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒƒ»≈∆»ƒ¿ƒ««∆««

?Ô‰a ‰OÚÈ20d˙B‡a Áe·Ê ¯Á‡ Á·Ê ÌL ‰È‰ Ì‡ «¬∆»∆ƒ»»»∆««≈»«¿»
‰ÚL21¯Á‡ Á·Ê ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BnÚ e·¯˜È - »»ƒ¿¿ƒ¿ƒ…»»»∆««≈

‰ÈÏa eÏÒÙpL ÈÓk eOÚ - ‰ÚL d˙B‡a Áe·Ê»«¿»»»«¬¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»
eÙ¯OÈÂ22ÈtÓ ,¯eaˆ Ôa¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ‰˙Ó ÔÈc ˙Èa ·lL23- „ÈÁÈ Ôa¯˜a Ï·‡ ; ∆≈≈ƒ«¿∆¬≈∆¬»¿»¿«»ƒ
¯Á‡ Á·Ê ÌÚ e·¯˜È ‡Ï el‡ È¯‰24Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈≈…ƒ¿¿ƒ∆««≈¿««ƒ

eÏÒtiL „Ú ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,‰ÚL d˙B‡a Áe·Ê ‡e‰L∆»«¿»»»∆»«ƒ»«∆ƒ»¿
‰ÈÏa25.eÙ¯OÈÂ ¿ƒ»¿ƒ»¿

מז.16) שם וברייתא עט. שם קדשו 17)משנה אבל
בלינה. כסף18ֿ)להיפסל פסולה. היתה הקבלה פירוש,

כדעת 19)משנה. ליקרב, הנסכים את מקדשת שהשחיטה
(ראה  הראב"ד של השגתו מסולקת ובזה שם. בברייתא רבי

בלי 20)כסףֿמשנה). המזבח על לנסכם איֿאפשר הלא
נסכים.21)קרבן? עמו כמו 22)ואין נעשו עט: שם

ישרפם, ואחרֿכך להלינם צריך ואעפ"כ בלינה. שנפסלו
אין  וגם כב), הערה (ראה כשרים הם התורה שמן מפני
זו  הלכה בסוף וראה אחר. דבר מחמת אלא בגופם פסולם

זבוח. זבח כשיש יחיד, קרבן דואג 23)בדין ביתֿהדין
הזבח, ייפסל שאם ּומתנה האפשריים, המכשולות ְֶַלכל
להקריבם  מותר הדין ומן אחר, זבח עם הנסכים יקרבו
גזרו  וחכמים שעה, באותה זבוח היה שלא זבח עם אפילו

(שם). ביתֿדין 24)ואסרו לב לומר אין יחיד שבקרבן
אפשר. ד"ה טו: שם תוספות ראה בלשון 25)מתנה. ְֶַ

ו  פרק פסחים בתוספתא שנינו צורה". "עיבור התלמוד:
בגופו  פסול אירע הכלל, "זה לד: שם ובגמרא ו, הלכה
לבית  ויצא צורתו תעובר ובבעלים בדם מיד, יישרף
ולפיכך  הנסכים, בגוף הפסול אין שלפנינו, ובדין השריפה".

צורה. עיבור טעונים

.ÊÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ26e·¯˜È - ÔÓLÏ ‡lL eÁaÊpL ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿»ƒ¿¿
.Ì‰ÈkÒƒ¿≈∆

וכלל.26) ופרט מכלל זה דין למדו צא. שם

.Á‰„Bz „ÏÂ27‰„·‡Â B˙„Bz LÈ¯Ùn‰Â ,d˙¯eÓ˙e ¿«»¿»»¿««¿ƒ»¿»¿»
¯tkL ¯Á‡Ï Ô‡È·‰ Ì‡ :‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â28 ¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»ƒ¡ƒ»¿««∆ƒ≈

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡ - ‰BL‡¯ ‰„B˙a¿»ƒ»≈»¿ƒ∆∆¿ƒ¬«ƒ…
ÏÂe ‡È‰ B‡ d˙ÙÈÏÁÂ ‡È‰ È¯‰Â ,da ¯tk‡È‰ B‡ d„ ƒ≈»«¬≈ƒ«¬ƒ»»ƒ¿»»ƒ

ÌÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ÈL È¯‰ - ˙„ÓBÚ d˙¯eÓ˙e29‰na . ¿»»∆∆¬≈¿≈∆¿ƒƒ∆∆«∆
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?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c30‰„Bz ¯„Ba31‰·„ ˙„Bz Ï·‡ ;32 ¿»ƒ¬ƒ¿≈»¬»«¿»»
ÌÁÏ ÔÈeÚË d˙¯eÓ˙e d˙ÙÈÏÁ -33BÈ‡ d„ÏÂe , ¬ƒ»»¿»»¿ƒ∆∆¿»»≈

‰¯tk ¯Á‡Ï ÔÈa ‰¯tk ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÁÏ ÔeÚË34. »∆∆≈ƒ¿≈«»»≈¿«««»»

עט:27) שם וגמרא שקרבה 28)משנה אחר כלומר,
והלחם 29)ראשונה. שירצה מהן איזו יקריב כלומר,

בפירוש  שנינו כן לחם. טעונה אינו השניה אבל עמה,
שם. לחם.30)בברייתא טענים הרי 31)ששניהם שאמר

מתה, או נאבדה (אם באחריותה ונתחייב תודה להביא עלי
בולד  גם חובתו ידי לצאת יכול ולפיכך אחרת), להביא חייב
(ר' הקדש" בשבח מתכפר "אדם שהרי שהפריש, הבהמה
כשהוא  הלחם, את עמו שמקריב ומובן פ.). שם יוחנן

ראשון. חייב 32)מקריבו ואינו תודה, זו הרי שאמר
לפני 33)באחריותה. בין – חליפתה כדינה: אחת כל

(לשון  בתודות" כ"מרבה שהוא מפני כפרה, לאחר בין כפרה
של  חליפתה כלל אינה השניה פירוש, שם) הגמרא
במקום  אחרת להביא חייבים אינם הבעלים שהרי הראשונה,
ולפיכך  חדשה, נדבה תודת זו הרי הביאו ואם האבודה,
אין  תודה, בתמורת אבל כפרה. לאחר אפילו לחם טעונה
חובה  תודה שתמורת וכשם לנודב, נודר בין לחלק טעם
נדבה. תודת תמורת גם כך כפרה, לאחר לחם טעונה אינה

רבי  פסק שם.וכן ראה יג, בהלכה לקמן בפירוש נו
בלבד.34) תודה ולד לדין נמשכת זו אחרונה פיסקה

כשהקריבו  לחם טעון אינו למה נתבאר פ.) (שם ובגמרא
אינו  תודה מותר וכל תודה, מותר הוא שהולד מפני ראשון,
הרש"ש  של תמיהתו מסלק זה פירושנו לחם. טעון
בהלכה  עצמו דברי שסותר רבינו, על שם למנחות בהגהותיו

אחרים. ואחרונים החזוןֿאיש בזה ונתבלטו יג,

.ËLÈ¯Ù‰35‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â B˙„Bz ƒ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
˙BBL‡¯‰ e‡ˆÓÂ ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»¿ƒ¿¿»ƒ
‰iL - ‰BL‡¯a ¯tk˙ :˙B„ÓBÚ ÔzLÏL È¯‰Â«¬≈¿»¿»¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»

ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡36ÌÁÏ ‰eÚË ˙ÈLÈÏL ,37¯tk˙ ; ≈»¿»∆∆¿ƒƒ¿»∆∆ƒ¿«≈
‰BL‡¯ ,ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡ ‰iL - ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ¿ƒ»≈»¿»∆∆ƒ»
ÔÈ‡ Ô‰ÈzL - ˙ÈÚˆÓ‡a ¯tk˙ ;ÌÁÏ ‰eÚË¿»∆∆ƒ¿«≈»∆¿»ƒ¿≈∆≈»

ÌÁÏ ˙BeÚË38. ¿∆∆

הראשונה.36)שם:35) של חליפתה היא שהרי
השניה 37) של אלא הראשונה, של חליפתה שאינה מפני

הוקרבה. לא עם 38)והיא ישיר קשר שלשתיהן לפי
האמצעית.

.È˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰39˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙„B˙Ï ««¿ƒ»¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
„Ú ‰„Bz Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙B¯Á‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆»«
el‡Óe el‡Ó ‡È·È - ˙BBL‡¯‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈≈≈
‰eÚË dÈ‡Â ‰„Bz Ô‰a ‡È·È ¯‡M‰Â ,dÓÁÏa ‰„Bz»¿«¿»¿«¿»»ƒ»∆»¿≈»¿»

ÌÁÏ40ÌÈÎÒ ‰eÚË Ï·‡ ,41B˙„Bz LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ . ∆∆¬»¿»¿»ƒ¿≈««¿ƒ»
- ˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ‰ÈzÁz ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ»«¿∆»¿««»ƒ¿»

ÌÁÏ ‡Ïa ‰„Bz ˙BÚna ‡È·È42˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ . »ƒ«»»¿…∆∆¿≈««¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â Ô‰ÈzÁz ‰„Bz LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙„B˙Ï¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»«¿≈∆¿««»

dÓÁÏÂ ‰„Bz ˙BÚn‰ ÔÓ ‡È·È - ˙BÚn‰ e‡ˆÓ43, ƒ¿¿«»»ƒƒ«»»¿«¿»
.ÌÁÏ ‡Ïa ·¯˜z ‰B¯Á‡‰ ‰„Bz‰ BÊÂ¿«»»«¬»ƒ¿«¿…∆∆

יא.39) הלכה ח פרק שם כמותר 40)תוספתא שדינה
תודה.41)תודה. את 42)ככל יקריב בראשונה פירוש,

שקנה  השניה את לחם, בלי ואחריה הלחם, עם האבודה
שהפריש. את 43)במעות בתחילה מקריבים כלומר,

הבהמה  את שהפריש קודם שהופרשו בדמים שקנה התודה
ח, בהלכה למעלה להאמור סתרה אלה בדינים ואין לתודה.
בהמות  בין לחלק יש כי שירצה, מהן איזו להקריב שיכול

למעות.

.‡È¯ÓB‡‰44„·‡ ,dÓÁÏ ‰Ê È¯‰Â ‰„Bz BÊ È¯‰ : »≈¬≈»«¬≈∆«¿»»«
BÈ‡ - ‰„Bz‰ ‰„·‡ ,¯Á‡ ÌÁÏ ‡È·Ó - ÌÁl‰«∆∆≈ƒ∆∆«≈»¿»«»≈
ÏÏ‚a ‡a ÌÁl‰L ÈtÓ .˙¯Á‡ ‰„Bz ‡È·Ó≈ƒ»«∆∆ƒ¿≈∆«∆∆»ƒ¿«

‰„Bz‰45.ÌÁl‰ ÏÏ‚a ‰‡a ‰„Bz‰ ÔÈ‡Â , «»¿≈«»»»ƒ¿««∆∆

רבא.44) של מימרא פ. שאמר 45)שם אע"פ ולפיכך,
קיימת. כשהתודה אחר לחם להביא חייב זו", "הרי

.·ÈLÈ¯Ù‰46Ô‰a ‡È·Ó - e¯˙BÂ B˙„B˙Ï ˙BÚÓ ƒ¿ƒ»¿»¿¿≈ƒ»∆
.‰„Bz Ô‰a ‡È·Ó BÈ‡ - ¯È˙B‰Â ÌÁlÏ LÈ¯Ù‰ ;ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ≈≈ƒ»∆»

תודה,46) נקרא שלחם מפני והטעם, שם. רבא של מימרא
אבל  מצות", חלות התודה זבח על "והקריב (שם): שנאמר

לחם. קרויה אינה תודה

.‚È¯ÓB‡‰47,d˙¯eÓ˙a ‰·¯Ú˙Â ,‰„Bz BÊ È¯‰ : »≈¬≈»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»»
BÊ È¯‰ - ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe≈»««≈∆¿≈»«≈ƒ¬≈
- ÌÁÏ dnÚ ‡È·È Ì‡L ;‰wz dÏ ÔÈ‡ ˙¯‡Lp‰«ƒ¿∆∆≈»«»»∆ƒ»ƒƒ»∆∆

‡È‰ ‰¯eÓz‰ ‡nL48‡nL - ÌÁÏ ‡Ïa d‡È·‰ Ì‡Â , ∆»«¿»ƒ¿ƒ¡ƒ»¿…∆∆∆»
‰Ú¯z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ BÊ ·¯˜z ‡Ï CÎÈÙÏ .‡È‰ ‰„Bz‰«»ƒ¿ƒ»…ƒ¿«¿»∆»ƒ¿∆

ÌeÓ da ÏtiL „Ú49. «∆ƒ…»

חייא.47) ר' תני לחם.48)שם. צריכה אינה ותמורה
כפרה  לפני שתמורה ח בהלכה למעלה שאמרנו ואע"פ
רבינו  דעת עומדים, אנו כפרה לפני וכאן לחם, טעונה
שאינו  מפני כפרה, כלאחר דינה ומתה, זו" "הרי שבאומר

במקומה. אחרת להביא מעות 49)חייב ויפריש ותימכר
לתודה  בהמה ואלה אלה מדמים ויקח אחרת, לתודה
צריכה  ואינה תודה, למותר יהיו הדמים ומותר ולחמה,
(ראה  עלי הרי באומר באבודה, י בהלכה שכתב כמו לחם,

כד). סי' חכםֿצבי ותשובות וכסףֿמשנה, הראב"ד השגת

.„È˙BÏeÒt Ôlk - ‰È˙BlÁÓ ‰lÁ ‰Ò¯ÙpL ‰„Bz50. »∆ƒ¿¿»«»≈«∆»À»¿
˙B¯Lk ˙BlÁ‰ ¯‡L - ‰‡ÓË B‡ ‰lÁ‰ ˙‡ˆÈ51. »»««»ƒ¿¿»¿»««¿≈

‰ËÁL ‡lL „Ú ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ dÓÁÏ Ò¯Ùƒ¿««¿»ƒ¿»»»«∆…ƒ¿¬»
ËÁBLÂ ¯Á‡ ÌÁÏ ‡È·Ó - ‰„Bz‰52¯Á‡ Ì‡Â ; «»≈ƒ∆∆«≈¿≈¿ƒ««

,˜¯fÈ Ìc‰ - ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ Ò¯Ù ËÁLpL∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»»«»ƒ»≈
ÏeÒt Blk ÌÁl‰Â ,ÏÎ‡È ¯Oa‰Â53‡Ï B¯„ È„ÈÂ , ¿«»»≈»≈¿«∆∆À»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ54B‡ ÌÁl‰ ˙ˆ˜Ó Ò¯Ù Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˜¯Ê . »»ƒ¿««»¿««»ƒ¿«ƒ¿»«∆∆
Ì¯Bz - ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË55ÔÓe ,Òe¯t‰ ÏÚ ÌÏM‰ ÔÓ ƒ¿»»»≈ƒ«»≈««»ƒ

.ıeÁaL ÏÚ ÌÈÙaM ‰nÓe ,‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰«»««»≈ƒ«∆ƒ¿ƒ«∆«

ובין 50) התודה שחיטת בין כשנפרסה והמדובר יב: שם
הדם. אחת 51)זריקת שיצאה מהברייתא, לומד שם רבא

הכל  שהרי נטמאה, ומכלֿשכן הנשארות, נפסלו לא מהן
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הטומאה. על מרצה שהציץ המדובר,52)מודים
או  נפרסו מקצתן אם אבל כולן, ונטמאו יצאו כשנפרסו,
לפני  יצא אם שונים, אנו מו. שם בברייתא ישלים. נטמאו
ביוצא. נפסל לא שחיטה שלפני מפני מכניסו, שחיטה
שגם  ומשמע אחר", לחם "מביא כאן כתב שרבינו ולפלא,

כן. הדין דין 53)ב'יצאו' כאן משווה רבינו שם. ברייתא
ההלכה. בתחילת לדבריו מנוגד וזה נפרס. לדין ויצא, נטמא
יצאו  או כשנטמאו המדובר שכאן לפרש, אפשר ובדוחק

וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה וצריך 54)כולן
בנטמא  נאמר שם בברייתא ולחמה. אחרת תודה להביא
שגירסת  וכנראה הטמא". על מרצה שהציץ יצא, נדרו "וידי

לרבינו. היתה עם 55)אחרת באים לחם מיני ארבעה
מין  מכל אחד מרים והכהן מין, מכל עשרה עשרה התודה,
הקרבנות  מעשה מהלכות (פ"ט לכהנים ונאכלים ומניפם,
"מורם  נקראות אלו חלות וארבע יזֿיח). יב, הלכות

מתודה".

.ÂË‰„Bz56‡Ï - ˙BlÁ ÌÈBÓL ÏÚ ‰ËÁLpL »∆ƒ¿¬»«¿ƒ«…
eL„˜57eLc˜È :¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈBÓL CBzÓ ÌÈÚa¯‡ »¿«¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿

ÌÈÚa¯‡ CLBÓ - ÌÈBÓL CBzÓ ÌÈÚa¯‡58CBzÓ «¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒƒ
Ôa¯˜ ÏkÓ ˙Á‡ Ì‰Ó ÌÈ¯Óe ÌÈBÓL59ÌÈÚa¯‡‰Â , ¿ƒ≈ƒ≈∆««ƒ»»¿»¿»«¿»ƒ

e„tÈ ˙BiM‰60ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ61. «¿ƒƒ»¿≈¿¿Àƒ

יוחנן.56) ור' חזקיה מחלוקת וע: מח. יוחנן 57)שם כר'
שקדשו 58)שם. מודה, יוחנן ר' גם שבזה שם, זירא כר'

שמונים  כשהביא היא, והמחלוקת שמונים. מתוך ארבעים
כלום. אמר ולא התודה מיני 59)עם מארבעת מין מכל
הי"ד. למעלה ראה משמע )60הלחם. מח: שם בגמרא

שם  הלא לשאול, (ויש פדיון צריכים הנשארים זה שבכגון
כאן  אבל הקדש, מכספי שבאים הלחם בשתי המדובר
צריכים  למה הנשארים הארבעים קדשו לא אם יחיד, בקרבן
הכ"ד: הקרבנות ממעשה בפ"ט כתב רבינו והרי פדיון?
יוצא  לעזרה". חוץ ותודה) (נזיר שניהם של הלחם "ומעשה
ואפשר  גמורים. חולין והם בכלי נתקדשו שלא מזה,
אלו  הרי שאמר בפה, כולם את כשהקדיש כאן שהמדובר
יקדשו  אמר התודה שחיטת שבשעת אלא תודה, ללחמי

השמונים). מתוך יעשה 61)ארבעים מה רבינו פירש לא
הי"ג). למעלה (ראה בדמים

.ÊËËÁBM‰62˙ÓBÁÏ ıeÁ dÓÁÏ ‰È‰Â ‰„Bz‰ ˙‡ «≈∆«»¿»»«¿»¿«
È‚t ˙Èa63ıeÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÁl‰ L„˜ ‡Ï - ≈«ƒ…»««∆∆¬»ƒ»»

ÌÈÙÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÁl‰ L„˜ - ‰¯ÊÚÏ64. »¬»»»««∆∆««ƒ∆≈ƒ¿ƒ

עח:62) שם וגמרא (רבינו 63)משנה הבית הר חומת
בבא  רש"י וראה שם. רש"י פירש וכן המשנה, על בפירושו

צ.). שם.64)מציעא יוחנן כר' בעזרה.

.ÊÈdËÁL65epza ÌÁl‰ Èt eÓ¯˜ ‡lL „Ú,¯ ¿»»«∆…»¿¿≈«∆∆««
L„˜ ‡Ï - Ô‰Ó ˙Á‡Ó ıeÁ Ôlk eÓ¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ»¿À»≈««≈∆…»«

ÌÁl‰66. «∆∆

שם.65) נאפה 66)משנה לא שאם משמע, שם בגמרא
שאם  י"ד בהלכה למעלה ולמדנו כפרוס, הוא הרי כראוי

פסולים. כולם אחד נפרס

.ÁÈdËÁL67ÔÓÊ ˙·LÁÓa d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙÂ68B‡ ¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»¿«¬∆∆¿«
ÌB˜Ó ˙·LÁÓa69ÌÁl‰ L„˜ -70˙ÏÚa ˙‡ˆÓ . ¿«¬∆∆»»««∆∆ƒ¿≈«¬«

ÌeÓ71dÓLÏ ‡lL dËÁML B‡ ‰Ù¯Ë B‡72‡Ï - ¿≈»∆¿»»∆…ƒ¿»…
¯ÈÊ ÏÈ‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÌÁl‰ L„˜73.BlL ÌÁl‰ ÌÚ »««∆∆¿≈«ƒ¿≈»ƒƒ«∆∆∆

שם.67) וגמרא ולילה.68)משנה יום אחרי לאכלה חשב
בחוץ 69) הדם את לזרוק או לעזרה חוץ המורם את לאכול

ה"א). פי"ג ולא 70)(ראה השחיטה עם בא שהפסול מפני
לפני 71)לפניה. פסולין מום ובעלת טריפה שם. כחכמים

קדש  לא שחיטה, קודם שפיסולו כל הכלל, "זה השחיטה.
שם. ברייתא הלחם". קדש שחיטה, אחר פיסולו הלחם.

לא 72) שחיטה, אחר שפיסולו ואע"פ אחר, קרבן לשם אלא
דרשו  יא) פרק צו (פרשת כהנים בתורת הלחם. קדש
הלחם  שאין מלמד התודה", זבח "על יב) ז, (ויקרא מהכתוב

תודה. לשם זביחתה שתהא עד שם.73)מתקדש משנה
שכל  מפני והטעם, עט. שם פפא רב של פירושו וכפי
שם  ובמשנה מתודה, לומדים לחם עמהם שמביאים הזבחים
זה, דין השמיט כאן ורבינו וכו'. עצרת כבשי שני וכן כתוב:

למה. נתברר ולא

á"ôùú'ä úáè 'â éùéìù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
עבודה 1) זו ובאי הקרבנות, שפוסלות המחשבות יבאר

פוסלת. המחשבה מעבודותיה

.‡el‡Â ,˙Ba¯w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBtL Ô‰ ˙B·LÁÓ LÏL»«¬»≈∆¿ƒ∆«»¿»¿≈
ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ :Ô‰2,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓe , ≈«¬∆∆ƒ«≈«¬∆∆«»

‰Ê ?„ˆÈk ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ .ÔÓf‰ ˙·LÁÓe«¬∆∆«¿««¬∆∆ƒ«≈≈«∆
‰ÏBÚ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLÏ ‡lL Á·f‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«∆«∆…ƒ¿¿∆»»»

ÌÈÓÏL ‡e‰L ·LÁÈÂ3‰ÏBÚ ÌLÏ epËÁLÈ B‡ , ¿«¿…∆¿»ƒƒ¿»∆¿≈»
ËÁML B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏe ÌÈÓÏL ÌLÏ B‡ ,ÌÈÓÏLe¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»∆»«
ÈepL ˙·LÁÓ ‡È‰ BÊ - ÂÈÏÚa ÌLÏ ‡lL Á·f‰«∆«∆…¿≈¿»»ƒ«¬∆∆ƒ
˙‡ ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ .ÌM‰«≈«¬∆∆«»≈«¿∆»«∆
epnÓ ¯ÈË˜‰Ï B‡ BÓc ˜¯ÊÏ ˙Ó ÏÚ BÓLÏ Á·f‰«∆«ƒ¿«¿»ƒ¿…»¿«¿ƒƒ∆
epnÓ ÏÎ‡Ï B‡ ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‰¯Ë˜‰Ï Èe‡¯‰ ¯·„»»»»¿«¿»»»¬»»∆¡…ƒ∆
‡È‰ BÊ - B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·„»»»»«¬ƒ»ƒ¿¬ƒ»ƒ
- BÊ ‰·LÁÓ Ô‰a ·LÁL ÌÈÁ·Êe .ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ«¬∆∆«»¿»ƒ∆»«»∆«¬»»
˙·LÁÓ .ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ ÔËÁML ÌÈÁ·Ê ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»«¬∆∆
˙Ó ÏÚ BÓLÏ Á·f‰ ˙‡ ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÓf‰«¿«≈«¿∆»«∆«∆«ƒ¿«¿»
ÔÓÊ BÈ‡L ,‰nÁ‰ Ú˜LzL ¯Á‡Ó BÓc ˜¯ÊÏƒ¿…»≈««∆ƒ¿«««»∆≈¿«
¯ÈË˜‰Ï Èe‡¯‰ ¯·„ epnÓ ¯ÈË˜‰Ï B‡ ,B˙˜È¯Ê¿ƒ»¿«¿ƒƒ∆»»»»¿«¿ƒ
ÔÓÊ BÈ‡L ,¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡Ó ¯ÁÓÏ¿»»≈««∆«¬∆««««∆≈¿«
¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·„ epnÓ ÏÎ‡Ï B‡ ,B˙¯Ë˜‰«¿»»∆¡…ƒ∆»»»»«¬ƒ»¿««
.ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‡È‰ BÊ - B˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ÔÓÊ¿«»»«¬ƒ»ƒ«¬∆∆«¿«
ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - BÊ ‰·LÁÓ Ô‰a ·LÁL ÌÈÁ·Êe¿»ƒ∆»«»∆«¬»»≈«ƒ¿»ƒ

eËÁLpL ÌÈÁ·ÊÏebt ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,ÔpÓÊÏ ıeÁ ¿»ƒ∆ƒ¿¬ƒ¿«»¿≈«ƒ¿»ƒƒ
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Ïebt e‰ÊÂ ,ÌB˜Ó ÏÎa4. ¿»»¿∆ƒ»»«»

לשמם 2) שלא שנזבחו הזבחים כל א. ב, זבחים משנה,
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הפסח  מן חוץ חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים,
ממש). פסולים (שהם שעולה 3)והחטאת ששנינו ואע"פ

כאן  רבינו אותה כולל כשרה, לשמה שלא שנשחטה
וחייב  חובה לשם עלתה שלא מפני הפוסלות, במחשבות

אחרת. ה"ב).4)להביא (ראה יהיה" "פיגול יח: ז, ויקרא

.·‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ5Ì‡Â : ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»¿ƒ
‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡ - ÂÈÓÏL Á·Ê ¯OaÓ ÏÎ‡È ÏÎ‡‰≈»…≈»≈ƒ¿«∆«¿»»≈¿«≈∆»

·MÁÓa6.ÈLÈÏMa epnÓ ÏÎ‡iL ‰·¯˜‰ ˙ÚLa ƒ¿«≈ƒ¿««¿»»∆…«ƒ∆«¿ƒƒ
ÂÈOÚÓ ˙ÚLa ÂÈÏÚ ·LÁL Ôa¯˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»»¿»∆»«»»ƒ¿««¬»
.Ôa¯˜ B˙B‡ ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿««¿«»»«¬ƒ«»¿»
Èe‡¯‰ ¯·c ÁaÊna epnÓ ¯ÈË˜‰Ï ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿«¿ƒƒ∆«ƒ¿≈«»»»»
e„ÓÏ Ck .[‰¯Ë˜‰Ï Èe‡¯‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï] ‰¯Ë˜‰Ï¿«¿»»¿««¿«»»¿«¿»»»»¿
˙ÏÈÎ‡ „Á‡Â Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ „Á‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»∆»¬ƒ«»»¿∆»¬ƒ«

ÁaÊÓ7Ôa¯w‰ È¯‰ - ÔpÓÊ ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ , ƒ¿≈«ƒƒ≈¬≈∆««¿«»¬≈«»¿»
.Ïebtƒ

כט.6)שם.5) "ואם 7)שם כתבה: התורה כח. שם
משמע. אכילות שתי יאכל", האכל

.‚BÓc ˜¯Ê ‡l‡ ,Bz·LÁÓ ‰„ÒÙ ‡lL Ôa¯˜ Ï·‡¬»»¿»∆…ƒ¿¿»«¬«¿∆»ƒ¿«»
B˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡Ï epnÓ ¯‡LÂ B˙ÎÏ‰k ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿««¿«¬ƒ»
Ôa¯w‰Â ,BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,¯˙B ‡¯˜ ¯‡Lp‰ B˙B‡ -«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿»¿¿«»¿»
ÂÈz˙ È‡Â :Ìca ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .¯tÎÂ ‰ˆ¯ ¯·k¿»ƒ¿»¿ƒ≈¬≈≈«»«¬ƒ¿«ƒ
ÁaÊnÏ Ìc ÚÈb‰L ÔÂÈk - ¯tÎÏ ÁaÊn‰ ÏÚ ÌÎÏ»∆««ƒ¿≈«¿«≈≈»∆ƒƒ«»«ƒ¿≈«
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ôa¯w‰ ‰ˆ¯Â ÌÈÏÚa‰ e¯tk˙ B˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿»«»¿»¿ƒ»≈
ÔÈa Ì„‡Ï ÔÈa ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„ ‡l‡ Ïbt˙Óƒ¿«≈∆»»»∆≈«ƒƒ≈»»»≈

ÁaÊnÏ8¯‡a˙iL BÓk ,9˙Á‡ Ba ·LÁL Á·Ê „Á‡ . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈∆»∆«∆»«««
·LÁL B‡ ,‰ËÈÁL ˙ÚLa el‡ ˙B·LÁÓ LÏMÓƒ»«¬»≈ƒ¿«¿ƒ»∆»«
B‡ ,ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,Ìc‰ ˙Ïa˜ ˙ÚLaƒ¿««»««»ƒ¿«»»«ƒ¿≈«

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê ˙Úa¿≈¿ƒ»««ƒ¿≈«

א.8) מג, שם עיי"ש.9)משנה, ה"ז, פי"ח לקמן
דברים 10) בארבעה נפסל "שהזבח א. יג, זבחים משנה,

וכו'".

.„˙B„B·Ú Úa¯‡aL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ10ÏÒÙ Á·f‰ ƒ¿≈»»≈∆¿«¿«¬«∆«ƒ¿»
,Ìc‰ ˙ÎÏB‰·e ,‰Ïa˜·e ,‰ËÈÁLa :‰·LÁÓa¿«¬»»ƒ¿ƒ»¿«»»¿»««»

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê·eƒ¿ƒ»««ƒ¿≈«

.‰ÌÈ¯·„ ÈLa - ÛBÚ‰Â11ÈevÓ·e ,‰˜ÈÏÓa : ¿»ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ
Ìc‰12. «»

א.11) וס"ה, ב. סד, שם סובר 12)משנה, רבינו
ובין  העוף בעולת בין הדם במיצוי פוסלת שמחשבה
וזה  הזאה, טעונה העוף שחטאת ואע"פ העוף, בחטאת
שמיצוי  ה"ז, הקרבנות מעשה מהל' בפ"ז לדעתו בהתאם
במשנה  וכן ההזאה, גמר הוא ולפיכך מעכב, העוף בחטאת
פסול". – לשמה שלא דמה "מיצה העוף בחטאת שנינו שם

.Â‰Úa¯‡a - ˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁn‰Â13‰ˆÈÓ˜a :14, ¿«¿»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ»
˙¯L ÈÏÎa ıÓw‰ ˙È˙·e15ıÓw‰ ˙ÎÏB‰·e , ƒ¿ƒ««…∆ƒ¿ƒ»≈¿»««…∆

.L‡‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê·e ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«»≈

א.13) יב, מנחות בזבח,14)משנה, לשחיטה דומה
הקומץ  וגם לבשר, (הדם) מזבח חלק בין מפרידה השחיטה

יג:). זבחים (רש"י הדם.15)כן לקבלת דומה

.Êel‡Ó ıeÁ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ·LÁ Ì‡ Ï·‡16ÔB‚k , ¬»ƒ»«ƒ¿»ƒ¬≈ƒ≈≈¿
˙ÚLa B‡ Áez ˙ÚLa B‡ ËLÙ‰ ˙ÚLa ·LÁL∆»«ƒ¿«∆¿≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«
‰Án‰ ˙ÏÈÏa ˙ÚLa B‡ ,ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÓ‡ ˙ÎÏB‰17 »«≈ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»

d˙Lb‰ ˙ÚLa B‡18ÔÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿««»»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈
˙·LÁÓ ‰˙È‰L ÔÈa .ÌeÏk ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ d˙B‡»««¬»»∆∆¿≈∆»¿»«¬∆∆
.ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÔÈa ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ ÔÈa ,ÌM‰ ÈepLƒ«≈≈«¬∆∆«»≈«¬∆∆«¿«

שאין 16) למדו, - ה"ד פי"ב צו פרשת כהנים' ב'תורת
וכל  הכפרה, את המעכבים בדברים אלא פוסלת המחשבה

מעכבים. אינם מחשבה 17)אלו ואין הקמיצה, לפני
(ראה  השחיטה לפני בזבח כמו קמיצה לפני פוסלת

הכלל). זה ד"ה - ב יג, זבחים ההערה 18)'תוספות' ראה
הקודמת.

.ÁÁÓ‰ ÔÎÂÔlÎa B‡ el‡ ˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·M ¿≈«¿«≈¿««≈«¿«¬≈¿À»
ÔÈ‡ - el‡ ˙B·LÁÓ LÏMÓ ıeÁ ˙¯Á‡ ‰·LÁÓ«¬»»«∆∆ƒ»«¬»≈≈
·MÁÓ‰ ?„ˆÈk .ÌeÏk ˙„ÒÙÓ ‰·LÁn‰ d˙B‡»««¬»»«¿∆∆¿≈««¿«≈
Ìc ÁÈp‰Ï ‰˜È¯Êe ‰ÎÏB‰Â ‰Ïa˜Â ‰ËÈÁL ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿«»»¿»»¿ƒ»¿«ƒ««

‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Ï B‡ ¯ÁÓÏ ÂÈ¯eÓ‡ B‡ Á·f‰19, «∆«≈»¿»»¿ƒ»»¬»»
,„BÒÈ‰ „‚k ‡lL L·k‰ ÏÚ Ìc‰ ˜¯ÊÏ ·LÁL B‡∆»«ƒ¿…«»««∆∆∆…¿∆∆«¿
‰hÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡Â ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÔzÏ B‡ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆«ƒ»ƒ¿«»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna ÔÈzp‰ ÌÈÓc ÔzÏ B‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
B‡ ,ÔBˆÈÁÏ ÈÓÈta ÔÈzp‰ ˙‡ B‡ ÈÓÈt‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««¿ƒƒ∆«ƒ»ƒ«¿ƒƒ«ƒ
eÏÎ‡iL ·LÁL B‡ ,ÌÈÙÏ ˙‡hÁ‰ Ìc ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«««»ƒ¿ƒ∆»«∆…¿
B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÏeÒt‰ ¯‡L B‡ ÌÈ‡ÓË Á·f‰«∆«¿≈ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ»
B‡ ,‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ¯‡L B‡ ÌÈ‡ÓË Ìe·È¯˜iL∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒ»¬»
¯aLÏ ·LÁL B‡ ,ÔÈÏeÒt‰ Ì„a Á·f‰ Ìc ·¯ÚÏ¿»≈««∆«¿««¿ƒ∆»«ƒ¿…
Û¯OÏ ·LÁL B‡ ,‡ epnÓ ÏÎ‡ÏÂ ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ«¿«∆«¿∆¡…ƒ∆»∆»«ƒ¿…
ÏÎa - ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ B‡ ÔpÓÊÏ ıeÁ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿»¿»

¯Lk Á·f‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B·LÁn‰ el‡20Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¬»¿«≈»∆«∆«»≈¿≈ƒ
ÈÏkÏ B˙È˙ ˙ÚL·e ‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ·LÁ»«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ
ÁÈp‰Ï L‡‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê ˙ÚL·e B˙ÎÏB‰ ˙ÚL·eƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ»«»≈¿«ƒ«
È¯‰ - ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Ï B‡ ¯ÁÓÏ d˙B·Ï B‡ dˆÓÀ̃¿»¿»»¿»»¿ƒ«¬≈

.‰¯Lk BÊ¿≈»

רבי 19) לדעת בניגוד - ב לה, זבחים במשנה, כחכמים
אלה. בשלושה הפוסל כאן 20)יהודה, שנמנו הדינים כל

בלי  - א ולו, ב. לה, שם נשנו הנשרפת, חטאת מדיני חוץ
א. לה, שם בברייתא שנינו הנשרפת, חטאת דיני מחלוקת.

.Ëe¯‡a ¯·k21dÈ‡ - Ï‚¯a ‡lL ‰ÎÏB‰L , ¿»≈«¿∆»»∆…»∆∆≈»
Cl‰Ó‰Â .da ˙ÏÒBt ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÎÏB‰»»¿ƒ»≈««¬»»∆∆»¿«¿«≈
‰·LÁn‰Â ,‰ÎÏB‰ BÊ È¯‰ - CÈ¯ˆ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¬≈»»¿««¬»»
BÓB˜Óa „ÓBÚ ‡e‰Â Ìc‰ Ïa˜ ?„ˆÈk .da ˙ÏÒBt∆∆»≈«ƒ≈«»¿≈ƒ¿

ÁaÊn‰ ÏÚ B˜¯ÊÏ B„È ËLÙe22ËLtL ˙Úa ·LÁÂ , »«»¿»¿««ƒ¿≈«¿»«¿≈∆»«
Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ ;da ˙ÏÒBt ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - Ìca B„È»«»≈««¬»»∆∆»¬»ƒƒ≈
Ba CÏ‰ ‡l‡ ,ÁaÊn‰ Èa‚Ï Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ÌÈÙa Ìc‰«»ƒ¿ƒ¿…»«¿«≈«ƒ¿≈«∆»»«
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קמז oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - zah 'c iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Â23ıeÁÏ BÎel‰ ˙ÚLa ·LÁÂ , ¿ƒ«¿»«ƒ¿«ƒ«
˙ÏÒBt BÊ È¯‰ - da ‡ˆBiÎÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa24. ¿«¬∆∆«¿«¿«≈»¬≈∆∆

הכ"ג.21) פ"א ברגל.22)למעלה שלא הולכה זוהי
המזבח 23) מן ריחוק אלא לעזרה מחוץ לא - ב טו, זבחים

שם). יג,24)(רש"י שם אלעזר ורבי תנאֿקמא מחלוקת
שם  בסוגיה גירסתנו לפי (כסףֿמשנה. כתנאֿקמא. ופסק א.
החזרתו  בשעת רק פוסלת שהמחשבה משמע - ב טו,
המזבח  מן המרחיקה בהולכה אבל שהרחיקו, אחרי למזבח
לעיני  היתה אחרת גירסה ואולי שם. רש"י דעת וכן לא,

שם). המשנה, על בפירושו ברטנורא ראה רבינו.

á"ôùú'ä úáè 'ã éòéáø íåé

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הבעל,1) אחר או העובד אחר הולכת המחשבה אם יבאר

הראוי  ובדבר לעבודה בהראוי אלא מועלת המחשבה אין
לה.

.‡Ï·‡ ,„·BÚ‰ ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏB‰ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡≈««¬»»∆∆∆»««»≈¬»
ÌeÏk ˙ÏÚBÓ dÈ‡ Ôa¯w‰ ÏÚa ˙·LÁÓ2elÙ‡ . «¬∆∆«««»¿»≈»∆∆¿¬ƒ

„·BÚ‰ ˙·LÁÓ ‰˙È‰Â ,eÏbtL ÌÈÏÚa‰ eÚÓL»«¿«¿»ƒ∆ƒ¿¿»¿»«¬∆∆»≈
.¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰BÎ¿»¬≈∆»≈

פי 2) על אף ישמעאל ר' ז)"תני כב, (ויקרא רבה ובמדרש
אלא  הולך הכל אין היום כל ומחשבים יושבים שהבעלים

השוחט". אחר

.·Èe‡¯ ‡e‰L ÈnÓ ‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡Â¿≈««¬»»∆∆∆»ƒƒ∆»
Èe‡¯ ÌB˜Ó·e ,‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ¯·„·e ,‰„B·ÚÏ»¬»¿»»»»»¬»¿»»
ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ ?„ˆÈk Èe‡¯ ‡e‰L ÈnÓ .‰„B·ÚÏ»¬»ƒƒ∆»≈«∆»ƒ«¿ƒ
˙ÚLa ·LÁÂ ,˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ìc‰ ÏawL ‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ≈«»ƒ»«¿»«ƒ¿«
ÏÒt ‡Ï - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ B‡ ÌB˜Ó ˙·LÁÓ ‰„B·Ú‰»¬»«¬∆∆»«¬∆∆«¿«…»«
Ìc‰ B˙B‡Â .‰„B·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,Bz·LÁÓa¿«¬«¿¿ƒ∆≈»»¬»¿«»

‰n‡Ï CÙMÈ - B˙ˆ˜Ó ˜¯fL B‡ ÏawL3¯‡L Ì‡Â . ∆ƒ≈∆»«ƒ¿»ƒ»≈»«»¿ƒƒ¿«
‰·LÁÓa Ïa˜ÈÂ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ¯ÊÁÈ - LÙp‰ Ìc««∆∆«¬…»»»¬»ƒ«≈¿«¬»»
ÏÒt - ‰ËÈÁL ˙ÚLa ÏeÒt‰ ·LÁ Ì‡ Ï·‡ .‰BÎ¿»¬»ƒ»««»ƒ¿«¿ƒ»»«
BÓk ,ÔÈÏeÒÙa ‰¯Lk ‰ËÈÁM‰L ;Bz·LÁÓa¿«¬«¿∆«¿ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ¿
- ÔÓLÏ ‡lL eOÚ Ì‡L ,˙Ba¯˜ LÈ .e¯‡aL∆≈«¿≈»¿»∆ƒ«¬∆…ƒ¿»
‰Ê Ô‰k Ìc‰ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈ¯Lk¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒƒ≈«»…≈∆
ÏÒt - B˜¯Ê B‡ BÎÈÏB‰ B‡ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»»¬»ƒ¿»»«

f‰Èt ÏÚ Û‡Â .ÏeÒt ‡e‰L BÓLÏ e‰‡OÚ el‡k ,Á· «∆«¿ƒ¬»»ƒ¿∆»¿««ƒ
ÏÒÙ ¯·k - ˜¯ÊÂ Ïa˜Â ¯Lk‰ ¯ÊÁÂ ,LÙp‰ Ìc LiL∆≈««∆∆¿»««»≈¿ƒ≈¿»«¿»ƒ¿«

Á·f‰4,B˙B‡ ÏÒt ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ ÈtÓ ‡ÏÂ . «∆«¿…ƒ¿≈«¬∆∆ƒ«≈»«
.e¯‡aL BÓk ,‰„B·ÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆»»¬»¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

la` ..dcearl ie`x `edy inn `l` zlren daygnd oi`"
dhigydy ,ezaygna lqt dhigy zrya leqtd ayg m`

."'ek oileqta dxyk

ששחטו  הפסולין "כל (רפ"ג) זבחים בגמרא ומקורו

בבשר  נוגעין טמאים יהיו שלא ובלבד כשרה... שחיטתן
ודנו  כשר". הזבח ושחט, עבר "אם ומכל־מקום כו'",
את  שוחט טמא שיהיה בכלל יתכן היאך הש"ס מפרשי
נאמר  אם ואפילו המזבח, ירך על ששחיטתו הזבח
נשים  עזרת הרי בחיל, ליכנס שמותר בטמא־שרץ שמדובר
כך, כל ארוכה הסכין שתהיה יתכן ואיך אמה, קל"ה ארוכה
שהוציאוהו  וקודם בעזרה, שנטמא לומר שחייבים אלא
שאינו  בטמא־שרץ שמדובר ומכיון לשחוט, הספיק משם
טומאה  קבלת גם אין הרי כלים, לטמא הטומאה אב נעשה

הסכין. על־ידי
שיהיה, מצב שבאיזה יהודי, של מעלתו גודל רואים מכאן
לשחוט  יכול מהעזרה, להוציאו וצריכים נטמא אם אפילו
יום  של כהן־גדול "פר כולל קדשים, קדשי אפילו
עבודה  אינה שהשחיטה מפני לא זה וכל הכיפורים",
שלפנ"ז  בהלכות שנתבאר כפי העיקר היא אדרבא חשובה,
הזבח", בשחיטת אלא ליקרב מתקדשים הנסכים "אין

השוחט. של מעלתו בגלל רק אלא
ההלכה  את שאמר חנה בן שמואל של כוונתו גם זוהי
שאף  יהודי, של מעלתו את להדגיש בזר" כשרה "שחיטה
עבודה  שהיא השחיטה בעבודת לעסוק יכול כהן, שאינו

עיקרית.
(ep oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

לחוץ.3) יוצא והדם העזרה שברצפת יזרוק למרזב לא ולמה
אינו  פסול שהרי הפסול, זריקת אחר שנשאר הדם מן כשר
בצוואר  שנשאר הדם שרק רבינו דעת שיריים? עושה
שיריים  - במזרק שנשאר הדם אבל שיריים אינו הבהמה
שלא  שבזריקה כז, הלכה א פרק למעלה וראה הוא.
היא  הזריקה כאן ואולי כשר. שבמזרק הדם גם כהלכתה

מועילה. אינה שהמחשבה מפני הכוונה 4)כהלכתה,
הכשר  יחזור פסולים בשאר אבל שיריים, שעושה לטמא

ויקבל.

.‚¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ ?„ˆÈk ‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ¯·„a¿»»»»»¬»≈«ƒ¿«»…∆
dÓLÏ ˙ÈOÚpL ÈÓk BÊ È¯‰ - dÓLÏ ‡lL dˆÓwL∆¿»»∆…ƒ¿»¬≈¿ƒ∆«¬≈ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‡È‰L ÈtÓ ;ÔÈÏÎ‡ ‰È¯ÈLe¿»∆»∆¡»ƒƒ¿≈∆ƒƒ«¿ƒ¿≈

˙Ba¯˜ ¯‡LÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÌÈ¯BÚO‰5·MÁÓ‰ ÔÎÂ . «¿ƒ»»»»ƒ¿»»¿»¿≈«¿«≈
˙B‡˜ ˙ÁÓa6‰B·l‰ ËwÏiL Ì„˜ ‰ÈÏÚ ‰B·l‰Â ¿ƒ¿«¿»¿«¿»»∆»…∆∆¿«≈«¿»

Èe‡¯‰ ¯·c dÈ‡ È¯‰L ,˙ÏÚBÓ Bz·LÁÓ ÔÈ‡ -≈«¬«¿∆∆∆¬≈≈»»»»»
‰„B·ÚÏ7‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .8. »¬»¿≈…«≈»∆

גורס 5) רבינו החטים. מן באות האחרות המנחות שכל
מן  יוצא דינה זו מנחה פירוש, הוא" "דחידוש שם בגמרא
באה  סוטה שמנחת פי על ואף השעורים, מן שבאה הכלל,
גריסים  שבאה העומר למנחת דומה אינה השעורים, מן גם
גורס  והראב"ד (רש"י), קמח היא סוטה מנחת אבל גסים
שאר  אבל החדשה, התבואה מן באה פירוש היא" "דחדש
שתי  הקרבת עד חדשה מתבואה להביאן אסור המנחות

בשבועות. ואמרה 6)הלחם בעלה, לה שקינא סוטה מנחת
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למדו  ד. במנחות לבונה. עליה יתן ולא טו) ה, (במדבר תורה
כחטאת. פסולה לשמה שלא עשאה שאם המקרא מן

לבונה.7) עליה שיש ריבה 8)מפני שמנה, חיסר כגון
יא. בפרק למעלה שנמנו אחרים ופסולים שמנה

.„ÌbÙpL ÁaÊÓ ?„ˆÈk ‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa9 ¿»»»»¬»≈«ƒ¿≈«∆ƒ¿«
ÏÒt ‡Ï - ÌB˜Ó ˙·LÁÓ B‡ ÔÓÊ ˙·LÁÓ ·LÁÂ¿»««¬∆∆¿««¬∆∆»…»«
Èe‡¯ ‰zÚ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,BÊ ‰·LÁÓa Á·f‰«∆«¿«¬»»∆¬≈≈«»«»»

‰„B·ÚÏ10ıeÁa ‰Án‰ ˙‡ ıÓ˜ .11˙ÚLa ·LÁÂ »¬»»«∆«ƒ¿»«¿»«ƒ¿«
ÔÈ‡ - ÌB˜Ó ˙·LÁÓ B‡ ÔÓÊ ˙·LÁÓ ‰ˆÈÓ¿̃ƒ»«¬∆∆¿««¬∆∆»≈

.ÌeÏk BÊ ‰·LÁÓ«¬»»¿

עליו"9) "וזבחת כ): (שמות מהכתוב למדו נט. בזבחים
הלכה  ג פרק למעלה (וראה חסר כשהוא ולא שלם כשהוא

אחרי 10)כ"ב). לעבודה ראוי שיהיה פי על ואף
לעזרה.11)שיתקנוהו. חוץ

.‰ÌÈ¯·„ el‡12˙Ba¯w‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ«»¿»
Ìc‰ :‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯e13,‰ÏBÚ‰ ¯O·e ÔÈ¯eÓ‡‰Â ¿ƒ¿«¿»»«»¿»≈ƒ¿«»»

.˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁn‰ ÔÓ ‰B·l‰Â ıÓw‰Â¿«…∆¿«¿»ƒ«¿»«ƒ¿»

אחריהן.12) הבאות להלכות הקדמה משמשות הֿז הלכות
אותו,13) זורקים אלא הדם את מקטירים שאין פי על אף

אכילת  שהוא מפני להקטרה הראויים בין רבינו אותו כלל
מזבח.

.Â:‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ el‡Â¿≈¿ƒ«¬ƒ»¿≈»¿ƒ¿«¿»»
ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡p‰ ÔÈa ,ÌÈÁ·f‰ ÏkÓ ÏÎ‡p‰ ¯Oa‰14 «»»«∆¡»ƒ»«¿»ƒ≈«∆¡»«…¬ƒ

ÌÁl‰ ÈzLe ,˙BÁn‰ È¯ÈLe ,Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡p‰ ÔÈa≈«∆¡»¿»»»¿»≈«¿»¿≈«∆∆
.ÌÈt‰ ÌÁÏÂ¿∆∆«»ƒ

קלים.14) קדשים של ושוק וחזה ואשמות חטאות בשר

.Ê‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆≈»¿ƒ…«¬ƒ»¿…
˙Ù¯Op‰ ˙‡hÁ ¯Oa :‰¯Ë˜‰Ï15‰Ó‰a ÏL ¯BÚ‰Â , ¿«¿»»¿««»«ƒ¿∆∆¿»∆¿≈»

‰ÈÏ‡‰ ¯BÚÓ ıeÁ ,Blk16.‰ÏÈÎ‡Ï [Èe‡¯] ‡e‰L À≈»«¿»∆»«¬ƒ»
ÏÈc·Óe ¯BÚa ˜·c‰ ˜c‰ Ìe¯w‰ ‡e‰Â ,‰‡¯n‰ Ï·‡¬»«À¿»¿«¿«««»≈»«¿ƒ
˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡ - ¯Oa‰ ÔÈ·e BÈa≈≈«»»≈»«¬ƒ»¿≈»¬»
ÛBÚ ÏL ‰ˆBp‰Â ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ÌÈ„Èb‰Â¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»∆
L‡¯Â ÌÈt‚‡ ÈL‡¯Â ,BlL ÌBË¯Á‰Â ÌÈ¯tv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¿««¿∆¿»≈¬««ƒ¿…
ÌÈ˜e·c‰ el‡ ÏkÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜Ó elÙ‡ .·f‰«»»¬ƒ¿»«ƒƒ»≈«¿ƒ
,‡ˆÈÂ Ìc‰ ıaˆ·È ÈÁ‰ ÔÓ eÎzÁÈ el‡L ,¯Oaa«»»∆ƒ«¿¿ƒ««¿«¿≈«»¿≈≈
Èe‡¯ BÈ‡L ¯·c ÌÈ‡¯˜ - ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¬ƒƒ¿»ƒ»»∆≈»

w‰ ÔÈÚÏ ‰ÏÈÎ‡Ï,ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰ ÔÎÂ .˙Ba¯ «¬ƒ»¿ƒ¿««»¿»¿≈«»»¿««¿ƒ
ÏÈÏM‰Â17‡ÈÏM‰Â18ezËÏBtL ¯Oa‰Â ,ÛBÚ‰ ˙ˆÈ·e ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈«»¿«»»∆««

‡e‰Â ,¯BÚa ˜a„Ó ¯‡MÈÂ ËLÙ‰ ˙ÚLa ÔÈkq‰««ƒƒ¿«∆¿≈¿ƒ»≈À¿»»¿
˙·LÁÓ ÔÈÚÏ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk - ÏÏ‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»¬»»≈≈»¬ƒ¿ƒ¿««¬∆∆

.‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ¯·„k Ô‰ È¯‰Â ,˙Ba¯w‰«»¿»«¬≈≈¿»»∆≈»«¬ƒ»

אימוריה 15) הקטרת אחר בעזרה לכך המיוחד במקום כולה
האלייה".16)למזבח. שתחת "העור קכב. במשנה

האנשים 17) ורוב השחוטה הבהמה במעי שנמצא עובר
אותו. אוכלים ויוצא 18)אינם בו מונח שהעובר העור

הלידה. אחר

.Á¯·c ÏÚ B‡ „ea‡Ï „ÓBÚ‰ ¯·c ÏÚ ÔÈ·MÁÓe¿«¿ƒ«»»»≈¿ƒ«»»
‰Ù¯OÏ „ÓBÚ‰19Úa¯‡ Ô˙B‡Ó ˙Á‡a ·MÁÓ‰ . »≈ƒ¿≈»«¿«≈¿««≈»«¿«

·Ú‰‰ÏÈÎ‡Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c ÏÎ‡Ï ÔlÎa B‡ ˙B„B »¬¿À»∆¡…»»∆≈«¿«¬ƒ»
˙·LÁÓa ÔÈa ,‰¯Ë˜‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c ¯ÈË˜‰Ï B‡¿«¿ƒ»»∆≈«¿¿«¿»»≈¿«¬∆∆
?„ˆÈk .¯Lk Á·f‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÔÈa ÌB˜n‰«»≈¿«¬∆∆«¿««∆«»≈≈«
ÔÓ B‡ ÂÈ¯eÓ‡Ó ÏÎ‡Ï B‡ Á·f‰ ÌcÓ ˙BzLÏ ·MÁƒ≈ƒ¿ƒ««∆«∆¡…≈≈»ƒ
·MÁL B‡ ,¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa ‰B·l‰ ÔÓe ıÓw‰«…∆ƒ«¿»«¿»»∆ƒ≈
B‡ ıeÁa ‰Án‰ È¯ÈMÓ B‡ Á·f‰ ¯OaÓ ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒƒ¿««∆«ƒ¿»≈«ƒ¿»«
B‡ ÏÎ‡Ï ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk Á·f‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ¿»»¬≈«∆«»≈¿≈ƒ»«∆¡…
B‡ ˜¯n‰Â ÔÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe ¯BÚ‰ ÔÓ ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒƒ»ƒ»¬»¿«ƒƒ¿«»»
˙·LÁÓa ÔÈa ÔÓÊ ˙·LÁÓa ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÏ‡‰»¬»¿«≈»∆≈¿«¬∆∆¿«≈¿«¬∆∆
ÌÈ¯tÓ ÏÎ‡Ï ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk Á·f‰ - ÌB˜Ó»«∆«»≈¿≈ƒ»«∆¡…ƒ»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»»¬≈≈

ÌÈ¯Lk20.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿≈…«≈»∆

שסופו 19) לדבר אלא לשורפו, שמצוה לדבר הכוונה אין
קיים. עודנו הוא עליו שמחשב ובשעה ליאבד, או להישרף

כלום".20) ולא עשה לא ובשריפתם פרים באכילת "חישב
שאינם  בדברים אכילה מחשבת בדיני עומדים אנו כאן
חישב  אבל כאן, זה דין של מקומו ולכן לאכילה ראויים
יג. בפרק אלא כאן מקומו אין מצוותם, היא שזו בשריפתם,

.ËÈe‡¯‰ ¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈ‡Óh‰ eÏÎ‡iL ·LÁ»«∆…¿«¿≈ƒ«¿ƒƒ»»»»
¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈ‡Óh‰ e¯ÈË˜iL B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»∆«¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ»»
Á·f‰ - ‰¯Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊÏ ıeÁ ‰¯Ë˜‰Ï Èe‡¯‰»»¿«¿»»ƒ¿«¬ƒ»¿«¿»»«∆«

Ïebt21e¯‡aL BÓk ,22‰¯Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ . ƒ¿∆≈«¿ƒ¿¬ƒ»¿«¿»»
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -23.Ïebt BÈ‡Â ¬≈∆»¿≈ƒ

טמאים 21) שאכילת מפני והטעם, כרת, חייב והאוכלו
פוסלת. באכילתם המחשבה ולפיכך אכילה, נקראת ופסולים

פיגול.22) היא לזמנו חוץ שמחשבת א, ואין 23)בהלכה
אכילתו. על כרת חייבים

.È‰˙eÁt ‰¯Ë˜‰ ‡ÏÂ ,˙ÈfkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ¿…«¿»»¿»
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·cÓ ÏÎ‡Ï ·MÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .˙ÈfkÓƒ««ƒ¿ƒ»«¿«≈∆¡…ƒ»»»»«¬ƒ»
Èe‡¯‰ ¯·cÓ ¯ÈË˜‰Ï ·LÁL B‡ ˙ÈÊkÓ ˙BÁt»ƒ¿«ƒ∆»«¿«¿ƒƒ»»»»
ÔÈa ÔÓÊ ˙·LÁÓa ÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰¯Ë˜‰Ï¿«¿»»»ƒ¿«ƒ≈¿«¬∆∆¿«≈
˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï ·MÁ .¯Lk Á·f‰ - ÌB˜Ó ˙·LÁÓa¿«¬∆∆»«∆«»≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ«ƒ
ÏÎ‡Ï ·LÁL B‡ ,ıeÁa ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ïe ıeÁa«¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ«∆»«∆¡…
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ïe ‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ««¿«¬ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ««

Ê‰¯Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;¯Lk Á·f‰ - ‰¯Ë˜‰ ÔÓ¿««¿»»«∆«»≈∆≈¬ƒ»¿«¿»»
:¯Ó‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒƒƒ¿¬ƒ»¿»«
el‡ È¯‰ - ˙ÈÊ ÈˆÁ L‡‰ ÏÎ‡˙Â ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡iL∆…««¬ƒ«ƒ¿…«»≈¬ƒ«ƒ¬≈≈
B‡ ÏÎ‡Ï ·MÁ .‡e‰ „Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏ ;ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»∆»ƒ≈∆¡…
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ,˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿»«¿»««¬ƒ«ƒ«≈
ÏÎ‡Ï ·LÁ .ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ‰·LÁn‰ d˙B‡a¿»««¬»»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ»«∆¡…
ÔÈa ,˙ÈÊ ÈˆÁk ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡zLÂ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ¿∆…«¿≈»«»«¬ƒ«ƒ≈
el‡ È¯‰ - ÔÓÊ ˙·LÁÓa ÔÈa ÌB˜Ó ˙·LÁÓa¿«¬∆∆»≈¿«¬∆∆¿«¬≈≈

‡e‰ „Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÌML ;ÔÈÙ¯ËˆÓ24˙ÈÊk ÏÚ ·LÁ . ƒ¿»¿ƒ∆≈¬ƒ»∆»»««¿«ƒ
ÏÎ‡Ï ·LÁ .ÔÈÙ¯ËˆÓ eÏ‡ È¯‰ - ÌÈL e‰eÏÎ‡iL∆…¿¿«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ»«∆¡…
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Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙BÈa ˙ÈÊk25.Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»≈
‰˜È¯Ê ˙ÚL·e ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï ‰ÁÈ·Ê ˙ÚLa ·LÁ»«ƒ¿«¿ƒ»∆¡…«¬ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
˙·LÁÓa ÔÈa ,ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï∆¡…«¬ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬∆∆
˙ÈÊk ÏÚ ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÔÈa ÌB˜n‰26 «»≈¿«¬∆∆«¿«¿≈ƒ»««¿«ƒ

Úa¯‡L ;‰ÎÏB‰ ˙ÚLa ˙ÈÊk ÏÚÂ ‰Ïa˜ ˙ÚLaƒ¿««»»¿«¿«ƒƒ¿«»»∆«¿«
·LÁ .˙Á‡ ‰„B·Úk Ô‰ È¯‰Â ˙BÙ¯ËˆÓ ˙B„B·Ú‰»¬ƒ¿»¿«¬≈≈«¬»««»«
‰B·l‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ıÓw‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒƒ«…∆¿«¬ƒ«ƒƒ«¿»
‰ÁnÏ ıÓw‰ ÌÚ ‰B·l‰L ;ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆«¿»ƒ«…∆«ƒ¿»
ÔÓ ˙ÈÊk ¯ÈË˜‰Ï ·LÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Á·fÏ ÔÈ¯eÓ‡k»≈ƒ«∆«¿ƒ»ƒ»«¿«¿ƒ¿«ƒƒ
.¯‡a˙pL BÓk ,Ïebt ‰Ê È¯‰ - BpÓÊÏ ıeÁ ‰B·l‰«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿»≈
,¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa Blk Á·f‰ Ìc ˜¯ÊÏ ·MÁÓ‰ „Á‡∆»«¿«≈ƒ¿…««∆«À«¿»»
ÔÂÈk - ¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa BÓc ˙ˆ˜Ó ˜¯ÊÏ ·LÁL B‡∆»«ƒ¿…ƒ¿»»«¿»»≈»

ÏÒt Ìc‰ ÔÓ ‰Èf‰ È„k ÏÚ ·LÁL27. ∆»««¿≈«»»ƒ«»»«

(מלכי 24) שנאמר אכילה, נקראת כלבים שאכילת םֿב מפני
הכלבים. יאכלו איזבל ואת י): שלוש 25)ט, אכילת זמן

משנה).26)ביצים. (כסף זית" "כחצי להיות: צריך
פיגול.27) - כדינו ולמחר פסול, - כדינו בחוץ כלומר,

á"ôùú'ä úáè 'ä éùéîç íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
השם.1) שינוי במחשבת שנשחטו הזבחים יבאר

.‡ÌÈÁ·f‰ Ïk2ÔÈa ,ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa eËÁLpL »«¿»ƒ∆ƒ¿¬¿«¬∆∆ƒ«≈≈
¯eaˆ ˙Ba¯˜a ÔÈa „ÈÁÈ ˙Ba¯˜a3‡l‡ ,ÌÈ¯Lk - ¿»¿¿»ƒ≈¿»¿¿ƒ¿≈ƒ∆»

‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡lL4˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ; ∆…»«¿»ƒ¿≈»ƒ««»
ÈepL ˙·LÁÓa eOÚ Ì‡L ,ÁÒt‰ÂÔÈÏeÒt - ÌM‰5. ¿«∆«∆ƒ«¬¿«¬∆∆ƒ«≈¿ƒ

˙ÚLa B‡ ‰ËÈÁL ˙ÚLa Á·f‰ ÌL ‰pLÓ‰ „Á‡Â¿∆»«¿«∆≈«∆«ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
‰˜È¯Êa B‡ ‰ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ‰Ïa˜6e¯‡aL BÓk ,7. «»»ƒ¿«»»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

ÌLÏ ‰ÏBÚ ËÁML ÔB‚k ?‰·BÁ ÌLÏ eÏÚ ‡Ï „ˆÈk≈«…»¿≈»¿∆»«»¿≈
Ì‰L ‰ÏBÚ ÌeMÓ ‡Ï ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÌÈÓÏL¿»ƒ…»¿»«¿»ƒ…ƒ»∆≈
‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ ‡l‡ ,ÌÈÓÏL ÌeMÓ ‡ÏÂ da ÔÈ·iÁ«»ƒ»¿…ƒ¿»ƒ∆»«»ƒ¿»ƒ
ÔBÚÓL ÌLÏ Ô·e‡¯ ˙ÏBÚ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .¯Á‡ Á·Ê8 ∆««≈¿≈ƒ»««¿≈¿≈ƒ¿
ÌÈ¯·c ‰na .ÔBÚÓLÏ ‡ÏÂ Ô·e‡¯Ï ‡Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï -…»¿»…ƒ¿≈¿…¿ƒ¿«∆¿»ƒ
‰ÚË Ì‡ Ï·‡ ;ÔB„Êa Á·f‰ ÌL ¯˜ÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡9 ¬ƒ¿∆»«≈«∆«¿»¬»ƒ»»
‰È˙B„B·Ú Ïk ‰OÚÂ ,‡È‰ ÌÈÓÏL ‰ÏBÚ‰ BfL ‰n„Â¿ƒ»∆»»¿»ƒƒ¿»»»¬∆»
ÔÎÂ .‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ - ÌÈÓÏL ÌLÏ¿≈¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈»¿≈
ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa Ô‡OÚL ÁÒt‰Â ˙‡hÁ‰««»¿«∆«∆¬»»¿«¬∆∆ƒ«≈
.‰¯È˜Ú dÈ‡ - ˙eÚËa ‰¯È˜ÚL .ÌÈ¯Lk - ˙eÚËa¿»¿≈ƒ∆¬ƒ»¿»≈»¬ƒ»

ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ10˙·LÁÓa dÓ„ ‰vnL B‡ d˜ÏnL ¿≈«»∆¿»»∆ƒ»»»¿«¬∆∆
˙‡hÁÂ .ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,‰¯Lk - ÌM‰ ÈepLƒ«≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ¿««

‰ÏeÒt - ÛBÚ‰11. »¿»

ב.2) זבחים השם)3)משנה (שינוי קודש שינוי ד. שם
ששינוי  כתב, שם המשנה על בפירושו (רבינו בציבור ישנו
כאן, בו חזר כנראה חובה, לשם עלו ציבור בקרבנות השם
ר' תוספות ראה בגמרא. מקומות לכמה מנוגד שזה מפני

וצ"ע). שם. איגר מפרש.4)עקיבא שם.5)לקמן משנה
ג. הלכה ראה המקרא, מן זה דין דרשו ז: שם ובגמרא

יג.6) שם ד.7)משנה הלכה יג פרק זה 8)למעלה
והולכה  קבלה בשחיטה, ופוסל בעלים" "שינוי נקרא
זריקה  בשעת בחישב או אחר לשם דמו לזרוק עלֿמנת
אחר  לשם והולכה קבלה שחיטה אבל אחר, לשם שזורק
ראה  ס:), ופסחים ד. (שם חובה לשם ועלו כשרים

כאן. (הכסף9ֿ)משנהֿלמלך כרבא פסק מט. מנחות
עומדת  עב: פסחים דגמרא סתמא וגם "רבא") גורס משנה

זו. נעשית 10)בשיטה שהיא אע"פ סד: זבחים משנה
בהמה. כחטאת שם.11)למעלה

.·ÔÎÂ12ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa eOÚpL ˙BÁn‰ Ïk ¿≈»«¿»∆«¬¿«¬∆∆ƒ«≈
‡ËBÁ ˙ÁnÓ ıeÁ ;ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡ÏÂ ,˙B¯Lk -¿≈¿…»«¿»ƒƒƒ¿«≈

˙B‡˜ ˙ÁÓe13˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·LÁ Ì‡L ,14 ƒ¿«¿»∆ƒ»«¿««≈«¿«¬
ÌM‰ ÈepL .˙BÏeÒt - ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ Ô‰lL∆»∆«¬∆∆ƒ«≈¿ƒ«≈
˙ÁÓ ÌLÏ ‰·„ ˙ÁÓ ıÓwL ÔB‚k ?„ˆÈk ‰ÁÓa¿ƒ¿»≈«¿∆»«ƒ¿«¿»»¿≈ƒ¿«

˙LÁ¯Ó B‡ ,‡ËBÁ15ÌLÏ ˙·ÁÓ B‡ ,˙·ÁÓ ÌLÏ ≈«¿∆∆¿≈«¬««¬«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙LÁ¯Ó«¿∆∆¿≈…«≈»∆

ב.12) כחטאת,13)מנחות דינן אלו שתי סוטה, מנחת
ההלכה. בסוף רבינו שמסיים בכלי 14)כמו נתינה קמיצה,

וראה  יב. שם (משנה המזבח על הקטרה הולכה, שרת,
ו). הלכה יג פרק ומחבת,15)למעלה מרחשת דיני פרטי

הקרבנות. מעשה מהלכות יג בפרק נתבארו

.‚,‰BÎ dÈ‡L ‰·LÁÓ ÌÈL„˜a ·MÁÏ ¯eÒ‡»¿«≈¿»»ƒ«¬»»∆≈»¿»
¯‡a˙iL BÓk16BÓLÏ ‡lL BËÁML Á·Ê ,CÎÈÙÏ . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆«∆¿»∆…ƒ¿

ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,dÓLÏ ‡lL dˆÓwL ‰ÁÓ B‡ƒ¿»∆¿»»∆…ƒ¿»≈¿»≈
elÙ‡ .ÔÓLÏ ˙B„B·Ú ¯‡L ÌÈÏL‰Ï ·iÁ - ‰‚‚Laƒ¿»»«»¿«¿ƒ¿»¬ƒ¿»¬ƒ
˜¯ÊÏ ·iÁ - ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa CÈÏB‰Â Ïa˜Â ËÁL»«¿ƒ≈¿ƒ¿«¬∆∆ƒ«≈«»ƒ¿…

‰BÎ ‰·LÁÓa17˙‡hÁ‰ ÔÈ„ ‰pzL ‰Ó ÈtÓe . ¿«¬»»¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»ƒ««»
˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓ ÔÈ„Â ,ÌÈÁ·f‰ ÏkÓ ÁÒt‰Â¿«∆«ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«

·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚ ÔiÚL ÈtÓ ?˙BÁn‰ ÏkÓ ˙B‡˜18. ¿»ƒ»«¿»ƒ¿≈∆ƒ≈¬≈∆«»
- ˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ :˙‡hÁa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿«»¿»«…»¿«»
‰È˙B„B·Ú ¯‡L ÔÎÂ .˙‡hÁ ÌLÏ ‰ËÈÁL ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈«»¿≈¿»¬∆»
B˙B‡ ÌLÏ ‰OÚzL - B˙‡hÁ ÏÚ :¯Ó‡Â .dÓLÏƒ¿»¿∆¡«««»∆≈»∆¿≈
.‰ÈÏÚa ÌLÏ ‰È‰zL - ÂÈÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡Â .‡ËÁ‰«≈¿¿∆¡«¿ƒ∆»»∆ƒ¿∆¿≈¿»∆»
Ïk ‰È‰zL - EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÁÒt ˙ÈOÚÂ :ÁÒÙa ¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆«¿»ƒ»∆««»¡…∆∆ƒ¿∆»
‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡Â .ÁÒt ÌLÏ B˙iOÚ¬ƒ»¿≈∆«¿∆¡««¬«¿∆∆«∆«
BÓL ‰pL Ì‡ ‡‰ .ÁÒt ÌLÏ B˙ÁÈ·Ê ‰È‰zL - ÈÈÏ«»∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈∆«»ƒƒ»¿
:¯ÓB‡ ‡e‰ ‡ËBÁ ˙ÁÓ·e .ÏeÒt - ÂÈÏÚa ÌL B‡≈¿»»»¿ƒ¿«≈≈
˙‡˜ ˙ÁÓ Èk :¯Ó‡ ‰ËBÒ ˙ÁÓ·e ,‡È‰ ‰ÁÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»∆¡«ƒƒ¿«¿»…

ÔÓLÏ Ô‰ÈOÚÓ Ïk eÈ‰iL - ‡È‰19. ƒ∆ƒ¿»«¬≈∆ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

gaf jkitl ...dpekp dpi`y daygn miycwa aygl xeq`"
milydl aiig ,dbbya oia oecfa oia ...enyl `ly ehgyy

."..onyl zeceard x`y

"חייב  הראשונה בעבודה כבר נפסל שהקרבן אע"פ כלומר,
שלוש  עשה אם ואפילו לשמן", העבודות שאר להשלים
במחשבה  לזרוק "חייב השם שינוי במחשבת עבודות
לשמה. שתהיה ועבודה עבודה כל על חיוב ישנו כי נכונה",
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לעולה) (שקודמת בחטאת הדין יהיה מה בזה, לחקור ויש
כל  קודמין אז גם האם ונפסלה, לשמה שלא ששחטה
שאר  לאחר אפשר שנפסלה שכיון או לעולה עבודותיה
רק  שייכת זו שחקירה ולהעיר העולה. לאחרי עבודותיה
בקדימה  משא"כ נוסף, דין מצד לעולה שקדמה לחטאת
העומר  קדימת כמו הקרבן, חיוב עצם מצד המוכרחת
שאם  פשוט הכבשים, לשני הלחם שתי עמו, הבא לכבש
שכן  ומסתבר כדינו. ההקרבה סדר נשאר בשחיטה נפסל

בדבר. לעיין ויש לעולה, החטאת בקדימת הדין
זו  מהלכה וההוראה האדם, בנפש גם ישנו הקרבנות עניין
אלא  עוד ולא כדבעי, שלא היה מסויים פרט אם שגם היא
שלא  נעשו העבודות שרוב עד עניינים וכמה בכמה שנכשל
להיות  חייב - אחר־כך שבא העניין מכל־מקום כדבעי,

נכונה". "במחשבה
(fp oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הערות.16) שם ראה א, הלכה יח פרק מימרא 17)לקמן
ז: שם רבא ביותר.18)של עליהם ז.19)הזהיר שם

ד. ומנחות

.„dËÁML ÔB‚k ,¯Á‡ Á·Ê ÌLÏ dËÁML ˙‡hÁ«»∆¿»»¿≈∆««≈¿∆¿»»
- ÌÈÓÏL ÌLÏ B‡ ÌL‡ ÌLÏ B‡ ‰ÏBÚ ÌLÏ¿≈»¿≈»»¿≈¿»ƒ
- ÔÈlÁ ÌLÏ dËÁL Ì‡ Ï·‡ .e¯‡aL BÓk ,‰ÏeÒt¿»¿∆≈«¿¬»ƒ¿»»¿≈Àƒ

‰¯Lk BÊ È¯‰20ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,21. ¬≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ

מו:20) שם.21)זבחים אביי של כפירושו

.‰ÔÈÏlÁÓ ÌÈL„w‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«√»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈL„˜ ÔÈÏlÁÓ ÔÈlÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„˜22. »»ƒ¿≈«Àƒ¿«¿ƒ»»ƒ

הלכה 22) הוא שהדין סובר ורבינו מהכתוב. זה למדו שם
רבינו  הקדמת ראה הכתוב. על והסמיכוהו מסיני, למה

הדינים. מחלקי א חלק המשנה על לפירושו

.Â˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰‡aL ÔB‚k ,¯Á‡ ‡ËÁ ÌLÏ dËÁL¿»»¿≈≈¿«≈¿∆»»«¬ƒ«
‰ÏeÒt - Ìc ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ dËÁLe ·ÏÁ23. ≈∆¿»»«¬ƒ«»¿»

ט:23) שם דרבא, בריה אחא כרב

.ÊelÙ‡ ,˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L ¯Á‡ Ì„‡ ÌLÏ dËÁL¿»»¿≈»»«≈∆¿À»«»¬ƒ
‰Úe·˜ dÈ‡L ˙‡hÁ24‰ÏeÒt BÊ È¯‰ -25. «»∆≈»¿»¬≈¿»

ויורד.24) עולה קרבן שמביא למקדש טמא נכנס אם כגון
מדוכא  ועני עופות, שני - ועני בהמה. מביא - עשיר היינו,

סולת. נפשטה.25)– שלא שם רבא של בעיא

.Á- ‰ÏBÚ ·iÁÓ ‡e‰L „Á‡ ÌLÏ dËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»»¿≈∆»∆¿À»»
‰¯Lk BÊ È¯‰26ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,27- ÂÈÏÚ ¯tÎÂ . ¬≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ¿ƒ∆»»

B˙BÓk ˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L B¯·Á ÏÚ ‡ÏÂ28. ¿…«¬≈∆¿À»«»¿

"רב".26) גורסים ויש ג: שם רבא של רבינו 27)מימרא
שכל  רבינו, דעת ד. שבהלכה חולין לשם לדין זה מדמה
שנשנו  דברים מהששה שינוי בהן שיש המחשבות אלו
לא  החטאת, את פוסלות שאינן אלו אפילו שם, במשנה

שם. אביי מדברי לדייק יש וכן חובה. לשם עלתה
ולא 28) עליו" "וכפר מהכתוב למדנו בעלים שינוי פירוש,

כמותו, חטאת מחוייב שהוא חבירו, ומשמעות חבירו. על
נפסלה. לא - חטאת מחוייב שאינו אדם לשם שחט אם אבל

.Ë‰¯Lk - ˙Ó ÌLÏ dËÁL29‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,30 ¿»»¿≈≈¿≈»¿…»¿»
ÈÓ ÌLÏ dËÁL .ÌÈ˙nÏ ‰¯tk ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ∆≈«»»«≈ƒ¿»»¿≈ƒ
‡ÏÂ ‰ÏBÚ ‡ÏÂ ˙‡hÁ ‡Ï ,ÏÏk Ôa¯˜ ·iÁÓ BÈ‡L∆≈¿À»»¿»¿»…«»¿…»¿…
‡e‰ ·iÁÓ ‡nL ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ˙Ba¯˜ ¯‡L31 ¿»»¿»¬≈¿»∆»¿À»

.Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈«

ט:29) וח'.30)שם ד' בהלכה של 31)כמו מימרא
עשה", מחוייב שאינו בישראל אדם לך "שאין שם רבא
עשה. על מקופיא) הגמרא: (בלשון קצת מכפרת וחטאת
מי  על כששחטה ואעפ"כ לעשה. מתכוון רבינו שגם ומובן
שהעולה  מפני הקודמת), הלכה (ראה כשרה עולה, שמחוייב

שעבר. מצוותֿעשה כל על תכפר שהפריש

.ÈdÓc ˜¯ÊÏ ‰ËÈÁM‰ ˙ÚLa ·MÁÂ dÓLÏ dËÁL¿»»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿…»»
ÔÈ·MÁnL ÈÙÏ .‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿»¿ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÚLa ·LÁL ‰·LÁn‰ ˙‡ÊÂ ,‰„B·ÚÏ ‰„B·ÚÓ≈¬»«¬»¿…««¬»»∆»«ƒ¿«
CÎÈÙÏe ,‰˜È¯Ê ˙ÚLa d·LÁ el‡k - ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»¿ƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»

‰ÏeÒt32. ¿»

יוחנן.32) כר' והלכה ט: שם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת
לקבל  עלֿמנת אבל בלבד, לזרוק בעלֿמנת נאמר זה ודין
או  מפיגול למדנו זה דין שהרי כשר, – להוליך עלֿמנת או
מחשבת  או זריקה מחשבת רק ובשניהם בעלים, משינוי

מל"מ). (ראה פוסלות הקטרה

.‡È‰pML ÔÈa ,ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa BËÁML ÁÒt‰«∆«∆¿»¿«¬∆∆ƒ«≈≈∆ƒ»
¯Á‡ Á·Ê ÌLÏ BÓL33- ÔÈlÁ ÌLÏ e‰pML ÔÈa ¿¿≈∆««≈≈∆ƒ»¿≈Àƒ

ÏeÒt34‰na .'‰Ï ‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ; »∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«««∆
‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,BpÓÊa BËÁML ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆¿»ƒ¿«∆«¿»»

˙È¯ÁLa BËÁL elÙ‡ .ÔÒÈa ¯OÚ35ÈepL ˙·LÁÓa »»¿ƒ»¬ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¬∆∆ƒ
‰·LÁÓa BpÓÊa ‡lL BËÁL Ì‡ Ï·‡ .ÏeÒt - ÌM‰«≈»¬»ƒ¿»∆…ƒ¿«¿«¬»»

ÂÈÏÚa ÌLÏ ‡lL ;¯Lk - BÓLÏ ‡lL36‰OÚ - ∆…ƒ¿»≈∆…¿≈¿»»«¬»
ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L ÈÓk37.ÏeÒÙe BpÓÊa ¿ƒ∆≈¿»ƒƒ¿«»

יג:33) ואדרבה,34)שם זה. לדין מקור מצאתי לא
שווה. שדינם ומשמע יחד, ופסח חטאת כוללת המשנה
חולין  לשם ד) הלכה (למעלה עצמו רבינו פסק ובחטאת
"לה'", בו שנאמר מפני זה דין מנמק (בכסףֿמשנה כשרה

חולין). לשם ולא ה' לשם לזבוח שצריך פסק 35)משמע
יש  שבגמרא מפני יהושע, ר' דעת נגד יא: שם כבןֿבתירה

בתירה. בן בדברי בזמנו.36)שקלאֿוטריא שלא
שלא 37) כשחט והפירוש, סא.). (פסחים הגמרא לשון נקט

ז). הערה א הלכה למעלה (ראה בעלים לשם

.·È˙BˆÁ Ì„˜ ¯OÚ ‰Úa¯‡a BÓLÏ BËÁML ÁÒt∆«∆¿»ƒ¿¿«¿»»»»…∆¬
BpÓÊ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÏeÒt -38B˙L ‰¯·Ú .39BËÁLe »¿ƒ∆≈¿«»¿»¿»¿»

ÌLÏ ÌÈÁ·Ê ¯‡L ËÁBM‰ ÔÎÂ ,ÁÒt ÌLÏ BpÓÊaƒ¿«¿≈∆«¿≈«≈¿»¿»ƒ¿≈
ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ˙BˆÁ ¯Á‡ ÔËÁL elÙ‡ ,ÁÒt40, ∆«¬ƒ¿»»««¬¬≈≈¿≈ƒ

.‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡ÏÂ¿…»«¿»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



קני oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - zah 'e iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בןֿבתירה.38) בדעת יב. שם יוחנן לקרבן 39)ר' ופסולה
יא.40)פסח. שם יהושע כר'

.‚È‰„Bz41;ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ - ÌÈÓÏL ÌLÏ dËÁML »∆¿»»¿≈¿»ƒ»¿»«¿»ƒ
eÏÚ ‡Ï - ‰„Bz ÌLÏ ÔËÁML ÌÈÓÏLe.ÌÈÏÚaÏ ¿»ƒ∆¿»»¿≈»…»«¿»ƒ

ÌÈÓÏL ˙‡¯˜ ‰„Bz‰L ÈÙÏ42e‡¯˜ ‡Ï ÌÈÓÏLe , ¿ƒ∆«»ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ…ƒ¿¿
.‰„Bz»

ד.41) תודת 42)זבחים "זבח טו): ז, (ויקרא שנאמר
שם. שלמים, היא שהתודה משמע שלמיו",

.„ÈÏÏk Ôa¯˜ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ÏÚ dËÁML ‰ÏBÚ»∆¿»»«ƒ∆≈¿À»»¿»¿»
ÌLÏ ‡lL dËÁL È¯‰L ,ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï -…»¿»«¿»ƒ∆¬≈¿»»∆…¿≈
·iÁÓ BÈ‡ BÓLÏ dËÁML ‰fL Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÈÏÚa¿»∆»¿««ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿≈¿À»
‰¯tk ·iÁ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡ È‡ ,BÈÚa ÌeÏk¿¿ƒ¿»ƒ∆¿»∆…ƒ¿∆«»«»»
ÌÏBÚÓ ¯·Ú ‡lL Ï‡¯OÈa Ì„‡ EÏ ÔÈ‡L ;ÌÈÓMÏ«»«ƒ∆≈¿»»¿ƒ¿»≈∆…»«≈»

‰OÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ43. «ƒ¿«¬≈

ל.43) הערה ט, הלכה ראה

.ÂË‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰‡a‰ ‰ÏBÚ44ÌLÏ ‡lL d‡OÚL »«»»¿««ƒ»∆¬»»∆…¿≈
ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚa45‰·BÁ ÌLÏ46ÔÈ‡L , ¿»∆»»¿»«¿»ƒ¿≈»∆≈

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏÚa¿»ƒ¿««ƒ»

אותה.44) מקריבים והיורשים בעליה ז:45)שמתו שם
כשהמוריש 46) אפילו אחרת, להביא מחוייב היורש ואין

עולה". עלי "הרי אמר

.ÊË˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL47‡Ï - ÌÈÏÈ‡ ÌLÏ ÔËÁML ¿≈ƒ¿≈¬∆∆∆¿»»¿≈≈ƒ…
¯eavÏ eÏÚ48‰·BÁ ÌLÏ49ÌÈÏÈ‡ Ô‰L ‰nc Ì‡Â . »«ƒ¿≈»¿ƒƒ»∆≈≈ƒ

‰¯È˜Ú ‡È‰L ÈtÓ ,Ô‰Ï eÏÚ - ÌÈÏÈ‡ ÌLÏ ÔËÁLe¿»»¿≈≈ƒ»»∆ƒ¿≈∆ƒ¬ƒ»
˙eÚËa50. ¿»

מט.47) והכוונה 48)מנחות "בעלים", שם: בגמרא
הציבור. הקרבנות כל של בעליהם שהם כדין 49)לציבור,

שני  להביא וחייבים נכונה. בלתי במחשבה שנשחט זבח כל
אחרים. א.50)כבשים הלכה ראה

.ÊÈÚ¯ˆÓ ÌL‡51Ô˙ ‡lL B‡ ,BÓLÏ ‡lL BËÁML ¬«¿…»∆¿»∆…ƒ¿∆…»«
˙BB‰a Èab ÏÚ BÓcÓ52ÌÈÎÒ ÔeÚË -53·¯˜È Ì‡L ; ƒ»««≈¿»¿»ƒ∆ƒƒ¿«

‰·„ ·È¯˜Ók ‡ˆÓ - ÌÈÎÒ ‡Ïa54ÌL‡‰ ÔÈ‡Â , ¿…¿»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»»¿≈»»»
.‰·„ ‡a»¿»»

ברייתא.51) ה. אשם,52)שם מביא שנתרפא מצורע
הימנ  ידו בוהן על מדמו נותן רגלו והכהן בוהן ועל ית

יצא  לא אבל הקרבן, נפסל לא הללו המקרים ובשני הימנית.
אחר. אשם להביא וצריך אשם 53)ידיֿחובתו ככל

טעון 54)מצורע. אשם ואין נדבה, אשם כמקריב כלומר,
בלבד. מצורע אשם אלא נסכים

.ÁÈ¯ÓÚ‰ ÌÚ ‡a‰ O·k55- BÓLÏ ‡lL BËÁML ∆∆«»ƒ»…∆∆¿»∆…ƒ¿
‡l‡ ,ÌÈB¯OÚ ÈL BlL ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ‡È·È ‡Ï…»ƒƒ¿«¿»ƒ∆¿≈∆¿ƒ∆»

˙B·„p‰ ¯‡Lk „Á‡ ÔB¯OÚ56ÌLÏ ‰ÏÚ ‡Ï È¯‰L ; ƒ»∆»ƒ¿»«¿»∆¬≈…»»¿≈
‰ÏÚÈ ‡Ï - BÓLÏ ‡lL BËÁML „ÈÓz ÔÎÂ .B˙·BÁ»¿≈»ƒ∆¿»∆…ƒ¿…«¬∆

ÌÈˆÚ È¯Ê‚ ÈL BnÚ57‡Ï È¯‰L ;ÌÈ„ÈÓz‰ ¯‡Lk ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒƒ¿»«¿ƒƒ∆¬≈…
.˙B·„p‰ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,„ÈÓz‰ ˙·BÁÏ ‰ÏÚ»»¿««»ƒ∆»¬≈¿»«¿»

חוץ 55) הוא, אחד עשרון כבש נסכי כל בניסן, עשר בששה
עשרונים. שני טעונה שהיא העומר, זה 56)ממנחת ואין

הוא  זה שכבש מפני הקודמת, בהלכה מצורע לאשם דומה
כרבא  פסק אחד, עשרון ומנחתה נדבה באה ועולה עולה,
נגד  "רבא") שגרסו שאם, ד"ה שם תוספות (ראה פט: שם

על 57)אביי. עצים מערכת בבוקר שהבעירו אע"פ
עצים, גזרי שני התמיד קרבן עם ביחד מביאים המזבח,
ומוספין  תמידין מהלכות (פ"ב המערכה על אותם ומוסיפים

ה"ב).

.ËÈ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL58B‡ ,ÔÓLÏ ‡lL ÔËÁML ¿≈ƒ¿≈¬∆∆∆¿»»∆…ƒ¿»
˜¯fÈ Ìc‰ - ÔpÓÊ ¯Á‡Ï ÔÈa ÔpÓÊ ÈÙÏ ÔÈa ÔËÁML59 ∆¿»»≈ƒ¿≈¿«»≈¿««¿«»«»ƒ»≈

ÏÎ‡È ¯Oa‰Â60L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÏ ¯eavÏ eÏÚ ‡l ¿«»»≈»≈««ƒ∆…»«ƒ¿≈
˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙aL ‰˙È‰ Ì‡Â .‰·BÁ61- ˜¯Ê Ì‡Â , »¿ƒ»¿»«»…ƒ¿…¿ƒ»«

.·¯ÚÏ ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Ï ‰ˆ¯‰À¿»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆

השבועות.58) בחג שמקריבים ציבור ברייתא 59)שלמי
מח. את 60)שם לאכול מותר אם דעתו גילה לא רבינו

האימורים, את עדיין הקטירו שלא ואע"פ ביום, הבשר
(ראה  נדבה קרבנות ככל ביוםֿטוב להקטירם אסור שהרי
ד"ה  כ: ביצה ובתוספות ח. הלכה חגיגה מהלכות א פרק
להקטיר  שאסור מפני ביום, אכילתם להתיר מצדדים מאי,
הבשר. את לאכול שמותר נאבדו כאילו זה הרי האימורים
שם  ביצה וצל"ח כבשי, ד"ה כח: נזיר תוספות וראה

בזה). זריקה 61)שהאריך שבות על גזרו לא חכמים
זו. שבות על גזרו בשבת אבל ביוםֿטוב,

.Î¯ÈÊ ÈÓÏL ÔÎÂ62ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL ÔËÁML ¿≈«¿≈»ƒ∆¿»»∆…ƒ¿»««
ÔÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡lL Èt63ÌBÈÏ ƒ∆…»«¿»ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿

‰ÏÈÏÂ64ÌL‡Â ¯ÈÊ ÌL‡ ÔÎÂ .ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â , »«¿»¿≈»¿ƒ∆∆¿≈¬«»ƒ«¬«
eÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL ÔËÁML Ú¯ˆÓ¿…»∆¿»»∆…ƒ¿»««ƒ∆…»

.ÌÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¬≈≈∆¡»ƒ

שלא 62) ששחטן נזיר שלמי שאר לוי, "תני כד: נזיר
ליום  ונאכלין חובה לשם לבעלים עלו ולא כשרין כמצוותן,
"שלא  רבינו ומפרש זרוע". ולא לחם לא טעונין ואינן אחד,
ובמנחות  אחרת, פירש שם (רש"י לשמם שלא כמצוותן"

הפירושים). שני הביא אע"ג 63)מח: לוי. תני מח. מנחות
מפני כלוי, פסק פסולים, ד:) (שם רב רב שלדעת שדעת

ה). (שם כשלמים 64)הופרכה ולא נזיר שלמי כדין
שביניהם. ולילה ימים לשני שנאכלים אחרים,

á"ôùú'ä úáè 'å éùéù íåé

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
וחישב 1) אחרת, מחשבה זמן מחשבת עם עירב אם יבאר

איפכא. או למעלה למטה הניתנים הדמים על

.‡e¯‡a ¯·k2˙B„B·Ú‰ Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·MÁÓ‰L , ¿»≈«¿∆«¿«≈¿««≈«¿«»¬
Ì‡Â ;Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôa¯w‰ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ«¬∆∆«»«»¿»»¿≈ƒ¿ƒ
ÌÈ¯·c ‰na .Ïebt Ôa¯w‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·MÁƒ≈«¬∆∆«¿««»¿»ƒ«∆¿»ƒ
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‰·LÁÓ ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÌÚ ·¯Ú ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…≈≈ƒ«¬∆∆«¿««¬»»
Ì‡ Ï·‡ ;˙¯Á‡3˙·LÁÓ B‡ ,ÌB˜Ó ˙·LÁÓ ·¯Ú «∆∆¬»ƒ≈≈«¬∆∆»«¬∆∆

˙‡hÁ·e ÁÒÙa ÌM‰ ÈepL4- ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÌÚ , ƒ«≈¿∆«¿«»ƒ«¬∆∆«¿«
CÈÏB‰Â Ïa˜Â ËÁL ?„ˆÈk .Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôa¯w‰«»¿»»¿≈ƒ≈«»«¿ƒ≈¿ƒ

el‡ ˙B„B·Ú Úa¯‡a Bz·LÁÓe ,˜¯ÊÂ5˙·LÁÓ ¿»««¬«¿¿«¿«¬≈«¬∆∆
ÔzÚa¯‡Ó ˙Á‡a Bz·LÁÓ ‰˙È‰L B‡ ,ÔÓf‰«¿«∆»¿»«¬«¿¿««≈«¿«¿»
Bz·LÁÓ ‰˙È‰ ˙B„B·Ú‰ ¯‡L·e ÔÓf‰ ˙·LÁÓ«¬∆∆«¿«ƒ¿»»¬»¿»«¬«¿
¯‡La ÏÏk ‰·LÁÓ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï B‡ ‰BÎ¿»…»¿»»«¬»»¿»ƒ¿»
˙·LÁÓa ËÁL Ì‡ Ï·‡ .Ïebt ‰Ê È¯‰ - ˙B„B·Ú‰»¬¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«¬∆∆
B‡ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa ˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ïa˜Â ÔÓf‰«¿«¿ƒ≈ƒ»«¿«¬∆∆«»
˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ïa˜Â ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa ËÁML∆»«¿«¬∆∆«»¿ƒ≈ƒ»«
ÏeÒt ‡l‡ ,Ïebt BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¬≈∆≈ƒ∆»»
ÈepL ˙·LÁÓa ÔËÁML ˙‡hÁ‰Â ÁÒt‰ ÔÎÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈«∆«¿««»∆¿»»¿«¬∆∆ƒ

ÌM‰6B‡ ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˜¯ÊÂ CÈÏB‰Â Ïa˜Â «≈¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿«¬∆∆«¿«
˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ïa˜Â ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÔËÁML∆¿»»¿«¬∆∆«¿«¿ƒ≈ƒ»«
.ÏeÒt ‡l‡ ,Ïebt ‰Ê ÔÈ‡ - ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa¿«¬∆∆ƒ«≈≈∆ƒ∆»»

˙BÙBÚa ÔÈc‰ ‡e‰Â7˙BÁn·e8‡l‡ Ïebt ÌL ÔÈ‡ . ¿«ƒ¿«¿»≈≈ƒ∆»
˙·LÁÓ dnÚ ·¯Ú ‡ÏÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÏÒÙpL Ôa¯»̃¿»∆ƒ¿«¿«¬∆∆«¿«¿…≈≈ƒ»«¬∆∆
dnÚ ·¯Ú ‡ÏÂ ,ÛBqa ‡ÏÂ ‰lÁza ‡Ï ÌB˜n‰«»…«¿ƒ»¿…«¿…≈≈ƒ»
˙·LÁÓa ÔÈÏÒÙpL ˙Ba¯wa ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ«¬∆∆ƒ«≈«»¿»∆ƒ¿»ƒ¿«¬∆∆

ÌM‰ ÈepL9. ƒ«≈

הנזכרים 2) המונחים פירוש שם, ראה ה"א. פי"ג למעלה
ב.3)כאן. כט, זבחים פסול 4)משנה, השם ששינוי

ב.7)שם.6)בכולן.5)בהם. סד, משנה,8)שם
א. יב, פוסל 9)מנחות אינו השם ששינוי בקדשים אבל

ואע"פ  פיגול, מידי מוציאה השם שינוי מחשבת אין בהם,
ה"א. פט"ו למעלה ראה חובה. לשם עולים שאינם

.·ÏÎ‡Ï ÌlÎa B‡ ˙B„B·Ú‰ Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·MÁÓ‰«¿«≈¿««≈«¿«»¬¿À»∆¡…
B‡ ,¯ÁÓÏ ˙ÈÊÎe ıeÁa ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·cÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ»»»»«¬ƒ»«¿«ƒ¿»»

ıeÁa ˙ÈÊÎe ¯ÁÓÏ ˙ÈÊk10ıeÁa ˙ÈÊ ÈˆÁk B‡ , ¿«ƒ¿»»¿«ƒ««¬ƒ«ƒ«
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¯ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁk B‡ ,¯ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ¿«¬ƒ«ƒ¿»»«¬ƒ«ƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ

Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôa¯w‰ È¯‰ - ıeÁa11·¯Ú Ì‡ ÔÎÂ . «¬≈«»¿»»¿≈ƒ¿≈ƒ≈≈
‰¯Ë˜‰a ‰·LÁn‰12Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -13. ««¬»»««¿»»¬≈∆»¿≈ƒ

המקום,10) למחשבת הזמן מחשבת הקדים אם בין כלומר,
להיפך. לדעת 11)ובין בניגוד כחכמים, – ב כט, זבחים

למחשבת  הזמן מחשבת קדמה שאם האומר יהודה רבי
פיגול. זה הרי – כזית 12)המקום להקטיר עלֿמנת שחט

המקום. מחשבת הקדים או למקומו חוץ וכזית לזמנו חוץ
פירש 13) לא (רבינו אדם. אכילת כדין מזבח אכילת שדין

כזית  ולהקטיר לזמנו חוץ כזית לאכול חישב אם הדין מה
ש  שמפני ולומר לצדד אפשר למקומו. "שאין חוץ שנינו

אין  ה"י) פי"ד למעלה (ראה מצטרפים" והקטרה אכילה
ולפיכך  האכילה, במחשבת כלל פוגמת ההקטרה מחשבת
לפי  בפירוש נאמר ה"ב פ"ב זבחים בתוספתא פיגול. הקרבן

פיגול). שאינו הגר"א גירסת

.‚˙·LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ï B‡ ÏÎ‡Ï ·MÁƒ≈∆¡…¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆
- ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˙ÈÊk ¯ÈË˜‰Ï B‡ ÏÎ‡ÏÂ ÌB˜n‰«»¿∆¡…¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¬∆∆«¿«

¯Á‡L ÔÈa ˙ÈÊk ˙·LÁÓ ÌÈc˜‰L ÔÈa .Ïebt ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈∆ƒ¿ƒ«¬∆∆¿«ƒ≈∆ƒ≈
.˙ÈÊk Ïˆ‡ ·eLÁ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÔÈ‡L .d˙B‡»∆≈¬ƒ«ƒ»≈∆¿«ƒ

.„·MÁ14˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ƒ≈«¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆«¿«¿«¬ƒ«ƒ
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«»¿»«¿»««¬ƒ«ƒ«≈

ÔÓf‰ ˙·LÁÓa15ÏÚ ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .Ïebt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬∆∆«¿«¬≈∆ƒ¿≈ƒ»««
˙ÈÊk ÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁ16 ¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆«¿«¿»«¿»««¿«ƒ

È¯‰ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa BÈˆÁÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa BÈˆÁ∆¿¿«¬∆∆«¿«¿∆¿¿«¬∆∆«»¬≈
.Ïebt ‰Ê∆ƒ

הסמוכה.14) ההלכה האומר 15)ראה כרבא א. לא, שם
המקום  שמחשבת אע"פ כלומר, הפיגול". כישן "ויקץ
לפגל. מצטרפות הן – הזמן מחשבות שתי בין הפסיקה

עצמו.16) בפני זית חצי כל על כשיחשב מדבר הקודם הדין
את  אחד בדיבור כלל אם שאפילו רבותא, משמיענו וכאן
עם  הזמן של הזית כחצי מצטרף והמקום, הזמן מחשבת
רב  של מימרא נתפגל, והקרבן הראשון הזמן של זית כחצי

שם. אשי,

.‰Ì˙B‡ ÔzÏ ‰hÓÏ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ ÏÚ ·LÁ»«««»ƒ«ƒ»ƒ¿«»ƒ≈»
,‰hÓÏ Ìz˙Ï ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ÏÚ B‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»««ƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ»¿«»
BÓk ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L el‡ ˙B·LÁÓa ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿«¬»≈∆≈»¿ƒ¿

e¯‡aL17Ô‰nÚ ·¯ÚÂ ,18‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ∆≈«¿¿≈«ƒ»∆«¬∆∆«¿«¬≈∆
Ïebt19dc·Ï ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ Ô‰nÚ ·LÁ Ì‡Â .20- ƒ¿ƒ»«ƒ»∆«¬∆∆«»¿«»

.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ

ה"ח.17) פי"ג חישב 18)למעלה אחרת בעבודה פירוש,
זמן. ברייתא.19)מחשבת - א כז, בלי 20)שם פירוש,

אפשר  בדוחק להשמיענו. בא מה להבין קשה הזמן. מחשבת
אלו  נכונות בלתי שמחשבות לחשוב, תטעה שלא לפרש,
מידי  מוציאות אבל החמור, פיגול מידי מוציאות אינן אמנם

"לבדה". המילה את למחוק ורצוי הקל. פסול

.Â·LÁ21,‰hÓÏ ¯ÁÓÏ Bz˙Ï ‰ÏÚÓÏ Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ »«««»«ƒ»¿«¿»¿ƒ¿»»¿«»
B‡ ,‰ÏÚÓÏ ¯ÁÓÏ Bz˙Ï ‰hÓÏ Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ B‡««»«ƒ»¿«»¿ƒ¿»»¿«¿»
¯ÁÓÏ Bz˙Ï ÏÎÈ‰a ÌÈÙa Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ ·LÁL∆»«««»«ƒ»ƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿»»
ÁaÊna Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ ·LÁL B‡ ,ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««ƒ∆»«««»«ƒ»«ƒ¿≈«
Û‡ .Ïebt BÈ‡ - ÏÎÈ‰a ÌÈÙa ¯ÁÓÏ Bz˙Ï ÔBˆÈÁ‰«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«≈»≈ƒ«
ÌB˜Ó ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁL Èt ÏÚ«ƒ∆»««¬∆∆«¿«ƒ¿ƒ»¿
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Bz·LÁÓa Ìc‰ ˙È˙¿ƒ««»¿«¬«¿¬≈∆»¿≈ƒ

el‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ¯Á‡Óe22‡lL ÔzpL Ìc‰L , ≈««∆≈«¿«¬»≈∆«»∆ƒ«∆…
‰Ê ‰È‰È ‡Ï ‰nÏ ,BÓB˜Óa Ôz el‡k - BÓB˜Ó·ƒ¿¿ƒƒ«ƒ¿»»…ƒ¿∆∆
BÓB˜Óa ‡lL Ìc‰ ÔzÏ ·LÁL BÊ ‰·LÁÓa Ïebtƒ¿«¬»»∆»«ƒ≈«»∆…ƒ¿
Èt ÏÚ Û‡ ,BÓB˜Óa ‡lL Ôzp‰ Ìc‰L ÈtÓ ?¯ÁÓÏ¿»»ƒ¿≈∆«»«ƒ»∆…ƒ¿««ƒ
BÓk ,‰ÏÈÎ‡a ¯Oa‰ ¯ÈzÓ BÈ‡ ,¯Lk Á·f‰L∆«∆«»≈≈«ƒ«»»«¬ƒ»¿

e¯‡aL23‰˜È¯Ê ÏÎÂ ;24¯Oa‰ ˙¯zÓ dÈ‡L ∆≈«¿¿»¿ƒ»∆≈»«∆∆«»»
.Ïbt ‡Ï - BpÓÊÏ ıeÁ dzÏ ·LÁ Ì‡ ,‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿«…ƒ≈

CÎÈÙÏ25- ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‰Ê Á·Êa ·LÁÂ ¯ÊÁ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«¿»«¿∆«∆«¬∆∆«¿«
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ

שכאן 21) מפני הקודמת, שבהלכה לדין דומה זה אין שם.
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ולכן  אחרת, פסול מחשבת עם מעורבת עצמה הזמן מחשבת
כסףֿמשנה). (ראה פוסלת אלא מפלגת פ"ב 22)אינה

זוטרא.24)שם.23)ה"י. מר של מימרא - א כז, זבחים
שלמעלה:25) השאלה על רבינו תשובת סיום היא זו פיסקה

פיגול?". זה יהיה לא "למה

.Ê˙ÚLa ‡Ï Ï·‡ ‰ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ÔÓÊ ˙·LÁÓ ·LÁ»««¬∆∆¿«ƒ¿«¿ƒ»¬»…ƒ¿«
˙ÚLa ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁL B‡ ,‰B·l‰ ËewÏƒ«¿»∆»««¬∆∆«¿«ƒ¿«

‰B·l‰ ËewÏ26BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ‡Ï Ï·‡ ƒ«¿»¬»…ƒ¿«¿ƒ»¬≈
Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt27ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁiL „Ú ; ¿»¿≈»ƒ«∆«¿…«¬∆∆«¿«

¯Èzn‰ ÏÎa28˙ÚLa ,‰B·l‰ ÌÚ ıÓw‰ ‡e‰L , ¿»««ƒ∆«…∆ƒ«¿»ƒ¿«
˙È˙ ˙ÚLa B‡ ,‰B·l‰ ËewÏÂ ıÓw‰ ˙ˆÈÓ¿̃ƒ««…∆¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ«

Ô˙˜È¯Ê ˙ÚLa B‡ ,Ô˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,ÈÏka Ô‰ÈL29. ¿≈∆«¿ƒƒ¿«»»»ƒ¿«¿ƒ»»

בכלי 26) הקומץ את מניח הסולת, מן הכהן שקמץ אחרי
על  ומניחה המנחה, שעל הלבונה כל את ומלקט שרת
ה"ב), הקרבנות מעשה מהל' (פי"ג ביחד ומקטירם הקומץ
אחד. מתיר נקראים – והלבונה הקומץ – ושניהם

פיגול 27) אין האומרים א. טז, מנחות במשנה, כחכמים
מתיר. –28)בחצי הראשון המתיר בחצי שחישב ואע"פ

שליקט  אומרים אנו אין שתק, הלבונה ובילקוט – בקומץ
ואע"ג  החכמים. לדעת כשמואל הראשונה. מחשבת דעת על
משום  דעתו נגד רבינו פסק באיסורין, כרב שהלכה

משנהֿלמלך. ראה שם, וצ"ל 29)שהופרכה סופר, טעות
(כסףֿמשנה). "הקטרתם"

.Á‰B·l‰ ¯ÈË˜iL ıÓw‰ ˙¯Ë˜‰ ˙ÚLa ·LÁ»«ƒ¿««¿»««…∆∆«¿ƒ«¿»
˙ÏbÙÓ ‰¯Ë˜‰ ÔÈ‡L ,Ïebt dÈ‡ - ¯ÁÓÏ¿»»≈»ƒ∆≈«¿»»¿«∆∆

‰¯Ë˜‰30ıÓw‰ B‡ dc·Ï ‰B·l‰ ¯ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»¿«»«…∆
BÊ È¯‰ - ¯ÁÓÏ ÌÈ¯ÈL ÏÎ‡Ï ·MÁÓ ‡e‰Â Bc·Ï¿«¿¿«≈∆¡…¿»ƒ¿»»¬≈

Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt31.¯ÈzÓ ÈˆÁa ÔÈÏbÙÓ ÔÈ‡L , ¿»¿≈»ƒ∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ
¯ÈË˜iL ·LÁÂ Bc·Ï ıÓw‰ ˙‡ ¯ÈË˜‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿ƒ∆«…∆¿«¿»«∆«¿ƒ

B·Ï·LÁÂ ‰B·l‰ ¯ÈË˜‰ Ck ¯Á‡Â ,¯ÁÓÏ ‰ ¿»¿»»¿««»ƒ¿ƒ«¿»¿»«
‰ËLt È¯‰L ,Ïebt ‰Ê È¯‰ - ¯ÁÓÏ ÌÈ¯ÈM‰ ÏÎ‡iL∆…««¿»ƒ¿»»¬≈∆ƒ∆¬≈»¿»

‰Án‰ ÏÎa ÔÓÊ ˙·LÁÓ32. «¬∆∆¿«¿»«ƒ¿»

כרב 30) לזמנו, חוץ להקטיר אחרת בעבודה חישב אם אלא
דפומבדיתא". "חריפי דעת נגד א. יז, שם רב, בשם חסדא

חנינא.31) רבי בשם המנונא רב שכל 32)שם, ואע"פ
היא  הראשונה שהרי מפלגת, אינה עצמה בפני מחשבה
ההלכה), בתחילת (ראה הקטרה מפלגת ואינה הקטרה,
מפלגות. יחד שתיהן – מתיר בחצי מחשבה היא  והשניה
כחצי  ולהקטיר זית כחצי לאכול לחישב זה דין בין מה (צ"ע
שאין  מפני כשר, שהזבח ה"י), (פי"ד למעלה שאמרנו זית,
שיעור  חצי בין הבדל יש ואולי, מצטרפים. והקטרה אכילה
ובחצי  כשר, הזבח שם שהרי לדבר, וראיה מתיר. לחצי

פסול). הזבח מתיר

.ËÌeLÓL È„k ¯ÈË˜‰33‰B·l‰ ÌÚ ıÓw‰ ÔÓ ƒ¿ƒ¿≈À¿ƒ«…∆ƒ«¿»
ÌÈ¯ÈM‰ ÔÓ ÌeLÓL È„k ÏÎ‡iL ·MÁÓ ‡e‰Â¿¿«≈∆…«¿≈À¿ƒ«¿»ƒ

ÌÈÏL‰L „Ú ,¯ÁÓÏ34‰B·l‰ ÌÚ ıÓw‰ Ïk ¿»»«∆ƒ¿ƒ»«…∆ƒ«¿»
Û‡L ;Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¬≈¿»¿≈»ƒ∆«

C¯c ÔÈ‡ - ËÚÓ ËÚÓ CÎa ‰ÏÈÎ‡ C¯cL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆¬ƒ»¿»¿«¿«≈∆∆
CÎa ‰¯Ë˜‰35¯Ë˜‰ ‡lL ‰ÁÓk BÊ È¯‰ ‡l‡ , «¿»»¿»∆»¬≈¿ƒ¿»∆…À¿«

.dˆÓÀ̃¿»

קטן.33) אחרי 34)גרעין שומשום כדי שהקטיר פירוש,
הקומץ  כל את שגמר עד המחשבה באותה שומשום כדי

אומר 35)והלבונה. אחד ב. טז, שם אמוראים מחלוקת
רבינו  ופסק פיגול. אומר ואחד פסול, אומר ואחד כשר,
דעת  מפני נדחתה פיגול האומר שדעת מפני "פסול",
השניים  דעת מפני נדחתה "כשר" האומר דעת וכן השניים,

(כסףֿמשנה). כשירה אינה שהמנחה שסוברים

.È˙B‡˜ ˙ÁÓ B‡ ‡ËBÁ ˙ÁÓ36‰ÈÏÚ ‰È‰L ƒ¿«≈ƒ¿«¿»∆»»»∆»
‰B·Ï37ËwÏiL Ì„˜ ÔÓf‰ ˙·LÁÓ da ·LÁÂ ¿»¿»«»«¬∆∆«¿«…∆∆¿«≈

¯Á‡ Ì‡Â .Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ‰B·l‰«¿»¬≈¿»¿≈»ƒ¿ƒ««
‰B·l‰ ËwlL38È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‰ÈÏÚ ·LÁ ∆ƒ≈«¿»»«»∆»«¬∆∆«¿«¬≈

Ïebt ‰Ê39. ∆ƒ

והערות 36) ה"ג, פי"ד למעלה (ראה לבונה טעונות שאינן
(ראה ופסולות 37)שם). הלבונה את מסלק שאינו זמן כל

ה"י). פי"א (שם).38)למעלה להכשירה וחזרה
כמצוותו.39) המתיר קרב שהרי

.‡Èe¯ÒÁL ÌÈ¯ÈL40¯ÈË˜‰Â ,‰¯Ë˜‰Ï ‰ˆÈÓ˜ ÔÈa ¿»ƒ∆»¿≈¿ƒ»¿«¿»»¿ƒ¿ƒ
eÚa˜ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ıÓw‰«…∆¿«¬∆∆«¿«¬≈∆»≈ƒƒ¿¿
.Ïebt BÈ‡Â eÚa˜ ‡Ï B‡ ,Ïebt Ô‰ È¯‰Â ÏebÙÏ¿ƒ«¬≈≈ƒ…ƒ¿¿¿≈ƒ

חזר 40) ע"ב שם (אמנם יב.). (מנחות נפשטה שלא בעיא
לרבי  שאפילו לומר, רצה כאילו ונראה מדבריו, רבא בו
רבינו  אבל בפיגול. לקובעו מועילה ההקטרה אין עקיבא
עקיבא  שלרבי לפניֿזה שפשט ממה רק בו שחזר סובר,
רבי  מדברי לזה ראיה שאין ואמר לפיגול, ההקטרה קובעת

המוריה'). 'הר בתיקו, הבעיה נשארה ובכן עקיבא,

á"ôùú'ä úáè 'æ ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
מהם 1) שנתן והפנימי החיצון מזבח על הניתנים דמים יבאר

בלתי  במחשבה והשנית נכונה, במחשבה ראשונה מתנה
נכונה.

.‡Ì‰Ó Ô˙pL ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ∆»«≈∆
‰iL ‰znÓ Ô˙Â ,‰BÎ ‰·LÁÓa ‰BL‡¯ ‰zÓ«»»ƒ»¿«¬»»¿»¿»«ƒƒ»»¿ƒ»
B‡ ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa B‡ ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa CÏÈ‡Â¿≈«¿«¬∆∆ƒ«≈¿«¬∆∆«»

Ôa¯w‰ ‰ˆ¯‰Â ¯tk ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ2Ì‡Â . «¬∆∆«¿«¬≈∆ƒ≈¿À¿»«»¿»¿ƒ
˙Bzn‰ ÌÈÏL‰Â ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ô˙»«∆»ƒ»¿«¬∆∆«¿«¿ƒ¿ƒ««»

Ïebt ‰Ê È¯‰ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa3‰BL‡¯ ‰znL ; ¿«¬∆∆«»¬≈∆ƒ∆«»»ƒ»
¯wÚ‰ ‡È‰4ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk Ï·‡ . ƒ»ƒ»¬»»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈«

,e¯‡aL BÓk ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈÓÈt‰«¿ƒƒƒ¿À»¿«¿ƒ∆∆∆¿∆≈«¿
da „ÈÒÙ‰ ‡l‡ d˜˙k ‡lL Ô‰Ó ˙Á‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«««≈∆∆…¿ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»
Á·f‰ - Ô˜˙k ¯‡M‰ Ïk Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰·LÁÓ‰««¬»»««ƒ∆»«»«¿»¿ƒ¿»«∆«

ÏeÒt5. »
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ãycew zegiyn zecewpã

dpzn mdn ozpy oevigd gafnd lr oipzipd mincd lk"
mincd lk la` ...xtik df ixd ...dpey`x daygna dpey`x
m` ..df z` df oiakrn oleke"...iniptd gafnd lr mipzipd

."leqt gafd ...dpwzk `ly odn zg` ozp

והפנימי  החיצון המזבח זו: מהלכה ה' בעבודת ההוראה
היינו  והפנימיים, החיצוניים העניינים הם האדם בעבודת
עם  קשור המצוות קיום התורה. ולימוד המצוות קיום
שעם  צדקה מצות למשל כמו שבעוה"ז, גשמיים דברים
על  מדובר מכל־מקום העני", נפש ל"החיית קשורה היותה

גשמי. ממון
חיות  היינו דמים, מתן של עניין ישנו המזבחות בשני
וגם  הלב פנימיות של עניינים גם כי שבלב, והתלהבות
בחיות  להעשות צריכים הלב לחיצוניות הקשורים עניינים
קיום  היינו החיצוניים, שבעניינים אלא ובהתלהבות.
הגישה  כלומר העיקר", היא ראשונה "מתנה המצוות
שזהו  ה', רצון לקיום נכונה מחשבה להיות צריכה הכללית
ובזה  וצוונו", במצותיו קדשנו "אשר מצוות של תוכנן
בזה, אחר עניין יתערב שלא יתירה זהירות להיות צריכה
יתערב  אם גם הראשונה במחשבה זאת שפעל אחר אבל
כי  העבודה, את לפסול ביכולתו אין רצוי, בלתי עניין
מדבר  כי־אם יהודי של מפנימיותו אינו רצוי הלא העניין
אבל  בקרבך". אשר מ"הגוי או בו, קשור שאינו חיצוני
ו"כולן  יתירה, זהירות להיות צריכה הלב פנימיות בענייני
צריכה  הלב פנימיות של בעבודה כי זה", את זה מעכבין
יותר  נעלה שהעניין וככל ופרט, פרט כל על זהירות להיות
שנמצא  תלמיד־חכם על־דרך יותר, פעוט עניין בו פוגם כך
שאינו  תלמיד־חכם שאינו מי אצל משא"כ בגדו, על רבב

כלום.
שלא  יתירה זהירות להיות צריכה התורה בלימוד גם כך

לידי ח"ו יבוא שלא רצוי, בלתי עניין בו מצב יתערב
של  בעניינים כי כהלכה", שלא בתורה פנים ש"מגלה
נתן  "אפילו הקב"ה של ורצונו חכמתו שהיא אמת" "תורת

פסול". הזבח כתיקנה, שלא מהן אחת
(gp oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

אחר.2) קרבן להביא צריכים הבעלים פי 3)ואין על ואף
מחשבת  עירב שאם א הלכה טז בפרק למעלה שאמרנו

פיגול. ואינו פסול הזמן מחשבת עם ולפיכך 4)המקום
הפיגול  את מבטלת אינה האחרות במתנות המקום מחשבת

כמצוותו. המתיר קרב המדובר 5)שהרי אין כאן
הסמוכה. בהלכה מבוארים שדיניה הזמן במחשבת

.·¯‡Ma ˜˙LÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‰BL‡¯a ·LÁ6B‡ , »«»ƒ»«¬∆∆«¿«¿»««¿»
˙·LÁÓa Ô˙pL ‰B¯Á‡‰ ÔÓ ıeÁ Ô˜˙k Ôlk Ô˙pL∆»«À»¿ƒ¿»ƒ»«¬»∆»«¿«¬∆∆

ÔÓf‰7‰fiL „Ú ,Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -8 «¿«¬≈∆»¿≈ƒ«∆«∆
Ô‰ ˙Á‡ ‰zÓa Ôlk È¯‰L ;ÔÓf‰ ˙·LÁÓa9. ¿«¬∆∆«¿«∆¬≈À»¿«»»««≈

מחשבה 6) דעת "על אומרים: אנו שאין רבינו, משמיענו
עושה". הוא שהמתנה 7)הראשונה אומרים אנו אין
הקובעת. היא בחצי 9)כולן.8)האחרונה מפגלים ואין

מתיר.

.‚˙BiÓÈt‰ ˙B‡hÁ‰ Ì„a Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë10.˙ÏbÙÓ ¿ƒ«∆¿«¿«««»«¿ƒƒ¿«∆∆
˙·LÁÓ Ìca Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë ˙ÚLa ·LÁ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«¿ƒ«∆¿««»«¬∆∆

.‰Èf‰ ˙ÚLa ·MÁÓk ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰«¿«¬≈∆ƒ¿«≈ƒ¿««»»

מזבח 10) על באצבעו הכהן מזה הפנימיות חטאות דם
שבמזרק  בדם הזייה כל לפני אצבעו וטובל שבהיכל הפנימי

אצבעו. את הכהן וטבל ו): ד, (ויקרא בתורה ככתוב

.„˙B‡hÁa ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁÂ ‰¯ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰»»≈»¬»»¿»««¬∆∆«¿«««»
.Ïebt BÈ‡ - ÌÈÙa ‰OÚp‰ ¯·„a ÌÈÙa ˙BOÚp‰««¬ƒ¿ƒ¿»»««¬∆ƒ¿ƒ≈ƒ

.Ïebt ‰Ê È¯‰ - ıeÁa ‰OÚp‰ ¯·„a ·LÁ»«¿»»««¬∆«¬≈∆ƒ

.‰‰¯ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk11ËÁBL ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ≈«»»≈»¬»»¿»«¬≈ƒ≈
ÌÈÙÏ ‰Èf‰‰L ;Ïebt BÈ‡ - ¯ÁÓÏ BÓc ˙Bf‰Ï¿«»¿»»≈ƒ∆««»»ƒ¿ƒ

.ÏÎÈ‰a«≈»

היא.11) חוץ היכל לגבי

.Â‰fÓ È‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ÏÎÈ‰a „ÓBÚ ‰È‰»»≈«≈»¿»«¬≈¬ƒ«∆
ÌÈ¯ÈL CtLÏ12·LÁ È¯‰L ;Ïebt BÈ‡ - ¯ÁÓÏ ƒ¿…¿»ƒ¿»»≈ƒ∆¬≈»«

„ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ıeÁa ‰OÚp‰ ¯·„a ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»»««¬∆«¬»ƒ»»≈
¯ÁÓÏ ÌÈ¯ÈL CtLÏ ·MÁÓ ‡e‰Â ËÁLÂ ‰¯ÊÚa»¬»»¿»«¿¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»»

ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Ï B‡13;Ïebt ‰Ê È¯‰ - ¯ÁÓÏ ¿«¿ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆ƒ
.ıeÁa ‰OÚp‰ ¯·„a ıeÁa ·LÁ È¯‰L∆¬≈»««¿»»««¬∆«

מזבח 12) יסוד אל נשפכים הפנימיות חטאות דם שיירי
מפגלים  - מעכבת אינה שיריים ששפיכת פי על אף החיצון,

מזבח. אכילת שהיא מפני גם 13)בה מקטירים אימוריהן
החיצון. מזבח על כן

.Ê˙‡ ÏbÙÓ BÈ‡ ÌÁl‰Â ,ÌÁl‰ ˙‡ ˙ÏbÙÓ ‰„Bz‰«»¿«∆∆∆«∆∆¿«∆∆≈¿«≈∆
·MÁÓ ‡e‰Â ‰„Bz‰ ˙‡ ËÁBM‰ ?„ˆÈk .‰„Bz‰«»≈««≈∆«»¿¿«≈
‰È¯eÓ‡ ¯ÈË˜iL B‡ dÓc ˜¯ÊÈ B‡ d¯OaÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ¿»»ƒ¿…»»∆«¿ƒ≈∆»
ÏÎ‡Ï ·LÁ Ì‡ Ï·‡ .Ïebt ÌÁl‰ ÌÚ Á·f‰ - ¯ÁÓÏ¿»»«∆«ƒ«∆∆ƒ¬»ƒ»«∆¡…
‰„Bz‰ Á·ÊÂ ,Ïebt Bc·Ï ÌÁl‰ - ¯ÁÓÏ ÌÁl‰ ÔÓƒ«∆∆¿»»«∆∆¿«ƒ¿∆««»

Ïebt BÈ‡14. ≈ƒ

תודה 14) ואין תודה גלל לחם שם: בגמרא נאמר והטעם
נתפגלה  אם ולכן לתודה טפל הוא הלחם פירוש, לחם. גלל

להיפך. לא אבל הלחם, גם נתפגל התודה

.Á˙B‡a‰ ÌÁÏ ÈzL ÌÚ ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈLa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿≈ƒ¿≈¬∆∆ƒ¿≈∆∆«»
eÏbt˙ - ÌÈO·ka ÔÓÊ ˙·LÁÓ ·LÁ Ì‡L :Ô‰nÚƒ»∆∆ƒ»««¬∆∆¿««¿»ƒƒ¿«¿
- ¯ÁÓÏ ÌÁl‰ È˙MÓ ÏÎ‡iL ·LÁ ;ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆»«∆…«ƒ¿≈«∆∆¿»»
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˙Á‡a ·LÁ .Ïebt ÔÈ‡ ÌÈO·k‰Â ,Ïebt ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»«¿««
ÌÚ Á·f‰ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ˙B„B·Ú‰ Úa¯‡Ó≈«¿«»¬∆¡…¿«ƒƒ¿««∆«ƒ

ÌÁl‰15B‡ ‰„Bz‰Â ,Ïebt Bc·Ï ÌÁl‰ - ¯ÁÓÏ «∆∆¿»»«∆∆¿«ƒ¿«»
.Ïebt ÔÈ‡ ÌÈO·k‰«¿»ƒ≈»ƒ

משנה).15) (כסף לחם זית וכחצי בשר זית כחצי פירוש,

.ËÌÈt‰ ÌÁÏ ÌÚL ‰B·Ï ÈÎÈÊ· ÈL ¯ÈË˜n‰««¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿»∆ƒ∆∆«»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏÎ‡iL Ô˙¯Ë˜‰ ˙ÚLa ·LÁÂ¿»«ƒ¿««¿»»»∆…«∆∆«»ƒ

Ïebt ÌÁl‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ16. ¿»»¬≈«∆∆ƒ

הלחם 16) את מתירה הבזיכין הקטרת שהרי פשוט, זה
לאכילה.

.ÈÈ˙MÓ ˙Á‡ ÏÎ‡Ï ·LÁÂ ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL ËÁBM‰«≈¿≈ƒ¿≈¬∆∆¿»«∆¡…««ƒ¿≈
.Ïebt Ì‰ÈzL - ¯ÁÓÏ ˙BlÁ‰««¿»»¿≈∆ƒ

.‡È„Á‡ ÏÎ‡Ï ·MÁÓ ‡e‰Â ÌÈÎÈÊa‰ ÈL ¯ÈË˜‰ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ¿¿«≈∆¡…∆»
ÌÈ¯„q‰ ÈMÓ17.Ïebt ÌÈ¯„q‰ ÈL - ¯ÁÓÏ ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»¿≈«¿»ƒƒ

שני 17) או מערכות בשתי השולחן על נערך הפנים לחם
על  חישב אם שגם מובן סדר. בכל לחמים ששה סדרים,

פיגול. הסדרים שני אחד, לחם

.·È˙BlÁÓ ˙Á‡a ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·MÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ≈«¬∆∆«¿«¿««≈«
¯epz‰ ‰Ù‡Ó ˙ÁÓ ˙BlÁÓ ˙Á‡a B‡ ‰„Bz‰«»¿««≈«ƒ¿««¬≈««

.Ïebt ˙BlÁ‰ Ïk È¯‰ -¬≈»««ƒ

.‚È„Á‡ B‡ ˙BlÁ‰ È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»««ƒ¿≈««∆»
ÈÙÏ ÔÈa ,‰„Bz‰ ˙BlÁÓ ˙Á‡ B‡ ÌÈ¯„q‰ ÈMÓƒ¿≈«¿»ƒ««≈««»≈ƒ¿≈

¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa ‰˜È¯Ê¯„q‰ B˙B‡Â ‰lÁ‰ d˙B‡ - ‰˜È ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»»««»¿«≈∆
.ÏÎ‡È B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â ,¯eÒ‡»¿«»¿»√»≈»≈

.„È˙ÈÊk ÏÎ‡iL ÌÈO·k‰ ÈMÓ „Á‡ ˙„B·Úa ·LÁ»««¬«∆»ƒ¿≈«¿»ƒ∆…«¿«ƒ
„Á‡ ˙¯Ë˜‰a ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ ,¯ÁÓÏ ÌÁl‰ È˙MÓƒ¿≈«∆∆¿»»¿≈ƒ»«¿«¿»«∆»
- ¯ÁÓÏ ÌÈt‰ ÌÁlÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL ÔÈÎÈÊa‰ ÈMÓƒ¿≈«¿ƒƒ∆…«¿«ƒƒ∆∆«»ƒ¿»»
ÏÎa ·LÁiL „Ú ;Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ÌÁl‰ È¯‰¬≈«∆∆»¿≈ƒ«∆«¿…¿»

ÌÈO·k‰ ÈL ˙„B·Ú ‡e‰L ,¯Èzn‰18ÈL ˙¯Ë˜‰Â ««ƒ∆¬«¿≈«¿»ƒ¿«¿»«¿≈
ÔÈÎÈÊa‰19. «¿ƒƒ

שניהם.18) בהקרבת אלא באכילה ניתר הלחם שאין לפי
הפנים.19) לחם את לאכול אסור שניהם הקטרת ולפני

.ÂËBÊ ‰lÁÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Ï ·LÁÂ „Á‡ ËÁL»«∆»¿»«∆¡…¬ƒ«ƒ≈«»
‰lÁÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Ï ·LÁÂ ÈM‰ ËÁLÂ ,¯ÁÓÏ¿»»¿»««≈ƒ¿»«∆¡…¬ƒ«ƒ≈«»

ÏebÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ¯ÁÓÏ ‰iL20‡e‰Â . ¿ƒ»¿»»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿
.ÌÈ¯„q‰ ÈL ÌÚ ÔÈÎÈÊa‰ ÈLa ÔÈc‰«ƒƒ¿≈«¿ƒƒƒ¿≈«¿»ƒ

להקטיר 20) דומה זה ואין המתיר. בכל חשב שהרי
פיגול  שאינו ט, הלכה טז בפרק למעלה שפסק שומשום

הקטרה  דרך ואין בהקטרה המדובר ששם מפני פסול, אלא
שחיטה. בשעת בחישב עוסקים אנו כאן אבל בכך,

.ÊË,ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÌÈO·k‰ ÈMÓ „Á‡a ·LÁ»«¿∆»ƒ¿≈«¿»ƒ«¬∆∆«¿«
e‰‡OÚL ‰Ê - ‰BÎ ‰·LÁÓa ÈM‰ ‰OÚÂ¿»»«≈ƒ¿«¬»»¿»∆∆¬»»

Ïebt ÔÓf‰ ˙·LÁÓa21¯Lk ÈM‰Â ,22. ¿«¬∆∆«¿«ƒ¿«≈ƒ»≈

שחיטת 21) ולפיכך הכבשים שני בשחיטת מתקדש הלחם
עצמו  הכבש אבל הלחם, את מפגלת אינה אחד כבש

שלו. מתיר אינו השני הכבש שהרי זה 22)מתפגל, ואין
קרבן  הוא כבש שכל מפני יאֿיב, שבהלכות לדינים דומה

שלו. מתיר אינו והשני עצמו בפני

.ÊÈÏÎ‡iL B˙ËÈÁL ˙ÚLa ·LÁÂ Ô‰Ó „Á‡ ËÁL»«∆»≈∆¿»«ƒ¿«¿ƒ»∆…«
ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯Lk Ô‰ÈL - ¯ÁÓÏ ÈM‰ ¯OaÓƒ¿««≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰Ê ÏÚ ‰fÓ23. ƒ∆«∆

יג:).23) (שם המתיר" את מפגל מתיר "אין

.ÁÈLc˜Ó ÔÈ‡ ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL‡l‡ ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈ ¿≈ƒ¿≈¬∆∆≈¿«¿ƒ∆«∆∆∆»
‰ËÈÁM·24ÈepL ˙·LÁÓa ÌÓc ˜¯ÊÂ ÌËÁL ?„ˆÈk . «¿ƒ»≈«¿»»¿»«»»¿«¬∆∆ƒ

ÌÓc ˜¯ÊÂ ÔÓLÏ ÔËÁL .ÌÁl‰ Lc˜ ‡Ï - ÌM‰«≈…ƒ≈«∆∆¿»»ƒ¿»¿»«»»
LB„˜ BÈ‡Â LB„˜ ÌÁl‰ - ÔÓLÏ ‡lL25ÔËÁL . ∆…ƒ¿»«∆∆»¿≈»¿»»

L„˜ ‡Ï - ÔÓLÏ ˜¯fL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»««ƒ∆»«ƒ¿»…»«
.ÌÁl‰«∆∆

בידינו:24) הוא כלל שמעון, בר' אלעזר ר' דעת נגד כרבי
מחבירו". כרבי פירש 25)"הלכה ולא שם הברייתא לשון

בזה  חולקים שם ובגמרא קדוש". ואינו "קדוש זה מה רבינו
ניתר  "אינו שאמר: כרבא פוסק שרבינו ומובן ורבא אביי

באכילה. אסור פירוש, לכהנים",

.ËÈ˜¯ÊÂ ,‰˜È¯ÊÏ ‰ËÈÁL ÔÈa e‡ˆiL ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆∆»¿≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«
ÌÁl‰ ÈzL eÏbt˙ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÌÈO·k‰ Ìc««¿»ƒ¿«¬∆∆«¿«ƒ¿«¿¿≈«∆∆

‡ˆBiÏ ˙ÏÚBÓ ‰˜È¯f‰L ;ıeÁa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡26Û‡ ««ƒ∆≈«∆«¿ƒ»∆∆«≈«
.ıeÁa ‡e‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ«

בפיגול 26) קובעת הדם שזריקת בברייתא, שם עקיבא כר'
לחומרא  ורק הזבח. מגוף שאינו פי על אף הלחם את גם
ולפיכך  לא, לקולא אבל הזבח. כגוף שהלחם רבינו פוסק
שבשר  פי על אף באכילה אסור הלחם לשמו שלא כשזרק

באכילה. מותר הכבש

.ÎÌ‡ :ÌÁl‰ „·‡Â ÔÓLÏ ÔËÁML ˙¯ˆÚ ÈO·kƒ¿≈¬∆∆∆¿»»ƒ¿»¿»««∆∆ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÔÓLÏ ÔÓc ˜¯Ê27ÔÓc ˜¯Ê ; »«»»ƒ¿»¬≈≈¿ƒ»«»»

˜ÙÒ el‡ È¯‰ - ÌÁl‰ „·‡L ¯Á‡ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«««∆»««∆∆¬≈≈»≈
e¯z‰ Ì‡28‰ÏÈÎ‡a29e¯z‰ ‡Ï B‡30. ƒÀ¿«¬ƒ»…À¿

הכבשים.27) את מעכב הכבשים.28)שהלחם
אינה 29) הלחם ואבידת לשמם שלא דמם שנזרק כשלמים

לחם. הטעונים עצרת ככבשי דינם שאין מפני אותם, אוסרת
אבידת 30) ידי על נפסלו ללחם זיקתם שהוקבעה מכיוון

מזיקתם. אותם מוציאה לשמם שלא מחשבת ואין הלחם,
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zahקנו 'dÎ'` iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyzah 'fÎ'` -a"tyz'd

á"ôùú'ä úáè 'à ïåùàø íåé
.èî äùò úåöî
― המ"ט הּיֹום,הּמצוה ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַַָ

ּכּפּור צֹום ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ּכלֿהּקרּבנֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:
ּכלֿ והיא הּכתּוב. ׁשאמר ּכמֹו ּכלֿהעונֹות, ּבהם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּפר

מֹות' ּב'אחרי האמּורה `)החּקה ,fh `xwie)והראיה . ְְְֲֲֵַַָָָָָָֻ
מּכּפּורים ה' ּפרק ּבסֹוף אמרם אחת, מצוה :(q.)ׁשהּכל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הקּדים הּסדר, על האמּור הּכּפּורים יֹום ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּכלֿמעׂשה
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ― לחברֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹמעׂשה
יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמצוה

á"ôùú'ä úáè 'á éðù íåé
.çé÷ .èî äùò úåöî

.íãå÷ä íåéá äñôãð è"îä äåönäÇÄÀÈÇ
― הקי"ח ׁשּכלֿהּנהנההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

― ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמןֿההקּדׁש
חמׁש, ּתֹוספת עם מהּֿׁשּנהנה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹיחזיר
יׁשּלם מןֿהּקדׁש חטא אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהּוא

עליו" יֹוסף fh)ואתֿחמיׁשתֹו ,d `xwie):עֹוד ואמר , ְְֲִִֵֶַָָָ
וגֹו" ּבׁשגגה קדׁש ּכיֿיאכל ci)"והאיׁש ,ak my)ּוכבר . ְְְְִִִֶַָָָָֹֹ
מעילה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּבמּסכת(eh.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

f)ּתרּומֹות wxt). ְ

á"ôùú'ä úáè 'â éùéìù íåé
.âé÷ äùòú àì úåöî

― הקי"ג מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
miycw)ּבּקדׁשים zndaa yexgl :oebk):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְֳִִֶַַָָ

"ׁשֹור ּבבכר תעבד hi)"לא ,eh mixac)ׁשאר ולמדנּו , ְְְְֲִֶַַָָֹֹֹ
ּוכבר ּבעבֹודה. אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֻקדׁשים

מּכֹות מּסכת ּבסֹוף מןֿ(k`:)נתּבאר ּבאחד ׁשהעֹובד , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לֹוקה. ― ֳִֶַָהּקדׁשים

á"ôùú'ä úáè 'ã éòéáø íåé
.ãé÷ äùòú àì úåöî

― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו (fefbl)האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ
"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים (mixacצמר ְְְְֳִֶֶֶַָָָֹֹֹ

(hi ,ehּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ
הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹאסּורים
הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ּכלֹומר: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהאּלה

xzeia)ּדבר dphw zenk).לֹוקה ― מןֿהּקדׁשים ֳִִֶַָָָ

á"ôùú'ä úáè 'ä éùéîç íåé
.äð äùò úåöî .ãé÷ äùòú àì úåöî

.æè÷ .åè÷ äùòú àì úåöî
úáè'ä-'àéùéîç-ïåùàøíåé

.íãå÷ä íåéá äñôãð ã"é÷ä äåönäÇÄÀÈÇ
― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

אתֹו "וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּפסח
הערּבים" ּבין עדתֿיׂשראל קהל e)ּכל ,ai zeny)ֿוכל . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

― ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו מצוה על ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָהעֹובר
ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ּכרת, חּיב זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ּפסחים ּבגמרא לּנׁשים(v`:)נתּבאר חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, אתֿהּׁשּבת. ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָודֹוחה
ּומאמר מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ּבּׁשּבת, ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָלהיֹות
אׁשרֿהּוא "והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו ְְְֲִֵֶַָָָָהּתֹורה
ונכרתה" הּפסח לעׂשֹות וחדל לאֿהיה ּובדר ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹטהֹור

(bi ,h xacna)ּכרתֹות מּסכת ּובריׁש .(` dpyn ` wxt), ְְֵֵֶֶַ
והן ― ּכרת חּיב עליהן ׁשהעֹובר הּמצות את מנּו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר
והּמילה "והּפסח אמרּו: ― לאֿתעׂשה מצות ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹֻּכּלן

זֹו הקּדמה הקּדמנּו ּוכבר עׂשה". (dncwd"a"ּבמצות ְְְְְְֲִִֵַַָָָֹ
(millkd seqayּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ְִָּפסחים.

― הקט"ו ּכבׂשהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
עלֿחמץ "לאֿתזּבח אמרֹו: והּוא החמץ על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפסח

gi)ּדםֿזבחי" ,bk zeny)זה ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר , ְְְְִִִִֶֶַַָָ
igaf")עצמֹו mc ung lr וכּו'(".. לאֿתׁשחט :(dk ,cl my), ְְְִַַֹ

לא הערּבים, ּבין והּוא הּפסח, ׁשחיטת ׁשּמזמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוענינֹו:
ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות לא חמץ, ּברׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹיהא
מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ּברׁשּות ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹהּזֹורק

lrחבּורה mitzzyn dnk ;"zexeag" mipnp eid "gqt"d lr) ֲָ
(cg` oaxwּבאֹותּה חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו וכלֿאחד ;ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּובּמכלּתא לֹוקה. ― my)העת mihtyn zyxt)ֿלא" : ְְִֵֶַָָֹ
ועדין הּפסח ּתׁשחט לא ― ּדםֿזבחי" עלֿחמץ ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹתׁשחט
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קּים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהחמץ

.(bq.)מפסחים ְִִָ

― הקט"ז מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא נֹותר, ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי הּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמּורי

עדּֿבקר" חלבֿחּגי "ולאֿילין gi)אמרֹו: ,bk my)ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)הּכתּוב ּבא "לאֿילין" : ְְִִַַָָָָֹ

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם החלבים על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָללּמד
(dxhwd `ll mb gafnd lr epl m` hrnl)נכּפל ּוכבר .ְְִַָ

"ולאֿילין אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּלאו
הּפסח" חג זבח dk)לּבקר ,cl my). ֶֶַַַַַָֹ
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קנז zah 'fÎ'e ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

á"ôùú'ä úáè 'å éùéù íåé
.çð .åð .æð äùò úåöî
úáè'æ-'åùãå÷-úáù-éùéùíåé

― הנ"ז ׁשחיטתהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
ׁשני `xii)ּפסח c"ia)והּוא ראׁשֹון, ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ

ּבין יֹום עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמרֹו
אתֹו" יעׂשּו i`)הערּבים ,h xacna)לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם . ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ

וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ּבדברי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיקׁשה
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל מהּֿׁשהקּדמּת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָסֹותר
זֹו, קׁשיא הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמצוה
ּדיני המׁש הּוא אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכבר
ההלכה, ּופסק ּבעצמֹו. מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻהראׁשֹון
ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ― ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻׁשהּוא

ּפסחים ּובגמרא על(bv.)עצמֹו. ּכרת "חּיב אמרּו: ְְְְִִֵַַַָָָָָָ
וח נתןהראׁשֹון רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ּכרת ּיב ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

חנניה רּבי הּׁשני; על ּופטּור הראׁשֹון על ּכרת חּיב ְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאֹומר:
אּלאֿ ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבןֿעקביא
ואמר: הּתלמּוד ׁשאל אחרּֿכ ׁשני". עׂשה לא ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאםּֿכן
הּוא, עצמֹו ּבפני רגל ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ"ּבמאי
נתּבאר הּנה הּוא". לראׁשֹון ּתׁשלּומין ׁשני סבר: נתן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָורּבי
― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ" נאמר: וׁשם עליו. ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמהּֿׁשרמזנּו
― ּבזדֹון ׁשני ּפסח ולא ראׁשֹון ּפסח הקריב לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹּכלֹומר
ּפטּור; הּכל ּדברי ― ּובזה ּבזה ׁשגג חּיב; הּכל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּדברי
ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי לרּבי ― ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד
ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם וכ ּפטּור". ּבןֿעקביא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחנניה
אצלֹו ׁשאין לפי רּבי, לדעת חּיב הּוא ― ּבּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהקריב
ּומצוה ּכרּבי. ּבכלֿזה וההלכה לראׁשֹון; ּתׁשלּומין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

ׁשם ׁשּנתּבאר לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין v`:)זֹו migqt) ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאּׁשה

ּפסחים .(av.)ּבגמרא ְְִִָָָ

― הנ"ו הּפסחהּמצוה ּכבׂש לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ
צלי, ׁשּיהא והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבליל
אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּיאכל
ּומּצֹות צליֿאׁש הּזה ּבּלילה אתֿהּבׂשר "ואכלּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתעּלה:

יאכלהּו" g)עלֿמררים ,ai zeny)עלי יקׁשה ואּולי . ְְְְִֶַַַַָֹֹֻ
ּומּצה ּפסח אכילת מֹונה אּתה מּדּוע ויאמר: ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמקׁשה
מאחר ּכׁשלׁש, אֹותן מֹונה ואינ אחת, ּכמצוה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּומרֹור
ּבׂשר ואכילת מצוה מרֹור ואכילת מצוה מּצה ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָׁשאכילת
ּבפני מצוה מּצה ׁשאכילת זה אמר: אז מצוה? ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּפסח

ׁשּנבאר ּכמֹו נכֹון הריהּו ― gpw)עצמּה dyr zevn)וכן ; ְְְְֲֵֵֵֶַָָָ
אבל ׁשהזּכרנּו; ּכמֹו מצוה הּפסח ּבׂשר ׁשאכילת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָנכֹון
מצוה למנֹותֹו ואין הּפסח לאכילת טפל הּוא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמרֹור
לקּיּום נאכל הּפסח ׁשּבׂשר :לכ הראיה עצמּה. ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבפני
הּמרֹור אבל מרֹור; ׁשאין ּובין מרֹור ׁשּיׁש ּבין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצוה,

הּפ ּבׂשר עם אּלא נאכל יתעּלה:אינֹו אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
יאכלהּו" ּומררים i`)"עלֿמּצֹות ,h xacna)אכל ואּלּו . ְְְִִַַַָֹֹֻ

נאמר ולא ּבהחלט, ּכלּום עׂשה לא ― ּבׂשר ּבלי ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹמרֹור
הּמכלּתא ּולׁשֹון מרֹור. אכילת היא אחת, מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּקּים

(`a zyxt)― יאכלהּו" עלֿמררים ּומּצֹות "צליֿאׁש :ְְְִִֵַַֹֹֻ
ּכלֹומר: ּומרֹור. מּצה צלי, ּפסח ׁשּמצות הּכתּוב, ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמּגיד
אֹומר, אּתה "מּנין נאמר: וׁשם ּכללּותם. היא ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמצוה
ּבּפסח? חֹובתם ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּכׁשם "יכֹול לבּדֹו. הּבׂשר ּכלֹומר יאכלהּו", לֹומר ְְְְְֵַַַַַָָָֹֻּתלמּוד
ּבּפסח, חֹובתן ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח, להם אין אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
ּומרֹור ּומּצה עׂשה מצות והּפסח הֹואיל דן: אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי
הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם למדּת אם עׂשה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצות
יֹוצאין ּפסח להם אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתם ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאין
וׁשם יאכלהּו". לֹומר: ּתלמּוד ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ְְְְְֵַַַָָָָָֹֻידי
אכילת נאכל הּפסח אמרּו: מּכאן ― "יאכלהּו ְְֱֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻנאמר:

iptlׂשבע lk`i driay ickl witqn epi` m`e ,epnn rayiy) ַֹ
(dbibgd xyan dfאכילת נאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱֲִִֵֶַַָָָ

raeydׂשבע", lr zeidl jixv gqtd xya lr `weec recne) ַֹ
(Ð:ׁשאמר ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלפי

ּבׂשר מּטפלי והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה אתֿהּבׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ואכלּו
למי אּלּו מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפסח
ׁשאמר היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה והראיה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהבינן

אמרם והּוא kw.)הּתלמּוד, migqt)הּזה ּבּזמן "מרֹור : ְְְְֶַַַַַָָָ
עצמֹו ּבפני לאכלֹו חֹובה אין ׁשּמןֿהּתֹורה לפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדרּבנן",
ּומפרׁשת, ּברּורה ראיה וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
עצמּה. ּבפני מצוה ׁשאכילתֹו לא הּמצוה, מּטפלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ּפסחים. ּבמּסכת מבארים זֹו מצוה ּדיני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹוגם

― הנ"ח ּפסחהּמצוה ּבׂשר לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָ
יתעּלהׁשנ אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ּבליל י ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

יאכלהּו" ּומררים "עלֿמּצֹות זה: על ּדיני(my)ּגם וגם . ְְְִִֵֶַַַַַֹֹֻ
ּבפסחים נתּבארּו זֹו חֹובה(dv.)מצוה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ּכׁשם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלּנׁשים,
fp)ׁשּבארנּו dyr zevn)ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ― ְְֲִִֵֶַַָָֹ

ֵָספק.

á"ôùú'ä úáè 'æ ÷"ù íåé
.çë÷ .âë÷ .äë÷ äùòú àì úåöî

.áë÷ .àë÷ .æë÷ .åë÷
― הקכ"ה קרּבןהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
נא אֹו מבּׁשל oi`vgl)הּפסח lyean),ּבלבד צלי אּלא , ְְִִֶֶַַַָָָָֻ

מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻוהּוא
(h ,ai zeny),זה מּמאמר הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

לֹוקה. ― זה לאו על ֵֶֶֶַָָׁשהעֹובר

― הקכ"ג מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו מןֿהּמקֹום הּפסח מּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכלּום
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zahקנח 'f w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

("gqt"d lr mipnpd mixagd):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַָָלאכלֹו,
חּוצה" מןֿהּבׂשר מןֿהּבית fn)"לאֿתֹוציא ,my)ּולׁשֹון . ְִִִִַַַָָָֹ

והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― "חּוצה" ְְְְֲִִִַַָָָָָהּמכלּתא:
טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו אסּור מּמּנּו (idy`הּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

(zexzi zexneg zlraּפסחים ּובגמרא .(.dt):אמרּו ְְְִִָָָָ
אףֿעלּֿפי לחבּורה, מחבּורה הּפסח ּבׂשר ְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ"הּמֹוציא

טהֹור ― ּבלאֿתעׂשה ileqtׁשהּוא lr exfb opaxy s`) ְֲֶֶַָֹ
(micid z` e`nhiy xzepe lebit enk miycwהרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵָ

וׁשם ּבלאֿתעׂשה". ּפסח(dt:)זה ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה (mewnaמחבּורה ֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

dwitqn dpi`e ,zial uegn e` dipyd dxeagd z`vnpy
(ixdy ,cala dxiwrּבֹו ּכתּובה epice'הֹוצאה' ."gqt"a) ְָָָ

(;df oeyl aezky sqep mewnl deeyאז הּניח ואם ְִִִַַַָָּכּׁשּבת";
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתחּיב

ְִִָמּפסחים.

― הקכ"ח מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאתֿהּפסח

ּבֹו" לאֿיאכל bn)ּבןֿנכר ,my)המתרּגם אמר .("qelwpe`") ְְֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ּכלּֿבר הּקּבלה: ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָעלּֿפי
ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― "ּכלּֿבןֿנכר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּמכלּתא:

זרה". ֲָָָעבֹודה

― הקכ"ו לגרהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

zeevnd)ּתֹוׁשב 'f envrÎlr laiwy gp oa)והּוא מןֿהּפסח, ְִֶַַָ
ּבֹו" לאֿיאכל וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: dn)אמרֹו ,my). ְְְִִֶַַָָָֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו" לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא gn)הּפסח, ,my); ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
לאֿתׁשּברּוֿבֹו" "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמעצמֹות

(en ,my)אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ;ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ
(.ct migqt)זה הרי ― טהֹור ּבפסח אתֿהעצם "הּׁשֹובר :ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ֶלֹוקה".

― הקכ"ב עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"ועצם ּבֹו: יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמעצמֹות

בֹו" תׁשּברּו ai)לא ,h xacna)הּוא ּגם ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְִֵַַֹ
ּפסחים ּובגמרא מלקּות. אֹומר(dt.)חּיב "ּכׁשהּוא אמרּו: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" לאֿתׁשּברּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ועצם
(eprci xak z`f ik dheytd zernynl wx `a epi`)ׁשּכבר ;ְֶָ

ipy)נאמר gqta bedpl yiy)הּפסח ּככלֿחּקת ,(oey`xd) ְֱֶֶַַַַָֻ
(my)האוי ―(:y o`kn cenll z`f lka yiy dne)אחד ֵֶָָ

מח ּבֹו ׁשּיׁש zenvrd)עצם jezay oOyd)ׁשאין עצם ואחד ֵֶֶֶַֹª¨ְֵֶֶֶֶָ
ז' ּבפרק העצם ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבֹו

.(bt.)מּפסחים ְִִָ
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i"yx
(„È).áåéàå ìàéðã çð שלשה ראו שלשה שאלו לפי

בית  את ודניאל ובנוי וחרב בנוי העולם ראה נח עולמות
סוף  השרים כל על שר תחלה עצמו את או המקדש
את  ראה איוב וכן לגדולתו וחזר אריות לגוב הושלך
לדורו  דוגמא הביאו לפיכך ומיושב וחרב מיושב עצמו
שני  ובנין וחורבנו בבניינו הבית את שראו יכניה של
אתם  לכם מראה אני יתירה חיבה הקב"ה להם אמר וכן
העכו"ם  מארצות אחת לי תחטא אילו וגלותו יכניה
או  רעב או אלה שפטים מארבעת אחת עליהם וגזרתי
זה  זו בפרשה שמסודרין כמו דבר או חרב או רעה חיה
בן  לא יצילו לא בתוכה אלו הצדיקים ושלשת זה אחר
לכם  ואשאיר ירושלים על ארבעתן אביא ואני בת ולא
שהם  ולא בתוכם שאינכם ואע"פ שם אשר מבניכם
ותראו  אצליכם כשיגלו אתכם לנחם אלא להצל' ראוים
הבאתי  אשר הרעה על ותתנחמו הרעים מעשיהם

עוד, לסובלם כדי היו שלא תראו כי זהעליהם (הרי 

שאינו ונראה ליישבו אין  זה לשון  כולה  זו  פרשה  סדר מהלך

שפטים מארבע  אחת חסר זה שבספר נראה  ועוד  הרב לשון

או) ועד  מאו ס "א אז, ועד  וגו'מאז לי תחטא כי ארץ ל"א
לפי  ואיוב דניאל נח בתוכה האלה האנשים שלשת והיו
משלשת  הקב"ה הצילם האלה האנשים ששלשת

נח (מארבעת) אלו את הכתוב הזכיר האלה שפטים
בשעה  אומר אתה מניין רעה מחיה משלשתן נמלט
הקב"ה  הניחן ולא ליכנס החיות כל בקשו לתיב' שנכנס

בעדו ה' ויסגור ז)דכתיב מחיות (שם  אלא ויסגור אין
חבלונני ולא אריותא פום וסגר ז)כד"א בא (דניאל ארי

רגליו  והיו ליכנס בא דוב כהות שיניו והיו ליכנס

האדמה  מן שנא' מניין הרעב מן בב"ר, כו' מתערסלות
אררה ה)אשר שחושב (ראשית במקו' בב"ר ולמד צא

אחד  היה נח שבימי ותמצא לעולם שירדו רעבון עשרה
זה  החרב מן אררה, אשר האדמה מן ראיה ומביא מהם
והיו  לו ליזדווג מבקשין דורו שהיו ועוד המבול
שהצילו  אלא ליכנס אותו מניחין אנו אין אומרים
בחצי  אלא ליכנס מניחו אני אין הקב"ה אמר הקב"ה
נח  בא הזה היום בעצם הה"ד ימלל לי' ודרגיש היום

ז) נבוכדנצר (שם  שנכנס בשעה דניאל יום, של בעיצומו
לדניאל  והניח יהויקים והרג יהויקים בימי להיכל
רוח  מלא שמצאו לפי שלומי' הגלת לדניאל והגלה
בימי  ירושלים נכבשה שלא עד שהרי הרעב מן חכמה,
הרעב  ויהי שנאמר שנים ג' נבוכדנצר עליה צר יהויקי'

בעיר ה)גדול ב נב)וגם(מלכים  מן (בירמיה הרעב, ויחזק
אריותא פום וסגר מניין ז)החיות חבלונני (דניאל  ולא

מניין  הרעב מן משלשתן שנמלט איוב מוצא אתה וכן
רעב  שהיה מצינו היה יעקב בימי איוב האומר לדברי
פרץ  בארץ פרץ ומקנהו דכתיב מניין החיה מן בימיו,
ולא  כליותי יפלח מניין החרב מן עולם, של גדרו
דניאל  נח בתוכה האלה האנשים שלשת והיו יחמול.
הוזכרו  לא מה מפני נפשם, ינצלו בצדקתם המה ואיוב
אם  בנים אם בהם נאמר שלא ובנות בנים הרעב במיתת
האחרונים  שפטים בשני שהוזכרו כמו יצילו בנות

מדורו היה והוא מהם אחד שהוא לדניאל של דוגמא
נתנבא  ועליו בנות ולא בנים לא עמו נמלטו ולא יכניה

את (נו)ישעיה ישמרו אשר לסריסים ה' אמר כה
äéç.(ÂË)שבתותי: åì:חיה אם

cec zcevn
(„È).ÂÈ‰Âהצדיקים האנשים  שלשת  ההיא  בארץ  יהיו אם  ואף

דניאל  נח והם ·ˆ„˜˙Ì.ואיוב:האלה ‰Ó‰הדין שורת ר"ל
אין אבל  ברעב יכרתו לבל בצדקת ' עצמם את  יצילו שהם הוא

כולם , על  להגן  מחייבת  הדין הוא שורת  כי עמו בני כל על הגין לא ודניאל דורו בני כל על הגין ולא המבול מן נשאר לבד שנח לפי השלשה אלו (וזכר

אחרים) על להגן מחייבת דין שורת אין יחד שלשתם יהיו אם אף אמר לכן לבדו הוא ונשאר נאבדו כולם כי ביתו בני על אף הגין לא ואיוב בבבל בגדולה היה :לבד
(ÂË).‰Ú¯ ‰ÈÁ ÂÏעובר מבלי שממה ותהיה עמה  לשכל  טורפות  חיות קבוצות בארץ אעביר אשר יהיה העון גמול  אם ר"ל

החיות : מפחד למעלה :˘Ï˘˙.(ÊË)בה  האמורים האלה  האנשים  שלשת ימצאו בתוכה  אם  אף לומר ‡È.רצה ÈÁנשבע הריני 
ינצלו: לבדם  המה רק בנות בין בנים בין בזכותם שיצילו מחייבת הדין שורת אם  אני חי

oeiv zcevn
(ÂË).ÂÏאותם החייתם לו וכן אם  כמו  ח)ענינו  :(שופטים

.‰˙ÏÎ˘Â:ואבדון מיתה ענין

הם  דאלקים  א"ם  דאותיות  שהגבורות  מזה  מובן 

יותר קשים מהגבורות דאותיות לה"י, יען שאינו מועיל 

בהם חילוף בהאותיות הקודמות.

ובאלו הב' גופא, הגבורה דאות א' דאלקים היא קשה 

יותר מהגבורה דאות מ' דאלקים6 וכמ"ש ברשימה הנ"ל 

דהיינו,  עבודות,  דהה'  והסוף  זהו שהתחלה  עיין שם. 

יותר  גרועים  הם  עבודתם,  כל  את  קשה,  עבודה 
מהג' חמר ולבנים וכל עבודה בשדה שבאמצע.

ובהם גופא, התחלה קשה וגרוע יותר, כי הרי נאמר 

לא  עבודתם  כל  את  על  כן  שאין  מה  קשה,  עליו 

נאמר קשה. והיינו כי הגבורה דאות א' היא קשה יותר 

מהגבורה דאות מ'.

והג' עבודות, דחומר, ולבנים, וכל עבודה בשדה. יש 

לומר:

6( והטעם בזה, דאות אל"ף אין לו חילוף, משא"כ אות מ"ם סופית 

מתחלף להאות מ' פשוטה )כנ"ל בהערה 5(, נמצא דעכ"פ יש לו איזה 

לו  דאין  אל"ף  אות  משא"כ  המתקה,  איזה  דיש  מורה  שזה  חילוף, 

חילוף כלל מורה דהוא גבורה קשה.

גבורת  לנגד  הוא  חמור  דבר  מענין  שהוא  חמר, 
הגבורה.

בתקוני  וכמ"ש7  לובן  מלשון  ג"כ  שהוא  ולבנים, 
זהר, בחמר דא ק"ו בלבנים דא ליבון הלכתא, הוא לנגד 

גבורת החסד.

 – התפארת  גבורת  לנגד  בשדה,  עבודה  ובכל 
כשאינה מתמתקת.

כי, כל עבודה בשדה, הוא היפך מן כשהארץ תוציא 

גלוסקאות וכלי מילת8, מוכנים ונגמרים, שאז אין צריך 

לשום עבודה בשדה. וזהו שעל עבודה בשדה קאמר כל 

עבודה, מפני שיש ב' עבודה בשדה, א' עבודת התבואה 

להוציא לחם, ב' להוציא הדברים שמהם עושים בגדים.

ישראל,  ארץ  אילנות  אלה  בענין  ברשימה שם  עיין 

ותבין.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רכז

7( תקו"ז תכ"ט, וראה זח"א דף כז, ע"א. ח"ג דף קנג ע"א. תורה אור 

מט, א. ועוד.

8(  עיין שבת ל, ב.

המשך מעמוד לה
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i"yx
(„È).áåéàå ìàéðã çð שלשה ראו שלשה שאלו לפי

בית  את ודניאל ובנוי וחרב בנוי העולם ראה נח עולמות
סוף  השרים כל על שר תחלה עצמו את או המקדש
את  ראה איוב וכן לגדולתו וחזר אריות לגוב הושלך
לדורו  דוגמא הביאו לפיכך ומיושב וחרב מיושב עצמו
שני  ובנין וחורבנו בבניינו הבית את שראו יכניה של
אתם  לכם מראה אני יתירה חיבה הקב"ה להם אמר וכן
העכו"ם  מארצות אחת לי תחטא אילו וגלותו יכניה
או  רעב או אלה שפטים מארבעת אחת עליהם וגזרתי
זה  זו בפרשה שמסודרין כמו דבר או חרב או רעה חיה
בן  לא יצילו לא בתוכה אלו הצדיקים ושלשת זה אחר
לכם  ואשאיר ירושלים על ארבעתן אביא ואני בת ולא
שהם  ולא בתוכם שאינכם ואע"פ שם אשר מבניכם
ותראו  אצליכם כשיגלו אתכם לנחם אלא להצל' ראוים
הבאתי  אשר הרעה על ותתנחמו הרעים מעשיהם

עוד, לסובלם כדי היו שלא תראו כי זהעליהם (הרי 

שאינו ונראה ליישבו אין  זה לשון  כולה  זו  פרשה  סדר מהלך

שפטים מארבע  אחת חסר זה שבספר נראה  ועוד  הרב לשון

או) ועד  מאו ס "א אז, ועד  וגו'מאז לי תחטא כי ארץ ל"א
לפי  ואיוב דניאל נח בתוכה האלה האנשים שלשת והיו
משלשת  הקב"ה הצילם האלה האנשים ששלשת

נח (מארבעת) אלו את הכתוב הזכיר האלה שפטים
בשעה  אומר אתה מניין רעה מחיה משלשתן נמלט
הקב"ה  הניחן ולא ליכנס החיות כל בקשו לתיב' שנכנס

בעדו ה' ויסגור ז)דכתיב מחיות (שם  אלא ויסגור אין
חבלונני ולא אריותא פום וסגר ז)כד"א בא (דניאל ארי

רגליו  והיו ליכנס בא דוב כהות שיניו והיו ליכנס

האדמה  מן שנא' מניין הרעב מן בב"ר, כו' מתערסלות
אררה ה)אשר שחושב (ראשית במקו' בב"ר ולמד צא

אחד  היה נח שבימי ותמצא לעולם שירדו רעבון עשרה
זה  החרב מן אררה, אשר האדמה מן ראיה ומביא מהם
והיו  לו ליזדווג מבקשין דורו שהיו ועוד המבול
שהצילו  אלא ליכנס אותו מניחין אנו אין אומרים
בחצי  אלא ליכנס מניחו אני אין הקב"ה אמר הקב"ה
נח  בא הזה היום בעצם הה"ד ימלל לי' ודרגיש היום

ז) נבוכדנצר (שם  שנכנס בשעה דניאל יום, של בעיצומו
לדניאל  והניח יהויקים והרג יהויקים בימי להיכל
רוח  מלא שמצאו לפי שלומי' הגלת לדניאל והגלה
בימי  ירושלים נכבשה שלא עד שהרי הרעב מן חכמה,
הרעב  ויהי שנאמר שנים ג' נבוכדנצר עליה צר יהויקי'

בעיר ה)גדול ב נב)וגם(מלכים  מן (בירמיה הרעב, ויחזק
אריותא פום וסגר מניין ז)החיות חבלונני (דניאל  ולא

מניין  הרעב מן משלשתן שנמלט איוב מוצא אתה וכן
רעב  שהיה מצינו היה יעקב בימי איוב האומר לדברי
פרץ  בארץ פרץ ומקנהו דכתיב מניין החיה מן בימיו,
ולא  כליותי יפלח מניין החרב מן עולם, של גדרו
דניאל  נח בתוכה האלה האנשים שלשת והיו יחמול.
הוזכרו  לא מה מפני נפשם, ינצלו בצדקתם המה ואיוב
אם  בנים אם בהם נאמר שלא ובנות בנים הרעב במיתת
האחרונים  שפטים בשני שהוזכרו כמו יצילו בנות

מדורו היה והוא מהם אחד שהוא לדניאל של דוגמא
נתנבא  ועליו בנות ולא בנים לא עמו נמלטו ולא יכניה

את (נו)ישעיה ישמרו אשר לסריסים ה' אמר כה
äéç.(ÂË)שבתותי: åì:חיה אם

cec zcevn
(„È).ÂÈ‰Âהצדיקים האנשים  שלשת  ההיא  בארץ  יהיו אם  ואף

דניאל  נח והם ·ˆ„˜˙Ì.ואיוב:האלה ‰Ó‰הדין שורת ר"ל
אין אבל  ברעב יכרתו לבל בצדקת ' עצמם את  יצילו שהם הוא

כולם , על  להגן  מחייבת  הדין הוא שורת  כי עמו בני כל על הגין לא ודניאל דורו בני כל על הגין ולא המבול מן נשאר לבד שנח לפי השלשה אלו (וזכר

אחרים) על להגן מחייבת דין שורת אין יחד שלשתם יהיו אם אף אמר לכן לבדו הוא ונשאר נאבדו כולם כי ביתו בני על אף הגין לא ואיוב בבבל בגדולה היה :לבד
(ÂË).‰Ú¯ ‰ÈÁ ÂÏעובר מבלי שממה ותהיה עמה  לשכל  טורפות  חיות קבוצות בארץ אעביר אשר יהיה העון גמול  אם ר"ל

החיות : מפחד למעלה :˘Ï˘˙.(ÊË)בה  האמורים האלה  האנשים  שלשת ימצאו בתוכה  אם  אף לומר ‡È.רצה ÈÁנשבע הריני 
ינצלו: לבדם  המה רק בנות בין בנים בין בזכותם שיצילו מחייבת הדין שורת אם  אני חי

oeiv zcevn
(ÂË).ÂÏאותם החייתם לו וכן אם  כמו  ח)ענינו  :(שופטים

.‰˙ÏÎ˘Â:ואבדון מיתה ענין



gקס wxt dingp - miaezk

ç-÷øô äéîçðiÎ`

ààéáäì øôqä àøæòì eøîàiå íénä-øòL éðôì øLà áBçøä-ìà ãçà Léàk íòä-ìë eôñàiå©¥¨§³¨¨¨Æ§¦´¤½̈¤¨´§½£¤−¦§¥´©«©©¨®¦©«Ÿ§Æ§¤§¨´©Ÿ¥½§¨¦À
:ìàøNé-úà ýåýé äeö-øLà äLî úøBz øôñ-úàáLéàî ìäwä éðôì äøBzä-úà ïäkä àøæò àéáiå ¤¥Æ¤Æ©´Ÿ¤½£¤¦¨¬§−̈¤¦§¨¥«©¨¦´¤§¨´©ÂŸ¥¤«©º̈¦§¥³©¨¨Æ¥¦´

ì ïéáî ìëå äMà-ãòå:éòéáMä Lãçì ãçà íBéa òîLâéðôì | øLà áBçøä éðôì Bá-àø÷iå §©¦½̈§−Ÿ¥¦´¦§®Ÿ©§¬¤−̈©¬Ÿ¤©§¦¦«©¦§¨Á¦§¥̧¨§¹£¤´¦§¥´
:äøBzä øôñ-ìà íòä-ìë éðæàå íéðéánäå íéLpäå íéLðàä ãâð íBiä úéöçî-ãò øBàä-ïî íénä-øòL©«©©©À¦¦¨Æ©©£¦´©½¤²¤¨£¨¦¬§©¨¦−§©§¦¦®§¨§¥¬¨¨−̈¤¥¬¤©¨«

ãäi÷ìçå äiøeàå äéðòå òîLå äéúzî Bìöà ãîòiå øácì eNò øLà õò-ìcâî-ìò øôqä àøæò ãîòiå©«©£ºŸ¤§¨´©Ÿ¥À©«¦§©¥»£¤´¨´©¨¨¼©©«£´Ÿ¤§¿©¦§¿̈§¤¿©©Â£¨¨§¦¨¯§¦§¦¨²
(ô) :ílLî äéøëæ äðcaLçå íLçå äikìîe ìàLéîe äéãt BìàîOîe Bðéîé-ìò äéNòîeäçzôiå ©£¥−̈©§¦®¦§ŸÀ§Â¨¨¦«¨¥¯©§¦¨²§¨ª¬§©§©−̈¨§©§¨¬§ª¨«©¦§©̧

:íòä-ìë eãîò Bçúôëe äéä íòä-ìk ìòî-ék íòä-ìë éðéòì øôqä àøæòåýåýé-úà àøæò Cøáéå ¤§¨³©¥Æ¤Æ§¥¥´¨¨½̈¦«¥©¬¨¨−̈¨¨®§¦§−¨«§¬¨¨¨«©§¨´¤¤§½̈¤§¨¬
:äöøà íétà ýåýéì eçzLiå eãwiå íäéãé ìòîa ïîà | ïîà íòä-ìë eðòiå ìBãbä íéýìàäæòeLéå ¨¡Ÿ¦−©¨®©©«£¸¨¨¹̈¨¥³¨¥Æ§´Ÿ©§¥¤½©¦§¯©¦§©£ª²©−̈©©¬¦¨«§¨§¥¿©

íéðéáî íiåìäå äéàìt ïðç ãáæBé äéøæò àèéì÷ äéNòî äiãBä | éúaL áewò ïéîé | äéáøLå éðáe¨¦¿§¥¥¬§¨´¨¦¿©¿©§©´«¦¿̈©£¥¿̈§¦¨´£©§¨Á¨¨̧¨³̈§¨¨Æ§©§¦¦½§¦¦¬
:íãîò-ìò íòäå äøBzì íòä-úàç:àø÷na eðéáiå ìëN íBNå Løôî íéýìàä úøBúa øôqá eàø÷iå ¤¨−̈©¨®§¨−̈©¨§¨«©«¦§§¬©¥²¤§©¬¨¡Ÿ¦−§Ÿ̈®§´¤½¤©¨¦−©¦§¨«

(ñ)èíBiä íòä-ìëì íòä-úà íéðéánä íiåìäå øôqä | ïäkä àøæòå àúLøzä àeä äéîçð øîàiå©´Ÿ¤§¤§¨´´©¦§¿̈¨§¤§¨´©Ÿ¥´©Ÿ¥¿§©§¦¦Á©§¦¦̧¤¨¹̈§¨¨À̈©³
:äøBzä éøác-úà íòîLk íòä-ìk íéëBá ék ekáz-ìàå eìaàúz-ìà íëéýìà ýåýéì àeä-Lã÷̈«ŸÆ©¨´¡Ÿ¥¤½©¦«§©§−§©¦§®¦³¦Æ¨¨½̈§¨§−̈¤¦§¥¬©¨«

éeðéðãàì íBiä LBã÷-ék Bì ïBëð ïéàì úBðî eçìLå íéwúîî eúLe íépîLî eìëà eëì íäì øîàiå©´Ÿ¤¨¤¿§Á¦§¸©§©¦¹§´©«§©¦À§¦§³¨Æ§¥´¨´½¦«¨¬©−©£Ÿ¥®
åãç-ék eáöòz-ìàå:íëfòî àéä ýåýé ú §©¥´¨¥½¦«¤§©¬§−̈¦¬¨«ª§¤«

i"yx
(·).éòéáùä ùãåçì ãçà íåéá ראש של יום הוא

øåàä.(‚)השנה: ïî:היום תחלת äøåúä.של øôñ ìà
אזניהם: מטים העם כל øáãì.(„)היו åùò øùà אותו

התורה: ספר עליו שם לקרות כך לשם עשו עץ מגדל
(‰).äéä íòä ìë ìòî éë:כולם ראוהו כן åçúôëåועל 

.íòä ìë åãîò:העם כל שתקו לקרות פתחו וכאשר
.åãîòשתיקה עוד (שתקו)לשון ענו ולא עמדו כמו

לב) íäéãé.(Â):(איוב ìòåîá שנשאו ידיהם בנשיאות

ויפרוש  שנאמר כענין להקב"ה להודות למעלה כפיהם
השמים ח )כפיו א ' íòä.(Ê):(מלכים úà íéðéáî שהיו

תורה: דברי לעם íãîò.מתרגמין ìò על עומדים שהיו
ìëù.(Á)רגליהם: íåùå לשון ושום חכמה ושימת

÷ùåã.(Ë)פעול: íåéä:הוא ר"ה יום ìëכי íéëåá éë
.íòä:כראוי התורה קיימו שלא åì.(È)מפני ïåëð ïéàì

מאכלו: לו מזומן שאין לעני

cec zcevn
(‡).„Á‡ ˘È‡Î: אחד איש כביאת מהר חיש È‡Ó˘(·)ר "ל 
.'Â‚Â:שם נאספו  כולם  כי כולם לפני  הביא ÚÂÓ˘Ï.ר"ל ÔÈ·Ó

הספר: דברי  להבין בינה  Â‚Â'.בעל „Á‡ ÌÂÈ·:ר "ה הוא
(‚).Â· ‡¯˜ÈÂ:בו קרא ‰‡Â¯.עזרא ÔÓ:הבוקר אור  מן

.ÌÈÈ·Ó‰Â: בינה Â‚Â'.בעלי  ÈÊ‡Âלשמוע אזניהם נוטים היו
תורה: דברי Ï„·¯.(„)אל  Â˘Ú בעבור‡˘¯ מתחלה הנעשה

‰ÌÚ.(‰)זה: ÏÎ ÈÈÚÏ: הכל ראו ולזה העם לכל  ממעל  המגדל  על עמד  כי הספר את בפתחו ראו  פתח ÂÁ˙ÙÎÂ.כולם  כאשר
העם : כל שתקו לדבר פיו פתח כאשר או ‡ÔÓ.(Â)הספר  ÔÓ‡: לחזק Ì‰È„È.הכפל ÏÚÂÓ·: למעלה ידיהם ‡ÌÈÙ.ברוממות

ארצה: פניו על  אחד  עזרא:ÌÈÈ·Ó.(Ê)כל  שקרא התורה דברי את להעם ומודיעים מבינים היו Ì„ÓÚ.הם ÏÚמקום על
ממקומם: זזו ולא הקורא:Â‡¯˜ÈÂ.(Á)מעמדם היה לבד  עזרא כי הקריאה קול  שמעו לדעתÂÙÓ¯˘.ר"ל מפורשת קריאה 
בה : שנאמר מה ÂÎÂ'.ולהבין  ÏÎ˘ ÌÂ˘Â:במקרא להבין והשכילו הענין אמיתת להשכיל לבם נתנו ר"ל שכלם שמו

(Ë).ÌÈÈ·Ó‰:התורה דברי את  העם את מבינים  היו ‰ÌÚ.אשר ÏÎÏר "ה כי  לה' הוא  קדוש  היום  הלא  העם  לכל אמרו הם 
בו: ולבכות  להתאבל  מהראוי ואין Â‚Â'.הוא ÌÚÓ˘Î:כראוי התורה את קיימו  שלא ראו שמן:ÌÈÓ˘Ó.(È)כי ÌÈ˜˙ÓÓ.מאכלי

מתוקים: ÂÏ.משקים ÔÂÎ ÔÈ‡Ï:העם לדלת  ר "ל  לו ומזומן נכון  המזון שאין ‰'.למי ˙Â„Á ÈÎשמחה שהיא  יו"ט  שמחת  ר"ל 
ותעצומות: עוז  לכם  תתן  היא  מצוה  של 

oeiv zcevn
(‡).¯ÙÂÒ‰ יוצא ובור מברך  סופר ובדח "ל  קי"ח)החכם :(חולין
(‰).Â„ÓÚענו ולא עמדו כמו שתיקה ל"ב)ענין  :(איוב
(Â).ÏÚÂÓ·:והרמה העלאה  הקדקוד :Â„˜ÈÂ.מלשון כפפו
(Á).ÌÂ˘Â:שימה והיהÂÓ˙.(È)מלשון כמו ומתן חלק ענין

למנה כ"ט)לך  :(שמות

c dpyn iyily wxt mici zkqn

·äîeøzä úà ìñBtä ìk–úBiðL úBéäì íéãiä úà ànèî.dzøáç úà äànèî ãiä;éøácòLBäé éaø. ¨©¥¤©§¨§©¥¤©¨©¦¦§§¦©¨§©§¨¤£¤§¨¦§¥©¦§ª©
íéîëçåíéøîBà:éðL äNBò éðL ïéà.íäì øîà:íéãiä úà ïéànèî íéiðL Lãwä éáúk àGäå?eøîàBì: ©£¨¦§¦¥¥¦¤¥¦¨©¨¤©£¦§¥©Ÿ¤§¦¦§©§¦¤©¨©¦¨§

íéøôBñ éøácî äøBú éøác ïéðc ïéà,äøBú éøácî íéøôBñ éøác àGå,íéøôBñ éøácî íéøôBñ éøác àGå. ¥¨¦¦§¥¨¦¦§¥§¦§¦§¥§¦¦¦§¥¨§¦§¥§¦¦¦§¥§¦
‚ïélôzä íò ïélôz úBòeöø–íéãiä úà úBànèî.ïBòîL éaøøîBà:íéãiä úà úBànèî ïðéà ïélôz úBòeöø. §§¦¦¦©§¦¦§©§¤©¨©¦©¦¦§¥§§¦¦¥¨§©§¤©¨©¦
„øôqaL ïBélb,ïìòîìnL,ïhîlnLå,älçzaL,óBqaLå–íéãiä úà ïéànèî.äãeäé éaøøîBà:Bðéà óBqaL ¦¨¤©¥¤¤¦§©§¨§¤¦§©¨¤©§¦¨§¤©§©§¦¤©¨©¦©¦§¨¥¤©¥

ànèî,ãenò Bì äNòiL ãò. §©¥©¤©£¤©

a.dnexzd z` lqetd lk:äîåøúá éùéìù ìñåô àåäù ,äàîåèì éðù åðééäã.dzxag z` d`nhn cidúøçàä åãéá äòâðå äàîè úçà åãé äúéäù éî
:úåàîè ïäéúù åøæçå ,úàîèð ,äøåäè.ycewd iazk `ldeïäá úåòâåðä íéãéä úà ïéàîèî ïäå ,äîåøúä úà íéìñåôå äàîåèì éðù úåéäì ïäéìò åøæâù
:éðù äùåò éðù àîìà ,úåéðù ïúåùòì.mixteq ixacn mixteq ixac `le.íéãéå ïéáåøéò ï÷éú äîìùã ,àéä íéøôåñ éøáãî ,úåàîåèä ìëá íéãé úàîåèå

äùåò éðùù ùãå÷ä éáúëá åðéöîù íùë øîåì åæî åæ íéðã ïéàå .íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî ,íéøôåñ éøáãî éîð íéãéä úà ïéàîèîù ùãå÷ä éáúëå
:òùåäé 'øë äëìä ïéàå .ïå÷ú àì ïå÷ú àìã éàî ïå÷ú ïå÷úã éàîã ,éðù äùåò éðù äéäé úåàîåè øàùá éîð éëä éðù

b.micid z` ze`nhn oilitz ly zerevxìù úåòåöøá åòâðù íéãéä ìò éîð åøæâ ,äîåøúä úà úåìñåôù øôñ úîçî úåàáä íéãéä ìò åøæâùëã
:ïéìéôú.'ek xne` oerny 'x:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå

c.ohnlnye olrnlny:çôè äèîìå úåòáöà ùìù óãä ïî äìòîì äáéúë àìá éåðô çéðéù êéøöù.seqaye dligzayéåðô çéðéù êéøö øôñä úìéçúá

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøzä úà ìñBtä ìk את פוסל  שהוא לטומאה, שני  כלומר  – ÈÇÅÆÇÀÈ
במגעו , íéãiäהתרומה úà ànèî, בו שנגעו –úBiðL úBéäì ÀÇÅÆÇÈÇÄÄÀÀÄ

הקודמת; במשנה יהושע רבי כדעת לטומאה, –okeäànèî ãiäÇÈÀÇÀÈ
dzøáç úàהיד ונגעה טהורה, ואחת טמאה אחת ידו  שהיתה מי  – ÆÂÆÀÈ

הטהורה  שהיד כלומר אותה, מטמאה היא הרי  בטהורה, הטמאה

פוסלת  בה שנגעה הטמאה והיד  הואיל  לטומאה, שנייה היא אף נעשית
התרומה; òLBäéאת éaø éøác כמו הקודמת במשנה כשיטתו – ÄÀÅÇÄÀËÇ

לעיל . הזכרנו  éðLשכבר äNBò éðL ïéà :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÅÅÄÆÅÄ
הקודמת: במשנה `zכדבריהם `nhn ,d`nehd a`a `nhpy z`"

,"micid z` `nhn epi` ,d`nehd clea ;micid מטמאה יד אין הלכך
תרומה, לענין אלא וחכמים יהושע רבי נחלקו  לא ברם, חברתה. את
כמו  חברתה, את מטמאה שהיד  מודים חכמים אף קודש לענין  אבל 

ב):ששנינו ג, ycewa(חגיגה dzxag z` d`nhn cidy" פוסלת (להיות
הקודש ), dnexza".את `l la`הרמב"ם פוסק הטומאות וכן  אבות  (הל'

ז ): `zח, lhepe ,dxedh zxg`d Ð zxg`a drbpe zg` eci z`nhpy in
eci z`nhp m` ycewl la` ;dnexzl ?mixen` mixac dna .eice d`nhd

."ycewl dliah zekixv odizye ,d`nh Ð dipya drbpe zg`ויש
אלא  חברתה את מטמאה היד אין יהושע רבי  לדעת שאף מפרשים,

ועיין לקודש  זה; פירוש שדוחה  ישראל" "תפארת  עיין הרא "ש; (הר"ש ;

טוב "). יום íäì"תוספות  øîà:לחכמים יהושע רבי –éáúk àGäå ÈÇÈÆÇÂÄÀÅ
íéiðL Lãwäולפסול לטומאה שניים להיות חכמים עליהם שגזרו – ÇÙÆÀÄÄ

במגעם התרומה ai),את ,d miaf oiir)והםíéãiä úà ïéànèî– ÀÇÀÄÆÇÈÇÄ
שניות אותן  ועושים בהם d),הנוגעות dpyn onwlk) עושה ששני  והרי

Bìשני ? eøîà:יהושע לרבי  חכמים –äøBú éøác ïéðc ïéà ÈÀÅÈÄÄÀÅÈ
éøác àGå ,äøBú éøácî íéøôBñ éøác àGå ,íéøôBñ éøácîÄÄÀÅÀÄÀÄÀÅÀÄÄÄÀÅÈÀÄÀÅ

íéøôBñ éøácî íéøôBñוכתבי סופרים, מדברי ידים טומאת והרי – ÀÄÄÄÀÅÀÄ
זה  דנים ואין סופרים, מדברי זה אף הידים את שמטמאים הקודש 
אף  שני , עושה ששני הקודש  בכתבי מוצאים שאנו שכשם לומר, מזה

ומה  תיקנו, חכמים שתקנו שמה שני , עושה שני יהא טומאות בשאר
הנראה  לפי  חכמים גזרו ודבר דבר  בכל  שכן תיקנו, לא תיקנו שלא

הצורך שהוא מזה.(הרא "ש),להם זה למדים ואין 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הידים, את שמטמאים הקודש  כתבי בדין  המשניות עוסקות פרקנו  סוף ועד מכאן
הרמב"ם וכותב – הקודמת. במשנה נזכר  שכבר  epzpynl):כפי eyexita)בארנו "כבר

פוסלים  שיהו הקודש, כתבי  על  גזרו בעבורה אשר הסיבה את זבים מסכת בסוף
בהם כשנגעה התרומה, ixtqאת lv` dnexz ly milke` ripvdl eid mibdepy itl)

z` miciqtn milke`d lv` miievnd mixakrd eide ,ycew mdipyy mxn`a ,dxez
.(mixtqd הידים שאף עוד , גזרו  הגזירה, את ולהעמיד  לקיים חכמים שרצו ולפי 

מחמת יהיוהבאים הקודש  בכתבי  הנוגע שהאדם היינו  התרומה, את פוסלות הספר
– הזה... הפרק בכל מדובר  הזאת הגזירה ועל  התרומה. את ופוסלות שניות ידיו
התרומה, את ופוסלות שניות הידים שכל כוללת, גזירה גזרו  הזאת הגזירה ואחר 

באמרו  זבים, מסכת בסוף הנימנית היא וזאת נגעו. לא בין בספר נגעו "micide"בין 
שגזרו דבר עשר בשמונה הנימנית והיא התרומה, את הפוסלים הדברים מכלל 
שהידים  מפני  האחרונה, בגזירה וטעמם זבים... בסוף שבארנו כמו חנניה, בעליית

עסקניות".

íéãiä úà úBànèî ,ïélôzä íò ïélôz úBòeöø כשם – ÀÀÄÄÄÇÀÄÄÀÇÀÆÇÈÇÄ
רצועות  כך  שבהם, התורה פרשיות משום הידים את מטמאות שתפילין

הידים את מטמאות להן  המחוברות "משנה התפילין  ישראל"; ("תפארת

שיהו אחרונה "); הספר מחמת הבאות הידים על  שכשגזרו כותבים, ויש

תפילין  של ברצועות הנוגעות הידים על  גם גזרו  התרומה, את פוסלות

úBànèî(ברטנורא). ïðéà ïélôz úBòeöø :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÀÄÄÅÈÀÇÀ
íéãiä úà. עצמן בתפילין נוגע כן  אם אלא –.oerny iaxk dkld oi`e ÆÇÈÇÄ

i p y m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ברייתא: מובאת א) ל, (מנחות oeilbdבגמרא xeriy" השוליים היינו תורה, (שבספר 
הכתב): את המקיפים gthהריקים Ð dhnln,(אצבעות yely(ארבע Ð dlrnln

."zerav` izy agex geeix `elnk scl sc oiae ;zerav` חלק קלף להניח צריך  כן 
מכאן תורה לספר שעושים עץ, של  עמוד על  לגוללו  כדי  ובסופו, הספר  בתחילת
עשויים  הספרים כל היו המשנה בזמן  ברם, – לאמצעו . אותו  וגוללים ומכאן ,
שמגוללים  אחד , עמוד אם כי  עץ, של  עמודים שני  להם עושים היו ולא מגילות

הספר כל את `xzq"),עליו  zlibn"a eppnfa mibdepy enk) בתרא (בבא בגמרא ומובא
שהדביקו לספר בלבד  תורה בו  שנכתבה ספר בין בגלילה הבדל  שהיה א), יד, ב; יג,
כמו לתחילתו, מסופו  נגלל  היה הראשון שכן  כאחד , וכתובים נביאים תורה בו 

slwd),מזוזה lry "xzq` zlibn"a mibdep ep`y enke)בסופו עץ של  העמוד  ונמצא
,(dlibnd ly l`ny cvn)נגלל היה שאילו  לסופו , מתחילתו  נגלל  היה השני  ואילו 

שומר  שתיעשה לתורה הוא וגנאי  מבחוץ, תורה נמצאת היתה לתחילתו, מסופו
בתחילתו היה עץ של  שהעמוד  והרי וכתובים, dlibnd).לנביאים ly oini cvn)

כשיעור  בתחילתו חלק קלף להניח היה צריך בלבד, תורה בו שכתוב שבספר  מכאן,
הפנימי, מצידו  כתב עליו שיש קלף מבחוץ יהא שלא כדי  הספר , כל  של ההיקף
וכתובים  נביאים תורה בו שהדביקו  בספר  ואילו  העמוד ; על לגלול  כדי – ובסופו 
העמוד, על  לגלול  כדי  חלק קלף בתחילתו להניח שצריך להיפך , הוא הדין  כאחד

הספר  כל של ההיקף כדי – l`xyi").ובסופו zx`tz" oiir) בידים דנה משנתנו – ֹ
תורה. "מגילת" של או תורה ספר של  החלק בקלף שנגעו 

øôqaL ïBélb, הספר שבשולי  החלק המקום –,ïìòîìnL ÄÈÆÇÅÆÆÄÀÇÀÈ
ïhîlnLå,לדף דף שבין  וכן –óBqaLå ,älçzaL שבתחילת – ÀÆÄÀÇÈÆÇÀÄÈÀÆÇ

izdw - zex`ean zeipyn



קסי g wxt dingp - miaezk

ç-÷øô äéîçðiÎ`

ààéáäì øôqä àøæòì eøîàiå íénä-øòL éðôì øLà áBçøä-ìà ãçà Léàk íòä-ìë eôñàiå©¥¨§³¨¨¨Æ§¦´¤½̈¤¨´§½£¤−¦§¥´©«©©¨®¦©«Ÿ§Æ§¤§¨´©Ÿ¥½§¨¦À
:ìàøNé-úà ýåýé äeö-øLà äLî úøBz øôñ-úàáLéàî ìäwä éðôì äøBzä-úà ïäkä àøæò àéáiå ¤¥Æ¤Æ©´Ÿ¤½£¤¦¨¬§−̈¤¦§¨¥«©¨¦´¤§¨´©ÂŸ¥¤«©º̈¦§¥³©¨¨Æ¥¦´

ì ïéáî ìëå äMà-ãòå:éòéáMä Lãçì ãçà íBéa òîLâéðôì | øLà áBçøä éðôì Bá-àø÷iå §©¦½̈§−Ÿ¥¦´¦§®Ÿ©§¬¤−̈©¬Ÿ¤©§¦¦«©¦§¨Á¦§¥̧¨§¹£¤´¦§¥´
:äøBzä øôñ-ìà íòä-ìë éðæàå íéðéánäå íéLpäå íéLðàä ãâð íBiä úéöçî-ãò øBàä-ïî íénä-øòL©«©©©À¦¦¨Æ©©£¦´©½¤²¤¨£¨¦¬§©¨¦−§©§¦¦®§¨§¥¬¨¨−̈¤¥¬¤©¨«

ãäi÷ìçå äiøeàå äéðòå òîLå äéúzî Bìöà ãîòiå øácì eNò øLà õò-ìcâî-ìò øôqä àøæò ãîòiå©«©£ºŸ¤§¨´©Ÿ¥À©«¦§©¥»£¤´¨´©¨¨¼©©«£´Ÿ¤§¿©¦§¿̈§¤¿©©Â£¨¨§¦¨¯§¦§¦¨²
(ô) :ílLî äéøëæ äðcaLçå íLçå äikìîe ìàLéîe äéãt BìàîOîe Bðéîé-ìò äéNòîeäçzôiå ©£¥−̈©§¦®¦§ŸÀ§Â¨¨¦«¨¥¯©§¦¨²§¨ª¬§©§©−̈¨§©§¨¬§ª¨«©¦§©̧

:íòä-ìë eãîò Bçúôëe äéä íòä-ìk ìòî-ék íòä-ìë éðéòì øôqä àøæòåýåýé-úà àøæò Cøáéå ¤§¨³©¥Æ¤Æ§¥¥´¨¨½̈¦«¥©¬¨¨−̈¨¨®§¦§−¨«§¬¨¨¨«©§¨´¤¤§½̈¤§¨¬
:äöøà íétà ýåýéì eçzLiå eãwiå íäéãé ìòîa ïîà | ïîà íòä-ìë eðòiå ìBãbä íéýìàäæòeLéå ¨¡Ÿ¦−©¨®©©«£¸¨¨¹̈¨¥³¨¥Æ§´Ÿ©§¥¤½©¦§¯©¦§©£ª²©−̈©©¬¦¨«§¨§¥¿©

íéðéáî íiåìäå äéàìt ïðç ãáæBé äéøæò àèéì÷ äéNòî äiãBä | éúaL áewò ïéîé | äéáøLå éðáe¨¦¿§¥¥¬§¨´¨¦¿©¿©§©´«¦¿̈©£¥¿̈§¦¨´£©§¨Á¨¨̧¨³̈§¨¨Æ§©§¦¦½§¦¦¬
:íãîò-ìò íòäå äøBzì íòä-úàç:àø÷na eðéáiå ìëN íBNå Løôî íéýìàä úøBúa øôqá eàø÷iå ¤¨−̈©¨®§¨−̈©¨§¨«©«¦§§¬©¥²¤§©¬¨¡Ÿ¦−§Ÿ̈®§´¤½¤©¨¦−©¦§¨«

(ñ)èíBiä íòä-ìëì íòä-úà íéðéánä íiåìäå øôqä | ïäkä àøæòå àúLøzä àeä äéîçð øîàiå©´Ÿ¤§¤§¨´´©¦§¿̈¨§¤§¨´©Ÿ¥´©Ÿ¥¿§©§¦¦Á©§¦¦̧¤¨¹̈§¨¨À̈©³
:äøBzä éøác-úà íòîLk íòä-ìk íéëBá ék ekáz-ìàå eìaàúz-ìà íëéýìà ýåýéì àeä-Lã÷̈«ŸÆ©¨´¡Ÿ¥¤½©¦«§©§−§©¦§®¦³¦Æ¨¨½̈§¨§−̈¤¦§¥¬©¨«

éeðéðãàì íBiä LBã÷-ék Bì ïBëð ïéàì úBðî eçìLå íéwúîî eúLe íépîLî eìëà eëì íäì øîàiå©´Ÿ¤¨¤¿§Á¦§¸©§©¦¹§´©«§©¦À§¦§³¨Æ§¥´¨´½¦«¨¬©−©£Ÿ¥®
åãç-ék eáöòz-ìàå:íëfòî àéä ýåýé ú §©¥´¨¥½¦«¤§©¬§−̈¦¬¨«ª§¤«

i"yx
(·).éòéáùä ùãåçì ãçà íåéá ראש של יום הוא

øåàä.(‚)השנה: ïî:היום תחלת äøåúä.של øôñ ìà
אזניהם: מטים העם כל øáãì.(„)היו åùò øùà אותו

התורה: ספר עליו שם לקרות כך לשם עשו עץ מגדל
(‰).äéä íòä ìë ìòî éë:כולם ראוהו כן åçúôëåועל 

.íòä ìë åãîò:העם כל שתקו לקרות פתחו וכאשר
.åãîòשתיקה עוד (שתקו)לשון ענו ולא עמדו כמו

לב) íäéãé.(Â):(איוב ìòåîá שנשאו ידיהם בנשיאות

ויפרוש  שנאמר כענין להקב"ה להודות למעלה כפיהם
השמים ח )כפיו א ' íòä.(Ê):(מלכים úà íéðéáî שהיו

תורה: דברי לעם íãîò.מתרגמין ìò על עומדים שהיו
ìëù.(Á)רגליהם: íåùå לשון ושום חכמה ושימת

÷ùåã.(Ë)פעול: íåéä:הוא ר"ה יום ìëכי íéëåá éë
.íòä:כראוי התורה קיימו שלא åì.(È)מפני ïåëð ïéàì

מאכלו: לו מזומן שאין לעני

cec zcevn
(‡).„Á‡ ˘È‡Î: אחד איש כביאת מהר חיש È‡Ó˘(·)ר "ל 
.'Â‚Â:שם נאספו  כולם  כי כולם לפני  הביא ÚÂÓ˘Ï.ר"ל ÔÈ·Ó

הספר: דברי  להבין בינה  Â‚Â'.בעל „Á‡ ÌÂÈ·:ר "ה הוא
(‚).Â· ‡¯˜ÈÂ:בו קרא ‰‡Â¯.עזרא ÔÓ:הבוקר אור  מן

.ÌÈÈ·Ó‰Â: בינה Â‚Â'.בעלי  ÈÊ‡Âלשמוע אזניהם נוטים היו
תורה: דברי Ï„·¯.(„)אל  Â˘Ú בעבור‡˘¯ מתחלה הנעשה

‰ÌÚ.(‰)זה: ÏÎ ÈÈÚÏ: הכל ראו ולזה העם לכל  ממעל  המגדל  על עמד  כי הספר את בפתחו ראו  פתח ÂÁ˙ÙÎÂ.כולם  כאשר
העם : כל שתקו לדבר פיו פתח כאשר או ‡ÔÓ.(Â)הספר  ÔÓ‡: לחזק Ì‰È„È.הכפל ÏÚÂÓ·: למעלה ידיהם ‡ÌÈÙ.ברוממות

ארצה: פניו על  אחד  עזרא:ÌÈÈ·Ó.(Ê)כל  שקרא התורה דברי את להעם ומודיעים מבינים היו Ì„ÓÚ.הם ÏÚמקום על
ממקומם: זזו ולא הקורא:Â‡¯˜ÈÂ.(Á)מעמדם היה לבד  עזרא כי הקריאה קול  שמעו לדעתÂÙÓ¯˘.ר"ל מפורשת קריאה 
בה : שנאמר מה ÂÎÂ'.ולהבין  ÏÎ˘ ÌÂ˘Â:במקרא להבין והשכילו הענין אמיתת להשכיל לבם נתנו ר"ל שכלם שמו

(Ë).ÌÈÈ·Ó‰:התורה דברי את  העם את מבינים  היו ‰ÌÚ.אשר ÏÎÏר "ה כי  לה' הוא  קדוש  היום  הלא  העם  לכל אמרו הם 
בו: ולבכות  להתאבל  מהראוי ואין Â‚Â'.הוא ÌÚÓ˘Î:כראוי התורה את קיימו  שלא ראו שמן:ÌÈÓ˘Ó.(È)כי ÌÈ˜˙ÓÓ.מאכלי

מתוקים: ÂÏ.משקים ÔÂÎ ÔÈ‡Ï:העם לדלת  ר "ל  לו ומזומן נכון  המזון שאין ‰'.למי ˙Â„Á ÈÎשמחה שהיא  יו"ט  שמחת  ר"ל 
ותעצומות: עוז  לכם  תתן  היא  מצוה  של 

oeiv zcevn
(‡).¯ÙÂÒ‰ יוצא ובור מברך  סופר ובדח "ל  קי"ח)החכם :(חולין
(‰).Â„ÓÚענו ולא עמדו כמו שתיקה ל"ב)ענין  :(איוב
(Â).ÏÚÂÓ·:והרמה העלאה  הקדקוד :Â„˜ÈÂ.מלשון כפפו
(Á).ÌÂ˘Â:שימה והיהÂÓ˙.(È)מלשון כמו ומתן חלק ענין

למנה כ"ט)לך  :(שמות

c dpyn iyily wxt mici zkqn

·äîeøzä úà ìñBtä ìk–úBiðL úBéäì íéãiä úà ànèî.dzøáç úà äànèî ãiä;éøácòLBäé éaø. ¨©¥¤©§¨§©¥¤©¨©¦¦§§¦©¨§©§¨¤£¤§¨¦§¥©¦§ª©
íéîëçåíéøîBà:éðL äNBò éðL ïéà.íäì øîà:íéãiä úà ïéànèî íéiðL Lãwä éáúk àGäå?eøîàBì: ©£¨¦§¦¥¥¦¤¥¦¨©¨¤©£¦§¥©Ÿ¤§¦¦§©§¦¤©¨©¦¨§

íéøôBñ éøácî äøBú éøác ïéðc ïéà,äøBú éøácî íéøôBñ éøác àGå,íéøôBñ éøácî íéøôBñ éøác àGå. ¥¨¦¦§¥¨¦¦§¥§¦§¦§¥§¦¦¦§¥¨§¦§¥§¦¦¦§¥§¦
‚ïélôzä íò ïélôz úBòeöø–íéãiä úà úBànèî.ïBòîL éaøøîBà:íéãiä úà úBànèî ïðéà ïélôz úBòeöø. §§¦¦¦©§¦¦§©§¤©¨©¦©¦¦§¥§§¦¦¥¨§©§¤©¨©¦
„øôqaL ïBélb,ïìòîìnL,ïhîlnLå,älçzaL,óBqaLå–íéãiä úà ïéànèî.äãeäé éaøøîBà:Bðéà óBqaL ¦¨¤©¥¤¤¦§©§¨§¤¦§©¨¤©§¦¨§¤©§©§¦¤©¨©¦©¦§¨¥¤©¥

ànèî,ãenò Bì äNòiL ãò. §©¥©¤©£¤©

a.dnexzd z` lqetd lk:äîåøúá éùéìù ìñåô àåäù ,äàîåèì éðù åðééäã.dzxag z` d`nhn cidúøçàä åãéá äòâðå äàîè úçà åãé äúéäù éî
:úåàîè ïäéúù åøæçå ,úàîèð ,äøåäè.ycewd iazk `ldeïäá úåòâåðä íéãéä úà ïéàîèî ïäå ,äîåøúä úà íéìñåôå äàîåèì éðù úåéäì ïäéìò åøæâù
:éðù äùåò éðù àîìà ,úåéðù ïúåùòì.mixteq ixacn mixteq ixac `le.íéãéå ïéáåøéò ï÷éú äîìùã ,àéä íéøôåñ éøáãî ,úåàîåèä ìëá íéãé úàîåèå

äùåò éðùù ùãå÷ä éáúëá åðéöîù íùë øîåì åæî åæ íéðã ïéàå .íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî ,íéøôåñ éøáãî éîð íéãéä úà ïéàîèîù ùãå÷ä éáúëå
:òùåäé 'øë äëìä ïéàå .ïå÷ú àì ïå÷ú àìã éàî ïå÷ú ïå÷úã éàîã ,éðù äùåò éðù äéäé úåàîåè øàùá éîð éëä éðù

b.micid z` ze`nhn oilitz ly zerevxìù úåòåöøá åòâðù íéãéä ìò éîð åøæâ ,äîåøúä úà úåìñåôù øôñ úîçî úåàáä íéãéä ìò åøæâùëã
:ïéìéôú.'ek xne` oerny 'x:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå

c.ohnlnye olrnlny:çôè äèîìå úåòáöà ùìù óãä ïî äìòîì äáéúë àìá éåðô çéðéù êéøöù.seqaye dligzayéåðô çéðéù êéøö øôñä úìéçúá

`xephxa yexit
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äîeøzä úà ìñBtä ìk את פוסל  שהוא לטומאה, שני  כלומר  – ÈÇÅÆÇÀÈ
במגעו , íéãiäהתרומה úà ànèî, בו שנגעו –úBiðL úBéäì ÀÇÅÆÇÈÇÄÄÀÀÄ

הקודמת; במשנה יהושע רבי כדעת לטומאה, –okeäànèî ãiäÇÈÀÇÀÈ
dzøáç úàהיד ונגעה טהורה, ואחת טמאה אחת ידו  שהיתה מי  – ÆÂÆÀÈ

הטהורה  שהיד כלומר אותה, מטמאה היא הרי  בטהורה, הטמאה

פוסלת  בה שנגעה הטמאה והיד  הואיל  לטומאה, שנייה היא אף נעשית
התרומה; òLBäéאת éaø éøác כמו הקודמת במשנה כשיטתו – ÄÀÅÇÄÀËÇ

לעיל . הזכרנו  éðLשכבר äNBò éðL ïéà :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÅÅÄÆÅÄ
הקודמת: במשנה `zכדבריהם `nhn ,d`nehd a`a `nhpy z`"

,"micid z` `nhn epi` ,d`nehd clea ;micid מטמאה יד אין הלכך
תרומה, לענין אלא וחכמים יהושע רבי נחלקו  לא ברם, חברתה. את
כמו  חברתה, את מטמאה שהיד  מודים חכמים אף קודש לענין  אבל 

ב):ששנינו ג, ycewa(חגיגה dzxag z` d`nhn cidy" פוסלת (להיות
הקודש ), dnexza".את `l la`הרמב"ם פוסק הטומאות וכן  אבות  (הל'

ז ): `zח, lhepe ,dxedh zxg`d Ð zxg`a drbpe zg` eci z`nhpy in
eci z`nhp m` ycewl la` ;dnexzl ?mixen` mixac dna .eice d`nhd

."ycewl dliah zekixv odizye ,d`nh Ð dipya drbpe zg`ויש
אלא  חברתה את מטמאה היד אין יהושע רבי  לדעת שאף מפרשים,

ועיין לקודש  זה; פירוש שדוחה  ישראל" "תפארת  עיין הרא "ש; (הר"ש ;

טוב "). יום íäì"תוספות  øîà:לחכמים יהושע רבי –éáúk àGäå ÈÇÈÆÇÂÄÀÅ
íéiðL Lãwäולפסול לטומאה שניים להיות חכמים עליהם שגזרו – ÇÙÆÀÄÄ

במגעם התרומה ai),את ,d miaf oiir)והםíéãiä úà ïéànèî– ÀÇÀÄÆÇÈÇÄ
שניות אותן  ועושים בהם d),הנוגעות dpyn onwlk) עושה ששני  והרי

Bìשני ? eøîà:יהושע לרבי  חכמים –äøBú éøác ïéðc ïéà ÈÀÅÈÄÄÀÅÈ
éøác àGå ,äøBú éøácî íéøôBñ éøác àGå ,íéøôBñ éøácîÄÄÀÅÀÄÀÄÀÅÀÄÄÄÀÅÈÀÄÀÅ

íéøôBñ éøácî íéøôBñוכתבי סופרים, מדברי ידים טומאת והרי – ÀÄÄÄÀÅÀÄ
זה  דנים ואין סופרים, מדברי זה אף הידים את שמטמאים הקודש 
אף  שני , עושה ששני הקודש  בכתבי מוצאים שאנו שכשם לומר, מזה

ומה  תיקנו, חכמים שתקנו שמה שני , עושה שני יהא טומאות בשאר
הנראה  לפי  חכמים גזרו ודבר דבר  בכל  שכן תיקנו, לא תיקנו שלא

הצורך שהוא מזה.(הרא "ש),להם זה למדים ואין 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הידים, את שמטמאים הקודש  כתבי בדין  המשניות עוסקות פרקנו  סוף ועד מכאן
הרמב"ם וכותב – הקודמת. במשנה נזכר  שכבר  epzpynl):כפי eyexita)בארנו "כבר

פוסלים  שיהו הקודש, כתבי  על  גזרו בעבורה אשר הסיבה את זבים מסכת בסוף
בהם כשנגעה התרומה, ixtqאת lv` dnexz ly milke` ripvdl eid mibdepy itl)

z` miciqtn milke`d lv` miievnd mixakrd eide ,ycew mdipyy mxn`a ,dxez
.(mixtqd הידים שאף עוד , גזרו  הגזירה, את ולהעמיד  לקיים חכמים שרצו ולפי 

מחמת יהיוהבאים הקודש  בכתבי  הנוגע שהאדם היינו  התרומה, את פוסלות הספר
– הזה... הפרק בכל מדובר  הזאת הגזירה ועל  התרומה. את ופוסלות שניות ידיו
התרומה, את ופוסלות שניות הידים שכל כוללת, גזירה גזרו  הזאת הגזירה ואחר 

באמרו  זבים, מסכת בסוף הנימנית היא וזאת נגעו. לא בין בספר נגעו "micide"בין 
שגזרו דבר עשר בשמונה הנימנית והיא התרומה, את הפוסלים הדברים מכלל 
שהידים  מפני  האחרונה, בגזירה וטעמם זבים... בסוף שבארנו כמו חנניה, בעליית

עסקניות".

íéãiä úà úBànèî ,ïélôzä íò ïélôz úBòeöø כשם – ÀÀÄÄÄÇÀÄÄÀÇÀÆÇÈÇÄ
רצועות  כך  שבהם, התורה פרשיות משום הידים את מטמאות שתפילין

הידים את מטמאות להן  המחוברות "משנה התפילין  ישראל"; ("תפארת

שיהו אחרונה "); הספר מחמת הבאות הידים על  שכשגזרו כותבים, ויש

תפילין  של ברצועות הנוגעות הידים על  גם גזרו  התרומה, את פוסלות

úBànèî(ברטנורא). ïðéà ïélôz úBòeöø :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÀÄÄÅÈÀÇÀ
íéãiä úà. עצמן בתפילין נוגע כן  אם אלא –.oerny iaxk dkld oi`e ÆÇÈÇÄ

i p y m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ברייתא: מובאת א) ל, (מנחות oeilbdבגמרא xeriy" השוליים היינו תורה, (שבספר 
הכתב): את המקיפים gthהריקים Ð dhnln,(אצבעות yely(ארבע Ð dlrnln

."zerav` izy agex geeix `elnk scl sc oiae ;zerav` חלק קלף להניח צריך  כן 
מכאן תורה לספר שעושים עץ, של  עמוד על  לגוללו  כדי  ובסופו, הספר  בתחילת
עשויים  הספרים כל היו המשנה בזמן  ברם, – לאמצעו . אותו  וגוללים ומכאן ,
שמגוללים  אחד , עמוד אם כי  עץ, של  עמודים שני  להם עושים היו ולא מגילות

הספר כל את `xzq"),עליו  zlibn"a eppnfa mibdepy enk) בתרא (בבא בגמרא ומובא
שהדביקו לספר בלבד  תורה בו  שנכתבה ספר בין בגלילה הבדל  שהיה א), יד, ב; יג,
כמו לתחילתו, מסופו  נגלל  היה הראשון שכן  כאחד , וכתובים נביאים תורה בו 

slwd),מזוזה lry "xzq` zlibn"a mibdep ep`y enke)בסופו עץ של  העמוד  ונמצא
,(dlibnd ly l`ny cvn)נגלל היה שאילו  לסופו , מתחילתו  נגלל  היה השני  ואילו 

שומר  שתיעשה לתורה הוא וגנאי  מבחוץ, תורה נמצאת היתה לתחילתו, מסופו
בתחילתו היה עץ של  שהעמוד  והרי וכתובים, dlibnd).לנביאים ly oini cvn)

כשיעור  בתחילתו חלק קלף להניח היה צריך בלבד, תורה בו שכתוב שבספר  מכאן,
הפנימי, מצידו  כתב עליו שיש קלף מבחוץ יהא שלא כדי  הספר , כל  של ההיקף
וכתובים  נביאים תורה בו שהדביקו  בספר  ואילו  העמוד ; על לגלול  כדי – ובסופו 
העמוד, על  לגלול  כדי  חלק קלף בתחילתו להניח שצריך להיפך , הוא הדין  כאחד

הספר  כל של ההיקף כדי – l`xyi").ובסופו zx`tz" oiir) בידים דנה משנתנו – ֹ
תורה. "מגילת" של או תורה ספר של  החלק בקלף שנגעו 

øôqaL ïBélb, הספר שבשולי  החלק המקום –,ïìòîìnL ÄÈÆÇÅÆÆÄÀÇÀÈ
ïhîlnLå,לדף דף שבין  וכן –óBqaLå ,älçzaL שבתחילת – ÀÆÄÀÇÈÆÇÀÄÈÀÆÇ

izdw - zex`ean zeipyn



`קסב dpyn iriax wxt mici zkqn

‰úBiúBà Lîçå íéðBîL Ba øizLðå ÷çîpL øôñ,úLøôk"ïøàä òñða éäéå"–íéãiä úà ànèî.áeúkL älâî ¥¤¤¦§©§¦§©©§¦§¨¥¦§¨¨©©§¦¦§Ÿ©¨¨Ÿ§©¥¤©¨©¦§¦¨¤¨
úBiúBà Lîçå íéðBîL da,úLøôk"ïøàä òñða éäéå"–íéãiä úà ànèî.íéãiä úà ïéànèî Lãwä éáúk ìk. ¨§¦§¨¥¦§¨¨©©§¦¦§Ÿ©¨¨Ÿ§©¨¤©¨©¦¨¦§¥©Ÿ¤§©§¦¤©¨©¦

íéãiä úà ïéànèî úìä÷å íéøéMä øéL.äãeäé éaøøîBà:íéãiä úà ànèî íéøéMä øéL,ú÷Gçî úìä÷å.éaø ¦©¦¦§Ÿ¤¤§©§¦¤©¨©¦©¦§¨¥¦©¦¦§©¥¤©¨©¦§Ÿ¤¤©£¤©¦
éñBéøîBà:íéãiä úà ànèî dðéà úìä÷,ú÷Gçî íéøéMä øéLå.ïBòîL éaøøîBà:élwî úìä÷éànL úéa, ¥¥Ÿ¤¤¥¨§©¨¤©¨©¦§¦©¦¦©£¤©¦¦§¥Ÿ¤¤¦ª¥¥©©

éøîçîeìlä úéa.øîàéàfò ïa ïBòîL éaø:îï÷æ íéðLe íéòáL étî éðà ìa÷,eáéLBäL íBéaúàøæòìà éaø ¥ª§¥¥¦¥¨©©¦¦§¤©©§ª¨£¦¦¦¦§¦§©¦¨¥§¤¦¤©¦¤§¨¨
äéøæò ïaäáéLéa,øéMLíéãiä úà íéànèî úìä÷å íéøéMä.øîààáé÷ò éaø:íãà ÷ìçð àG !íBìLå ñç ¤£©§¨©§¦¨¤¦©¦¦§Ÿ¤¤§©§¦¤©¨©¦¨©©¦£¦¨©§¨¤¡©¨¨

íéøéMä øéL ìò ìàøNiî,íéãiä úà ànèé àHL,éàãk Blk íìBòä ìk ïéàL,íéøéMä øéL Ba ïzpL íBék ¦¦§¨¥©¦©¦¦¤§©¥¤©¨©¦¤¥¨¨¨ª§©§¤¦©¦©¦¦
ìàøNéì,Lã÷ íéáeúkä ìkL,íéLã÷ Lã÷ íéøéMä øéLå;e÷ìçð íàå,úìä÷ ìò àlà e÷ìçð àG.øîàéaø §¦§¨¥¤¨©§¦Ÿ¤§¦©¦¦Ÿ¤¨¨¦§¦¤§¨¤§§¤¨©Ÿ¤¤¨©©¦

òLBäé ïa ïðçBéìL åéîç ïaàáé÷ò éaø:éøáãkéàfò ïa,eøîb ïëå e÷ìçð Ck. ¨¨¤§ª©¤¨¦¤©¦£¦¨§¦§¥¤©©¨¤§§§¥¨¨
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡íéìâøä úáøò ìò eøîâå eðîð íBiá Ba,ïéa÷ äòLz ãòå ïébì éðMî àéäL,ä÷cñpL–ñøãî äàîè àéäL; ©¦§§¨§©£¥©¨©§©¦¤¦¦§¥ª¦§©¦§¨©¦¤¦§§¨¤¦§¥¨¦§¨

éãë ,åôåñáå .òîù éôìë ãçàî äúåà íéëøåëã äæåæîã àéîåã ,ììâð àåä åúìçúì åôåñî øôñäù ,øôñä ìë ìù ó÷éä øåòéùë øîåìë ,øôñä ìë ìåìâì éãë
ìåâì éãëå ,åôåñá øôñä ìë ìåâì éãë êéøö ,ãçéá íéáåúëå íéàéáð äøåú ÷éáãîä ìáà ,ïë úåùòì êéøö äãáì äøåú àìà íù ïéàùë à÷åãå .ãåîò ìåâì
àî÷ ÷øôá ïðéøîàã àä éøééî éëäáå .íéáåúëå íéàéáðì øîåù äøåú äùòéúù àåä éàðâå ,õåçáî äøåú úàöîð ,åúìéçúì åììåâ àåä íàù .åúìéçúá ãåîò

:åôåñá øôñä ìë ó÷éä éãëå åúìéçúá ãåîò ìåâì éãë åì äùåòå àøúá àááã
d.oex`d reqpa idie zyxtkäòáù äéãåîò äáöç ,ùøãîá åøîà êëå .åîöò éðôá øôñë äáåùç àéä äùøô äúåàù éôì('è éìùî)éøôñ äòáù åìà

:äòáù éøä ,íéøçà íéøôñ äòáøàå ,íé÷ìç äùìùì ÷ìçð øáãéå øôñù ,úåøåú.da aezky dlibníéðåîù äá áúëðù ïåéë ,äøåú øôñ ìù äòéøé øîåìë
:íéãéä úà äàîèîå äùã÷úð úåéúåà äùîçå.micid z` `nhn epi` zldw:äøîàð ùãå÷ä çåøá àìå ,àéä äîìù ìù åúîëçù éðôîi`fr oa ixack

.exnb jke ewlgp jk:äëìä ïëå
c`.meia eaåá äðùîá øîàðù íå÷î ìëå .äáéùéá äéøæò ïá øæòìà 'ø úà åáéùåäù íåéá éøééîã ,éàæò ïá ïåòîù 'øã äéúìîà éà÷ ìéòìã ïé÷øéôà

`xephxa yexit

למשנתנו, בהקדמה שבארנו  כמו ושבסופו, úàהספר  ïéànèîÀÇÀÄÆ
íéãiä.כולו הספר כדין  שם, הנוגעות –:øîBà äãeäé éaø ÇÈÇÄÇÄÀÈÅ

ànèî Bðéà óBqaL,הידים את מטמא אינו  שבסוף הגליון  –ãò ÆÇÅÀÇÅÇ
ãenò Bì äNòiL עליו לגלול כדי  עץ, של עמוד  לגליון שיעשה – ÆÇÂÆÇ

אין  לכן , קודם אבל  הספר. בקדושת הגליון  נכלל  שאז הספר, את
לחתכו  שאפשר  לפי הספר , כקדושת קדוש שבסוף (רמב"ם ).הגליון

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úLøôk ,úBiúBà Lîçå íéðBîL Ba øizLðå ÷çîpL øôñÅÆÆÄÀÇÀÄÀÇÇÀÄÀÈÅÄÀÈÈÇ
"ïøàä òñða éäéå" במדבר שבחומש  לה-לו),– úà(י, ànèî ÇÀÄÄÀÙÇÈÈÙÀÇÅÆ

íéãiä, עצמו בפני כספר נחשבת הארון " בנסוע "ויהי  פרשת שכן  – ÇÈÇÄ
חכמים: שדרשו drayכמו  dicenr davg( א ט, שבעה (משלי אלו  –

שלפני החלק א) ספרים: לשלושה נחלק במדבר  שספר  תורה, ספרי

"ויהי שלאחרי  החלק ג) בנסוע"; "ויהי פרשת ב) בנסוע"; "ויהי
שבעה הרי  הספרים, ארבעת ושאר קטז ,בנסוע", שבת  גמרא (ספרי;

שבפרשת א ). האותיות כמנין  בו ונשתייר שנמחק שספר שנינו, לפיכך 
הידים. את ומטמא ספר קדושת בו  יש עדיין  בנסוע", älâîÀÄÈ"ויהי

תורה, ספר של  יריעה –,úBiúBà Lîçå íéðBîL da áeúkLÆÈÈÀÄÀÈÅÄ
,"ïøàä òñða éäéå" úLøôk הריהיíéãiä úà ànèîשיש – ÀÈÈÇÇÀÄÄÀÙÇÈÈÙÀÇÈÆÇÈÇÄ

לעיל. שבארנו כמו ספר , קדושת Lãwäבה éáúk ìk תורה – ÈÄÀÅÇÙÆ
הקודש, בלשון הכתובים וכתובים, íéãiäונביאים úà ïéànèî– ÀÇÀÄÆÇÈÇÄ

ג משנה לבאור  בהקדמה הטעם הבאנו  שכבר הרמב"ם ).כמו (מדברי

íéãiä úà ïéànèî úìä÷å íéøéMä øéL שמגילות פי  על  ואף – ÄÇÄÄÀÙÆÆÀÇÀÄÆÇÈÇÄ
כלו  המחלוקת אלו משום במיוחד , התנא אותן נקט הקודש, בכתבי  לות

בהן . íéãiä,שיש  úà ànèî íéøéMä øéL :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÇÄÄÀÇÅÆÇÈÇÄ
ú÷Gçî úìä÷å.הידים את מטמאה היא אם החכמים עליה נחלקו  – ÀÙÆÆÇÂÆ

íéãiä úà ànèî dðéà úìä÷ :øîBà éñBé éaø שהיא מפני – ÇÄÅÅÙÆÆÅÈÀÇÈÆÇÈÇÄ
נאמרה הקודש  ברוח  ולא שלמה של øéLåÀÄ(תוספתא ),מחכמתו 

ú÷Gçî íéøéMä.הידים את מטמא אם –:øîBà ïBòîL éaø ÇÄÄÇÂÆÇÄÄÀÅ
ìlä úéa éøîçîe ,éànL úéa élwî úìä÷שמאי שבית – ÙÆÆÄËÅÅÇÇÅËÀÅÅÄÅ

הידים את מטמאה שאינה ואומרים בה b).מקילים ,d zeicr oiir)
íéðLe íéòáL étî éðà ìa÷î :éàfò ïa ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÆÇÇÀËÈÂÄÄÄÄÀÄÀÇÄ
äáéLéa äéøæò ïa øæòìà éaø úà eáéLBäL íBéa ,ï÷æ– ÈÅÀÆÄÆÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÇÀÄÈ

גמליאל רבן  את שהעבירו  לאחר  ביבנה, הישיבה ראש שמינוהו

יהושע רבי  את שהעליב משום ב),מנשיאותו  כז , ברכות  גמרא  (עיין

שהיתה  הלכה היתה ולא הלכות, הרבה המדרש  בבית נתחדשו ביום ובו 

עזאי, בן שמעון  רבי והעיד פירשוה; שלא המדרש בבית תלויה
זקן , ושניים שבעים הורו  יום úìä÷åשבאותו  íéøéMä øéMLÆÄÇÄÄÀÙÆÆ

íéãiä úà íéànèî נאמרו אלו  מגילות שאף הקודש , כתבי ככל – ÀÇÀÄÆÇÈÇÄ
הקודש. íãàברוח ÷ìçð àG !íBìLå ñç :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÇÀÈÆÁÇÈÈ

ïéàL ,íéãiä úà ànèé àHL ,íéøéMä øéL ìò ìàøNiîÄÄÀÈÅÇÄÇÄÄÆÀÇÅÆÇÈÇÄÆÅ
,ìàøNéì íéøéMä øéL Ba ïzpL íBék éàãk Blk íìBòä ìkÈÈÈËÀÇÀÆÄÇÄÇÄÄÀÄÀÈÅ

íéøéMä øéLå ,Lã÷ íéáeúkä ìkLíéLã÷ Lã÷ שכולו – ÆÈÇÀÄÙÆÀÄÇÄÄÙÆÈÈÄ
מלכותו עול וקיבול  שמים השירים),יראת שיר על בו (רש "י ורמוזים

קדושים וסודות שלמה ").ענינים e÷ìçð("מלאכת íàå,החכמים – ÀÄÆÀÈ
úìä÷ ìò àlà e÷ìçð àG.הידים את מטמאה היא אם בלבד , – ÆÀÀÆÈÇÙÆÆ

éøáãk :àáé÷ò éaø ìL åéîç ïa òLBäé ïa ïðçBé éaø øîàÈÇÇÄÈÈÆÀËÇÆÈÄÆÇÄÂÄÈÀÄÀÅ
e÷ìçð Ck ,éàfò ïa,קוהלת על וגם השירים שיר על  גם שנחלקו  – ÆÇÇÈÆÀÀ

הידים, את מטמאים eøîbאם ïëå את מטמאות המגילות ששתי  – ÀÅÈÈ
dkld.הידים. oke

– עקיבא רבי  דברי  את מסבירים ycewיש mixiyd xiye ,ycew miaezkd lky"
"miycwסוד דרוש, רמז , פשט , דרכים: בארבע מתפרשת  התורה שכל  מפני –

:zeaiz iy`x)qcxt(,כפשוטו גם הענין  את לפרש שיכולים במקום ולפיכך ,
חלילה  לפרש פנים בשום אפשרות שאין  השירים", "שיר  אבל קודש. רק הוא
שירות  ורק אך כלומר  קדשים, קודש שזהו  הרי  כפשוטו, האהבה שיר  את

הקב"ה המלכים מלכי  למלך  hplqn).ותשבחות l`xyi iax mya "xy` ipxcd")

i y i l y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

וגמרו נימנו שעליהן הלכות כמה עוד להביא פרקנו מוסיף הקודמת המשנה אגב
meia ea.שם שבארנו  כמו  בישיבה, עזריה בן אלעזר  רבי  את שהושיבו 

izdw - zex`ean zeipyn
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àáé÷ò éaøLøîBà:dîLk íéìâøä úáøò. ¤©¦£¦¨¥£¥©¨©§©¦¦§¨
·eøîà íBiá Ba:ì àHL eçaæpL íéçáfä ìkïîL–íéøLk,ì íéìòaì eìò àHL àlàäáBç íeL,çñtä ïî õeç ©¨§¨©§¨¦¤¦§§¤¦§¨§¥¦¤¨¤¨©§¨¦§¨¦©¤©

úàhçä ïîe:Bpîæa çñtä,àhçäåïîæ ìëa ú.øæòéìà éaøøîBà:íLàä óà:Bpîæa çñtä,íLàäå úàhçäå ¦©©¨©¤©¦§©§©©¨§¨§©©¦¡¦¤¤¥©¨¨¨©¤©¦§©§©©¨§¨¨¨
ïîæ ìëa.øîàéàfò ïa ïBòîL éaø:ï÷æ íéðLe íéòáL étî éðìa÷î,úà eáéLBäL íBéaäéøæò ïa øæòìà éaø §¨§©¨©©¦¦§¤©©§ª¨§¦¦¦¦§¦§©¦¨¥§¤¦¤©¦¤§¨¨¤£©§¨
äáéLéa,ì àHL eçaæpL ïéìëàpä íéçáfä ìkLïîL–íéøLk,ì íéìòaì eìò àHL àlàäáBç íL,ïî õeç ©§¦¨¤¨©§¨¦©¤¡¨¦¤¦§§¤¦§¨§¥¦¤¨¤¨©§¨¦§¥¨¦

úàhçä ïîe çñtä.éñBä àGóéàfò ïaäìBòä àlà,Bì eãBä àGåíéîëç. ©¤©¦©©¨¦¤©©¤¨¨¨§£¨¦
‚eøîà íBiá Ba:úéòéáMa ïä äî áàBîe ïBnò?øæbïBôøè éaø:éðò øNòî;øæâåäéøæò ïa øæòìà éaø:øNòî ©¨§©¨©¥©§¦¦¨©©¦©§©£©¨¦§¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨©£¥

:øîàð íåéä åúåà ìò ,íåéá.epnp:áåøä éô ìò ïéãä åøîâå ,íéøäèîä ïéðîå íéàîèîä ïéðî úòãì ,ïéðîì åãîò.milbxd zaixrúöéçøì äéåùò äáéøò
:íéìâøä.dwcqpy:úçà åìâø úöéçø éãë íéî ú÷æçî äðéàå ,äéìåùì êåîñ.qxcn d`nhúùîùî äúéäå ,äá áùéì íéìéâø åéä éîð ä÷ãñðù íãå÷ äáéøòã

:äúëàìî íò äáéùé.`aiwr 'xy:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå .äéìò ñøãî íù ïéàù ,àéä ïë äîùë øîåìë ,äîùë íéìâøä úáéøò øîåàå ÷ìåç äéä
a.mixyk onyl `ly egafpy migafd lk:äåðùøéô íùå ,äéåðù àéä íéçáæ úëñî úìéçúî åæ äðùî
b.ziriaya od dn a`ene oenràìù øîåì àöîú íà åìéôà ,àéä ìàøùé õøà àéääã ,ãâå ïáåàø úìçð àéäù ïåçéñá åøäèù áàåîå ïåîò äæ ïéà

àéä ïãøéä øáòå .ìéìâäå ïãøéä øáòå äãåäé ,øåòéáì úåöøà ùìù ,íâéôä ÷øô úéòéáù úëñîá ïðú àäã ,äá úâäåð úéòéáù êçøë ìò ìáá éìåò äåùáë

`xephxa yexit

íBiá Ba הישיבה ראש  עזריה בן אלעזר רבי את שמינו ביום – Ç
למנין,eðîðביבנה, בדבר החולקים עמדו  –eøîâå את ופסקו  – ÄÀÀÈÀ

דעות, ברוב íéìâøäההלכה úáøò ìò לרחיצת העשויה עריבה – ÇÂÅÇÈÇÀÇÄ
÷ïéaהרגליים, äòLz ãòå ïébì éðMî àéäLמשני המחזקת – ÆÄÄÀÅËÄÀÇÄÀÈÇÄ

aw)לוגים Ô=),קבים תשעה כדיä÷cñpLועד מים מחזקת ואינה – ÆÄÀÀÈ
אחת, רגל  ñøãîרחיצת äàîè àéäL מדרס טומאת מקבלת – ÆÄÀÅÈÄÀÈ

לישיבה; ראויה שהיא לפי úáøòהזב, :øîBà àáé÷ò éaøLÆÇÄÂÄÈÅÂÅÇ
dîLk íéìâøä אף הלכך  לישיבה, ולא לרחיצה היא שמיוחדת – ÈÇÀÇÄÄÀÈ

מדרס; טומאת מקבלת אינה מקום מכל  לרחיצה, ראויה שאינה פי  על 

זמן  כל  ברם, מדרס. טמאה שהיא עקיבא, כרבי שלא וגמרו ונימנו
שיושב  ומי  לרחיצה, היא שמיוחדת מדרס, טמאה אינה נסדקה, שלא

אלא  נסדקה, אפילו  וכן  מלאכתנו !" ונעשה "עמוד  לו : אומרים עליה,
טמאה  אינה קבים, תשעה על  יתיר או לוגים משני  פחות מחזקת שהיא

ושיעורה  כקערה היא הרי  לוגים, משני פחותה היא שאם מדרס,
זית מיועדת (תוספתא ),במוציא אינה קבים, תשעה על  יתירה היא ואם

לכך ייחדוה כן אם אלא a).לישיבה ,k milk oiir)

השיעור  על חולק עקיבא שרבי  מפרשים, miaw",יש dryz cre mibel ipyn"
שדרך כשיעור היא כן  אם אלא מדרס מטמאה העריבה שאין סובר , והוא

מכי אותה שרואה מי  וכל  רגליים, לרחיצת עריבה לעשות זוהי  ואומר: רה
y"yxd).רגליים iyecig)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïîLì àHL eçaæpL íéçáfä ìk :eøîà íBiá Baכל – ÇÈÀÈÇÀÈÄÆÄÀÀÆÄÀÈ
עולה  קרבן כגון  אחר, קרבן  לשם אלא לשמם שלא שנשחטו  הקרבנות

שלמים לשם `),שנשחט ,` migaf oiir)íéøLk וזורקים הזבחים, – ÀÅÄ
הנאכלים, קרבנות הם ואם לשמם; אימוריהם את ומקטירים דמם, את

לשמם, נשחטו  כאילו בשרם, את לאכול eìòמותר àHL àlàÆÈÆÈ
äáBç íeLì íéìòaì או חובתם לתשלום זה קרבן הביאו שאם – ÇÀÈÄÀÈ

וצריכים  לשמו , שלא שנשחט מאחר  מחיובם, בו נפטרים אינם נדרם,
לשמו , ולשחטו אחר קרבן להביא çñtäהם ïî õeç מקרבן – ÄÇÆÇ

úàhçäהפסח, ïîe:פסולים הם הרי לשמם, שלא נשחטו שאם – ÄÇÇÈ
Bpîæa çñtä ארבעה ביום הוא הפסח קרבן של  שחיטתו זמן  שכן – ÇÆÇÄÀÇ

נשחט  ואם הערב; עד  היום מחצות הפסח, חג בערב בניסן, עשר
עשר בששה או בניסן  עשר  בשלושה כגון  בזמנו , שלא הפסח קרבן 

כשלמים. דיניו וכל שלמים, קרבן  הריהו בשנה, אחר ביום או  בניסן
הפסח קרבן  נשחט אם eאבל  pnfaפסול הקרבן  לשמו , (oiirשלא

,(` ,` migafa dpynd xe`aa mrhdïîæ ìëa úàhçäå שאם – ÀÇÇÈÀÈÀÇ
פסולה. היא הרי  לשמה, שלא óàשחטה :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇ

íLàä: פסול לשמו  שלא שנשחט –úàhçäå ,Bpîæa çñtä ÈÈÈÇÆÇÄÀÇÀÇÇÈ
ïîæ ìëa íLàäå לעיל שבארנו  כמו  –epzpyn diepy o`k cr) ÀÈÈÈÀÈÀÇ

e ;` ,` migafa.(b ,my ,my dpynd seq cre o`knïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀ
eáéLBäL íBéa ,ï÷æ íéðLe íéòáL étî éðìa÷î :éàfò ïaÆÇÇÀËÈÀÄÄÄÄÀÄÀÇÄÈÅÀÆÄ

äáéLéa äéøæò ïa øæòìà éaø úà,ביבנה –íéçáfä ìkL ÆÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÇÀÄÈÆÈÇÀÈÄ
íéøLk ,ïîLì àHL eçaæpL ïéìëàpä את לאכול  ומותר  – ÇÆÁÈÄÆÄÀÀÆÄÀÈÀÅÄ

äáBçבשרם, íLì íéìòaì eìò àHL àlà,חיובם את לפטור  – ÆÈÆÈÇÀÈÄÀÅÈ
úàhçä ïîe çñtä ïî õeç.פסולים לשמם שלא שחטם שאם – ÄÇÆÇÄÇÇÈ

éàfò ïa óéñBä àGלפרש הבאה למשנה, תוספת היא זו  פיסקה – ÄÆÇÇ
קרבן  לפסול  חכמים דברי על עזאי בן הוסיף שלא עזאי , בן  דברי את

והחטאת, הפסח מלבד  לשמו, שלא äìBòäשנשחט àlàשהרי – ÆÈÈÈ
הזבחים "כל  נשרפת milk`pdאמר: כולה שהיא שהעולה, ומכאן ,"

לשמה, שלא כשנשחטה פסולה המזבח, גבי Bìעל eãBä àGåÀ
íéîëç העולה שאף הם, וסוברים לדבריו, הסכימו  לא חכמים אבל – ÂÈÄ

הזבחים. שאר  כדין היא כשרה לשמה שלא שנשחטה

i r i a x m e i
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ובשנייה  הראשונה בשנה כי המעשרות, סדר בענין  אחדים במקומות בארנו כבר 
מעשר  והפירות התבואה מן  מפרישים ובחמישית, ברביעית וכן  השמיטה, למחזור 
מעשר  מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה ואילו שני , ומעשר  ראשון
שני ולא ראשון לא כלל , מעשרות בה ואין הפקר , כולה השמיטה שנת אבל  עני.
בארץ  אלא נוהגת שמיטה שאין ישראל , בארץ אמורים? דברים במה עני. ולא

לעני סופרים מדברי דינה אמנם סוריא ואף שכןישראל; ישראל, כארץ שביעית ן 
יניחו שלא כדי  ישראל , כארץ ובשביעית בעבודה אסורה שתהיה עליה גזרו  חכמים
ובארץ  ובמצרים בבבל היינו  לארץ, בחוץ אבל שם; וישתקעו  וילכו  ישראל ארץ

) חכמים מדברי  ומעשרות תרומות בהן שנוהגים ומואב, מתקנת laaaעמון –
a`eneנביאים; oenrae mixvnaeואין הואיל  הסופר), עזרא שאחרי  זקנים מתקנת –

אבל השביעית. בשנה אף ובמעשרות בתרומות הן חייבות בהן , נוהגת שביעית
בזה  עני? מעשר  או  שני מעשר  השביעית, בשנה בהן  מפרישים היו  מעשר איזה
בשביעית  מפרישים שיהיו  נביאים התקינו בבבל שכן מזו , זו שונות ומצרים בבל היו
בשביעית, עני מעשר  מפרישים שיהיו חכמים תקנת היתה ובמצרים שני , מעשר 
משנתנו. דנה כך על  ומואב? עמון בארץ הדין  ומה במשנתנו. הטעם שיבואר כפי

íBiá Ba,הישיבה ראש  עזריה בן אלעזר  רבי  את שמינו  ביום – Ç
eøîà:בשאלה דנו  –áàBîe ïBnò,ומואב עמון ארץ –ïä äî ÈÀÇÈÇÅ

úéòéáMa עמון ארץ שכן  השמיטה? למחזור השביעית בשנה – ÇÀÄÄ
שמיטה  דין  אין אבל סופרים, מדברי ובמעשרות בתרומה חייבת ומואב
שם  מפרישים אם ושאלו , למשנתנו, בהקדמה שהבאנו  כמו בה, נוהג

מעשר או השנים, רוב כסדר שני, מעשר  השביעית השנה מתבואת
לעמון  כאן  הכוונה שאין מעירים, יש – להלן ? שיבואר  מהטעם עני,

izdw - zex`ean zeipyn
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‰úBiúBà Lîçå íéðBîL Ba øizLðå ÷çîpL øôñ,úLøôk"ïøàä òñða éäéå"–íéãiä úà ànèî.áeúkL älâî ¥¤¤¦§©§¦§©©§¦§¨¥¦§¨¨©©§¦¦§Ÿ©¨¨Ÿ§©¥¤©¨©¦§¦¨¤¨
úBiúBà Lîçå íéðBîL da,úLøôk"ïøàä òñða éäéå"–íéãiä úà ànèî.íéãiä úà ïéànèî Lãwä éáúk ìk. ¨§¦§¨¥¦§¨¨©©§¦¦§Ÿ©¨¨Ÿ§©¨¤©¨©¦¨¦§¥©Ÿ¤§©§¦¤©¨©¦

íéãiä úà ïéànèî úìä÷å íéøéMä øéL.äãeäé éaøøîBà:íéãiä úà ànèî íéøéMä øéL,ú÷Gçî úìä÷å.éaø ¦©¦¦§Ÿ¤¤§©§¦¤©¨©¦©¦§¨¥¦©¦¦§©¥¤©¨©¦§Ÿ¤¤©£¤©¦
éñBéøîBà:íéãiä úà ànèî dðéà úìä÷,ú÷Gçî íéøéMä øéLå.ïBòîL éaøøîBà:élwî úìä÷éànL úéa, ¥¥Ÿ¤¤¥¨§©¨¤©¨©¦§¦©¦¦©£¤©¦¦§¥Ÿ¤¤¦ª¥¥©©

éøîçîeìlä úéa.øîàéàfò ïa ïBòîL éaø:îï÷æ íéðLe íéòáL étî éðà ìa÷,eáéLBäL íBéaúàøæòìà éaø ¥ª§¥¥¦¥¨©©¦¦§¤©©§ª¨£¦¦¦¦§¦§©¦¨¥§¤¦¤©¦¤§¨¨
äéøæò ïaäáéLéa,øéMLíéãiä úà íéànèî úìä÷å íéøéMä.øîààáé÷ò éaø:íãà ÷ìçð àG !íBìLå ñç ¤£©§¨©§¦¨¤¦©¦¦§Ÿ¤¤§©§¦¤©¨©¦¨©©¦£¦¨©§¨¤¡©¨¨

íéøéMä øéL ìò ìàøNiî,íéãiä úà ànèé àHL,éàãk Blk íìBòä ìk ïéàL,íéøéMä øéL Ba ïzpL íBék ¦¦§¨¥©¦©¦¦¤§©¥¤©¨©¦¤¥¨¨¨ª§©§¤¦©¦©¦¦
ìàøNéì,Lã÷ íéáeúkä ìkL,íéLã÷ Lã÷ íéøéMä øéLå;e÷ìçð íàå,úìä÷ ìò àlà e÷ìçð àG.øîàéaø §¦§¨¥¤¨©§¦Ÿ¤§¦©¦¦Ÿ¤¨¨¦§¦¤§¨¤§§¤¨©Ÿ¤¤¨©©¦

òLBäé ïa ïðçBéìL åéîç ïaàáé÷ò éaø:éøáãkéàfò ïa,eøîb ïëå e÷ìçð Ck. ¨¨¤§ª©¤¨¦¤©¦£¦¨§¦§¥¤©©¨¤§§§¥¨¨
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡íéìâøä úáøò ìò eøîâå eðîð íBiá Ba,ïéa÷ äòLz ãòå ïébì éðMî àéäL,ä÷cñpL–ñøãî äàîè àéäL; ©¦§§¨§©£¥©¨©§©¦¤¦¦§¥ª¦§©¦§¨©¦¤¦§§¨¤¦§¥¨¦§¨

éãë ,åôåñáå .òîù éôìë ãçàî äúåà íéëøåëã äæåæîã àéîåã ,ììâð àåä åúìçúì åôåñî øôñäù ,øôñä ìë ìù ó÷éä øåòéùë øîåìë ,øôñä ìë ìåìâì éãë
ìåâì éãëå ,åôåñá øôñä ìë ìåâì éãë êéøö ,ãçéá íéáåúëå íéàéáð äøåú ÷éáãîä ìáà ,ïë úåùòì êéøö äãáì äøåú àìà íù ïéàùë à÷åãå .ãåîò ìåâì
àî÷ ÷øôá ïðéøîàã àä éøééî éëäáå .íéáåúëå íéàéáðì øîåù äøåú äùòéúù àåä éàðâå ,õåçáî äøåú úàöîð ,åúìéçúì åììåâ àåä íàù .åúìéçúá ãåîò

:åôåñá øôñä ìë ó÷éä éãëå åúìéçúá ãåîò ìåâì éãë åì äùåòå àøúá àááã
d.oex`d reqpa idie zyxtkäòáù äéãåîò äáöç ,ùøãîá åøîà êëå .åîöò éðôá øôñë äáåùç àéä äùøô äúåàù éôì('è éìùî)éøôñ äòáù åìà

:äòáù éøä ,íéøçà íéøôñ äòáøàå ,íé÷ìç äùìùì ÷ìçð øáãéå øôñù ,úåøåú.da aezky dlibníéðåîù äá áúëðù ïåéë ,äøåú øôñ ìù äòéøé øîåìë
:íéãéä úà äàîèîå äùã÷úð úåéúåà äùîçå.micid z` `nhn epi` zldw:äøîàð ùãå÷ä çåøá àìå ,àéä äîìù ìù åúîëçù éðôîi`fr oa ixack

.exnb jke ewlgp jk:äëìä ïëå
c`.meia eaåá äðùîá øîàðù íå÷î ìëå .äáéùéá äéøæò ïá øæòìà 'ø úà åáéùåäù íåéá éøééîã ,éàæò ïá ïåòîù 'øã äéúìîà éà÷ ìéòìã ïé÷øéôà
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למשנתנו, בהקדמה שבארנו  כמו ושבסופו, úàהספר  ïéànèîÀÇÀÄÆ
íéãiä.כולו הספר כדין  שם, הנוגעות –:øîBà äãeäé éaø ÇÈÇÄÇÄÀÈÅ

ànèî Bðéà óBqaL,הידים את מטמא אינו  שבסוף הגליון  –ãò ÆÇÅÀÇÅÇ
ãenò Bì äNòiL עליו לגלול כדי  עץ, של עמוד  לגליון שיעשה – ÆÇÂÆÇ

אין  לכן , קודם אבל  הספר. בקדושת הגליון  נכלל  שאז הספר, את
לחתכו  שאפשר  לפי הספר , כקדושת קדוש שבסוף (רמב"ם ).הגליון

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úLøôk ,úBiúBà Lîçå íéðBîL Ba øizLðå ÷çîpL øôñÅÆÆÄÀÇÀÄÀÇÇÀÄÀÈÅÄÀÈÈÇ
"ïøàä òñða éäéå" במדבר שבחומש  לה-לו),– úà(י, ànèî ÇÀÄÄÀÙÇÈÈÙÀÇÅÆ

íéãiä, עצמו בפני כספר נחשבת הארון " בנסוע "ויהי  פרשת שכן  – ÇÈÇÄ
חכמים: שדרשו drayכמו  dicenr davg( א ט, שבעה (משלי אלו  –

שלפני החלק א) ספרים: לשלושה נחלק במדבר  שספר  תורה, ספרי

"ויהי שלאחרי  החלק ג) בנסוע"; "ויהי פרשת ב) בנסוע"; "ויהי
שבעה הרי  הספרים, ארבעת ושאר קטז ,בנסוע", שבת  גמרא (ספרי;

שבפרשת א ). האותיות כמנין  בו ונשתייר שנמחק שספר שנינו, לפיכך 
הידים. את ומטמא ספר קדושת בו  יש עדיין  בנסוע", älâîÀÄÈ"ויהי

תורה, ספר של  יריעה –,úBiúBà Lîçå íéðBîL da áeúkLÆÈÈÀÄÀÈÅÄ
,"ïøàä òñða éäéå" úLøôk הריהיíéãiä úà ànèîשיש – ÀÈÈÇÇÀÄÄÀÙÇÈÈÙÀÇÈÆÇÈÇÄ

לעיל. שבארנו כמו ספר , קדושת Lãwäבה éáúk ìk תורה – ÈÄÀÅÇÙÆ
הקודש, בלשון הכתובים וכתובים, íéãiäונביאים úà ïéànèî– ÀÇÀÄÆÇÈÇÄ

ג משנה לבאור  בהקדמה הטעם הבאנו  שכבר הרמב"ם ).כמו (מדברי

íéãiä úà ïéànèî úìä÷å íéøéMä øéL שמגילות פי  על  ואף – ÄÇÄÄÀÙÆÆÀÇÀÄÆÇÈÇÄ
כלו  המחלוקת אלו משום במיוחד , התנא אותן נקט הקודש, בכתבי  לות

בהן . íéãiä,שיש  úà ànèî íéøéMä øéL :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÇÄÄÀÇÅÆÇÈÇÄ
ú÷Gçî úìä÷å.הידים את מטמאה היא אם החכמים עליה נחלקו  – ÀÙÆÆÇÂÆ

íéãiä úà ànèî dðéà úìä÷ :øîBà éñBé éaø שהיא מפני – ÇÄÅÅÙÆÆÅÈÀÇÈÆÇÈÇÄ
נאמרה הקודש  ברוח  ולא שלמה של øéLåÀÄ(תוספתא ),מחכמתו 

ú÷Gçî íéøéMä.הידים את מטמא אם –:øîBà ïBòîL éaø ÇÄÄÇÂÆÇÄÄÀÅ
ìlä úéa éøîçîe ,éànL úéa élwî úìä÷שמאי שבית – ÙÆÆÄËÅÅÇÇÅËÀÅÅÄÅ

הידים את מטמאה שאינה ואומרים בה b).מקילים ,d zeicr oiir)
íéðLe íéòáL étî éðà ìa÷î :éàfò ïa ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÆÇÇÀËÈÂÄÄÄÄÀÄÀÇÄ
äáéLéa äéøæò ïa øæòìà éaø úà eáéLBäL íBéa ,ï÷æ– ÈÅÀÆÄÆÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÇÀÄÈ

גמליאל רבן  את שהעבירו  לאחר  ביבנה, הישיבה ראש שמינוהו

יהושע רבי  את שהעליב משום ב),מנשיאותו  כז , ברכות  גמרא  (עיין

שהיתה  הלכה היתה ולא הלכות, הרבה המדרש  בבית נתחדשו ביום ובו 

עזאי, בן שמעון  רבי והעיד פירשוה; שלא המדרש בבית תלויה
זקן , ושניים שבעים הורו  יום úìä÷åשבאותו  íéøéMä øéMLÆÄÇÄÄÀÙÆÆ

íéãiä úà íéànèî נאמרו אלו  מגילות שאף הקודש , כתבי ככל – ÀÇÀÄÆÇÈÇÄ
הקודש. íãàברוח ÷ìçð àG !íBìLå ñç :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÇÀÈÆÁÇÈÈ

ïéàL ,íéãiä úà ànèé àHL ,íéøéMä øéL ìò ìàøNiîÄÄÀÈÅÇÄÇÄÄÆÀÇÅÆÇÈÇÄÆÅ
,ìàøNéì íéøéMä øéL Ba ïzpL íBék éàãk Blk íìBòä ìkÈÈÈËÀÇÀÆÄÇÄÇÄÄÀÄÀÈÅ

íéøéMä øéLå ,Lã÷ íéáeúkä ìkLíéLã÷ Lã÷ שכולו – ÆÈÇÀÄÙÆÀÄÇÄÄÙÆÈÈÄ
מלכותו עול וקיבול  שמים השירים),יראת שיר על בו (רש "י ורמוזים

קדושים וסודות שלמה ").ענינים e÷ìçð("מלאכת íàå,החכמים – ÀÄÆÀÈ
úìä÷ ìò àlà e÷ìçð àG.הידים את מטמאה היא אם בלבד , – ÆÀÀÆÈÇÙÆÆ

éøáãk :àáé÷ò éaø ìL åéîç ïa òLBäé ïa ïðçBé éaø øîàÈÇÇÄÈÈÆÀËÇÆÈÄÆÇÄÂÄÈÀÄÀÅ
e÷ìçð Ck ,éàfò ïa,קוהלת על וגם השירים שיר על  גם שנחלקו  – ÆÇÇÈÆÀÀ

הידים, את מטמאים eøîbאם ïëå את מטמאות המגילות ששתי  – ÀÅÈÈ
dkld.הידים. oke

– עקיבא רבי  דברי  את מסבירים ycewיש mixiyd xiye ,ycew miaezkd lky"
"miycwסוד דרוש, רמז , פשט , דרכים: בארבע מתפרשת  התורה שכל  מפני –

:zeaiz iy`x)qcxt(,כפשוטו גם הענין  את לפרש שיכולים במקום ולפיכך ,
חלילה  לפרש פנים בשום אפשרות שאין  השירים", "שיר  אבל קודש. רק הוא
שירות  ורק אך כלומר  קדשים, קודש שזהו  הרי  כפשוטו, האהבה שיר  את

הקב"ה המלכים מלכי  למלך  hplqn).ותשבחות l`xyi iax mya "xy` ipxcd")

i y i l y m e i
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וגמרו נימנו שעליהן הלכות כמה עוד להביא פרקנו מוסיף הקודמת המשנה אגב
meia ea.שם שבארנו  כמו  בישיבה, עזריה בן אלעזר  רבי  את שהושיבו 

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iriax wxt mici zkqn

àáé÷ò éaøLøîBà:dîLk íéìâøä úáøò. ¤©¦£¦¨¥£¥©¨©§©¦¦§¨
·eøîà íBiá Ba:ì àHL eçaæpL íéçáfä ìkïîL–íéøLk,ì íéìòaì eìò àHL àlàäáBç íeL,çñtä ïî õeç ©¨§¨©§¨¦¤¦§§¤¦§¨§¥¦¤¨¤¨©§¨¦§¨¦©¤©

úàhçä ïîe:Bpîæa çñtä,àhçäåïîæ ìëa ú.øæòéìà éaøøîBà:íLàä óà:Bpîæa çñtä,íLàäå úàhçäå ¦©©¨©¤©¦§©§©©¨§¨§©©¦¡¦¤¤¥©¨¨¨©¤©¦§©§©©¨§¨¨¨
ïîæ ìëa.øîàéàfò ïa ïBòîL éaø:ï÷æ íéðLe íéòáL étî éðìa÷î,úà eáéLBäL íBéaäéøæò ïa øæòìà éaø §¨§©¨©©¦¦§¤©©§ª¨§¦¦¦¦§¦§©¦¨¥§¤¦¤©¦¤§¨¨¤£©§¨
äáéLéa,ì àHL eçaæpL ïéìëàpä íéçáfä ìkLïîL–íéøLk,ì íéìòaì eìò àHL àlàäáBç íL,ïî õeç ©§¦¨¤¨©§¨¦©¤¡¨¦¤¦§§¤¦§¨§¥¦¤¨¤¨©§¨¦§¥¨¦

úàhçä ïîe çñtä.éñBä àGóéàfò ïaäìBòä àlà,Bì eãBä àGåíéîëç. ©¤©¦©©¨¦¤©©¤¨¨¨§£¨¦
‚eøîà íBiá Ba:úéòéáMa ïä äî áàBîe ïBnò?øæbïBôøè éaø:éðò øNòî;øæâåäéøæò ïa øæòìà éaø:øNòî ©¨§©¨©¥©§¦¦¨©©¦©§©£©¨¦§¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨©£¥

:øîàð íåéä åúåà ìò ,íåéá.epnp:áåøä éô ìò ïéãä åøîâå ,íéøäèîä ïéðîå íéàîèîä ïéðî úòãì ,ïéðîì åãîò.milbxd zaixrúöéçøì äéåùò äáéøò
:íéìâøä.dwcqpy:úçà åìâø úöéçø éãë íéî ú÷æçî äðéàå ,äéìåùì êåîñ.qxcn d`nhúùîùî äúéäå ,äá áùéì íéìéâø åéä éîð ä÷ãñðù íãå÷ äáéøòã

:äúëàìî íò äáéùé.`aiwr 'xy:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå .äéìò ñøãî íù ïéàù ,àéä ïë äîùë øîåìë ,äîùë íéìâøä úáéøò øîåàå ÷ìåç äéä
a.mixyk onyl `ly egafpy migafd lk:äåðùøéô íùå ,äéåðù àéä íéçáæ úëñî úìéçúî åæ äðùî
b.ziriaya od dn a`ene oenràìù øîåì àöîú íà åìéôà ,àéä ìàøùé õøà àéääã ,ãâå ïáåàø úìçð àéäù ïåçéñá åøäèù áàåîå ïåîò äæ ïéà

àéä ïãøéä øáòå .ìéìâäå ïãøéä øáòå äãåäé ,øåòéáì úåöøà ùìù ,íâéôä ÷øô úéòéáù úëñîá ïðú àäã ,äá úâäåð úéòéáù êçøë ìò ìáá éìåò äåùáë
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íBiá Ba הישיבה ראש  עזריה בן אלעזר רבי את שמינו ביום – Ç
למנין,eðîðביבנה, בדבר החולקים עמדו  –eøîâå את ופסקו  – ÄÀÀÈÀ

דעות, ברוב íéìâøäההלכה úáøò ìò לרחיצת העשויה עריבה – ÇÂÅÇÈÇÀÇÄ
÷ïéaהרגליים, äòLz ãòå ïébì éðMî àéäLמשני המחזקת – ÆÄÄÀÅËÄÀÇÄÀÈÇÄ

aw)לוגים Ô=),קבים תשעה כדיä÷cñpLועד מים מחזקת ואינה – ÆÄÀÀÈ
אחת, רגל  ñøãîרחיצת äàîè àéäL מדרס טומאת מקבלת – ÆÄÀÅÈÄÀÈ

לישיבה; ראויה שהיא לפי úáøòהזב, :øîBà àáé÷ò éaøLÆÇÄÂÄÈÅÂÅÇ
dîLk íéìâøä אף הלכך  לישיבה, ולא לרחיצה היא שמיוחדת – ÈÇÀÇÄÄÀÈ

מדרס; טומאת מקבלת אינה מקום מכל  לרחיצה, ראויה שאינה פי  על 

זמן  כל  ברם, מדרס. טמאה שהיא עקיבא, כרבי שלא וגמרו ונימנו
שיושב  ומי  לרחיצה, היא שמיוחדת מדרס, טמאה אינה נסדקה, שלא

אלא  נסדקה, אפילו  וכן  מלאכתנו !" ונעשה "עמוד  לו : אומרים עליה,
טמאה  אינה קבים, תשעה על  יתיר או לוגים משני  פחות מחזקת שהיא

ושיעורה  כקערה היא הרי  לוגים, משני פחותה היא שאם מדרס,
זית מיועדת (תוספתא ),במוציא אינה קבים, תשעה על  יתירה היא ואם

לכך ייחדוה כן אם אלא a).לישיבה ,k milk oiir)

השיעור  על חולק עקיבא שרבי  מפרשים, miaw",יש dryz cre mibel ipyn"
שדרך כשיעור היא כן  אם אלא מדרס מטמאה העריבה שאין סובר , והוא

מכי אותה שרואה מי  וכל  רגליים, לרחיצת עריבה לעשות זוהי  ואומר: רה
y"yxd).רגליים iyecig)
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ïîLì àHL eçaæpL íéçáfä ìk :eøîà íBiá Baכל – ÇÈÀÈÇÀÈÄÆÄÀÀÆÄÀÈ
עולה  קרבן כגון  אחר, קרבן  לשם אלא לשמם שלא שנשחטו  הקרבנות

שלמים לשם `),שנשחט ,` migaf oiir)íéøLk וזורקים הזבחים, – ÀÅÄ
הנאכלים, קרבנות הם ואם לשמם; אימוריהם את ומקטירים דמם, את

לשמם, נשחטו  כאילו בשרם, את לאכול eìòמותר àHL àlàÆÈÆÈ
äáBç íeLì íéìòaì או חובתם לתשלום זה קרבן הביאו שאם – ÇÀÈÄÀÈ

וצריכים  לשמו , שלא שנשחט מאחר  מחיובם, בו נפטרים אינם נדרם,
לשמו , ולשחטו אחר קרבן להביא çñtäהם ïî õeç מקרבן – ÄÇÆÇ

úàhçäהפסח, ïîe:פסולים הם הרי לשמם, שלא נשחטו שאם – ÄÇÇÈ
Bpîæa çñtä ארבעה ביום הוא הפסח קרבן של  שחיטתו זמן  שכן – ÇÆÇÄÀÇ

נשחט  ואם הערב; עד  היום מחצות הפסח, חג בערב בניסן, עשר
עשר בששה או בניסן  עשר  בשלושה כגון  בזמנו , שלא הפסח קרבן 

כשלמים. דיניו וכל שלמים, קרבן  הריהו בשנה, אחר ביום או  בניסן
הפסח קרבן  נשחט אם eאבל  pnfaפסול הקרבן  לשמו , (oiirשלא

,(` ,` migafa dpynd xe`aa mrhdïîæ ìëa úàhçäå שאם – ÀÇÇÈÀÈÀÇ
פסולה. היא הרי  לשמה, שלא óàשחטה :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇ

íLàä: פסול לשמו  שלא שנשחט –úàhçäå ,Bpîæa çñtä ÈÈÈÇÆÇÄÀÇÀÇÇÈ
ïîæ ìëa íLàäå לעיל שבארנו  כמו  –epzpyn diepy o`k cr) ÀÈÈÈÀÈÀÇ

e ;` ,` migafa.(b ,my ,my dpynd seq cre o`knïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀ
eáéLBäL íBéa ,ï÷æ íéðLe íéòáL étî éðìa÷î :éàfò ïaÆÇÇÀËÈÀÄÄÄÄÀÄÀÇÄÈÅÀÆÄ

äáéLéa äéøæò ïa øæòìà éaø úà,ביבנה –íéçáfä ìkL ÆÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÇÀÄÈÆÈÇÀÈÄ
íéøLk ,ïîLì àHL eçaæpL ïéìëàpä את לאכול  ומותר  – ÇÆÁÈÄÆÄÀÀÆÄÀÈÀÅÄ

äáBçבשרם, íLì íéìòaì eìò àHL àlà,חיובם את לפטור  – ÆÈÆÈÇÀÈÄÀÅÈ
úàhçä ïîe çñtä ïî õeç.פסולים לשמם שלא שחטם שאם – ÄÇÆÇÄÇÇÈ

éàfò ïa óéñBä àGלפרש הבאה למשנה, תוספת היא זו  פיסקה – ÄÆÇÇ
קרבן  לפסול  חכמים דברי על עזאי בן הוסיף שלא עזאי , בן  דברי את

והחטאת, הפסח מלבד  לשמו, שלא äìBòäשנשחט àlàשהרי – ÆÈÈÈ
הזבחים "כל  נשרפת milk`pdאמר: כולה שהיא שהעולה, ומכאן ,"

לשמה, שלא כשנשחטה פסולה המזבח, גבי Bìעל eãBä àGåÀ
íéîëç העולה שאף הם, וסוברים לדבריו, הסכימו  לא חכמים אבל – ÂÈÄ

הזבחים. שאר  כדין היא כשרה לשמה שלא שנשחטה

i r i a x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ובשנייה  הראשונה בשנה כי המעשרות, סדר בענין  אחדים במקומות בארנו כבר 
מעשר  והפירות התבואה מן  מפרישים ובחמישית, ברביעית וכן  השמיטה, למחזור 
מעשר  מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה ואילו שני , ומעשר  ראשון
שני ולא ראשון לא כלל , מעשרות בה ואין הפקר , כולה השמיטה שנת אבל  עני.
בארץ  אלא נוהגת שמיטה שאין ישראל , בארץ אמורים? דברים במה עני. ולא

לעני סופרים מדברי דינה אמנם סוריא ואף שכןישראל; ישראל, כארץ שביעית ן 
יניחו שלא כדי  ישראל , כארץ ובשביעית בעבודה אסורה שתהיה עליה גזרו  חכמים
ובארץ  ובמצרים בבבל היינו  לארץ, בחוץ אבל שם; וישתקעו  וילכו  ישראל ארץ

) חכמים מדברי  ומעשרות תרומות בהן שנוהגים ומואב, מתקנת laaaעמון –
a`eneנביאים; oenrae mixvnaeואין הואיל  הסופר), עזרא שאחרי  זקנים מתקנת –

אבל השביעית. בשנה אף ובמעשרות בתרומות הן חייבות בהן , נוהגת שביעית
בזה  עני? מעשר  או  שני מעשר  השביעית, בשנה בהן  מפרישים היו  מעשר איזה
בשביעית  מפרישים שיהיו  נביאים התקינו בבבל שכן מזו , זו שונות ומצרים בבל היו
בשביעית, עני מעשר  מפרישים שיהיו חכמים תקנת היתה ובמצרים שני , מעשר 
משנתנו. דנה כך על  ומואב? עמון בארץ הדין  ומה במשנתנו. הטעם שיבואר כפי

íBiá Ba,הישיבה ראש  עזריה בן אלעזר  רבי  את שמינו  ביום – Ç
eøîà:בשאלה דנו  –áàBîe ïBnò,ומואב עמון ארץ –ïä äî ÈÀÇÈÇÅ

úéòéáMa עמון ארץ שכן  השמיטה? למחזור השביעית בשנה – ÇÀÄÄ
שמיטה  דין  אין אבל סופרים, מדברי ובמעשרות בתרומה חייבת ומואב
שם  מפרישים אם ושאלו , למשנתנו, בהקדמה שהבאנו  כמו בה, נוהג

מעשר או השנים, רוב כסדר שני, מעשר  השביעית השנה מתבואת
לעמון  כאן  הכוונה שאין מעירים, יש – להלן ? שיבואר  מהטעם עני,

izdw - zex`ean zeipyn
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Bì øîàäéøæò ïa øæòìà éaø:ìàòîLéíéðMä øãqî éúépL àG éðà !éçà,ïBôøèäpL éçà,ãnìì äéàø åéìòå. ¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨¦§¨¥¨¦£¦¦¦¦¦¥¤©¨¦©§¨¦¦¨§¨¨§¨¨§©¥
áéLäïBôøè éaø:õøàì äöeç íéøöî,õøàì äöeç áàBîe ïBnò,úéòéáMa éðò øNòî íéøön äî,áàBîe ïBnò óà ¥¦©¦©§¦§©¦¨¨¨¤©¨¨¨¨¤©¦§©¦©£©¨¦©§¦¦©©¨

úéòéáMa éðò øNòî.áéLääéøæò ïa øæòìà éaø:õøàì äöeç ìáa,õøàì äöeç áàBîe ïBnò;øNòî ìáa äî ©£©¨¦©§¦¦¥¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¨¤¨¨¨¤©¨¨¨¨¤©¨¤©£¥
úéòéáMa éðL,úéòéáMa éðL øNòî áàBîe ïBnò óà.øîàïBôøè éaø:äáBø÷ àéäL íéøöî,éðò øNòî äeàNò, ¥¦©§¦¦©©¨©£¥¥¦©§¦¦¨©©¦©§¦§©¦¤¦§¨£¨¨©£©¨¦

úéòéáMa äéìò íéëîñð ìàøNé éiðò eéäiL,íéáBø÷ íäL áàBîe ïBnò óà,éðò øNòî íéNòð,ìàøNé éiðò eéäiL ¤¦§£¦¥¦§¨¥¦§¨¦¨¤¨©§¦¦©©¨¤¥§¦©£¥©£©¨¦¤¦§£¦¥¦§¨¥
úéòéáMa íäéìò íéëîñð.Bì øîàäéøæò ïa øæòìà éaø:ïBîî ïðäîk äzà éøä,!úBLôð ãéñôîk àlà äzà ïéàå ¦§¨¦£¥¤©§¦¦¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¥©¨§©£¨¨§¥©¨¤¨§©§¦§¨

øèîe ìè ãéøBälî íéîMä úà äzà òáB÷,øîàpL(ç ,â éëàìî):éúBà íéòá÷ ízà ék íéäGà íãà òa÷éä" ¥©©¨¤©¨©¦¦§¦©¨¨¤¤¡©£¦§©¨¨¡¦¦©¤Ÿ§¦¦
Eeðòá÷ äna ízøîàå,"äîeøzäå øNònä.øîàòLBäé éaø:ìò áéLîk éðéøäïBôøèéçà,åéøác ïéðòì àG ìáà: ©£©§¤©¤§©£©©£¥§©§¨¨©©¦§ª©£¥¦§¥¦©©§¨¦£¨§¦§©§¨¨
Lãç äNòî íéøöî,ïLé äNòî ìááe,Lãç äNòî eðéðôlL ïBcpäå,Lãç äNònî Lãç äNòî ïBcé,ïBcé ìàå ¦§©¦©£¤¨¨¨¤©£¤¨¨§©¦¤§¨¥©£¤¨¨¦©£¤¨¨¦©£¤¨¨§©¦

íéð÷æ äNòî íéøöî !ïLé äNònî Lãç äNòî,íéàéáð äNòî ìááe,íéð÷æ äNòî eðéðôìL ïBcpäå,äNòî ïBcé ©£¤¨¨¦©£¤¨¨¦§©¦©£¥§¥¦¨¤©£¥§¦¦§©¦¤§¨¥©£¥§¥¦¦©£¥
íéð÷æ äNònî íéð÷æ,eøîâå eðîð !íéàéáð äNònî íéð÷æ äNòî ïBcé ìàå:éðò øNòî ïéøOòî áàBîe ïBnò §¥¦¦©£¥§¥¦§©¦©£¥§¥¦¦©£¥§¦¦¦§§¨§©¨§©§¦©£©¨¦

:íéøöîîå ìááî äìò éúééîãî ,òãú .éøééà íìåòî åùáë àìå ïåçéñá åøäè àìù áàåîå ïåîò õøà øàùá àìà .ïåçéñ õøà.mipyd xcqn izipiy `lìù
:éðù øùòî úéòéáùá éåàø êëéôì ,éðò øùòî úéùùá éøäå ,éðù øùòî ïéàéáî éðò øùòî ìù äðùä øçà .íìåò.dnexzde xyrndøùòîä êçøë ìòå

:íééðò éðôî éðù øùòî úåçãì ïéàå ,øåîâ ìåç àåäù éðò øùòî àìå ,ùãå÷ àéäù äîåøúã àéîåã ,àåä éðù øùòî ïàë øåîàä.oetxh ixac lr aiynk
:åì òééñì.eixac oiprl `l la`:äéîòèî àìå øîåìë.ycg dyrn mixvn:íéøöîá øùòî ùéøôäì åð÷éú àøæò øçà åéäù íéð÷æäù.oyi dyrn laae

:äòù äúåàá íééðò êøåö äéä àì àîùã ,øáãä çëùðå ,úéáä ïáøç íãå÷ åéäù íéàéáð úð÷ú.mi`iap dyrníéãîì ïéàå ,äòù úàøåä åùò äàåáð éô ìòå
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הרי זו שארץ ישראל, ידי  על כך ואחר  סיחון, ידי על שנכבשו  ומואב
שמיטה  דין  בה ונוהג הירדן " "עבר  הנקראת ישראל, מארץ חלק היא

הארץ  לשאר כאן הכוונה אלא ב), ט, שביעית עיין סופרים; (מדברי
מעולם נכבשה שלא ומואב עמון "תפארת של  ברטנורא ; הרא "ש; (הר"ש ;

éðòישראל "). øNòî :ïBôøè éaø øæb מפרישים ומואב בעמון  – ÈÇÇÄÇÀÇÂÇÈÄ
עני. ומעשר ראשון  מעשר השביעית òìàבשנה éaø øæâåïa øæ ÀÈÇÇÄÆÀÈÈÆ

éðL øNòî :äéøæò. שני ומעשר  ראשון מעשר –éaø øîà ÂÇÀÈÇÂÅÅÄÈÇÇÄ
ãnìì äéàø Eéìò !äéøæò ïa øæòìà :ìàòîLé להביא – ÄÀÈÅÆÀÈÈÆÂÇÀÈÈÆÀÈÈÀÇÅ

לדבריך , øéîçîראיה äzàL,קודש שהוא שני  מעשר שיתנו – ÆÇÈÇÂÄ
חול שהוא עני מעשר  äéàø(רמב"ם ),ולא åéìò øéîçnä ìkLÆÈÇÇÂÄÈÈÀÈÈ

ãnìì.להחמיר יש  טעם מה –:äéøæò ïa øæòìà éaø Bì øîà ÀÇÅÈÇÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈ
íéðMä øãqî éúépL àG éðà !éçà ìàòîLéאחר שלעולם – ÄÀÈÅÈÄÂÄÄÄÄÄÅÆÇÈÄ

לשמיטה  השישית ובשנה והואיל  שני, מעשר  נותנים עני  מעשר שנת
שני , מעשר בשביעית ליתן ראוי  לפיכך עני , מעשר  ïBôøèÇÀנותנים

äpL éçà,השנים מסדר  –ãnìì äéàø åéìòå יתנו טעם מה – ÈÄÄÈÀÈÈÀÈÈÀÇÅ
השנים. כסדר  שלא עני , מעשר íéøöîבשביעית :ïBôøè éaø áéLäÅÄÇÄÇÀÄÀÇÄ

øNòî íéøön äî ;õøàì äöeç áàBîe ïBnò ,õøàì äöeçÈÈÈÆÇÈÈÈÈÆÇÄÀÇÄÇÂÇ
úéòéáMa éðò מפרישים שיהיו  ראשונים, חכמים תיקנו שכך  – ÈÄÇÀÄÄ

השביעית, בשנה עני מעשר  למשנתנו ,במצרים בהקדמה שהבאנו כמו 
úéòéáMa éðò øNòî áàBîe ïBnò óà א ומואב – עמון בארץ ף ÇÇÈÇÂÇÈÄÇÀÄÄ

עני . מעשר  בשביעית ולהפריש במצרים כמו  לנהוג áéLäÅÄצריכים
äöeç áàBîe ïBnò ,õøàì äöeç ìáa :äéøæò ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÈÆÈÈÈÆÇÈÈ

a éðL øNòî ìáa äî ;õøàìúéòéáM נביאים תיקנו שכך – ÈÈÆÇÈÆÇÂÅÅÄÇÀÄÄ
בהקדמה  שהבאנו כמו בשביעית, שני  מעשר  בבבל מפרישים שיהיו 

úéòéáMaלמשנתנו, éðL øNòî áàBîe ïBnò óàכלומר – ÇÇÈÇÂÅÅÄÇÀÄÄ
הרי בשביעית, שני מעשר  להפריש  תיקנו שבבבל מוצאים ואנו  הואיל 
מצרים. כדין  ולא בבל, כדין  ומואב עמון שדין  לומר , מקום שיש 

äáBø÷ àéäL íéøöî :ïBôøè éaø øîà,ישראל לארץ –äeàNò ÈÇÇÄÇÀÄÀÇÄÆÄÀÈÂÈÈ
éðò øNòî, עני מעשר ליתן בה תיקנו –ìàøNé éiðò eéäiL ÇÂÇÈÄÆÄÀÂÄÅÄÀÈÅ

úéòéáMa äéìò íéëîñðלסמוך ישראל  שבארץ העניים שיוכלו  – ÄÀÈÄÈÆÈÇÀÄÄ
ממצרים, שיקבלו  המעשר תבואת על  áàBîeבשביעית ïBnò óàÇÇÈ

íéáBø÷ íäL,ישראל לארץ –éðò øNòî íéNòð לתקן עלינו – ÆÅÀÄÇÂÅÇÂÇÈÄ
עני, מעשר שיתנו  íäéìòשם íéëîñð ìàøNé éiðò eéäiLÆÄÀÂÄÅÄÀÈÅÄÀÈÄÂÅÆ

úéòéáMa ולא למצרים, ומואב עמון  להשוות שיש  הטעם וזהו  – ÇÀÄÄ
ישראל. מארץ רחוקה שהיא äéøæòלבבל  ïa øæòìà éaø Bì øîàÈÇÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈ

טרפון: לרבי –ïBîî ïðäîk äzà éøä,לעניים ממון  כמהנה – ÂÅÇÈÀÇÂÈÈ
!úBLôð ãéñôîk àlà äzà ïéàåשכןòáB÷– עושק גוזל, – ÀÅÇÈÆÈÀÇÀÄÀÈÅÇ

øèîe ìè ãéøBälî íéîMä úà äzà שיתנו תקנתך  ידי על  – ÇÈÆÇÈÇÄÄÀÄÇÈÈ
שני, מעשר בקדושת לזלזול  גורם אתה שני  מעשר ולא עני מעשר

ומטר, טל  מלהוריד השמים את זו  עבירה ידי  על  מונע ונמצאת
ízøîàå éúBà íéòá÷ ízà ék íéäGà íãà òa÷éä" :øîàpLÆÆÁÇÂÄÀÇÈÈÁÄÄÇÆÙÀÄÄÇÂÇÀÆ

"äîeøzäå øNònä ,Eeðòá÷ änaוהרי –xyrnd כאן האמור  ÇÆÀÇÂÇÇÂÅÀÇÀÈ
שם עוד  ונאמר לתרומה; בדומה קודש שהוא שני, מעשר (פסוק היינו 

בזאת...י): נא ובחנוני  האוצר ... בית אל  המעשר כל  את `m"הביאו
minyd zeaex` z` mkl gzt` `l," די בלי עד ברכה לכם והריקותי

השמים. ייעצרו והתרומה המעשר יתנו שלא ידי שעל øîàÈÇומכאן
éçà ïBôøè ìò áéLîk éðéøä :òLBäé éaøדברי על  כמשיב – ÇÄÀËÇÂÅÄÀÅÄÇÇÀÈÄ

שהשיב  כמו  לימוד , אינו  ממצרים שלימודו טעמו, על היינו טרפון,
עזריה, בן  אלעזר רבי åéøácלו ïéðòì àG ìáà דבריו עצם על – ÂÈÀÄÀÇÀÈÈ

אחר: מטעם עמו  מסכים ואני משיב, איני  עני מעשר  íéøöîÄÀÇÄשיתנו
Lãç äNòî מעשרות להפריש  תיקנו עזרא אחר  שהיו  שהזקנים – ÇÂÆÈÈ

ïLéבמצרים, äNòî ìááe מעשרות תיקנו הנביאים בימי שכבר  – ÈÆÇÂÆÈÈ
מעשר ולא שני  מעשר בשביעית שם תיקנו  למה הטעם ונשכח בבבל ,

Lãçעני , äNòî eðéðôlL ïBcpäå ענין לתקן עכשיו שבאים – ÀÇÄÆÀÈÅÇÂÆÈÈ
ומואב, בעמון בשביעית äNònîהמעשרות Lãç äNòî ïBcéÄÇÂÆÈÈÄÇÂÆ

Lãç שהתקנה חדש, ממעשה חדש  מעשה ללמוד  יש  לפיכך – ÈÈ
במצרים, שתיקנו  כמו תהא ומואב בעמון  äNòîהחדשה ïBcé ìàåÀÇÄÇÂÆ

!ïLé äNònî Lãç כמו ומואב בעמון חדשה תקנה לתקן – ÈÈÄÇÂÆÈÈ
שבבבל . הישנה cereíéð÷æ,התקנה äNòî íéøöî שתקנת – ÄÀÇÄÇÂÅÀÅÄ

חכמים, זקנים, ידי על  הותקנה במצרים äNòîהמעשרות ìááeÈÆÇÂÅ
íéàéáð,נביאים ידי על הותקנה בבבל והתקנה –eðéðôìL ïBcpäå ÀÄÄÀÇÄÆÀÈÅ

íéð÷æ äNòîידי על עכשיו  נדון הוא אף ומואב עמון ענין  – ÇÂÅÀÅÄ
íéð÷æחכמים, äNònî íéð÷æ äNòî ïBcéללמוד יש לפיכך  – ÄÇÂÅÀÅÄÄÇÂÅÀÅÄ

כתקנת  ומואב בעמון התקנה שתהא חכמים, מתקנת חכמים תקנת

במצרים, íéàéáð!החכמים äNònî íéð÷æ äNòî ïBcé ìàåÀÇÄÇÂÅÀÅÄÄÇÂÅÀÄÄ
הנבואה  פי על שאולי נביאים, מתקנת חכמים תקנת ללמוד  ואין –

izdw - zex`ean zeipyn
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úéòéáMa.àaLëeúé÷ñîøc ïa éñBé éaøìöàøæòéìà éaøãeìa,Bì øîà:Løãnä úéáa íëì äéä Lecç äî ©§¦¦§¤¨©¦¥¤ª§©§¦¥¤©¦¡¦¤¤§¨©©¦¨¨¨¤§¥©¦§¨
íBiä?Bì øîà:eøîâå eðîð,úéòéáMa éðò øNòî íéøOòî áàBîe ïBnò.äëaøæòéìà éaøøîàå:åéàøéì 'ä ãBñ" ©¨©¦§§¨§©¨§©§¦©£©¨¦©§¦¦¨¨©¦¡¦¤¤§¨©¦¥¨

"íòéãBäì Búéøáe(ãé ,äë íéìäú),íäì øîàå àö:éðà ìa÷î !íëðéðîì eLeçz ìàéàkæ ïa ïðçBé ïaøî,òîML §¦§¦¨¥¤¡Ÿ¨¤©¨§¦§©§¤§ª¨£¦¥©¨¨¨¤©©¤¨©
Baøî,ãò Baøî Baøåéðéqî äLîì äëìä,úéòéáMa éðò øNòî ïéøOòî áàBîe ïBnòL. ¥©§©¥©©£¨¨§Ÿ¤¦¦©¤©¨§©§¦©£©¨¦©§¦¦
„éðBnò øb äãeäé àa íBiá Ba,Løãnä úéáa ïäéðôì ãîòå,íäì øîà:îìäwa àáì éðà ä?Bì øîàïaø ©¨§¨¥©¦§¨©¦§¥¤§¥©¦§¨¨©¨¤¨£¦¨Ÿ©¨¨¨©©¨

ìàéìîb:äzà øeñà.Bì øîàòLBäé éaø:äzà øzî.Bì øîàìàéìîb ïaø:øîBà áeúkä(ã ,âë íéøáã):àáé-àG" ©§¦¥¨©¨¨©©¦§ª©ª¨©¨¨©©¨©§¦¥©¨¥¨Ÿ
øîBâå "éøéNò øBc íb 'ä ìä÷a éáàBîe éðBnò.Bì øîàòLBäé éaø:ïä ïîB÷îa íéáàBîe íéðBnò éëå?äìò øák ©¦¨¦¦§©©£¦¦§¥¨©©¦§ª©§¦©¦¨¦¦§¨¥§¨¨¨

úBnàä ìk úà ìaìáe øeMà Cìî áéøçðñ,øîàpL(âé ,é äéòùé):ãéøBàå éúNBL íäéúãeúòå íénò úGeáb øéñàå" ©§¥¦¤¤©¦§¥¤¨¨ª¤¤¡©§¨¦§©¦©£Ÿ¥¤¥¦§¦
"íéáLBé øéaàk.Bì øîàìàéìîb ïaø:øîBà áeúkä(å ,èî äéîøé):"ïBnò-éða úeáL-úà áéLà ïë-éøçàå",øáëe ©¦§¦¨©©¨©§¦¥©¨¥§©£¥¥¨¦¤§§¥©§¨

eøæç.Bì øîàòLBäé éaø:øîBà áeúkä(ãé ,è ñåîò):"ìàøNé énò úeáL-úà ézáLå",eáL àG ïéãòå.eäeøézä ¨§¨©©¦§ª©©¨¥§©§¦¤§©¦¦§¨¥©£©¦¨¦¦
ìäwa àáì. ¨Ÿ©¨¨

‰ìàiðãaLå àøæòaL íebøz–íéãiä úà ànèî.úéøáò BáúkL íebøz,íebøz BáúkL úéøáòå,éøáò áúëe ©§¤§¤§¨§¤§¨¦¥§©¥¤©¨©¦©§¤§¨¦§¦§¦§¦¤§¨©§§©¦§¦

:äðîî.ipiqn dynl dkld:øîà÷ ùîî éðéñî äùîì äëìäã òîùî àúôñåúá åäéî .éðéñî äùîì äëìä àéä åìéàë àìà ,äøåúä ïî äæ ïéàã .à÷åã åàì
c.minr zeleab xiq`e xn`py:åæ øéòá ïáéùåîå úøçà øéò éðá äìâîå ,úøçà øéòá ïáéùåîå åæ øéò éðá äìâî äéäùl`xyi inr zeay z` izaye

.eay `l oiicre:åáù àì åìà êë åáù àì åìàù íùëå.ldwa `eal exizde,íìåò ãò éáàåîå éðåîò àìà ìä÷á àåáì øåñà ïéà úåîåàä íéòáùîã ïåéëã
øééâúîä ìëå ,ùéøô àáåøî ùéøôã ìë ïðéøîà ,úåîåàä øàù ïéá åáøòúðå åìáìáúð øáëù íéòåãé úåîåàä åìà ïéàù àúùä ,éðùå ïåùàø øåã éîåãàå éøöîå

:ãéî ìä÷á àåáì øúåî
d.zixar eazky mebxzäéîøéáù ïåäì ïåøîéú àðãë ïåâëå àøæòå ìàéðãáù íåâøú('é)ùãå÷ä ïåùìá íéøîàðä àéáðä éøáã ïëå ,ùãå÷ä ïåùìá åáúë íà ,

:íéãéä úà íéàîèî ïéà ,íåâøú ïáúëù.ixar azkéøáãá áúë åúåàá ïéùîúùî åéä ìàøùéå ,íåéä ãò åá íéáúåë íééúåëäå .øäðä øáòî àáù áúëä

`xephxa yexit

שעה. הוראת אלא היתה ולא תקנתם, החכמים eðîðהיתה עמדו – ÄÀ
הדין:eøîâåלמנין , את ופסקו –øNòî ïéøOòî áàBîe ïBnò ÀÈÀÇÈÀÇÀÄÇÂÇ

úéòéáMa éðòמעשר השביעית בשנה נותנים ומואב עמון בארץ – ÈÄÇÀÄÄ
ãeìa,עני. øæòéìà éaø ìöà úé÷ñîøc ïa éñBé éaø àaLëeÀÆÈÇÄÅÆËÀÇÀÄÅÆÇÄÁÄÆÆÀ

Bì øîà:יוסי לרבי אליעזר רבי  –úéáa íëì äéä Lecç äî ÈÇÇÄÈÈÈÆÀÅ
íBiä Løãnä? המדרש בבית היום נתחדש מה –Bì øîà– ÇÄÀÈÇÈÇ

אליעזר : לרבי  יוסי  íéøOòîרבי áàBîe ïBnò ,eøîâå eðîðÄÀÀÈÀÇÈÀÇÀÄ
úéòéáMa éðò øNòî. שני מעשר ולא –øæòéìà éaø äëa ÇÂÇÈÄÇÀÄÄÈÈÇÄÁÄÆÆ

íäì øîàå àö ,"íòéãBäì Búéøáe åéàøéì 'ä ãBñ" :øîàåÀÈÇÄÅÈÀÄÀÄÈÅÆÁÙÈÆ
לחכמים: –!íëðéðîì eLeçz ìà שמא חשש, לכם יהא אל  – ÇÈÀÄÀÇÀÆ

בהלכה, Baøî,טעיתם òîML ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøî éðà ìa÷îÀËÈÂÄÅÇÈÈÈÆÇÇÆÈÇÅÇ
ïéøOòî áàBîe ïBnòL ,éðéqî äLîì äëìä ãò Baøî BaøåÀÇÅÇÇÂÈÈÀÙÆÄÄÇÆÇÈÀÇÀÄ

úéòéáMa éðò øNòî למשה "הלכה שאמר שמה מפרשים, יש  – ÇÂÇÈÄÇÀÄÄ
כאילו  היא, הכוונה אלא התורה, מן זה אין  שהרי  דווקא, לאו מסיני "

מסיני  למשה הלכה שכוונתו (הר"ש ).היא משמע, בתוספתא אבל 

ממש מסיני  למשה טוב").להלכה יום "תוספות (עיין

ד ה נ ש מ ר ו א ב

,Løãnä úéáa ïäéðôì ãîòå ,éðBnò øb äãeäé àa íBiá BaÇÈÀÈÅÇÄÀÈÇÄÀÅÆÀÅÇÄÀÈ
íäì øîà:לחכמים –ìäwa àáì éðà äî לבוא לי המותר – ÈÇÈÆÈÂÄÈÙÇÈÈ

ישראל ? בת לישא היינו  ה', øeñàבקהל  :ìàéìîb ïaø Bì øîàÈÇÇÈÇÀÄÅÈ
äzà.בקהל לבוא –äzà øzî :òLBäé éaø Bì øîà כמו – ÇÈÈÇÇÄÀËÇËÈÇÈ

מחלוקתם. טעמי  והולכת מפרשת ìàéìîbשהמשנה ïaø Bì øîàÈÇÇÈÇÀÄÅ
יהושע: לרבי –ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àG" :øîBà áeúkäÇÈÅÈÙÇÄÈÄÄÀÇ

øîBâå "éøéNò øBc íb 'ä–,"mler cr 'd ldwa mdl `eai `l" ÇÂÄÄÀÅ
ה'. בקהל לבוא שאסור בתורה מפורש  òLBäéוהרי éaø Bì øîàÈÇÇÄÀËÇ

גמליאל : לרבן  –ïä ïîB÷îa íéáàBîe íéðBnò éëå עדיין – ÀÄÇÄÈÄÄÀÈÅ
יושבים? ìkבמקומם úà ìaìáe øeMà Cìî áéøçðñ äìò øákÀÈÈÈÇÀÅÄÆÆÇÄÀÅÆÈ

éúNBL íäéúãeúòå íénò úGeáb øéñàå" :øîàpL ,úBnàäÈËÆÆÁÇÀÈÄÀÇÄÇÂÙÅÆÅÄ
"íéáLBé øéaàk ãéøBàå,למדינה ממדינה העמים את שהגלה – ÀÄÇÄÀÄ

האיסור עוד עליהם חל ולא אחרים עמים בין  התבוללו  שהעמונים והרי 
ה'". בקהל ומואבי  עמוני  יבוא "לא ìàéìîbשל  ïaø Bì øîà– ÈÇÇÈÇÀÄÅ

יהושע: úeáL-úàלרבי  áéLà ïë-éøçàå" :øîBà áeúkäÇÈÅÀÇÂÅÅÈÄÆÀ
eøæç øáëe ,"ïBnò-éða עליהם שחל והרי  למקומם, עמון  בני – ÀÅÇÀÈÈÀ
בקהל. לבוא האיסור  òLBäéשוב éaø Bì øîà: גמליאל לרבן  – ÈÇÇÄÀËÇ

àG ïéãòå ,"ìàøNé énò úeáL-úà ézáLå" :øîBà áeúkäÇÈÅÀÇÀÄÆÀÇÄÄÀÈÅÇÂÇÄ
eáL. שבו לא עדיין אלו  כך שבו לא עדיין  שאלו  וכשם –xg`le È

ozne `yndeäeøézä, העמוני הגר את –ìäwa àáì מהטעם – ÄÄÈÙÇÈÈ
הרמב"ם: כותב וכן  יהושע. רבי לעיל jlnשאמר  aixgpq dlryk"

el`e ,mnewnn mze` dlbde dfa df maxire zene`d lk lala ,xey`
dcyay minec`d oke ,md mixg` miyp` dzr mixvn ux`ay mixvnd

mixeq`d zene`d rax` eaxrzpe li`ede .mec`( בקהל `zene(לבוא lka
mixzen mdy mlerd( בקהל xiibzdl,(לבוא odn yxetd lky ,lkd xzedÐ

onfa xbd xiibziyk jkitl .aexd on yxity ezwfgoia ,mewn lka dfd
cg` ,zene`d x`y oia iyek oia ia`en oia ipenr oia ixvn oia inec`

."cin ldwa `eal oixzen ,zeawpd cg`e mixkfd

רבן את שהעבירו  ביום בו  שאפילו ממשנתנו , למדים א) כח, (ברכות בגמרא
עצמו מנע לא במקומו , עזריה בן אלעזר רבי  את והושיבו מנשיאותו גמליאל

אחת. שעה אפילו המדרש מבית גמליאל  רבן

i y i n g m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הידים. את שמטמאים הקודש  בכתבי לדון חוזרת משנתנו

àøæòaL íebøzעד ואילך ח מפסוק ד פרק היינו  עזרא, שבספר  – ÇÀÆÀÆÀÈ
ארמית, כתובים שהם א-יט, פסוקים ו ופרק ה, פרק כל  הפרק, סוף

ìàiðãaLå, ב-ז הפרקים היינו דניאל , שבספר והתרגום –ànèî ÀÆÀÈÄÅÀÇÅ
íéãiä úà. הקודש כתבי מכלל התרגום שאף –BáúkL íebøz ÆÇÈÇÄÇÀÆÀÈ

úéøáò שבירמיה הפסוק או  ושבדניאל , שבעזרא התרגום אם אבל  – ÄÀÄ
יא) הקודש(י, בלשון  נכתב ארמית, "תפארת הכתוב ברטנורא ; (עיין

íebøzישראל"), BáúkL úéøáòåהקודש בלשון הנאמרים דברים – ÀÄÀÄÆÀÈÇÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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éðL.øîàìàòîLé éaø:äéøæò ïa øæòìàéìò !ãnìì äéàø E,øéîçî äzàL,ãnìì äéàø åéìò øéîçnä ìkL. ¥¦¨©©¦¦§¨¥¤§¨¨¤£©§¨¨¤§¨¨§©¥¤©¨©£¦¤¨©©£¦¨¨§¨¨§©¥
Bì øîàäéøæò ïa øæòìà éaø:ìàòîLéíéðMä øãqî éúépL àG éðà !éçà,ïBôøèäpL éçà,ãnìì äéàø åéìòå. ¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨¦§¨¥¨¦£¦¦¦¦¦¥¤©¨¦©§¨¦¦¨§¨¨§¨¨§©¥
áéLäïBôøè éaø:õøàì äöeç íéøöî,õøàì äöeç áàBîe ïBnò,úéòéáMa éðò øNòî íéøön äî,áàBîe ïBnò óà ¥¦©¦©§¦§©¦¨¨¨¤©¨¨¨¨¤©¦§©¦©£©¨¦©§¦¦©©¨

úéòéáMa éðò øNòî.áéLääéøæò ïa øæòìà éaø:õøàì äöeç ìáa,õøàì äöeç áàBîe ïBnò;øNòî ìáa äî ©£©¨¦©§¦¦¥¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¨¤¨¨¨¤©¨¨¨¨¤©¨¤©£¥
úéòéáMa éðL,úéòéáMa éðL øNòî áàBîe ïBnò óà.øîàïBôøè éaø:äáBø÷ àéäL íéøöî,éðò øNòî äeàNò, ¥¦©§¦¦©©¨©£¥¥¦©§¦¦¨©©¦©§¦§©¦¤¦§¨£¨¨©£©¨¦

úéòéáMa äéìò íéëîñð ìàøNé éiðò eéäiL,íéáBø÷ íäL áàBîe ïBnò óà,éðò øNòî íéNòð,ìàøNé éiðò eéäiL ¤¦§£¦¥¦§¨¥¦§¨¦¨¤¨©§¦¦©©¨¤¥§¦©£¥©£©¨¦¤¦§£¦¥¦§¨¥
úéòéáMa íäéìò íéëîñð.Bì øîàäéøæò ïa øæòìà éaø:ïBîî ïðäîk äzà éøä,!úBLôð ãéñôîk àlà äzà ïéàå ¦§¨¦£¥¤©§¦¦¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¥©¨§©£¨¨§¥©¨¤¨§©§¦§¨

øèîe ìè ãéøBälî íéîMä úà äzà òáB÷,øîàpL(ç ,â éëàìî):éúBà íéòá÷ ízà ék íéäGà íãà òa÷éä" ¥©©¨¤©¨©¦¦§¦©¨¨¤¤¡©£¦§©¨¨¡¦¦©¤Ÿ§¦¦
Eeðòá÷ äna ízøîàå,"äîeøzäå øNònä.øîàòLBäé éaø:ìò áéLîk éðéøäïBôøèéçà,åéøác ïéðòì àG ìáà: ©£©§¤©¤§©£©©£¥§©§¨¨©©¦§ª©£¥¦§¥¦©©§¨¦£¨§¦§©§¨¨
Lãç äNòî íéøöî,ïLé äNòî ìááe,Lãç äNòî eðéðôlL ïBcpäå,Lãç äNònî Lãç äNòî ïBcé,ïBcé ìàå ¦§©¦©£¤¨¨¨¤©£¤¨¨§©¦¤§¨¥©£¤¨¨¦©£¤¨¨¦©£¤¨¨§©¦

íéð÷æ äNòî íéøöî !ïLé äNònî Lãç äNòî,íéàéáð äNòî ìááe,íéð÷æ äNòî eðéðôìL ïBcpäå,äNòî ïBcé ©£¤¨¨¦©£¤¨¨¦§©¦©£¥§¥¦¨¤©£¥§¦¦§©¦¤§¨¥©£¥§¥¦¦©£¥
íéð÷æ äNònî íéð÷æ,eøîâå eðîð !íéàéáð äNònî íéð÷æ äNòî ïBcé ìàå:éðò øNòî ïéøOòî áàBîe ïBnò §¥¦¦©£¥§¥¦§©¦©£¥§¥¦¦©£¥§¦¦¦§§¨§©¨§©§¦©£©¨¦

:íéøöîîå ìááî äìò éúééîãî ,òãú .éøééà íìåòî åùáë àìå ïåçéñá åøäè àìù áàåîå ïåîò õøà øàùá àìà .ïåçéñ õøà.mipyd xcqn izipiy `lìù
:éðù øùòî úéòéáùá éåàø êëéôì ,éðò øùòî úéùùá éøäå ,éðù øùòî ïéàéáî éðò øùòî ìù äðùä øçà .íìåò.dnexzde xyrndøùòîä êçøë ìòå

:íééðò éðôî éðù øùòî úåçãì ïéàå ,øåîâ ìåç àåäù éðò øùòî àìå ,ùãå÷ àéäù äîåøúã àéîåã ,àåä éðù øùòî ïàë øåîàä.oetxh ixac lr aiynk
:åì òééñì.eixac oiprl `l la`:äéîòèî àìå øîåìë.ycg dyrn mixvn:íéøöîá øùòî ùéøôäì åð÷éú àøæò øçà åéäù íéð÷æäù.oyi dyrn laae

:äòù äúåàá íééðò êøåö äéä àì àîùã ,øáãä çëùðå ,úéáä ïáøç íãå÷ åéäù íéàéáð úð÷ú.mi`iap dyrníéãîì ïéàå ,äòù úàøåä åùò äàåáð éô ìòå

`xephxa yexit

הרי זו שארץ ישראל, ידי  על כך ואחר  סיחון, ידי על שנכבשו  ומואב
שמיטה  דין  בה ונוהג הירדן " "עבר  הנקראת ישראל, מארץ חלק היא

הארץ  לשאר כאן הכוונה אלא ב), ט, שביעית עיין סופרים; (מדברי
מעולם נכבשה שלא ומואב עמון "תפארת של  ברטנורא ; הרא "ש; (הר"ש ;

éðòישראל "). øNòî :ïBôøè éaø øæb מפרישים ומואב בעמון  – ÈÇÇÄÇÀÇÂÇÈÄ
עני. ומעשר ראשון  מעשר השביעית òìàבשנה éaø øæâåïa øæ ÀÈÇÇÄÆÀÈÈÆ

éðL øNòî :äéøæò. שני ומעשר  ראשון מעשר –éaø øîà ÂÇÀÈÇÂÅÅÄÈÇÇÄ
ãnìì äéàø Eéìò !äéøæò ïa øæòìà :ìàòîLé להביא – ÄÀÈÅÆÀÈÈÆÂÇÀÈÈÆÀÈÈÀÇÅ

לדבריך , øéîçîראיה äzàL,קודש שהוא שני  מעשר שיתנו – ÆÇÈÇÂÄ
חול שהוא עני מעשר  äéàø(רמב"ם ),ולא åéìò øéîçnä ìkLÆÈÇÇÂÄÈÈÀÈÈ

ãnìì.להחמיר יש  טעם מה –:äéøæò ïa øæòìà éaø Bì øîà ÀÇÅÈÇÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈ
íéðMä øãqî éúépL àG éðà !éçà ìàòîLéאחר שלעולם – ÄÀÈÅÈÄÂÄÄÄÄÄÅÆÇÈÄ

לשמיטה  השישית ובשנה והואיל  שני, מעשר  נותנים עני  מעשר שנת
שני , מעשר בשביעית ליתן ראוי  לפיכך עני , מעשר  ïBôøèÇÀנותנים

äpL éçà,השנים מסדר  –ãnìì äéàø åéìòå יתנו טעם מה – ÈÄÄÈÀÈÈÀÈÈÀÇÅ
השנים. כסדר  שלא עני , מעשר íéøöîבשביעית :ïBôøè éaø áéLäÅÄÇÄÇÀÄÀÇÄ

øNòî íéøön äî ;õøàì äöeç áàBîe ïBnò ,õøàì äöeçÈÈÈÆÇÈÈÈÈÆÇÄÀÇÄÇÂÇ
úéòéáMa éðò מפרישים שיהיו  ראשונים, חכמים תיקנו שכך  – ÈÄÇÀÄÄ

השביעית, בשנה עני מעשר  למשנתנו ,במצרים בהקדמה שהבאנו כמו 
úéòéáMa éðò øNòî áàBîe ïBnò óà א ומואב – עמון בארץ ף ÇÇÈÇÂÇÈÄÇÀÄÄ

עני . מעשר  בשביעית ולהפריש במצרים כמו  לנהוג áéLäÅÄצריכים
äöeç áàBîe ïBnò ,õøàì äöeç ìáa :äéøæò ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÈÆÈÈÈÆÇÈÈ

a éðL øNòî ìáa äî ;õøàìúéòéáM נביאים תיקנו שכך – ÈÈÆÇÈÆÇÂÅÅÄÇÀÄÄ
בהקדמה  שהבאנו כמו בשביעית, שני  מעשר  בבבל מפרישים שיהיו 

úéòéáMaלמשנתנו, éðL øNòî áàBîe ïBnò óàכלומר – ÇÇÈÇÂÅÅÄÇÀÄÄ
הרי בשביעית, שני מעשר  להפריש  תיקנו שבבבל מוצאים ואנו  הואיל 
מצרים. כדין  ולא בבל, כדין  ומואב עמון שדין  לומר , מקום שיש 

äáBø÷ àéäL íéøöî :ïBôøè éaø øîà,ישראל לארץ –äeàNò ÈÇÇÄÇÀÄÀÇÄÆÄÀÈÂÈÈ
éðò øNòî, עני מעשר ליתן בה תיקנו –ìàøNé éiðò eéäiL ÇÂÇÈÄÆÄÀÂÄÅÄÀÈÅ

úéòéáMa äéìò íéëîñðלסמוך ישראל  שבארץ העניים שיוכלו  – ÄÀÈÄÈÆÈÇÀÄÄ
ממצרים, שיקבלו  המעשר תבואת על  áàBîeבשביעית ïBnò óàÇÇÈ

íéáBø÷ íäL,ישראל לארץ –éðò øNòî íéNòð לתקן עלינו – ÆÅÀÄÇÂÅÇÂÇÈÄ
עני, מעשר שיתנו  íäéìòשם íéëîñð ìàøNé éiðò eéäiLÆÄÀÂÄÅÄÀÈÅÄÀÈÄÂÅÆ

úéòéáMa ולא למצרים, ומואב עמון  להשוות שיש  הטעם וזהו  – ÇÀÄÄ
ישראל. מארץ רחוקה שהיא äéøæòלבבל  ïa øæòìà éaø Bì øîàÈÇÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈ

טרפון: לרבי –ïBîî ïðäîk äzà éøä,לעניים ממון  כמהנה – ÂÅÇÈÀÇÂÈÈ
!úBLôð ãéñôîk àlà äzà ïéàåשכןòáB÷– עושק גוזל, – ÀÅÇÈÆÈÀÇÀÄÀÈÅÇ

øèîe ìè ãéøBälî íéîMä úà äzà שיתנו תקנתך  ידי על  – ÇÈÆÇÈÇÄÄÀÄÇÈÈ
שני, מעשר בקדושת לזלזול  גורם אתה שני  מעשר ולא עני מעשר

ומטר, טל  מלהוריד השמים את זו  עבירה ידי  על  מונע ונמצאת
ízøîàå éúBà íéòá÷ ízà ék íéäGà íãà òa÷éä" :øîàpLÆÆÁÇÂÄÀÇÈÈÁÄÄÇÆÙÀÄÄÇÂÇÀÆ

"äîeøzäå øNònä ,Eeðòá÷ änaוהרי –xyrnd כאן האמור  ÇÆÀÇÂÇÇÂÅÀÇÀÈ
שם עוד  ונאמר לתרומה; בדומה קודש שהוא שני, מעשר (פסוק היינו 

בזאת...י): נא ובחנוני  האוצר ... בית אל  המעשר כל  את `m"הביאו
minyd zeaex` z` mkl gzt` `l," די בלי עד ברכה לכם והריקותי

השמים. ייעצרו והתרומה המעשר יתנו שלא ידי שעל øîàÈÇומכאן
éçà ïBôøè ìò áéLîk éðéøä :òLBäé éaøדברי על  כמשיב – ÇÄÀËÇÂÅÄÀÅÄÇÇÀÈÄ

שהשיב  כמו  לימוד , אינו  ממצרים שלימודו טעמו, על היינו טרפון,
עזריה, בן  אלעזר רבי åéøácלו ïéðòì àG ìáà דבריו עצם על – ÂÈÀÄÀÇÀÈÈ

אחר: מטעם עמו  מסכים ואני משיב, איני  עני מעשר  íéøöîÄÀÇÄשיתנו
Lãç äNòî מעשרות להפריש  תיקנו עזרא אחר  שהיו  שהזקנים – ÇÂÆÈÈ

ïLéבמצרים, äNòî ìááe מעשרות תיקנו הנביאים בימי שכבר  – ÈÆÇÂÆÈÈ
מעשר ולא שני  מעשר בשביעית שם תיקנו  למה הטעם ונשכח בבבל ,

Lãçעני , äNòî eðéðôlL ïBcpäå ענין לתקן עכשיו שבאים – ÀÇÄÆÀÈÅÇÂÆÈÈ
ומואב, בעמון בשביעית äNònîהמעשרות Lãç äNòî ïBcéÄÇÂÆÈÈÄÇÂÆ

Lãç שהתקנה חדש, ממעשה חדש  מעשה ללמוד  יש  לפיכך – ÈÈ
במצרים, שתיקנו  כמו תהא ומואב בעמון  äNòîהחדשה ïBcé ìàåÀÇÄÇÂÆ

!ïLé äNònî Lãç כמו ומואב בעמון חדשה תקנה לתקן – ÈÈÄÇÂÆÈÈ
שבבבל . הישנה cereíéð÷æ,התקנה äNòî íéøöî שתקנת – ÄÀÇÄÇÂÅÀÅÄ

חכמים, זקנים, ידי על  הותקנה במצרים äNòîהמעשרות ìááeÈÆÇÂÅ
íéàéáð,נביאים ידי על הותקנה בבבל והתקנה –eðéðôìL ïBcpäå ÀÄÄÀÇÄÆÀÈÅ

íéð÷æ äNòîידי על עכשיו  נדון הוא אף ומואב עמון ענין  – ÇÂÅÀÅÄ
íéð÷æחכמים, äNònî íéð÷æ äNòî ïBcéללמוד יש לפיכך  – ÄÇÂÅÀÅÄÄÇÂÅÀÅÄ

כתקנת  ומואב בעמון התקנה שתהא חכמים, מתקנת חכמים תקנת

במצרים, íéàéáð!החכמים äNònî íéð÷æ äNòî ïBcé ìàåÀÇÄÇÂÅÀÅÄÄÇÂÅÀÄÄ
הנבואה  פי על שאולי נביאים, מתקנת חכמים תקנת ללמוד  ואין –

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriax wxt mici zkqn

úéòéáMa.àaLëeúé÷ñîøc ïa éñBé éaøìöàøæòéìà éaøãeìa,Bì øîà:Løãnä úéáa íëì äéä Lecç äî ©§¦¦§¤¨©¦¥¤ª§©§¦¥¤©¦¡¦¤¤§¨©©¦¨¨¨¤§¥©¦§¨
íBiä?Bì øîà:eøîâå eðîð,úéòéáMa éðò øNòî íéøOòî áàBîe ïBnò.äëaøæòéìà éaøøîàå:åéàøéì 'ä ãBñ" ©¨©¦§§¨§©¨§©§¦©£©¨¦©§¦¦¨¨©¦¡¦¤¤§¨©¦¥¨

"íòéãBäì Búéøáe(ãé ,äë íéìäú),íäì øîàå àö:éðà ìa÷î !íëðéðîì eLeçz ìàéàkæ ïa ïðçBé ïaøî,òîML §¦§¦¨¥¤¡Ÿ¨¤©¨§¦§©§¤§ª¨£¦¥©¨¨¨¤©©¤¨©
Baøî,ãò Baøî Baøåéðéqî äLîì äëìä,úéòéáMa éðò øNòî ïéøOòî áàBîe ïBnòL. ¥©§©¥©©£¨¨§Ÿ¤¦¦©¤©¨§©§¦©£©¨¦©§¦¦
„éðBnò øb äãeäé àa íBiá Ba,Løãnä úéáa ïäéðôì ãîòå,íäì øîà:îìäwa àáì éðà ä?Bì øîàïaø ©¨§¨¥©¦§¨©¦§¥¤§¥©¦§¨¨©¨¤¨£¦¨Ÿ©¨¨¨©©¨

ìàéìîb:äzà øeñà.Bì øîàòLBäé éaø:äzà øzî.Bì øîàìàéìîb ïaø:øîBà áeúkä(ã ,âë íéøáã):àáé-àG" ©§¦¥¨©¨¨©©¦§ª©ª¨©¨¨©©¨©§¦¥©¨¥¨Ÿ
øîBâå "éøéNò øBc íb 'ä ìä÷a éáàBîe éðBnò.Bì øîàòLBäé éaø:ïä ïîB÷îa íéáàBîe íéðBnò éëå?äìò øák ©¦¨¦¦§©©£¦¦§¥¨©©¦§ª©§¦©¦¨¦¦§¨¥§¨¨¨

úBnàä ìk úà ìaìáe øeMà Cìî áéøçðñ,øîàpL(âé ,é äéòùé):ãéøBàå éúNBL íäéúãeúòå íénò úGeáb øéñàå" ©§¥¦¤¤©¦§¥¤¨¨ª¤¤¡©§¨¦§©¦©£Ÿ¥¤¥¦§¦
"íéáLBé øéaàk.Bì øîàìàéìîb ïaø:øîBà áeúkä(å ,èî äéîøé):"ïBnò-éða úeáL-úà áéLà ïë-éøçàå",øáëe ©¦§¦¨©©¨©§¦¥©¨¥§©£¥¥¨¦¤§§¥©§¨

eøæç.Bì øîàòLBäé éaø:øîBà áeúkä(ãé ,è ñåîò):"ìàøNé énò úeáL-úà ézáLå",eáL àG ïéãòå.eäeøézä ¨§¨©©¦§ª©©¨¥§©§¦¤§©¦¦§¨¥©£©¦¨¦¦
ìäwa àáì. ¨Ÿ©¨¨

‰ìàiðãaLå àøæòaL íebøz–íéãiä úà ànèî.úéøáò BáúkL íebøz,íebøz BáúkL úéøáòå,éøáò áúëe ©§¤§¤§¨§¤§¨¦¥§©¥¤©¨©¦©§¤§¨¦§¦§¦§¦¤§¨©§§©¦§¦

:äðîî.ipiqn dynl dkld:øîà÷ ùîî éðéñî äùîì äëìäã òîùî àúôñåúá åäéî .éðéñî äùîì äëìä àéä åìéàë àìà ,äøåúä ïî äæ ïéàã .à÷åã åàì
c.minr zeleab xiq`e xn`py:åæ øéòá ïáéùåîå úøçà øéò éðá äìâîå ,úøçà øéòá ïáéùåîå åæ øéò éðá äìâî äéäùl`xyi inr zeay z` izaye

.eay `l oiicre:åáù àì åìà êë åáù àì åìàù íùëå.ldwa `eal exizde,íìåò ãò éáàåîå éðåîò àìà ìä÷á àåáì øåñà ïéà úåîåàä íéòáùîã ïåéëã
øééâúîä ìëå ,ùéøô àáåøî ùéøôã ìë ïðéøîà ,úåîåàä øàù ïéá åáøòúðå åìáìáúð øáëù íéòåãé úåîåàä åìà ïéàù àúùä ,éðùå ïåùàø øåã éîåãàå éøöîå

:ãéî ìä÷á àåáì øúåî
d.zixar eazky mebxzäéîøéáù ïåäì ïåøîéú àðãë ïåâëå àøæòå ìàéðãáù íåâøú('é)ùãå÷ä ïåùìá íéøîàðä àéáðä éøáã ïëå ,ùãå÷ä ïåùìá åáúë íà ,

:íéãéä úà íéàîèî ïéà ,íåâøú ïáúëù.ixar azkéøáãá áúë åúåàá ïéùîúùî åéä ìàøùéå ,íåéä ãò åá íéáúåë íééúåëäå .øäðä øáòî àáù áúëä

`xephxa yexit

שעה. הוראת אלא היתה ולא תקנתם, החכמים eðîðהיתה עמדו – ÄÀ
הדין:eøîâåלמנין , את ופסקו –øNòî ïéøOòî áàBîe ïBnò ÀÈÀÇÈÀÇÀÄÇÂÇ

úéòéáMa éðòמעשר השביעית בשנה נותנים ומואב עמון בארץ – ÈÄÇÀÄÄ
ãeìa,עני. øæòéìà éaø ìöà úé÷ñîøc ïa éñBé éaø àaLëeÀÆÈÇÄÅÆËÀÇÀÄÅÆÇÄÁÄÆÆÀ

Bì øîà:יוסי לרבי אליעזר רבי  –úéáa íëì äéä Lecç äî ÈÇÇÄÈÈÈÆÀÅ
íBiä Løãnä? המדרש בבית היום נתחדש מה –Bì øîà– ÇÄÀÈÇÈÇ

אליעזר : לרבי  יוסי  íéøOòîרבי áàBîe ïBnò ,eøîâå eðîðÄÀÀÈÀÇÈÀÇÀÄ
úéòéáMa éðò øNòî. שני מעשר ולא –øæòéìà éaø äëa ÇÂÇÈÄÇÀÄÄÈÈÇÄÁÄÆÆ

íäì øîàå àö ,"íòéãBäì Búéøáe åéàøéì 'ä ãBñ" :øîàåÀÈÇÄÅÈÀÄÀÄÈÅÆÁÙÈÆ
לחכמים: –!íëðéðîì eLeçz ìà שמא חשש, לכם יהא אל  – ÇÈÀÄÀÇÀÆ

בהלכה, Baøî,טעיתם òîML ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøî éðà ìa÷îÀËÈÂÄÅÇÈÈÈÆÇÇÆÈÇÅÇ
ïéøOòî áàBîe ïBnòL ,éðéqî äLîì äëìä ãò Baøî BaøåÀÇÅÇÇÂÈÈÀÙÆÄÄÇÆÇÈÀÇÀÄ

úéòéáMa éðò øNòî למשה "הלכה שאמר שמה מפרשים, יש  – ÇÂÇÈÄÇÀÄÄ
כאילו  היא, הכוונה אלא התורה, מן זה אין  שהרי  דווקא, לאו מסיני "

מסיני  למשה הלכה שכוונתו (הר"ש ).היא משמע, בתוספתא אבל 

ממש מסיני  למשה טוב").להלכה יום "תוספות (עיין
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,Løãnä úéáa ïäéðôì ãîòå ,éðBnò øb äãeäé àa íBiá BaÇÈÀÈÅÇÄÀÈÇÄÀÅÆÀÅÇÄÀÈ
íäì øîà:לחכמים –ìäwa àáì éðà äî לבוא לי המותר – ÈÇÈÆÈÂÄÈÙÇÈÈ

ישראל ? בת לישא היינו  ה', øeñàבקהל  :ìàéìîb ïaø Bì øîàÈÇÇÈÇÀÄÅÈ
äzà.בקהל לבוא –äzà øzî :òLBäé éaø Bì øîà כמו – ÇÈÈÇÇÄÀËÇËÈÇÈ

מחלוקתם. טעמי  והולכת מפרשת ìàéìîbשהמשנה ïaø Bì øîàÈÇÇÈÇÀÄÅ
יהושע: לרבי –ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àG" :øîBà áeúkäÇÈÅÈÙÇÄÈÄÄÀÇ

øîBâå "éøéNò øBc íb 'ä–,"mler cr 'd ldwa mdl `eai `l" ÇÂÄÄÀÅ
ה'. בקהל לבוא שאסור בתורה מפורש  òLBäéוהרי éaø Bì øîàÈÇÇÄÀËÇ

גמליאל : לרבן  –ïä ïîB÷îa íéáàBîe íéðBnò éëå עדיין – ÀÄÇÄÈÄÄÀÈÅ
יושבים? ìkבמקומם úà ìaìáe øeMà Cìî áéøçðñ äìò øákÀÈÈÈÇÀÅÄÆÆÇÄÀÅÆÈ

éúNBL íäéúãeúòå íénò úGeáb øéñàå" :øîàpL ,úBnàäÈËÆÆÁÇÀÈÄÀÇÄÇÂÙÅÆÅÄ
"íéáLBé øéaàk ãéøBàå,למדינה ממדינה העמים את שהגלה – ÀÄÇÄÀÄ

האיסור עוד עליהם חל ולא אחרים עמים בין  התבוללו  שהעמונים והרי 
ה'". בקהל ומואבי  עמוני  יבוא "לא ìàéìîbשל  ïaø Bì øîà– ÈÇÇÈÇÀÄÅ

יהושע: úeáL-úàלרבי  áéLà ïë-éøçàå" :øîBà áeúkäÇÈÅÀÇÂÅÅÈÄÆÀ
eøæç øáëe ,"ïBnò-éða עליהם שחל והרי  למקומם, עמון  בני – ÀÅÇÀÈÈÀ
בקהל. לבוא האיסור  òLBäéשוב éaø Bì øîà: גמליאל לרבן  – ÈÇÇÄÀËÇ

àG ïéãòå ,"ìàøNé énò úeáL-úà ézáLå" :øîBà áeúkäÇÈÅÀÇÀÄÆÀÇÄÄÀÈÅÇÂÇÄ
eáL. שבו לא עדיין אלו  כך שבו לא עדיין  שאלו  וכשם –xg`le È

ozne `yndeäeøézä, העמוני הגר את –ìäwa àáì מהטעם – ÄÄÈÙÇÈÈ
הרמב"ם: כותב וכן  יהושע. רבי לעיל jlnשאמר  aixgpq dlryk"

el`e ,mnewnn mze` dlbde dfa df maxire zene`d lk lala ,xey`
dcyay minec`d oke ,md mixg` miyp` dzr mixvn ux`ay mixvnd

mixeq`d zene`d rax` eaxrzpe li`ede .mec`( בקהל `zene(לבוא lka
mixzen mdy mlerd( בקהל xiibzdl,(לבוא odn yxetd lky ,lkd xzedÐ

onfa xbd xiibziyk jkitl .aexd on yxity ezwfgoia ,mewn lka dfd
cg` ,zene`d x`y oia iyek oia ia`en oia ipenr oia ixvn oia inec`

."cin ldwa `eal oixzen ,zeawpd cg`e mixkfd

רבן את שהעבירו  ביום בו  שאפילו ממשנתנו , למדים א) כח, (ברכות בגמרא
עצמו מנע לא במקומו , עזריה בן אלעזר רבי  את והושיבו מנשיאותו גמליאל

אחת. שעה אפילו המדרש מבית גמליאל  רבן

i y i n g m e i
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הידים. את שמטמאים הקודש  בכתבי לדון חוזרת משנתנו

àøæòaL íebøzעד ואילך ח מפסוק ד פרק היינו  עזרא, שבספר  – ÇÀÆÀÆÀÈ
ארמית, כתובים שהם א-יט, פסוקים ו ופרק ה, פרק כל  הפרק, סוף

ìàiðãaLå, ב-ז הפרקים היינו דניאל , שבספר והתרגום –ànèî ÀÆÀÈÄÅÀÇÅ
íéãiä úà. הקודש כתבי מכלל התרגום שאף –BáúkL íebøz ÆÇÈÇÄÇÀÆÀÈ

úéøáò שבירמיה הפסוק או  ושבדניאל , שבעזרא התרגום אם אבל  – ÄÀÄ
יא) הקודש(י, בלשון  נכתב ארמית, "תפארת הכתוב ברטנורא ; (עיין

íebøzישראל"), BáúkL úéøáòåהקודש בלשון הנאמרים דברים – ÀÄÀÄÆÀÈÇÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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–íéãiä úà ànèî Bðéà.ànèî Bðéà íìBòì–úéøeMà epázëiL ãò,Bécáe øBòä ìò. ¥§©¥¤©¨©¦§¨¥§©¥©¤¦§§¤©¦©¨©§
Âíé÷ecö íéøîBà:ízàL !íéLeøt íëéìò eðà ïéìáB÷íéøîBà:íéãiä úà ïéànèî Lãwä éáúk,éøôñå §¦©¦§¦¨£¥¤§¦¤©¤§¦¦§¥©Ÿ¤§©§¦¤©¨©¦§¦§¥

íéãiä úà íéànèî íðéà ñøéîä.øîàéàkæ ïa ïðçBé ïaø:ãáìa Bæ àlà íéLeøtä ìò eðì ïéà éëå?íä éøä ¢¥¨¥¨§©§¦¤©¨©¦¨©©¨¨¨¤©©§¦¥¨©©§¦¤¨¦§©£¥¥
íéøîBà:íéøBäè øBîç úBîöò,íéàîè ìBãb ïäk ïðçBé úBîöòå.Bì eøîà:ïúàîè àéä ïúaç éôì,äNòé àHL §¦©§£§¦§©§¨¨Ÿ¥¨§¥¦¨§§¦¦¨¨¦ª§¨¨¤©£¤

úBãåøz Bnàå åéáà úBîöò íãà.íäì øîà:ïúàîè àéä ïúaç éôì Lãwä éáúk óà,ïéáéáç ïðéàL ñøéîä éøôñå ¨¨©§¨¦§¦©§¨¨©¨¤©¦§¥©Ÿ¤§¦¦¨¨¦ª§¨¨§¦§¥¢¥¨¤¥¨£¦¦
–íéãiä úà ïéànèî ïðéà. ¥¨§©§¦¤©¨©¦
Êïé÷ecö íéøîBà:ízàL !íéLeøt íëéìò eðà ïéìáB÷÷Bvpä úà íéøäèî.íéLeøt íéøîBà:eðà ïéìáB÷ §¦©¦§¦¨£¥¤§¦¤©¤§©£¦¤©¦§¦§¦§¦¨

éøåùà áúë ,íåéä íéøôñ åá íéáúåë åðàù áúëä ìáà .áúë åúåàá úåçúåôî ,ìàøùé éëìî ïîæî åéäù íåéä åðéãéá íéàöîðä áúë ìù úåòáèîáå .ìåç
,àø÷ð àåäúåðá éðåøùà éë éøùàá ïåùì ,úåáéúëáù øùåàîä àåäù ,éøåùà àø÷ðå .úåçåìá äéäù áúëä àåäå('ì úéùàøá):

e.oiwecv oixne`éôì .äìéçú åæ äì÷ì÷á åìéçúäù åëåñ ùéà ñåðâéèðà ìù åéãéîìú ñåúéáå ÷åãö íù ìò ,íé÷åãö íéàø÷ð äô ìòáù äøåú ïéùéçëîä
ìá÷î åðéà áøòìå åìåë íåéä ìë äëàìî äùåòå çøåè ìòåô øùôà ,åøîà .ñøô ìá÷ì úðî ìò áøä úà ïéùîùîä íéãáòë åéäú ìà ïáø ñåðâéèðàî åòîùù
åðéðéòá íéëùì íäå ,à"ðéèðàèñå÷áå ÷ùîãá íéøöîá íéèéìô íäî åøàùð äæä íåéä ãòå ,ìàøùéî úåúë íäîò åøáçúðå ,íéîëç éøáãî åùøéôå ,øëù

:ãáìá àø÷îä àìà íäì ïéàù éôì ,íéàø÷ íäì íéøå÷ åðàå ,åðãöá íéðéðöìå.mkilr ep` oilaew:íëéúåãî ìò åðà íéîòøúî.miyextåéä ìàøùé éîëçì
:'åë ñøãî õøàä íò éãâá ïðúã ,õøàä íò òâîî íéùåøôå äøäèá ïäéìåç ïéìëåàù éôì ,íéùåøô ïéøå÷.zeceexzãååøú àìî ïåùì .ïäá íéìëåàù úåôë

:á÷ø.oz`neh `id ozaig itl ycewd ixtq s`éøôñã àîòèã .úîàä éôì àìå ,íäì áéùî äéä íäéøáã éôìå .äîäá éáâ ìò ïéçéèù íãà íùòé àìù
:íéáæ óåñá ïðéùøôãë ,íéøôñä úà íéãéñôî åéä íéìëåàä ìöà ïééåöîä íéøáëòäù ,àãéñô éãéì íéøôñä åàéáé àìù éãë ,íéãéä úà ïéàîèî ùãå÷ä

f.wevipd z` mixdhn:øåáéç åðéà ÷åöéðã ,øåäè ,ïåéìòä éìëá øàùðù äî ,àîè éìëì øåäè éìëî äøòî íà .øåäè ,÷åöéðä ìë ,ïéøéùëî úëñîá ïðúã

`xephxa yexit

אחרת, בלשון  או  בארמית היינו תרגום, בלשון  éøáòשנכתבו  áúëeÀÇÄÀÄ
הקדום הכתב שהוא עברי, בכתב שנכתבו  הקודש  כתבי  או –ipa ly)

(xdpd xar שמובא כמו שלנו , אשורי  לכתב עזרא ידי על שנשתנה

ב):בגמרא כא , azka(סנהדרין l`xyil dxezd dpzip dligza"ixar
;inx` oeylae zixey` azka `xfr inia mdl dpzipe dxfg ;ycewd oeylae
azk zeheicdl egipde ,ycewd oeyle zixey` azk l`xyil odl exxia

"inx` oeyle ixar היום עד כתובים השומרונים שבידי התורה (ספרי

מאלו  אחד כל  עברי); íéãiä,בכתב úà ànèî Bðéà שכןíìBòì ÅÀÇÅÆÇÈÇÄÀÈ
ànèî Bðéà,הידים את מטמא הקודש  מכתבי  ספר  אין –ãò ÅÀÇÅÇ

úéøeMà epázëiL,אשורי בכתב –Bécáe øBòä ìò גזרו שלא – ÆÄÀÀÆÇÄÇÈÇÀ
הם  כן  אם אלא הידים את מטמאים שיהיו  הקודש כתבי על  חכמים

ובדיו . העור  על  אשורי בכתב כתובים

בגמרא מובא אשורי " "כתב `):בענין ,ak oixcdpq)?"אשורית" נקרא "למה
אומרים ויש מאשור ". עמהם תורה (my),שעלה ניתנה זה בכתב בתחילה שאף

נקרא "ולמה ונתחדש: חזר עזרא ובימי  ששכחוהו , אלא ?`zixeyלישראל,
בכתב" azkd).שמאושרת ipin lkay xye`nd)בפירושו) הרמב"ם כותב וכן 

נקרא התורה יתברך  כתב אשר  "והכתב הגדולה "`ixey",למשנתנו): מן 
אמרם: והוא בנות", אשרוני  כי "באשרי  יג): ל, (בראשית כמו והתפארת,

ixey` בשיטת באות אות נדבק אינו זה שכתב לפי שבכתב, מאושר שהוא –
הכתיבות" שאר  כזה ואין oirכתיבתו, lr "sqei ur" oiire ;"l`xyi zx`tz" oiir)

.(ak-`k oixcdpq awri
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לתורה  שהתנגדה השני , הבית בתקופת ביהודה כת היו שהצדוקים בארנו  כבר 
של מתלמידיו צדוק, הכת, אבי  שם על  "צדוקים" הכת אנשי  ונקראו  פה, שבעל

סוכואנטיגנו איש d).ס wxt ozp iaxc zea` oiir)בין ויכוח מביאה משנתנו –
הידים. את שמטמאים הקודש  כתבי בענין והחכמים הצדוקים

ïéìáB÷ :íé÷ecö íéøîBà– מתרעמים –!íéLeøt íëéìò eðà ÀÄÇÄÀÄÈÂÅÆÀÄ
דיני על מקפידים שהיו  לפי  "פרושים", קוראים היו  ישראל לחכמי –

הארץ, מעמי עצמם ופורשים בטהרה, חוליהם את ואוכלים טומאה,
éøôñå ,íéãiä úà ïéànèî Lãwä éáúk :íéøîBà ízàLÆÇÆÀÄÄÀÅÇÙÆÀÇÀÄÆÇÈÇÄÀÄÀÅ

ñøéîä– חול ספרי  שהם –íéãiä úà íéànèî íðéà פירושים – ÃÅÈÅÈÀÇÀÄÆÇÈÇÄ
שהכוונה  האומרים, כדעת מסתבר אך  המירס", "ספרי על  נאמרו  שונים

מבואר : גאון האי  רב בפירוש ואף הומירוס. היווני  המשורר לספרי 
שהיה  כותב, והרא"ש יוונים". חכמת של  חיצונים ספרים אלו  "כל 

שהכוונה  ומפרשים המירם", "ספרי  גורסים: ויש מירוס. היה ששמו מין 
אפיקורסות "תפארת לספרי  ועיין למשנתנו; בפירושו רמב"ם  (ועיין

שתיקנו ישראל"). מה ייתכן  שלא היתה, הצדוקים טענת מקום מכל  –

מטמאים  אינם חול וספרי  הידים, את מטמאים קודש  שספרי  חכמים,
הידים. íéLeøtäאת ìò eðì ïéà éëå :éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàÈÇÇÈÈÈÆÇÇÀÄÅÈÇÇÀÄ

ãáìa Bæ àlà? בלבד זו טענה –úBîöò :íéøîBà íä éøä ÆÈÄÀÇÂÅÅÀÄÇÀ
íéøBäè øBîç טומאת טמא שאין  טהורות, נבילה עצמות כלומר – ÂÀÄ

בשרה אלא c),נבילה ,` zexdh oiir)ìBãb ïäk ïðçBé úBîöòåÀÇÀÈÈÙÅÈ
íéàîèשנאמר כמו  טמאים, אדם שעצמות טז ):(במדבר – "או יט, ÀÅÄ

הזאת? ההלכה טעם לבאר  אפשר וכיצד  אדם", Bìבעצם eøîà– ÈÀ
זכאי : בן  יוחנן לרבן ïúàîèהצדוקים àéä ïúaç éôìהואיל – ÀÄÄÈÈÄËÀÈÈ

מטמאות, הן  לפיכך וחשובות חביבות אדם äNòéועצמות àHLÆÇÂÆ
úBãåøz Bnàå åéáà úBîöò íãà.לאכילה כפות –íäì øîà ÈÈÇÀÈÄÀÄÇÀÈÈÇÈÆ

לצדוקים: זכאי בן  יוחנן  רבן –àéä ïúaç éôì Lãwä éáúk óàÇÄÀÅÇÙÆÀÄÄÈÈÄ
ïúàîè,הידים את מטמאים הם וחשיבותם חיבתם משום –éøôñå ËÀÈÈÀÄÀÅ

íéãiä úà ïéànèî ïðéà ,ïéáéáç ïðéàL ñøéîä– בתוספתא ÃÅÈÆÅÈÂÄÄÅÈÀÇÀÄÆÇÈÇÄ
להם: אמר  שכך  oz`neh,מבואר , `id ozaig itl ycewd iazk s` שלא

אלא  היתה לא זו  תשובתו ברם, בהמה. גבי על שטיחים אדם יעשם
במקומות  הטעם בארנו וכבר האמיתי. הטעם זה אין אבל  דבריהם, לפי

תורה, ספר  אצל תרומה של אוכלים להצניע רגילים שהיו לפי  אחדים,
האוכלים  אצל המצויים העכברים והיו קודש , וזה קודש שזה באמרם
את  פוסלים שיהיו הקודש  כתבי  על  גזרו לפיכך הספרים, את מפסידים

`),התרומה ,ci zay `xnb) הידים שאף שוב, גזרו  זו גזירה לחזק וכדי
התרומה את פוסלות בספר  לבאור הנוגעות הקדמתנו עיין (רמב"ם ;

ג). ג, לעיל המשנה

i y y m e i
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את  המסיימות (ז -ח), שלפנינו המשניות בשתי  מובאים הקודמת המשנה אגב
והפרושים. הצדוקים בין שהיו אחרים ויכוחים מסכתנו,

ízàL !íéLeøt íëéìò eðà ïéìáB÷ :ïé÷ecö íéøîBàÀÄÇÄÀÄÈÂÅÆÀÄÆÇÆ
÷Bvpä úà íéøäèî המערה כגון  כלי , אל  מכלי משקים קילוח – ÀÇÂÄÆÇÄ

טהור, העליון  בכלי  שנשאר  מה טמא, לכלי טהור  מכלי משקים
ט). ה, מכשירין  במסכת ששנינו  (כמו חיבור  אינו íéøîBàÀÄשהניצוק

izdw - zex`ean zeipyn
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úBøáwä úéaî äàaä íénä únà úà íéøäèî ízàL !íé÷ecö íëéìò.ïé÷ecö íéøîBà:íëéìò eðà ïéìáB÷ £¥¤©¦¤©¤§©£¦¤©©©©¦©¨¨¦¥©§¨§¦©¦§¦¨£¥¤
íéøîBà ízàL !íéLeøt:e÷éfäL éøBîçå éøBL–ïéáiç,e÷éfäL éúîàå écáòå–ïéøeèt.éøBîçå éøBL íà äî §¦¤©¤§¦¦©£¦¤¦¦©¨¦§©§¦©£¨¦¤¦¦§¦¨¦¦©£¦
úBöî íäa áiç éðéàL,ï÷æða áiç éðà éøä–úBöî ïäa áiç éðàL éúîàå écáò,ï÷æða áiç àäàL ïéã Bðéà? ¤¥¦©¨¨¤¦§£¥£¦©¨§¦§¨©§¦©£¨¦¤£¦©¨¨¤¦§¥¦¤¡¥©¨§¦§¨

íäì eøîà:àG,éøBîçå éøBLa ízøîà íà,úòc íäa ïéàL,éúîàáe écáòa eøîàz,úòc íäa LiL?íàL ¨§¨¤¦£©§¤§¦©£¦¤¥¨¤©©Ÿ§§©§¦©£¨¦¤¤¨¤©©¤¦
íèéð÷à,ì áiç àäàå øçà ìL BLéãb ÷éìãéå CìéílL. ©§¦¥¥¥§©§¦§¦¤©¥¤¡¥©¨§©¥

Áéìéìb é÷ecö øîà:ízàL !íéLeøt íëéìò éðà ìáB÷èba äLî íò ìLBnä úà ïéáúBk.íéLeøt íéøîBà: ¨©©¦§¦¦¥£¦£¥¤§¦¤©¤§¦¤©¥¦Ÿ¤©¥§¦§¦
éìò eðà ïéìáB÷óca íMä íò ìLBnä úà íéáúBk ízàL !éìéìb é÷ecö E;àlà ãBò àGåúà ïéáúBk ízàL §¦¨¨¤©¦§¦¦¤©¤§¦¤©¥¦©¥©©§¤¨¤©¤§¦¤
ïìòîìî ìLBnä,úàåïhîlî íMä,øîàpL(á ,ä úåîù):äòøt øîàiå",ì Bì÷a òîLà øLà 'ä éîçlL ©¥¦§©§¨§¤©¥¦§©¨¤¤¡©©Ÿ¤©§Ÿ¦£¤¤§©§Ÿ§©©

"ìàøNé-úà.øîBà eäî ä÷lLëe?"÷écvä 'ä"(æë ,è íù). ¤¦§¨¥§¤¨¨©¥©©¦

.zexawd on d`ad mind zn`áéúëã ,äøåäèã íé÷åãö äá åãåî(à"é àø÷éå):øåäè äéäé íéî äå÷î.zrc mda oi` ixdy:ïäéìòáì ïåîî ãéñôäì åðååëéù
ly eyicb wilcie jli.xg`:íåé ìëá äðî äàî åáø úà ãéñôî àöîðå

g.ililb iwecv:ìéìâä õøàî äéäù é÷åãö.hba dyn mr lyendúãë ïéáúåë èâä óåñáå ,éðåìô êìîì êëå êëá íéáúåëå íéëìîä úåðùì íéðåî åéäù
:äùîì øáãä éàðâå ,ìàøùéå äùî.ohnln myd z`e olrnln lyend z`:'ä éî äòøô øîàéå áéúëã ,íùä íùì äòøô íù ïéîéã÷îùdwylkeäòøô

.wicvd 'd xne` `ed dn:÷éãöä 'äá íéìùä ,òø øáãá ãåîòú ìà íåùî ,åìå÷á òîùà øùà 'ä éîá àúëñîä íéìùäì àìù éãë

`xephxa yexit

úà íéøäèî ízàL !íé÷ecö íëéìò eðà ïéìáB÷ :íéLeøtÀÄÀÄÈÂÅÆÇÄÆÇÆÀÇÂÄÆ
úBøáwä úéaî äàaä íénä únà מחוברים שהמים פי  על  שאף – ÇÇÇÇÄÇÈÈÄÅÇÀÈ

טהורים, שהמים מודים, הצדוקים אתם אף מקום מכל  הקברות, לבית

שנאמר לו):משום יא , טהור ",(ויקרא יהיה מים מקוה ובור מעיין  "אך
בטומאה נוגע שמקצתו לניצוק דומה זה `dpexg",והרי dpyn" oiir)

oi` zn`d itl la` ,mdixacl `l` dpi` ef daeyz s`y my x`eany
.(mind zn`l dnec wevipdíëéìò eðà ïéìáB÷ :ïé÷ecö íéøîBàÀÄÇÄÀÄÈÂÅÆ

ïéáiç ,e÷éfäL éøBîçå éøBL :íéøîBà ízàL !íéLeøt– ÀÄÆÇÆÀÄÄÇÂÄÆÄÄÇÈÄ
בתורה כמפורש  הנזק, לה -לו ),בתשלום כא , éúîàå(שמות  écáòåÀÇÀÄÇÂÈÄ

ïéøeèt ,e÷éfäL חייבים בעליהם אין שהזיקו, כנענים שעבדים – ÆÄÄÀÄ
ששנינו כמו הנזק, ד):בתשלום ח, קמא  ozribt(בבא  dy`de card"

,"oixeht mixg`a elagy mde ,aiig oda laegd :drx קלוהרי דברים
úBöîוחומר ! íäa áiç éðéàL éøBîçå éøBL íà äî–שאינני ÈÄÄÇÂÄÆÅÄÇÈÈÆÄÀ

מצוות, בהם לקיים ï÷æðaחייב áiç éðà éøä,נזקם תשלומי  לשלם – ÂÅÂÄÇÈÀÄÀÈ
úBöî ïäa áiç éðàL éúîàå écáò כגון מצוות, בהם לקיים – ÇÀÄÇÂÈÄÆÂÄÇÈÈÆÄÀ

בשבת שביתתו  מצוות מילה, אחרונה"),מצוות ïéã("משנה  BðéàÅÄ
ï÷æða áiç àäàL את לשלם חייב שאני  וחומר, קל  אינו כלום – ÆÁÅÇÈÀÄÀÈ

íäìנזקם? eøîà:לצדוקים הפרושים –àG,וחומר קל  זה אין – ÈÀÈÆ
éøBîçå éøBLa ízøîà íà,בנזקם חייב שאני  –íäa ïéàL ÄÂÇÀÆÀÄÇÂÄÆÅÈÆ

úòc,לבעליהם ממון  להפסיד להתכוון  –éúîàáe écáòa eøîàz ÇÇÙÀÀÇÀÄÇÂÈÄ
ואמתי , עבדי  של  בנזקם חייב שאהיה תאמרו , האם –úòc íäa LiLÆÆÈÆÇÇ

ממון? להפסידני  כדי בכוונה, להזיק ויכולים –íèéð÷à íàL את – ÆÄÇÀÄÅ
האמה, את או áiçהעבד  àäàå øçà ìL BLéãb ÷éìãéå CìéÅÅÀÇÀÄÀÄÆÇÅÆÁÅÇÈ

ílLì בתשלום חייבים הבעלים שאין  הלכה, חכמים קבעו  הלכך  – ÀÇÅ
בגמרא הטעם מבואר  אמנם וכך ואמתם. עבדם של  ד,נזקם קמא  (בבא 

מחייב א ): זה ונמצא חברו  של  גדישו  וידליק וילך  רבו  יקניטנו "שמא

יום". בכל מנה מאה רבו את

חיוב  ענין  מה הצדוקים: של  וחומר" ה"קל  על מקשה אחרונה" "משנה בעל 
שמרו שלא משום בתורה, מפורש בנזקים החיוב טעם והרי  לנזקים? מצוות
וכן בעליו ", ישמרנו  "ולא לו): כא, (שמות שכתוב כמו שורם, את הבעלים
ואם  נזקו ". את הכשרתי בשמירתו  שחבתי "כל  ב): א, קמא (בבא שנינו  גם
מקום  בכל  היום כל  לשמרם אפשר  אי שהרי בשמירה, שאינם ואמה עבד כן,
החכמים  שהרי  בשמירה, שאינם ותדע בנזקם. להתחייב לו אין שהולכים,
בשמירה, ישנו ואם אחר, של  גדישו  וידליק ילך שמא שחוששים משיבים,
ללמוד, באים תם שמשור  ואפשר – ידליק! שלא ישמרנו  ? היא תשובה מה

בחזקת שוורים סתם הם: וסוברים שמירה, בו נאמרה עומדים,שלא שימור 

לעבד הדין הוא כן ואם שהזיק, ממונם משום הבעלים של  שחיובם והרי 
הבעלים  את לחייב מסתבר אמנם שאם להם, השיבו דבריהם ולפי  – ואמה.
ילך שמא לחייבם, אפשר אי  אבל  שהזיק, ממונם משום עבדם נזקי  בתשלום

יום. בכל  מנה מאה רבו את מפסיד  ונמצא אחר , של  גדישו וידליק
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éìéìb é÷ecö øîà: ובסמוך כאן  גורסים (ויש  מגליל  שהיה צדוקי – ÈÇÇÄÀÄÄ
ililb oin:(úà ïéáúBk ízàL !íéLeøt íëéìò éðà ìáB÷ÅÂÄÂÅÆÀÄÆÇÆÀÄÆ

èba äLî íò ìLBnä שנות לחשבון  הזמן את בגט שכותבים – ÇÅÄÙÆÇÅ
פלוני  למלך  וכך כך היינו  המושל , d),המלך  ,g oihib oiir) הגט ובסוף

למשה.zckdyn,l`xyieכותבים: הדבר  גנאי  íéøîBàÀÄוהרי 
íéáúBk ízàL !éìéìb é÷ecö Eéìò eðà ïéìáB÷ :íéLeøtÀÄÀÄÈÈÆÇÄÀÄÄÆÇÆÀÄ

óca íMä íò ìLBnä úà את כותבים בתורה דף שבאותו – ÆÇÅÄÇÅÇÇ
ה', שם עם המושל  úàשם ïéáúBk ízàL àlà ,ãBò àGåÀÆÈÆÇÆÀÄÆ

ïhîlî íMä úàå ,ïìòîìî ìLBnäהמושל שם שכותבים – ÇÅÄÀÇÀÈÀÆÇÅÄÀÇÈ
ה', שם òîLàלפני øLà 'ä éî ,äòøt øîàiå" :øîàpLÆÆÁÇÇÙÆÇÀÙÄÂÆÆÀÇ

"ìàøNé-úà çlLì Bì÷aכך ואחר פרעה תחילה נזכר והרי  – ÀÙÀÇÇÆÄÀÈÅ
לפני פרעה של  שמו להזכיר  מקפיד הכתוב שאין  כשם אלא ה', שם
לשם  פחיתות משום לא בזה אין  הלשון , סדר וכך  שהואיל ה', שם

הנזכר המושל שם אין  בגט גם כך  לפרעה, כבוד משום ולא ה'
בסופו . הנזכר משה של מכבודו גורע פרעה,ä÷lLëeבתחילתו  – ÀÆÈÈ

"÷écvä 'ä" ?øîBà eäî את לסיים כדי  כאן נוספה זו  פיסקה – ÇÅÇÇÄ
בקולו", אשמע אשר ה' "מי הכתוב ונזכר שהואיל  בטוב, המסכת

הצדיק". "ה' בכתוב המסיימת האחרונה, הפיסקה נוספה לפיכך 

y c e w z a y
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"שומר" של דינו ומה לאוכל, "יד " של  דינה מה כלל , ללמד באה (xneyyמשנתנו 
,(lwlwzi `ly lke`d z` ולא יד לא שאינו  לאוכל , הדבוק אחר חלק של דינו  ומה

שומר .

ãé àeäL ìkעוקצי כגון האוכל , את בו  אוחז שאדם לאוכל, – ÈÆÈ
עצם  וכן הפרי, את שאוכל  בשעה בעוקץ אוחז שאדם ואגסים, תאנים
שבראשו , הבשר את לאכול כדי  בעצם אוחז שאדם בשר, בראשו שיש 

øîBL àGå חלק להוציא יתקלקל , שלא האוכל  את שומר שאינו – ÀÅ
החלק שאותו לגרעין , ודבוק בפרי  הנוגע לפרי,xneyהעוקץ הוא

izdw - zex`ean zeipyn
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–íéãiä úà ànèî Bðéà.ànèî Bðéà íìBòì–úéøeMà epázëiL ãò,Bécáe øBòä ìò. ¥§©¥¤©¨©¦§¨¥§©¥©¤¦§§¤©¦©¨©§
Âíé÷ecö íéøîBà:ízàL !íéLeøt íëéìò eðà ïéìáB÷íéøîBà:íéãiä úà ïéànèî Lãwä éáúk,éøôñå §¦©¦§¦¨£¥¤§¦¤©¤§¦¦§¥©Ÿ¤§©§¦¤©¨©¦§¦§¥

íéãiä úà íéànèî íðéà ñøéîä.øîàéàkæ ïa ïðçBé ïaø:ãáìa Bæ àlà íéLeøtä ìò eðì ïéà éëå?íä éøä ¢¥¨¥¨§©§¦¤©¨©¦¨©©¨¨¨¤©©§¦¥¨©©§¦¤¨¦§©£¥¥
íéøîBà:íéøBäè øBîç úBîöò,íéàîè ìBãb ïäk ïðçBé úBîöòå.Bì eøîà:ïúàîè àéä ïúaç éôì,äNòé àHL §¦©§£§¦§©§¨¨Ÿ¥¨§¥¦¨§§¦¦¨¨¦ª§¨¨¤©£¤

úBãåøz Bnàå åéáà úBîöò íãà.íäì øîà:ïúàîè àéä ïúaç éôì Lãwä éáúk óà,ïéáéáç ïðéàL ñøéîä éøôñå ¨¨©§¨¦§¦©§¨¨©¨¤©¦§¥©Ÿ¤§¦¦¨¨¦ª§¨¨§¦§¥¢¥¨¤¥¨£¦¦
–íéãiä úà ïéànèî ïðéà. ¥¨§©§¦¤©¨©¦
Êïé÷ecö íéøîBà:ízàL !íéLeøt íëéìò eðà ïéìáB÷÷Bvpä úà íéøäèî.íéLeøt íéøîBà:eðà ïéìáB÷ §¦©¦§¦¨£¥¤§¦¤©¤§©£¦¤©¦§¦§¦§¦¨

éøåùà áúë ,íåéä íéøôñ åá íéáúåë åðàù áúëä ìáà .áúë åúåàá úåçúåôî ,ìàøùé éëìî ïîæî åéäù íåéä åðéãéá íéàöîðä áúë ìù úåòáèîáå .ìåç
,àø÷ð àåäúåðá éðåøùà éë éøùàá ïåùì ,úåáéúëáù øùåàîä àåäù ,éøåùà àø÷ðå .úåçåìá äéäù áúëä àåäå('ì úéùàøá):

e.oiwecv oixne`éôì .äìéçú åæ äì÷ì÷á åìéçúäù åëåñ ùéà ñåðâéèðà ìù åéãéîìú ñåúéáå ÷åãö íù ìò ,íé÷åãö íéàø÷ð äô ìòáù äøåú ïéùéçëîä
ìá÷î åðéà áøòìå åìåë íåéä ìë äëàìî äùåòå çøåè ìòåô øùôà ,åøîà .ñøô ìá÷ì úðî ìò áøä úà ïéùîùîä íéãáòë åéäú ìà ïáø ñåðâéèðàî åòîùù
åðéðéòá íéëùì íäå ,à"ðéèðàèñå÷áå ÷ùîãá íéøöîá íéèéìô íäî åøàùð äæä íåéä ãòå ,ìàøùéî úåúë íäîò åøáçúðå ,íéîëç éøáãî åùøéôå ,øëù

:ãáìá àø÷îä àìà íäì ïéàù éôì ,íéàø÷ íäì íéøå÷ åðàå ,åðãöá íéðéðöìå.mkilr ep` oilaew:íëéúåãî ìò åðà íéîòøúî.miyextåéä ìàøùé éîëçì
:'åë ñøãî õøàä íò éãâá ïðúã ,õøàä íò òâîî íéùåøôå äøäèá ïäéìåç ïéìëåàù éôì ,íéùåøô ïéøå÷.zeceexzãååøú àìî ïåùì .ïäá íéìëåàù úåôë

:á÷ø.oz`neh `id ozaig itl ycewd ixtq s`éøôñã àîòèã .úîàä éôì àìå ,íäì áéùî äéä íäéøáã éôìå .äîäá éáâ ìò ïéçéèù íãà íùòé àìù
:íéáæ óåñá ïðéùøôãë ,íéøôñä úà íéãéñôî åéä íéìëåàä ìöà ïééåöîä íéøáëòäù ,àãéñô éãéì íéøôñä åàéáé àìù éãë ,íéãéä úà ïéàîèî ùãå÷ä

f.wevipd z` mixdhn:øåáéç åðéà ÷åöéðã ,øåäè ,ïåéìòä éìëá øàùðù äî ,àîè éìëì øåäè éìëî äøòî íà .øåäè ,÷åöéðä ìë ,ïéøéùëî úëñîá ïðúã

`xephxa yexit

אחרת, בלשון  או  בארמית היינו תרגום, בלשון  éøáòשנכתבו  áúëeÀÇÄÀÄ
הקדום הכתב שהוא עברי, בכתב שנכתבו  הקודש  כתבי  או –ipa ly)

(xdpd xar שמובא כמו שלנו , אשורי  לכתב עזרא ידי על שנשתנה

ב):בגמרא כא , azka(סנהדרין l`xyil dxezd dpzip dligza"ixar
;inx` oeylae zixey` azka `xfr inia mdl dpzipe dxfg ;ycewd oeylae
azk zeheicdl egipde ,ycewd oeyle zixey` azk l`xyil odl exxia

"inx` oeyle ixar היום עד כתובים השומרונים שבידי התורה (ספרי

מאלו  אחד כל  עברי); íéãiä,בכתב úà ànèî Bðéà שכןíìBòì ÅÀÇÅÆÇÈÇÄÀÈ
ànèî Bðéà,הידים את מטמא הקודש  מכתבי  ספר  אין –ãò ÅÀÇÅÇ

úéøeMà epázëiL,אשורי בכתב –Bécáe øBòä ìò גזרו שלא – ÆÄÀÀÆÇÄÇÈÇÀ
הם  כן  אם אלא הידים את מטמאים שיהיו  הקודש כתבי על  חכמים

ובדיו . העור  על  אשורי בכתב כתובים

בגמרא מובא אשורי " "כתב `):בענין ,ak oixcdpq)?"אשורית" נקרא "למה
אומרים ויש מאשור ". עמהם תורה (my),שעלה ניתנה זה בכתב בתחילה שאף

נקרא "ולמה ונתחדש: חזר עזרא ובימי  ששכחוהו , אלא ?`zixeyלישראל,
בכתב" azkd).שמאושרת ipin lkay xye`nd)בפירושו) הרמב"ם כותב וכן 

נקרא התורה יתברך  כתב אשר  "והכתב הגדולה "`ixey",למשנתנו): מן 
אמרם: והוא בנות", אשרוני  כי "באשרי  יג): ל, (בראשית כמו והתפארת,

ixey` בשיטת באות אות נדבק אינו זה שכתב לפי שבכתב, מאושר שהוא –
הכתיבות" שאר  כזה ואין oirכתיבתו, lr "sqei ur" oiire ;"l`xyi zx`tz" oiir)

.(ak-`k oixcdpq awri
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לתורה  שהתנגדה השני , הבית בתקופת ביהודה כת היו שהצדוקים בארנו  כבר 
של מתלמידיו צדוק, הכת, אבי  שם על  "צדוקים" הכת אנשי  ונקראו  פה, שבעל

סוכואנטיגנו איש d).ס wxt ozp iaxc zea` oiir)בין ויכוח מביאה משנתנו –
הידים. את שמטמאים הקודש  כתבי בענין והחכמים הצדוקים

ïéìáB÷ :íé÷ecö íéøîBà– מתרעמים –!íéLeøt íëéìò eðà ÀÄÇÄÀÄÈÂÅÆÀÄ
דיני על מקפידים שהיו  לפי  "פרושים", קוראים היו  ישראל לחכמי –

הארץ, מעמי עצמם ופורשים בטהרה, חוליהם את ואוכלים טומאה,
éøôñå ,íéãiä úà ïéànèî Lãwä éáúk :íéøîBà ízàLÆÇÆÀÄÄÀÅÇÙÆÀÇÀÄÆÇÈÇÄÀÄÀÅ

ñøéîä– חול ספרי  שהם –íéãiä úà íéànèî íðéà פירושים – ÃÅÈÅÈÀÇÀÄÆÇÈÇÄ
שהכוונה  האומרים, כדעת מסתבר אך  המירס", "ספרי על  נאמרו  שונים

מבואר : גאון האי  רב בפירוש ואף הומירוס. היווני  המשורר לספרי 
שהיה  כותב, והרא"ש יוונים". חכמת של  חיצונים ספרים אלו  "כל 

שהכוונה  ומפרשים המירם", "ספרי  גורסים: ויש מירוס. היה ששמו מין 
אפיקורסות "תפארת לספרי  ועיין למשנתנו; בפירושו רמב"ם  (ועיין

שתיקנו ישראל"). מה ייתכן  שלא היתה, הצדוקים טענת מקום מכל  –

מטמאים  אינם חול וספרי  הידים, את מטמאים קודש  שספרי  חכמים,
הידים. íéLeøtäאת ìò eðì ïéà éëå :éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàÈÇÇÈÈÈÆÇÇÀÄÅÈÇÇÀÄ

ãáìa Bæ àlà? בלבד זו טענה –úBîöò :íéøîBà íä éøä ÆÈÄÀÇÂÅÅÀÄÇÀ
íéøBäè øBîç טומאת טמא שאין  טהורות, נבילה עצמות כלומר – ÂÀÄ

בשרה אלא c),נבילה ,` zexdh oiir)ìBãb ïäk ïðçBé úBîöòåÀÇÀÈÈÙÅÈ
íéàîèשנאמר כמו  טמאים, אדם שעצמות טז ):(במדבר – "או יט, ÀÅÄ

הזאת? ההלכה טעם לבאר  אפשר וכיצד  אדם", Bìבעצם eøîà– ÈÀ
זכאי : בן  יוחנן לרבן ïúàîèהצדוקים àéä ïúaç éôìהואיל – ÀÄÄÈÈÄËÀÈÈ

מטמאות, הן  לפיכך וחשובות חביבות אדם äNòéועצמות àHLÆÇÂÆ
úBãåøz Bnàå åéáà úBîöò íãà.לאכילה כפות –íäì øîà ÈÈÇÀÈÄÀÄÇÀÈÈÇÈÆ

לצדוקים: זכאי בן  יוחנן  רבן –àéä ïúaç éôì Lãwä éáúk óàÇÄÀÅÇÙÆÀÄÄÈÈÄ
ïúàîè,הידים את מטמאים הם וחשיבותם חיבתם משום –éøôñå ËÀÈÈÀÄÀÅ

íéãiä úà ïéànèî ïðéà ,ïéáéáç ïðéàL ñøéîä– בתוספתא ÃÅÈÆÅÈÂÄÄÅÈÀÇÀÄÆÇÈÇÄ
להם: אמר  שכך  oz`neh,מבואר , `id ozaig itl ycewd iazk s` שלא

אלא  היתה לא זו  תשובתו ברם, בהמה. גבי על שטיחים אדם יעשם
במקומות  הטעם בארנו וכבר האמיתי. הטעם זה אין אבל  דבריהם, לפי

תורה, ספר  אצל תרומה של אוכלים להצניע רגילים שהיו לפי  אחדים,
האוכלים  אצל המצויים העכברים והיו קודש , וזה קודש שזה באמרם
את  פוסלים שיהיו הקודש  כתבי  על  גזרו לפיכך הספרים, את מפסידים

`),התרומה ,ci zay `xnb) הידים שאף שוב, גזרו  זו גזירה לחזק וכדי
התרומה את פוסלות בספר  לבאור הנוגעות הקדמתנו עיין (רמב"ם ;

ג). ג, לעיל המשנה
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את  המסיימות (ז -ח), שלפנינו המשניות בשתי  מובאים הקודמת המשנה אגב
והפרושים. הצדוקים בין שהיו אחרים ויכוחים מסכתנו,

ízàL !íéLeøt íëéìò eðà ïéìáB÷ :ïé÷ecö íéøîBàÀÄÇÄÀÄÈÂÅÆÀÄÆÇÆ
÷Bvpä úà íéøäèî המערה כגון  כלי , אל  מכלי משקים קילוח – ÀÇÂÄÆÇÄ

טהור, העליון  בכלי  שנשאר  מה טמא, לכלי טהור  מכלי משקים
ט). ה, מכשירין  במסכת ששנינו  (כמו חיבור  אינו íéøîBàÀÄשהניצוק

izdw - zex`ean zeipyn
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úBøáwä úéaî äàaä íénä únà úà íéøäèî ízàL !íé÷ecö íëéìò.ïé÷ecö íéøîBà:íëéìò eðà ïéìáB÷ £¥¤©¦¤©¤§©£¦¤©©©©¦©¨¨¦¥©§¨§¦©¦§¦¨£¥¤
íéøîBà ízàL !íéLeøt:e÷éfäL éøBîçå éøBL–ïéáiç,e÷éfäL éúîàå écáòå–ïéøeèt.éøBîçå éøBL íà äî §¦¤©¤§¦¦©£¦¤¦¦©¨¦§©§¦©£¨¦¤¦¦§¦¨¦¦©£¦
úBöî íäa áiç éðéàL,ï÷æða áiç éðà éøä–úBöî ïäa áiç éðàL éúîàå écáò,ï÷æða áiç àäàL ïéã Bðéà? ¤¥¦©¨¨¤¦§£¥£¦©¨§¦§¨©§¦©£¨¦¤£¦©¨¨¤¦§¥¦¤¡¥©¨§¦§¨

íäì eøîà:àG,éøBîçå éøBLa ízøîà íà,úòc íäa ïéàL,éúîàáe écáòa eøîàz,úòc íäa LiL?íàL ¨§¨¤¦£©§¤§¦©£¦¤¥¨¤©©Ÿ§§©§¦©£¨¦¤¤¨¤©©¤¦
íèéð÷à,ì áiç àäàå øçà ìL BLéãb ÷éìãéå CìéílL. ©§¦¥¥¥§©§¦§¦¤©¥¤¡¥©¨§©¥

Áéìéìb é÷ecö øîà:ízàL !íéLeøt íëéìò éðà ìáB÷èba äLî íò ìLBnä úà ïéáúBk.íéLeøt íéøîBà: ¨©©¦§¦¦¥£¦£¥¤§¦¤©¤§¦¤©¥¦Ÿ¤©¥§¦§¦
éìò eðà ïéìáB÷óca íMä íò ìLBnä úà íéáúBk ízàL !éìéìb é÷ecö E;àlà ãBò àGåúà ïéáúBk ízàL §¦¨¨¤©¦§¦¦¤©¤§¦¤©¥¦©¥©©§¤¨¤©¤§¦¤
ïìòîìî ìLBnä,úàåïhîlî íMä,øîàpL(á ,ä úåîù):äòøt øîàiå",ì Bì÷a òîLà øLà 'ä éîçlL ©¥¦§©§¨§¤©¥¦§©¨¤¤¡©©Ÿ¤©§Ÿ¦£¤¤§©§Ÿ§©©

"ìàøNé-úà.øîBà eäî ä÷lLëe?"÷écvä 'ä"(æë ,è íù). ¤¦§¨¥§¤¨¨©¥©©¦

.zexawd on d`ad mind zn`áéúëã ,äøåäèã íé÷åãö äá åãåî(à"é àø÷éå):øåäè äéäé íéî äå÷î.zrc mda oi` ixdy:ïäéìòáì ïåîî ãéñôäì åðååëéù
ly eyicb wilcie jli.xg`:íåé ìëá äðî äàî åáø úà ãéñôî àöîðå

g.ililb iwecv:ìéìâä õøàî äéäù é÷åãö.hba dyn mr lyendúãë ïéáúåë èâä óåñáå ,éðåìô êìîì êëå êëá íéáúåëå íéëìîä úåðùì íéðåî åéäù
:äùîì øáãä éàðâå ,ìàøùéå äùî.ohnln myd z`e olrnln lyend z`:'ä éî äòøô øîàéå áéúëã ,íùä íùì äòøô íù ïéîéã÷îùdwylkeäòøô

.wicvd 'd xne` `ed dn:÷éãöä 'äá íéìùä ,òø øáãá ãåîòú ìà íåùî ,åìå÷á òîùà øùà 'ä éîá àúëñîä íéìùäì àìù éãë

`xephxa yexit

úà íéøäèî ízàL !íé÷ecö íëéìò eðà ïéìáB÷ :íéLeøtÀÄÀÄÈÂÅÆÇÄÆÇÆÀÇÂÄÆ
úBøáwä úéaî äàaä íénä únà מחוברים שהמים פי  על  שאף – ÇÇÇÇÄÇÈÈÄÅÇÀÈ

טהורים, שהמים מודים, הצדוקים אתם אף מקום מכל  הקברות, לבית

שנאמר לו):משום יא , טהור ",(ויקרא יהיה מים מקוה ובור מעיין  "אך
בטומאה נוגע שמקצתו לניצוק דומה זה `dpexg",והרי dpyn" oiir)

oi` zn`d itl la` ,mdixacl `l` dpi` ef daeyz s`y my x`eany
.(mind zn`l dnec wevipdíëéìò eðà ïéìáB÷ :ïé÷ecö íéøîBàÀÄÇÄÀÄÈÂÅÆ

ïéáiç ,e÷éfäL éøBîçå éøBL :íéøîBà ízàL !íéLeøt– ÀÄÆÇÆÀÄÄÇÂÄÆÄÄÇÈÄ
בתורה כמפורש  הנזק, לה -לו ),בתשלום כא , éúîàå(שמות  écáòåÀÇÀÄÇÂÈÄ

ïéøeèt ,e÷éfäL חייבים בעליהם אין שהזיקו, כנענים שעבדים – ÆÄÄÀÄ
ששנינו כמו הנזק, ד):בתשלום ח, קמא  ozribt(בבא  dy`de card"

,"oixeht mixg`a elagy mde ,aiig oda laegd :drx קלוהרי דברים
úBöîוחומר ! íäa áiç éðéàL éøBîçå éøBL íà äî–שאינני ÈÄÄÇÂÄÆÅÄÇÈÈÆÄÀ

מצוות, בהם לקיים ï÷æðaחייב áiç éðà éøä,נזקם תשלומי  לשלם – ÂÅÂÄÇÈÀÄÀÈ
úBöî ïäa áiç éðàL éúîàå écáò כגון מצוות, בהם לקיים – ÇÀÄÇÂÈÄÆÂÄÇÈÈÆÄÀ

בשבת שביתתו  מצוות מילה, אחרונה"),מצוות ïéã("משנה  BðéàÅÄ
ï÷æða áiç àäàL את לשלם חייב שאני  וחומר, קל  אינו כלום – ÆÁÅÇÈÀÄÀÈ

íäìנזקם? eøîà:לצדוקים הפרושים –àG,וחומר קל  זה אין – ÈÀÈÆ
éøBîçå éøBLa ízøîà íà,בנזקם חייב שאני  –íäa ïéàL ÄÂÇÀÆÀÄÇÂÄÆÅÈÆ

úòc,לבעליהם ממון  להפסיד להתכוון  –éúîàáe écáòa eøîàz ÇÇÙÀÀÇÀÄÇÂÈÄ
ואמתי , עבדי  של  בנזקם חייב שאהיה תאמרו , האם –úòc íäa LiLÆÆÈÆÇÇ

ממון? להפסידני  כדי בכוונה, להזיק ויכולים –íèéð÷à íàL את – ÆÄÇÀÄÅ
האמה, את או áiçהעבד  àäàå øçà ìL BLéãb ÷éìãéå CìéÅÅÀÇÀÄÀÄÆÇÅÆÁÅÇÈ

ílLì בתשלום חייבים הבעלים שאין  הלכה, חכמים קבעו  הלכך  – ÀÇÅ
בגמרא הטעם מבואר  אמנם וכך ואמתם. עבדם של  ד,נזקם קמא  (בבא 

מחייב א ): זה ונמצא חברו  של  גדישו  וידליק וילך  רבו  יקניטנו "שמא

יום". בכל מנה מאה רבו את

חיוב  ענין  מה הצדוקים: של  וחומר" ה"קל  על מקשה אחרונה" "משנה בעל 
שמרו שלא משום בתורה, מפורש בנזקים החיוב טעם והרי  לנזקים? מצוות
וכן בעליו ", ישמרנו  "ולא לו): כא, (שמות שכתוב כמו שורם, את הבעלים
ואם  נזקו ". את הכשרתי בשמירתו  שחבתי "כל  ב): א, קמא (בבא שנינו  גם
מקום  בכל  היום כל  לשמרם אפשר  אי שהרי בשמירה, שאינם ואמה עבד כן,
החכמים  שהרי  בשמירה, שאינם ותדע בנזקם. להתחייב לו אין שהולכים,
בשמירה, ישנו ואם אחר, של  גדישו  וידליק ילך שמא שחוששים משיבים,
ללמוד, באים תם שמשור  ואפשר – ידליק! שלא ישמרנו  ? היא תשובה מה

בחזקת שוורים סתם הם: וסוברים שמירה, בו נאמרה עומדים,שלא שימור 

לעבד הדין הוא כן ואם שהזיק, ממונם משום הבעלים של  שחיובם והרי 
הבעלים  את לחייב מסתבר אמנם שאם להם, השיבו דבריהם ולפי  – ואמה.
ילך שמא לחייבם, אפשר אי  אבל  שהזיק, ממונם משום עבדם נזקי  בתשלום

יום. בכל  מנה מאה רבו את מפסיד  ונמצא אחר , של  גדישו וידליק

ח ה נ ש מ ר ו א ב

éìéìb é÷ecö øîà: ובסמוך כאן  גורסים (ויש  מגליל  שהיה צדוקי – ÈÇÇÄÀÄÄ
ililb oin:(úà ïéáúBk ízàL !íéLeøt íëéìò éðà ìáB÷ÅÂÄÂÅÆÀÄÆÇÆÀÄÆ

èba äLî íò ìLBnä שנות לחשבון  הזמן את בגט שכותבים – ÇÅÄÙÆÇÅ
פלוני  למלך  וכך כך היינו  המושל , d),המלך  ,g oihib oiir) הגט ובסוף

למשה.zckdyn,l`xyieכותבים: הדבר  גנאי  íéøîBàÀÄוהרי 
íéáúBk ízàL !éìéìb é÷ecö Eéìò eðà ïéìáB÷ :íéLeøtÀÄÀÄÈÈÆÇÄÀÄÄÆÇÆÀÄ

óca íMä íò ìLBnä úà את כותבים בתורה דף שבאותו – ÆÇÅÄÇÅÇÇ
ה', שם עם המושל  úàשם ïéáúBk ízàL àlà ,ãBò àGåÀÆÈÆÇÆÀÄÆ

ïhîlî íMä úàå ,ïìòîìî ìLBnäהמושל שם שכותבים – ÇÅÄÀÇÀÈÀÆÇÅÄÀÇÈ
ה', שם òîLàלפני øLà 'ä éî ,äòøt øîàiå" :øîàpLÆÆÁÇÇÙÆÇÀÙÄÂÆÆÀÇ

"ìàøNé-úà çlLì Bì÷aכך ואחר פרעה תחילה נזכר והרי  – ÀÙÀÇÇÆÄÀÈÅ
לפני פרעה של  שמו להזכיר  מקפיד הכתוב שאין  כשם אלא ה', שם
לשם  פחיתות משום לא בזה אין  הלשון , סדר וכך  שהואיל ה', שם

הנזכר המושל שם אין  בגט גם כך  לפרעה, כבוד משום ולא ה'
בסופו . הנזכר משה של מכבודו גורע פרעה,ä÷lLëeבתחילתו  – ÀÆÈÈ

"÷écvä 'ä" ?øîBà eäî את לסיים כדי  כאן נוספה זו  פיסקה – ÇÅÇÇÄ
בקולו", אשמע אשר ה' "מי הכתוב ונזכר שהואיל  בטוב, המסכת

הצדיק". "ה' בכתוב המסיימת האחרונה, הפיסקה נוספה לפיכך 

y c e w z a y
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"שומר" של דינו ומה לאוכל, "יד " של  דינה מה כלל , ללמד באה (xneyyמשנתנו 
,(lwlwzi `ly lke`d z` ולא יד לא שאינו  לאוכל , הדבוק אחר חלק של דינו  ומה

שומר .

ãé àeäL ìkעוקצי כגון האוכל , את בו  אוחז שאדם לאוכל, – ÈÆÈ
עצם  וכן הפרי, את שאוכל  בשעה בעוקץ אוחז שאדם ואגסים, תאנים
שבראשו , הבשר את לאכול כדי  בעצם אוחז שאדם בשר, בראשו שיש 

øîBL àGå חלק להוציא יתקלקל , שלא האוכל  את שומר שאינו – ÀÅ
החלק שאותו לגרעין , ודבוק בפרי  הנוגע לפרי,xneyהעוקץ הוא

izdw - zex`ean zeipyn
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‡øîBL àGå ãé àeäL ìk–ànhî,ànèîe,óøèöî àGå.øîBL,ãé BðéàL ét lò óà–ànèîe ànhî, ¨¤¨§¥¦©¥§©¥§¦§¨¥¥©©¦¤¥¨¦©¥§©¥
óøèöîe.ãé àGå øîBL àG–ànhî àG,ànèî àGå. ¦§¨¥¥§¨¦©¥§§©¥

·ïéçì ïäL ïîæa úBèBìôwäå íéìöaäå íeMä éLøL,äLáé ïéa äçì ïéa ïälL àîètäå,ïeëî àeäL ãenòäå ¨§¥©§©§¨¦§©©§¦§©¤¥©¦§©¦§¨¤¨¤¥©¨¥§¥¨§¨©¤§ª¨
ìëàä ãâðk,ñeôpäå ïBðväå íéøfçä éLøL;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:óøèöî ìBãb ïBðö LøL,áéqäå §¤¤¨Ÿ¤¨§¥©©§¦§©§§©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥Ÿ¤§¨¦§¨¥§©¦

óøèöî Bðéà BlL.àðúnä éLøL,íâétäå,ì ïø÷òL äpb úB÷øéå äãN úB÷øéåïìúL,úìaL ìL äøãMäå,Leáläå ¤¥¦§¨¥¨§¥©¦§¨§©¥¨§©§¨¤§©§¦¨¤£¨¨§¨§¨§©¦§¨¤¦Ÿ¤§©§
dlL;øæòìà éaøøîBà:úéôöø ìL âéqä óà–ïéànhî elà éøä,íéànèîe,ïéôøèöîe. ¤¨©¦¤§¨¨¥©©¦¤§¨¦£¥¥¦©§¦§©§¦¦§¨§¦

ÔÈˆ˜ÂÚ ˙ÎÒÓ

``.ci `edy lkåùàøá ùéù íöò ïëå .úåãé ïééåø÷ ,íéñâàå íéáðò íéçåôú éö÷åò ïåâë ,éøôä ìëåàù äòùá åá æçåà íãàå éøôä ìà øáåçîä õòä
:øùáì ãé íöòä éåä ,åùàøáù øùáä ìåëàì éãë íöòá æçåà íãàå ,øùá.xney `leøîåù ÷ìçä åúåàù ,ïéòøâì ÷åáãå éøôá òâåðä õ÷åòä ÷ìç é÷åôàì

:éøôì àåä`nhin:ãçà óåâ àåä åìéàëå ìëåàì øåáéç ãéä áéùçã .ìëåàá äàîåè äòâð íà ,äìéëàì éåàø åðéàù ô"òàå ,ãéä.`nhneäàîåè äòâð íà
áéúëã ,àø÷îä ïî åðéúåáø åäåãîìå .ìëåàá äàîåèä äòâð àìù ô"òà ,ìëåàä àîèð ãéá(à"é àø÷éå)'åâå òøæé øùà òåøæ òøæ ìë ìò íúìáðî ìåôé éëå

:åîò àîèîå àîèå åúåîë äàîåè ìá÷î ìëåàì êéøöä øáã ìë øîåìë ,íëéëøöáù ìëì ,íëì àåä àîè.sxhvn `leïéàù ,äöéáëî úåçô ìëåàä äéä íà
:øåòéùëì åîéìùäì åîò úôøèöî ìëåàä ãé ïéà ,äöéáëî úåçôá ïéìëåà úàîåè.ci epi`y t"r` xney:ãéñôé àìù åúåà øîåùù éøôä úôéì÷ ïåâë

.sxhvne `nhne `nhin,ïúôéì÷á íéøåòùå ,ïúôéì÷á ïéèç ,äòéøæì ïúåà ïéàéöåî íãà éðáù êøãë òøæé øùà éàîå ,òøæé øùà òåøæ òøæ ìë ìò áéúëã
àì àä ,éòáéî øîåù ,íëéëøöáù ìëì íëìî ïðéôìéãë àîèîå àîèéî éøôä ãé àúùä ,àîèîå àîèéîì éà ,àø÷ êéøèöéà éàîì .ïäìù øîåùä íò åðééäã

:åîò óøèöî øîåù ,åîò óøèöî åðéà ãéã ,åîò óøèöîì àìà àø÷ àúà.xney `le ci `l epi`y lke:úåøéôáù øòéù åîë.`nhn `le `nhin `l
:óøèöî åðéàù øîåì êéøö ïéàå

a.zeheltwde:ù"åøåô æ"òìáå ,úàøåë éáøòá ,àø÷î ïåùìá øéöç .éúøë.odly `nhtde:óøèöîå øîåù éåäå ,ïùàøáù ïåîéø ìù àîèô ïéîëcenrde
.lke`d cbpk oeekn `edy:åäö÷á ãìåð òøæäù ìöááù áìä àåä.mixfgd iyxy:à"âåèì æ"òìáå ,éáøòá ïëå àøîâ ïåùìá àñç àéä ,úøæç ìù ùøåùä

.qetpde:úôìä éìòì íéîåã åéìòù àìà ,àåä ïåðö ïéî.ely aiqdeíéøëåîä ïúåà ïéëúåçå ,íéèåç åîë íé÷ã íéãéâ íéãìåð ïåðöä ùàø éãöáù í"áîøä ùøéô
:áéñ íéàø÷ð ïäå ,ïäî íéøàùðå ,ïúåà ïéøëåîù äòùá ãéá.`zpinde:ò"ðòð éáøòáå ,à"èðåî æ"òìá äîù êë.mebitde:á"àøñ éáøòáå ,æ"òìá à"ãåø

.oxwry:øçà íå÷îá ïìúùì éãë.zleay ly dxcyde:åá íé÷åáã íéèåçäù .éòöîàä èåç.dly yealdeíéøîåù åìà ìëå .äèçä ïéòøâ ìòù íåø÷äå
:éøôì ïä.zetvx ly biqd:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .éøôì øîåù áåùç àåä íâå .ùéáëò éøå÷ë íäá óåöøå úå÷øéä éùàø ìò ÷áãðä ÷áà

`xephxa yexit

"חותם" d),ונקרא ,i zexdh oiir)ànhî,האוכל ידי על  נטמא – ÄÇÅ
לאוכל, חיבור שהיא היד , אף נטמאה באוכל  טומאה נגעה שאם

ànèîe את אף מטמאה היא ביד , טומאה נגעה שאם האוכל, את – ÀÇÅ
óøèöîהאוכל, àGåכדי ביצה, לכשיעור להשלימו  האוכל  עם – ÀÄÀÈÅ

אחרים. הפרי,øîBLלטמא קליפת כגון לאוכל , שומר  שהוא כל  – Å
יתקלקל, שלא הפרי  את ãéששומרת BðéàL ét ìò óà,לאוכל – ÇÇÄÆÅÈ

ànhî,השומר אף נטמא האוכל נטמא שאם האוכל , ידי  על – ÄÇÅ
ànèîe–,האוכל אף נטמא השומר  נטמא שאם האוכל, óøèöîeאת ÀÇÅÄÀÈÅ

בגמרא הפרי . כגוף הוא שחשוב ביצה, לכשיעור האוכל עם (חולין –

א) שנאמר קיח, המקראות, מן  זה כל  לח ):למדים יא, יותן (ויקרא  "וכי

ודרשו : לכם", הוא טמא עליו, מנבלתם ונפל  זרע על לכלmklמים –
כמותו , טומאה מקבל לו  צריך  שהאוכל  דבר כל  כלומר שבצרכיכם,

נאמר כן  הידות; את לרבות בא זה שכתוב והרי  עמו , ומטמא וטמא

לז ): שם , ודרשו:(שם יזרע", אשר זרוע זרע כל  על מנבלתם יפול "וכי 
rxfi xy` בקליפתן חיטים לזריעה, מוציאים אדם שבני  כדרך  –

מה  השאלה: ונשאלת שלהם, ה"שומר " עם היינו בקליפתן, ושעורים
ומטמא  מיטמא שהשומר טומאה, לענין אם להשמיענו, הכתוב בא

ומטמאה, מיטמאה הפרי  יד ומה וחומר, קל הדברים הרי האוכל, עם
שיש להשמיענו , אלא הכתוב בא לא מכאן  שכן ?! כל לא שומר 

כביצה, לשיעור האוכל עם מצטרפת אינה שיד ביד , שאין  מה בשומר 
עמו  מצטרף שומר ברטנורא).ואילו ãé(רמב"ם ; àGå øîBL àG– ÅÀÈ

לאוכל , דבוק שהוא אלא יד , ולא שומר  לא שאינו  ànhî,כל  àGÄÇÅ
ànèî àGå.מצטרף שאינו  שכן  וכל  – ÀÀÇÅ

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ומטמא מש שמיטמא הקודמת במשנה עליו  ששנינו "שומר", מהו  לפרט באה נתנו
ומצטרף.

úBèBìôwäå íéìöaäå íeMä éLøLכרתי מין –")xivg"– ÈÀÅÇÀÇÀÈÄÀÇÇÀ
אונקלוס: בתרגום יונתן:izxk;תרגומו iheltwïäL`),ובתרגום ïîæaÄÀÇÆÅ

ïéçìלחים שהשרשים ישראל"),– ïälL("תפארת àîètäå– ÇÄÀÇÄÀÈÆÈÆ
כפתור , כמין שהוא שבראשם, äLáéהעוקץ ïéa äçì ïéa בין – ÅÇÈÅÀÅÈ

יבשה שהיא ובין לחה dixh),שהפטמא `l)ïeëî àeäL ãenòäåÀÈÇÆÀËÈ
ìëàä ãâðk יעשו והקפלוטות והבצלים השום שכשמזקינים – ÀÆÆÈÙÆ

הזרע טמון  שבתוכו תרמיל, ובראשו  עמוד  כמין (פירוש באמצעיתם

הערוך ). בשם  הר"ש  גאון; האי השורשרב היינו שהעמוד  מפרשים, ויש

ממנו  ומתעקם שמסתעף ומה הדקים, השרשים באמצע שהוא העבה
האוכל כנגד שלא רבא "),היינו  íéøfçä("אליהו éLøL;החזרת – ÈÀÅÇÇÀÄ

החסא, שרשי מפרשים: הצנון ,ïBðväåויש  ושרשי  –ñeôpäå– ÀÇÀÀÇÈ
הלפת, לעלי דומים שעליו צנון מין הנפוס, øéàî.ושרשי  éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ

ìBãb ïBðö LøL :øîBà äãeäé éaø, הצנון של הגדול השורש  – ÇÄÀÈÅÙÆÀÈ
óøèöîלשי הצנון עם שומר ,– שהוא כביצה, BlLעור  áéqäå– ÄÀÈÅÀÇÄÆ

מהצנון, שרשים כעין המסתעפים óøèöîהחוטים Bðéà. הצנון עם – ÅÄÀÈÅ
àðúnä éLøL:גורסים ויש  –,`zpind שמשתמשים ריחני , צמח מין  ÈÀÅÇÄÀÈ

לרפואות "dzpin"),בו `xwp zexg` zepeyla s`e)íâétäåושרשי – ÀÇÅÈ
צהובים, פרחים בעל ריחני בר  שיח úB÷øéåהפיגם, äãN úB÷øéåÀÇÀÈÆÀÇÀ

äpb,גינה וירקות שדה ירקות ושרשי –ïø÷òL,הירקות את – ÄÈÆÂÈÈ
ïìúLì;לשרשיהם צריך והוא אחר, במקום לשתלם מנת על  – ÀÈÀÈ

dcy zewxi,מאליהם בשדה הגדלים dpibהיינו  zewxie או שזורעים –

בגינה; אותם úìaLשותלים ìL äøãMäåשל האמצעי  החוט – ÀÇÄÀÈÆÄÙÆ
הדגן , dlLשבולת Leáläå;הדגן לגרעיני  סביב והקרום –éaø ÀÇÀÆÈÇÄ

úéôöø ìL âéqä óà :øîBà øæòìàשרשי שעל  הדק העפר – ÆÀÈÈÅÇÇÄÆÀÈÄ
הערוך ),הירק בשם הירק;(הר"ש  רטיבות שומר הוא elàשאף éøäÂÅÅ

אלו כל במשנתנו ,– ïéôøèöîeשנימנו ,íéànèîe ,ïéànhî– ÄÇÀÄÀÇÀÄÄÀÈÀÄ
לפרי. "שומר " נחשבים שכולם

izdw - zex`ean zeipyn



קסט a dpyn oey`x wxt mivwer zkqn

m i v w e r z k q n
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‡øîBL àGå ãé àeäL ìk–ànhî,ànèîe,óøèöî àGå.øîBL,ãé BðéàL ét lò óà–ànèîe ànhî, ¨¤¨§¥¦©¥§©¥§¦§¨¥¥©©¦¤¥¨¦©¥§©¥
óøèöîe.ãé àGå øîBL àG–ànhî àG,ànèî àGå. ¦§¨¥¥§¨¦©¥§§©¥

·ïéçì ïäL ïîæa úBèBìôwäå íéìöaäå íeMä éLøL,äLáé ïéa äçì ïéa ïälL àîètäå,ïeëî àeäL ãenòäå ¨§¥©§©§¨¦§©©§¦§©¤¥©¦§©¦§¨¤¨¤¥©¨¥§¥¨§¨©¤§ª¨
ìëàä ãâðk,ñeôpäå ïBðväå íéøfçä éLøL;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:óøèöî ìBãb ïBðö LøL,áéqäå §¤¤¨Ÿ¤¨§¥©©§¦§©§§©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥Ÿ¤§¨¦§¨¥§©¦

óøèöî Bðéà BlL.àðúnä éLøL,íâétäå,ì ïø÷òL äpb úB÷øéå äãN úB÷øéåïìúL,úìaL ìL äøãMäå,Leáläå ¤¥¦§¨¥¨§¥©¦§¨§©¥¨§©§¨¤§©§¦¨¤£¨¨§¨§¨§©¦§¨¤¦Ÿ¤§©§
dlL;øæòìà éaøøîBà:úéôöø ìL âéqä óà–ïéànhî elà éøä,íéànèîe,ïéôøèöîe. ¤¨©¦¤§¨¨¥©©¦¤§¨¦£¥¥¦©§¦§©§¦¦§¨§¦

ÔÈˆ˜ÂÚ ˙ÎÒÓ

``.ci `edy lkåùàøá ùéù íöò ïëå .úåãé ïééåø÷ ,íéñâàå íéáðò íéçåôú éö÷åò ïåâë ,éøôä ìëåàù äòùá åá æçåà íãàå éøôä ìà øáåçîä õòä
:øùáì ãé íöòä éåä ,åùàøáù øùáä ìåëàì éãë íöòá æçåà íãàå ,øùá.xney `leøîåù ÷ìçä åúåàù ,ïéòøâì ÷åáãå éøôá òâåðä õ÷åòä ÷ìç é÷åôàì

:éøôì àåä`nhin:ãçà óåâ àåä åìéàëå ìëåàì øåáéç ãéä áéùçã .ìëåàá äàîåè äòâð íà ,äìéëàì éåàø åðéàù ô"òàå ,ãéä.`nhneäàîåè äòâð íà
áéúëã ,àø÷îä ïî åðéúåáø åäåãîìå .ìëåàá äàîåèä äòâð àìù ô"òà ,ìëåàä àîèð ãéá(à"é àø÷éå)'åâå òøæé øùà òåøæ òøæ ìë ìò íúìáðî ìåôé éëå

:åîò àîèîå àîèå åúåîë äàîåè ìá÷î ìëåàì êéøöä øáã ìë øîåìë ,íëéëøöáù ìëì ,íëì àåä àîè.sxhvn `leïéàù ,äöéáëî úåçô ìëåàä äéä íà
:øåòéùëì åîéìùäì åîò úôøèöî ìëåàä ãé ïéà ,äöéáëî úåçôá ïéìëåà úàîåè.ci epi`y t"r` xney:ãéñôé àìù åúåà øîåùù éøôä úôéì÷ ïåâë

.sxhvne `nhne `nhin,ïúôéì÷á íéøåòùå ,ïúôéì÷á ïéèç ,äòéøæì ïúåà ïéàéöåî íãà éðáù êøãë òøæé øùà éàîå ,òøæé øùà òåøæ òøæ ìë ìò áéúëã
àì àä ,éòáéî øîåù ,íëéëøöáù ìëì íëìî ïðéôìéãë àîèîå àîèéî éøôä ãé àúùä ,àîèîå àîèéîì éà ,àø÷ êéøèöéà éàîì .ïäìù øîåùä íò åðééäã

:åîò óøèöî øîåù ,åîò óøèöî åðéà ãéã ,åîò óøèöîì àìà àø÷ àúà.xney `le ci `l epi`y lke:úåøéôáù øòéù åîë.`nhn `le `nhin `l
:óøèöî åðéàù øîåì êéøö ïéàå

a.zeheltwde:ù"åøåô æ"òìáå ,úàøåë éáøòá ,àø÷î ïåùìá øéöç .éúøë.odly `nhtde:óøèöîå øîåù éåäå ,ïùàøáù ïåîéø ìù àîèô ïéîëcenrde
.lke`d cbpk oeekn `edy:åäö÷á ãìåð òøæäù ìöááù áìä àåä.mixfgd iyxy:à"âåèì æ"òìáå ,éáøòá ïëå àøîâ ïåùìá àñç àéä ,úøæç ìù ùøåùä

.qetpde:úôìä éìòì íéîåã åéìòù àìà ,àåä ïåðö ïéî.ely aiqdeíéøëåîä ïúåà ïéëúåçå ,íéèåç åîë íé÷ã íéãéâ íéãìåð ïåðöä ùàø éãöáù í"áîøä ùøéô
:áéñ íéàø÷ð ïäå ,ïäî íéøàùðå ,ïúåà ïéøëåîù äòùá ãéá.`zpinde:ò"ðòð éáøòáå ,à"èðåî æ"òìá äîù êë.mebitde:á"àøñ éáøòáå ,æ"òìá à"ãåø

.oxwry:øçà íå÷îá ïìúùì éãë.zleay ly dxcyde:åá íé÷åáã íéèåçäù .éòöîàä èåç.dly yealdeíéøîåù åìà ìëå .äèçä ïéòøâ ìòù íåø÷äå
:éøôì ïä.zetvx ly biqd:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .éøôì øîåù áåùç àåä íâå .ùéáëò éøå÷ë íäá óåöøå úå÷øéä éùàø ìò ÷áãðä ÷áà

`xephxa yexit

"חותם" d),ונקרא ,i zexdh oiir)ànhî,האוכל ידי על  נטמא – ÄÇÅ
לאוכל, חיבור שהיא היד , אף נטמאה באוכל  טומאה נגעה שאם

ànèîe את אף מטמאה היא ביד , טומאה נגעה שאם האוכל, את – ÀÇÅ
óøèöîהאוכל, àGåכדי ביצה, לכשיעור להשלימו  האוכל  עם – ÀÄÀÈÅ

אחרים. הפרי,øîBLלטמא קליפת כגון לאוכל , שומר  שהוא כל  – Å
יתקלקל, שלא הפרי  את ãéששומרת BðéàL ét ìò óà,לאוכל – ÇÇÄÆÅÈ

ànhî,השומר אף נטמא האוכל נטמא שאם האוכל , ידי  על – ÄÇÅ
ànèîe–,האוכל אף נטמא השומר  נטמא שאם האוכל, óøèöîeאת ÀÇÅÄÀÈÅ

בגמרא הפרי . כגוף הוא שחשוב ביצה, לכשיעור האוכל עם (חולין –

א) שנאמר קיח, המקראות, מן  זה כל  לח ):למדים יא, יותן (ויקרא  "וכי

ודרשו : לכם", הוא טמא עליו, מנבלתם ונפל  זרע על לכלmklמים –
כמותו , טומאה מקבל לו  צריך  שהאוכל  דבר כל  כלומר שבצרכיכם,

נאמר כן  הידות; את לרבות בא זה שכתוב והרי  עמו , ומטמא וטמא

לז ): שם , ודרשו:(שם יזרע", אשר זרוע זרע כל  על מנבלתם יפול "וכי 
rxfi xy` בקליפתן חיטים לזריעה, מוציאים אדם שבני  כדרך  –

מה  השאלה: ונשאלת שלהם, ה"שומר " עם היינו בקליפתן, ושעורים
ומטמא  מיטמא שהשומר טומאה, לענין אם להשמיענו, הכתוב בא

ומטמאה, מיטמאה הפרי  יד ומה וחומר, קל הדברים הרי האוכל, עם
שיש להשמיענו , אלא הכתוב בא לא מכאן  שכן ?! כל לא שומר 

כביצה, לשיעור האוכל עם מצטרפת אינה שיד ביד , שאין  מה בשומר 
עמו  מצטרף שומר ברטנורא).ואילו ãé(רמב"ם ; àGå øîBL àG– ÅÀÈ

לאוכל , דבוק שהוא אלא יד , ולא שומר  לא שאינו  ànhî,כל  àGÄÇÅ
ànèî àGå.מצטרף שאינו  שכן  וכל  – ÀÀÇÅ

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ומטמא מש שמיטמא הקודמת במשנה עליו  ששנינו "שומר", מהו  לפרט באה נתנו
ומצטרף.

úBèBìôwäå íéìöaäå íeMä éLøLכרתי מין –")xivg"– ÈÀÅÇÀÇÀÈÄÀÇÇÀ
אונקלוס: בתרגום יונתן:izxk;תרגומו iheltwïäL`),ובתרגום ïîæaÄÀÇÆÅ

ïéçìלחים שהשרשים ישראל"),– ïälL("תפארת àîètäå– ÇÄÀÇÄÀÈÆÈÆ
כפתור , כמין שהוא שבראשם, äLáéהעוקץ ïéa äçì ïéa בין – ÅÇÈÅÀÅÈ

יבשה שהיא ובין לחה dixh),שהפטמא `l)ïeëî àeäL ãenòäåÀÈÇÆÀËÈ
ìëàä ãâðk יעשו והקפלוטות והבצלים השום שכשמזקינים – ÀÆÆÈÙÆ

הזרע טמון  שבתוכו תרמיל, ובראשו  עמוד  כמין (פירוש באמצעיתם

הערוך ). בשם  הר"ש  גאון; האי השורשרב היינו שהעמוד  מפרשים, ויש

ממנו  ומתעקם שמסתעף ומה הדקים, השרשים באמצע שהוא העבה
האוכל כנגד שלא רבא "),היינו  íéøfçä("אליהו éLøL;החזרת – ÈÀÅÇÇÀÄ

החסא, שרשי מפרשים: הצנון ,ïBðväåויש  ושרשי  –ñeôpäå– ÀÇÀÀÇÈ
הלפת, לעלי דומים שעליו צנון מין הנפוס, øéàî.ושרשי  éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ

ìBãb ïBðö LøL :øîBà äãeäé éaø, הצנון של הגדול השורש  – ÇÄÀÈÅÙÆÀÈ
óøèöîלשי הצנון עם שומר ,– שהוא כביצה, BlLעור  áéqäå– ÄÀÈÅÀÇÄÆ

מהצנון, שרשים כעין המסתעפים óøèöîהחוטים Bðéà. הצנון עם – ÅÄÀÈÅ
àðúnä éLøL:גורסים ויש  –,`zpind שמשתמשים ריחני , צמח מין  ÈÀÅÇÄÀÈ

לרפואות "dzpin"),בו `xwp zexg` zepeyla s`e)íâétäåושרשי – ÀÇÅÈ
צהובים, פרחים בעל ריחני בר  שיח úB÷øéåהפיגם, äãN úB÷øéåÀÇÀÈÆÀÇÀ

äpb,גינה וירקות שדה ירקות ושרשי –ïø÷òL,הירקות את – ÄÈÆÂÈÈ
ïìúLì;לשרשיהם צריך והוא אחר, במקום לשתלם מנת על  – ÀÈÀÈ

dcy zewxi,מאליהם בשדה הגדלים dpibהיינו  zewxie או שזורעים –

בגינה; אותם úìaLשותלים ìL äøãMäåשל האמצעי  החוט – ÀÇÄÀÈÆÄÙÆ
הדגן , dlLשבולת Leáläå;הדגן לגרעיני  סביב והקרום –éaø ÀÇÀÆÈÇÄ

úéôöø ìL âéqä óà :øîBà øæòìàשרשי שעל  הדק העפר – ÆÀÈÈÅÇÇÄÆÀÈÄ
הערוך ),הירק בשם הירק;(הר"ש  רטיבות שומר הוא elàשאף éøäÂÅÅ

אלו כל במשנתנו ,– ïéôøèöîeשנימנו ,íéànèîe ,ïéànhî– ÄÇÀÄÀÇÀÄÄÀÈÀÄ
לפרי. "שומר " נחשבים שכולם

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"א: כה לעילדף בברייתא לבנה שנינו של תימור דומה אינו אומר רבי (כח:),

מפציע  חמה של  תימור כמקל, ועולה מתמר לבנה של תימור  חמה, של לתימור 

ולכאן: éaøcלכאן àîòè éàî ,eäaà éaø øîà זאת למד מנין -. ¨©©¦©¨©©£¨§©¦
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מתרצ  והודאה. בהלל חנוכה ונס המגילה, הגמרא:בקריאת להיכתב ת אסתר מגילת ניתנה שלא שסובר מי
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כל ענייני התורה ומצוות שנעשים על-ידי יהודי צריכים להיות מתוך חיות.
משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc ziprz(oey`x meil)

détà eäì øañà àìå.llk eipt mdl xiaqd `l -àéðôazeptl - §Ÿ©§©§©¥§©§¨
,axréáéö èwðî äåä ék,ezial jlede mivr hwln didyk -àøc ¦£¨§©¥¦¥¨¨

àôúk ãça àøîe éáéö,zg`d etzka xcrne mivr `yp -åz` ¦¥¨¨§©©§¨§
dàôúk ãça àîéìâe ,dipyd etzka -éðàñî íééñ àì àçøBà dìeë §¦¨§©©§¨¨§¨Ÿ¨¥§¨¥

wxe ,eilrp lrp `l jxcd lke -déðàñî íééñ àiîì éèî ék- ¦¨¥§©¨¨¥§¨¥
.eilrp lrp mkeza xearl jixv dide minl ribdykàèî ék¦¨¨

éâéäå éîæéäì,mipwxae mivewl ribdyk -déðîì eäðéìcdiabd - §¦§¥§¦¥§¦§§¨¥
.rxwi `ly etizk lr ecbadétàì eäúéáã à÷ôð àúîì àèî ék¦¨¨§¨¨©§¨§¦§§©¥

àèMwéî ék`idyk eipt lawl ezy` d`vi xirl ribdyk - ¦¦©§¨
.mihiykza zhyewnøãäå àLéøa eäúéáã úìò déúéáì àèî ék¦¨¨§¥¥©©§¦§§¥¨§£©

eäéà ìééò`ed jk xg`e dligza ezy` dqpkp ezial ribdyk - ¨¥¦
,qpkpïðaø éìééò øãäåeelzdy minkgd eqpkp okn xg`l wxe - §¨©¨§¦©¨¨

qpkpy xg`l .eil`éøëå áéúéàzôéø C,mgl lk`e eziaa ayi - ¨¦§¨¦¦§¨
eëeøk ez ïðaøì eäì øîà àìå,inr elki` e`ea -é÷eðéì àzôéø âìô §Ÿ¨©§§©¨¨§¨©¦§¨¦¥

,eiclil mgld on wligyke -éøz àøèeæìe àãç àLéM÷ìepal - §©¦¨£¨§§¨§¥
dcerqd xg`l .mizy ohwle zg` dqext ozp lecbddì øîà̈©¨

eúà à÷ àøèéî íeMî ïðaøc àðòãé ,eäúéáãìe`ay ip` rcei - ¦§¦§¨©§¨§©¨¨¦¦§¨¨¨
okle ,myb cxiy lltz`y ipnn ywal minkgdàøbéàì ÷qéð- ¦©§¦¨¨

bbd ziilrl dlrpéîçø éòaéðå,'d z`n mingx ywape -øLôà §¦¨¥©£¥¤§¨
évøîcdvxzi ile` -àeä Ceøa LBãwäepzlitzl,àøèéî éúééå §¦©¥©¨¨§¥¥¦§¨

ïéLôðì àúeáéè ÷éæçð àìåep`y oeiky ,jka epinvrl daeh - §Ÿ©§¦¦¨§©§¦
.ecxi epzlitz zngny erci `l diilra milltznàøbéàì ewñ- ©§¦¨¨

e ,bbl elràúéåæ àãça éäéàå àúéåæ àãça eäéà í÷`ed cnr - ¨¦©£¨¨¦¨§¦¦©£¨¨¦¨
'd rny .minyb ecxiy exizrde ,zxg` ziefa ezy`e zg` ziefa

e ,mzlitzleäúéáãc àúéåæ Cäî éððò ÷elñ íéã÷elr mipprd - ¨¦¨£¨¥¥©¨¦¨¦§¦§
dzprp `idy ,minyb ecixede ezy` dcnry cvd on dligz

.dligz
:dyrnd jyndúéçð ék,bbd on cxiyk -eäì øîàdiwlg `a` ¦¨¦¨©§

,minkglïðaø eúà éànà.minkgd e`a recn -éøcL ,déì eøîà ©©¨©¨¨¨§¥©©¥
àøèéîà éîçø éòaéîì øîc éaâì ïðaø ïìjil` minkg epegly - ¨©¨¨§©¥§©§¦¨¥©£¥©¦§¨

.minybd lr lltzzy ywaléøöä àlL íB÷nä Ceøa ,eäì øîàC ¨©§¨©¨¤Ÿ¦§¦
,äi÷ìç àaàì íëúà.myb zcxl lgd xak mkzywa mcewyeøîà ¤§¤§©¨¦§¦¨¨§

àúàc àeä øî úîçî àøèéîc ïðéòãé ,déìmybdy ep` mircei - ¥©§¦©§¦§¨¥£©©§¨¨
,jzlitz zngn `aïì àäéîúc éléî éðä øî ïì àîéì àlàx`ai - ¤¨¥¨¨©¨¥¦¥¦§¦¨¨

.epl midenzd mixac dnk axd epl
,edel`y :eizeaeyze mdizel`y el`eøîì àðáéäé ék àîòè éàî©©£¨¦¨¦§¨§©

détà øî ïì øañà àì àîìLdcya jnelya epl`yyk recn - §¨¨Ÿ©§©¨©©¥
.jipt epl zxaqd `léàåä íBé øéëN ,eäì øîàmei xiky iziid - ¨©§§¦£©

,dcyd lra lv`øbtéà àì àðéîàåi`yx ipi`y izxn`e - ©£¦¨Ÿ¤©©
,edel`y cer .mkl aiydl izk`lnn lhazdlàøc àîòè éàîe©©£¨¨¨

détúk ãçà àîéìâe détúk ãçà éáéö øîz` zagq recne - ©¦¥©©©§¥§¦¨©©©§¥
`le ,dipyd szkd lr `nilbd z`e zg`d jtzk lr mivrd

.j`yn lwdl mivrd zgz `nilbd z` zgpdúélè ,eäì øîà̈©§©¦
éìàL àì éëäìe éìàL éëäì ,äúéä äìeàLdyaell wxe - §¨¨§¨§¨¦¨£¦§¨¦Ÿ¨£¦

,edel`y cer .drxewle mivr dilr gipdl `le ,dizl`yéàî©
íééñ àiîì éèî éëå déðàñî øî íééñ àì àçøBà dleë àîòè©£¨¨§¨Ÿ¨¥©§¨¥§¦¨¥§©¨¨¥

déðàñîzrbdyk wx mzlrpe ,jilrp zlrp `l jxcd lk recne - §¨¥
.mina xearl,eäì øîàaàðéæç àçøBà dleëd`ex jxcd lka - ¨©§¨§¨£¦¨

e ,milrp `la mb zelwzn xdfpe ikxc z` ip`àðéæç à÷ àì àiîá§©¨Ÿ¨£¦¨
lelry bc e` ygp yi `nye ,ikxc z` d`ex ipi` mina j` -

,edel`y cer .ipkypleäðéìc éâéäå éîæéäì øî àèî éë àîòè éàî©©£¨¦¨¨©§¦§¥§¦¥§¦§
déðîì`le ,erxwi `ly jicba zdabd mivewl zrbdyk recne - §¨¥

.mivewa jteb zrivtl zyygäæ ,eäì øîàsebd zrivt -äìòî ¨©§¤©£¤
äëeøà,jk xg`äæåmicbad zrixw -,äëeøà äìòî dðéà`ly £¨§¤¥¨©£¨£¨

.ie`xk mpwzl lke`
,edel`y cerék øîc eäúéáã à÷ôð àúîì øî àèî éë àîòè éàî©©£¨¦¨¨©§¨¨©§¨§¦§§©¦

àèMwéî`idyk jz`xwl jzy` d`vi xirl zrbdyk recn - ¦©§¨
.zhyewn.úøçà äMàa éðéò ïzà àlL éãk ,eäì øîà,edel`y cer ¨©§§¥¤Ÿ¤¥¥©§¦¨©¤¤

ãäå àLéøa àéä àìéiò àîòè éàîdøúáà øî ìééò ørecne - ©©£¨©§¨¦§¥¨§¨©¨¥©©©§¨
,dixg` zqpkp dz`e dligz dqpkp jzy` jzial zqpkpykøãäå§¨©

ïðà ïðéìééòixg` jlil xeq` ixd ,epqpkp ep` okn xg`l wxe - ©§¦©£¨
ezy`(.`q zekxa).él ezé÷ãa àìc íeMî ,eäì øîàmkpi`y - ¨©§¦§Ÿ§¦¦¦

jlil dizgpd `l okle ,mivext e` mixyk mz` m` il miweca
.dxiar icil e`eaz `ny ,mkl jenq

,edel`y ceréøk éë àîòè éàîBúéà ïì øîà àì àzôéø øî C ©©£¨¦¨¦©¦§¨Ÿ¨©¨¥
eëeøk.inr elki`e e`ea epl xn` `l mgl axd lk`yk recn - §

,mdl xn`àzôéø àLéôð àìc íeMîs`e ,ziaa mgl daxd oi`y - ¦§Ÿ§¦¨¦§¨
lr daeh il miwifgn wx milke` mziid `l mkpinfn iziid m`

,izpnfdípça àúeáéè ïðaøa eäa ÷éæçà àì àðéîàåizxn`e - ©£¦¨Ÿ©§¦§§©¨¨¦¨§¦¨
,edel`y cer .mpiga daeh minkg il ewifgi `lyáéäé àîòè éàî©©£¨¨¦

éøz àøèeæìe àzôéø àãç àLéL÷ à÷eðéì øîlecbl zzp recn - ©¦¨©¦¨£¨¦§¨§§¨§¥
.xzei daexn lecbd zlik` ixd ,mizy ohwle zg` mgl zqext

àúéáa éà÷ éàä ,eäì øîàeciae meid lk ziaa `vnp lecbd - ¨©§©¨¥§¥¨
,meid jyna lek`làzLéðk éáa áéúé éàäåmeid lk ayei ohwde - §©¨¦§¥§¦§¨

fege ,eax lv` zqpkd ziaajixv dzr okle ,meid seqa wx x
.xzei lek`l

,edel`y ceràîéé÷ úååäc àúéåæ Cäî éððò ÷eìñ íéã÷ àîòè éàîe©©£¨¨¦¨£¨¥¥©¨¦¨§£©©§¨
déãéc àððòì øîc eäúéáãezy` cvn dligz mipprd elr recne - §¦§§©©£¨¨¦¥

,xzei dax dzekf ,mdl aiyd .ecivn elr okn xg`l wxeíeMî¦
àúéáa àçéëL àúzéàc,meid lk ziaa dievn dy`dy -àáäéå §¦§¨§¦¨§¥¨§©£¨

éiðòì àzôéø,miiprl mgl zpzepe -äúééðä àáøwîezpzepe - ¦§¨©£¦¥¦¨§¨£¨¨©
,daexw mz`pde mda gexhl mikixv mpi`y lk`n ixac miiprl

å]eli`déúééðä àáøwî àìå àæeæ [àðáéäé àðàmiiprl ozep ip` - §£¨¨¦§¨¨§Ÿ¦¨§¨£¨¨¥
ea zepwle gexhl mdilr ixdy ,daexw ez`pd oi`y sqk wx

.lke`énð éàmeyn ,xg` mrhn dax dzekfy okzi mb e` -eäðä ¦©¦©§
ïúeááéLa eåäc éðBéøéaexcy zevx` inre mixea mze` - ¦§¥£©§¦§¨

,epizepkyaeúeîéìc éîçø éòa [àðà]mingx izywa ip`e - £¨¨¥©£¥§¥
,`ehgl ewiqtie ezeniyàzáeéúa eøcäéìc éîçø àéòa àéäå- §¦¨£¨©£¥§¦§§¦§§¨

,eigie daeyza exfgiy mingx dywiaeøãäàå]exfg ok`e - §©£¨
daeyza,[s` l`xyi lr 'd mgix dzekfa ,dcn cbpk dcne

.dligz dcivn mipprd elr okle ,e`hgy
:lbrnd ipeg ly eckpa sqep dyrnéðBçc dézøa øa àaçpä ïðç̈¨©¤§¨©§©¥§¦

äåä ìbònä,lbrnd ipeg ly eza oa did -éøèöî ékàîìò C ©§©¥£¨¦¦§§¦¨§¨
àøèéîì,xhnl jixv mlerd didyke -éác é÷eðé ïðaø éøãLî eåä §¦§¨£§©§¦©¨¨§¥§¥

déaâì áøzia ly zewepiz eil` migley minkg eid -xxerl oax ©§©¥
,ezlitza oiekziy eingxdéîéìâ éìetéLa déì éè÷ðåmiclid eide - §¨§¦¥§¦¥§¦¥

,eicba ileya mifge`àøèéî ïì áä ,àaà àaà ,déì eøîàå`ad - §¨§¥©¨©¨©¨¦§¨
f`e .myb epläNò ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì øîà̈©¦§¥©¨¨¦¤¨£¥

àøèéî áéäéc àaà ïéa ïéøékî ïéàL elà ìéáLaa` `edy 'd - ¦§¦¥¤¥©¦¦¥©¨§¨¦¦§¨
,myb ozepdàøèéî áéäé àìc àaàìmyb zzl leki epi`y a`l - §©¨§Ÿ¨¦¦§¨

lekiy minyay mdia`k ip`y mixeaqy xnelk ,opg ip` `edy
:`xnbd zx`an .myb cixedldéì éø÷ éànàå`xwp did recne - §©©¨¥¥

Bîöò àéaçî äéäL éðtî ,àaçpä ïðçeicbaaàqkä úéáajezn ¨¨©¤§¨¦§¥¤¨¨©§¦©§§¥©¦¥
.ezeripv

:minybd lr mzlitza minkgd oia weligà÷éøæ éaø déì øîà̈©¥©¦§¦¨
ìáác éãéñçì ìàøNéc àòøàc éôéwz ïéa [äî] éæç àz ,àøôñ áøì§©©§¨¨£¦©¥©¦¥§©§¨§¦§¨¥©£¦¥§¨¤
minkgl l`xyi ux`ay mitiwzd minkgd oia dn d`xe `a -

c ,laa ly miciqgdìáác éãéñçmdyäåä ék ,àcñç áøå àðeä áø £¦¥§¨¤©¨§©¦§¨¦£¨
éøèöîàøèéîì àîìò Cxhnl jixv mlerd didyk -éðkéð ,éøîàó ¦§§¦¨§¨§¦§¨¨§¦¦©¦

éîçø éòaéðå éããämingx ywape cgi sq`zp -évøéîc øLôà £¨¥§¦¨¥©£¥¤§¨§¦©¥
àøèéî éúééc àeä Ceøa LBãwäjkae ,myb cixeie 'd dvxzi ile` - ©¨¨§¥¥¦§¨

eli`e .minybd lr elltzdy mqxtzn didàòøàc éôéwz©¦¥§©§¨
deáà äðBé éaø ïBâk ,ìàøNéc[eia`]éøèöî äåä ék ,éðî éaøcC §¦§¨¥§©¦¨£©§©¦©¦¦£¨¦§§¦

déúéáì ìééò äåä ,àøèéîì àîìòezial qpkp did -eäì øîàå- ¨§¨§¦§¨£¨¨¥§¥¥§¨©§
,jk lr lltzdl jledy erci `ly ick ezia ipalé÷ìàeâ él eáä̈¦©§¦

[miwy]ìéæéàåweyl jl`e -àøeaéò àæeæa él ézééàådpw`e - §¥¦§©§¥¦§¨¦¨
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המשך בעמוד עו



xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc ziprz(ipy meil)

déòîL ãç àîBéiy` ax z` oia` xa iqei iax rny -ñéøb à÷c- ¨©©§¥§¨¨¦
,jk dpeye cnel `edyïåék ,úaLa íiä ïî âc äìBMä ,ìàeîL øîà̈©§¥©¤¨¦©¨§©¨¥¨

k Ba LáiLrahn agex,òìñqkxtny cerae qkxtn oiicry s` ¤¨©§¤©
minl dxfg ekilydáéiçxak i`cey ,dnyp zlihp zk`ln meyn ©¨

.zeigl leki epi`déì øîà,oia` xa iqei iaxøî àîéìåxn`ze - ¨©¥§¥¨©
,siqezeåyaiyk `l` l`eny aiig `låéøétðñ ïéamda hyy §¥§©¦¨

xg` mewna yai m` j` ,zenl cnery oniq df wxy oeik ,mina
.xehte ,zeniy i`ce df oi` exeradéì øîà,iy` axdì øáñ àìå ¨©¥§Ÿ¨©¨

øîxeaq jpi` ike -cdrenyd,døîà ïéáà éaø ïa éñBé éaø àéää ©§©¦©¦¥¤©¦¨¦£¨¨
epipy ixde ,enya zxn` `l recne(e"n e"t zea`)yxac xne`d

.mlerl dle`b `ian exne` myaeäéð àðà ,déì øîà`ed ip` - ¨©¥£¨¦
.drenyd lra z` xikfdl il did `l jkle ,oia` iax oa iqei iax

déì øîà,iy` axøî çéëL äåä zø÷Bé ïîc éñBé éaøc dén÷ åàìå ¨©¥§¨©¥§©¦¥§¦©§§£¨§¦©©
.cnele ievn ziid zxwei xird on iqei iax iptl `l ike -déì øîà̈©¥

,oia` xa iqei iax,[ïä] (ïéä).ievn iziid eiptl ok`déì øîàax ¥¨©¥
,iy`àúàå øî dé÷áL àîòè éàîelàëäeze` zafr dn iptne - ©©£¨©§¥©§¨¨¨¨

.o`kl z`aeñç àì dézøa ìòå déøa ìòc àøáb déì øîàmc` - ¨©¥©§¨§©§¥§©§©¥Ÿ¨
,qg `l ezae epa lry zxwei onc iqei iaxkñééç éëéä éãéc éìò- £©¦¦¥¦¨¥

.elv` cenll dvex ipi` jkle ,ilr qegi cvik
lr qg `l eay dyrnd :`xnbd zxxan.àéä éàî ,déøadaiyn §¥©¦

:`xnbdàøáãa éøéâà déì éøâà eåä ãç àîBémixeky milret eid - ¨©£©§¥¥£¦¥§©§¨
,xirl uegny edcya dk`ln zeyrl eleäì dâðmdl xg`zp - ¨©§

meidàzôéø eäì ézééà àìå.lek`l mgl mdl `iad `l oiicre - §Ÿ©§¥§¦§¨
déøáì déì eøîà,my didyïðéôke .epgp` miarx -éúez éáúé eåä ¨§¥¦§¥§¦¨£¨§¥¥

àúðéàz,zexit d`ived `l oiicry dp`z ur zgz miayei eide - §¥§¨
eøîà,oadéúBøét éàéöBä ,äðàz äðàz.àaà éìòBt eìëàéå ,Cok`e ¨©§¥¨§¥¨¦¦¥©¦§Ÿ§£¥©¨

e÷étàzexit e`vi -eìëàå.milretdéëäå éëäcà[miizpia]àúà £¦§¨§©§¨¦§¨¦¨¨
deáàe iqei iax eia` xfg -eäì øîà,milretleè÷ðéz àì £©¨©§Ÿ¦§§

eëéézòãamkl iz`ad `ly lr ipecygze mkzrca efg`z l` - §©§©§
,onfa zepefnd z`àðäâðc éàäcmeyn `ed izxg`zpy dny - §©§¨©§¨

céàâñc àeä àzLä ãòå àðçøè äåönàcry devna izgxhy - ©¦§¨¨©§¨§©©§¨§©¨¦
.dkynp dzrCøa ïòaNàc éëéä ék CòaNéì àðîçø ,déì eøîà- ¨§¥©£¨¨¦§§©¦¥¦§©§§©§¨

.jpa epriaydy itk jriayi 'dàëéäî ,eäì øîàmkl ozp okidn - ¨©§¥¥¨
.lek`leøîà,elBì øîà .äNòî äåä éëäå éëä,epal iqei iax,éða ¨§¨¦§¨¦£¨©£¤¨©§¦

ðB÷ úà zçøèä äzà,dpîæa àlL äéúBøét äðàz àéöBäì E`ly ©¨¦§©§¨¤§§¦§¥¨¥¤¨¤Ÿ¦§©¨
okl ,ok zeyrl `l exn`y minkg ixackóñàéipa,Bpîæa àlL ¥¨¥¤Ÿ¦§©

.epa lr qg `l zxwei onc iqei iaxy `vnpe .did jke
:`xnbd zxxanàéä éàî ,dézøa.eza lr qg `ly dyrnd edn - §©¥©¦
:`xnbd daiynàzøa déì àéåäza el did -,éôBé úìòaeãç àîBé ©§¨¥§©¨©£©¦¨©

àéæçiqei iaxàöeäa àéøk äåäc ,àøáb àeääìawp xzeq didy - ©§¨§©©§¨©£¨©§¨§¨
mivrd xcbadì éæç à÷å.awpd jxc da lkzqne -Bì øîàiax §¨¨¥¨¨©

,iqeiéàä éàî.lkzqn dz` dna -dç÷Bìì íà ,éaø ,déì øîà- ©©¨©¥©¦¦§§¨
o`k zcnerd jza z` z`yl,éúéëæ àìike,äkæà àì dúBàøì Ÿ¨¦¦¦§¨Ÿ¤§¤

.lkzqn ip` dze`xl ickedì øîà,ezal iqei iaxà÷ ,éza ¨©¨¦¦¨
àúéiøáì eäì zøòöî,jitei iptn zeixad z` z` zxrvn - §©©©§§¦§¦¨¨

,mtwez mxviyéøôòì éáeLC,jpnf mcewéa eìLké ìàå.íãà éða C ¦©£¨¥§©¦¨§¦§¥¨¨
.did jke

:zxwei onc iqei iax ly ezelcba dyrn d`ian `xnbdéåädéì à ©§¨¥
àøîç àeää,xeng el did -dì éøâà eåäãkmixkey eidyky - ©£¨¨§©£¨§¦¨

,dk`lnl dze`àúøeàì àîBé ìkaxr zrl mei lk -éøcLî eåä ¨¨§§¨£§©§¥
dabà døâà dì,dab lr dzexiky inc mixkeyd el migley eid - ¨©§¨©©¨

døî éáì àéúàå.dilra zial day dzide -éøöa Bà dì eôè éàå §©§¨§¥¨¨§¦¨¨¨§¦
dì,dzexiky incn exqig e` etiqed m`e -àéúà àìzial ¨Ÿ¨§¨

.dilraäìò éìcðñc àâeæ eLðéà ,ãç àîBélr milrpn bef egky - ¨©¦§¨§©§§¥£¨
,dabäìæà àìådilra zial dkld `le -dpéî eäðeì÷Lc ãòcr - §Ÿ¨§¨©§©§§¦¨

,dpnn milrpnd elhpyäìæà øãäå.dkld jk xg` wxe - §¨©¨§¨
:mkgl rxi`y sqep miqp dyrn d`ian `xnbdLéà øæòìà¤§¨¨¦

dépéî eLè eåä ä÷ãö éàab déì eæç eåä ãk ,àzøéami`ex eidyk - ¦§¨©£¨¥©¨¥§¨¨£¨¦¥
meyn ,eiptn mi`agp eid dwcv i`ab eze`déab äåäc éàî ìëc§¨©©£¨©¥

eäì áéäé`le ,miiprd xear mdl ozep did elv` didy dn lky - ¨¦§
vx.eyekx lk zgwl eì ÷éìñ äåä ãç àîBéàéðeãð ïaæéîì à÷eL ¨©£¨¨¦§¨§¦§©§§¨

dézøáì,di`eyip z`xwl ezal `ipecp zepwl weyl dler did - ¦§©¥
éàab eäeéæçdä÷ãöeeäééøúa èäøå ìæà ,dépéî eLèuxe jld - ©§©¨¥§¨¨¨¦¥¨©§¨©©§©§

mbiydyke ,mdixg`eúé÷ñò éàîa eëézòaLà ,eäì øîà- ¨©§©§©§¦§©©§¦
.miwqer mz` dna il exn`zy ip` mkriayn,déì eøîàmiwqer ¨§¥

ep`dîBúéå íBúéa.m`iydläãBáòä ,ïäì øîà[dreay oeyl]ïäL §¨¦¨¨©¨¤¨£¨¤¥
ézáì ïéîãB÷.oi`eyipd ikxvaeäì áäéå ,déãäa äåäc ìk ì÷L- §¦§¦¦¨©¨©£¨©£¥§¨©§

e ,mdl ozpe `ipecpd jxevl elv` didy dn lk gwlãç déì Lô̈¥©
àæeæeid `ly xg`n mi`abd el exifgdy cg` fef el x`ype - ¨

e ,el miwewféhéç déì ïáæ,mihig df fefa dpwe -dééãL ÷éqàå ¨©¥¦¥§©¦©§¥
àáìëàajk xg` .mihig ly xve`a mwxfe ezial mze` dlrde - §©§§¨

eäúéáã éàúàedézøáì dì äøîà,ezal dxn`e ezy` d`a -éàî £©§¦§¨§¨¨¦§©¥©
Ceáà éúééà.weyd on jia` `iad dn -,éúééàc äî ìk ,dì äøîà ©§¥£¨§¨¨¨©§©§¥

[éãL] (äéúéãù) àáìëàa.wxf xve`a -àáa çzôéîì àéúà §©§§¨¨¦©§¨§¦§©¨¨
àáìëàc` geztl d`a -e ,xve`d zlc zéhéç àéìîc àáìëà úæç §©§§¨£©©§§¨§©§¨¦¥

,mihig elek `lnzdy xve`d z` dz`xe -àøBpéöa à÷ôð à÷å§¨©§¨§¦¨
àLãcoztnay xega ze`vei eidy cr zeax dk mihigd eide - §¨¨

,dxiv aaeq eay zlcdàáa çzôéî àìåzlcd dlki `le - §Ÿ¦§©¨¨
gztidlîaexdézøa àìæà .éhéçeza dkld -,àLøãî éáìeäøîà ¥¦¥©§¨§©¥§¥¦§¨¨¨§¨

déì,dia`l -EáäBà Eì äNò äî äàøe àaxve`d lky ,d"awd - ¥Ÿ§¥¤¨¨§©§
.z`ady mihigd hrnn `lnzdäãBáòä ,dì øîàyïä éøä ¨©¨¨£¨£¥¥

kéìò Lc÷ä,Czepdil xeq`y meyn ,dwcvl `di df sqk ,xnelk ¤§¥¨©¦
,miqp iyrnnïäa Cì ïéàåwlgìàøNé éiðòî ãçàk àlàqpxtznd §¥¨¨¤¤¨§¤¨¥£¦¥¦§¨¥

.dwcvd on
:minybd lr mzlitza minkgd iyrn `iadl zxfeg `xnbdéaø©¦

dàéNð äãeäél`ilnb oax oaiax oaàúéðòz øæbminyb zxivr lr §¨§¦¨¨©©£¦¨
eéîçø éòá,mingx ywiae -àøèéî àúà àìå.minyb ecxi `le - ¨¥©£¥§Ÿ¨¨¦§¨

ìàéìîb ïa äãeäéì éúîøä ìàeîMî àkéà änk ,øîàlcad dnk - ¨©©¨¦¨¦§¥¨¨¨¦¦¨¤©§¦¥
xn`p l`enyay ,il` `iapd l`eny oia yi(giÎfi ai '` l`eny)

zlw 'd oYIe 'd l` l`EnW `xwIe ,'ebe mFId miHg xivw `Fld'£§¦¦¦©©¦§¨§¥¤©¦¥ŸŸ
,xivwd zrae cal lltzdy s` cin dprpy ,'`Edd mFIA xhnE¨¨©©
minybd zr dzry s` ,mingx ywal ilr elihdy ip` eli`e

,iziprp `l ,miaxd mr cgi ziprz izxfbeò÷úð ïkL øBcì Bì éBà©¤¥¦§©
e ,ezlitz zrnyp oi`y dfk `iyp el dpnzpy -äúìòL éîì Bì éBà§¦¤¨§¨

Ck åéîéajezne .dilr lltzdl ie`xy in oi`e dxv einia yiy - §¨¨¨
jkìçdézòc Ldcedi iax lyåf`.àøèéî àúà ¨©©§¥§¨¨¦§¨

:sqep dyrnàúéðòz [øeæb] (øæâ) dàéNð éácexfb `iypd ziaa - §¥§¦¨¨©£¦¨
,minyb zxivr iptn xgnl eprziy xeaivd lr ziprzàìå§Ÿ

eäðéòãBàericed `le -Lé÷ì Léøìe ïðçBé éaøìmdilr elawiy §¦§§©¦¨¨§¥¨¦
wx `l` ,ziprzdàøôöìziprzd mei xweaa -déì øîà .eäðéòãBà §©§¨§¦§¨©¥

àúøeàî ïìò àðìéa÷ àì àä ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø`l ixd - ¥¨¦§©¦¨¨¨Ÿ©¦§¨£¨¥§¨
e lenz`n ziprzd z` epilr eplaiwzlitz lltzp `l `ny

.ziprzïðéøøb eäééøúa ïðà ,déì øîàmde mdixg` ep` mixxbp - ¨©¥£¨©§©§§¨¦¨
.lltzdl mileki ep` jkle ,lenz`n ziprzd z` mdilr elaiw

:df oipra sqep dyrnàúéðòz øæb dàéNð éác,minyb zxivr lr §¥§¦¨¨©©£¦¨
àøèéî àúà àìå.minyb ecxiy ziprzd dlired `le -eäì àðz §Ÿ¨¨¦§¨¨¨§

àéiøáç ïîc àøéòæ àéòLBà,daiyiay xirvd `irye` mdl dpy - ©§¨§¦¨§¦©§©¨
xn`p(ck eh xacna)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäå','äââLipir' §¨¨¦¥¥¥¨¥¨¤¤§¨¦§¨¨

eyxce .mrd ipir mixi`ny dipwf md 'dcrdàéäL älëì ìLî̈¨§©¨¤¦
,äéáà úéáa,`l e` dti dteb m` da mixikn oi`eäéðéòL ïîæ ìk §¥¨¦¨¨§©¤¥¤¨

,ä÷éãa äëéøö äôeb ìk ïéà úBôém` j` ,`ed dti i`ceyäéðéò ¨¥¨¨§¦¨§¦¨¥¤¨
úBèeøè,zeti mpi`e,ä÷éãa äëéøö äôeb ìkze`xn mc`d ipiry §¨¨§¦¨§¦¨

mrd iheyt oi` ,miryx dcrd ipir m`y ,lynpde .elek lr
m`e ,dcrd ipir mdy oeik ,eprp `ly mdl fnxe .dwica mikixv
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המשך בעמוד רכק



קעה cvik zeiprz xcq` cenr ck sc ± iyily wxtziprz
äéòîù ãç àîåé,rlqk ea yaic oeik zaya mid on bc dleyd l`eny xn` :qixb `wc iy` axl oia` xa iqei iax dirny cg `nei :`pixg` `pyil .oia` xa iqei iaxl iy` ax Ð

mina ekilyd qkxtn `edy cerae ,ok xg`l qkxtn `edy it lr s`,eixitpq oiae :iqei iax dil xn` .'ek ehgeyd (`,br zay) opzc ,dk`ln a` `idy ,dnyp zlihp meyn aiig Ð

.oibiicd oiyery jxck ,zeigl mina egipde lqd jeza ecvy oebk ,opiwqr dciv xqegn oi`yke .ig `l i`cecäéì øîàxa iqei iax eixitpq oiae i`dc xn dl xaq `le :iy` ax Ð

dxn` oia`?dinyn dil zxn` `l `nrh i`n ,xnelk?.mlerl dle`b `ian exne` mya xac xne`d lkyåéøéôðñ.oda gxety Ðåëééúòãá éì åè÷ðú àì`ly ipecygz l` Ð

.eiykr cr zepefn mkl iz`adéàâñãÐ

.izxgi`e izgxhyàöåäá àéøë äåäãxzeq Ð

.awpd jxc lkzqdl ick ,mivrd xcbäéì øîà
éàä éàî éñåé éáø.o`k oiirn dz` dn Ðåùðéà

.egky Ðåéðôî åùèmi`agzn eid Ð.äãåáòä
.dreay Ðäîåúéå íåúéá.efl df beefl Ð

àáìëà.mihg ly xve` Ðêáäåàyecwd Ð

.`ed jexaìàøùé ééðòî ãçàë àìàmeyn Ð

zepdl mc`l xeq`e ,`ed miqp dyrnc

oiyer m`e :(a,k) lirl xn`ck ,miqp dyrnn

qp el.eizeikfn el oikpn Ðäàéùð äãåäé éáø
.iax xa l`ilnb oax ly epa did Ðìàåîùì

éúîøä`ld" aizkc ,eliaya minyb oicxeiy Ð

l`xyi lk oi`a eiykre ."meid mihg xivw

`kile ,geevc l`ilnb oa dcedi 'x lr elihde

.dia gbyncò÷úðù.rewz Ðïðéìá÷ àì àäå
ìåîúàî.ediicda Ðïéøéøâoixexb (opixixb) Ð
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Bòæb ïéàlwcd lyéìçîó,uvwp m` ycgn gnev -óàdñç ÷écö ¥¦§©£¦©©¦©
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,`ad mleraøîàð Cëìk''øîzzexit dyeryøîàðåk''æøàerfby §¨¤¡©¨¨§¤¡©¤¤

.silgn
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:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäxn`y `iig iax ixaca o`k - ¨¨§©©§¦¨

,xaecn dna silgn erfbyíéæøà éðéî øàLazenya mi`xwpd ¦§¨¦¥£¨¦
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,íéøîBà íéîëçå`l` ,dey xeriyd oi`äáøçadyai rwxwa - ©£¨¦§¦§£¥¨

wnera eyhyhiy cr,çôèe ,ax myb cxi i`ce f`yúéðBðéáa ¤©§¥¦
xeriya,íééçôèeäãeáòácr da qpkp hren myb s`y ,dyexg - §¨©¦©£¨
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.migth dyly dler medzde ,ax myb cxi
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,dfl df mixne` medzay mipezgzde minyayòaà`ved - ©©
zriapéîéî,Eyíéòéø éðL ìB÷oiid jeqipe mind jeqip mdyéðà ¥¤§¥¥¦£¦

øîàpL ,òîBL(g an mildz)éøBpö ìB÷ì àøB÷ íBäz ìà íBäz','Bâå 'E ¥©¤¤¡©§¤§¥§¦¤§
gafnd lr oiide mind mda mikqpny miltqd epiid 'jixepiv'e

.zekeqd bga
:df oipra sqep xn`néàä él éæç éãéãì ,äaø øîàj`ln eze` - ¨©©¨§¦¦¨¦¦©

enyy minybd lr dpennd,àéãéøeàñøéôe (àúìz) àìâéòì éîc ¦§¨¨¥§¥§¨§¨¨¦§¨
déúååôN,wgeyk d`xpe zegeexn eiztye lbrl dnec -àîéé÷å ¦§¨¥§©§¨

äàléò àîBäúì äàzz àîBäz ïéaoeilrd medzd oia cnere - ¥§¨©¨¨¦§¨¦¨¨
ux`d miwyepy mewna qepiiwe`l riwxd oia xnelk ,oezgzl

e ,riwxdeøBLç ,déì øîà äàléò àîBäúì[jtyd]éîéîE,ux`l ¦§¨¦¨¨¨©¥£¥¤
eéîéî òaà ,déì øîà äàzz àîBäúì,EøîàpL(ai a mixiyd xiy) ¦§¨©¨¨¨©¥©©¥¤¤¤¡©
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j`lnd lew f` ,ribd bgd zexinf zre ,dpya mrt wx ux`a
`iadl zenedzl xne`y epvx`a rnyp ,xeyk d`xpy `icix

.odinin
:dpyna epipy'åë änçä õpä íãB÷ íéîLb eãøéå ïépòúî eéä`l ¨¦§©¦§¨§§¨¦¤¨¥©©¨

zevg mcew ,xne` xfril` iax .enilyi dngd upd xg`l ,enilyi
.enilyi zevg xg`l ,enilyi `l
:ef oirk zwelgn d`iand `ziixaïépòúî eéä ,ïðaø eðzzia exfb - ¨©¨¨¨¦§©¦

,minyb zxivr iptn zeprzdl oicõpä íãB÷ íéîLb íäì eãøéå§¨§¨¤§¨¦¤¨¥
änçä,ziprzd mei lyeîéìLé àìminyb ecxiyky ,mziprz ©©¨Ÿ©§¦

ecxi .mdilr ziprzd dlg `l oiicr,eîéìLé ,änçä õpä øçàì§©©¨¥©©¨©§¦
,ziprzd mdilr dlg xakyeäé éaø .øéàî éaø éøác,øîBà äãecxi ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

úBöç íãB÷,meid,eîéìLé àìe,eîéìLé ,úBöç øçàìdlik` onfy ¤£Ÿ©§¦§©©£©§¦
.dlik` onfa ecrq `lyk dlg ziprzde ,meid zevgaéñBé éaø©¦¥

,øîBàecxi m`,eîéìLé àì ,úBòL òLz íãB÷e,úBòL òLz øçàì ¥¤¥©¨Ÿ©§¦§©©¥©¨
,eîéìLéonf ribd f`y `vnpe ,zery ryz cr mikln zlik` onfy ©§¦

,ziprzd zxkipe lkd ly mzcerqìàøNé Cìî áàçàa eðéöî ïkL¤¥¨¦§©§¨¤¤¦§¨¥
,il`rxfid zeap mxk zgiwl lr edil` egikedykäpòúäLwx ¤¦§©¨

,äìòîìe úBòL òLzî,mevl el aygpeøîàpL(hk `k '` mikln) ¦¥©¨§©§¨¤¤¡©
,'Bâå 'áàçà òðëð ék úéàøä'ziprz envr lr laiw `l `ede £¨¦¨¦¦§©©§¨§

lgd ,jk lr ypriy el xn`e edil` egikedyk `l` ,dligzn
e`hg lr aeyle mevl(hi `k my)drya df didy minkg elaiwe ,

.ziriyzd
:df oipra dyrn `xnbd d`ianàúéðòz øæb dàéNð äãeäé éaølr ©¦§¨§¦¨¨©©£¦¨

,minyb zxivränçä õpä øçàì íéîLb íäì eãøéå,zevg mcew §¨§¨¤§¨¦§©©¨¥©©¨
øáñdcedi iaxeäðéîeìLàì.mziprz milydl xeaivl zexedl - ¨©§©§¦§

eðéðL úBöç øçàå úBöç íãB÷ ,énà éaø déì øîàznlyd oiprl ¨©¥©¦©¦¤£§©©£¨¦
.dnilydl jixv oi` zevg mcew ecxiy oeike ,ziprzd

:df oirk xg` dyrníéîLb íäì eãøéå ,àúéðòz øæb ïèwä ìàeîL§¥©¨¨¨©©£¦¨§¨§¨¤§¨¦
øîBì íòä ïéøeáqk .änçä õpä íãB÷y,àeä øeaö ìL BçáLeprpy ¤¨¥©©¨¦§¦¨¨©¦§¤¦

.elltzdy mcewíäì øîàe ,ok xacd oi` ,l`enyíëì ìBLîà ¨©¨¤¤§¨¤
ñøt LwánL ãáòì ,äîBc øácä äîì ,[ìLî][dpzn],Baøîeøîà ¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¤§©¥§¨¥©¨©

íäì,eizxynl -Bì eðzopgziy mcew cin,BìB÷ òîLà ìàås`e ¨¤§§©¤§©
renyl dvex epi`y oeik epzlitz mcew cin minyb 'd cixed epl

.eplew z`
:ohwd l`enya dnec oipra xg` dyrnáeLy dyrn didìàeîL§¥

änçä úòé÷L øçàì íéîLb íäì eãøéå ,àúéðòz øæb ïèwämei ly ©¨¨¨©©£¦¨§¨§¨¤§¨¦§©©§¦©©©¨
e ,ziprzdøîBì íòä íéøeáqëy,àeä øeaö ìL BçáL'd laiwy ¦§¦¨¨©¦§¤¦
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:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäxn`y `iig iax ixaca o`k - ¨¨§©©§¦¨

,xaecn dna silgn erfbyíéæøà éðéî øàLazenya mi`xwpd ¦§¨¦¥£¨¦
,mixg`íéæøà éðéî äøNò ,àðeä øa äaø øîàc ,àðeä øa äaøãk¦§©¨©¨§¨©©¨©¨£¨¨¦¥£¨¦

øîàpL ,ïä(hi `n diryi)'Bâå ñãäå ähL æøà øaãna ïzà'onW ure ¥¤¤¡©¤¥©¦§¨¤¤¦¨©£©§§¥¨¤
,mipin dray ixd ,'eCgi xEX`zE xdcY WFxA daxrA miU`̈¦¨£¨¨§¦§¨§©©§¨
'mipenl`' ,'mipel`' ,mipin dyly minkg mdilr etiqede

'mibenl`'e(.bk d"x).
:minyb zxivr lr dlitza weqrl day `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaøæòéìà éaøa äNòî,qepwxed oaìL øæbLäøNò L ©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©§Ÿ¤§¥
øeavä ìò úBéðòz,minyb zxivr lråoiicr.íéîLb eãøé àì ©£¦©©¦§Ÿ¨§§¨¦

ad ziprzúàöì øeavä eìéçúä äðBøçà.zqpkd zianíäì øîà ©©£¨¦§¦©¦¨¥¨©¨¤
m`d ,xfril` iax,íëîöòì íéøá÷ ízðwz,minyb oi`y oeiky ¦©§¤§¨¦§©§§¤

e .arxa ezenz i`ceeòb[ewrv]äiëáa íòä ìk,mzxv lreãøéå ¨¨¨¨¦§¦¨§¨§
.íéîLbeäáézä éðôì ãøiL ,øæòéìà éaøa äNòî áeLlr lltzdl §¨¦©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©¦§¥©¥¨

,minyb zxivrøNò øîàåúBëøa òaøàå íézlitza zexn`pd §¨©¤§¦§©§©§¨
ziprz(.eh lirl),.äðòð àìåeåéøçà àáé÷ò éaø ãøé,daizd iptl §Ÿ©£¨¨©©¦£¦¨©£¨

ðòîì eðkìî eðéáà ,äzà àlà Cìî eðì ïéà eðkìî eðéáà ,øîàåE §¨©¨¦©§¥¥¨¤¤¤¨¨¨¨¦©§¥§©©§
.íéîLb eãøéå ,eðéìò íçøeïðaø éðpøî eåämi`iven minkgd eid - ©¥¨¥§¨§§¨¦£§©§¥©¨¨

.xfril` iaxn lecb `edy oeik dprp `aiwr iaxy lewúa äúöé̈§¨©
äfL àlà ,äfî ìBãb äfL éðtî àì ,äøîàå ìB÷`aiwr iax -øéáòî §¨§¨Ÿ¦§¥¤¤¨¦¤¤¨¤¤©£¦

åéúBcî ìò,eze` mixrvnl dcina cecnl wcwcn epi` -äæåiax - ©¦¨§¤
xfril`.åéúBcî ìò øéáòî Bðéà¥©£¦©¦¨

lirl epipy(:ai)zeiprz 'b oixfeb oic zia ,eprp `le el` exar'
`ed dn zx`and `ziixa d`ian `xnbd 'xeaivd lr zexg`
oic zia etiqei `ly ick zcxl mikixvy minybd zcixi xeriy

:zetqep zeiprz xefbléúî ãò ,ïðaø eðzy xeriydíéîLbä eäé ¨©¨¨©¨©§©§¨¦
å ïéãøBéf`,íúéðòzî ïé÷ñBt øeaväz` eyhyhie minyb ecxiyk §¦§©¦§¦¦©£¦¨

xeriya dnc`dCøa àìîk[czi].øéàî éaø éøác ,äLéøçnä ¦§Ÿ¤¤©©£¥¨¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà íéîëçå`l` ,dey xeriyd oi`äáøçadyai rwxwa - ©£¨¦§¦§£¥¨

wnera eyhyhiy cr,çôèe ,ax myb cxi i`ce f`yúéðBðéáa ¤©§¥¦
xeriya,íééçôèeäãeáòácr da qpkp hren myb s`y ,dyexg - §¨©¦©£¨

`ed xeriyd ,miigthìL.íéçôè äL §Ÿ¨§¨¦
:df oipra zxg` `ziixaEì ïéà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥§

xeriya mybçôècxeidïéàL ,äìòîlîdBúàø÷ì àöBé íBäzon ¤©¦§©§¨¤¥§¥¦§¨
rwxwdìLíéçôè äL:`xnbd dywn .dnc`d zewydlàéðz àäå §Ÿ¨§¨¦§¨©§¨

`veiy ,zxg` `ziixaaíééçôè:`xnbd zvxzn .gth myb cbpk §¨©¦
ïàk ,àéL÷ àìxaecn ,migth ipy dlery zx`and `ziixaa - Ÿ©§¨¨

arwxwäãeáòminyb `l` df oi`y oeik ,gth da qpkpyky §£¨
e ,migth ipy wx mz`xwl dler medzd ,mihrenïàkiax ixaca - ¨

xaecn oernyaäãeáò dðéàLdlrnln gth xeriyk qpkpyky §¤¥¨£¨
.migth dyly dler medzde ,ax myb cxi

:medzd in z`ivi oipra ceríénä úà ïéëqðnLk ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¤§©§¦¤©©¦
âça,gafnd lr [zekeq]Bøéáçì øîBà íBäzmipeilrd mind - ¤¨§¥©£¥

,dfl df mixne` medzay mipezgzde minyayòaà`ved - ©©
zriapéîéî,Eyíéòéø éðL ìB÷oiid jeqipe mind jeqip mdyéðà ¥¤§¥¥¦£¦

øîàpL ,òîBL(g an mildz)éøBpö ìB÷ì àøB÷ íBäz ìà íBäz','Bâå 'E ¥©¤¤¡©§¤§¥§¦¤§
gafnd lr oiide mind mda mikqpny miltqd epiid 'jixepiv'e

.zekeqd bga
:df oipra sqep xn`néàä él éæç éãéãì ,äaø øîàj`ln eze` - ¨©©¨§¦¦¨¦¦©

enyy minybd lr dpennd,àéãéøeàñøéôe (àúìz) àìâéòì éîc ¦§¨¨¥§¥§¨§¨¨¦§¨
déúååôN,wgeyk d`xpe zegeexn eiztye lbrl dnec -àîéé÷å ¦§¨¥§©§¨

äàléò àîBäúì äàzz àîBäz ïéaoeilrd medzd oia cnere - ¥§¨©¨¨¦§¨¦¨¨
ux`d miwyepy mewna qepiiwe`l riwxd oia xnelk ,oezgzl

e ,riwxdeøBLç ,déì øîà äàléò àîBäúì[jtyd]éîéîE,ux`l ¦§¨¦¨¨¨©¥£¥¤
eéîéî òaà ,déì øîà äàzz àîBäúì,EøîàpL(ai a mixiyd xiy) ¦§¨©¨¨¨©¥©©¥¤¤¤¡©

'Bâå õøàá eàøð íéðvpä'rnWp xFYd lFwe riBd xinGd zr ©¦¨¦¦§¨¨¤§¥©¨¦¦¦©§©¦§©
d`xpy upk mind jeqip onf ribnyk dpya mrt ,xnelk ,'Epvx`A§©§¥
j`lnd lew f` ,ribd bgd zexinf zre ,dpya mrt wx ux`a
`iadl zenedzl xne`y epvx`a rnyp ,xeyk d`xpy `icix

.odinin
:dpyna epipy'åë änçä õpä íãB÷ íéîLb eãøéå ïépòúî eéä`l ¨¦§©¦§¨§§¨¦¤¨¥©©¨

zevg mcew ,xne` xfril` iax .enilyi dngd upd xg`l ,enilyi
.enilyi zevg xg`l ,enilyi `l
:ef oirk zwelgn d`iand `ziixaïépòúî eéä ,ïðaø eðzzia exfb - ¨©¨¨¨¦§©¦

,minyb zxivr iptn zeprzdl oicõpä íãB÷ íéîLb íäì eãøéå§¨§¨¤§¨¦¤¨¥
änçä,ziprzd mei lyeîéìLé àìminyb ecxiyky ,mziprz ©©¨Ÿ©§¦

ecxi .mdilr ziprzd dlg `l oiicr,eîéìLé ,änçä õpä øçàì§©©¨¥©©¨©§¦
,ziprzd mdilr dlg xakyeäé éaø .øéàî éaø éøác,øîBà äãecxi ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

úBöç íãB÷,meid,eîéìLé àìe,eîéìLé ,úBöç øçàìdlik` onfy ¤£Ÿ©§¦§©©£©§¦
.dlik` onfa ecrq `lyk dlg ziprzde ,meid zevgaéñBé éaø©¦¥

,øîBàecxi m`,eîéìLé àì ,úBòL òLz íãB÷e,úBòL òLz øçàì ¥¤¥©¨Ÿ©§¦§©©¥©¨
,eîéìLéonf ribd f`y `vnpe ,zery ryz cr mikln zlik` onfy ©§¦

,ziprzd zxkipe lkd ly mzcerqìàøNé Cìî áàçàa eðéöî ïkL¤¥¨¦§©§¨¤¤¦§¨¥
,il`rxfid zeap mxk zgiwl lr edil` egikedykäpòúäLwx ¤¦§©¨

,äìòîìe úBòL òLzî,mevl el aygpeøîàpL(hk `k '` mikln) ¦¥©¨§©§¨¤¤¡©
,'Bâå 'áàçà òðëð ék úéàøä'ziprz envr lr laiw `l `ede £¨¦¨¦¦§©©§¨§

lgd ,jk lr ypriy el xn`e edil` egikedyk `l` ,dligzn
e`hg lr aeyle mevl(hi `k my)drya df didy minkg elaiwe ,

.ziriyzd
:df oipra dyrn `xnbd d`ianàúéðòz øæb dàéNð äãeäé éaølr ©¦§¨§¦¨¨©©£¦¨

,minyb zxivränçä õpä øçàì íéîLb íäì eãøéå,zevg mcew §¨§¨¤§¨¦§©©¨¥©©¨
øáñdcedi iaxeäðéîeìLàì.mziprz milydl xeaivl zexedl - ¨©§©§¦§

eðéðL úBöç øçàå úBöç íãB÷ ,énà éaø déì øîàznlyd oiprl ¨©¥©¦©¦¤£§©©£¨¦
.dnilydl jixv oi` zevg mcew ecxiy oeike ,ziprzd

:df oirk xg` dyrníéîLb íäì eãøéå ,àúéðòz øæb ïèwä ìàeîL§¥©¨¨¨©©£¦¨§¨§¨¤§¨¦
øîBì íòä ïéøeáqk .änçä õpä íãB÷y,àeä øeaö ìL BçáLeprpy ¤¨¥©©¨¦§¦¨¨©¦§¤¦

.elltzdy mcewíäì øîàe ,ok xacd oi` ,l`enyíëì ìBLîà ¨©¨¤¤§¨¤
ñøt LwánL ãáòì ,äîBc øácä äîì ,[ìLî][dpzn],Baøîeøîà ¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¤§©¥§¨¥©¨©

íäì,eizxynl -Bì eðzopgziy mcew cin,BìB÷ òîLà ìàås`e ¨¤§§©¤§©
renyl dvex epi`y oeik epzlitz mcew cin minyb 'd cixed epl

.eplew z`
:ohwd l`enya dnec oipra xg` dyrnáeLy dyrn didìàeîL§¥

änçä úòé÷L øçàì íéîLb íäì eãøéå ,àúéðòz øæb ïèwämei ly ©¨¨¨©©£¦¨§¨§¨¤§¨¦§©©§¦©©©¨
e ,ziprzdøîBì íòä íéøeáqëy,àeä øeaö ìL BçáL'd laiwy ¦§¦¨¨©¦§¤¦
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc ziprz(iriax meil)

,äàìî ñøëå äòáN Lôð ìò àlàea xn`py iptn(dk elw mildz)ozp' ¤¨©¤¤§¥¨§¤¤§¥¨Ÿ¥
oia edexn` okle ,raeyd lr xn`dl ie`xe 'xUA lkl mgl¤¤§¨¨¨

.mzlik` xg` miiaxrd
:`xnbd dywnéðéà,oicd jk ike -éáì òìwéà àtt áø àäå ¥¦§¨©¨¨¦§©§¥

øáBb éáàc àzLéðkia` ly zqpkd zial oncfd `tt ax ixde - §¦§¨©£¦¨
,minyb zxivr zra xaeb,úBöç ãò íéîLb íäì eãøéå ,úéðòz øæâå§¨©©£¦§¨§¨¤§¨¦©£

,zevg mcew ,xnelkøîàåexn` mdlìlälecbdeìëà Ck øçàå §¨©¦©¥§©©¨¨§
,eúLå:`xnbd zvxzn .dlik`d mcew exne`l ozipy x`eane §¨

àæBçî éða éðàLmipey df zqpk zia okW day `fegn xird ipa - ©¦§¥§¨¨©
,miyp`d x`ynúeøëL eäa éçéëLc,mzcerqa dievn zexkyy - ¦§¦¦§¦§

zepyl mdl dxed okle ,lld xnel elkei `le exkzyiy yyg yie
.mzlik` mcew exne`le ef dkldn

åìà úåéðòú øãñ êìò ïøãä

íé÷øô äùìùá ¯ éòéáø ÷øô

äðùî
meie zecnrnae zeiprza mitk z`iyp ipnf zx`an dpynd

:mixetikdìLaíé÷øt äL[mipnf],äðMadíéðäkeidúà ïéàNBð ¦§Ÿ¨§¨¦©¨¨Ÿ£¦§¦¤
ïäétkmrd z` jxalt òaøàäçðna ,óñeîa ,úéøçLa ,íBia íéîò ©¥¤©§©§¨¦©§©£¦§¨§¦§¨

íéøòL úìéòðáe,miwxt dyly mze` md el`e .dlirp zlitz - ¦§¦©§¨¦
.íéøetkä íBéáe úBãîònáe ,úBiðòza©©£¦©©£¨§©¦¦

:mpipr zx`an `id ,zecnrna mb dpynd zxacny ab`ïä elà¥¥
úBãîòî,mnrh dneøîàpL éôì(a gk xacna)ìàøNé éða úà åö','ebe ©£¨§¦¤¤¡©©¤§¥¦§¨¥

éîçì éðaø÷ úà`a cinzdy ,'FcrFnA il aixwdl ExnWY ,'ebe ¤¨§¨¦©§¦¦§§§©§¦¦§£
,ea wlg yi mlekle ,l`xyi lk ilwyníãà ìL Bðaø÷ Càéä éëå§¦¥©¨§¨¤¨¨

,åéab ìò ãîBò Bðéà àeäå áø÷okzi `le ,exneyl leki epi` ixd ¨¥§¥¥©©¨
okl ,mei lk cinzd oaxw iab lr ecnri l`xyi lkyeðé÷úä¦§¦

úBøîLî äòaøàå íéøNò íéðBLàøä íéàéáðxnyn lky ,mipdk ly §¦¦¨¦¦¤§¦§©§¨¨¦§¨
e ,ycwnd ziaa cg` reay caerãîòî äéä øîLîe øîLî ìk ìò©¨¦§¨¦§¨¨¨©£¨

miyp`íéðäk ìL íéìLeøéae,íéìàøNé ìLå íiåì ìLmicner eidy ¦¨©¦¤Ÿ£¦¤§¦¦§¤¦§¨¥¦
yke .l`xyi lk zegilya mdig` oaxw lrîæ òébäøîLnä ï ¦¦©§©©¦§¨

úBìòìeze` ynyn eay reayd ribdyk ,xnelk ,milyexil ©£
,xnyníiåìe íéðäkeid xnynay,íéìLeøéì íéìBòmipdkd Ÿ£¦§¦¦¦¦¨©¦

,xiyl mielde dcearløîLî BúBàaL ìàøNéåiyp`e ,xnelk - §¦§¨¥¤§¦§¨
,milyexia mixc eid `ly el` ,xnyn eze` ly cnrndïéñpkúî¦§©§¦

ïäéøòìmi`ivene ,miprzne ,oevxa oaxwd lawziy milltzne §¨¥¤
dxez xtqïéàøB÷åeaazeiyxtúéLàøa äNòî.oldlck §§¦§©£¤§¥¦

:miprzn cnrnd iyp` eid mini el`a zx`an dpyndéLðàå)§©§¥
òeáLa íéîé äòaøà ïépòúî eéä ãîònä,dfíBé ãòå éðL íBiî ©©£¨¨¦§©¦©§¨¨¨¦§¨©¦¥¦§©

ïépòúî eéä àìå .éLéîça,úaMä ãBák éðtî ,úaL áøòeqpki `ly £¦¦§Ÿ¨¦§©¦¤¤©¨¦§¥§©©¨
,miarx mdyk zayläçeðnî eàöé àlL éãk ,úaLa ãçàa àìå§Ÿ§¤¨§©¨§¥¤Ÿ¥§¦§¨

âðBòåzay lyeúeîéå úéðòúå äòéâéìjk meyn.( §¤¦¦¨§©£¦§¨
mi`xew eidy ziy`xa dyrn zeiyxt z` dpen dpynd

:zecnrnaïBLàøä íBia,zeiyxt izy mi`xew reaya'úéLàøa' ©¨¦§¥¦

'òé÷ø éäé'å(gÎ` ` ziy`xa)'ziy`xa' zyxtay meyn ,iyrn day §§¦¨¦©
mi`exw dylyl `exwl jixve ,miweqt dryz oi` oey`x mei
idi' zyxt z` `exwl mitiqen okl ,miweqt dyly cg` lkle

,mi`ad minia miyer oke .ipy mei iyrn day 'riwxéðMami`xew ©¥¦
'íénä eåwé'å 'òé÷ø éäé'(biÎe ` my)'úBøBàî éäé'å 'íénä eåwé' éLéìMa , §¦¨¦©§¦¨©©¦©§¦¦¦¨©©¦§§¦§

(hiÎh my)'íénä eöøLé'å 'úBøBàî éäé' éòéáøa ,(bkÎci ` my)éLéîça , ¨§¦¦§¦§§¦§§©©¦©£¦¦
'õøàä àöBz'å 'íénä eöøLé'(`lÎk ` my)'õøàä àöBz'(å) éMMa , ¦§§©©¦§¥¨¨¤©¦¦§¥¨¨¤

e'íéîMä elëéå'(bÎ` a ,`lÎck ` my)miweqtd z` miwlgn eide . ©§ª©¨©¦
dy jk ,mi`exw dylyl zeiyxt oze`ayäLøtdäìBãboian ¨¨¨§¨

,miweqt dyy da yiy epiidc ,odizyå ,íéðLa dúBà ïéøB÷z` ¦¨¦§©¦§
äpèwämi`xew.ãéçéa ©§©¨§¨¦

df lke :dpynd zx`anúéøçLaeäçðnáe .óñeîámi`ian eid `l §©£¦§¨§¦§¨
`l` ,ziprzd gxeh iptn dxez xtqïéñðëðzqpkd zialïéøB÷å ¦§¨¦§¦

mei eze` ly d`ixwd z`ïäét ìò[dt lra]ky jxcúà ïéøB÷ ©¦¤§¦¤
z`ixwòîL.aeïéñðëð eéä àì äçðîa úaL áøòzqpkd zial llk §©¤¤©¨§¦§¨Ÿ¨¦§¨¦

,`exwl.úaMä ãBák éðtî¦§¥§©©¨
:cnrn oi` mday miniìlä Ba LiL íBé ìksqen ea oi`y s` mly ¨¤¥©¥

,dkepgd iniakïéàeaúéøçLa ãîòîmdl oi`y ,milyexi iyp`l ¥©£¨§©£¦
cnrn ea did j` ,lldd z` `exwl mikixvy meyn jkl i`pt

axwy meiae .dgpnaïéà ,óñeî ïaø÷s` cnrn,äìéòðaitl ¨§¨¨¥¦§¦¨
axwy meiae .sqend zaxwda micexhyïaø÷díéöòmiacpn eidy ¨§¨¥¦

,gafnlïéàcnrn,äçðîa,eze` dgece el mcew mivr oaxwyéøác ¥§¦§¨¦§¥
,äðBL òLBäé éaø äéä Ck ,éàfò ïa Bì øîà .àáé÷ò éaøaxwy meia ©¦£¦¨¨©¤©©¨¨¨©¦§ª©¤

ïéà ,óñeî ïaø÷cnrn,äçðnaaxwy meiaeïéà íéöò ïaø÷cnrn ¨§¨¨¥©¦§¨¨§¨¥¦¥
äìéòða.z`f rnyyke.éàfò ïák äðBL úBéäì àáé÷ò éaø øæç ¦§¦¨¨©©¦£¦¨¦§¤§¤©©

ipnf z` dpynd zx`an ,mivrd oaxw meia cnrn oic xe`ia ab`
:mzaxwdïîæzaxwdíòäå íéðäk éöòa didäòLz,dpya mipnf §©£¥Ÿ£¦§¨¨¦§¨

.gafnl mivr mixqg eid `l m` s` miaixwn eid mdaïñéða ãçàa§¤¨§¦¨
e`iadïa çøà éðahay,äãeäédlebd ipa elry dryay itl §¥¨©¤§¨

gx` ipa eacp oqipa cg`ae ,gafnl mivr eid `l l`xyi ux`l
e ,mivræenúa íéøNòáe`iadäãeäé ïa ãåc éða,[dcedi hayn] §¤§¦§©§¥¨¦¤§¨

e,äãeäé ïa LBòøt éða áàa äMîçáe,áëø ïa áãðBé éða Ba äòáLá ©£¦¨§¨§¥©§¤§¨§¦§¨§¥¨¨¤¥¨
eïa äàðñ éða Ba äøNòáhay,ïîéðaeïa àezæ éða Ba øNò äMîçá ¨£¨¨§¥§¨¨¤¦§¨¦©£¦¨¨¨§¥©¤

íänòå ,äãeäée`iadBèáLa äòhL éî ìëå íiåìe íéðäkepi`y - §¨§¦¨¤Ÿ£¦§¦¦§¨¦¤¨¨§¦§
,`ed hay dfi`n rceiåea e`iad okéòöB÷ éðáe éìò éáðBb éða §§¥§¥¡¦§¥§¥

,úBòéö÷e,äãeäé ïa áàBî úçô éða Ba íéøNòáeéða ìeìàa íéøNòá §¦§¤§¦§¥©©¨¤§¨§¤§¦¤¡§¥
LBòøt éða eáL úáèa ãçàa .äãeäé ïa ïéãòaixwdl dcedi hayn ¨¦¤§¨§¤¨§¥¥¨§¥©§

mrt mivr.äiðLeãîòî Ba äéä àì úáèa ãçàa,llkBa äéäLmb §¦¨§¤¨§¥¥Ÿ¨¨©£¨¤¨¨
ìlä,zixgy ly cnrn dgece ,dkepg meynåmbóñeî ïaø÷meyn ©¥§¨§¨¨

,dgpn ly cnrn dgece ,yceg y`xåmbíéöò ïaø÷,ea `aedy §¨§¨¥¦
.dlirp ly cnrn dgece

lr dlitzl epwzpy zereaw opi`y zeiprzd ipic xe`ia xg`l
xyr dray ,mireawd zenevd ipipr dpynd zx`an ,zexv

:a`a dryze fenzaeðéúBáà úà eòøéà íéøác äMîçzetewza £¦¨§¨¦¥§¤£¥
zepeyäMîçå ,æenúa øNò äòáLamixac.áàa äòLúazhxtne §¦§¨¨¨§©©£¦¨§¦§¨§¨

:dpynd,æenúa øNò äòáLa§¦§¨¨¨§©
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אם משתמשים בחינוך דתי בסיפורים או בשירים של מחברים הלוחמים נגד הדת או על-כל-פנים המשמשים לסמל להשקפת עולם 
המתנגד לדת, הרי יצא שכרו בהפסדו.

ממכתב כ"ג מר-חשוון תשי"ט

החזקת לימוד התורה והפצתה, ובפרט בין הנוער, אשר בדורנו זה הוא אחד העניינים הכי חיוניים ונוגע לקיום כללות אומתנו.
ממכתב כ"ב טבת, תשט"ו



קפג cvik zeiprz xcq` cenr ek sc ± iyily wxtziprz
äòáù ùôðá àìà(elw mildz) "xya lkl mgl ozep" ea aezky jezn Ðxn`dl d`p Ð

.rayd lrøáåâ éáàã.mewn e` ,mc` my Ðåäá çéëùã`le iryte ,zexkye oii Ð

.lld exn`i

åìà úåéðòú øãñ êìò ïøãä

'éðúîóñåîá íé÷øô äùìùá`xnba yxtn .

zekxaa yxetn .mixry zlirp

yi dlirp izni` xgyd zltz wxta inlyexi

ixry zlirp `''ie ycwn ixry zlirp mixne`

dltz xnba axr zrl oze` milrepy miny

mziprz lka dlirp zltz lltzdl eid oibdepe

:t''kdeia oilltzny jxckúåãîòî ïä åìà.

oevxa lawziy mdixra oilltzn oiprznd

:onwlck mdig` oaxwéðá úà åö øîàðù éôì
'åâå ìàøùélk ly milwyd on `a cinzdy .

lr oicner l`xyi lk ediy xyt` i`e l`xyi

:mnewna zeidl zecnrn epine mpaxw iab

íéðåùàøä íéàéáð:yxtn `xnba cece l`eny .

øîùî ìë ìòly zexnyn mixyre drax` .

xnyn lk lre mepwiz cece l`enye eid mipdk

xira oicnere oireawy milyexia cnrn did

mixcd el` cale mdig` oaxw lr oicnere

l`xyiy xir lka zecnrn eid milyexia

mixyre drax` cbpk zecnrn c''kl ewlgp

zecn h''n ly `ziixaa `ipzck zexnyn

miel mipdk milyexia cnrn did opzc epiide

:mil`xyieíéåìå íéðäëmiler eid xnyn ly .

lkne xiyl miele dcearl mipdk milyexia

lr cenrl milyexia oireaw eid zecnrnd

:mdig` oaxwíäéøòì ïéñðëúî åéä øàùäå.

oevxa lawziy mdig` oaxw lr oilltzne

:mziprz meia dxez xtq oi`ivene oiprzne

úéùàøá äùòîá ïéøå÷å:`nrh yxtn `xnbae .

ïåùàøä íåéá:reay ly .'åë úéùàøá ïéøå÷.

oi`y itl riwx idi zyxte dpey`x dyxt

ick miweqt dryz dcal ziy`xa zyxta

:olek oke l`xyi iel odk z`ixwàöåúå éùùá
åìåëéå ãò õøàäoi` ux`d `vez zyxtay itl .

:elekie xne` jkitl miweqt dpeny `l` da

äìåãâ äùøôdze` oixew elld zeiyxtay .

da yi ziy`xa ly dpey`x dyxt oebk mipya

opixn`ck mipya dze` oixew eid miweqt dyng

riwx idi ipyd meiae cg`a riwx idi `xnba

meia miweqt 'd da yiy mipya eewi cg`a

:miweqt 'e da yiy mipya zexe`n idie miweqt 'd `l` da oi`y cg`a eewi iyilydïäéô ìò äúåà ïéøå÷ådphw dyxt ipzw `xwirn xn`w i`n `xnba irae envr ipta cg` lk .

:`kil dlirpa dyxt .mdit lr `pz xcde oixew dxez xtqac rnync 'ekúéøçù ãîòî åá ïéà ììä åá ùéù íåé ìëyiy mdig` oaxw lr oilltzn eid `l milyexia eidy oze` .

:cnrnd z` oigec eid lldd iptne lld z` oixewy mcnrn zeyrl i`pt odl oi`y itl lld eaóñåî ïáø÷oky lke milyexia dlirpa cnrn oi` milyexia sqen oaxw ea yiy mei .

micexh cnrn ly mipdkdy llk i`pt mdl did `le zenda izy `la sqen jl oi` cg` `edy cinzn xzei zenda aixwdl ea yiy sqena oicexh eidy itl sqenl dkenqd dgpna

:dlirpc cnrn 'it` dgece min ae`yle mivr aehgl micexh eid oday l`xyie sqenaíéöò ïáø÷did `l elit` mivr oaxw ea didy mei eze`e mipnf 'hn cg` oebk yxtn `xnba .

:dlirp ly [`le] el jenqd cnrn dgece dgpnl mcew mivr oaxwy iptn mivr oaxw iptn dgpn ly cnrn dgcp did sqen eaäçðîá ïéà óñåî ïáø÷ ùøåã òùåäé éáø äéä êë.

:`xnba yxtn `nrheíòäå íéðäë éöò ïîæ:mivr miacpzny .äòùúdaxd mivr eid elit`e meid eze` oaxw oiaixwn eide mivr `iadl miacpzn mrde mipdkd eid mipnf 'hd el`a .

:mipnf dryz el`a oiaixwne oiacpzn el` eid dkxrnläãåäé ïá çøà éðácec ipa eacpzdy fenza 'k cr mivr mdl wtqe oqipa cg`a dligz eacpzd md dlebd ipa elryky .

:did dcedi hayne l`eny gx`ãåã éðá:ikd exwin i`n` yxtn 'nbae od zg` dgtyn zerivw irvew ipae ilr iapeb ipa dcedi oa `ezf oinipa oa d`pq :jlnd cec zgtynn .éðá
äéðù ùåòøô éðá åáù åáù úáèá ãçàá ïéãò:mipnfd el` odl eraw i`n` yxtn `xnbae .úáèá ãçàá:'ek cnrn ea did `l [dkepge] g''x didy .
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éðàùelk`iy mcew lecbd lld mixne` eid ikdle - zexky eda igikyc `fegn ipa

,dltzd mcew dxnfc iweqta `weece ,zixgy xnel oibdep dxnfc iweqtae .ezyie

.d`ln qxkae dray ytpa `l` eze` mixne` oi` dltz zrya la`

åìà úéðòú øãñ êìò ïøãä

ìëá- zixgy cnrn ea oi` lld ea yiy mei

`l aeh mei x`yac ,dkepg epiidc :yexit

.sqen oaxw `la dl zgkyn

ïáø÷oiaxwy mei :yexit - dlirp ea oi` sqen

md oicexhy itl ,dlirp ea oi` - sqen ea

.dlirp xnel i`pt mdl oi`e sqena

ïáø÷dgpnd crc meyn - dgpn ea oi` mivr

ea yi la` .mivrd oaxwa micexh eid

,dlirp zry cr mixg`n eid `l jk lkc ,dlirp

i`fr oa xn`c.'eke did jk
dgpn
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àäå ?éðéà .äàìî ñøëå äòáN Lôð ìò àlà¤¨©¤¤§¥¨§¤¤§¥¨¦¦§¨
øæâå ,øáBb éáàc àzLéðë éáì òì÷éà àtt áø©©¨¦§©§¥§¦§¨©£¦¨§¨©
,ìlä øîàå ,úBöç ãò íéîLb íäì eãøéå ,úéðòz©£¦§¨§¨¤§¨¦©£§¨©©¥
éçéëLc ,àæBçî éða éðàL !eúLå eìëà Ck øçàå§©©¨¨§§¨¨¥§¥§¨¦§¦¦

.úeøëL eäa§¦§

ïøãäåìà úåéðòú øãñ êìò

äðùîìLaïéàNBð íéðäk ,äðMa íé÷øt äL ¦§Ÿ¨§¨¦©¨¨Ÿ£¦§¦
,úéøçLa ,íBia íéîòt òaøà ïäétk úà¤©¥¤©§©§¨¦©§©£¦

,úBãîòî ïä elà .íéøetkä íBéáe úBãîònáe ,úBiðòza :íéøòL úìéòðáe äçðna ,óñeîa§¨§¦§¨¦§¦©§¨¦©©£¦©©£¨§©¦¦¥¥©£¨
Bðéà àeäå ,áø÷ íãà ìL Bðaø÷ Càéä éëå 'éîçì éðaø÷ úà ìàøNé éða úà åö' øîàpL éôì§¦¤¤¡©©¤§¥¦§¨¥¤¨§¨¦©§¦§¦¥©¨§¨¤¨¨¨¥§¥
,øîLîe øîLî ìk ìò .úBøîLî äòaøàå íéøNò íéðBLàøä íéàéáð eðé÷úä ?åéab ìò ãîBò¥©©¨¦§¦§¦¦¨¦¦¤§¦§©§¨¨¦§¨©¨¦§¨¦§¨
íéðäk ,úBìòì øîLnä ïîæ òébä .íéìàøNé ìLå íiåì ìL íéðäk ìL íéìLeøéa ãîòî äéä̈¨©£¨¦¨©¦¤Ÿ£¦¤§¦¦§¤¦§¨¥¦¦¦©§©©¦§¨©£Ÿ£¦
.úéLàøa äNòîa ïéàøB÷å ïäéøòì ïéñpkúî øîLî BúBàaL ìàøNéå ,íéìLeøéì íéìBò íiåìe§¦¦¦¦¨©¦§¦§¨¥¤§¦§¨¦§©§¦§¨¥¤§§¦§©£¥§¥¦
ïépòúî eéä àìå .éLéîç íBé ãòå éðL íBiî ,òeáLa íéîé äòaøà ïépòúî eéä ãîònä éLðàå)§©§¥©©£¨¨¦§©¦©§¨¨¨¦§¨©¦¥¦§©£¦¦§Ÿ¨¦§©¦
äòéâéì âðBòå äçeðnî eàöé àlL éãk ¯ úaLa ãçàa àìå ,úaMä ãBák éðtî ¯ úaL áøò¤¤©¨¦§¥§©©¨§Ÿ§¤¨§©¨§¥¤Ÿ¥§¦§¨§¤¦¦¨
éLéìMa .'íénä eåwé'å 'òé÷ø éäé' éðMa .'òé÷ø éäé'å 'úéLàøa' ïBLàøä íBia .(eúeîéå ,úéðòúå§©£¦§¨©¨¦§¥¦§§¦¨¦©©¥¦§¦¨¦©§¦¨©©¦©§¦¦
'íénä eöøLé' éLéîça .'íénä eöøLé'å 'úBøBàî éäé' éòéáøa .'úBøBàî éäé'å 'íénä eåwé'¦¨©©¦§§¦§¨§¦¦§¦§§¦§§©©¦©£¦¦¦§§©©¦
,íéðLa dúBà ïéøB÷ äìBãb äLøt .'íéîMä elëéå' 'õøàä àöBz'(å) éMMa .'õøàä àöBz'å§¥¨¨¤©¦¦§¥¨¨¤©§ª©¨©¦¨¨¨§¨¦¨¦§©¦
úaL áøò .òîL úà ïéøB÷k ,ïäét ìò ïéøB÷å ïéñðëð äçðnáe óñeîá ,úéøçLa .ãéçéa äpèwäå§©§©¨§¨¦§©£¦§¨§¦§¨¦§¨¦§¦©¦¤§¦¤§©¤¤©¨
ïaø÷ .úéøçLa ãîòî ïéà ,ìlä Ba LiL íBé ìk .úaMä ãBák éðtî ¯ ïéñðëð eéä àì ,äçðîa§¦§¨Ÿ¨¦§¨¦¦§¥§©©¨¨¤¥©¥¥©£¨§©£¦¨§¨
äéä Ck ,éàfò ïa Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,äçðîa ïéà ¯ íéöò ïaø÷ .äìéòða ïéà ¯ óñeî¨¥¦§¦¨¨§¨¥¦¥§¦§¨¦§¥©¦£¦¨¨©¤©©¨¨¨
úBéäì àáé÷ò éaø øæç .äìéòða ïéà ¯ íéöò ïaø÷ ,äçðna ïéà ¯ óñeî ïaø÷ :äðBL òLBäé éaø©¦§ª©¤¨§¨¨¥©¦§¨¨§¨¥¦¥¦§¦¨¨©©¦£¦¨¦§
íéøNòá .äãeäé ïa çøà éða ¯ ïñéða ãçàa .äòLz ,íòäå íéðäk éöò ïîæ .éàfò ïák äðBL¤§¤©©§©£¥Ÿ£¦§¨¨¦§¨§¤¨§¦¨§¥¨©¤§¨§¤§¦
áãðBé éða ¯ Ba äòáLá .äãeäé ïa LBòøt éða ¯ áàa äMîçá .äãeäé ïa ãåc éða ¯ æenúa§©§¥¨¦¤§¨©£¦¨§¨§¥©§¤§¨§¦§¨§¥¨¨
íänòå ,äãeäé ïa àezæ éða ¯ Ba øNò äMîçá .ïîéða ïa äàðñ éða ¯ Ba äøNòá .áëø ïa¤¥¨¨£¨¨§¥§¨¨¤¦§¨¦©£¦¨¨¨§¥©¤§¨§¦¨¤
éða ¯ Ba íéøNòá .úBòéö÷ éòöB÷ éðáe éìò éáðBb éðáe ,BèáLa äòhL éî ìëå íiåìe íéðäkŸ£¦§¦¦§¨¦¤¨¨§¦§§¥§¥¡¦§¥§¥§¦§¤§¦§¥
LBòøt éða eáL ¯ úáèa ãçàa .äãeäé ïa ïéãò éða ¯ ìeìàa íéøNòá .äãeäé ïa áàBî úçô©©¨¤§¨§¤§¦¤¡§¥¨¦¤§¨§¤¨§¥¥¨§¥©§
äMîç .íéöò ïaø÷å óñeî ïaø÷å ìlä Ba äéäL ,ãîòî Ba äéä àì ,úáèa ãçàa .äiðL§¦¨§¤¨§¥¥Ÿ¨¨©£¨¤¨¨©¥§¨§¨¨§¨§¨¥¦£¦¨

a äòLúa äMîçå ,æenúa øNò äòáLa eðéúBáà úà eòøéà íéøác,æenúa øNò äòáLa .áà §¨¦¥§¤£¥§¦§¨¨¨§©©£¦¨§¦§¨§¨§¦§¨¨¨§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc ziprz(iriax meil)

,äàìî ñøëå äòáN Lôð ìò àlàea xn`py iptn(dk elw mildz)ozp' ¤¨©¤¤§¥¨§¤¤§¥¨Ÿ¥
oia edexn` okle ,raeyd lr xn`dl ie`xe 'xUA lkl mgl¤¤§¨¨¨

.mzlik` xg` miiaxrd
:`xnbd dywnéðéà,oicd jk ike -éáì òìwéà àtt áø àäå ¥¦§¨©¨¨¦§©§¥

øáBb éáàc àzLéðkia` ly zqpkd zial oncfd `tt ax ixde - §¦§¨©£¦¨
,minyb zxivr zra xaeb,úBöç ãò íéîLb íäì eãøéå ,úéðòz øæâå§¨©©£¦§¨§¨¤§¨¦©£

,zevg mcew ,xnelkøîàåexn` mdlìlälecbdeìëà Ck øçàå §¨©¦©¥§©©¨¨§
,eúLå:`xnbd zvxzn .dlik`d mcew exne`l ozipy x`eane §¨

àæBçî éða éðàLmipey df zqpk zia okW day `fegn xird ipa - ©¦§¥§¨¨©
,miyp`d x`ynúeøëL eäa éçéëLc,mzcerqa dievn zexkyy - ¦§¦¦§¦§

zepyl mdl dxed okle ,lld xnel elkei `le exkzyiy yyg yie
.mzlik` mcew exne`le ef dkldn

åìà úåéðòú øãñ êìò ïøãä

íé÷øô äùìùá ¯ éòéáø ÷øô

äðùî
meie zecnrnae zeiprza mitk z`iyp ipnf zx`an dpynd

:mixetikdìLaíé÷øt äL[mipnf],äðMadíéðäkeidúà ïéàNBð ¦§Ÿ¨§¨¦©¨¨Ÿ£¦§¦¤
ïäétkmrd z` jxalt òaøàäçðna ,óñeîa ,úéøçLa ,íBia íéîò ©¥¤©§©§¨¦©§©£¦§¨§¦§¨

íéøòL úìéòðáe,miwxt dyly mze` md el`e .dlirp zlitz - ¦§¦©§¨¦
.íéøetkä íBéáe úBãîònáe ,úBiðòza©©£¦©©£¨§©¦¦

:mpipr zx`an `id ,zecnrna mb dpynd zxacny ab`ïä elà¥¥
úBãîòî,mnrh dneøîàpL éôì(a gk xacna)ìàøNé éða úà åö','ebe ©£¨§¦¤¤¡©©¤§¥¦§¨¥

éîçì éðaø÷ úà`a cinzdy ,'FcrFnA il aixwdl ExnWY ,'ebe ¤¨§¨¦©§¦¦§§§©§¦¦§£
,ea wlg yi mlekle ,l`xyi lk ilwyníãà ìL Bðaø÷ Càéä éëå§¦¥©¨§¨¤¨¨

,åéab ìò ãîBò Bðéà àeäå áø÷okzi `le ,exneyl leki epi` ixd ¨¥§¥¥©©¨
okl ,mei lk cinzd oaxw iab lr ecnri l`xyi lkyeðé÷úä¦§¦

úBøîLî äòaøàå íéøNò íéðBLàøä íéàéáðxnyn lky ,mipdk ly §¦¦¨¦¦¤§¦§©§¨¨¦§¨
e ,ycwnd ziaa cg` reay caerãîòî äéä øîLîe øîLî ìk ìò©¨¦§¨¦§¨¨¨©£¨

miyp`íéðäk ìL íéìLeøéae,íéìàøNé ìLå íiåì ìLmicner eidy ¦¨©¦¤Ÿ£¦¤§¦¦§¤¦§¨¥¦
yke .l`xyi lk zegilya mdig` oaxw lrîæ òébäøîLnä ï ¦¦©§©©¦§¨

úBìòìeze` ynyn eay reayd ribdyk ,xnelk ,milyexil ©£
,xnyníiåìe íéðäkeid xnynay,íéìLeøéì íéìBòmipdkd Ÿ£¦§¦¦¦¦¨©¦

,xiyl mielde dcearløîLî BúBàaL ìàøNéåiyp`e ,xnelk - §¦§¨¥¤§¦§¨
,milyexia mixc eid `ly el` ,xnyn eze` ly cnrndïéñpkúî¦§©§¦

ïäéøòìmi`ivene ,miprzne ,oevxa oaxwd lawziy milltzne §¨¥¤
dxez xtqïéàøB÷åeaazeiyxtúéLàøa äNòî.oldlck §§¦§©£¤§¥¦

:miprzn cnrnd iyp` eid mini el`a zx`an dpyndéLðàå)§©§¥
òeáLa íéîé äòaøà ïépòúî eéä ãîònä,dfíBé ãòå éðL íBiî ©©£¨¨¦§©¦©§¨¨¨¦§¨©¦¥¦§©

ïépòúî eéä àìå .éLéîça,úaMä ãBák éðtî ,úaL áøòeqpki `ly £¦¦§Ÿ¨¦§©¦¤¤©¨¦§¥§©©¨
,miarx mdyk zayläçeðnî eàöé àlL éãk ,úaLa ãçàa àìå§Ÿ§¤¨§©¨§¥¤Ÿ¥§¦§¨

âðBòåzay lyeúeîéå úéðòúå äòéâéìjk meyn.( §¤¦¦¨§©£¦§¨
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תענית. פרק שלישי - סדר תעניות אלו דף כו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

זה שבני ישראל "משולים לכוכבים", ו"לא שינו את שמם", בא מזה שבני ישראל, צדיקים, "דומים לבוראם".
משיחת כ"ג טבת, ה'תשי"ט
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc ziprz(iriax meil)

úBçelä eøazLðl`xyi z` d`xe ipiq xdn cxiyk dyn ici lr ¦§©§©
,lbrl micaerìèáeoaxwãéîzäzeklnd zxifba,äò÷áeäåzneg ¨©©¨¦§§§¨

øéòä,milyexióøNåipeeid xyd,äøBzä úà ñBîèñBtàlk xnelk ¨¦§¨©©§§¤©¨
,`vny dxez xtqãéîòäådypn jlndìëéäa íìözia ly §¤¡¦¤¤©¥¨

.oey`xd ycwnd
:a`a dryza erxi`y zerxe`ndeðéúBáà ìò øæâð áàa äòLúa§¦§¨§¨¦§©©£¥

xacnd xecaäðBLàøa úéaä áøçå ,õøàì eñðké àlLziaa - ¤Ÿ¦¨§¨¨¤§¨©©©¦¨¦¨
,oey`xäiðMáe,ipy ziaa -äãkìðådlecbd xirdøúéaebxdpe ©§¦¨§¦§§¨¥¨
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.milyexi

ibdpn minkg ea epiwzd ,a` ycega erxi`y el` zexv iptn
:zelia`,äçîNa ïéèòîî áà ñðëpMîmiwqer oi`e migny oi`y ¦¤¦§¨¨§©£¦§¦§¨

e .dgny ly drihpe oipaaúaL[reay]äì áàa äòLz ìçLúBé ©¨¤¨¦§¨§¨¦§
áe ,ñaëlîe øtñlî øeñà ,dëBúameiïéøzeî éLéîçlgyk qakl §¨¨¦§©¥¦§©¥§£¦¦¨¦

iyiya a`a dryz.úaMä ãBák éðtîaeìëàé àì áàa äòLz áøò ¦§¥§©©¨¤¤¦§¨§¨ŸŸ©
,ïéìéLáz éðL íãàeïa ïBòîL ïaø .ïéé äzLé àìå øNa ìëàé àì ¨¨§¥©§¦¦ŸŸ©¨¨§Ÿ¦§¤©¦©¨¦§¤

,øîBà ìàéìîb`l` ,hlgen xeqi` jka oi`äpLé.ezelibxnéaø ©§¦¥¥§©¤©¦
ähnä úéiôëa áéiçî äãeäé,a`a dryza dilr oyi `le dipt lr §¨§©¥¦§¦©©¦¨

íéîëç Bì eãBä àìå.ef `xnegl §Ÿ£¨¦
e`aedy zexvd aexn y`iizp lal dngp ixaca zniiqn dpynd
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øîà÷ éàî.'ebe "iy`l ingl ipaxw z`" `xw iziine ,zecnrn edip i`n ira `wc Ðéëä
úåãîòî ïä åìà øîà÷zecnrn oewz i`n `nrhe .onwlc Ðipa z` ev" xn`py itl Ð

:opiqxb ikd .'ebe "iy`l ingl ipaxw z` mdil` zxn`e l`xyiäòáøàå íéøùò ïðáø åðú
åçéøéá á"é åçéøéá øùò íéðùå ìàøùé õøàá åéä úåøîùîdinzaàìà !àáåè åäì éùéôð

åçéøéá ïäî øùò íéðùå :àîéàrnyn `yixa Ð

l`xyi ux` zexiiray drax`e mixyrd cal

miyely edl eedc ,egixia xyr mipy eid

oze`ny rnyn ,odn xyr mipye .dyye

ikd .egixia xyr mipy eid drax`e mixyrd

:opiqxbäìåò øîùîä éöç øîùîä ïîæ òéâä
éãë åçéøéì äìåò øîùîä éöçå íéìùåøéì

íéìùåøéáù íäéçàì ïåæîå íéî å÷ôñéùÐ

egixia xyr mipy eid cvik ,xnelk?ribdyk

,zaya milyexil zelrl xnynd onf

oikled oiivg ,xnynd iyp` miwlgzn

egixil oikled oiivge dcearl milyexil

oefne min my oipwzne ,milyexil dkenqd

drax`e mixyrd lk oiyer jke .mdig`l

xg` oeyl .egixia xyr mipy `vnp .zexnyn

.il `xidpëòîïáø÷ä úà ïéácnrn oi` m` Ð

lk lr :(`,ek lirl) opzck ,milyexia olekn

miel mipdk ly ,milyexia cnrn did xnyn

iedilc opira milra edlekc oeik .mil`xyie

.dcear iab lr edenkúà ïéáëòî øéù éìëå
ïáø÷ä,(a,p) dkeq zkqn idliya `zbelt Ð

.zyxetn (`,`i) oikxraeäôá äøéù ø÷éòÐ

miel `ki`c oeike ,`nlra `lw ineqal ilkeÐ

.xiy ilk meyn akrn `léìëá äøéù ø÷éòÐ

.(ziy`xa) "lilgd" wxta oke ,aea`äòáøà
øæòìàîodn dyry ,xfrl` ly eipan Ð

.dl xnb `xnbe .zexnyn drax`ãåã ãñé äîä
íúðåîàá äàåøä ìàåîùåaxc `zaeize Ð

,xyr dyy lr mcinrd l`eny :xn`c ,`ng

opirny `dc .drax`e mixyr lr ocinrd cece

.edpipwz iccd icda ediiexzc dpinìù åãåñéî
éúîøä ìàåîù`a ,xyr dyy lr ocinrdy Ð

mixtq zi` .drax`e mixyr lr ocinrde cec

mecinrd cece l`eny ly eceqin :oda aezky

elired mdipy :xnelk ,drax`e mixyr lr

lr cece xyr dyy lr mcinrd l`enye ,xaca

.drax`e mixyríéáø øæòìà éðá åàöîéå
øæòìà éðá å÷ìçéå øîúéà éðáî íéøáâä éùàøì
øîúéà éðáìå øùò äùù íúåáà úéáì íéùàø
ãçà áà úéá øîåàå äðåîù íúåáà úéáì íéùàø

øîúéàì æåçà æåçàå øæòìàì æåçàe`vnie" Ð

"mixabd iy`xl miax xfrl` ipa,xnelk Ð

miax eid xfrl` ipa ly mixabd iy`x

"e`vnie" i`de .xnzi`nokl mcewc rnyn Ð

"mewlgie" ,odilr etiqed eiykre ,mireaw eid

dligzn didy "feg` cg`" .a` zia e"il

epiidc lxeba cg` feg` ,dpeny epiidc xfrl`l

.xyr dyy edl eede ,dpeny inpøîúéàì æåçà æåçàå.a` zia mey mdilr eaxd `ly ,dligzak dzr mifeg` xnzi`l feg` dligzn didy dn Ðøîåàå éàî`xwirn `niz ike Ð

.xnzi`l drax`e xfrl`l drax` eedøîúéà éðá éùéôð éîð éëä øæòìà éðá éùéôðã éëéä éëåxfrl`ce ,dpeny lr `l` edpinwe` `l xnzi`l `dc ,ith iyitp xfrl` ipa ,edine Ð

.xyr dyy lrøîúéàì æåçà æåçàå òîù àú.drax`e drax` xn`c `ng axl `iywe ,dfn dpenye dfn dpeny ,xyr dyy mdl owiz dync dpin rnye ,iniiw iniiwck `nl` Ð

cqi dnd 'ebe mirax`d zpyae lirl azkc `de.zexnyn xyr dyy mdl owiz dyn [la`] ,irzyn drax`e mixyr cr odilr etiqedy dna Ðàéä éàðú`pz `ki` `dc Ð

.dizeek `pni`w `p`e ,odipyn zexnyn dpeny odl owiz dyn ipzwc lirlcäìåâä ïî åìò.zelrl evx `le ,exiizyp l`xyin daxdy ,elr `l x`yde .ipy ziaa Ðøîéàå øåçùô
.(ck '` minid ixac) zexnyn drax`e mixyr iab aizk `l xegytc ,il `irane Ð
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éàdey dxifb opitlic oeik :yexit - `l men lra jxan s` `l men lra zxyn dn

ywzi` `d :ipyne .'eke jxan s` ,`l - men lra zxync ,zxyn enk `nip - zxynn

cenll dvex cenlzdc opifg `wcn ,mipdk zkxa jxan men lrac d`xp o`kn .'eke xifpl

`yep men lra odk mitk z`iyp oiprlc d`xp ok m` .dil opigce men lrale zxynn jxan

`yep - ezc xindy odkc gikedl yi o`kne .eitk

`ly enk dxeza zexwle eitk `yil xyke ,eitk

eipeg ziaa eyniyy mipdkc `dn di`xe .xind

mdig` mr wlg milhep la` ,ycwna eynyi `l

oinen ilrak mdy xn`wcn .oinen ilra enk

zeyrl ie`x men lray dcear lkc rnyn

.eitk `yep men lra odke ,eyri

éàîå- `xnegl yiw` `lewl zyw`c zifg

xifpl odk zywnc zifg i`n :yexit

ok enk - men lra ied xifpy enk xnele ,lwdl

zxyn dn ,zxynl zyw`e .xyk men lra odk

.ovxga xzen jxan odk s` - ovxga xzen

xeq` xifpy enkc `nipe :yexit ,`xnegl dyw`

zxyn odk enke ,ovxga xeq` odk s` ovxga

!xeq` men lra jxan odk s` men lra xeq`

.'eke `zknq` :ipyne

øî,mixyk lkd jkle - dta dxiy xwir xaq

,dxiy xnel ,mixfnn elit` mileqt elit`

dxiy xwir xn`c o`nle .dta `l` ied `lc

`dc ,miel e` mipdk ediy jixv ok m` ,ilka

.yecw did xnf ilkd
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ìòa Cøáî ïäk óà ,àì íeî ìòa úøLn äî éà¦©§¨¥©©Ÿ©Ÿ¥§¨¥©©
zL÷îc úéæç éàîe !øéæðì L÷úéà àä !àì íeîŸ¨¦§©§¨¦©¨¥§©©§§
,ïðaøcî eäðéð àzëîñà !àøîeçì Léwà ?àle÷ì§¨©¥§§¨©§©§¨¦§¦§©¨©

.àle÷ìeúà åö' øîàpL éôì :úBãîòî ïä elà" §¨¥¥©£¨§¦¤¤¡©©¤
ïä elà" :øîà÷ éëä ?øîà÷ éàî ."'åë 'ìàøNé éða§¥¦§¨¥©¨¨©¨¦¨¨©¥¥
:øîàpL éôì ?úBãîòî eðwéz íòh äîe .úBãîòî©£¨©©©¦§©£¨§¦¤¤¡©
,éðaø÷ úà :íäéìà zøîàå ìàøNé éða úà åö'©¤§¥¦§¨¥§¨§©¨£¥¤¤¨§¨¦
Bðéà àeäå áø÷ íãà ìL Bðaø÷ Càéäå .'éMàì éîçì©§¦§¦©§¥¨¨§¨¤¨¨¨¥§¥
íéøNò íéðBLàøä íéàéáð eðé÷úä ?åéab ìò ãîBò¥©©¨¦§¦§¦¦¨¦¦¤§¦
ãîòî äéä øîLîe øîLî ìk ìò .úBøîLî äòaøàå§©§¨¨¦§¨©¨¦§¨¦§¨¨¨©£¨
òébä .íéìàøNé ìLå ,íiåì ìLå íéðäk ìL íéìLeøéa¦¨©¦¤Ÿ£¦§¤§¦¦§¤¦§§¥¦¦¦©
."íéìLeøéì ïéìBò íiåìe íéðäk ,úBìòì øîLî ïîæ§©¦§¨©£Ÿ£¦§¦¦¦¦¨©¦
,ìàøNé õøàa úBøîLî äòaøàå íéøNò" :ïðaø eðz̈©¨©¤§¦§©§¨¨¦§¨§¤¤¦§¨¥

."Bçéøéa äøNò íézLeïLéôð !?Bçéøéa äøNò íézL §¥¤§¥¦¦§¥¤§¥¦¦§¦¨
òébä .Bçéøéa ïäî äøNò íézL" :àlà !àáeè eäì§¨¤¨§¥¤§¥¥¤¦¦¦¦©
õøàî äìBò äéä øîLnä éöç ,úBìòì øîLnä ïîæ§©©¦§¨©££¦©¦§¨¨¨¤¥¤¤
Bçéøéî äìBò äéä øîLnä éöçå ,íéìLeøéì ìàøNé¦§¥¥¦¨©¦©£¦©¦§¨¨¨¤¦¦

".íéìLeøéaL íäéçàì ïBæîe íéî e÷tñiL éãkíiåìe íéðäk :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà §¥¤§©§©¦¨©£¥¤¤¦¨©¦£©©§¨¨©§¥Ÿ£¦§¦¦
.ïaøwä úà ïéákòî íéìàøNéåæòìà ïa ïBòîL éaø :àðz àúéðúîaéìëe íiåìe ,íéðäk :ø §¦§§¥¦§©§¦¤©¨§¨§©§¦¨¨¨©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ£¦§¦¦§¥

øwéò :øáñ øîe .äta äøéL øwéò :øáñ øî ?éâìtéî÷ éàîa ."ïaøwä úà ïéákòî øéL¦§©§¦¤©¨§¨§©¨¦©§¦¨¨©¦©¦¨©¤¨¨©¦©
.éìëa äøéL,úBøîLî äðBîL ìàøNéì íäì ïwéz äLî :áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà ¦¨¦§¦¨©©¨¨©§¨¨©©¤¦¥¨¤§¦§¨¥§¨¦§¨

ïãéîòäå ãåc àa .äøNò LL ìò ïãéîòäå ìàeîL àa .øîúéàî äòaøàå øæòìàî äòaøà©§¨¨¥¤§¨¨§©§¨¨¥¦¨¨¨§¥§¤¡¦¨©¥¤§¥¨¨¦§¤¡¦¨
éøBab íäá àöniå ,eLøãð ãéåc úeëìîì íéòaøàä úðLa" :øîàpL ,äòaøàå íéøNò ìò©¤§¦§©§¨¨¤¤¡©¦§©¨©§¨¦§©§¨¦¦§¨©¦¨¥¨¤¦¥

."ãòìb øéæòéa ìéçøæòìàî äòaøà ,úBøîLî äðBîL ìàøNéì íäì ïwéz äLî" :éáéúéî ©¦§©§¥¦§¨¥¦¥¤¦¥¨¤§¦§¨¥§¨¦§¨©§¨¨¥¤§¨¨
ãéåc ãqé änä' :øîàpL ,òaøàå íéøNò ìò ïãéîòäå ìàeîLe ãåc àáe .øîúéàî äòaøàå§©§¨¨¥¦¨¨¨¨¦§¥§¤¡¦¨©¤§¦§©§©¤¤¡©¥¨¦©¨¦

!"'íúðeîàa äàøä ìàeîLeìò íeãéîòä éúîøä ìàeîLe ãåc ìL BãBñéî" :øîà÷ éëä §¥¨Ÿ¤¤¡¨¨¨¦¨¨©¦¤¨¦§¥¨¨¨¦¤¡¦©
."òaøàå íéøNòäðBîL ,úBøîLî äøNò LL ìàøNéì íäì ïwéz äLî" :Cãéà àéðz ¤§¦§©§©©§¨¦¨¤¦¥¨¤§¦§¨¥¥¤§¥¦§¨§¤

íéøNò ìò íeãéîòäå íe÷lç ,øîúéà éða ìò øæòìà éða eaøLëe .øîúéàî äðBîLe øæòìàî¥¤§¨¨§¤¥¦¨¨§¤©§¥¤§¨¨©§¥¦¨¨¦§§¤¡¦©¤§¦
éðáì .íe÷ìçiå ,øîúéà éða ïî íéøábä éLàøì íéaø øæòìà éðá eàöniå' :øîàpL ,òaøàå§©§©¤¤¡©©¦¨§§¥¤§¨¨©¦§¨¥©§¨¦¦§¥¦¨¨©©§§¦§¥
úéa' :øîBàå .'äðBîL íúBáà úéáì øîúéà éðáìå øNò äML úBáà úéáì íéLàø øæòìà¤§¨¨¨¦§¥¨¦¨¨¨§¦§¥¦¨¨§¥£¨§¨§¥¥

."'øîúéàì æçà æçàå ,øæòìàì æçà ãçà áàéLéôðc éëéä ék àîéz éëå ?"øîBàå" éàî ¨¤¨¨ª§¤§¨¨§¨ª¨ª§¦¨¨©§¥§¦¥¨¦¥¦¦§¦¦
úéa" :òîL àz ,eåä äòaøà àøwéòî äðBîL ,øîúéà éða éLéôðc éîð àëä ,øæòìà éða§¥¤§¨¨¨¨©¦¦§¦¦§¥¦¨¨§¨¥¦¨¨©§¨¨¨¨§©¥

!àéøeb øa àîç áøc àzáeéz ."øîúéàì æçà æçàå ,øæòìàì æçà ãçà áàáø Cì øîà ¨¤¨¨ª§¤§¨¨§¨ª¨ª§¦¨¨§§¨§©¨¨©§¨¨©¨©
.äðBîL øîàc àpz éàä ék éøîàc àðàå ,àéä éàpz :àéøeb øa àîçäòaøà" :ïðaø eðz ¨¨©§¨©¨¥¦©£¨©£©¦¦©©¨§¨©§¨¨©¨©©§¨¨

íäéðéaL íéàéáð eãîò .ønéàå ,øeçLt ,íéøç ,äéòãé :ïä elàå ,äìBbä ïî eìò úBøîLî¦§¨¨¦©¨§¥¥§©§¨¨¦©§§¦¥¨§§¦¦¤¥¥¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc ziprz(iying meil)

:`xnbd dywnéàmb yexcp ,zxyn odkl jxan odk miyiwnäî ¦©
àì íeî ìòa úøLn,ycwna cearl xyk epi` -ìòa Cøáî ïäk óà §¨¥©©Ÿ©Ÿ¥§¨¥©©

àì íeî.eitk z` `yil men lra odkl xzen recne ,jxal xeq` - Ÿ
c ,jk xnel oi` :`xnbd zvxznL÷zéà àäjxan odk ixdy - ¨¦§©

ywed,øéæðìodka lqet epi` jk xifpa lqet epi` meny myke §¨¦
.jxan

:`xnbd dywnúL÷îc úéæç éàîejxan odk zywdy zi`x dne - ©¨¦§©§©
àlewìxizdl xifple ,ovxga xizdl zxyn odkl ,mipiiprd ipya §¨

,men lraaàøîeçì Léwàodkle ,ovxga exq`l xifpl ,mdipya ©¦§§¨
mpi` el` micenil :`xnbd zvxzn .men lraa xeq`l zxyn

`l` ,dxezd on mixenb miywidïðaøcî eäðéð àzëîñàjnq - ©§©§¨¦§¦§©¨¨
,miweqtdn mdixacl minkg e`vnyedidy oii iiezya wx okl §

ehwp mipicd x`ya j` ,exq` ,xeq`l mrh mdl.àlewì§¨
:dpyna epipy.'åë 'ìàøNé éða úà åö' øîàpL éôì úBãîòî ïä elà¥¥©£¨§¦¤¤¡©©¤§¥¦§¨¥

:`xnbd zxxanøîà÷ éàîmd dn l`eyy jka `pzd zpeek dn - ©¨¨©
:`xnbd zx`an .mxewn dn aiyneúBãîòî ïä elà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¥¥©£¨

,dpynd jynda exkfpyäîedíòhyøîàpL éôì ,úBãîòî eðwéz ©©©¦§©£¨§¦¤¤¡©
(a gk xacna)éMàì éîçì éðaø÷ úà íäéìà zøîàå ìàøNé éða úà åö'©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¤¨§¨¦©§¦§¦©

ly oaxw `ed cinzdy miyxece ,'FcrFnA il aixwdl ExnWY 'ebe¦§§§©§¦¦§£
,l`xyi lkCàéäåy okziìò ãîBò Bðéà àeäå áø÷ íãà ìL Bðaø÷ §¥©¨§¨¤¨¨¨¥§¥¥©

,åéabepi` m` xenyi cvike ,'aixwdl exnyz' weqta xn`p `lde ©¨
.cinz zaxwd lka ecnri l`xyi lky okzi `le ,eiab lr cner

okl,íéðBLàøä íéàéáð eðé÷úä,oldlck cece l`enye dyn mdy ¦§¦§¦¦¨¦¦
úBøîLî äòaøàå íéøNòycwnd ziaa zxyn xnyn lky ,mipdk ¤§¦§©§¨¨¦§¨

e ,cg` reayíéðäk ìL íéìLeøéa ãîòî äéä øîLîe øîLî ìk ìò©¨¦§¨¦§¨¨¨©£¨¦¨©¦¤Ÿ£¦
,íéìàøNé ìLå íiåì ìLå.oaxwd lr l`xyi lk zegilya ecnriy §¤§¦¦§¤¦§¨¥¦

ykeïîæ òébädíiåìe íéðäk ,úBìòì øîLîxnyn eze`ayïéìBò ¦¦©§©¦§¨©£Ÿ£¦§¦¦¦
íéìLeøéìmzcear ligzdl ick ,xnynd onf ly zayd mcew ¦¨©¦

mixc mpi`e xnyn eze`a mcnrn onfy l`xyie .zaya
,ziy`xa dyrna mi`xewe mdixra miqpkzn ,milyexia
.dpyna x`eank ,miprzne oevxl zepaxwd elawziy milltzne
eidy zexnynd oipr z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:ycwnaúBøîLî äòaøàå íéøNò ,ïðaø eðzeid ycwna ecary ¨©¨¨¤§¦§©§¨¨¦§¨
a.Bçéøéa äøNò íézLe ,ìàøNé õøàike :`xnbd dywníézL §¤¤¦§¨¥§¥¤§¥¦¦§¥

äøNòeid zexnynBçéøéaok m` ,l`xyi ux`ay c"kn uegïLéôð ¤§¥¦¦§¦¨
àáeè eäì,zexnyn dyye miyly yiy dlery ,xzei miax md - §¨

:`xnbd zayiin .dpyna x`eank c"k `leàlàxnel jixv ¤¨
y ,`ziixad zpeekyïäî äøNò íézLdrax`e mixyrn - §¥¤§¥¥¤

eid zexnynd,Bçéøéa.oldlcke egixi jxc elry xnelk ¦¦
:oziilr xcq x`al dkiynn `ziixad,úBìòì øîLnä ïîæ òébä¦¦©§©©¦§¨©£

íéìLeøéì ìàøNé õøàî äìBò äéä øîLnä éöç,dcearléöçå £¦©¦§¨¨¨¤¥¤¤¦§¨¥¦¨©¦©£¦
Bçéøiî äìBò äéä øîLnä,milyexil dkenqdíéî e÷tñiL éãk ©¦§¨¨¨¤¦§¦§¥¤§©§©¦

íéìLeøéaL íäéçàì ïBæîezexnyn a"i e`vnpe ,dceara miweqrd ¨©£¥¤¤¦¨©¦
.egixi jxc miler

zra mi`vnp mpi` m` oaxwd z` milqetd mixacd hexit
:ezaxwdíéìàøNéå íiåìe íéðäk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥Ÿ£¦§¦¦§¦§¨¥¦

,ïaøwä úà ïéákòîzra my mi`vnp mpi` m` eaixwdl oi`e §©§¦¤©¨§¨
x`eank oaxwd lr cnrna my eidiy mikixv ixdy ,ezaxwd

mpn` .dpynaàúéðúîa[`ziixa]øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àðz §©§¦¨¨¨©¦¦§¤¤§¨¨
,xne`.ïaøwä úà ïéákòî øéL éìëe íiåìe íéðäkxaq l`eny eli`e Ÿ£¦§¦¦§¥¦§©§¦¤©¨§¨

:`xnbd zxxan .miakrn xiy ilk oi`y.éâìôéî÷ éàîazx`an §©¨¦§§¦
:`xnbdøîl`eny -,øáñyøwéòd zevnäøéL`ed ycwna,äta ©¨©¦¨¦¨©¤

miield ixiya icy xaq okle ,lewd z` zetil wx e`a xiyd ilke

.oaxwd z` miakrn xiy ilk oi`eøîexfrl` oa oerny iax - ©
,øáñyøwéòd,éìëa äøéL.oaxwd z` akrny xaq okle ¨©¦¨¦¨¦§¦

:mpiipne zexnynd zpwz xcq xe`iaøîà àéøeb øa àîç áø øîà̈©©¨¨©§¨¨©
úBøîLî äðBîL ìàøNéì íäì ïwéz äLî ,áø,dpedkäòaøà ©Ÿ¤¦¥¨¤§¦§¨¥§¨¦§¨©§¨¨

zexnynîipaî äòaøàå øæòìàipa,øîúéàeixg`eìàeîL àa ¦¤§¨¨§©§¨¨¦¦¨¨¨§¥
zexnyn dpeny cer owzl siqede `iapd,äøNò LL ìò ïãéîòäå§¤¡¦¨©¥¤§¥

eãåc àádpeny cer siqedeL ,äòaøàå íéøNò ìò ïãéîòäåxg`l ¨¨¦§¤¡¦¨©¤§¦§©§¨¨¤
zexnyn c"k oipn(giÎf ck '` minid ixac)øîàp(`l ek my)úðLa' ¤¡©¦§©

,'ãòìb øæòéa ìéçä éøBab íäá àöniå eLøãð ãåc úeëìîì íéòaøàä̈©§¨¦§©§¨¦¦§¨©¦¨¥¨¤¦¥©©¦§©§¥¦§¨
didy onf eze`a dzyrp c"kl zexnynd zwelg s`y rnyne

.df oipnl mwligy `ed cecy x`eane ,l`eny zxiht xg`l
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyìàøNéì íäì ïwéz äLî ¥¦¥Ÿ¤¦¥¨¤§¦§¨¥

ãåc àa ,øîúéàî äòaøàå øæòìàî äòaøà ,úBøîLî äðBîL§¨¦§¨©§¨¨¥¤§¨¨§©§¨¨¥¦¨¨¨¨¦
øîàpL ,òaøàå íéøNò ìò ïãéîòäå ìàeîLe(ak h my)ãåc ãqé änä' §¥§¤¡¦¨©¤§¦§©§©¤¤¡©¥¨¦©¨¦

,'íúðeîàa äàøä ìàeîLezexnyn ecqi l`enye cec xnelk §¥¨Ÿ¤¤¡¨¨
lk z` cgi epwizy rnyne .minid lkl meniiwe ,diele dpedk
siqed l`enyy `ng ax ixack `le ,zexnynd drax`e mixyr

:`xnbd zvxzn .c"k cr cec siqed jk xg`e xyr dyy créëä̈¦
øîà÷,`ziixaa `pzdìò íeãéîòä éúîøä ìàeîLe ãåc ìL BãBñéî ¨¨©¦¤¨¦§¥¨¨¨¦¤¡¦©

òaøàå íéøNòl`eny ,zexnyn epwiz mdipy xnelk ,zexnyn ¤§¦§©§©
ligz mcinrdcgie ,drax`e mixyr lr cece ,xyr dyy lr d

.drax`e mixyr epwzp
:lirl `ziixaa xen`d lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

øæòìàî äðBîL ,úBøîLî äøNò LL ìàøNéì íäì ïwéz äLî ,Cãéà¦¨Ÿ¤¦¥¨¤§¦§¨¥¥¤§¥¦§¨§¨¥¤§¨¨
å ,øîúéàî äðBîLejk xg`,øîúéà éða ìò øæòìà éða eaøLk §¨¥¦¨¨§§¤¨§¥¤§¨¨©§¥¦¨¨

òaøàå íéøNò ìò íeãéîòäå íe÷lçipan xyr dyy ,zexnyn ¦§§¤¡¦©¤§¦§©§©
,xnzi` ipan dpenye xfrl`øîàpL(c ck my)øæòìà éðá eàönéå' ¤¤¡©©¦¨§§¥¤§¨¨

íéLàø øæòìà éðáì íe÷ìçiå øîúéà éða ïî íéøábä éLàøì íéaø©¦§¨¥©§¨¦¦§¥¦¨¨©©§§¦§¥¤§¨¨¨¦
øîBàå .'äðBîL íúBáà úéáì øîúéà éðáìå øNò äML úBáà úéáì§¥¨¦¨¨¨§¦§¥¦¨¨§¥£¨§¨§¥

(e ck my),'øîúéàì æeçà æeçàå øæòìàì æeçà ãçà áà úéa',xnelk ¥¨¤¨¨§¤§¨¨§¨¨§¦¨¨
el feg` didy a` zia lk cbpk xfrl`l cg` a` zia etiqed
dligzn didy a` ziae ,zexnyn xyr dyy e`vnpe ,dligzn

.melk mda etiqed `le ,dligzak feg` x`yp xnzi`l feg`
:`xnbd zxxanøîBàå éàî.ipyd weqtd siqedl `a dn - ©§¥
:`xnbd zx`anàîéz éëåc ,oey`xd weqtd z` yxtz m`y -éë §¦¥¨¦

øæòìà éða éLéôðc éëéädyyl drax`n mdilr siqedl ekxvede ¥¦¦§¦¦§¥¤§¨¨
,xyrøîúéà éða éLéôð énð éëämdl yi dzr wxyäðîL ¨¦©¦§¦¦§¥¦¨¨§Ÿ¨

j` ,zexnynàøwéòîdyn inia -äòaøàcalaeåä,eli`e ¥¦¨¨©§¨¨£
cg` lkl zexnyn dpeny eid dyn inia xaky xn`p `ziixaa

,mdnòîL àzipyd weqtd onæeçàå øæòìàì æeçà ãçà áà úéa' ¨§©¥¨¤¨¨§¤§¨¨§¨
,'øîúéàì æeçàoipn `l` ,xnzi` ipal zexnyn etqep `ly ¨§¦¨¨

.dligzak feg` xzep mdl feg` didy zexnynd
zniiqn .zexnyn xyr dyy owiz dyny ef `ziixaa x`ean

`ed df xac :dziiyew z` `xnbdàzáeézeixac lr `kxit -áøc §§¨§©
àéøeb øa àîç.zexnyn dpeny wx mdl owiz dyny xn`y ¨¨©§¨

:`xnbd zvxznàéä éàpz ,àéøeb øa àîç áø Eì øîàxacd - ¨©§©¨¨©§¨©¨¥¦
`ziixa lr zwleg lirl `ziixad ixdy ,mi`pz zwelgna iepy

,efàpz éàä ék éøîàc àðàå`ziixaa `pzd itk izxn` ip`e - ©£¨§¨§¦¦©©¨
,dpey`xdøîàcowiz dynyäðBîL.zexnyn §¨©§¨

:zexnynd zpwz xcq oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
äìBbä ïî eìò úBøîLî äòaøà ,ïðaøzia oipa mcew l`xyi ux`l ©¨¨©§¨¨¦§¨¨¦©¨

,ipyønéàå øeçLô ,[íéøç] äéòãé ,ïä elàå(hlÎel a `xfr d`x).eãîò §¥¥§©£¨¨¦©§§¦¥¨§
íäéðéaL íéàéáð,dingpe `xfr mdy §¦¦¤¥¥¤
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בשעת מתן-תורה לא נתגלה כי אם גלייא דתורה, ולעתיד יתגלו טעמי תורה, והוא עניין פנימיות התורה שתתגלה על-ידי משה, גואל 
אחרון, והגילוי יהיה למטה, בקרוב ממש.

ממאמר כ"ג טבת, ה'תשי"ט



קפז miwxt dyelya` cenr fk sc ± iriax wxtziprz
øîà÷ éàî.'ebe "iy`l ingl ipaxw z`" `xw iziine ,zecnrn edip i`n ira `wc Ðéëä

úåãîòî ïä åìà øîà÷zecnrn oewz i`n `nrhe .onwlc Ðipa z` ev" xn`py itl Ð

:opiqxb ikd .'ebe "iy`l ingl ipaxw z` mdil` zxn`e l`xyiäòáøàå íéøùò ïðáø åðú
åçéøéá á"é åçéøéá øùò íéðùå ìàøùé õøàá åéä úåøîùîdinzaàìà !àáåè åäì éùéôð

åçéøéá ïäî øùò íéðùå :àîéàrnyn `yixa Ð

l`xyi ux` zexiiray drax`e mixyrd cal

miyely edl eedc ,egixia xyr mipy eid

oze`ny rnyn ,odn xyr mipye .dyye

ikd .egixia xyr mipy eid drax`e mixyrd

:opiqxbäìåò øîùîä éöç øîùîä ïîæ òéâä
éãë åçéøéì äìåò øîùîä éöçå íéìùåøéì

íéìùåøéáù íäéçàì ïåæîå íéî å÷ôñéùÐ

egixia xyr mipy eid cvik ,xnelk?ribdyk

,zaya milyexil zelrl xnynd onf

oikled oiivg ,xnynd iyp` miwlgzn

egixil oikled oiivge dcearl milyexil

oefne min my oipwzne ,milyexil dkenqd

drax`e mixyrd lk oiyer jke .mdig`l

xg` oeyl .egixia xyr mipy `vnp .zexnyn

.il `xidpëòîïáø÷ä úà ïéácnrn oi` m` Ð

lk lr :(`,ek lirl) opzck ,milyexia olekn

miel mipdk ly ,milyexia cnrn did xnyn

iedilc opira milra edlekc oeik .mil`xyie

.dcear iab lr edenkúà ïéáëòî øéù éìëå
ïáø÷ä,(a,p) dkeq zkqn idliya `zbelt Ð

.zyxetn (`,`i) oikxraeäôá äøéù ø÷éòÐ

miel `ki`c oeike ,`nlra `lw ineqal ilkeÐ

.xiy ilk meyn akrn `léìëá äøéù ø÷éòÐ

.(ziy`xa) "lilgd" wxta oke ,aea`äòáøà
øæòìàîodn dyry ,xfrl` ly eipan Ð

.dl xnb `xnbe .zexnyn drax`ãåã ãñé äîä
íúðåîàá äàåøä ìàåîùåaxc `zaeize Ð

,xyr dyy lr mcinrd l`eny :xn`c ,`ng

opirny `dc .drax`e mixyr lr ocinrd cece

.edpipwz iccd icda ediiexzc dpinìù åãåñéî
éúîøä ìàåîù`a ,xyr dyy lr ocinrdy Ð

mixtq zi` .drax`e mixyr lr ocinrde cec

mecinrd cece l`eny ly eceqin :oda aezky

elired mdipy :xnelk ,drax`e mixyr lr

lr cece xyr dyy lr mcinrd l`enye ,xaca

.drax`e mixyríéáø øæòìà éðá åàöîéå
øæòìà éðá å÷ìçéå øîúéà éðáî íéøáâä éùàøì
øîúéà éðáìå øùò äùù íúåáà úéáì íéùàø
ãçà áà úéá øîåàå äðåîù íúåáà úéáì íéùàø

øîúéàì æåçà æåçàå øæòìàì æåçàe`vnie" Ð

"mixabd iy`xl miax xfrl` ipa,xnelk Ð

miax eid xfrl` ipa ly mixabd iy`x

"e`vnie" i`de .xnzi`nokl mcewc rnyn Ð

"mewlgie" ,odilr etiqed eiykre ,mireaw eid

dligzn didy "feg` cg`" .a` zia e"il

epiidc lxeba cg` feg` ,dpeny epiidc xfrl`l

.xyr dyy edl eede ,dpeny inpøîúéàì æåçà æåçàå.a` zia mey mdilr eaxd `ly ,dligzak dzr mifeg` xnzi`l feg` dligzn didy dn Ðøîåàå éàî`xwirn `niz ike Ð

.xnzi`l drax`e xfrl`l drax` eedøîúéà éðá éùéôð éîð éëä øæòìà éðá éùéôðã éëéä éëåxfrl`ce ,dpeny lr `l` edpinwe` `l xnzi`l `dc ,ith iyitp xfrl` ipa ,edine Ð

.xyr dyy lrøîúéàì æåçà æåçàå òîù àú.drax`e drax` xn`c `ng axl `iywe ,dfn dpenye dfn dpeny ,xyr dyy mdl owiz dync dpin rnye ,iniiw iniiwck `nl` Ð

cqi dnd 'ebe mirax`d zpyae lirl azkc `de.zexnyn xyr dyy mdl owiz dyn [la`] ,irzyn drax`e mixyr cr odilr etiqedy dna Ðàéä éàðú`pz `ki` `dc Ð

.dizeek `pni`w `p`e ,odipyn zexnyn dpeny odl owiz dyn ipzwc lirlcäìåâä ïî åìò.zelrl evx `le ,exiizyp l`xyin daxdy ,elr `l x`yde .ipy ziaa Ðøîéàå øåçùô
.(ck '` minid ixac) zexnyn drax`e mixyr iab aizk `l xegytc ,il `irane Ð

íå÷ìçå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

éàdey dxifb opitlic oeik :yexit - `l men lra jxan s` `l men lra zxyn dn

ywzi` `d :ipyne .'eke jxan s` ,`l - men lra zxync ,zxyn enk `nip - zxynn

cenll dvex cenlzdc opifg `wcn ,mipdk zkxa jxan men lrac d`xp o`kn .'eke xifpl

`yep men lra odk mitk z`iyp oiprlc d`xp ok m` .dil opigce men lrale zxynn jxan

`yep - ezc xindy odkc gikedl yi o`kne .eitk

`ly enk dxeza zexwle eitk `yil xyke ,eitk

eipeg ziaa eyniyy mipdkc `dn di`xe .xind

mdig` mr wlg milhep la` ,ycwna eynyi `l

oinen ilrak mdy xn`wcn .oinen ilra enk

zeyrl ie`x men lray dcear lkc rnyn

.eitk `yep men lra odke ,eyri

éàîå- `xnegl yiw` `lewl zyw`c zifg

xifpl odk zywnc zifg i`n :yexit

ok enk - men lra ied xifpy enk xnele ,lwdl

zxyn dn ,zxynl zyw`e .xyk men lra odk

.ovxga xzen jxan odk s` - ovxga xzen

xeq` xifpy enkc `nipe :yexit ,`xnegl dyw`

zxyn odk enke ,ovxga xeq` odk s` ovxga

!xeq` men lra jxan odk s` men lra xeq`

.'eke `zknq` :ipyne

øî,mixyk lkd jkle - dta dxiy xwir xaq

,dxiy xnel ,mixfnn elit` mileqt elit`

dxiy xwir xn`c o`nle .dta `l` ied `lc

`dc ,miel e` mipdk ediy jixv ok m` ,ilka

.yecw did xnf ilkd
ax
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ìòa Cøáî ïäk óà ,àì íeî ìòa úøLn äî éà¦©§¨¥©©Ÿ©Ÿ¥§¨¥©©
zL÷îc úéæç éàîe !øéæðì L÷úéà àä !àì íeîŸ¨¦§©§¨¦©¨¥§©©§§
,ïðaøcî eäðéð àzëîñà !àøîeçì Léwà ?àle÷ì§¨©¥§§¨©§©§¨¦§¦§©¨©

.àle÷ìeúà åö' øîàpL éôì :úBãîòî ïä elà" §¨¥¥©£¨§¦¤¤¡©©¤
ïä elà" :øîà÷ éëä ?øîà÷ éàî ."'åë 'ìàøNé éða§¥¦§¨¥©¨¨©¨¦¨¨©¥¥
:øîàpL éôì ?úBãîòî eðwéz íòh äîe .úBãîòî©£¨©©©¦§©£¨§¦¤¤¡©
,éðaø÷ úà :íäéìà zøîàå ìàøNé éða úà åö'©¤§¥¦§¨¥§¨§©¨£¥¤¤¨§¨¦
Bðéà àeäå áø÷ íãà ìL Bðaø÷ Càéäå .'éMàì éîçì©§¦§¦©§¥¨¨§¨¤¨¨¨¥§¥
íéøNò íéðBLàøä íéàéáð eðé÷úä ?åéab ìò ãîBò¥©©¨¦§¦§¦¦¨¦¦¤§¦
ãîòî äéä øîLîe øîLî ìk ìò .úBøîLî äòaøàå§©§¨¨¦§¨©¨¦§¨¦§¨¨¨©£¨
òébä .íéìàøNé ìLå ,íiåì ìLå íéðäk ìL íéìLeøéa¦¨©¦¤Ÿ£¦§¤§¦¦§¤¦§§¥¦¦¦©
."íéìLeøéì ïéìBò íiåìe íéðäk ,úBìòì øîLî ïîæ§©¦§¨©£Ÿ£¦§¦¦¦¦¨©¦
,ìàøNé õøàa úBøîLî äòaøàå íéøNò" :ïðaø eðz̈©¨©¤§¦§©§¨¨¦§¨§¤¤¦§¨¥

."Bçéøéa äøNò íézLeïLéôð !?Bçéøéa äøNò íézL §¥¤§¥¦¦§¥¤§¥¦¦§¦¨
òébä .Bçéøéa ïäî äøNò íézL" :àlà !àáeè eäì§¨¤¨§¥¤§¥¥¤¦¦¦¦©
õøàî äìBò äéä øîLnä éöç ,úBìòì øîLnä ïîæ§©©¦§¨©££¦©¦§¨¨¨¤¥¤¤
Bçéøéî äìBò äéä øîLnä éöçå ,íéìLeøéì ìàøNé¦§¥¥¦¨©¦©£¦©¦§¨¨¨¤¦¦

".íéìLeøéaL íäéçàì ïBæîe íéî e÷tñiL éãkíiåìe íéðäk :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà §¥¤§©§©¦¨©£¥¤¤¦¨©¦£©©§¨¨©§¥Ÿ£¦§¦¦
.ïaøwä úà ïéákòî íéìàøNéåæòìà ïa ïBòîL éaø :àðz àúéðúîaéìëe íiåìe ,íéðäk :ø §¦§§¥¦§©§¦¤©¨§¨§©§¦¨¨¨©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ£¦§¦¦§¥

øwéò :øáñ øîe .äta äøéL øwéò :øáñ øî ?éâìtéî÷ éàîa ."ïaøwä úà ïéákòî øéL¦§©§¦¤©¨§¨§©¨¦©§¦¨¨©¦©¦¨©¤¨¨©¦©
.éìëa äøéL,úBøîLî äðBîL ìàøNéì íäì ïwéz äLî :áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà ¦¨¦§¦¨©©¨¨©§¨¨©©¤¦¥¨¤§¦§¨¥§¨¦§¨

ïãéîòäå ãåc àa .äøNò LL ìò ïãéîòäå ìàeîL àa .øîúéàî äòaøàå øæòìàî äòaøà©§¨¨¥¤§¨¨§©§¨¨¥¦¨¨¨§¥§¤¡¦¨©¥¤§¥¨¨¦§¤¡¦¨
éøBab íäá àöniå ,eLøãð ãéåc úeëìîì íéòaøàä úðLa" :øîàpL ,äòaøàå íéøNò ìò©¤§¦§©§¨¨¤¤¡©¦§©¨©§¨¦§©§¨¦¦§¨©¦¨¥¨¤¦¥

."ãòìb øéæòéa ìéçøæòìàî äòaøà ,úBøîLî äðBîL ìàøNéì íäì ïwéz äLî" :éáéúéî ©¦§©§¥¦§¨¥¦¥¤¦¥¨¤§¦§¨¥§¨¦§¨©§¨¨¥¤§¨¨
ãéåc ãqé änä' :øîàpL ,òaøàå íéøNò ìò ïãéîòäå ìàeîLe ãåc àáe .øîúéàî äòaøàå§©§¨¨¥¦¨¨¨¨¦§¥§¤¡¦¨©¤§¦§©§©¤¤¡©¥¨¦©¨¦

!"'íúðeîàa äàøä ìàeîLeìò íeãéîòä éúîøä ìàeîLe ãåc ìL BãBñéî" :øîà÷ éëä §¥¨Ÿ¤¤¡¨¨¨¦¨¨©¦¤¨¦§¥¨¨¨¦¤¡¦©
."òaøàå íéøNòäðBîL ,úBøîLî äøNò LL ìàøNéì íäì ïwéz äLî" :Cãéà àéðz ¤§¦§©§©©§¨¦¨¤¦¥¨¤§¦§¨¥¥¤§¥¦§¨§¤

íéøNò ìò íeãéîòäå íe÷lç ,øîúéà éða ìò øæòìà éða eaøLëe .øîúéàî äðBîLe øæòìàî¥¤§¨¨§¤¥¦¨¨§¤©§¥¤§¨¨©§¥¦¨¨¦§§¤¡¦©¤§¦
éðáì .íe÷ìçiå ,øîúéà éða ïî íéøábä éLàøì íéaø øæòìà éðá eàöniå' :øîàpL ,òaøàå§©§©¤¤¡©©¦¨§§¥¤§¨¨©¦§¨¥©§¨¦¦§¥¦¨¨©©§§¦§¥
úéa' :øîBàå .'äðBîL íúBáà úéáì øîúéà éðáìå øNò äML úBáà úéáì íéLàø øæòìà¤§¨¨¨¦§¥¨¦¨¨¨§¦§¥¦¨¨§¥£¨§¨§¥¥

."'øîúéàì æçà æçàå ,øæòìàì æçà ãçà áàéLéôðc éëéä ék àîéz éëå ?"øîBàå" éàî ¨¤¨¨ª§¤§¨¨§¨ª¨ª§¦¨¨©§¥§¦¥¨¦¥¦¦§¦¦
úéa" :òîL àz ,eåä äòaøà àøwéòî äðBîL ,øîúéà éða éLéôðc éîð àëä ,øæòìà éða§¥¤§¨¨¨¨©¦¦§¦¦§¥¦¨¨§¨¥¦¨¨©§¨¨¨¨§©¥

!àéøeb øa àîç áøc àzáeéz ."øîúéàì æçà æçàå ,øæòìàì æçà ãçà áàáø Cì øîà ¨¤¨¨ª§¤§¨¨§¨ª¨ª§¦¨¨§§¨§©¨¨©§¨¨©¨©
.äðBîL øîàc àpz éàä ék éøîàc àðàå ,àéä éàpz :àéøeb øa àîçäòaøà" :ïðaø eðz ¨¨©§¨©¨¥¦©£¨©£©¦¦©©¨§¨©§¨¨©¨©©§¨¨

íäéðéaL íéàéáð eãîò .ønéàå ,øeçLt ,íéøç ,äéòãé :ïä elàå ,äìBbä ïî eìò úBøîLî¦§¨¨¦©¨§¥¥§©§¨¨¦©§§¦¥¨§§¦¦¤¥¥¤
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תענית. פרק רביעי - בשלושה פרקים דף כז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

כיוון שבני ישראל הם דבר חשוב, ש"הקדוש-ברוך-הוא קרא שמות לכולם", אין בני ישראל יכולים ליבטל או להיות הפקר ח"ו, כיוון 
שהקדוש-ברוך-הוא אינו שוכח אותם לעולם.

משיחת כ"ג טבת, ה'תשי"ט



קפח
miwxt dyelyaa cenr fk sc ± iriax wxtziprz

íå÷ìçå.wlga cg`e cg` lk ly iepk eazke ,drax`e mixyrl Ðéôì÷á íåðúðå íåììá
.drax` oze`n ewlgy zexnyn iy`x slw zekizg rax`e mixyr lr eazk Ðàá

äéòãéeedc slw zekizg yng wlge ewlg lhepe odn cg` `a ,dirci ly dxnyn Ð

ef ecia oiler eidy ,xcqay dpey`x zayl did oey`x ecia dler didy ine ,yy edl

ef xg`.ef xg` ef odizezaya oicaer eid jk Ð

åðúä êëåycwna didy aixiedi elit`y Ð

.dlebd on dler ,zexnynl oey`x oey`xàì
äéòãé äçãédlr `l dlgzne li`ed Ð

dircin zeyrpd zexnyn lk `l` ,aixiedi

caere `a aixiedie ,aixiedil dcearl zencew

dircic dyye xg` xnyn mewna odixg`

.zexnyna zeaxdl `ly dyng oze` oiyer

úåãîòî àìîìàù éôì éñà áø øîàiwqir Ð

.o`hga milk eid od ,oiyer l`xyiy zepaxw

oilk odyneoi` ozekfa micnerd ux`e miny Ð

.'ek oiniiwznìåáîä øåã éùðàëxg`ny Ð

lry li`ede ,miiwzn mlerd oi` oilk ody

iyp` oixew jkl ,cner mlerd oaxw iwqir

ziy`xa dyrna odixra cnrn.éúð÷ú øáë
'åë íäìsili `kidn 'ek oda oixewy onf lk Ð

.mebnb .i`dl dløîùî éùðà ïðáø åðú
ïäéçà ïáø÷ ìò ïéììôúî.mei lkay micinz Ð

øîùî éùðàeidy drax`e mixyr oze` Ð

.odixraíéä éãøåé ìò éðùáipya aizkc Ð

jixve ,"mind jeza riwx idi" (` ziy`xa)

.xacd lr zevxle xikfdléëìåä ìò éùéìùá
úåøáãî"dyaid d`xze" aizkc Ðidz Ð

zeig iptn ewefi `ly ,dikledl dyai die`x

.zerxàøëñàä ìò éòéáøáelzp eay Ð

"zexe`n idi" (ziy`xa) dia aizke ,zexe`nd

.aizk zx`n Ð'åë úåøáåò ìòådia aizkc Ð

."dig ytp uxy mind evxyi" (my)éðôî
íéøöåðä.mdly aeh mei eze` miyery Ð

äøéöéì éùéìùlkae ,iyy meia `xap mc`c Ð

(cl ziy`xa) aizkck ,yelg ied iyily mei

."mia`ek mzeida iyilyd meia idie"äîùð
äøéúéepy Ð.ylg iede ,epnn dze` oilhäîùð
äøéúé.dizye dlik`l ezrc miaigxny Ðïåéë
úáùù.zayd z` xnye gpy Ðùôð äãáà éåå

.ytp iee :oewixhepa yxec ytpie Ðúéùàøá
íéðùá.ziy`xa ziprz meia oixew iele odk Ð

éåä é÷åñô àúìú.`xab cgl eda `ibqe Ðáø
âìåã øîà,miweqt dyly `xew oey`xd Ð

mipyde ,oey`xd ea miiqy weqta ligzn ipyde

enrdyxta oixiiyn oi` meyne .dyly ixd Ð

`lc meyn ,`kil miweqt dylyn zegt

.xyt`÷ñåôoey`x ,mipyl weqtd wiqtn Ð

eze` ivg milyn iele ,ivge miweqt ipy `xew

epd mipy mr odkd `xwy weqtd.mixzàðéðç 'ø
àø÷iwae `qxiba drceie ,`xwn lra didy Ð

.dinrhaìåãâ øòöizxfge izgxh daxd Ð

jxevl mipyl weqtd weqtl il xiziy eilr

`exwl oileki opi`y ,iptl micnely zewepiz

.elek weqtøùôà àì éîð éëä.dxez xtq iab Ð

ipy `l` oey`xd `xw `ly xnel oixeaq oey`xd z`ixw erny `ly oiqpkpd mc` ipa ,oey`xd ea miiqy weqta ligzne blec ipy m` ,oi`veide oiqpkpd meyn ,xyt` i` belicae

.miweqt ipya dil `ibqc ipy i`d ixaqc oi`vei zxfb `ki` mipy `l` xiiyn epi`e miweqt dyly `xew oey`xdyke ,`axeg dipin witpe miweqtíé÷åñô äùù ìù äùøô éáéúéî
.i`w dpyd zeni x`y` Ðäùìù íéøîåà ùéå.opiqxb ikd :izixg` dyxtn Ð(øîàã ïàîì÷åñôéì ÷ñåô øîàã ïàîì âåìãéì âìåã`xew i`n` oiweqt dyng ly dyxt ,xnelk Ð

zxg` dyxta oiweqt dyly ipy?.weqtil e` belcil
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áøik el oi`y ipyde ,miweqt dyly dyxtd y`xn `xew oey`xd :yexit - blec xn`

miycg iy`xa inp oke .oey`xd `xwy dnn `xewe cg` weqt blcn - miweqt ipy m`

?dyxta dlrnl `xew epi` i`n` ?oiblcn i`n`e :ozp xa dcedi epiax axd dywde .oiblcn

it lr s` (bl zeny) "il` xne` dz` d`x"n `ed `xew cren ly elega zaya `dc

"jl lqt"n m` ik zlgzn dpi` dyxtd xwiry

d`x `xew `ed ikd meync :xnel yie !(cl my)

dyxtd dze` lky itl dlrn ly dyxta

,ycg y`xc dyxt la` .`piipr cga irzyn

jkle ,`piipr cgn llk irzyn `l dpin lirl

dfne .blec `l` ,dlrn ly dyxta `xew epi`

zaye zay lka opixw `lc `d` epbdpnl di`x

ep`y ,aeh meia oiyer ep`y enk zay ly dyxt

dyxta oi`y itl rxe`nd itl - zeiyxt oixew

blcpy xnel oi`c .miweqt dyly zay ly

.`piipr cgn ied `lc ,lirl

äøæâ:yexit - oi`veide oiqpkpd meyn

`xwy mipey`xd e`x `ly oiqpkpdy

cg` weqt `xewy ipyd e`xie miweqt dyly

ipy `l` `xw `l oey`xdy exn`i dlrnln

dyly `xew oey`xdyk ,oi`veide .miweqt

`ki` ,miweqt ipy `l` xiiyn epi`e miweqt

ipya dil `ibq ipy i`d ixaqc ,oi`vei zxifb

.miweqt
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תענית. פרק רביעי - בשלושה פרקים דף כז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

כללות העבודה ד'קריאת שמע' הוא עניין ה'מסירות נפש', ומזה נמשך ה'מסירות נפש' לכל מצווה ומצווה בפרט.
ממאמר כ"ג טבת, ה'תשי"ט



קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc ziprz(iying meil)

íe÷lçå,dyyl xnyn lkäòaøàå íéøNò ìò íeãéîòäå,zexnyn §¦§§¤¡¦©¤§¦§©§¨¨
xcqk `edy millekd zexnynd drax` xcq erci mpn`e
ly zexnynd dyy z` xcql cvik erci `l j` ,lirl e`aedy
iy`x drax`e mixyr zeny z` ze`wzt lr eazk okle ,cg` lk

e ,zexnyndíeììallek xnyn lk ly ze`wzt dyy eaxr - §¨
envr ipta,éôl÷a íeðúðeeàázxnynn cg`ìèðå äéòãéwzt §¨§©§¦¨§©£¨§¨©
azkp eayå ,B÷ìçazkp mday ze`wzt dyng cer lhp÷ìç ¤§§¥¤

zexnyn dyng,åéøáçmd cgiy,LLze`wztd ziilr xcqae £¥¨¥
e .df xg` df zay lk ycwna micaer el` zexnyn eidàácg` ¨

zxnynnåéøáç ÷ìçå B÷ìç ìèðå [íéøç]md cgiyïëå ,LL ¨¦§¨©¤§§¥¤£¥¨¥§¥
(áéãéåäé) eléôàL ,íäéðéaL íéàéáð eðúä ïëå .ønéà ïëå ,øeçLô©§§¥¦¥§¥¦§§¦¦¤¥¥¤¤£¦

[áéøéBäé]didy,úøîLî Làøycwna oey`xd xnynd xnelk §¨¦Ÿ¦§¤¤
,dlebd on dlr `l dligzay ,oey`xdäìBò,jk xg` dpnnàì ¤Ÿ

BîB÷nî äéòãé äçcédlr `l aixiedi ixdy ,aixiedi zngn ¦¨¤§©£¨¦§
,dirci `l` dlebd on dligzaàlàe`viy zexnynd lk ¤¨

xnynnäéòãémdøwéò,aixiedil dceara mincewe(áéãéåäéå) §©£¨¦¨
,Bì ìôè [áéøéBäéå],mdn cg` xnyn mewna mdixg` caere ¦§¨¦¨¥

ycgn miwlgzny ,dirci zexnynn mizigtn jk meyne
.zexnyna zeaxdl `ly ,zexnyn dyngl

:dpyna epipyïéøB÷å ïäéøòa ïéñpkúî øîLî BúBàaL ìàøNéå§¦§¨¥¤§¦§¨¦§©§¦§¨¥¤§¦
.úéLàøa äNòîa§©£¤§¥¦
:`xnbd zl`ey,éléî éðäðîdyrna d`ixwd oipr dn xnelk §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .zecnrnl ziy`xaøîà àçà øa á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ©©¨¨©
úBãîòî àìîìà ,éqà áøepwzp mdilry zepaxwd iwqr epiidc ©©¦¦§¨¥©£¨

,zecnrnd,õøàå íéîL eîéi÷úð àì,mdi`hga milk l`xyi eidy Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤
,miniiw eid `l mzekfa micnerd ux`e minyeøîàpLoia zixaa ¤¤¡©

mixzad(g eh ziy`xa),'äpLøéà ék òãà äna íéäìà 'ä øîàiå'©Ÿ©¡Ÿ¦©¨¥©¦¦¨¤¨
y miyxeceíäøáà øîà,'d iptlìàøNé ànL ,íìBò ìL BðBaø ¨©©§¨¨¦¤¨¤¨¦§¨¥
éðôì ïéàèBçEeíäì äNBò äzàdilkäâltä øBãëe ,ìeanä øBãk §¦§¨¤©¨¤¨¤§©©§©©¨¨

.miiwzn mlerd oi`e ,mlera mxfitydéì øîà,'dåéðôì øîà .åàì ¨©¥©¨©§¨¨
,mdxa`,äpLøéà äna éðòéãBä ,íìBò ìL BðBaøil xen` ,xnelk ¦¤¨¦¥¦©¨¦¨¤¨

z` zyxl elkeie ,dilk mda didz `ly mdizepeer lr xtki dn
.ux`ddéì øîàd"awdlLî äìâò él äç÷'lLî æòå úL'åâå 'úL ¨©¥§¨¦¤§¨§ª¤¤§¥§ª¤¤

(h eh my).mdilr extki zepaxwdy xnelk ,åéðôì øîà,mdxa` ¨©§¨¨
íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa çðéz ,íìBò ìL BðBaøj` ,zepaxw yiy ¦¤¨¦©¦§©¤¥©¦§¨©¨

íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa,zepaxw oi`eíäéìò àäz äîlvpdl ¦§©¤¥¥©¦§¨©¨©§¥£¥¤
.mdizepeera dilknBì øîà,'d,úBðaø÷ øãñ íäì ézðwz øák ¨©§¨¦©§¦¨¤¥¤¨§¨

,éðôì íeáéø÷ä eléàk íäéìò éðà äìòî ,éðôì ïäa ïéàøBwL ïîæa¦§©¤§¦¨¤§¨©©£¤£¦£¥¤§¦¦§¦§¨©
.íäéúBðBò ìk ìò íäì ìçBî éðàåjxevl epwzpy zecnrna okle ©£¦¥¨¤©¨£¥¤

miiwzn mlerdy ,ziy`xa dyrna mi`xew eid ,zepaxwd
.x`eank mzekfa

:zecnrna zelitzd oipra `ziixa d`ian `xnbdéLðà ,ïðaø eðz̈©¨¨©§¥
øîLîmilyexia eidy cnrnd iyp` epiidcïaø÷ ìò ïéìltúî eéä ¦§¨¨¦§©§¦©¨§¨

ly cinzdíäéçàl`xyi ipaéLðàå ,ïBöøa ìa÷úiLdãîòîc"kn £¥¤¤¦§©¥§¨§©§¥©£¨
eid ,mdixra evawzdy zexnynïéáLBéå ,úñðkä úéáì ïéñpkúî¦§©§¦§¥©§¤¤§§¦

úBiðòz òaøà,reay eze`a,éòéáøa ,éLéìMa ,úaLa éðMa ©§©©£¦©¥¦§©¨©§¦¦¨§¦¦
,éLéîçáe:`ziixad zhxtne .milltzneéðMamiprzn eid ©£¦¦©¥¦

milltzneíiä éãøBé ìòxn`p df meiay ,eizexrqn ewfpi `ly ©§¥©¨
ziy`xa dyrna(e ` ziy`xa)lr dfa fnxpe ,'miOd KFzA riwx idi'§¦¨¦©§©¨¦

e .epnn ewfpi `ly zevxle lltzdl yiy ,midéëìBä ìò éLéìMá©§¦¦©§¥
úBøaãîxn`p df meiay ,zerx zeign ewfpi `ly(h ` my)d`xze' ¦§¨§¥¨¤

.dikledl dyaid die`x `dzy milltzny fnxpe ,'dWAId©©¨¨
eàøkñà ìò éòéáøáwpgl mxebd oexba ileg -ìò ìBtéz àlL ¨§¦¦©©§§¨¤Ÿ¦©

,úB÷Bðézämda xn`py ,zexe`nd elzp df meiae xg`ny(ci ` my) ©¦
df meia dpkq yi ,[dllw] dx`n oeyln yxcpe ,'e xqg 'zx`n'§ŸŸ

e .zewepiza `xkq`d letiz `ly,úB÷éðéîe úBøaeò ìò éLéîçálr ©£¦¦©¨¥¦
deìété àlL úBøaeòd lre ,odizecle,íäéða úà e÷éðiL úB÷éðéî ¨¤Ÿ©¦¥¦¤¥¦¤§¥¤

xn`p df meiay(k ` my)yiy fnxl ,'dIg Wtp uxW miOd EvxWi'¦§§©©¦¤¤¤¤©¨
.eigiy miclepd lre cledl micizrd zewepizd lr lltzdl

eéä àì úaL áøòáecnrnd iyp`úaMä ãBák éðtî ,ïépòúî`ly §¤¤©¨Ÿ¨¦§©¦¦§¥§©©¨
e ,mipern dil` eqpkiøîBçå ì÷miprzn eid `ly.dîöò úaLa ©¨¤§©¨©§¨

:`xnbd zxxanàì àîòè éàî úaLa ãçàadaiyn .miprzn eid §¤¨§©¨©©£¨Ÿ
:`xnbdíéøöBpä éðtî ,ïðçBé éaø øîàaeh mei eze` miyery ¨©©¦¨¨¦§¥©§¦

.dpkq icil e`eaie mdilr qerkl milelr ea eprzi m`e ,mdly
àeäL éðtî ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaømeiäøéöéì éLéìLmc` ly ©¦§¥©©§¨¦¨©¦§¥¤§¦¦¦¦¨

reawl oi`e ,yelg mc`d df meiae ,zay axra `xapy oey`xd
.ziprz eaäøéúé äîLð éðtî ,øîà Lé÷ì Léømc`d on zwlzqnd ¥¨¦¨©¦§¥§¨¨§¥¨

,oey`x mei lilaíãàa Ba äðzéð äøéúé äîLð ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦§¨¨§¥¨¦§¨¨¨¨
úaL áøòae ,dizye dlik`l ezrc daigxneïéìèBð úaL éàöBîa §¤¤©¨§¨¥©¨§¦
epnî dúBà,yelg didpeøîàpL(fi `l zeny),'Lôpiå úáL'miyxece ¨¦¤¤¤¡©¨©©¦¨©

yúáML ïåékzay i`vena ,dxare zayd z` xnye gpy -éå ¥¨¤¨©©
,Lôð äãáàoi` okle ,ytp ie 'ytpie' oewixhepa miyxecymiraew ¨§¨¤¤

.ziprz ea
:dpyna epipy.'òé÷ø éäé'å 'úéLàøa' ïBLàøä íBia©¨¦§¥¦¦§¦¨¦©

:el` zeiyxta mi`xewd oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd
,àðzzyxt'úéLàøa'z`xwp dzidíéðLae ,mi`exw ipy -éäé' ¨¨§¥¦¦§©¦§¦

.ãçàa 'òé÷ø̈¦©§¤¨
:`xnbd dywnãçàa 'òé÷ø éäé' àîìLac oeik epiidé÷eñt àúìz ¦§¨¨§¦¨¦©§¤¨§¨¨§¥

,eåä,oldlck miweqt dylyn zegtl dxezl zelrl oi`eàlà £¤¨
,(àîòè éàî) íéðLa 'úéLàøa'ixdé÷eñt äMîçcala,ïééåä §¥¦¦§©¦©©£¨£¦¨§¥©§¨

ìMî úBçôé ìà äøBza àøBwä ,(ïðúe),íé÷eñt äLozip cvike §©©¥©¨©¦§¦§Ÿ¨§¦
.mipyl miweqt dyng ly dyxt wlgl

:mikxc izya `xnbd zvxzn,øîà áøipyd,âìBcoey`xd xnelk ©¨©¥
xcqk `ly `xew epiidc blcn ipyde ,miweqt dyly `xew
siqene ,oey`xd ea miiqy weqtd z` `exwl xfegy ,oey`xd

.miweqt ipy eilr,øîà ìàeîLeoey`xd÷ñBtweqtd rvn`a §¥¨©¥
ipy z`e weqtd ly ipyd eivg z` `exwl jiynn ipyde ,iyilyd

.mixzepd miweqtd
:ax zhiya dpc `xnbd÷ñBt øîà àì àîòè éàî ,âìBc øîàc áøå§©§¨©¥©©£¨Ÿ¨©¥

c :`xnbd zx`an .l`enykäLî dé÷ñt àìc à÷eñt ìk øáñ÷̈¨©¨§¨§Ÿ¨§¥Ÿ¤
ervn`a,déì ïðé÷ñt àì ïðàz` ipiqn epl xqn dyn xnelk £¨Ÿ©§¦¨¥

ipyl weqt wlgl mi`yx ep` oi`e ,miweqtl zwlegn dxezd
xefgi ipydy xnel ax jxved okle ,miweqt ipyk e`xewle miwlg

.weqtd z` `exwl
:`xnbd dywn .l`eny zhiya dpc `xnbdìàeîLey,÷ñBt øîà §¥¨©¥

,eixacl dywïðé÷ñt éîe,weqt rvn`aàø÷ àðéðç éaø øîàäå- ¦©§¦¨§¨¨©©¦£¦¨¨¨
,einrhe `xwnd zqxiba iwa didy `xewd lraél äéä ìBãb øòö©©¨¨¨¦

daxd izgxh -ìBãbä àðéðç éaø ìöàrvn`a weqtl il xiziy ¥¤©¦£¦¨©¨
weqt `exwl mileki mpi`y mcnln ip`y zewepizd jxevl ,weqt

,mlyìéàBä ,ïaø úéa ìL úB÷Bðézì àlà ÷Bñôì él øézä àìå§Ÿ¦¦¦¦§¤¨©¦¤¥©¨¦
,ïéeNò ãnìúäìel`eny xizd cvik dxezd z`ixw jxevl j` §¦§©¥£¦

.weqtl
:`xnbd zvxznìàeîLeixd ,aiynéàî àîòè íúäxizd recn - §¥¨¨©£¨©

,eløLôà àìc íeMî,xg` ote`a zewepizd cnllénð àëä ¦§Ÿ¤§¨¨¨©¦
,oey`x meia cnrn iyp` ly dxezd z`ixwaøLôà àìd`xewl Ÿ¤§¨

itk ozip `ly xaq axk blcl ixdy ,xg` ote`a miyp` ipya
.x`eaiy

:`xnbd zxxan .ezhiya oecl dkiynn `xnbdìàeîLeyøîà §¥¨©
âìBc øîà àì àîòè éàî ,÷ñBt:`xnbd daiyn .axkíeMî äøéæb ¥©©£¨Ÿ¨©¥§¥¨¦

ïéñðëpäz` ernyiyke ,`exwl oey`xd xnby xg` zqpkd zial ©¦§¨¦
ipy wx `xw oey`xdy exaqi oey`xd miiqy weqta ligzn ipyd
`xwiy ic dxezl dlerdy exn`iy leykn jkn `vie ,miweqt

,miweqt ipyïéàöBiä íeMî äøéæâee`xie ,oey`xd `xwy xg`l §¥¨¦©§¦
ipy wx `xwi ipydy exaqie ,miweqt ipy wx dyxta ex`ypy

.xen`d leyknd jkn `vie ,miweqt
:zehiyd izyl dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyyäLøt ¥¦¥¨¨¨

dxezaäMîç ìLå ,íéðLa dúBà ïéøB÷ ,íé÷eñt äML ìLmiweqt ¤¦¨§¦¦¨¦§©¦§¤£¦¨
mi`xew ,dwlgl ozip `lyìL àøB÷ ïBLàøä [íàå ,ãéçéa],äL §¨¦§¦¨¦¥§Ÿ¨

,úøçà äLøtî ãçàå Bæ äLøtî íéðL àøB÷ éðMäoipnl milydl ©¥¦¥§©¦¦¨¨¨§¤¨¦¨¨¨©¤¤
.miweqt dyly,íéøîBà Léå`xew ipydyìLäLdyxtn miweqt §¥§¦§Ÿ¨

,zxg`ïéìéçúî ïéàL éôì`exwläLøôayda exzepúBçt §¦¤¥©§¦¦§¨¨¨¨
ìMî.ïé÷eñt äL,zxg` dyxtn `xew recn ,dyweøîàc ïàîì ¦§Ÿ¨§¦§©§¨©

âBìãéì âìBc,iyilyd weqtd lr xefgie ipyd÷ñBt øîàc ïàîìe ¥¦§§©§¨©¥
÷Bñôéì:`xnbd zvxzn .mipyl ewlgpe iyilyd weqta oey`xd ¦§

íúä éðàL,dpyd lk ly dxezd z`ixwa ©¦¨¨
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc ziprz(iyiy meil)

àçååø déì úéàc,dixg`ly dyxtd on mb d`ixwa geex el yiy - §¦¥©§¨
`l zecnrnd zeiyxt z`ixwa o`k j` ,mei ly epiprn lkdy
meia 'riwx idi'e 'ziy`xa' caln zexg` zeiyxta `exwl ozip

.weqtl e` blcl jixv okle ,oey`xd
:dpyna epipyóñeîáe úéøçLa ,íéðLa dúBà ïéøB÷ äìBãb äLøẗ¨¨§¨¦¨¦§©¦§©£¦§¨

äçðnáee oiqpkp'åë ïäét ìò ïéøB÷.rny z` oixewk §¦§¨¦©¦¤
:dpynd ixac yexita zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqp - ¦©§¨§

,daiyidøîà÷ éëéä,xnel `pzd zpeek dn -óñeîáe úéøçLa ¥¦¨¨©§©£¦§¨
dúBà ïéøB÷[zecnrnd z`ixw z`]dúBà ïéøB÷ äçðnáe ,øôqa ¦¨©¥¤§¦§¨¦¨

a,òîL úà ïéøB÷k ät ìò.dgpn lr wx xn`p 'odit lr oixew'eBà ©¤§¦¤§©
éðz÷ éëä àîìc,dpyna `pzd dpy jk `ny -ïéøB÷ úéøçLa ¦§¨¨¦¨¨¥§©£¦¦

dúBà ïéøB÷ äçðnáe óñeîáe ,øôqa dúBàa,òîL úà ïéøB÷k ät ìò ¨©¥¤§¨§¦§¨¦¨©¤§¦¤§©
.dt lra mi`xew sqena s`y

:`xnbd zhyetòîL àzn wtqd heytl rnye `a -,`ziixa ¨§©
àéðúc,ef d`ixw oipraïéøB÷å úñðkä úéáì ïéñðëð óñeîáe úéøçLa §©§¨§©£¦§¨¦§¨¦§¥©§¤¤§¦

äðMä ìk ïéøBwL Cøãk,dxez xtqaìò dúBà àøB÷ ãéçé äçðnáe §¤¤¤¦¨©¨¨§¦§¨¨¦¥¨©
ät.mzaeg ici miaxd z` `ivene ,zqpkd ziaaéëå ,éñBé éaø øîà ¤¨©©¦¥§¦

,øeaöa ät ìò äøBz éøác úBø÷ì ìBëé ãéçéazkay mixac `ld ¨¦¨¦§¦§¥¨©¤§¦
dt lra mxn`l xeq`(:q oihib),ïéñðëð ïlek àlàzqpkd zial ¤¨¨¦§¨¦

dúBà ïéøB÷åa envrl cg` lk,òîL úà ïéøB÷k ät ìòdf ote`ae §¦¨©¤§¦¤§©
eid sqenay x`eane .azkay mixac dt lra xnel xeqi` oi`

.dt lra dgpna wxe ,xtqa mi`xew
:dpyna epipy,'åë ãîòî Ba ïéà ìlä Ba LiL íBé ìkmivr oaxw ¨¤¥©¥¥©£¨

.dlirpa oi`
:`xnbd zxxanäæì äæ ïéa Løôä äîdgpn oia lcadd dn - ©¤§¥¥¤¨¤

.dgpna `le dlirpa cnrnd z` wx dgec mivr oaxwy ,dlirpl
:`xnbd daiyneìlän dgpn -,äøBz éøácdgcp dcnrn oi` okle ©¨¦§¥¨

,mivr oaxw iptneìläån dlirp -,íéøôBñ éøácdgcp okle §©¨¦§¥§¦
.dcnrn

:dpyna epipy.'åë íòäå íéðäk éöò ïîæ§©£¥Ÿ£¦§¨¨
:el` micgein mipnf oipr zx`and `ziixaeëøöeä änì ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨§§

íòäå íéðäk éöò ïîæ øîBìzenieqn zegtyn mday mipnf - ©§©£¥Ÿ£¦§¨¨
oky ,mivr oaxw ze`ianeøîà,minkgäìBbä éða eìòLkux`l ¨§§¤¨§¥©¨

,ipy zia oipaa dpey`xd zelbd xg`l l`xyiíéöò eàöî àìŸ¨§¥¦
dkxrnllaäkL,ycwna mivrd lyeãîòåzegtynelà ©¦§¨§¨§¥

dpyna zexkfendeðúä Cëå .íälMî eácðúäå[epiwzd]íéàéáð §¦§©§¦¤¨¤§¨¦§§¦¦
L ,ïäéðéaLdf xkyaeléôàd m`ì,íéöò äàìî äkLdpyd lkay ¤¥¥¤¤£¦¦§¨§¥¨¥¦

el` mipnfa ,df ote`a mixg` mivr milawn oi`eéäézegtynelà ¦§¥
øîàpL ,ïälMî ïéácðúî(dl i dingp)ïaø÷ ìò eðìtä úBìøBbäå' ¦§©§¦¦¤¨¤¤¤¡©§©¨¦©§©ª§©

eðéúBáà úéáì eðéäìà úéáì àéáäì íòäå íiåìä íéðäkä íéöòä̈¥¦©Ÿ£¦©§¦¦§¨¨§¨¦§¥¡Ÿ¥§¥£¥
áeúkk eðéäìà 'ä çaæî ìò øòáì äðLá äðL íéðneæî íézòì§¦¦§¨¦¨¨§¨¨§©¥©¦§¥©¡Ÿ¥©¨

.'äøBza©¨
:dpyna epipy'åë éî ìëå íiåìe íéðäk íänòåipae ilr iapeb ipae §¦¨¤Ÿ£¦§¦¦§¨¦

.zerivw irvew
:`ziixad zyxtnéòöB÷ éðáe éìò éáðBb éða eéä äî ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨§¥§¥¡¦§¥§¥

,úBòéö÷.jk mny `xwp recn xnelkäøæb úçà íòt ,eøîà §¦¨§©©©©¨§¨
eàéáé àlLå ,äëøònì íéöò eàéáé àlL ìàøNé ìò äøéæb úeëìnä©©§§¥¨©¦§¨¥¤Ÿ¨¦¥¦©©£¨¨§¤Ÿ¨¦

úBàãæBøt eáéLBäå ,íéìLeøéì íéøekamixney -,íéëøcä ìò ¦¦¦¨©¦§¦§§¨©©§¨¦
,mixekiae mivr milyexil elri `ly exnyiyáéLBäL Cøãk§¤¤¤¦

eìòé àlL èáð ïa íòáøéihay zxyrìàøNémilyexil,ìâøì ¨¨§¨¤§¨¤Ÿ©£¦§¨¥¨¤¤
milyexia jlnd mragx ly ezeklnl exfgiy yygymikln d`x)

(ai '`e .eNò äîdéàøéå (øåãä åúåàáù) ïéøLkd[øBcä BúBàaL] àèç ©¨§¥¦§¦§¥¥§¤§©
e enixrd ,mixekiad z` `iadl ickélñ eàéáäd zexitíéøeka ¥¦©¥¦¦

úBòéö÷a íetéçå,me`xi `ly zeyai mip`z -éìòå ,íeìèðe`edy §¦¦§¦§¨¤¡¦
elhp zerivwd zyizk ilk,ïäéôúk ìò.milyexil elreïåéëå ©¦§¥¤§¥¨

ìöà eòébäLdíäì eøîà ,úBàãæBøtmixneyd,ïéëìBä ízà ïëéäì ¤¦¦¥¤§§¨¨§¨¤§¥¨©¤§¦
íäì ïéøîBà,mixykdäìéáã éìebéò éðL úBNòìzeyai mip`z - §¦¨¤©£§¥¦¥§¥¨

zeyezkL úLzënay jxca z`vnp.eðéôúk ìòL éìòáe ,eðéðôl ©©§¤¤¤§¨¥¤¡¦¤©§¥¥
eïäî eøáòL ïåék,mixneyd mze`n -íélña íeøhéòetiie exhir - ¥¨¤¨§¥¤¦§§©¦

,mixekiad mkezay milqd z`.íéìLeøéì íeàéáäåiapeb e`xwpe ¤¡¦¦¨©¦
irvew ipae ,ilrd ici lr mixneyd on miapbzn eidy iptn ilr
.[milnfi`] zerevwna dliacd ilebir z` ekzgy iptn zerivw

ïä ïä ,àðzeyr ,ilr iapeb ipa dyrn oirk -.éúôBúpä éàîìñ éða ¨¨¥¥§¥©§©©§¨¦
:dyrnd z` d`iand `ziixaéàîìñ éða ïä äî ,ïðaø eðz̈©¨¨©¥§¥©§©

àlL ìàøNé ìò äøéæb úeëìnä äøæb úçà íòt ,eøîà .éúôBúpä©§¨¦¨§©©©©¨§¨©©§§¥¨©¦§¨¥¤Ÿ
áéLBäL Cøãk íéëøcä ìò úBàãæBøt eáéLBäå ,äëøònì íéöò eàéáé̈¦¥¦©©£¨¨§¦§§¨©©§¨¦§¤¤¤¦
éàøé eNò äî .ìâøì ìàøNé eìòé àlL íéëøcä ìò èáð ïa íòáøé̈¨§¨¤§¨©©§¨¦¤Ÿ©£¦§¨¥¨¤¤¤¨¦§¥

ïäéøéæb eàéáä ,øBcä BúBàaL àèç,mdly mivrd ixfb -eNòåmdn ¥§¤§©¥¦§¦¥¤§¨
eçépäå ,úBîleñmze`íäì eëìäå íäéôúk ìòe .milyexilïåék ¨§¦¦©¦§¥¤§¨§¨¤¥¨

ïìöà eòébäL,mixneyd lv` -,ïéëìBä ízà ïëéäì íäì eøîà ¤¦¦¤§¨¨§¨¤§¥¨©¤§¦
å ,eðéðôlL CáBMî úBìæBb àéáäì íäì eøîàz`f dyrpúBîìeña ¨§¨¤§¨¦¨¦¨¤§¨¥§§¨

.eðéôúk ìòLeíéìLeøéì íeìòäå íeàéáäå íe÷øét ïäî eøáòL ïåék ¤©§¥¥¥¨¤¨§¥¤¥§¤¡¦§¤¡¦¨©¦
.dkxrnløîBà àeä íäa àöBik ìòå íäéìòå(f i ilyn)÷écö øëæ' ©£¥¤§©©¥¨¤¥¥¤©¦

'äëøáì,zeevnd lr mnvr exqnyåéøáçå èáð ïa íòáøé ìòå ¦§¨¨§©¨¨§¨¤§¨©£¥¨
jtidl eyryøîàð(my).'á÷øé íéòLø íLå' ¤¡©§¥§¨¦¦§¨

:dpyna epipy.äãeäé ïa áàBî úçô éða Ba íéøNòa§¤§¦§¥©©¨¤§¨
:ef dgtyn dzid in zx`and `ziixaïa áàBî úçô éða ,àðz̈¨§¥©©¨¤

äãeäé ïa ãåc éða ïä ïä ,äãeäée`iady dpyna okl mcew xn`py §¨¥¥§¥¨¦¤§¨
`xwp cecy meyn 'a`en zgt ipa' mi`xwpe ,fenza mixyra mivr

,dia`end zexn `ay my lr ok,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¥¥
dcedi oa a`en zgt ipa,äéeøö ïa áàBé éða ïä ïä`a `ed s`y ¥¥§¥¨¤§¨

.cec ly ezeg` dzid diexv en`y ,dia`end zexn
:dpyna epipy.'åëå äãeäé ïa ïéãò éða ìeìàa íéøNòa§¤§¦¤¡§¥¨¦¤§¨

:ef dgtyn dzid in zx`and `ziixa,äãeäé ïa ïéãò éða ,ïðaø eðz̈©¨¨§¥¨¦¤§¨
ïä ïäzgtynäãeäé ïa ãåc éða,fenza mixyra mivr e`iady ¥¥§¥¨¦¤§¨

'ipvrd Fpicr' `xwp cecy meyn 'oicr ipa' mny didebk 'a l`eny) £¦¨¤§¦
(g,,äéeøö ïa áàBé éða ïä ïä ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¥¥¥§¥¨¤§¨

.a`ei `ed 'ipvrd epicr'y
:dpyna epipy.'åë äiðL LBòøt éða eáL úáèa ãçàa§¤¨§¥¥¨§¥©§§¦¨

:`xnbd dywnïéúéðúî éðî,dpynd dzpyp `pz dfi` zhiyk - ©¦©§¦¦
,éñBé éaø àìå äãeäé éaø àìå øéàî éaø àìixdyéàkøéàî éaø Ÿ©¦¥¦§Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥¦©¦¥¦

oa cec ipa md a`a mixyra e`iady dcedi oa a`en zgt ipay
,lirlcke ,fenza mixyra xak e`iady dcediéðúéìdpyi - ¦§¥

a`a mixyra mda mb `pzd'äiðL äãeäé ïa ãåc éða eáL'ipaak ¨§¥¨¦¤§¨§¦¨
e ,yerxtäãeäé éaø éàdcedi oa cec ipa md dcedi oa oicr ipay ¦©¦§¨
,lirlckéðúéìlel`a mixyra mda mbäãeäé ïa ãåc éða eáL ¦§¥¨§¥¨¦¤§¨

,äiðLeéñBé éaø éàa`ei ipa od zegtynd izyy,lirlck diexv oa §¦¨¦©¦¥
éðúéìlel`a mixyra mda.äiðL äéeøö ïa áàBé éða eáLjkne ¦§¥¨§¥¨¤§¨§¦¨

x`ean ,yerxt ipa iabl `l` dpyna ef oeyl dxkfed `ly
.el` mi`pzn cg`k zxaeq dpi`y

:`xnbd zvxzníìBòìk dpyndéaøc àaélà éàpz éøúe ,éñBé éaø §¨©¦¥§¥©¨¥©¦¨§©¦
éñBéxn`y `pzdy ,iqei iax zhiya mi`pz ipy dfa ewlgpe - ¥

a`en zgt ipay xaq ,a`ei ipa md dcedi oa oicr ipay enya
zgt ipay xn`y `pzde ,zxg` dgtyn `l` a`ei ipa mpi`
dgtyn `l` a`ei ipa mpi` oicr ipay xaq ,a`ei ipa md a`en
ok eyr `le ,`iadl eay `l a`ei ipa ok` mdipy zrcle ,zxg`

.dpyna x`eank yerxt ipa `l`
:dpyna epipy.'åë ãîòî Ba äéä àì úáèa ãçàa§¤¨§¥¥Ÿ¨¨©£¨

,éMà áøì àcñç áøc déøa àLéL÷ øî déì øîà̈©¥©§¦¨§¥§©¦§¨§©©¦
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כיוון שבכללות התורה ומצוותיה מחוייבות נשים כמו אנשים – הרי הם מחוייבות גם בלימוד החסידות לכל פרטיה.
משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ט



קצי miwxt dyelya` cenr gk sc ± iriax wxtziprz
àçååø äéì úéàã`l `dc ,`geex dil zil `kd la` .zxg` dyxtn zexwl lekiy Ð

."riwx idie" "ziy`xa" `l` ixwinl ivnäæì äæ ïéá ùøôä äîmivr oaxwc `py i`n Ð

igc `l dgpnc cnrne ,dlirpc cnrn igc?äøåú éøáã åììäopixn`ck ,dgpn Ð

zeptl dcya geyl wgvi `vie" xn`py ,dgpn zltz owiz epia` wgvi :(a,ek) zekxaa

wefig oikixve .mixteq ixacn dlirpce ,"axr

.`kd opiqxb `låìà åãîòipzwc onf Ð

oizipzna`idd meyn ,zepnl ekxved ikd` Ð

`lc ikid ik mi`iap jpd edl cearc dpwz

.ediixz`n edpigcilúåàãæåøô.mixney Ð

íéøåëáleky` d`exe edcy jezl qpkp mc` Ð

iaydxkiay dp`z ,xkinb dilr xyew Ð

.mixeka dze` dyereúåòéö÷ámip`z Ð

ikd .oilebr odn oiyere oze` oiyzek ,miyai

:opiqxbïäéôúë ìò éìòäå.(`ikea) Ðúùúëîá
åðéðôìùedfe .jenqa iptl xg` mewna `edy Ð

ilr iapebze`cfextd on oiapbzny my lr Ð

.ilr iwqr lréúôåúðä éàîìñ éðá ïä ïäÐ

.eyr df dyrn oirkäãåäé ïá ãåã éðá ïä ïäÐ

a`en zgt dil exw ikd`e .l`xyi jln cecÐ

.dia`end zexn `ayäéåøö ïá áàåé`ay Ð

cec zeg` a`ei m` diexv ik .dia`end zexn

mdizeig`e" (a '` minid ixac) xn`py ,dzid

."libia`e diexvãåã éðá ïä ïä ïéãò éðáikdl Ð

(bk a) l`eny xtqa dil ixw,ipvrd epicr

dxeza wqery dryayenvr ocrn Ð

dnglnl `veiyke ,zrlezk.urk dywzn Ð

äéåøö ïá áàåé éðá ïä ïä`id `zbelt Ð

,cec df ipvrd epicr xn` cg (dbibg zkqna)

.a`ei df xn` cgeäéðù ãåã éðá åáù éðúéìÐ

.cec epiid a`en zgt xi`n 'x xn`w `dc'øìå
äãåäéipzw oizipznae .cec epiid oicr ipa Ð

,a`en zgt ipa ipzw xcde cec ipa `icda

oicr ipa dcedi iaxle xi`n iaxlc,cec epiid Ð

.dil irain dipy eayéñåé 'øìåzgt xn`c Ð

.dil irain dipy eay ,a`ei epiid oicre a`en

éñåé 'øã àáéìà éàðú éøúå éñåé 'ø íìåòìÐ

a`ei ipa epiid dcedi oa oicr ipa xn`c o`ncÐ

ikdle ,a`ei epiid a`en zgt ipac dl xaq `l

ipa eay ipzw `ldil `xiaq `le .dipy a`ei

cec ipa od odc inpdipy cec ipa eay ok m`c Ð

.od zxg` dgtyn `l` ,ipzinl dil irain

a`ei ipa epiid a`en zgt ipa xn`c o`ne`l Ð

dgtyn `l` ,a`ei epiid oicr ipac dil `xiaq

.od zxg`
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תענית. פרק רביעי - בשלושה פרקים דף כח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

לזכות  תורה  ולימוד  צדקה  נתינת  עם  זאת  יקשרו  וכיוצא-בזה,  מצווה  בר  כלה,  חתן  מישהו,  לברך  יחדיו  שמתאספים  מאורע  בכל 
המתברכים.

משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ט
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miwxt dyelyaa cenr gk sc ± iriax wxtziprz

äéãéã éçãã ììä àðù éàî.zixgyc cnrn Ðäéãéã éçã àìã óñåî àðù éàîå:ipzwc Ð

.dgpnc `l` dicic igc `lc ,sqen ea oi` ipzw `le ,dgpn ea oi` sqen ea yiy meiéëä
àðéîà÷.xninl `pira `w ikd Ðäéãéã àìà:opiqxb ikd .sqenc Ðìë øîåà éñåé éáø

ãîòî åá ùé óñåî åá ùéù íåéea oi` sqen ea yiy mei :xn`c ,bilt `nw `pz`e Ð

s` ,cnrn ea yic xninl iqei 'x `z`e ,dlirp

.sqen ea yiy it lràåä äìéòðã åàì àìàÐ

dgec sqen oi`e ,cnrn ea yic iqei 'x xn`c

.eze`ïñéðá ãçàáÐy`xc lld dia zi`c

.ycgíéöò ïáø÷oa gx` ipac (sqen oaxw) Ð

.dcediúøîåà úàæcg`a inp ipzw `lcn Ð

oqipadil igc `l ycg y`xc lld `nl` Ð

`l` ,ded `ziixe`c e`lc dpin rny ,cnrnl

.onwlck `bdpnïäéãéá íäéúåáà âäðîla` Ð

zaha cg`a oebk ,dkepgc lld,igc i`ce Ð

lr eze` mixne` ediy edepwiz mi`iapc oeikc

,odilr `az `ly dxv lk lre wxte wxt lk

ozle`b lr eze` oixne` edi oil`bpykÐ

.inc `ziixe`ckãéçécigi elit` ,xnelk Ð

aiig cg`e cg` lky .lldd z` oda xneb

i`n yxetn oikxr zkqna .lldd z` ea xenbl

`l` xneb `l gqtae ,bgd ini lk xnebc `py

oey`x meiwelg zekeqd bgc meyn Ð

.inc envr ipta bgk cg`e cg` lke ,eizepaxwa

äìåâáåmeyn miaeh mini ipy oiyery Ð

.`witqéâåìã éâìãîã`l" oiblcnc ,op` oebk Ð

."jxai epxkf 'd" on ligzpe ,"epl `l 'd eplàì
ìéçúé.ycg y`xa ligzdl jixv epi` Ð'ø

äòáùá øîåà éñåézkqna `xwn ediinrhe Ð

."`aiwr iax" wxta zayäùî äìò äòáùáÐ

biltc o`n `kil i`ce ,xnelk .zegeld lawl

fenza xyr drayac ipzwc oizipznc dlr

zegeld exazypedl `xiaq edlekc llkn Ð

drayac ol `wtp `xwn e`le ,dlr drayac

ipiq xd lr 'd ceak oekyie" aizkc i`dc ,dlr

meia dyn l` `xwie mini zyy oprd edqkie

"iriayd`nei zkqna dil yixcc o`n `ki` Ð

cr oeiqa drayn .ded dxez ozn xg` ik

mixyr :mei mirax` `ki` fenza xyr dray

fenzc xyr ryye ,`ln `edy oeiqc drax`e

.xda dyn cnry mei mirax` ixd ÐàøîâÐ

.epizea`n eplaiw jkúúì ãéîúä øñåä úòîå
'åâå íîåù õå÷ùlhazpe xqedy zrac Ð

cinzdepiidc ,mney uewy ozp meid eze`a Ð

:opiqxb ikd .lkida mlv cnredìò áéúë àäå
ðëíéöå÷ù ó,`pixg` `xw aizk `d xnelk Ð

.ixz rnync ,"mivewy" dia aizkcååä éøúÐ

.lkida dypn ocinrdyäéøáç ìò ãç ìôðå
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.cg` uewy aizkcáéúëã çëúùà`edd lr Ð
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ixty itl ,envrl aeh mei ied `neie `nei lk zekeqa oke .aeh mei cge cg lk dide ,lcbzn
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oixnebc `pci`de ,oey`xd mei `l` lldd ea
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epl yi ikd meyne .dxez zgny ly mei oke

.lld xenbl mei cg`e mixyr
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`l - ikxan i`e .opikxan `l bdpn`c `zi`
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תענית. פרק רביעי - בשלושה פרקים דף כח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

בטח יבין הפליאה מהולה בצער שגרמה לי הידיעה שלפעם הראשונה מהתייסדות כפר חב"ד לא השתתף כבודו בהתוועדות די"ט 
כסלו שם.

ממכתב ימי חנוכה, ה'תש"כ
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déãécrnyne ,cnrn oi` dgpna wxy ,envr cnrn dgec epi` - ¦¥
.cnrn yi sqenay

:dl`yd lr dnz iy` ax,éMà áø déì øîàsqena cnrnd ike ¨©¥©©¦
,envr sqend iptn dgcp epi`éçc déãéc åàìc àzLädgec m` - ©§¨§¨¦¥¨¥

cnrnd z` ,dgpn ly `l` ely epi`y cnrnd z`déãéc[ely] ¦¥
ïkL ìk àì.dpyna x`ean epi` okle `ed heyte ,dgecy Ÿ¨¤¥

:eziiyew z` x`an `yiyw xndéì øîà`l i`ce ,`yiyw xn ¨©¥
j` ,envr cnrn dgec sqeny jka izwtzqpêì àðéîà÷ éëä- ¨¦¨£¦¨¨

,zeywdl izpeekzp jkéçãéì àìsqenàlàcnrnd z`,déãéc Ÿ¦§¥¤¨¦¥
.dgpna cnrnd z` mb dgec recne

z` `l` dgec epi` sqen s` ok`y xaeqd `pz `ian iy` ax
:ecnrndéì øîàok` ,`yiyw xnl iy` axéà÷c éñBé éaø àkéà ¨©¥¦¨©¦¥§¨¥
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z` wx `l` zixgya cnrnd z` dgec epi`y ,jk xn`
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ñeîó,dgpne sqen ly z` dgecdíéöò ïaø÷ådcnrn z` dgecd ¨§¨§¨¥¦
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àçøé Léøa,yceg y`xa lldd z` mi`xewy laa ipa z` d`x - §¥©§¨
eäðé÷eñôàì øáñmpi` ixdy ,lldd z`ixwn mwiqtdl ayg - ¨©§©§¦§

nvrn aeh mei mitiqenk mde ,jka miaiige ,mà÷c àæçc ïåéë¥¨§¨¨§¨
éâBlc éâlãîmpi`e lldd jeza miweqt lr miblcny d`xyke - §©§¦©¥

,elek z` mi`xewdpéî òîL ,øîàz` mi`xew mpi`y dfn gken - ¨©§©¦¨
y `l` daeg meyn llddíäéãéa íäéúBáà âäðîm`y ,e`xwl ¦§©£¥¤¦¥¤

.mwiqtd `le ,miblcn eid `l daeg meyn
:yceg y`xa lld oipra `ziixaãéçé ,àðzmr lltzn epi`y ¨¨¨¦

xeaivdìéçúé àì,yceg y`xa lld xneløîBb ,ìéçúä íàå Ÿ©§¦§¦¦§¦¥
.[yceg y`xa ezxin` jxck ,belica]

:dpyna epipyæenúa øNò äòáLa eðéúBáà úà eòøéà íéøác äMîç£¦¨§¨¦¥§¤£¥§¦§¨¨¨§©
.'åë

:`xnbd zxxan .el` mixacn cg` lk xewn zxxan `xnbd
ïìðî ,úBçelä eøazLð.fenza xyr draya didy micnl okidn - ¦§©§©§¨¨

:xacd xewnl `ziixa `xnbd d`ianLãçì äMLa ,àéðúc[oeiq] §©§¨§¦¨©Ÿ¤
.Ba äòáLa ,øîBà éñBé éaø .ìàøNéì úBøacä úøNò eðzéðdf itl ¦§£¤¤©¦§§¦§¨¥©¦¥¥§¦§¨

:zerxe`nd jynd z` `xnbd zx`aneðzéð äMLa øîàc ïàî©§¨©§¦¨¦§
y ,xaqäìò äòáLáe ,eðzéð äMLaäLîz` lawl ipiq xdl §¦¨¦§§¦§¨¨¨Ÿ¤

e .zegeldäòáLa øîàc ïàîy xaq ,epzipäòáLáe eðzéð äòáLa ©§¨©§¦§¨§¦§¨¦§§¦§¨
mbäLî äìò,mei mirax` my ddye .mlawl ipiq xdláéúëc ¨¨Ÿ¤¦§¦

(fh ck zeny)éòéáMä íBia äLî ìà àø÷iå','oprd KFYnáéúëe ©¦§¨¤Ÿ¤©©§¦¦¦¤¨¨§¦
oiprd jynda(gi ck my)éäéå øää ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå'©¨ŸŸ¤§¤¨¨©©©¤¨¨©§¦

.'äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øäa äLîdler minid oeayg itle Ÿ¤¨¨©§¨¦§©§¨¦¨§¨
ixdy ,fenza xyr draya eniizqd dlilde meid mirax`y

exary xg`le ,oeiqa draya dyn dlr lkd ixaclíéøNò¤§¦
äòaøàåminiïåéñc[mei miyly oa `ln yceg `edy]øñzéLå- §©§¨¨§¦¨§¦§©

mini xyr dyyeäì eìî ,æenúc[enlyp]ïéòaøàdidy dlile mei §©¨§©§¨¦
df itle .xda dynúéçð æenúa øñáéLaeàúàxyr draya - §¦§©§©¨¦¨¨

,lbrd dyrn z` d`xe dpgnl `ae ,xdd on dyn cxi fenza
úBçelì eäðéøázå,zegeld z` xay cine -áéúëc] (áéúëå)[my) §©§¦§©¦§¦

(hi alìâòä úà àøiå äðçnä ìà áø÷ øLàk éäéå''ebeåéãiî CìLéå ©§¦©£¤¨©¤©©£¤©©§¤¨¥¤§©§¥¦¨¨
.'øää úçz íúBà øaLéå úBçelä úà¤©©§©¥¨©©¨¨

`ed ,fenza xyr draya didy ipyd xacd.ãéîzä ìèazx`an ¨¥©¨¦
`ed jkl xewnd :`xnbdàøîb.epizea`n eplaiwy cenil - §¨¨

,`ed iyilyd xacd.øéòä äò÷áeäzrwad ike :`xnbd dywn §§¨¨¦
milyexi zenegáéúkäå ,äåä øNò äòáLa(e ap dinxi)éòéáøä Lãça' §¦§¨¨¨£¨§¨§¦©Ÿ¤¨§¦¦

déøúa áéúëe ,'øéòa áòøä ÷æçiå Lãçì äòLúa(f ap my)ò÷azå' §¦§¨©Ÿ¤©¤¡©¨¨¨¨¦§¦©§¥©¦¨©
,''Bâå øéòä.xyr draya `le ycegl dryza drwaedy x`eane ¨¦§

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,àáø øîàdidy xn`py weqta - ¨©¨¨Ÿ©§¨¨
xaecn ,ycegl dryza z`fäðBLàøae ,oey`x zia oaxega -ïàk ¨¦¨¨

xaecn dpyna -äiðMa,ipy zia oaxega -àéðúc,`ziixaa ©§¦¨§©§¨
æenúa äòLúa øéòä äò÷áeä äðBLàøae.Ba øNò äòáLa äiðMa ¨¦¨§§¨¨¦§¦§¨§©©§¦¨§¦§¨¨¨

,`ed iriaxd xacd.äøBzä úà ñBîèñBtà óøN:`xnbd zx`an ¨©©§§¤©¨
`ed s` jkl xewnd.àøîb§¨¨

,`ed iyingd xacd.ìëéäa íìö ãéîòä:`xnbd zxxanïìðî ¤¡¦¤¤§¥¨§¨¨
:`xnbd daiyn .fenza xyr draya z`f didyáéúëcai l`ipc) ¦§¦

(`i,'íîBL õewL úúìå ãéîzä øñeä úòîe'xqedy zray xnelk ¥¥©©¨¦§¨¥¦¥
lirl epcnle ,mlvd `edy mney uewy lkida ozip cinzd

.fenza xyr draya did cinzd lehiay
:`xnbd dywnäåä ãçåoeylk lkida cnred cg` mlv wx ike - §©£¨

,'mnFW uETW' weqtdáéúkäå(fk h my)ðk ìòå','íîBLî íéöewL ó ¦¥§¨§¦§©§©¦¦§¥
:`xnbd zvxzn .minlv ipy my eidy rnyn 'mivETW' oeylne¦¦

,àáø øîàok`eåä éøz,lkida dypn cinrd minlv ipy -ìôðå ¨©¨¨§¥£§¨©
déãéì déì déøáúå déøáç ìò ãçz` xaye exiag lr cg` ltpe - ©©©§¥§¨§¥¥¦¥

dxaypy df lr `le mlyd mlvd lr xaic oey`xd weqtde ,eci
,cg` didy xn` okle ,eciáéúk äåäc çkzLàålr aezk `vnpe - §¦§©©©£¨§¦
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc ziprz(ycew zay meil)

,exiagl mlvd ixacàúéa éáeøçì úéáö zðàzivx dz` - ©§§¨¦©£¥¥¨
okl ,jixg` l`xyi z` zihdy ici lr 'd zia z` aixgdlCãé̈¨

déì úîéìLàjka 'dl jci z` iznliye dnwp ja iziyr - ©§¦©¥
.dizkzgy

:dpyna epipy.õøàì eñðké àlL eðéúBáà ìò øæâð áàa äòLúa§¦§¨§¨¦§©©£¥¤Ÿ¦¨§¨¨¤
:`xnbd zxxanïìðîdryza dzid ef dxifby epcnl okidn - §¨¨

cr xacna eidy zerxe`nd ipnfn dler jk :`xnbd daiyn .a`a
,milbxnd dyrnáéúëc(fi n zeny)äðMa ïBLàøä Lãça éäéå' ¦§¦©§¦©Ÿ¤¨¦©¨¨

,'ïkLnä í÷eä Lãçì ãçàa úéðMäly oqip yceg y`x `ede ©¥¦§¤¨©Ÿ¤©©¦§¨
,mixvnn mz`vl dipyd dpydøî øîàåa ,minkgd cg` -äðL §¨©©¨¨

däðBLàømixvnn mz`vl,ïkLnä úà äLî äNòaeíé÷ä äiðL ¦¨¨¨Ÿ¤¤©¦§¨§¦¨¥¦
áéúëe .íéìbøî çìLå ,ïkLnä úà äLî(`i i xacna)äðMa éäéå' Ÿ¤¤©¦§¨§¨©§©§¦§¦©§¦©¨¨

,'úeãòä ïkLî ìòî ïðòä äìòð Lãça íéøNòa éðMä Lãça úéðMä©¥¦©Ÿ¤©¥¦§¤§¦©Ÿ¤©£¨¤¨¨¥©¦§©¨¥
.xii` 'ka xacna mzriqp zligzl oniq `edeáéúëemzriqpamy) §¦

(bl iìL Cøc 'ä øäî eòñiå','íéîé úLe,àðéðç øa àîç éaø øîà ©¦§¥©¤¤§Ÿ¤¨¦¨©©¦¨¨©£¦¨
ay ,'d xdn xdn erqpy 'xdn' zaizn miyxecíBiä BúBàerqpy ¥©©¥¥©©

,'ä éøçàî eøñick xya mdl oi`y lr mrxzdl de`z ee`zdy ¨¥©£¥
,'da cexnláéúëedf oipra(c `i my)eeàúä Baø÷a øLà óeñôñàäå' §¦§¨©§£¤§¦§¦§©

,'Bâå 'ìàøNé éða íb ekáiå eáeLiå äåàz,rqnd ini zylya ekae ©£¨©¨©¦§©§¥¦§¨¥§
áéúëemzywa d`lnzp ok`yk jk xg`(k ,gi `i my)mkl 'd ozpe' §¦§¨©¨¤

,'ebe xUA.'Bâå 'íéîé Lãç ãòexq xii`a a"ke `"k 'kay `vnpe ¨¨©Ÿ¤¨¦§
yceg jyna xya 'd mdl `iad f`e ,xyad lr ekae 'd ixg`n
mei a"ke xii` ly mipexg`d minid zray mde ,mei h"k `edy

,oeiqnïézøúå ïéøNò eäì Båäca"ka enlypy -áéúëe .ïåéñaxg`l ©£§¤§¦§©§¥§¦¨§¦
zrxva dzwle dyna mixn dxaicyk okn(eh ai my)íéøî øâqzå'©¦¨¥¦§¨

dpgOl uEgneäì Båäc ,'íéîé úòáLa el` mini enlypy -ïéøNò ¦©©£¤¦§©¨¦©£§¤§¦
áéúëe .ïåéña äòLúå(a bi my)dynl 'd xn`yêì çìL'íéLðà §¦§¨§¦¨§¦§©§¨£¨¦
.'orpM ux` z` Exzieàéðúå,`ziixaaçìL ïåéña äòLúå íéøNòa §¨ª¤¤¤§©©§©§¨§¤§¦§¦§¨§¦¨¨©

äLîd z`áéúëe .íéìbøîmilbxnd zxfga(dk bi my)øezî eáeLiå' Ÿ¤§©§¦§¦©¨¦
,'íBé íéòaøà õwî õøàälr eppelzde eka mrd eixg`ly dlilae ¨¨¤¦¥©§¨¦

l`xyi ux`l m`iadl mixvnn m`ivedy 'd(` ci my)jk xg`e ,
mdl xn`p(hk ci my)xewnd o`kne .l`xyi ux`l eqpki `ly

.ux`l eqpki `ly epizea` lr xfbp a`a dryzay
,enlyp a`a dryz axray xn`z m` :`xnbd dywnéðä̈¥

eåä ãç éëð íBé íéòaøà,cg` mei mixqg el` mei mirax` e`vnp - ©§¨¦§¥©£
yceg `edy fenza h"k ,oeiqa eid minid mirax`n mipy ixdy
wx yi a`a 'g cr milbxnd geliyny `vnp .a`a dpenye ,xqg
dxifbdy `vnp 'mei mirax` uwn' aezka xn`pd itle ,mei h"l

.a`a dryz xg`l dzid
:`xnbd zvxznàzL àéääc æenz ,éiaà øîàday dpy dze` ly ¨©©©¥©§©¦©¨

,milbxnd eglypdeélî ééBlî,mei miyelyl edexaire ede`lin - ©¥©§
,x`eank a`a dryz axra mei mirax` oipn dler okleáéúëc¦§¦

(eh ` dki`)ì ãòBî éìò àø÷','éøeça øBaLcren 'd dyry miyxece ¨¨¨©¥¦§©¨
milbxnd zxfg mei oiekl ,mei miyelyl fenz yceg z` xarl
mdilr xfbie ,a`a dryz lila l`xyi ekaiy ,a`a dryz axrl

.ycwnd zia oaxega 'ixega xeayl'
:zerxe`nd xcq z` x`al `xnbd dkiynnáéúëe(` ci xacna) §¦

,'àeää äìéla íòä ekáiå íìB÷ úà eðziå äãòä ìk àNzå'eøîà ©¦¨¨¨¥¨©¦§¤¨©¦§¨¨©©§¨©¨©
íåéä åúåà) ,ïðçBé éaø øîà äaøekay[ìéì äìéì äúBà] (áøò ©¨¨©©¦¨¨¨©§¨¥

,äéä áàa äòLze ,a`a dryz lil did dlildy xnelkíäì øîà ¦§¨§¨¨¨¨©¨¤
ípç ìL äiëa íúéëa ízà ,àeä Ceøa LBãwämilbxnd ixac lr ©¨¨©¤§¦¤§¦¨¤¦¨

mkgihady 'da mzgha `le ,ux`d z` zyxl mileki mkpi`y
,dilrúBøBãì äiëa íëì òáB÷ éðàåiza lr ,dpy lka df dlila ©£¦¥©¨¤§¦¨§

.mei eze`a eaxgiiy ycwnd
'eke a`a dryza :dpyna epipy.äðBLàøa úéaä áøç̈©©©¦¨¦¨

:a`a dryza axgy xewnd z` `xnbd zx`anáéúëc'a mikln) ¦§¦
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,'Bâå ''ä úéa úà óBøNiå ,íìLeøé,a`a draya sxypy x`eane §¨¨¦©¦§¤¥§
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.df z` df mixzeq miweqtd e`vnpe .a`a ixiyra sxypy x`eane
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íBiä ìk[ixiyrd]øîàpL ,Blek(c e my)ék íBiä äðô ék eðì éBà' ¨©¤¤¡©¨¦¨¨©¦
'áøò éììö eèpé`y.ycwnd ziaa y` ezivd f ¦¨¦§¥¨¤

:df oipra xg` xn`n `xnbd zx`an ef dyxc itløîàc eðééäå§©§§¨©
éìîìà ,ïðçBé éaø[m`]øBcä BúBàa éúééädryza mevd rawp eay ©¦¨¨¦§¨¥¨¦¦§©

,ycwnd zia oaxeg meyn a`aéøéNòa àlà åézòá÷ àì,a`aéðtî Ÿ§©§¦¤¨¨£¦¦¦§¥
.óøNð Ba ìëéä ìL BaeøL:`xnbd zx`anïðaøåz`f s` lry ¤¤¥¨¦§©§©¨¨

c exaq ,a`a dryza zeprzdl erawàôéãò àúeðòøeôã àzìçúà©§©§¨§§¨¨£¦¨
zia lgd a`a dryzay oeike ,dzligz `id zeprxetd xwiry -

.ea zeprzdl eraw sxydl ycwnd
dpey`xa ziad axg 'eke a`a dryza :dpyna epipy.äiðMáe©§¦¨

:`xnbd zxxanïìðîaxg ipyd ziad s`y epcnl okidn - §¨¨
:dfa `ziixa `xnbd d`ian .a`a dryzaàéðúc,`ziixaa §©§¨

ïéìbìâîxacéàkæ íBéì úeëæ,miaeh mixaca lbxenyåxacäáBç §©§§¦§§©©§¨
áéiç íBéìaxgp ipyd ycwnd zia s` okle ,mirx mixaca lbxend §©¨

e .oey`xd ycwnd zia ea axgp xaky meyn ,a`a dryzaeøîà̈§
,minkgáàa äòLz áøò íBiä BúBà ,äðBLàøa Lc÷nä úéa áøçLk§¤¨©¥©¦§¨¨¦¨©¤¤¦§¨§¨

,äéä,axr zrl a`a dryz mei xnelkúaL éàöBîe[oey`x mei] ¨¨¨¥©¨
e ,äéäzpyúéòéáL éàöBî[zipiny]e ,äúéädf reayadzøîLî ¨¨¨¥§¦¦¨§¨¦§©§¨

äúéä áéøéBäé ìL,dcearaå äøéL íéøîBà eéä íiåìäåìò ïéãîBò ¤§¨¦¨§¨§©§¦¦¨§¦¦¨§§¦©
íðëec,mzxiy mewn `ede `ahvi` oirk ieyryeéä äøéM äîe ¨¨©¦¨¨

íéøîBàweqtd z` ,oaxegd zrya(bk cv mildz)úà íäéìò áLéå' §¦©¨¤£¥¤¤
øîBì e÷étñä àìå ,'íúéîöé íúòøáe íðBàweqtd jynd z` ¨§¨¨¨©§¦¥§Ÿ¦§¦©

ïëå .íeLáëe íéøëð eàaL ãò ,'eðéäìà 'ä íúéîöé'axgpyk did ©§¦¥¡Ÿ¥©¤¨¨§¦§¨§¥
ycwnd ziad.äiðMa©§¦¨

'eke a`a dryza :dpyna epipy.øúéa äãkìð¦§§¨¥¨
`ed a`a dryza df didy xewnd :`xnbd zx`anàøîbcenil - §¨¨

.epizea`n eplaiwy
'eke a`a dryza :dpyna epipyøéòä äLøçð.milyexi ¤§§¨¨¦

:ycwnd ziae xird zyixg zra didy dyrn d`iand `ziixa
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ìàéìîb ïaø ìòowfdLøãnä úéáa ãîòå ãçà ïBãà àa ,äâéøäì ©©¨©§¦¥©£¦¨¨¨¤¨§¨©§¥©¦§¨
íèBçä ìòa ,øîàådxevde dnewd lra -Lwaúî,dbixdlìòa §¨©©©©¤¦§©¥©©

ìàéìîb ïaø òîL .Lwaúî íèBçä,eil` ezpeeky oiadeàLè ìæà ©¤¦§©¥¨©©¨©§¦¥¨©¨¨
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oec` eze` eil`àòðöaeCì àðìévî éà ,déì øîàjliv` m` - §¦§¨¨©¥¦©¦§¨¨
,dbixdnéúàc àîìòì él úéúééî.`ad mlerl ip`iaz m`d -øîà ©§¦¦§¨§¨§¨¥¨©
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קצה miwxt dyelya` cenr hk sc ± iriax wxtziprz
äéì úîéìùà êãéå äéúéá éáåøçàì úéáö úðàzivx dz` :exiagl xne` mlvd Ð

jixg` l`xyi zihdy ,mewn ly ezia aixgdljl iznliye dnwp ja iziyr ip`e Ð

:xnelk ,[milk] zli`y oeyl .il [zilye`] jcie `zia iaexg`l ziav zp` :xg` oeyl .ici

.icia dlre'åëå íåéä åúåà àðéðç øá àîç éáø øîàå.eiykr ,xdn oeyl ,xdn Ð

mcew xii` ycgn mini xyr dryz lehzyk

eid dxyr edpde ,dxyr edl eyt oprd ziilr

,mixn zxbqdc draye mini zyly jxc oia

xya elk`y mini dryze mixyr ly ycgeÐ

dync gkzy` `zyde .dryze miyly ded

.oeiqc dryze mixyra milbxn glyéðä
ãç éëð íéòáøàdryze mixyre oeiqn mipy Ð

fenzna`n dpenye ,cg`e miyly ded ÐÐ

.dryze miyly dedáééç éãé ìò äáåçåÐ

ikd .zerx ea zeidl oilibxc ,a`a dryz epiid

:opiqxb.éàëæ éãé ìò úåëæ ïéìâìâîúáù éàöåî
.oey`x mei Ðúéòéáù éàöåî.zipiny Ðïëåã

oicner miel eilre ,`ahvi` oirk ieyr mewn Ð

.xxeylíúéîöé íúòøáå íðåà úà íäéìò áùéå
åðéäìà 'ä íúéîöé,"'d zenwp l`" xenfna Ð

meia dil ixn`c i`de .iriax mei ly xiy `ede

oey`xded `nlra `iili` Ð,ediineta ltpc

`iili` yexit .(`,ai) oikxra opixn`ckÐ

"dpiw `y" l`ifer oa ozpei mebxz oky ,dpiw

(gk l`wfgi)dlezak il`" enke .`iili` leh Ð

:eyexity ,(` l`ei) "dixerp lra lr wy zxebg

.ikae ippewøéòä äùøçð(b dkin) aizkck Ð

ziyrpe dlek dyxgpy ,"yxgz dcy oeiv"

.dyexg dcykíèåçä ìòádnew lra Ð

.xecd lecb :xg` oeyl .dxeveù÷áúîÐ

iyp` ea exiki `ly ,dil xn` fnxa .bxdil

.jlndàùè"`zxrna eyh" enk .`agp Ð

.(a,bl zay)ìæàl`ilnb oax lv` oec`d Ð

.`rpvaåäééðéî ãç úéîå,oivreid on Ð

.xefbl erxdy lr odl rxi`y oixeaqkeàéâ
ïåéæç.my oilkzqn lkdy ,milyexi Ðø÷ø÷î

.dlli oeyl Ðòåùå øé÷oeyl ,wrefe opewn Ð

"xiw" .(g edinxi) "inr za zrey lew dpd"Ð

.(a,hlw) oileg zhigyac ixiw enkøää ìàÐ

.mnyy oeiv xd liayaøãà ñðëðùîini Ð

.gqte mixet :l`xyil eid miqp
ìéæéð
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ycgl mipye mixyrn `vnz df itl ok m` .mini miyly ied - mini ycg cre ,dryze

ixd - 'd xdn erqpy mini dylye ,oeiqc mizye mixyr cr mly ycg xii` dfc ipyd

mixyrac mini ipy ediipin lc .dylye miyly

eyt .mini ipy edl xzii`e - oprd dlrp ycga

on cg`dy dyly on `nei lc ,dylye mixyr

- xqg xii`y ,ycgd llka did mini dylyd

.mipye mixyr edl yt

øîà- deiln iieln `zy `iddc fenz iia`

elkiy ick ,mini miylyn eze` eyre

fenzc mei miyly .a`a dryza mini mirax`d

.milbxnd gly dryze mixyrac ,oeiqc cg`e

dryz meiae .mini mirax` ixd - a`a dryze

.ux`d xezn milbxnd eay a`a

áùéå`le mzinvi mzrxae qpe` z` mdilr

cr epidl` 'd mzinvi xnel ewitqd

izy yi weqt eze`a :yexit - 'eke miaie`d e`ay

cr ipyd xnel ewitqd `le ,"mzinvi" minrt

oi`c ab lr s` :wgvi epax xne`e .meyake e`ay

- zay i`ven ly xiy xenfna llk weqt eze`

inlyexiae .weqt eze` exn`y jk mdl rxi`

il`" enk ied `iili` :yexit ,hwp `iili` :yxtn

mlerd oixewy enk ,dpiw oeyl iedc ,"dlezak

.f"rla `"ipe`ix
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."õøàì eñðké àlL eðéúBáà ìò øæâð áàa äòLúa"§¦§¨§¨¦§©©£¥¤Ÿ¦¨§¨¨¤
,úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå" :áéúëc ?ïìðî§¨©¦§¦©§¦©Ÿ¤¨¦©¨¨©¥¦
äðL :øî øîàå ."ïkLnä í÷eä ,Lãçì ãçàa§¤¨©Ÿ¤©©¦§¨§¨©¨¨¨
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תענית. פרק רביעי - בשלושה פרקים דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

והתקשרות  המידות  וזיכוך  בבירור  דבר  פעולת  היינו  בעבודה,  לבוא  צריך  עמוקים,  היותר  בעניינים  אפילו  והשגה,  ידיעה  עניין  כל 
פנימית הנקרא בלשון החסידות עבודה.

היום יום ו טבת



קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc ziprz(ycew zay meil)

:daeh dvr dler a`a da herinde xc`a dgnya ieaixd onøîà̈©
éøëð éãäa àðéc déì úéàc ìàøNé øa ,Ckìä ,àtt áøl`xyi oa - ©¨¨¦§¨©¦§¨¥§¦¥¦¨©£¥¨§¦

,mixkp ly ze`kxra oic el yiydépéî èénzLéìepnn hnzyiy - ¦§©¦¦¥
déìfî òéøc ,áàaoeik l`xyil rx lfn yi df ycegay iptn - §¨§¦©©¨¥

,md dxifb iniydéùôð éöîéìåoiiczdl envr `ivndl lczyie - §©§¥©§¥
enrdéìfî àéøác ,øãàa.xzei gilvie l`xyil aeh lfn yi eay - §£¨§©§¨©¨¥
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íéì÷c elàminiiwzne ,mdn qpxtzdl lwe aexl laaa miievnd ¥§¨¦
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íéøzeî éLéîçaqakl.úaMä ãBák éðtî,oiadl yieéàîìdnl - ©£¦¦¨¦¦§¥§©©¨§©
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dryz ea lgy reaya qakl xeq`y dpynd ixaca zwelgn
:a`aeðL àì ,áø øîàxeq`yàlày miniaåéðôì,reay eze`a ¨©©Ÿ¨¤¨§¨¨
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,øeñà énð åéøçàì eléôà.reay eze` lka minkg exq`y £¦§©£¨©¦¨
:`ziixan l`eny lr dywn `xnbdäòLz ìçL úaL ,éáéúéî¥¦¥©¨¤¨¦§¨
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.zevg xg` zay axra lgy a`a
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äîìL úãeòñk eléôà BðçìeLjlndBzòLa,ezekln zrya - §¨£¦¦§©§ŸŸ§©§
zeklda sqep oic .zleq xek miyly eixye `ed milke` eidy

:a`a dryzLãç Làøî ñaëìe øtñì øeñàåa`,úéðòzä ãòåj` §¨§©¥§©¥¥ŸŸ¤§©©©£¦
,reay eze`a s` xzen dixg`l cinäãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨

øeñà Blek Lãçä ìk ,øîBà.qakle xtqlìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¥¨©Ÿ¤¨©¨¦§¤©§¦¥
àlà øeñà Bðéà ,øîBàlkaúaL dúBà[reay],ãáìaxg`l s`e ¥¥¨¤¨¨©¨¦§¨
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פעולתו של המשיח בעולם היא – עניין השלום והאחדות, כמו שכתוב: "...וגר זאב עם כבש גו'".
תורת מנחם כרך ל, עמודים 247-249



c"agקצח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ëíôeb Cøöì íà-ék íìèìèì øeñà ¯ øéL éìk øàLe úBøöBöç Bà øôBMä ïëå[kxéìk ïéãk ,íîB÷î Bà §¥©¨£§§¨§¥¦¨§©§§¨¦¦§Ÿ¤¨§¨§¦§¦
øeqàì BzëàìnL[`kx:è"ìùå ç"ô÷ú ïnña øàaúiL Bîk ,úaLa øéL éìëa ønæì Bà òB÷úì øeñàL , ¤§©§§¦¤¨¦§©§©¥¦§¥¦§©¨§¤¦§¨¥§¦¨§

כ  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
íôåâ êøåöì [ëø אחר דבר בו לסמוך כגון -220.

øåñéàì åúëàìîù [àëø השנה ראש בליל גם שופר לטלטל מותר -221.

zetqede mipeiv
מחמת 220) כמוקצה דינו עליו, מקפיד ואם ציונים. ראה

יב). ס"ק (פמ"ג כיס חסרון
לטלטלו 221) שמותר וכלֿשכן תקיעתו, זמן זה שאין אף

אחרים  לזכות שיצטרך במקרה עבורו זמין שיהיה כדי ביום
שלא  לא אך חובתו, ידי יצא כבר הוא אם גם שופר בתקיעת

כלל. לצורך

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

באילן  וכן העשבים ע"ג לילך מותר אם שלו סימן ב חלק

Ê צדדיהם משלשת תחתיהם וחלל טפחים ג' גבוהים היו
הם  והרי שם גבוה שהקרקע תחתיהם חלל אין א' ומצד

אפילו  להשתמש אסור לארץ שם לארץ שוים השוה בצד
גבוהים  הם צדדים ומב' לארץ שוין הם צדדים מב' אם אבל
הגבוהים  בצדדים אפילו להשתמש מותר מהארץ טפחים ג'

השוים: בצדדים להשתמש שמותר מקום כנגד עד

Á יחף הולך ואפילו בשבת עשבים גבי על לילך מותר
מכל  ויתלשו אצבעותיו בקשרי עשבים שידבקו ואפשר

ומותר: הוא מתכוין שאין דבר מקום

Ë זורע ומשום חורש משום חייב לזרעים מים המשקה
והוא  החורש כמו הקרקע את ומרכך שמרפה מפני
שאוכל  מי ולפיכך הזורע כמו הזרעים להצמיח שמתכוין
מפני  העשבים על ידיו ליטול שלא ליזהר צריך בגינה
ולא  רישיה פסיק לכך מתכוין שאינו ואף אותם שמשקה
נכרי  של אפילו או חבירו בגנת אוכל אם ואף הוא ימות
מלאכה  הוא והרי שבה העשבים בגידול כלל חפץ לו שאין
אבל  סופרים מדברי אסור מקום מכל לגופה צריכה שאינה
מפני  משקים ושאר יין או רגלים מי עליהם להטיל מותר
בלבד  מים אלא אותם מצמיחים ואין אותם שורפים  שהם

במשקין. אף ליזהר וראוי

מפני  מים עם שם ישתמש אם בגינה כלל לאכול שלא וטוב
מים: מעט שם יפול שלא ליזהר יוכל שבקושי

È שסופן גשמים ירידת במקום זרעים מלהשליך ליזהר יש
אלא  ישליך לא לתרנגולים ישליך ואם שם להצמיח
דריסת  במקום הוא ואם ליומים או ביום בו שיאכלו כשיעור

זורע: משום בו ואין לצמוח סופן שאין מותר אדם רגלי

* * *

‡È חשובים הכלי מלחות הכלי אזן על שעלו עשבים
חייב  והתולשן גידולן דרך שזהו כיון לקרקע כמחוברים
גידולו  ממקום כישות התולש וכן מגידולו דבר עוקר משום
שנזרעו  זרעים התולש אבל לקרקע מחובר שאינו פי על אף
אבל  שם זריעה דרך שאין מפני פטור נקוב שאינו בעציץ
בעלייה: מונח הוא אפילו סופרים מדברי ממנו לתלוש אסור

·È לק כמחובר שהוא מפני חייב נקוב מעציץ רקע התולש
לחלוחית  שמריח הנקב ידי על הקרקע מן שיונק לפי
אויר  שיש יתידות גבי על מונח הוא ואפילו שם דרך הקרקע
מן  קצת שיונק לפי כמחובר הוא הרי לקרקע בינו מפסיק
קרקע  גבי על מונח היה אם ולפיכך האויר דרך הקרקע
התורה  מן תולש משום חייב אינו יתידות גבי על והניחו
יתידות  גבי על מונח היה אם וכן הוא כמחובר ועדיין הואיל
אבל  התורה מן נוטע משום חייב אינו קרקע גבי על והניחו
גבי  על להניחו קרקע גבי מעל ליטלו אסור סופרים מדברי
גבי  על מונח היה אם וכן לתולש שדומה משום יתידות

לנוטע. שדומה משום קרקע גבי על להניחו אסור יתידות

מותר. נקוב בשאינו אבל נקוב בעציץ זה וכל

שאינו  אפילו חרס של אבל עץ בשל אמורים דברים במה
והם  השרשים בפני עומד החרס שאין כנקוב הוא נקוב
בהיפך  אומרים ויש החרס דרך הקרקע מן ויונקים מפעפעים
מתלחלח  הוא עץ של אבל חרס בשל אמורים דברים שבמה
ויש  נקוב שאינו אף השרשים בפני עומד ואינו מהקרקע
אף  חרס בשל בין עץ בשל בין וליזהר הסברות לב' לחוש

נקובים: שאינן פי על

‚È אם לחים שיהיו כדי יום מבעוד בעפר שתחבן עשבים
דרך  על ולהוציאם בהם לאחוז מותר מגולין עלין מקצת

שי"א: בסי' שנתבאר
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* * *
„È פירות ובו האילן מן שבת מערב שנפשח אילן של יחור

בשבת: הפירות ממנו לתלוש מותר

ÂË ועשבים קשים בו ועלו הגג מן מים המקלח צנור
ומתפשטים  יוצאים ומימיו קילוחו ומעכבים שסותמים
שכיון  בצנעה ברגליו למעכו מותר לבית ודולפים בגג
גזרו  לא ברגליו אלא עושה שאינו הוא שינוי ידי על שמתקן

הפסד: במקום בזה

ÊË בו להריח אסור לאכילה הראוי דבר וכל ותפוח אתרוג
אבל  לאכלו כדי אותו יקוץ שמא גזרה מחובר בעודו
וזה  ריחו אלא הנאתו אין שהרי בו להריח מותר מחובר הדס
מהֿשאיןֿ יקצצנו, ולמה מחובר בעודו אפילו לעשות יכול
לך  אין מחובר בעודו יאכלנו אם ואף לאכילה הראוי דבר כן
ביד  אלא בפיו תלישה דרך שאין ואף מזו גדולה תלישה
כמ"ש  פטור בפיו שהיונק (כמו התורה מן הוא ופטור בלבד

סופרים: מדברי אסור מכלֿמקום שכ"ח) בסי'

ÊÈ שיצמחו כדי במים בהם וכיוצא ושעורים חטים השורה
זמן  ששורה והוא שהוא בכל וחייב זורע תולדת זה הרי
לבהמות  להאכיל למים שעורים ליתן מותר אבל ארוך
לפי  כלום בכך אין מאכילתם במים ישאר אם (ואף לאלתר
שיצמיחו  הוא רישיה פסיק לאו למים שנתנם שבשעה

כולם): את תאכל שהבהמה שאפשר

ÁÈ שיש בענין יום מבעוד לתשמיש שהוכנו אילנות ענפי
ש"ח  בסי' כמ"ש בטלטול ומותרים עליהם כלי תורת
פרחים  בהם יהיו שלא ובלבד בשבת במים להעמידם מותר
שלא  ליזהר וצריך המים מלחלוחית נפתחים שהם ושושנים
במים  יעמידם אלא שם להעמידם כדי כלי אל מים ליתן
אסור  יום מבעוד במים העמידם ואפילו מכבר בכלי שהיו
כלי  לתקן שטורח מפני ויו"ט בשבת מים עליהם להוסיף

תרנ"ד: סי' עיין

ËÈ שיבשו האילנות שאר וכן באיביהם שיבשו תאנים
שהם  אע"פ חייב בשבת מהם התולש בהם פירותיהם

טומאה: לענין כתלושים

* * *
Î מותר צדדין בצדי אבל האילן בצדדי להשתמש אסור

בשבת  בו לעלות אסור האילן לצדדי הסמוך סולם כיצד
בהם  סמוך שהוא האילן בצדדי משתמש הוא שבעלייתו
הסולם  לסמוך מותר האילן בצדי תקוע יתד יש אם אבל
צדדין  צדי והסולם צדדין הוא שהיתד עליו ולעלות ביתד
צדדין  נקרא היתד כלכלה בו ותלה באילן יתד נעץ אם וכן
אבל  מהכלכלה חפץ ליטול ומותר צדדין צדי והכלכלה
משתמש  הוא זו שבנטילה מפני ליטול אסור עצמה הכלכלה
היא  עצמו באילן תלויה הכלכלה ואם צדדין שהוא ביתד
צר  הכלכלה פי ואם חפץ ממנה ליטול ואסור צדדיו נקראת
ענין  בכל אסור האילן מניד מהכלכלה החפץ שכשנוטל

עצמו: באילן שמשתמש מפני

‡Î מפני אסור בתש אבל בריא באילן להשען (מותר
באילן): משתמש זה והרי שמנידו

·Î מוקצה שהוא (מפני להנידו ואסור באילן ליגע מותר
בטלטול): ואסור

מתכוין: שאינו ודבר הבית כבוד דין שלז סימן ב חלק

כגון ‡ בלעדיו אפשר אפילו מותר מתכוין שאינו דבר כל
על  לגררן מותר קטנים בין גדולים בין וספסל כסא מטה

ובל  קרקע נעשה גבי אם ואף חריץ לעשות יתכוין שלא בד
הוא  מתכוין שאינו דבר כי כלום בכך אין מאליו חריץ
לגררן  צריך ואין בידיו ליטלן לו אפשר שהקטנים ואע"פ

מתכוין. שאינו דבר בכל וכן לכך הצריכו לא

ופסיק  חריץ עושין שבודאי לגרור אסור מאד הגדולים אבל
ואינו  הוא יד כלאחר שחופר ואע"פ הוא ימות ולא רישיה
לחפור  שדרך מהכלים בו וכיוצא במרא כשחופר אלא חייב
שאינה  מלאכה וגם הבית קרקעית הוא מקלקל וגם בהם
ואפילו  סופרים מדברי אסור כן פי על אף היא לגופה צריכה
בו  לעשות אפשר שאי בו וכיוצא בשיש המרוצף בקרקע

מרוצף: שאינו משום גזירה לגרור אסור חריץ

* * *
הגומות · להשוות מתכוין שאינו כיון הבית לרבץ מותר

הוא. רישיה פסיק ולאו האבק יעלה שלא אלא

קרקע  הוא ואם הוא רישיה דפסיק הבית לכבד אסור אבל
להשוואת  בו לחוש שאין בקרשים וכלֿשכן באבנים מרוצף
לפי  מרוצף שאינו משום בו גזרו (ולא לכבדו מותר גומות
בו  יש ואפילו היום) צורך בו שיש דבר הוא שהכיבוד
האסורים  מהדברים בהם וכיוצא אגוזים וקליפי עפרורית
שהתירו  רעי של כגרף לו שהם מפני לכבדם מותר בטלטול
בשאינו  אפילו מתירין ויש כבודו מפני לאשפה להוציאו לו

גומות. שישוה הוא רישיה פסיק דלאו מרוצף

וכן  מרוצף שאינו משום גזרה במרוצף אפילו מחמירין ויש
לכבד  להקל נוהגים אבל לשנות ואין אלו במדינות נוהגין
גומות  משוין ואינן הקלים אווז כנף או מטלית או בגד ע"י
נכרי  ע"י מותר רישיה פסיק שכל ענין בכל מותר נכרי וע"י

רנ"ג: בסי' כמ"ש

שלא ‚ מקסמים העשויים במכבדות הבגדים לכבד אסור
ואף  כלי סותר זה והרי רישיה בפסיק קסמיהם ישברו
סי' עיין סופרים מדברי אסור מכלֿמקום פטור, שמקלקל
בהם  לכבד אסור אילן מענפי העשויין מכבדות (וכן שי"ד
התירו  ולא המתירין לדברי המרוצף בקרקע אפילו זה מטעם

נשברת): שאינה תמרה של במכבדות אלא המתירין

נופחים „ ואין אותו מדיחים ואין הקרקע את סכין אין
אסור  במרוצף ואפילו גומות להשוות יבא שמא הקרקע

המתיר  לדברי צורך אף בהם אין אלו שדברים לפי בכיבוד ין
מרוצף  בין בהם לחלק רצו לא לפיכך בכיבוד כמו כך כל

הכל: ואסרו מרוצף לשאינו

כבידה ‰ שהיא שכיון הארץ על מלאה חבית לצדד אסור
וכן  הוא רישיה ופסיק בצדדיה ודאי גומות להשוות יבא
הארץ  מן מגביהה אלא ממנה וישפוך חבית יכריע לא
שמקלקל  ואף בודאי הארץ מן יחפיר כן לא שאם ושופך
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כלאחר  חופר וגם היא לגופה צריכה שאינה מלאכה וגם הוא
סופרים: מדברי אסור אףֿעלֿפיֿכן הוא יד

* * *

קול: השמעת משום בשבת האסורים דברים שלח סימן ב חלק

לא ‡ אבל בלבד בפה אלא שיר של קול להשמיע אסור
של  קול ואיזהו שיר כלי יתקן שמא גזרה אחר בדבר
כגון  שיר כדרך קצת בנעימות להשמיעו שמתכוין כל שיר
מתכת  כלי על ומטיף נקבים מלא בכלי מים שנותנים מה
בשביל  נעים קול שישמע כדי טיף טיף אחר טיף טיף כפוי
אלא  כן לעשות אסור מרדימו נעים שקול שישן החולה
כלי  של קול כעין שהוא מפני לבריא לא אבל בלבד לחולה
בחוזק  מטיף אם אבל שיר כלי יתקן שמא לגזור ויש שיר
כלי  של קול כעין שאינו לבריא אף מותר הישן שיקץ כדי
כדי  הדלת על להקיש וכן ובנחת בנעימה שאינו כיון שיר
מותר  שיר דרך שאינו מקול בזה כיוצא כל וכן לו שיפתחו

להשמיעו.

המיוחד  בכלי להשמיעו אסור כן פי על שאף אומרים ויש
בטבעת  הדלת על להקיש כגון יתקנו שמא גזרה לכך
אסור  ולכן שיר של לקול מכוין שאינו אף בה הקבועה
כלי  ע"י הכנסת לבית לקרוא הדלת על להכות לשמש
ויש  נוהגין וכן הדלת על בידו מכה אלא לכך המיוחד
לכך. מיוחד שאינו אחר בכלי בשבת שמכה נוהגין מקומות

והוא  זה לקול כשצריך אלא בזה איסור אין ומכלֿמקום
לקול  מכוין שאינו אלא לכך המיוחד בכלי להשמיעו מתכוין
כלי  באותו כלל קול להשמיע מתכוין אינו אם אבל שיר של
כשנוטל  מאליו נשמע שהקול אלא כלל לו צריך שאינו מפני

כ  עופרת הכלי בה שיש וטבעת עינבל בו שיש זוג גון
על  קול שמשמיעים אף ולהניחן ליטלן מותר קול משמיע
המשמיע  זוג בו שקבוע בבגד לבוש לילך ואפילו זה ידי

לכך. מתכוין שאינו כיון מותר שיר של קול

שבה  רצועה הפרוכת על בשבת לתלות מותר זה ומטעם
הכנסת  בית לאנשי קול להשמיע כדי פעמונים תלויים
שאף  ויקומו שישמעו כדי תורה הספר שמוציאים בשעה
פתיחת  בשעת קול שישמיעו מתכוין הפעמונים התולה שזה

כדי  כלל מתכוין אינו הארון הפותח אותו מכלֿמקום הארון,
כיון  לאסור אין לכך מתכוין היה אם ואף קול להשמיע
לצורך  אפילו והרי ויקומו העם שישמעו מצוה צורך שהוא
וכלֿשכן  שיר של קול אפילו להשמיע התירו שיישן חולה
ובנחת  בנעימה אינו שהרי שיר של קול ואינו מצוה לצורך

בלבד: לכך המיוחד בכלי שהוא אלא

* * *
מותר · בפיו אבל מעשה ע"י קול במשמיע זה וכל

אלא  בפה שירה כדרך אינו אפילו שיר של קול להשמיע
לחביריהם  שקורין אלו כגון צפור כקול או זמר כלי כקול
להנעים  רגילין הצפצוף שבאותו אע"פ כצפור ומצפצפין
כלי  יתקן שמא לגזור שאין לפי בשבת לעשותו מותר בשיר
פיו: ע"י לא אבל מעשה איזה ע"י קול במשמיע אלא שיר

משום ‚ בחופות שיר בכלי לנגן לנכרי לומר מתירין יש
עיקר  שזהו מצוה צורך שהוא לפי וכלה חתן כבוד
לנכרי  אמירה על גזרו לא מצוה ובמקום וכלה חתן שמחת
כמו  סופרים מדברי אלא לישראל אסור שאינו בדבר
לומר  אסור בכנור נימא נפסקה אם אבל ש"ז בסי' שנתבאר
לומר  ואסור תורה של איסור הוא כלי שתיקון שיתקננה לו
שאין  שם (עיין רע"ו בסי' כמ"ש מצוה במקום אפילו לנכרי
אסור  וכלה חתן שמחת במקום ושלא המקילים) ביד למחות
ואין  בזה להקל נהגו ועכשיו שיר בכלי לנגן לו לומר אפילו

של"ט: בסי' שיתבאר מטעם בידם למחות

לערכו „ אסור משקולת ע"י עשוי לשעות המקשקש זוג
כלי  שהוא (ועוד שיר של קול שמשמיע משום בשבת
מבעוד  אבל לו ומתכוין זה לקול צריך והוא לכך) המיוחד
השבת  כל ויקשקש שילך כדי ולהכינו לערכו מותר יום

רנ"ב: בסי' כמ"ש

כף ‰ יספוק לא ועוף חיה מפני וזרעיו פירותיו המשמר
י  ולא יריכו על כפיו יטפח ולא כף כדי אל ברגליו רקד

צרור  יטול שמא גזרה בחול עושה שהוא כדרך להבריחם
שיש  ועכשיו להבריחם כדי הרבים לרשות להם ויזרוק
להקל  שיש אפשר גמורה הרבים רשות לנו שאין אומרים

רנ"ב: בסי' שנתבאר כמו לגזרה גזרה גוזרים שאין בזה
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"zEliv`A xF` siqFdl"74oi`W miwiCvA `weC Edf K` . §¦©£¦©¤©§¨§©¦¦¤¥
dpeEMd xTir ,mipFpiaA la` .llM mdNW p"xpA rx©§©©¤¨¤§¨£¨§¥¦¦©©©¨¨

mdNW p"xPd xxal zFidl Kixv mdNW devnA75ici lr §¦§¨¤¨¤¨¦¦§§¨¥©©©¤¨¤©§¥
.df¤

miwiCvl oiA `id zg` devOd `ldC :dfA oiadl Wie§¥§¨¦¨¤©£Ÿ©¦§¨©©¦¥§©¦¦
zFIWxR 'c md oxd`e dWnC oiNtYd iM .mipFpial oiA¥§¥¦¦©§¦¦§Ÿ¤§©£Ÿ¥¨¨¦

oiNtzC76?KM lM dpeEMd xTir dPYWi Ki`e ,WOn EpNW ¦§¦¦¤¨©¨§¥¦§©¤¦©©©¨¨¨©

.`id zg` dpeEM lMd zn`aC ,`Ed oiprd K ©̀¨¦§¨§¤¡¤©Ÿ©¨¨©©¦
,miwiCSd zFvn ici lr zEliv`A xF`d ztqFd zFidAW¤¦§¨©¨©£¦©§¥¦§©©¦¦

r"iaC DbFPn rxd xxal gM Wi `liOn if`'כּו. £©¦¥¨¥Ÿ©§¨¥¨¨¦©§¦©
WExitM "ux`aE minXA zF`xl iliRWOd" oipr Edfe§¤¦§©©©§¦¦¦§©¨©¦¨¨¤§¥

WAlzdl lRWPW ,oFW`xdKFzAA,"ux`e minW" zpig ¨¦¤¦§©§¦§©¥§§¦©¨©¦¨¨¤
:`awEpe `"f odW¤¥¨§§¨

lM lr mx" dPd iM'77"כּוwNYqY Yp` cM" zpigaE , ¦¦¥¨©¨§¦©©©§§¦§©¥
Ediipin"milMdn ±oipr FnM EpiidC .zFxitq xUrC ¦©§¥©¥¦§¤¤§¦§©§§¦§©

mbde .WtPd zEnvr l` oigFOd zEwNYqd `EdW dpiXd©¥¨¤¦§©§©¦¤©§©¤¤©£©
wx `Ed ixd ,zFnFlgA daWgOd zFIzF` itExiv Fl WIW¤¥¥¥¦©©£¨¨©££¥©
oM oi`X dn .oFinCd zpigA wx ,dnkg `lA daWgn©£¨¨§Ÿ¨§¨©§¦©©¦§©¤¥¥

.daWgnA lkVd xi`i dPd ,dpiXdn uiwi xW`M©£¤¨¦¥©¥¨¦¥¨¦©¥¤§©£¨¨
xF`d zEwNYqd zpigAW ,lWnPd oaEi df KxC lre§©¤¤¤¨©¦§¨¤§¦©¦§©§¨
zpigal zFxitq xUrA WAElnd zElcbCÎoigFnE¦§©§©§¨§¤¤§¦¦§¦©
KxC lr `xwp dHnl iENiBd f` ,sFqÎoi` xF` zEnvrd̈©§¥¨©¦§©¨¦§¨©¤¤
icaFrl mB dhilW did df ici lre ."dpiW" zpigA lWn̈¨§¦©¥¨§©§¥¤¨¨§¦¨©§§¥

zFlGnE miakFM78.laaE mixvn , ¨¦©¨¦§©¦¨¤
xUrA zElcbC oigFnE xF`d zEWAlzd ici lr la £̀¨©§¥¦§©§¨¦§©§§¤¤

oiNtY giPn `EdÎKExA WFcTd" oipr Edfe ;zFxitq'כּו" §¦§¤¦§©©¨¨©¦©§¦¦
WAlzdl ± "iliRWOd" WExiR Epiide ;l"PMKFzAminW ©©§©§¥©©§¦¦§¦§©¥§¨©¦

xn`p df lr dPd ± ux`e(eh ,ek `FaY)oFrOn dtiwWd" : ¨¨¤¦¥©¤¤¡©¨©§¦¨¦§
df ici lr f`e "minXd on LWcw(mW)LOr z` KxaE" :79 ¨§§¦©¨©¦§¨©§¥¤¨¨¥¤©§

"xF` d`xp LxF`A" KxC lr ,"l`xUi(i ,el miNdY)± ¦§¨¥©¤¤§§¦§¤§¦¦

zElWlYWdA oeEkOd iM ,aEWg xacl mi`xPW¤¦§¦§¨¨¨¦©§ª¨§¦§©§§
:_.zFvnE dxFYd mEIw liaWA `Ed zFnlFrd̈¨¦§¦¦©¨¦§

iliRWOd" wEqRA ipXd WExiR oipr oiadl dPde§¦¥§¨¦¦§©¥©¥¦©¨©©§¦¦
dUrp ux`e minW ici lrW EpiidC ,"zF`xlzAq ¦§§©§¤©§¥¨©¦¨¨¤©£¤¦©

lr DNbe" dixkf zxFpn oipr miCwdl Wi ,Ff dlRWd©§¨¨¥§©§¦¦§©§©§©§¨§ª¨©
DW`x'כּו"(a ,c dixkf): Ÿ¨§©§¨

liv`Odn dkWndde zElWlYWdd xcq dPd iM¦¦¥¥¤©¦§©§§§©©§¨¨¥©©£¦
dpigAn FA WIW ,xzM zpigA ici lr `Ed milv`Pl©¤¡¨¦©§¥§¦©¤¤¤¥¦§¦¨

.wiYr zpigA `Ede ,sFqÎoi`AW dpFYgY©§¨¤§¥§§¦©©¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

(69`Ed KExA WFcTdW oiPn :iqFi iAx mEXn opgFi iAx xn`" :` ,f zFkxA)§¨¨©©¦¨¨¦©¦¦¦©¦¤©¨¨

ziaA miYgOUe iWcw xd l` mizF`iade" :(f ,ep dirWi) xn`PW ?lNRzn¦§©¥¤¤¡©§©§¨©£¦¦¤©¨§¦§¦©§¦§¥

`Ed KExA WFcTdW o`Mn ,"izNtY" `N` xn`p `l "mzNtY" ± "izNtY§¦¨¦§¦¨¨Ÿ¤¡©¤¨§¦¨¦¦¨¤©¨¨

:ax xn` dIaFh xA `xhEf ax xn` ?ilvn i`n .lNRznoFvx idiEWAkIW iptNn ¦§©¥©©§¦¨©©§¨©¦¨¨©©§¦¨¦§¨©¤¦§§

qpM`e ,mingx zCnA ipA mr bdpz`e ,izFCn lr ingx ElFbie ,iqrM z` ingx©£©¤©£¦§¨©£©©¦©§¤§©¥¦¨©§¦©©£¦§¤¨¥

.("oiCd zxEXn miptl mdl̈¤¦§¦¦©©¦

(70cEOr c KxM .fhwzz cEOr b KxM `xwIe .a ,dpzz `vIe dxFYd xF` d`x)§¥©¨©¥¥©¦§¨¤¤©¤¤©

mixn`Od xtq .aly cEOr oPgz`e .g cEOr ` KxM xAcOA .Kli`e anw'`§¥¨©¦§¨¤¤©¨¤§©©©¥¤©©£¨¦

'd z`" ligzOd xEAC .fz cEOr `xwIe oFOxd glR .Kli`e `iw cEOr f"kxz©§¥¨¤©¨¦©¦§¨©¦©©§¦¤

.(228 cEOr fp wlg mgpn zxFY .c sirq l"yz "Yxn`d¤¡©§¨§¦©§©¥¥¤©

(71d`nizq d`Nr `gFnC `zEkiWnE `zExiXnE" :` ,aqx b wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤¦¥¨§¦¨§¨¦¨¨§¦¨¨

xF`A `aEd ."igFn 'c EgkYW` ,oiRp` xirf `EddA KiWnz`C `WiCw `wiYrC§©¦¨©¦¨§¦§§¦§©§¥©§¦¦§§¨¥¨§

.(b ,f g"`c mr xECq d`x .mW oiIr sftxzz cEOr `FaY dxFYd©¨¨©©¥¨§¥¦¦©

(72xtq mgpn zxFY .ev cEOr g"qxz .`w cEOr f"kxz mixn`Od xtq d`x)§¥¥¤©©£¨¦©©©§©¥¥¤

.(42 dxrd dnw cEOr (haWÎelqM) a wlg hTln mixn`Od©©£¨¦§ª¨¥¤¦§¥§¨©¤¨¨

(73wcv gnSdl xdGd ixE`A .a ,fq ixg` b wlg .` ,fr Ll Kl ` wlg xdf)Ÿ©¥¤¤§¥¤©£¥¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤

.(gyz cEOr a KxM mixiXd xiW dxFYd xF` .eny cEOr ` wlg¥¤©©¨¦©¦¦¤¤©

(74miIg ur ixR .fh llM `i WExC hl xrW c"nE o"n xrW miIg ur d`x)§¥¥©¦©©©©©©§§¨§¦¥©¦

.(dnCwdA©©§¨¨

(75.(a ,hq wlA dxFY ihETl d`x)§¥¦¥¨¨¨

(76):oiNtzC.(oiNtzM :xW` 'x ciqgd axd zFdBdA ¦§¦¦§©¨¨©¤¨¦¨¥¦§¦¦

(77.(c ,biw miNdY ."'d miFB")¦§¦¦

(78.(mlFrd zFO`)ª¨¨

(79.(z`)¤



רג c"ag i`iyp epizeax zxezn

wiYr dUrp zEliv`CÎzEklOW FnkC ,Epiide§©§¦§¤©§©£¦©£¤©¦
d`ixal80dpigAn FA Wi d`ixaCÎxzM zpigAW `vnpe , ¦§¦¨§¦§¨¤§¦©¤¤¦§¦¨¥¦§¦¨

ÎzEkln zpigAn EpiidC ,WOn zEliv`AW dpFYgY©§¨¤©£¦©¨§©§¦§¦©©§
w"`C zEkln zpigAn KM ± zEliv`CzEkln" `xwPW) ©£¦¨¦§¦©©§§©¤¦§¨©§

("sFqÎoi`C;zEliv`l xzke wiYr dUrp §¥©£¤©¦§¤¤©£¦
"d EdfedNEB"W "DW`x lraEzMW FnkE ,"81zNEB" : §¤©¨¤©Ÿ¨§¤¨Ÿ

Kke ,DW`x zFaiaq dlrnl ztTnE zxzFMW ,"zxzFMd©¨Ÿ¤¤¤©¤¤§©§¨§¦Ÿ¨§¨
.oigFOd lr siTnE dxhr zpigA `Ed xzM zpigA§¦©¤¤§¦©£¨¨©¦©©¦

"dizxp draWe" .zEliv`C zFCOd md "draWe §¦§¨¥Ÿ¤¨¥©¦©£¦§¦§¨
"zFxPl zFwvEnmdW oinFiÎwiYrC zFpFYgY 'f md ¨©¥¥©§§©¦¦¤¥

mi`xwp okl .zEliv`C zFCOdl drRWdd xFwn zpigA§¦©§©©§¨¨§©¦©£¦¨¥¦§¨¦
"zFxPl zFwvEn"'כּו. ¨©¥

:zFCn zFpigA 'a WIW xg` mFwnA x`AzPW FnkE§¤¦§¨¥§¨©¥¤¥§¦¦
± '`dlkVdn dHnNW zFCOd,zEppFAzdde ¨©¦¤§©¨¥©¥¤§©¦§§
" mi`xwpe`xFdp ixEh"82. §¦§¨¦¥§¨
± 'adelkVdn dlrnNW zFCOd,oaEOd mrHde §©©¦¤§©§¨¥©¥¤§©©©©¨

"e "dAx dad`" mi`xwpe`kFWg ixEhEN` zFCnE ." §¦§¨¦©£¨©¨§¥£¨¦¥
mikWnPd zFCOl "zFwSEn" mi`xwp lkVdn dlrnNW¤§©§¨¥©¥¤¦§¨¦¨©¦©¦§¨¦

"zFxp" mi`xwPd lkVdn'כּו. ¥©¥¤©¦§¨¦¥
"dNBd oinin cg` dilr mizif mipWE'כּוzpigA md " §©¦¥¦¨¤¨¤¨¦¦©ª¨¥§¦©

zFlGn 'a zFpigA md mbe .oinFiÎwiYrC dpiaE dnkg± ¨§¨¦¨§©¦¦§©¥§¦©¨
"dTpe [..] xvFp"(f ,cl `VY)±dpiaE dnkgC zFxFwn mdW ¥§©¥¦¨¤¥§§¨§¨¦¨

.zEliv`C©£¦
ici lr onW EpOn oi`ivFOW wx ,xn `Ed ziGd dPde§¦¥©©¦©©¤¦¦¦¤¤¤©§¥
ici lr oivFvp g"Rx xExiA zpigA Epiide .dWizM§¦¨§©§§¦©¥§©¦¦©§¥
Î`xhq `iitMz` cM" :xn`OM .`kRdz`e `iitMz ¦̀§©§¨§¦§©§¨©©£¨©¦§©§¨¦§¨

"`EdÎKixA `WcEwC `xwi wNYq` `xg`83xFwnE . ¨¢¨¦§©©§¨¨§§¨§¦§
'an KWnp ± mixExiAd ici lrW c"nE o"n zkWnd©§¨©©©¤©§¥©¥¦¦§¨¦
lGnE ,o"Od lM WxW `Ed "dTpe" lGn :l"Pd zFlGn©¨©©©¨§©¥Ÿ¤¨©©©¨

"xvFp"84:_.l"Pd mizif 'a od od okl .c"Od WxW ± ¥Ÿ¤©©¨¥¥¥¥¦©©
lr"W "DNEB" zpigA zkWnd zAq xTir dPde§¦¥¦©¦©©§¨©§¦©¨¤©
zpigA `EdW ,oFvx lEHA ici lr `Ed ,l"Pd "DW`xŸ¨©©©§¥¦¨¤§¦©
dfAW .zrce lkU iR lrW dxigAdn dlrnNW dcFar£¨¤§©§¨¥©§¦¨¤©¦¥¤§©©¤¨¤
siTnE xzMd zpigA `EdW ,dNEBd zkWnd miUFr¦©§¨©©¨¤§¦©©¤¤©¦

.lkVdn dlrnNW¤§©§¨¥©¥¤
:oiprd xE`iaE¥¨¦§¨

xfFgÎxF` dUrp mivFSp g"Rx ixExiAn dPd iM¦¦¥¦¥¥§©¦¦©£¤¥

ÎdnkgA mBW ,zFlrOd mEx cr dlrnlÎdHnNn¦§©¨§©§¨©©©£¤©§¨§¨
zFxrU zriwA" Edfe .xzFi dlrnl xfFg xF`d d`nizq§¦¨¨¨¥§©§¨¥§¤§¦©©£
xF` ztqFY dlrnln KM xg` KWnp df ici lre ."W`xd̈Ÿ§©§¥¤¦§¨©©¨¦§©§¨¤¤
mdW `pwiCC zFxrU ici lr dHnl KWnpe ,ax rtWe§¤©©§¦§¨§©¨©§¥§¨§¦§¨¤¥

.dHnl dlrnln dkWnd©§¨¨¦§©§¨§©¨
FnM ,DbFp zpigAn md zFIUrn zFvOd lM okle§¨¥¨©¦§©£¦¥¦§¦©©§
mixxAzOW ici lrW ,oiNtYd slwE zivivC xnSd©¤¤§¦¦§©©§¦¦¤©§¥¤¦§¨§¦
ztqFY KWnp devOd mEIw ici lr DbFpAW oivFvPd©¦¦¤§©©§¥¦©¦§¨¦§¨¤¤

.l"PM zEliv`A zFxF`©£¦©©
dxizi dlrn FA Wi oFvxd lEHA zpigA dPd K ©̀¦¥§¦©¦¨¨¥©£¨§¥¨
sEBd oFvx lEHA cSn xzFiA ± "`xg`Î`xhq `itMz`"e§¦§©§¨¦§¨¨¢¨§¥¦©¦§©
ixg` Klil FaalA rAwie eizFpFvx lM lHaOW ,mzqA¦§¨¤§©¥¨§¨§¦§©¦§¨¥¥©£¥
.FpFvx Edf 'd dvxIX dn wx ,oFvx mEW Fl oi` EN`kE ,'d§¦¥¨©©¤¦§¤¤§
fr xzie z`U xziA ,WOn "`xg`Î`xhq `itMz`" Edfe§¤¦§©§¨¦§¨¨¢¨©¨§¤¤§¥§¤¤Ÿ

.zg` devn mEIwAn¦§¦¦§¨©©
lr DNbe" zpigA `Ed df ici lr dkWndd Kke§¨©©§¨¨©§¥¤§¦©§ª¨©

"oierx lkC `erx" zpigA `EdW ,"DW`x85EpiidC ,xFwn Ÿ¨¤§¦©©£¨§¨©£¦§©§§
zFpFvxd lMoigx` b"ixY" md zFvn b"ixY oM oi`X dn . ¨¨§©¤¥¥©§©¦§¥©§©¨§¦

zpigA dHnl lWn KxC lr `EdW ,"`"fC `YlblbAW¤§ª§©§¨§¨¤©¤¤¨¨§©¨§¦©
ihxR`erx" zpigA `Ed oWxWe oxFwn la` .zFpFvxd §¨¥¨§£¨§¨§¨§¨§¦©©£¨

ici lr `weC KWnp dfe ,"oierx lkCoFvx lEHAdfAW , §¨©£¦§¤¦§¨©§¨©§¥¦¨¤¨¤
.WOn oFvxd lral xXwzn¦§©¥§©©¨¨©¨

lEHA zpigaEFnvr miUOW ± "ux`" `xwp df oFvx §¦©¦¨¤¦§¨¤¤¤¥¦©§
.WOn xtrM¤¨¨©¨

"Lc`n lkA" zad` zpigA Edf ± siTn Epiid "minW"e)§¨©¦©§©¦¤§¦©©£©§¨§Ÿ¤
(d ,e oPgz`e)xFwn zFidl mikiWnn df ici lrW .WOn lEab ilA , ¨¤§©©§¦§©¨¤©§¥¤©§¦¦¦§§

"DNEB"d zpigA miUFrW Epiid .milv`PA liv`Odn dkWndd©©§¨¨¥©©£¦©¤¡¨¦©§¤¦§¦©©¨
lkVdn).וכּו' dlrnl lMd mdW "zFwSEO"d mbe , ְ§©©¨¤¥©Ÿ§©§¨¥©¥¤

zF`xl iliRWOd" Edfeux`aE minXAici lrW :" §¤©©§¦¦¦§©¨©¦¨¨¤¤©§¥
sFqÎoi`n dlRWdd dUrp Ff dpigaAW ,ux`e minẄ©¦¨¨¤¤¦§¦¨©£¤©©§¨¨¥¥
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בריאות ÔÈ·‰ÏÂ(לז) שתכלית ידוע הנה הדברים שרש
דירה  לו שיהי' בשביל רק היה העולמות
ע"י  לאין היש בטול בחי' ע"י והוא דוקא. בתחתונים
הנקרא  כל ז) מג, (ישעי' כמ"ש דוקא האדם נשמת
ליה. דישתמודעון בגין כו' בראתיו ולכבודי בשמי
ישראל  ג) מט, (שם וכמ"ש בתו"מ הצדיקי' ע"י ודוקא
גדולים  א) ה, (כתובות (וכמארז"ל אתפאר בך אשר
שמעשה  לפי כו' וארץ שמים ממעשה צדיקים מעשה
בחי' הוא צדיקים ומעשה לאין מיש הוא וארץ שמים
אלקים  ברא אשר וז"ש כידוע). כו' לאין היש בטול
כל  ונתקן נתברר דוקא האדם שע"י כו'. לתקן לעשות
בטול  בחי' נעשה האדם שע"י במה לתקן שצריך מה
והטעם  המעלות. רום עד העולמות בכל לאין היש
שהוא  כו' אלקים בצלם שהוא לפי דוקא האדם שע"י

נצוצין  רפ"ח כל אתברירו דוקא ובחכ' דחכ' מ"ה שם
היתה  שהשבירה ידוע להיות כו'. בשבה"כ שנפלו
מצד  זה והיה דנקודים ס"ג דבחי' דבינה ז"ת בבחי'
כי  האור לסבול יכול הכלי היה שלא ביותר האור רבוי
כו'. ונשבר למטה ונפל האור נסתלק וע"כ הוא. רב
ורבוי  האור מעוט להיות הוא התקון בחי' עיקר וע"כ
בכלי' האורות התיישבות ענין יהיה זה שמפני הכלים
בכלים  האורות והתכללות היחוד בחי' שזהו דוקא.
שהוא  דחכ' מ"ה שם ע"י דוקא וזהו שונים. מכלים
עיקר  שהוא לאין היש בטול נעשה שע"י האדם בחי'
היחוד  בחי' יהיה שעי"ז מ"ה דשם התקון בחי'
ענפין  בבחי' שהיו התהו בחי' היפך והתכללות
כו' וימת כו' וימלך בהן אמר וע"כ זת"ז. מתפרדין
שרש  תחלה להקדים יש הנה הדברים ובאור כידוע.
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הגבלת ענין בחי' הוא שהכלי איך מהו וכלי אור בחי'
אין  בחי' הוא שהאור כלל דרך ידוע דהנה כו'. האור
ממש  הפכים ב' והמה היש בחי' הוא והכלי האלקי
ובחי' דענין הוא והענין כו'. בכלי האור מתחבר ועכ"ז
האלקית  ההארה והתפשטות גלוי בחי' הוא האור
הנא' (ע"ד המאציל עצמות מאור ומתפשט שמאיר
כו' הרוח מן ויאצל כו) כה. יא, (במדבר וזקנים במשה
רק  ממש משה של רוחו היה שזה הרוח עליהם ותנח
במדרגתו  שהיו הזקנים על מרוחו ונאצל שהופרש
המאציל  עצמות מאור הנאצלים אורות וכך כו'. ממש
וע"כ  בס"י). כמ"ש בגחלת הקשורה שלהבת כמו שזהו
שהן  דהיינו ממש דאא"ס אין בבחי' הן דאצי' ע"ס
אמר  ולזה המאציל. בעצמות ליכלל תמידי בטול בבחי'
שהן  וחיוהי דאיהו משום כלל. מהות בלי מה בלי ע"ס
כח  כמו הנפש מכחות (ועד"מ ממש. חד דע"ס האורות
מ"מ  המוח. בכלי הנפש מן ונמשך שמאיר אע"פ השכל
ההיולי  שבנפש המשכיל כח בעצם תמיד ונכלל עולה
משכיל  להיות אף עדיין חכמה במציאות נק' שאינו
הזה  האור התלבשות מצד רק כו' וסברא שכל ומוליד
שנק' מה גם והוא וחכמה שכל נק' אז המוח בכלי
מה  ונמצא וחכמה. שכל בכל להתחכם חכם בתואר
מצד  זהו חכמה מציאות בשם שהוא בה"א חכמה שנק'
של  היש בחי' והוא האור נאחז שבו דחכמה הכלי בחי'
והוא  עכ"פ שכל במציאות ונגלה שנראה במה האור
שהוא  במה השכל כלי אופן לפי האור את המגביל
מצד  אבל יש. במציאות האור את שעושה כו' מתחכם
כמו  ההיולי אין בבחי' הוא הרי עצמו דחכ' האור בחי'
הבינה  אור בבחי' וכ"ה כו'. הנפש שבעצם המשכיל כח
וניכר  שנראה דמה כו'. וגבורה כחסד המדו' בשאר וכן

שהוא  הכלים מצד זהו יש בבחי' מה דבר במציאו'
מציאות  בבחי' להיות האור את המגביל היש בחי'
נק' ולא בעצמות נכללים האורות בחי' אבל כו' חו"ג
באורות  וכמו"כ כו'. עדיין מה דבר מציאות בשם
שמצד  כו' ומבין חכים וכמו דאצי' דע"ס עליונים
מצד  אבל כלל. ידיעא בחכ' ולא חכים אמר האורות
חכמה  שאמר זהו יש במציאות חכמה שנק' הכלי בחי'
שהאורות  מזה עכ"פ מובן הרי וא"כ כידוע. כו' מוחא
כמו  כו' לקצה הקצה מן ממש הפכים ב' הם והכלים
בבחי' בטול בבחי' המה שהאורות ומים. דאש מנגדיים
במהות  נפרד יש בבחי' הן והכלים בעצמות ליכלל אין
כו'. וההסתלקות הבטול בחי' הפוך דוקא בפ"ע נבדל
יובן  לא לכאורה וא"כ כנ"ל. כו' מה בלי ע"ס נק' ולזה
מאחר  בכלים האורות ויתאחד שיחובר להיות יכול איך
למעלה  עולה שהאש ומים כאש ממש הפכים ב' שהן
בחי' שע"י בהכרח צ"ל אלא כו'. יורדים והמים
ע"י  דוקא מהפוכו כלול א' שכל באו"כ שיש התכללות

יחד. מתחברים הם בבחי'זה נעשה שהכלי דהיינו
מה  והוא הכלי טבע הפוך האור כטבע לאין היש בטול
ליש  מאין ויורד נמשך והאור באור ומתבטלת שנכללת
למעלה  לעלות טבעו הפוך בכלי ולהתאחז להתאחד
מהפוכו  כלול וא' א' שכל התכללות הנק' שזהו כו'.
ומתיישב  נאחז שהאור מתחברים הם זה ע"י דוקא
נמשך  דהאור השמן בכלי הנר אור (וכמו דוקא. בכלי
שזהו  באור נכלל ופתילה והשמן השמן ע"י בפתילה
ויורד  עולה דנר שהאור וזהו בנר. האור אחיזת  הגורם
קופץ  האור שמן בלא אבל כו'. רב זמן ומתקיים תמיד
הפתילה  ע"י רק כו' במקורו לעלות כטבעו ומסתלק
כו'): ופתילה בשמן להאיר ויורד נמשך בו שנכללת
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‰‰Â'בחי ב' להיות נמשך הנ"ל כלה בחי' מב'
מצהלות  קול וזהו דרגא, חות בחי' חתנים

בחי' ב' שיש והיינו משמע, תרי חתנים מחופתם חתנים
והארץ  השמים תולדות אלה מ"ש ענין וזהו המשכות,
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בשני  בנחמי' נא' שבת מצוות וכן ואוי"ן, בב' מלא
חתנים. בחי' ב' ענין שזהו המשכה, הוא וא"ו כי ואוי"ן
הי' נבה"ע שלא עד משארז"ל צ"ל דהנה הוא והענין
נברא  שלא עד שם בחי' שייך איך בלבד, ושמו הוא
ע"פ  ויובן בשמו. שיקראנו מי הי' לא שעדיין העולם
הקב"ה, בשם ובמדרשים בגמ' נק' שהשי"ת שנודע מה
רחום  כמו אחרים וכינוים בשמות ולא זה בשם שבחרו
המשכת  ערוך ואין כו', ומובדל קדוש שהוא לפי וחנון,
כטפה  אלא ההשתלשלו' בראשית אוא"ס והתלבשות
זיו  אלא שאינו שם בחי' נק' זו והארה אוקיינוס, מים
הוא  העולמות התהוות שעיקר לפי והנה כו'. והארה
הי' נבה"ע שלא עד לומר שייך זהו לבד, שם מבחי'

ו  א'הוא בחי', ב' בשם שיש לפי והיינו בלבד, שמו
והב' העולמות, את ולהחיות להוות נמשך שהוא כמו
ב"ה  באוא"ס שיש והיכולת והשרש המקור היינו
ממנה  שיהי' והארה זיו גילוי בחי' להיות שיוכל
זיו  וכמו ורצונו, בחפצו שיעלה עולמות התהוות

כו'. עצמה השמש שהוא במאור הכלול השמש

Â‰ÊÂ,'הוי שמות ב' שיש היינו הוי' הוי' ויקרא מ"ש
את  ולהחיות להוות השתלשלות שבסדר הוי' הא'
שהוא  השתל' מסדר שלמעלה הוי' הוא והב' העולמות,
שהוא  כו' בלבד ושמו הוא הי' נבה"ע שלא עד בחי'
להמשיך  צריך הנה אך כו'. אחרון ואני ראשון אני בחי'
הב' הוי' בבחי' הא' הוי' בחי' שהוא הגדול שמו מבחי'
ראשית  בחי' שהוא אע"פ חכ' דהנה חכ', בחי' שהוא
אורייתא  וכן בחוכמתא, ות"י ברא בראשית וכמ"ש
ראשית  קנני ה' וכמ"ש ראשית בחי' נק' נפקת דמח"ע
מקבל  בחי' שהיא נוק' לשון הוא ראשית אעפ"כ דרכו,
וכן  התורה, וזאת וכמ"ש זאת נק' שהתורה וזהו כו',
ל' זאת נק' שהתורה מזה זאת ויקבל זה יבא ארז"ל
ראשית  בבחי' להמשיך צריך ולזה מקבל, בחי' נוק'
הקב"ה  וז"ע הגדול. שמו שהוא ראשון אני מבחי'
ומובדל  קדוש הוא ית' עצמותו כו', בתורה ועוסק יושב
כאדם  בתורה מתלבש להיות א"ע ומשפיל שיושב אלא
דהיינו  לשמה, תורה ענין וזהו קומתו. שמשפיל היושב
בתורה. אוא"ס להמשיך דהיינו התורה, לשם לשמה
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מלמעלה,ˆ‰¯ תכלנה אמה ואל לתיבה תעשה
המאירה  טובה אבן וי"א חלון י"א צהר ופרש"י
לאבן  חלון בין ההפרש ומה התיבה מה"ע וצ"ל להם.
לנח  הקב"ה א"ל אר"י אי' סנהדרין ובגמ' כו'. טובה
לכם  מאירים שיהיו ומרגליות טובות אבנים בה קבע
שהתיבה  מה"ע וצ"ל צהרים, ל' צהר מפרש כצהרים,
צ"ל  גם כו'. אב"ט ע"י מה וע"י כצהרים מאירה תהי'
כו', תעשה צהר למ"ש תכלנה אמה ואל ענין שייכות
שאו' התיבה מדידת גבי קודם זה הול"ל דלכאו'
כו', אמה ואל שם הול"ל קומתה אמה ושלשים
אמה  ואל אומר ואח"כ תעשה צהר במ"ש וכשהפסיק
השייכות. מהו וצ"ל זל"ז שייכים שהענינים משמע כו'
לשון  הוא ספירה דשם משנת"ל ילה"ק כ"ז ולהבין
ועיקר  דע"ס בכלים הוא המספר דענין ונת' מספר
עיקר  ששם במל' הוא דבר הגבלת שהוא המספר
מהמל' למעלה במדרי' גם מספר ושייך כו', הכלים
לא  בבחי' הוא בזה דהמספר האורות מספר בחי' והוא

כו'. וגבול מספר בבחי' הוא הכלים ומספר יספר

האורות ‰Â‰פז) מספר שהן הנ"ל מספר בחי' ב'
דביצה  בפ"ק משארז"ל זהו הכלים, ומספר
שנינו, למנות שדרכו כל או שנינו למנות שדרכו את
רז"ל  מדרש בשם הביא סע"א דשמ"ז בשל"ה דהנה
והמספר  שהמנין ישראל את לספור שנצטוו מה בענין
שע"י  איך זה ולהבין כו', השכינה השראת גורם
דהנה  הוא הענין השכינה. השראת יהי' דוקא המספר
אותו  שסופרים דבר דכל חשוב דבר הוא המספר ענין
שדרכו  את שאמרו שזהו הדבר חשיבות על מורה ה"ז
והיינו  למנות דרכן שאין דברים יש הרי כו', למנות
שמונים  ומה למנות דרכן אין חשובים שאינם דברים
ע"פ  שה"ש במדרש וכדאי' כו', החשיבות מצד הוא
החטים  מה חטים, ערימת בטנך בענין הסהר אגן שררך
וכשנכנסים  במנין אלא יוצאין אין לזרע כשיוצאין הללו
כשירדו  ישראל כך במנין אלא נכנסין אין לגורן
שזהו  כו', במנין עלו וכשעלו כו' במנין ירדו למצרים
מספר  מונה וכמו כו', אותן מונין לכן החשיבות מצד
שכ"ז  כו' צבאם במספר המוציא וכתי' כו' לכוכבים
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מ"ש  הוא שבהם והחשיבות כו'. החשיבות מצד הוא
ופי' נעדר, לא איש כח ואמיץ אונים מרוב אח"ז
שכולם  נעדר לא מהכוכבים איש והרד"ק הראב"ע
הנבראים  כמו ולא משי"ב עולם ברום ועומדים קיימים
אלה  ע"פ בירושלמי וכדאי' כו', נפסדים שהם שבארץ
כו', הבראם כיום חזקים שהן הבראם ביום כו' תולדות
הם  שהרי עצמן מצד אינו נפסדים שאינם דמה ונודע
מפני  רק כו', נפסדים להיות צריכים וממילא הווים
בחוש  נראה שבזה נצחים להיות הבורא רצון הוא שכך
עיניכם  מרום שאו לזה קודם שם שעז"נ כו', הא"ס כח
כח  בחוש נראה אלו דבנבראים אלה ברא מי וראו
שיהיו  א"א שהרי ממש, חושיית ראיה בבחי' הא"ס
מציאותם  וכל נבראים, שה"ה מצ"ע ונצחים קיימים
כ"א  מעצמן מציאותם להיות וא"א מהרכבתם, הוא
להפרד  סופו המורכב וכל כו', אותם ומרכיב מהבורא
המקיים  הא"ס מכח רק זהו קיימים שהם מה וא"כ כו'.
מרוב  אי' ובת"ז פ'. לקמן זה שית' וכמו כו' אותם
מרוב  ענין ולפי"ז כו', חכ' דא כח ואמיץ כ"ע דא אונים
להיות  דהיינו עשה, ה' חפץ אשר כל ע"ד הוא אונים
אוא"ס  עצמיות בחי' שזהו ה' ורצון חפץ בחי' המשכת
וכנודע  כו', שלמטה בנבראים בעשי' גם הכתר דבחי'
אלקינו  דפי' כו', חפץ אשר כל בשמים ואלקינו במ"ש
עליונים  שבעולמות אלקות הגילוי בחי' זהו בשמים
שמכחישים  יש למטה בהגילוי ורק מודים, הכל שבזה
הוא  (ובפרטיות כו' אלקיהם אי' ואומרים ר"ל
שז"ע  מעשיות מצות ע"י שממשיכים אוא"ס בהמשכת
דמ"ש  כו', תומ"צ ע"י שממשיכים אלקיהם אי'
עבודת  וכמו רוחניות עבודה על קאי בשמים ואלקינו
מודים  הכל שע"ז מרכבה בבחי' שהיו האבות
המשכת  על אבל כו', אלקות גילוי עי"ז שממשיכים
אלקיהם  אי' שואלים ע"ז מעשיות מצות שע"י אלקות
האוא"ס  כח המשכת על הוא ובד"כ במ"א, וכמ"ש כו'
בשמים  שאלקינו דכשם ועז"א התחתונים). בעולמות
גם  הא"ס כח בהמשכת עשה חפץ אשר כל כמו"כ
הרצון  בחי' ה' חפץ בחי' שזהו התחתונים, בנבראים
נראה  וכ"ז כו'. למטה גם שנמשך כ"ע בחי ' שזהו
מה  שלמטה בנבראים דגם מעלה בצבא ביותר
מין  איזה נכחד שלא הא"ס מכח זהו במין שקיימים
שקיימים  בזה מעלה בצבא נראה הוא ביותר אך לגמרי,
שמצד  צבאם במספר המוציא וז"ע כו'. באיש
מוציא  ה"ה לכן נעדר לא מהם דאיש שלהם החשיבות
מה  וענין כו', החשיבות על מורה שזהו במספר אותם
בהם  העליונה ההשגחה היינו במספר אותם שמוציא
לב  שימת הו"ע אותה שסופרים חשוב דבר וכמו
אותם  שמוציא מה כמו"כ ההוא, הדבר אל לבו שמשים

ית  השגחתו שבאמת ואף כו'. ההשגחה הו"ע 'במספר
גם  דצח"ם מיני פרטי בכל ממש האישים כל על היא
מדרי' חילוקי יש ודאי עכ"ז כו', אחרון היותר בדומם
שולח  אנכי הנה ע"פ במד"ר וכמ"ש ההשגחה, בענין
מוסר  אני עכשיו כו' בעצמי אני זכיתם אלו מלאך
שההשגחה  בקרבו שמי כי בו וכתי' כו', לשליח אתכם
אינו  ומ"מ בלבד שליח רק הוא והמלאך ית' מאתו היא
כו' במלאך רצה לא מרע"ה ולכן כו', בעצמי אני כמו
וישמע  מצרים גאולת גבי ג"כ וכמ"ש במ"א. וכמ"ש
ולא  לב עליהם נתן רש"י ופי' אלקים, וידע כו' אלקים
וגם  ר"ל, עיניו מעלים כבי' שלפעמים הרי עיניו העלים
ההשגחה  שהרי פרטיות בהשגחה משגיח ית' הוא אז
בסש"ב  וכמ"ש הנבראים של החיות הוא האלקית
ח"ו, החיות יופסק ההשגחה תהי' לא ח"ו ואם פמ"ח,
ונברא  נברא כל על תמיד ית' השגחתו שבאמת אלא
ואין  ומסתתר שמתעלם בהעלם שזהו רק כו', בפרט
לב  עליהם נתן ועתה כו', אור גילוי בחי' בההשגחה
שז"ע  אלקות גילוי להיות היינו עיניו העלים ולא
אלקים  דש' ההשגחה זהו ובד"כ כו'. הגאולה
ההשגחה  באה אלקים ש' דמצד הוי', דש' וההשגחה
בהעלם  הממוצעים ריבוי ע"י והסתרים העלמות בריבוי
ע"י  הטבע דדרך שק בלבוש שמלובש עד העלם אחר
ממש  החוצב ביד כגרזן שהמה ואע"פ כו', שרים ע'
בחיל  עביד דכמצבי' בההשפעה בחירה שום להם שאין
מ"מ  דוקא, כרצונו במשמרותיהם אותם ומסדר שמיא
כל  (שזהו כו' גדול בהעלם בהתלבשות בהם בא
והגילוי  האור שיתעלם בכדי זאת בהתלבשות הכוונה
בענין  במ"א וכמ"ש כו', גשמיים השפעות ולהיות
בכדי  עשי' שצ"ל תעשה אשר בכל אלקיך ה' וברכך
דההשפעה  המקבל, בערך ותהי' ההשפעה שתתגשם
הממוצעים  התלבשות ע"י שצ"ל רק ה' מאת היא
בכדי  למטה הגשמיים הדברים וע"י העליונים
הוא  בגילוי שהאור דבכ"מ וכנודע כו', שתתגשם
התעלמות  צ"ל יש בבחי' שיהי' ובכדי הישות מיעוט
העיקר  אבל המעלים לבוש בבחי' רק וה"ז כו', האור
בנפשו  ומסור נתון צ"ל וע"כ כו', אלקית ההשפעה היא
ולא  ועיכוב מניעה לו יהי' לא הגשמי והעסק לאלקות
רק  שזהו מאחר ותפילה, מתורה אותו ויבלבל יטריד
כו'. ה' מאת היא והברכה לבד ולבוש כלי בדרך
העלם  בבחי' האור מתעלם אלקים דש' זאת ובהשגחה
יודעים  נש"י רק כלל, ונגלה נראה שאינו עד מאד גדול
כו', אלקית השפעה הוא שהכל הדבר אמיתית ומשיגים
לראות  יכול לזה ודעתו לבו משים דכאשר מבו' ובמ"א

בהנה  אלקית ההשגחה ממש חושיות העולם בראי' גת
גילוי  בבחי' שבא הוא הוי' מש' ההשגחה אבל כו').
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בו  הי' שלא השמים מן לחם בהשפעת וכמו אור,
כו'. ורוחניות דקות בבחי' ההשפעות בכל וכן פסולת,
לבוש  בבחי' עכ"פ שבא אם מדרי' חילוקי ג "כ יש ובזה
ג"כ  הוא שהלבוש רק גשמיים השפעות מזה להיות
האור  שבא או כו', האור על מעלים שאינו דק לבוש
ומ"ש  כו'. הגאולה ענין מזה להיות ממש גילוי בבחי'
בא  הוי' דש' שההשגחה היינו אלקים וידע ביצי"מ
שז"ע  ועונש שכר להיות בכדי אלקים בשם גילוי בבחי'
ועמ"ש  כו', לישראל ורפוא למצרים נגוף ורפוא נגוף
במספר  המוציא וז"ע דרוה"ב. נא ארדה ד"ה בתו"א
כו'. החשיבות מצד עליהם ההשגחה שהו"ע צבאם
ימינו  נטה כו' יסדה ידי אף ע"פ ארז"ל שהרי וי"ל
הגילוי  בשמים הרי ארץ וברא שמאלו נטה שמים וברא
בבחי' ההשגחה שבהם מעלה בצבא דכמו"כ כו', יותר

המה  גופא ומשו"ז כו', במספר המוציא וזהו יותר גילוי
כו'. בהם הגילוי יתרון מצד באיש קיימים

.¯ÂˆÈ˜ למנות שדרכו את הו"ע הנ"ל מספר בחי' וב'
המספר  דע"י בשל"ה דאי' למנות, שדרכו וכל
על  מורה מספר כי והענין השכינה, השראת הוא
לא  דאיש והחשיבות צבאם במספר המוציא החשיבות,
הא"ס, כח נגלה ובזה הבורא, רצון שכן והוא נעדר
עשה  ה' חפץ אשר כל והו"ע כ"ע אונים מרוב ובת"ז
והמספר  מעהמ"צ), ע"י (וכן בעשי' הבל"ג א"ס גילוי
דש' דהשגחה הוי', ש' השגחת והיינו ההשגחה, הו"ע
בכל  ה"א וברכך בלבושי' שמסתתר הוא הוא אלקים
או  העלם, בלא הוא הוי' ש' והשגחת תעשה, אשר
בכדי  אלקים וידע ומ"ש ביצי"מ, כמו ממש בגילוי

ורפוא. נגוף שיהי'

b"xrz ,gp t"y .c"qa
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"êðòé[שמו ידי על יעקב".éåä'[ה' אלקי שם אותך] [יחזק ישגבך [ומצוקה], צרה 1ביום

העליונים, העולמות את והן הברואים, כל עם התחתון העולם את הן ומחיה המהווה האלקי האור
ולמעלה  טבע – שמות בשני הנקראים ורוחני גשמי במהותם. שונים אופנים בשני הוא ונשמות, מלאכים

מהטבע.

המוח  של ביותר המעודן לחומר עד ואבנים מאדמה הנבראים, וכל אנשים של הגשמי החלק כל
עד  ההרים ושוכני מהארץ למעלה הקיימים ומהעננים  הארציות, בממלכת נחשבים אלו כל האנושי,

שהרמב"ם  והן 2המלאכים, ביבשה הן הארציים, הגשמיים החלקים כל שונים, סוגים עשרה בזה מונה
טבע. בשם נקרא הגשמי חלקם – האמור השמים צבא וגם הארץ, צבא הנקראים בימים,

וכל  חלק כל הארץ, חלקי בכל הרוחני המצמיח כוח בין חילוק ללא הנבראים, כל של הרוחני החלק
המשתנה  האקלים עם שיהיה, מקום

הפסוק  על הגמרא 3– שואלת הארץ", יושבי החורי שעיר בני "יושבי 4"אלה נקראים "החורי" מדוע
חלק  איזה ידעו הם אדמה. אנשי היו חורי בני אלא רקיע"? "יושבי הם האנשים שאר כל וכי הארץ",

– צמח לאיזה האלקי, הצמיחה בכוח מתאים, בארץ

מהטבע. למעלה בשם נקרא – ומלאכים שבנשמות ביותר הנעלה והרוחני האלקי לכוח עד

ובברואיהם. העולמות ובכל על האלקית ההארה הם – מהטבע ולמעלה טבע – שניהם
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כ.3) לו, וישב
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הנבראים, כל של הגשמי בחלק ברוךֿהוא ה' הטביע אותו הטבע, שאת בכך הוא ביניהם החילוק
בכך. כלשהי הבנה ושתהיה יותר או פחות להבין ניתן הארץ, ובצבא השמים בצבא

שמפעולת  רק אלא להבין, ניתן לא ובמלאכים, בנשמות ובנבראים, שבעולם והנשמה הנפש בחלק אך
אודותם. מסוים מושג לקבל ניתן הגוף, באברי המשפיעים הנפש כוחות

חומר  של שונים סוגים שלושה נמצאים בהם שונים, מקומות שלושה יש שבראש יודעים אנו למשל,
המוח.

ולחלק  ויובש חמימות של תכונות בעל הוא השני החלק ולחות, קור של תכונות בעל הוא אחד חלק
שונה. תכונה יש השלישי

מתחלקת  ידיעה כי ההבנה, של נפרד לחלק – כלי – מקוםֿאחיזה הוא שבראש מהמוח חלק כל
והעמקה. הבנה המצאה, עיקריים: חלקים בשלושה

ודעת. בינה חכמה, השמות: בשלושת נקראים בשכל, אלו חלקים שלושה

כל  את שמעמיק ההתעמקות, היא ודעת  ההמצאה הבנת את מבטאת בינה המצאה, מציינת חכמה
יותר  מסבירה ההבנה כך בהבנה, יותר שמתעמק ככל השכלית. ההמצאה בהסבר שלו ההשכלה כוח

ההמצאה. של העמוקה המשמעות את יותר ומבהירה

חלק  כל זאת עם השכל, של חלקים הרי שהם אף ודעת, בינה חכמה, – הללו החלקים שלושת כל
שלושת  בכל מתחלקים באדם ההשכלה שכשרונות במוחש רואים שאנו כפי עצמה, בפני מציאות הוא

החלקים.

ממציאים. נקראים הם חידוש. לחדש בהמצאה, הם שלהם ההשכלה שכשרונות אנשים יש

כך  המצאה כל היטב להסביר יכולים הם והסברה. בהבנה הם שלהם ההשכלה שכשרונות כאלה יש
חדשה. השכלה לחדש יכולים אינם אבל אותה, יבינו שכולם

חידושים  מגלים שהם עד ובהבנה בהמצאה בהתעמקות הם שלהם ההשכלה שכשרונות כאלה יש
בהמצאה. והן בהבנה הן חדשים,

ההשכלה. השגת אלא אינם שהביאורים ובינה, חכמה הכוחות לגבי הדעת כוח יתרון זהו

.øåöé÷(א אופנים: בשני הוא העליונים ובעולמות התחתון בעולם האלקי שהאור ומחיה מבאר המהווה
האור  הנבראים. כל של והנשמות הנפשות את ומחיה המהווה ב) הנבראים. כל של הגופני החלק את
מן  למעלה נקרא והנשמות הנפשות חלק את ב) טבע. נקרא הגופני החלק את א) ומחיה המהווה האלקי

שכלית. השערה רק יש מהטבע בלמעלה הבנה. יש בטבע הטבע.

.a

÷åìéç מושג אלא אין מהטבע ובלמעלה בהבנה, מושג יש שבטבע – מהטבע ולמעלה טבע בין זה
לומר  שנוכל בסיסי, חילוק אינו – ברורה השגה שאינה מפעולותיו, בפועל התוצאה תהיה מה משוער

מהטבע. ולמעלה הטבע השגת בין יסודי חילוק קיים שלנו המדעית שבהבנה

שלמעלה  רק שלא למסקנה מובילה מהטבע, ולמעלה שבטבע האלקית בחיות המעמיקה ההתבוננות
משערים  שאנו הטבע גם אלא נתפס, בלתי הוא – הרוחניים הכוחות של הרוחני מצבם – מהטבע
הטבע. של הנכונה האמת אינו בטבע משיגים כן שאנו מה כי נתפס, בלתי הוא גם באמת משיגים, שאנו
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הטבע. מן למעלה כמו נתפס, בלתי הוא טבע

בהם. ולחקור להתבונן שאפשר בדברים מהטבע, הלמעלה את בטבע הסתיר ה'

מושג  בלתי הוא טבע הדברים, בפנימיות אבל ברֿהשגה, הוא שהטבע המחשבה את יוצר זה דבר
מהטבע. למעלה כמו

הנכונה  ההתבוננות ידי על אבל מהטבע, בלמעלה יותר קרובה שכלית להשערה מוביל טבע אכן
ההשגות  מהטבע. למעלה בעצם הוא גם עצמו שטבע הנכונה המסקנה לידי באים הטבע, של העמוק בתוכן

טבע. להם קורא הוא בהם, רגיל שהאדם דברים אבל שוות, אמנם

במערב, ושוקעת דרום כלפי נעה היא היום ובמשך במזרח, זורחת השמש בבוקר השמש. טבע למשל,
היום. עד השמש את ברא שה' הראשון מהיום החל השמש הילוך הוא שכך

לכן  השמש. טבע – ההגדרה שנוצרת גורמת יום בכל סדר אותו את לראות שרגילים זו רגילות
לעשות. אמור טבעי בלתי שמאורע הרושם את עושה זה אין

מאות  שבע אלפים מחמשת יותר במשך השמש מהלך בסדר מתבונן כשהאדם דבר, של לאמיתו
שנים  שהרגילות 5ושלוש אלא אמיתי, עלֿטבעי פלא זה הרי אחיד, וסדר אופן באותו והכל יום, יום ,

עלֿטבעי. זהו בפנימיות אבל טבע, השם את יוצרת

הרגילות. מפני זה הרי טבע, בשם הנקראים הדברים כל כך

לחילוק שגורם רגילות, של שם אלא הבנה של שם זה מהטבע.אין ולמעלה טבע בין נכון לא

מושג  לאנשים אין והמלאכים, הנשמות הנפשות, את ומחיה המהווה האלקי שבאור הוא, החילוק כל
הרוחנית. במציאותו לא גם – הרוחנית מהותו על לדבר שלא – במציאותו

הפחות, לכל הבנה, ה' נתן הנבראים, כל של הגשמי החלק את ומחיה המהווה האלקי באור אבל
שלמעלה  האלקי באור שכלית להשערה מביא שזה בטבע, הנסתר האלקי האור מציאות את להשיג

מהטבע.

אל  קרובים שלהם הגשמיים שהחלקים בדברים מסתתר האלקי שהאור בכך העליונה הכוונה זוהי
להבנה. אחיזה לתת כדי – האדם

טבע  של הנכון המובן הדברים 6זהו את מקיפים הים שמי כפי בשגרה מוקף האלקי האור –
הים. שבמעמקי

שכתוב  העולם 7זהו את ברא ה' – אלקים" ברא בגימטריא 8"בראשית שהוא אלקים שם עלֿידי
.9הטבע 

הוא  זה שם שפירוש הוי', שם עלֿידי היא והמלאכים הנשמות העולם, של האמיתית הבריאה
אלקים 10'מהווה' שם עלֿידי מהוה הוי' שם .11.

למעלה  שהוא הוי' ושם טבע, הוא אלקים שם הרי והוי', אלקים והאלקיים, הקדושים השמות שני
טבע. שזהו אלקים, שם עלֿידי ומחיהו העולם את בורא מהטבע,
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תד"ש.5) בשנת נכתב המאמר
אדמו"ר].6) כ"ק [הערת טביעה מלשון
א.7) א, בראשית
שם.8) רש"י

ו.9) פרק והאמונה, היחוד שער
ד.10) פרק והאמונה, היחוד שער ע"ב. רנז, ג חלק זוהר,
ד-ו.11) פרקים והאמונה, היחוד שער
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העליונה  ההנהגה ובפרט הטבע, ועלֿידי הטבע מדרך למעלה היא העולם, את מנהיג שה' ההנהגה גם
הידוע  כמאמר ממש, הטבע מדרך למעלה היא הרי ישראל כלל זאבים 12עם שבעים בין אחת כבשה –

שלימה. והיא

עם  את ודנים דנו העמים שכל המרה, הגלות במשך המדינות בכל העמים כל של הגדולה השנאה
ומקיימי  שומרי הם ישראל כלל כי נצחי, קיום לו ויהיה וקיים חי ישראל וכלל מיתות, מיני בכל ישראל

אבותינו. ואלקי באלקינו אמונה עם הנצחיים והמצוות התורה

יעקב" אלקי שם ישגבך צרה ביום הוי' "יענך :1זהו

צריך  אבל מהטבע, למעלה היא ההנהגה צרה" ש"ביום לדעת צריך וטף, נשים אנשים יהודי, כל
בטוח  ושיהיה אחד כל של הלב את לחזק צריך עצמו האלקי השם – יעקב" אלקי שם ה"ישגבך להיות

הרבי  של הידוע כמאמר השלימה, היה 13בגאולה יעקב", אלקי שם "ישגבך לאחד: שאמר נשמתוֿעדן
וברחמים. בחסד צרה" ביום הוי' "יענך ויהיה יעקב" אלקי ב"שם חזק

.øåöé÷ למעלה הוא עצמו הטבע כי יסודי, אינו מהטבע ולמעלה טבע בין לעיל המבואר שהחילוק מבאר
ושקיעת  זריחת למשל, טבעי. לדבר הפלאי מהטבע הלמעלה את עושה האנושי שההרגל אלא מהטבע,
שלמעלה  ברוךֿהוא ה' אחיד. וסדר אופן באותו שנים ושלוש מאות שבע אלפים מחמשת יותר במשך  השמש
ההנהגה  האלקי, בשם ובטחון באמונה ההתחזקות עלֿידי הטבע. ידי על העולם את ומנהיג ברא מהטבע

מהטבע. למעלה בדרך היא האלקית

[y"cz'd zah] dxv meia 'd jpri
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ה.12) תולדות תנחומא, מדרש יא. י, פרשה רבה, אסתר
מקורו.13) נמצא לא ולע"ע רבי, איזה צויין לא במאמר הזקן. אדמו"ר – לכאורה

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

של ‡. שרצונו "היכן אומר, הבעל־שם־טוב מורנו
א) מעלות: כמה בכך יש כולו". נמצא הוא שם אדם,
ברצון  – להיות יכול הרי זה ב) ממקומו. נעתק שהוא
כלומר, ביותר. הנעלות למדריגות עד דרגות בכמה –
לוקח  הוא אין אך נמצא, שרצונו היכן נמצא שהוא
חידש, הזקן רבינו כ"ק הוד דבר. שום משם אתו
חידש  הבעל־שם־טוב מורנו משם. אתו לוקח שהוא
והוד  נמצא", הוא שם אדם, של שרצונו ש"במקום
משם. אתו ולוקח  שם שהוא חידש, הזקן רבינו כ"ק

ממצרים,·. ביציאתם ישראל בני כיצד שואלים,
כזה  קצר בזמן יכלו טומאה, שערי במ"ט היו שם
התירוץ  סיני? בהר התורה את לקבל ראויים להיות
משה  וכאשר ספירה, אתם ספר רבינו משה הוא:
זה  אך התורה. את לקבל כבר יכלו אתם, ספר רבינו
ארץ  של לאוירא ראויים שיהיו הועיל לא עדיין
היה  זה לבדו, להוי' הרצון הוא ישראל ארץ ישראל,

עצמית. עבודה ידי על להיות צריך

לשאר  חב"ד בין ההפרש כלל, בדרך גם, זה
המנהיג , על סומכים החסידים בשאר החסידים.
ואילו  העבודה. כל את יעשה כבר הנשיא, שהמנהיג ,
ברור  בעצמו. לעשות האדם שעל היא, בחב"ד השיטה
וההוראה  הכללית ההוראה להיות שצריכה הדבר
לעשות  אחד כל מוכרח דבר של בעיקרו אך הפרטית,

בעצמו.
חיים ‚. חיו רגילים חסידים עברו, בשנים

חסידי. סיפור עם חסידית, אימרה עם חסידיים
יהודי  היה – מינסק שבפלך – חאלאפעניץ בעיירה
מיוחס  היה הוא שמו, שמואל גדליה ור' חנווני, חסיד
גדליה  ר' המפורסם החסיד היה אב־סבו גדול,

הצדיק.
עוד  רגיל. בלתי חושים בעל היה גדליה, ר' הצדיק
שנה  שלשים לו ובמלאות "המתמיד" קראוהו בילדותו
הצדיק". "הגאון בתואר בשקלוב הזמן גאוני כיבדוהו
ידעו  כלום, ממנו ידעו ולא שמעו לא שנים כמה
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את  עזבו ילדיו, ושני אשתו ביתו, ובני שהוא רק
הגבול  ליד קטן בישוב דירתם את וקבעו מקומם

המאסקויטי.
מורנו  אצל היה גדליה ר' שהצדיק הפעמים באחת
ר' הצדיק הגאון עם שם נפגש  הוא הבעל־שם־טוב,
ברוך  ר' הצדיק הגאון גיסו ועם מוויטבסק יצחק יוסף
ומאז  מאד, אתם התיידד ליאזנא, שליד הישוב בעל
הישוב'ניק  אצל קרובות לעתים מבקר גדליה ר' היה

ברוך. ר' הצדיק הגאון
הבעל־ שמורנו מה בסוד ידע גדליה, הר' הצדיק
וגיסו  ברוך הר' הקדושים לתלמידיו אמר שם־טוב
וגיסתה  ברוך הר' שאשת הילד אודות יצחק, יוסף הר'
קבוע  אורח גדליה הר' היה ומאז לברכו, אליו הביאו

תורה. בענייני הילד עם להתוועד ברוך הר' אצל
הראשונה  בפעם בא הזקן רבינו כ"ק כשהוד
ביאוריו  עם המגיד מורנו תורת ופרסם ממזריטש,

לאח  גדליה הר' נעשה החב"ד, מחסידיו בדרך ד
המסורים.

ה[באנדעריי], במלאכת לפרנסתו בחר גדליה הר'
להיות  צריך אחד שלכל המלכות גזירת יצאה וכאשר
המשפחה  בשם לעצמו גדליה הר' קרא משפחה, שם
קראו  גדליה, הר' של הסתלקותו אחרי "באנדער".
גדליה  ר' שם על "רגב" משפחת שם את ילדיו

באנדער.
עבודה  היתה משקלוב, רייזעס פנחס ר' לחסיד
רבינו  כ"ק שהוד ה'תורות' את לקבץ נפש מסירות של
את  גם ממזריטש, הראשונה בפעם בבואו אמר הזקן
שראו  אלה הראשונים, החסידים שסיפרו הסיפורים

המגיד. הרב  מורנו ואת הבעל־שם־טוב מורנו את
גם „. אימרה, עם עובדים היו עברו, בזמנים

רבות. משפיעה היתה אגב, בדרך שנאמרה אימרה
מענדל  מנחם ר' הרב  פעם הגיע לליובאוויטש
על  ניגון וניגן דאברינקע, בעיירה כרב  ששימש
חן  מוצא שהניגון כשראה חטאינו", "ומפני המלים
כ"ק  להוד אמר הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד בעיני
לו  ענה עצמי. חטאינו" "מפני זה הרה"ק: אאמו"ר
אינו  עצמי, חטאינו" "מפני הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד

לבכות. יש  עצמי חטאינו" "מפני על מתנגן,
שוב  מענדל מנחם הר' היה יותר מאוחר
שכל  אז, לי סיפר והוא הסמ"ך, בשנות בליובאוויטש,

עליו  פעלו לא הרבי, אצל ב'יחידות' שהיה הפעמים
על  בדרך־אגב שנאמרה האימרה עליו שפעלה כמו
"מפני  של ניגון שעל הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד ידי

לבכות. יש חטאינו"
הכנה  להיות צריכה יודעים. הרי – 'יחידות' מהי
היא... 'יחידות' 'יחידות', לפני פרטית והכנה כללית
ההכנה  גם להיות וצריכה חיים'... ב'עץ שכתוב כפי
שנאמרה  האימרה זה כל ואחרי ה'יחידות', מקבל של

יותר. עליו פעלה בדרך־אגב
מדות ‰. טובות. מדות של העניין איננה חסידות

טובות  מדות גם תורה, על־פי להיות צריכות טובות
חסידות  של עיקרה להיות. צריכות חסידות על־פי
כשם  להתפלל ללמוד צריכים תפילה. של העניין הוא
עם  לומד כשראש־ישיבה כשם ללמוד. שלומדים
המקבל, חושי את לדעת עליו הרי התלמידים,
מותאמת  להיות צריכה לו משפיע שהוא וההשפעה
לא  הרי לתלמיד, אומר שהוא הפנימי השכל לחושיו.
עליו  אלא שבעניין, השכל את לו אומר שהוא בלבד זו
בשכליים  גם לתועלת לו שיהיה השכל את לו לתת
ערך  לפי רק דבר־שכל לו אומר הוא אם אחרים.
לו  אומר הוא אם לעצל, אותו עושה הוא המקבל,
אותו  עושה הוא המקבל, מחושי שלמעלה דבר־שכל
שלמעלה  דבר־שכל לו להשפיע עליו אלא למוטעה,

ול  המקבל, לפי מחושי לו יאיר שזה חלונות השאיר
ערכו.

כמו  בגשמיות, אחיזה לכך ויש ב'נגלה', הוא זה כל
יכול  הרי הריאה, לימוד של העניין על־דרך־משל
שהיא  התפילה ענין מכל־שכן בכך, ציור לו להיות

להתפלל. ללמוד שצריכים בוודאי הרי – רוחניות
.Â על מדובר היום, שנאמר החסידות במאמר

אחר  הולך "היום שבעולם בוקר", ויהי ערב  "ויהי
ואילו  היום, בא ולאחריו הלילה בתחילה הלילה",
היום", אחרי הולך "הלילה להיפך, הדבר – בקדשים

הלילה. ולאחריו היום בתחילה
לבעלי־ אוהל יושבי בין ההבדל זהו בעבודה,
לפי  הלילה", אחר הולך "היום בבעלי־עסקים עסקים.
העבודה  היא כך  שעל־המיטה הקריאת־שמע ערך
ביושבי  ואילו היום, כל וההנהגה שחרית תפילת של
העבודה  ערך שלפי היום", אחר הולך "הלילה אוהל
שעל־ הקריאת־שמע הוא כך  שחרית בתפילת

המיטה.
dcerqa ,zereayd bgc 'a lil
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yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

l"xdnd ly eckp ± e"t wxt

– בפראג שלה המזון מחנות – פערל, הלמדנית המהר"ל, של אשתו ּפרנסה לעיל ְְִָכאמור
כל  ואת שהתרושש, הנגיד – רייך שמואל ר' – אביה את גם אלא עצמה, ואת בעלה את רק לא
אליהם, חסדו על יתברך לה' הודו כולם אך בצמצום. הייתה מהחנות שהפרנסה מובן, המשפחה.

ודם. בשר למתנת הזדקקו שלא

לעיר  הקרב שדה התקרב לאט ולאט בבוהמייה, מלחמה עת באותה פרצה לעיל, כמסופר
פראג.

חמוש  חייל פערל של לחנותה נכנס פראג, בשערי התלקחו כבר הקרבות כאשר – אחד יום
הקרב. משדה היישר הגיע כי עליו ניכר אשר

המרכבה  על החייל העמיס אלו כל ואת מזון, צרכי ושאר לחם לו לתת עליה ציווה החייל
הגיע. איתה

פרוטה. לו שאין החייל הודיע החשבון, את לו הגישה ופערל הפירעון, עת הגיע כאשר

כל  זהו ואשר בחנותה, שהייתה הסחורה כל את קיבל שהוא להבין, לחייל נתנה פערל
ירעבו, משפחתה וכל היא הרי לו, נתנה שהיא המזון עבור תשלום תקבל לא היא ואם רכושה,

לחנותה. חדשה סחורה לרכוש במה גם לה יהיה ולא

היה  המלבוש ידו. תחת שהיה מלבוש, לה הושיט והוא החייל. את מאוד הרשימו דבריה
נאה. בצורה ומקושט רקום 

יומיים  תוך אלייך אשוב לא "ואם – החייל לה אמר – כמשכון" אצלך זה מלבוש "החזיקי
אלייך". שייך המלבוש יהיה המשכון, את לפדות כדי הכסף עם שלושה

המשכון. את לפדות יבוא שהחייל קיוותה, היא אך פערל, ידעה לא המלבוש, של שוויו מהו

המהר"ל. בעלה עם זה בעניין ושוחחה פערל הלכה הופיע. לא והחייל מספר ימים חלפו

להטמין  גבוהים, קצינים וסתם השררה בעלי "נוהגים המהר"ל לה אמר מלחמה" "בזמן
לו  יש אשר משהו שם תמצאי אולי המלבוש את בדקי חן. ואבני יהלומים אלו כגון במלבושים 

רב". ערך

אבנים  תפורים היו הנ"ל שבבגד התגלה, ואכן, מהבגד, החוטים את פערל פרמה ואמנם,
ויהלומים. יקרות

היה  לא החייל, של או אליו, שייך היה שהמעיל זה של שמו תובע. כל זה לאוצר היה לא
המצ  ולפערל. למהר"ל כשרה.מּוּכר מציאה הייתה בבגד שמצאו יאה ָ

אשר  רייך, שמואל ר' המהר"ל, של – לשעבר העשיר – וחותנו המשפחה, נושעה אחת בבת
ידו  את מחדש לשלוח היה יכול פערל, בתו  של חנותה מפדיון לחיות נאלץ האחרונות בשנים

במסחר.
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מבניה  את מחדש לבנות מהממשלה, במכרז שמואל ר' זכה המלחמה, הסתיימה כאשר
שמואל. ר' התעשר ומכך המלחמה. ימי במשך נהרסו אשר העיר, סביב ומבצריה

מחדש  החלה בפראג היהודית והקהילה רחבה, ביד צדקה לחלק שמואל ר' התחיל ושוב
כמנהיגה. בו להביט

דאגה. ללא ללמוד להמשיך המהר"ל היה יכול כעת

אשר  בעלה, עם שיעור לומדת הייתה יום כל לתלמודה. זמן הרבה כעת הקדישה פערל, גם
וחקירה. מוסר ספרי גם אלא ופוסקים גמרא רק לא יחד למדו הם בלימוד. ל"חבר" החשיבה

חמש  לפחות בו למדה לא אשר יום עבר לא שמונה, בת היותה מאז אשר עצמה, על העידה פערל
שעות.

שונות, מקהילות שאלות אליו מגיעים והיו עולמי, פרסום המהר"ל קיבל כאשר יותר, מאוחר
שאלות. אותן על בעלה תשובות את רושמת מכן ולאחר השאלות, את לפניו קוראת פערל הייתה

בשמונה  כי מסופר, המהר"ל. ספרי וארבעה עשרים כל את לדפוס וערכה סידרה אף היא
רש"י  ובלשון ז"ל, חכמינו מאמרי של בציטטות כמו איֿדיוקים, למצוא הצליחה לפחות, מקומות,

התוספות. בעלי או

עשו  בנות "רבות הפסוק את עליה קרא ואף עלֿכך, אשתו את הוקיר מאוד עצמו המהר"ל
כולנה". על עלית ואת חיל

וריאלינס. טילה רייכיל, בנות: ושלוש – בצלאל ר' – אחד בן למהר"ל ילדה פערל

עם  ללמוד מאוד אהב במיוחד נדירים. בכישרונות והצטיין מאוד חריף היה בצלאל ר' הבן
תלמידים. לפני שיעור לאמירת מיוחד חוש לו היה אחרים.

ור' בפראג. הישיבה כראש – אפרים" "עוללות הספר מחבר – אפרים רבי התמנה זמן באותו
עבר  שנים, שתיםֿעשרה שולחנו על סמוך והיה ומיוחס נכבד יהודי של חתנו היה אשר בצלאל
אליה  ומשכה רב פרסום הימים ברבות קיבלה זו  ישיבה ישיבה. בעצמו שם ופתח בקלן, להתגורר

תלמידים. של גדול מספר

היה  שמה אשר אחת ובת ושמואל", "מנחם היה שמם אשר בנים, שני היו בצלאל לר'
"ליפט".

בילדותו. נפטר הבכור מנחם 

ללימודים. מיוחד חשק לו היה לא אך מבורכים, בכישרונות חונן – השני הבן – שמואל
לציור  אמנותי ובכישרון במיוחד יפה בכתבֿיד הצטיין למלאכתֿיד הוא במיוחד יד. ולעבודות

ונחושת. כסף זהב, כגון שונות, במתכות

וחצי  טפח קלף, על תורה ספר כתב אביו, של בישיבתו למד כאשר שנה, ששֿעשרה בגיל
רוחבו. – מאמה פחות ומעט אורכו, –

היו  לקראו כדי אשר עד זעיר, כלֿכך היה הכתב אך ההלכה, לפי וכשר ברור היה הכתב
מגדלת. לזכוכית נזקקים
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המלים  את חרט עליהם אמן ידי מעשי עשויים "עציֿחיים" שמואל התקין זה קטן לספרֿתורה
הבאות:

למחזיקים  היא חיים עץ משה, ביד ה' פי על ישראל בני לפני משה שם אשר התורה "וזאת
עושר  בשמאלה בימינה, ימים אורך שלום: נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה מאושר, ותומכיה בה

יעקב". קהילת מורשה משה לנו צוה תורה ויאדיר. תורה יגדיל צדקו למען חפץ ה' וכבוד,

חרט  ועליה זה, זעיר ספרֿתורה של לגודלו התאימה אשר "יד" שמואל התקין כן כמו
את  חקק עליו זה, ספרֿתורה עבור "כתר" גם יצק הוא יםֿסוף. קריעת של וציור אחרים פסוקים

ישראל. בני ידי על התורה קבלת מעמד ציור

ספרֿתורה  עבור – מיוחד קודש ארון בבנותו כישרונותיו, שמואל ר' שוב הראה מכן לאחר
ארוןֿקודש  של המערבי בצידו אחת. שנהב מאבן נעשה כולו אשר – שלו ה"כתר" עם זה זעיר
הצפוני  בצידו הנחושת. מזבח תמונת הייתה הדרומי בצידו ביתֿהמקדש, תמונת חרוטה הייתה זה
ארוןֿהקודש, של דלתותיו שתי היו שם המזרחי ובצידו הפנים, ולחם השולחן תמונת הייתה

הזהב. ומזבח המנורה את – הפנימי ובצידם  והארון, הלוחות את החיצוני בצידם חרט הוא

וחצב  שיש אבן לקח גם הוא אלא, – שמואל ר' – הצעיר האמן עדיין הסתפק לא באלו אך
מהאבן  חצב גם הוא כך אגב השנהב. מאבן העשוי הזעיר הקודש ארון עבור גדול מספיק פתח בה

"כפורת".

חנה  לגלות, ישראל בני יציאת המקדש, בית מחורבן תמונות שמואל ר' חקק הזאת האבן על
הנושא  יהודי הראתה שנחצבה אחרת תמונה השם. קידוש על עצמם את המקריבים בניה ושבעת
הנודד. היהודי סמל – השנייה בידו וספרֿתורה האחת בידו נדודיו ומקל שכמו, על תרמילו את

השונים. הארונות ובניית זה, זעיר תורה ספר כתיבת שמואל ר' אצל נמשכה שנים שלוש

מנהיג  של בתו עם – בצלאל ר' – אביו שידכו שנה, תשעֿעשרה שמואל לר' מלאו כאשר
התקיימה  החתונה זאלצהיים. מרדכי ר' היה שמו ואשר מאשכנז מפורסם צדקה ובעל יהודי

שנים. ושלוש שמונים בן כבר אז היה אשר המהר"ל, סבו מושב מקום בפראג

לסבו  כמתנה שמואל ר' העניק – וארונותיו התורה ספר – הגדולה האמנותית יצירתו את
מאוד. ממנה ונהנה זו ביצירה רבות השתעשע אשר המהר"ל,

התפרנס  בקלן לפראג. מגוריו את העתיק שמואל ר' ובנו בקלן, בצלאל ר' נפטר ש"ס בשנת
הרכבת  ותכשיטים, חן אבני מהרכבת התפרנס במיוחד ויהלומים. כסף בזהב, ממסחר שמואל ר'

אומן. ידי מעשה באמת היו אשר שונים מחרוזות

ציורים  בחריתת גם התעסק בנפרד זו. ובמלאכה זה במסחר שמואל ר' המשיך בפראג גם
רב. הון לעצמו סיגל מכך שונים. בגוונים מתכות על

בגדלותו  העולם ובכל בפראג המהר"ל של שמו התפרסם שבו זמן באותו אחורנית: נחזור
להיות  הפך הוא הפוליטי. בעולם רם למעמד רייך שמואל ר' חותנו הגיע הטובים, ומעשיו בתורה

למלכות. מקורב

עבור  בעיניו, חן מאוד מצא רייך שמואל ור' הראשון, פרדיננד אז היה פראג של מושלה
הברוכים. וכישרונותיו הישר שכלו
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לסבול  יכלו לא אשר החצר, מאנשי רבים מצד גדולה ושנאה קנאה עוררה זו שגדלותו מובן
רם. כה למעמד הגיע שיהודי העובדה את

ר' של מעמדו אך שונים, ותככים עלילות הלשנות, אינטריגות מיני כל נגדו לנהל החלו
שהיה. כפי יציב ונשאר התערער לא המלוכה בחצר שמואל

•

1

2

3

4

ycew zexb`

דאן  רוסטוב תרפ"ב. טבת כ"ד ג' ב"ה

והזקן  הגדול אדמו"ר דכ"ק רבא הילולא

זי"ע  "ע זצוקללה"ה

ומרומם  הכבד הרב העלה, ידידי כבוד

אה, שי' מעדיל מ' מו"ה אי"א וו"ח

בירושת"ו  חב"ד דכולל הממוה

וברכה  שלו'

. והדפס הכתוב הכל, וראיתי קבלתי, מכתביהם כל

לא  שמים יריעות אשיחה, לבבי מורשי את אם ואי . .

היא. כן היתה באשר ודאגתי יכלו, ימים מקוי גם יספיקו

ואבלת  ישכח, לא לעולם ישראל, שיא כי אומרת, התורה

לעם  מגיד ואין כולו, הייו יתומים תפוג. לא לעד אבליו

לב  ולהעיר, להאיר בידו אלקים ר ואשר ומעוררו, קדש

ה', הוא צדיק - לוקו והמאורות השמש, חושך ואיש. איש

כל  ועל עליו קדשו, זכות ידבר. כי הוא , מה ואדם

התורה  בחיזוק קדש דרכי דרכיו, בעקבי ההולכים

עילאה  דטהירו קדישא רוחא ההוא יאהיל, והמצוה,

ירחם  קדם שמי ומשמי לעד, מאתו יסור לא בו, דשביק

מרעיתו. וצאן עמו ה'

המדיות, בכל שי' א"ש ידידיו כל יבחו באלה אמם

הם  כים אם הגולה, ובארצות הקדושה, בארץ

הקדושים  רבותיו אבותיו כ"ק להוד בהתמסרותם

ו[י]ראתם  ואהבתם בכלל, זי"ע, "ע זצוקללה"ה

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק להוד והגלוי' המסותרת

מורם, בן את לשמור פשם, יתו אם בפרט, זי"ע, "ע

למו  ויתו ומריבה, מחלקה דבר שמץ בכל יתגאל, לא אשר

ברוכה, ארץ עלי תעודתו לקיים - ית' בעזרתו - היכולת

החסידות  קרן הרמת תורה, בהרבצת מעשיות במצות

אכרעה  ואכי והחומר, ברוח האלקית עבודה באור

צור  וברחמים, בחסד ירחמו כי אבותי, לאלקי ואתחן

האמת, שרביט להט בלהב האלקים, מלאכות זיו טוהר

רבותיו  אבותיו כ"ק הוד החילוו אשר החסידות, תורת

זי"ע. "ע זצוקללה"ה הקדושים

מי  יהי' שי', א"ש מקצת להם יבחרו ח"ו אחרת ואם
ומחלוקת, לריב רק אם שיהי', מה דבר ובסיבת שיהי',
שתהי', איזה יהי' ותחרות, קאה שקר עצמו, אהבת
לו, יחשב לתועבה כאחד שיהם אשר ברוח, או בחומר
ודעת  מזה, מסולקות ידי כי מודיע, הי כל לעין גלוי
או  מאוהביו אם לי, הוא אחת אחפוץ. לא ודעתם אותם

רבו  אבותיו כ"ק הוד מכוות ח"ו, הפורש, תיו משואיו,
מבקש  הי ממו. בדל זי"ע, "ע זצוקללה"ה הקדושים
וידרשו  המגרעות, את לי יראו ישאו, לא פי את ַכי
אשתדלה  לי אשר ובכל אפי, בזעת אעבדה "ובל תיקוים,
כי  איש פי אשא לא אי גם וכן מגעת, שידי מקום עד
ושא  רם קל לפקודת רק ותוים מסורים כאחד כולו
הק' רבותיו אבותיו כ"ק הוד הקדושים, עבדיו ע"י הבא

זי"ע. "ע זצוקללה"ה

אפס  עוד ואין העליוה, ההשגחה ביד הי ֶֶחוטר
ודרישת  אב לפקודת הם תוים תוים לי אשר כל כמוי,
והמיאון, החפץ וכבד, בקל עצמי עם התחשב מבלי רב,
לב  כישרי ישרים, מות פשי תמות כו'. לחיים ותוצאותם
ושוא  אויב בבוא גם פקודתם, משמרת על העומדים
ר"ל  הבוערים הבית כותלי את אשר אדום, היכל בחצרות
- באבדן וראיתי אוכל איככה כי יפרדו, לא ומהם יגועו,
פשם  במסירת אשר הדרכים, ועם טוהר - היל"ת ח"ו
ולילך  הרקיע, זוהרי העולם אבות החילוו הטהורה,

ומחלוקת. לריב מעקשים בדרכים

את  לו שלח אשר וארץ, שמים ברא אשר והאלקים
כ"ק  הוד פשיו בשלו' פדה אשר הבעש"ט, מורו משיחו,
ואשר  שחת, מרדת החסידות ותורת והזקן הגדול אדמו"ר
לעם  להורות הרה"ק אאמו"ר כ"ק קודש שמת הוריד
ישלח  הוא בהיכלו, אליו ויקחהו חיים, ארחות קדש,
טיט  בוץ ואת תיב, זדוים במים גם יגזור אשר מלאכו,
שובבים  ובשמאלו ישיב, דחים בימיו יגדע, בכחו היון

יגרש. הארץ פי מעל מר מלאכי בגערתו ישקוט,

בהם  כח אשר ורעיי, אחיי עם לאטי, אתהלה ואי
אמיתי, בהתמסרות העולם, אבות קודש בהיכלי לעמוד
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פש  לרחם יתלון, בלבם שדי צל ואשר ועם, דרכי מחבבי
לעיר  מעיר ללכת עזרה בהשתתפות ורבם, מורם בן

על  ישורון, ועדת ישראל, בית את לעורר למדיה, וממדיה
ומקיימי  תורה, לומדי ידי ולחזק לחבב והעבודה, התורה

אבות. פקודת

כל  ולפי העלה ידידי לפיכם, גליתי הה ועתה

עם  את וכמצביא בלבבי, אשר את שי' א"ש ידידיו
יחיו, עליהם ד' ד', לפי היושבים אחיו ברך, זרע הקדש,
כ"ק  הוד אשר ידידי, אל פוה הי בראשם, וכעומד

בתואר  עטרהו זי"ע, "ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר
ידיו  את ומילא חב"ד, כולל ומהל ממוה הכבוד,

תורה  בעיי בכוללו הדרשים תיקוים לעשות להשתדל
רבותיו  אבותיו כ"ק המייסדים, כוות כפי ותפלה,
מכל  גדולה ועידה לעשות ואבקשה זצוקללה"ה, הקדושים

פרשת  לפיהם ולהרציא יחיו, עליהם ה' הכולל אשי
הסוכה  מלאכות בשם ודרישתי, פי העין מאת עלי

הקדש.

ושמע  הסכת בתחון. אדברה כבדה ועידה ואליכם
הגשם  מסוה את להסיר אבקשה כל ראשית ישראל,

שקר  כי הותים, ואחו המקבלים אתם לאמר והחומר,
לכל  היא תוה תוה ומידו הוא, לאלקים המחי ' הדבר.

בכל  ישראל, לעמו טובה פרסה יתן והוא ואחד, אחד
האלקים. יברכם שהם מקום

הקודש, בארצות הוי' לפי היושבים אתם כולו,
בהר  הייו מסובים המדיות, בכל הגולה, בי כל ואחו
ועבדיו, משיחיו במו להושיב האלקים חמד אשר ההר סיי

ושמע  זי"ע, "ע זצוקללה"ה הק' רבותיו אבותיו כ"ק
לאמר, אלקים, כהי מפי יוצא מפורש ה' דבר את כולו

האלקית  ועבודה התורה על בקדש תשבו תלמידי אתם
תפארתם, תהיו אתם בעזרכם. יהיו הגולה בי כל ואחיכם

ושא. רם קל בעזרת משעכם, יהיו והמה

ודרישה, בבקשה לפיהם, להתייצב מתכבד הי ובזה
עליכם  הסוכה ותעודתכם פשכם חובת את תמלאו כי

הקדש. פי מאת

ורען  שליו משלו, עפר על אין אחיו, הי פש, מר

במקום  עמדתי ורוח, פש חיי החיים אור בהיכל הייתי
עבד  האלקים, מאיש חיים, אלקים דברי תורה, זו אורה,
תוה, אשים בין ה' תבות עמוקים, שכלים הופיעו הוי'

הקדש  פי מאת - חים בחסד - טהורה אהבה זיקי
יחיו, ושם, פה היקרים, אחיו לטובת עבודה ובכל שאתי,

הגדולה. הזכות על בה' תגיל ופשי עבדתי,

חשיכה  אימה עלי, פלה חרדה הימים באחד והה

עברה  בהלה ימי אחדים, ימים וכעבור יאלצי, פימית

והתחוים  התפלות ואטומים, עצורים השמים וזעם,
אחדים  רגעים מלכת, עמדה השמש מתקבלים, בלתי
קל  והארץ, השמים ואלקי האחרוה, שימה והה שארו,
וברגע  אליו, הטהורה השמה את אסף הרוחות, אלקי
תפארת  תפארתי הושבר הפכתי, לאומלל ממאושר אחת

ישראל.

כל  יקראוי, ותרמית למחלוקת ולמצה, לריב וכהיום
פשי  ובערובת בי יתעולל ופרוע, סורר זקן שובב, ער
את  אתערב ואל והצילי, א חוס[ה] ה' אא יצחקו.
אבות  רבן, דמלכא ביקרא ופושעים החוטאים אשים
ויסיר  כולו, עליו ירחם צבאות, הוי' אלקים אל העולם,
אותו  ולאהבה לעבדו בשר לב לו ויתן לבביו, אבל כבד

ית'.

ככ  מכם ולדרוש לכם, להגיד אקיים, חובתי ל ועתה
בהתמסרות  אתם כים אם תבחו זו ובשעה עלי, המוטל
מורכם  לקול תשמעו אז לתעודתכם שי' מא"ש אחד כל
להעומד  היכולת, מכם ואחד אחד כל ותתו זי"ע, ורבכם
בעזרו, ולהיות אה, שי' הרמ"מ הממוה הרב בראשכם
יפקוד  אשר את בפועל להביא יוכל ית' בעזרתו אשר
וישר, טוב מפעל בכל אתו חי החי הקדוש, ורבכם מורכם
ועבודה, תפלה בתורה סדריו ושמירת הכולל, בהטבת
שיהי' כוללו יפרח כי עד אשר הברכה את תביאו ובזה
אלקי  רחמיו, והתעוררות ובזכותו ולתהלה, לתפארת
רויחא. ומזוא חייא בבי ברכה, אוצרי לכם יפתח השמים

היושבים  אחיו לכל קורא הי עמוק ולב מקרב
לרצון  מסורה פשו ואשר חב"ד, חסידי מגזע אשר בקדש,
כל  ואחריך ירושלים קומי התעוררי התעוררי עולם, אבות
כאשר  ותורה תפלה באור אורי וקומי הקדש, ארצות
אחיו, התחזקו הק', רבותיו אבותיו כ"ק הוד ייסדו
מעול  כל הרחיקו והדעת, החיים בעץ והתדבקו התקשרו
והודיעו  עמדו, אחיו עמדו יד. תתו אל ריב ובכל וחומץ,
טיט  מבארות לצאת בו, טהרה רוח אשר כל לאחיכם
יהי  אור אז ומדון, [ריב] מחרחרי פרשו אשר הביצה,
ארצות  כפי בכל וסעה, לכה ובאורכם במושבותיכם,
כתפות  על תובה, תבל פי וימלא ישראל, ופרח יציץ תבל,
וזכות  תשאו, הגולה, ארצות מרחבי בכל אשר אחיכם

מעלה. מעלה ותעלו יאהיל, עליכם אבות אור

תואילו  כי פוה הי הבחר הועד כבוד ואליכם
ית' בעזרתו לי התברר עדי הלאה, עבודתכם להמשיך
ה' ועצת בזה, השתתפותם ואופן הם, באשר הדברים

בגו"ר. הימים כל לו לטוב וצדק יושר במעגלי תחי

ותחון, בבקשה פשי, אשא אליכם הכבד ידידי ועתה
עולם, אבות שם תון, לבלי לכם, אשר בכל לי, א עזרו
יודעים  כמוהו, כמוו ח"ו. למרמס החסידים, תפארת ושם
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איש, פי לשאת עליו ואין היא, ה' מלאכת אשר אחו,
אחרית  תמיד לזכור עליו הוא. בפשיו כי שיהי', מי יהי'
הבל  וטעת בו, שידובר ביום עשה ומה מראשיתו, דבר
ולספור  לשקול עצמיו, את לבקר עליו כן על יקובל. לא
הקדש, מאת לו יתן כאשר האמת אור בפלס צעדיו, את
להיות  ויזכיו לבביו, יטהר כי תחן, השמים ולאלקי
ישראל  בית בטוב תחזיה ועייו בעבודתיו, מועילים

בגו"ר.

אדמו"ר  אבותיו כ"ק זכות הימים, ובכל הזה ביום

ה', דבר את למלאות אחריו, והבאים והגדול, הזקן
כל  ועל עליו, יגן חב"ד, כולל המוסד ומפארי מייסדי
בברכה  יתברכו שהם, מקום בכל ישראל, בית אחיו

ובגשמיות.כפולה ברוחיות

אל  המתחן הדו"ש ידידו ופש "כאו ושלו' ברכה והי'
עבדיו  ע"י ד' לרצון רצע עבד להיות יזכיו כי ה'

מו"ר. בן הקדושים,

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד כסלו, תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר משה שי'

שלום וברכה!

מזמן לזמן הנני מקבל ידיעות אודותו מהבאים ממחנו הט' לכאן, ונהניתי לשמוע אשר לוקח 
חלק הוא בעסקנות צבורית ומשתדל בהחזקת קרן התורה והיהדות במחנו הט'.

ועל של עתה באתי בדרישת השעה, והוא חינוך הדור הצעיר אשר כפי הידיעות שמקבל אני 
מהנעשה בפילדלפיא, הנה הנוער הולך ונגרע מיום ליום, אשר אם לא יאחזו באמצעים יותר מהרגיל, 
הרי ח"ו יש לחשוש כפי שמספרים לי, שכל הדור הצעיר לבד יחידי סגולה, יחידים בפו"מ, יתרחק ח"ו 

מהתורה והמצוה.

לשון  בכל  ולעודד  לעורר  בזה  הנני  למזורזין,  אלא  מזרזין  אין  צו,  ר"פ  ספרא  מרז"ל  ועפ"י 
ככל  בזה  ולעשות  פילדלפיא,  בעיר  בדבר החנוך  לב המתאימה  וחיזוק, להתעמק בתשומת  עדוד  של 
האפשרי וככל יכולתו, לשפר את המצב ולהציל עי"ז נפשות בני ובנות ישראל מרדת שחת ח"ו, וידוע 

פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

בטוח הנני אשר לכת"ר שי' האריכות בזה אך למותר, ות"ח מראש אם יודיענו בשו"ט אשר 
נגשו לעבודה בפועל, ויה"ר אשר חפץ ה' בידם יצליח.

כותב הנני עד"ז ג"כ להרה"ג פופקא שי' וכן דברתי בע"פ עם הרה"ג והרה"ח מוהרש"צ שי' 
אשר  פילדלפיא  דעיר  הנוער  היינו  עמדם,  היו  ברבים  אשר  ובפרט  יועץ  ברוב  ותשועה  שניידערמאן, 

גורלם תלוי בכף מאזנים.

מוסג"פ חוברת וקונטרס לי"ט כסלו שזה עתה הו"ל, ובטח יזכה בהם את הרבים.

בברכה.
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"וּיּגׁש נאמר ולכן מיהּודה, למעלה הּוא יֹוסף הּזה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּזמן

"הּמׁשּביר  ׁשהיה יֹוסף, אל נּגׁש ׁשּיהּודה היינּו, יהּודה". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאליו

למעלה  יהּודה יהיה לעתידֿלבא אבל הארץ"; עם ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹלכל

"ּתלמּוד  ׁשעכׁשו מה ׁשּזהּו אחר ּבמקֹום וכּמבֹואר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּיֹוסף.

"מעׂשה  יהיה ּולעתידֿלבא יֹוסף, ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּגדֹול",

יהּודה. ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְִֶֶֶָָָּגדֹול",

ּבהפטרה  ׁשּכתּוב ּכמֹו ויהּודה, יֹוסף יתאחדּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּולעתידֿלבא

יהּודה  עץ (ו)את יֹוסף עץ את לֹוקח אני "הּנה וּיּגׁש: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדפרׁשת

הּמׁשיח  ׁשּבביאת והיינּו, ּבידי", אחד והיּו אחד לעץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָועׂשיתם

ענין  ׁשּזהּו יּגׁשּו", ּבאחד ׁש"אחד ּבאֹופן ׁשניהם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָיתאחדּו

יהּודה". אליו ְְִֵַַָָּד"וּיּגׁש
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áìøîàì éáà írî ørpä-úà áør Ecár ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

âìéðãàì ãár ørpä úçz Ecár àð-áLé äzrå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-ír ìré ørpäåãìéà-ékéáà-ìà äìrà C §©©−©©¬©¦¤¨«¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½

àöîé øLà òøá äàøà ït ézà epðéà ørpäå§©©−©¥¤´¦¦®¤µ¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈
:éáà-úàäîàìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå ¤¨¦«§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ

éìrî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå åéìr íéávpä©¦¨¦Æ¨½̈©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®
:åéçà-ìà óñBé òcåúäa Bzà Léà ãîr-àìå§Ÿ¨³©¦Æ¦½§¦§©©¬¥−¤¤¨«

áúéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:ärøtâãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ©§«Ÿ©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬

áð ék Búà úBðrì åéçà eìëé-àìå éç éáàeìä ¨¦−¨®§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−
:åéðtîãéìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå ¦¨¨«©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−

ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà øîàiå eLbiå©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬
:äîéøöî éúàäøçé-ìàå eáörz-ìà | äzrå Ÿ¦−¦§¨«§¨§©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ

éðçìL äéçîì ék äpä éúà ízøëî-ék íëéðéra§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦
:íëéðôì íéýìûåáø÷a árøä íéúðL äæ-ék ¡Ÿ¦−¦§¥¤«¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤

:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå õøàä̈¨®¤§Æ¨¥´¨¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«
æúéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−

:äìãb äèéìôì íëì úBéçäìe õøàä®̈¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(aix 'nr a hweln mixn`nd xtq)

¯Úp‰ ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk(לב ּבאה (מד, יהּודה ׁשל ערבּותֹו ƒ«¿¿»«∆«««ְְֶַָָָ

ׁשּלמעלה  מּמׁש, אחד עצם הם יׂשראל ׁשּכל זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּצד

יׂשראל  ׁשּכל מּזה יֹותר נעלית ּדרּגה (ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהתחּלקּות

ּדוקא, יהּודה אצל זֹו ערבּות היתה לכן ּבזה). זה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמערבים

ּב'כתר', מׁשרׁשת הּמלכּות ספירת ּכי הּמלּוכה, נּתנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּלֹו

ולכן  ּביֹוסף, ּגם זה ענין ּפעלּו ּודבריו מהתחּלקּות. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

אחיו. אל והתוּדע להתאּפק יֹוסף יכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלא

éùéìùçék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzrå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−
-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨

:íéøöî õøà-ìëa ìLîe Búéaèeìrå eøäî ¥½¥−§¨¤¬¤¦§¨«¦©«£»©«£´
ða øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìàéðîN óñBé E ¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦

-ìà éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§®̈¦§¨¬¥©−©
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:ãîrzééìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéå ©«£«Ÿ§¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½
éðáe äzàéðá éðáe Eðàöå E-øLà-ìëå Eø÷áe E ©¾̈¨¤−§¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤

:CìàéíéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå ¨«§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït árø̈®̈¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

áéúBàø íëéðér äpäåéô-ék ïéîéðá éçà éðérå §¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîäâé-ìk-úà éáàì ízãbäå ©«§©¥¬£¥¤«§¦©§¤´§¨¦À¤¨

íúéàø øLà-ìk úàå íéøöîa éãBák§¦Æ§¦§©½¦§¥−¨£¤´§¦¤®
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîeãéìtiå ¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨©¦²Ÿ

-ìr äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìr©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©
:åéøàeöåèéøçàå íäìr jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå ©¨¨«©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥

:Bzà åéçà eøac ïëæèäòøt úéa òîLð ìwäå ¥½¦§¬¤−̈¦«§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ
äòøô éðéra áèéiå óñBé éçà eàa øîàì¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ

:åéãár éðéráeæéøîà óñBé-ìà äòøt øîàiå §¥¥−£¨¨«©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ
éçà-ìà-eëìe íëøéra-úà eðrè eNr úàæ E ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ¤§¦´§¤½§

:ïrðk äöøà eàáçé-úàå íëéáà-úà eç÷e −Ÿ©¬§¨§¨«©§¯¤£¦¤²§¤
õøà áeè-úà íëì äðzàå éìà eàáe íëézä«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À¤Æ¤´¤

:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöîèéäúéeö äzàå ¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤§©¨¬ª¥−¨
úBìâr íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNr úàǽŸ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦£¨À
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáeëáeè-ék íëéìk-ìr ñçz-ìà íëðérå ¨¤«§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²
:àeä íëì íéøöî õøà-ìkàëéða ïë-eNriå ¨¤¬¤¦§©−¦¨¤¬«©©«£¥Æ§¥´

äòøô ét-ìr úBìâr óñBé íäì ïziå ìàøNé¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−©¦´©§®Ÿ
:Cøcì äãö íäì ïziåáëLéàì ïúð ílëì ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤§ª¨¬¨©²¨¦−

úð ïîéðáìe úìîN úBôìçìL ïóñk úBàî L £¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ§´¥´¤½¤
:úìîN úôìç Lîçåâëúàæk çìL åéáàìe §¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ§¨¦º¨©³§ŸÆ

øNrå íéøöî áehî íéàNð íéøîç äøNr£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´¦§®̈¦§¤´¤
:Cøcì åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−©¨«¤

ãë-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©Ÿ́¤£¥¤½©
:Cøca eæbøzäëõøà eàáiå íéøönî eìriå ¦§§−©¨«¤©©«£−¦¦§®̈¦©¨¸ŸÆ¤´¤

:íäéáà á÷ré-ìà ïrðkåëãBò øîàì Bì eãbiå §©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«©©¦̧¹¥ÀŸµ
âôiå íéøöî õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç óñBé¥´©½§¦¬¥−§¨¤´¤¦§®̈¦©¨´¨

:íäì ïéîàä-àì ék Baìæëúà åéìà eøaãéå ¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«©§©§´¥À̈¥´
-úà àøiå íäìà øac øLà óñBé éøác-ìk̈¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½©©§Æ¤

éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìârä́̈£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾
:íäéáà á÷ré çeø−©©«£¬Ÿ£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(14 'nr f jxk zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ‰p‰ È˙‡ ÌzÁÏL Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂ(ח (מה, ¿«»…«∆¿«¿∆…ƒ≈»ƒ»¡…ƒ
אין  - לזּולתֹו נזק ּגֹורם אדם ׁשּכאׁשר מבאר, הּתניא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבספר

רע  על נענׁש ׁשהּמּזיק אף ׁשּכן הּמּזיק, על לכעס לּנּזק ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹלֹו

ׁשלּוחים  והרּבה ּבּׁשמים, נגזר ּכבר הּנּזק על הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבחירתֹו,

רז"ל אמרּו מּדּוע ּכן אם לׁשאל, ויׁש צב,לּמקֹום. קמא (בבא ְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

לׁשקייּה",ב) טיבּותא למריּה "חמרא הּטֹוב הׁשּפעת ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָלגּבי

לֹומר, ויׁש ּבחירה. ּבעל הּוא ׁשהּׁשליח ּכיון - ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוהּטעם

הּׁשליח הּטֹוב, ּבהׁשּפעה ÛÈÒBÓׁשּבהׁשּפעת לפעמים ְְִֶַַַַַָָƒְְִִַַָָָ

ּוראה  ּברכתֹו). אֹו צּדיק ּתפּלת ׁשּמֹועילה (ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּמּלמעלה

נֹותן הּמׁשקה חמרא: דּבּורֿהמתחיל ÙÈ‰'ּתֹוספֹות' ÔÈÚa למי ְְְְִִֵֶַַַַַָ¿«ƒ»»ְִ

.יבר עין טֹוב . . רֹוצה ְִֶֶַָֹׁשהּוא

éòéáøçëéç éða óñBé-ãBr áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®
:úeîà íøèa epàøàå äëìàåîàìàøNé òqiå ¥«§¨¬§¤§¤−§¤¬¤¨«©¦©³¦§¨¥Æ

íéçáæ çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨®̈©©¦§©´§¨¦½
:÷çöé åéáà éýìûìáìûøNéì | íéýìû øîàiå ¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ

øîàiå á÷ré | á÷ré øîàiå äìélä úàøîa§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤
:éðpäâéáà éýìû ìûä éëðà øîàiåàøéz-ìà E ¦¥«¦©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ

:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî äãøî¥«§¨´¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«
ãäìr-íâ Eìrà éëðàå äîéøöî Enr ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ

éðér-ìr Bãé úéLé óñBéå:Eäøàaî á÷ré í÷iå §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«©¨¬¨©«£−Ÿ¦§¥´
íäéáà á÷ré-úà ìûøNé-éðá eàNiå òáL̈®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹¤©«£´Ÿ£¦¤À
çìL-øLà úBìâra íäéLð-úàå ítè-úàå§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾£¤¨©¬

:Búà úàNì äòøtå-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå ©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«©¦§´¤¦§¥¤À§¤
äîéøöî eàáiå ïrðk õøàa eLëø øLà íLeëø§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§®̈§¨

:Bzà Bòøæ-ìëå á÷réæBzà åéðá éðáe åéða ©«£−Ÿ§¨©§¬¦«¨º̈§¥³¨¨Æ¦½
Bzà àéáä Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬¦−

:äîéøöîñ ¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l jxk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯Èz Ï‡(ג ÊpL˜˜(מו, ÏÚ ¯ˆÓ ‰È‰L ÈÙÏ «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»≈≈«∆ƒ¿«
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ(רש"י) לֹומר לֹו היה זה לפי לׁשאל, יׁש »≈¿»»»∆ְְִִֵֶַָָֹ

"אלÚËˆz¯"אל ולא וכּדֹומה, "‡¯Èz ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ַƒ¿«≈ְְֶַַֹƒ»ְְִֵֵַ

והּוא  האמּתי, מקֹומֹו אינּה ׁשהּגלּות ּומרּגיׁש מּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּיהּודי

הרי  - למקֹומֹו לׁשּוב ּומׁשּתֹוקק ּבּה הּמצאֹו על ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמצטער

את  לֹו ּומעניקה לּגלּות מעל אֹותֹו מרֹוממת עצמּה זֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּתׁשּוקה
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ללא  קׁשייה ועם הּגלּות עם להתמֹודד הּדרּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּכֹוחֹות

ּדוקא רׁש"י: ּבלׁשֹון הרמז זהּו ּופחד. ׁשאּתה ÌeMÓמֹורא ְְִִֶֶֶַַַַָָָƒֶַָ

מּמּנה. לפחד סּבה ל אין הּגלּות על ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצר

éùéîççäîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨
:ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷réèCBðç ïáeàø éðáe ©«£´Ÿ¨¨®§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«§¥−§¥®£¬

:éîøëå ïøöçå àelôeéïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe ©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´¦§À§¥¯§¨¦²
:úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−¤©§©«£¦«

àé:éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáeáéør äãeäé éðáe §¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥´§À̈¥¯
õøàa ïðBàå ør úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå§¨²§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³§¨Æ§¤´¤

:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïrðkâéøëùOé éðáe §©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«§¥−¦¨¨®
:ïøîLå áBéå äeôe òìBzãéïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe ¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ§¥−§ª®¤¬¤§¥−

:ìàìçéååèá÷réì äãìé øLà äàì éða | älà §©§§¥«¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ
åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàå íøà ïcôa§©©´£½̈§¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈

ìLìLå íéL:Læèïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe §¦¬§¨«§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ
:éìàøàå éãBøàå éøræéäåLéå äðîé øLà éðáe ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«§¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²

øáç äréøá éðáe íúçà çøNå äréøáe éåLéå§¦§¦¬§¦−̈§¤´©£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤
:ìàékìîeçéäàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà ©§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´

:Lôð äøNr LL á÷réì älà-úà ãìzå Bzá¦®©¥³¤¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤
èé:ïîéðáe óñBé á÷ré úLà ìçø éðaëãìeiå §¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«©¦¨¥´

-úa úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½©
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

àëéçà ïîrðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´
:cøàå íétçå íétî LàøåáëøLà ìçø éða älà ¨®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬

:øNr äraøà Lôð-ìk á÷réì ãléâëïã-éðáe ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬¨¨«§¥−̈
:íéLçãë:ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe ª¦«§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

äëBza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®
:äráL Lôð-ìk á÷réì älà-úà ãìzååë-ìk ©¥¯¤¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«¨

àöé äîéøöî á÷réì äàaä Lôpäãálî Bëøé é Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½¦§©−
:LLå íéML Lôð-ìk á÷ré-éðá éLðæëóñBé éðáe §¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«§¥¬¥²

Lôpä-ìk íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦¨©¤¯¤
:íéráL äîéøöî äàaä á÷ré-úéáìñ §¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(223 'nr k jxk zegiy ihewl)

LÏLÂ ÌÈLÏL . . LÙ Ïk(טו BÓˆ‡(מו, ‰z‡ È‡ ÔË¯Ù·e »∆∆¿…ƒ¿»…ƒ¿»»ƒ«»≈
„·ÎBÈ BÊ ‡l‡ ,ÌÈLe ÌÈLÏL ‡l‡(רׁש"י) ׁשהיא הינּו ∆»¿…ƒ¿«ƒ∆»∆∆ְִִֶַַ

ּדהּנה  לבאר, ויׁש נפׁש. ׁשבעים ׁשל הּמנין את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהׁשלימה

ׁשּיׁש הּפׁשּוטה האמּונה ּגּלּוי היתה מצרים ּגלּות ׁשל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּמּטרה

לספירת  רֹומזת ּבכלל ואּׁשה העם". "וּיאמן - יהּודי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכל

מחּדירה  היא ּכי זאת", ּכל "ואמּונה ׁשּנקראת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמלכּות,

וקּימים  חּיים העֹולמֹות ׁשּכל האמּונה את יׂשראל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנׁשמֹות

ואף  עֹולמים". ּכל מלכּות מלכּות" - יתּבר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָמּמלכּותֹו

ּבני  אצל האמּונה את וגּלה ּפעל מׁשה, ּבנּה, ּכן: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּביֹוכבד

אמּונה  ּבהם עֹוררה מּיּלדת, ּבתֹור עצמּה, והיא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,

ּומּגזרֹותיו. מּפרעה להתּפעל לא ּבה', ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּובּטחֹון

éùùçëúøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ
:ïLb äöøà eàáiå äðLb åéðôìèëóñBé øñàiå §¨−̈®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤©¤§³Ÿ¥Æ

àøiå äðLb åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìriå Bzákøî¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−®§¨©¥¨´
:ãBr åéøàeö-ìr jáiå åéøàeö-ìr ìtiå åéìà¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

ìéøçà írtä äúeîà óñBé-ìà ìûøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©®̈©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBr ék EàìóñBé øîàiå §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«©¸Ÿ¤¥³

äòøôì äãébàå äìrà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨§©§®Ÿ
ïrðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©

:éìà eàaáìäð÷î éLðà-ék ïàö érø íéLðàäå ¨¬¥¨«§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå eéä̈®§Ÿ¨¯§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

âì-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©
:íëéNrnãìéãár eéä äð÷î éLðà ízøîàåE ©«£¥¤«©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤̧Æ

eðéúáà-íb eðçðà-íb äzr-ãrå eðéøeòpî¦§¥´§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®
íéøöî úárBú-ék ïLb õøàa eáLz øeára©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦

:ïàö ärø-ìkæîàäòøôì ãbiå óñBé àáiå ¨¬Ÿ¥«Ÿ©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼
÷áe íðàöå éçàå éáà øîàiåíäì øLà-ìëå íø ©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½

:ïLb õøàa ípäå ïrðk õøàî eàaáäö÷îe −̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´
:ärøô éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ

âeøîàiå íëéNrn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãár ïàö ärø äòøt-ìà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©

:eðéúBáàãeðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå £¥«©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼
éãárì øLà ïàvì ärøî ïéà-ékãáë-ék E ¦¥´¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬

éãár àð-eáLé äzrå ïrðk õøàa árøäE ¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−
:ïLb õøàaäøîàì óñBé-ìà äòøt øîàiå §¤¬¤«¤©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ

éáàéçàå Eéìà eàa E:Eåéðôì íéøöî õøàE ¨¦¬§©¤−¨¬¥¤«¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´
éáà-úà áLBä õøàä áèéîa àåäéçà-úàå EE ¦½§¥©´¨½̈¤¥¬¤¨¦−§¤©¤®



iriayרכד - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìéç-éLðà ía-Léå zrãé-íàå ïLb õøàa eáLé¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨§¤¨Æ©§¥©½¦
:éì-øLà-ìr äð÷î éøN ízîNåæóñBé àáiå §©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«©¨¥³¥Æ

Cøáéå äòøô éðôì eäãîriå åéáà á÷ré-úà¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤
:ärøt-úà á÷réçá÷ré-ìà äòøt øîàiå ©«£−Ÿ¤©§«Ÿ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ
éiç éðL éîé änk:Eèäòøt-ìà á÷ré øîàiå ©¾̈§¥−§¥¬©¤«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ
ìL éøeâî éðL éîéíérøå èrî äðL úàîe íéL §¥Æ§¥´§©½§¦¬§©−¨®̈§©´§¨¦À

éiç éðL éîé-úà eâéOä àìå éiç éðL éîé eéä̈Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´
:íäéøeâî éîéa éúáàéäòøt-úà á÷ré Cøáéå £Ÿ©½¦¥−§«¥¤«©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ

:ärøô éðôlî àöiå©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(828 'nr b jxk zegiy ihewl)

ÂÈÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו, ˙Èa BÏ Ôw˙Ï ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿

יֹוסף,(רש"י) ּבהנהגת ּבמצרים יׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמסּתּבר

ונּמּוקֹו וטעמֹו נֹוספת. יׁשיבה יעקב הקים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹואףֿעלּֿפיֿכן

היה  ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני ּבנהּול טרּוד היה יֹוסף ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעּמֹו:

ׁשּתהיה  רצה ויעקב זמּנֹו. ּכל את לּיׁשיבה להקּדיׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול

ּבעּסּוקים  טרּוד היה ׁשּלא יהּודה, עֹומד ׁשּבראׁשּה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹיׁשיבה

ורק  א להתמּסר יכֹול והּוא ׁשּיהיּו, ּככל נעלים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָאחרים,

הּתֹורה. ְִַָללּמּוד

éòéáùàéïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧
õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà íäì̈¤³£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤

:ärøô äeö øLàk ññîrøáéóñBé ìkìëéå ©§§¥®©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ©§©§¥³¥Æ
íçì åéáà úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´¨¦®¤−¤

:óhä éôìâéãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå §¦¬©¨«§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬
ïrðk õøàå íéøöî õøà dìzå ãàî árøä̈«¨−̈§®Ÿ©¥¹©¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©

:árøä éðtîãéóñkä-ìk-úà óñBé èwìéå ¦§¥−¨«¨¨«©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ
øáMa ïrðk õøàáe íéøöî-õøàá àöîpä©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤
äúéa óñkä-úà óñBé àáiå íéøáL íä-øLà£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬¥²¤©¤−¤¥¬¨

:ärøôåèõøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå ©§«Ÿ©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤
-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë eàáiå ïrðk§©¼©¼©¨ŸÁÁ¨¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨
:óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìå íçì eðl̈´¤½¤§¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤

æèíëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−
:óñk ñôà-íà íëéð÷îaæéíäéð÷î-úà eàéáiå §¦§¥¤®¦¨¥−¨«¤©¨¦´¤¦§¥¤»

äð÷îáe íéñeqa íçì óñBé íäì ïziå óñBé-ìà¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤©¦À§¦§¥¬
íçla íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe ïàvä©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ

:àåää äðMa íäð÷î-ìëaçéäðMä ízzå §¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«©¦Ÿ»©¨¨´
Bì eøîàiå úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§Æ
äð÷îe óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦ µ¦©´©¤½¤¦§¥¬
ézìa éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬

:eðúîãàå eðúiåb-íàèééðérì úeîð änìE ¦§¦¨¥−§©§¨¥«¨¯¨¨´§¥¤À
eðúîãà-úàå eðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà-íb©£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−
äòøôì íéãár eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla©®̈¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ
:íLú àì äîãàäå úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«

ëäòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ
íäìr ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî-ék¦¨«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−

:ärøôì õøàä éäzå árøäàëírä-úàå ¨¨¨®©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ§¤̧¨½̈
-ãrå íéøöî-ìeáâ äö÷î íéørì Búà øéárä¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦§©

:eäö÷áë÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø ¨¥«©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨®̈¦Á¸Ÿ
ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî íéðäkì©«Ÿ£¦¹¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³
:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìr äòøt íäì̈¤Æ©§½Ÿ©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«

âëíBiä íëúà éúéð÷ ïä írä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízrøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úàãëúéLéîç ízúðe úàeáza äéäå ¤¨«£¨¨«§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−
äãOä òøæì íëì äéäé úãiä òaøàå äòøôì§©§®Ÿ§©§©´©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯
:íëtèì ìëàìå íëézáa øLàìå íëìëàìe§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«

äëeðééäå éðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:ärøôì íéãáråë÷çì óñBé dúà íNiå £¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ

äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ
äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈

:ärøôìæëõøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå §©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©



רכה xihtn - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
,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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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"äaâðå äðôöå äîã÷å äné zöøôe" íéøöî éìa äëøaä ä"á÷äziy`xa) ©§¨¨§¦§¨¦¨©§¨¨¨¨¥§¨§¨Ÿ¨¨¤§¨

.(ci,gk,íBìL úéøa (åë.íBìLa íöøàa eáLiL,íézúðeòa÷àå §¦¨¤¥§§©§¨§¨§©¦§¤§©

.íMî eæeæé àìå ,íîB÷îa íúBà¨¦§¨§Ÿ¨¦¨

íëBúa éLc÷î úBéäa¦§¦§¨¦§¨
,íìBòìéLc÷î úBéäì ãéîúiLk §¨§¤©§¦¦§¦§¨¦

é æà ,íìBòì íëBúaéðàL íéBbä eòã §¨§¨¨¥§©¦¤£¦

.énò úBéäì ìàøNé úà ézLc÷ä 'ä¦§©§¦¤¦§¨¥¦§©¦

mixn zxhr
íúBà eNòå:ìòBôaäëécáòì ézúð øLà õøàä-ìò eáLéå §¨¬¨«§©§¨«§´©¨À̈¤£¤³¨©̧¦Æ§©§¦´

éðáe íäéðáe änä äéìò eáLéå íëéúBáà dá-eáLé øLà á÷òéì§©«£½Ÿ£¤¬¨«§−̈£«¥¤®§¨«§´¨¤¿¨¥Â¨§¥¤º§¥³
íìBòì íäì àéNð écáò ãåãå íìBò-ãò íäéðáäëeìnä ÷Bñôz àì §¥¤Æ©½̈§¨¦´©§¦½¨¦¬¨¤−§¨«Ÿ¦§©§¨

:ãåc òøfîåëúéøa íäì ézøëå ¦¤©¨¦§¨«©¦³¨¤Æ§¦´
íBìLíBìLa íöøàa eáLiLúéøa ¨½¤¥§§©§¨§¨§¦¬

íúBà äéäé íìBòíänò äéäé −̈¦«§¤´®̈¦§¤¦¨¤

íézúðeeæeæé àìå íîB÷îa íúBà ïzà §©¦Æ¤¥¨¦§¨§Ÿ¨

íMî-úà ézúðå íúBà éúéaøäå ¦¨§¦§¥¦´½̈§¨«©¦¯¤
íìBòì íëBúa éLc÷îáøçz àìå ¦§¨¦²§−̈§¨«§Ÿ¤¡©

:ãBòæëéðkLî äéäåéúðéëL ïkLî §¨¨³¦§¨¦Æ¦§©§¦¨¦

äéäéíäì éúééäå íäéìò ¦§¤£¥¤½§¨¦¬¦¨¤−
íéäìàìòéLBäìe øBæòìänäå ¥«Ÿ¦®©£§¦©§¥−¨

íòì éì-eéäéìå éa ïéîàäìøBîL ¦«§¦¬§¨«§©£¦¦§¦§

:éúBöîçëéðà ék íéBbä eòãéå ¦§©§¨«§Æ©¦½¦ µ£¦´
ìàøNé-úà Lc÷î ýåýéúBéäì §Ÿ̈½§©¥−¤¦§¨¥®¦§

énòéLc÷î úBéäaãéîúzLk ©¦¦«§¯¦§¨¦²§¤©§¦

éLc÷î:íìBòì íëBúa ¦§¨¦§−̈§¨«

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§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



רכח

ùãå÷ úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
æîçëéçéåäøNr òáL íéøöî õøàa á÷ré ©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−

áL åéiç éðL á÷ré-éîé éäéå äðLíéðL ò ¨®̈©§¦³§¥©«£ŸÆ§¥´©½̈¤´©¨¦½
:äðL úàîe íéraøàåèëìàøNé-éîé eáø÷iå §©§¨¦¬§©−¨¨«©¦§§´§¥«¦§¨¥»

àð-íà Bì øîàiå óñBéì Bðáì | àø÷iå úeîì̈¼©¦§¨´¦§´§¥À©³Ÿ¤Æ¦¨̧
éðéra ïç éúàöîéëøé úçz Eãé àð-íéN E ¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−©´©§¥¦®

éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnr úéNrå§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦
:íéøöîaìéðúàNðe éúáà-ír ézáëLå §¦§¨«¦§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ

äNrà éëðà øîàiå íúøá÷a éðzøá÷e íéøönî¦¦§©½¦§©§©−¦¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬
:EøáãëàìBì òáMiå éì äráMä øîàiå ¦§¨¤«©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®

:ähnä Làø-ìr ìàøNé eçzLiåô(éåì) ©¦§©¬¦§¨¥−©¬Ÿ©¦¨«
çîàøîàiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©Ÿ́¤

éáà äpä óñBéìBnr åéðá éðL-úà çwiå äìç E §¥½¦¥¬¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½
:íéøôà-úàå äMðî-úàáøîàiå á÷réì ãbiå ¤§©¤−§¤¤§¨«¦©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤

ða äpäéìà àa óñBé EáLiå ìàøNé ÷fçúiå E ¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤

:ähnä-ìrâécL ìû óñBé-ìà á÷ré øîàiå ©©¦¨«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²
:éúà Cøáéå ïrðk õøàa æeìa éìà-äàøð(ìàøùé) ¦§¨«¥©¬§−§¤´¤§¨®©©§−̈¤Ÿ¦«

ãézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåE ©Ÿ́¤¥©À¦«§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−
Erøæì úàfä õøàä-úà ézúðå íénr ìä÷ì¦§©´©¦®§¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬

éøçà:íìBò úfçà Eäéðá-éðL äzråE ©«£¤−£ª©¬¨«§©¿̈§¥«¨¤ÁÁ
éìà éàa-ãr íéøöî õøàa Eì íéãìBpäE ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦¬¥¤²

ïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½¦§¥¬§¦§−
:éì-eéäéåEì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe ¦«§¦««©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´

:íúìçða eàøwé íäéçà íL ìr eéäéæ| éðàå ¦«§®©´¥¯£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«©«£¦´
ïrðk õøàa ìçø éìr äúî ïctî éàáaCøca §Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤

íM äøa÷àå äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨¨Æ
:íçì úéa àåä úøôà CøãaçìûøNé àøiå §¤´¤¤§½̈¦−¥¬¨«¤©©¬§¦§¨¥−
:älà-éî øîàiå óñBé éða-úàèóñBé øîàiå ¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤©³Ÿ¤¥Æ

äæa íéýìû éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

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

.minyd on eprp `l jkle jk mrd x`y i`ce miryx mdeúà̈
déãáò`iypd zia icar e`a -ãeñ déì eîøåà÷å déøàeöa àø ©§¥§¨¥¨¨§©¨¥§¨

déì eøòöî.[dwipg oirka] edexrive ex`eeva xceq ewxfe -eøîà §©£¥¨§
déúàî éða [eäì] (äéì),`iypd icarl `irye` ly exir ipa - §§¥¨¥

dé÷áL,edeafr -ïì øòöî énð àäcsxgn `ed epze` mb ixdy - ©§¥§¨©¦§©¥¨
j` ,xrvnedéléî ìëc ïðéæçc ïåékeiyrn lky ep` mi`exy oeik - ¥¨©£¦©§¨¦¥

ìíéîL íeL,daeyza epxifgdldéì ïðé÷áLå éãéî déì éøîà àì- §¨©¦Ÿ¨§¦¥¦¦§©§¦¨¥
e ,eze` miafer ep`e ,xac el mixne` eppi`,eäe÷áL énð ïezàs`e ©©¦©§

.daeyzl mkxxerl daehl ezpeeky edeafr mz`
:znieqn devn zekfa eprpy minkg lr miyrnàúéðòz øæb éaø©¦¨©©£¦¨

,minyb zxivr lrdén÷ úéçð .àøèéî àúà àìådaizd iptl cxi - §Ÿ¨¨¦§¨¨¦©¥
enyy mc` xeaiv gily zeidldì éøîàå ,àôìéàmixne` yie - ¦§¨§¨§¦¨

enyy.éôìéà éaøeøîàezlitzae çeøä áéMîcinà÷éæ àNð- ©¦¦§¥¨©©¦¨©¨¨¦¨
xn`e ,gex daype íLbä ãéøBîcindéì øîà .àøèéî àúà,iax ¦©¤¤¨¨¦§¨¨©¥

CãáBò éàî.jzlitza cin zeprdl zikf mzekfay jiyrn dn - ©¨¨
à÷éçc àèñe÷a àðøééc ,déì øîàea zeiprdy xtka xc ip` - ¨©¥¨©§¨§§¨§¦¨

,dlecbàzìcáàå àLecé÷ì àøîç déa úéìcyeciwl oii ea oi`y - §¥¥©§¨§¦¨§©§©§¨
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déì øLôà àìcjk lr il mlyl leki epi`y lke -àðéì÷L àì §Ÿ¤§¨¥Ÿ©§¦¨
éãéî dépéî.xac epnn gwel ipi` -éøååëc àøét él úéàåil yie - ¦¥¦¦§¦¦¦¨§©§¥
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éø÷å éúàc.cnele xfegy cr - §¨¥§¨¥

:mkgd xrvn xhn `ay dyrnàúéðòz øæb ïîçð áøe,éîçø àòá ©©§¨¨©©£¦¨¨¨©£¥
.àøèéî àúà àìåjka gkepynøîà,exir ipalïîçðì deì÷L §Ÿ¨¨¦§¨¨©©§¨§©§¨

e ipegw ,xnelkàòøàì àãeâ ïî eèBáçlzekd on ipekilyde - £¦¨§©§¨
.mlera jxev il oi` ,izlitza migibyn oi`y oeiky ,ux`lìçL ¨©

dézòc,ongp ax xrhvd -åf`.àøèéî àúà ©§¥§¨¨¦§¨
:minybd lr ezlitza dprp `ly mkga sqep dyrnøæb äaø©¨¨©

àúéðòzedéì eøîà .àøèéî àúà àìå ,éîçø éòá,eicinlzáø àäå ©£¦¨¨¥©£¥§Ÿ¨¨¦§¨¨§¥§¨©
,àøèéî àúà àúéðòz øæb äåä ék äãeäé.`l jlv` recne,eäì øîà §¨¦£¨¨©©£¦¨¨¨¦§¨¨©§

ãéáòà éàî,epxecn sicr exec gk dna rcei ipi`y dyr` dn - ©¤¡¦
ééeðz íeMî éàixd ,daxd mipey eidy meyn m` -ïðéôéãò ïðà ¦¦§¥£¨£¦¦¨
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רכט לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש - 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
06:2506:2908:2008:2308:5609:0009:4909:5312:0112:0416:3816:3917:0617:0716:1917:18באר שבע )ח(

06:2806:3208:2008:2408:5709:0109:5009:5312:0112:0316:3716:3717:0217:0316:0417:14חיפה )ח(

06:2406:2908:1908:2208:5508:5909:4809:5112:0012:0216:4016:4117:0317:0416:0117:15ירושלים )ח(

06:2706:3108:2108:2408:5709:0109:5009:5312:0212:0416:3616:3717:0517:0616:1517:17תל אביב )ח(

07:2907:3508:4708:5109:3509:3910:2010:2412:1512:1816:0116:0016:4016:3915:4216:54אוסטריה, וינה )ח(

05:5105:5108:4208:4309:2909:3010:4410:4613:4713:5020:3120:3721:0321:0920:1721:22אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:2507:3108:4808:5209:3409:3910:2010:2412:1812:2016:1016:1016:4716:4715:5217:01אוקראינה, אודסה )ח(

07:0207:0908:2108:2509:0909:1309:5409:5811:4911:5215:3615:3516:1416:1415:1716:28אוקראינה, דונייצק )ח(

07:1507:2208:3208:3609:2109:2510:0510:0912:0012:0315:4515:4516:2416:2415:2716:38אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:4807:5508:5909:0309:5009:5510:3310:3712:2612:2916:0316:0216:4416:4315:4416:58אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:4207:4808:5208:5609:4309:4810:2610:3012:1912:2115:5515:5416:3616:3515:3616:50אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:5206:5608:5709:0009:3109:3410:2610:2912:4312:4617:3417:3518:0018:0217:1518:12

07:4707:5309:1309:1709:5910:0310:4510:4912:4412:4716:4316:4317:1617:1616:2217:30איטליה, מילאנו )ח(

06:0106:0308:3008:3209:0109:0310:0310:0612:3512:3818:0918:1218:3318:3617:5318:45אקוואדור, קיטו )ח(

05:3405:3408:2408:2509:0709:0910:2110:2313:2013:2319:5720:0120:2720:3219:4120:44ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:0606:0608:5808:5809:4909:5011:0611:0814:1314:1621:0621:1121:4221:4720:5322:02ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1107:1608:5208:5509:3209:3610:2210:2512:2712:3016:4316:4317:1517:1516:2517:28ארה״ב, בולטימור )ח(

07:0407:1008:4208:4609:2309:2710:1210:1612:1712:1916:2816:2917:0117:0116:1017:14ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:0507:1008:4308:4609:2409:2810:1310:1712:1712:2016:2916:2917:0117:0216:1117:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:4607:5109:2009:2310:0210:0710:5110:5412:5312:5617:0017:0017:3317:3416:4217:46ארה״ב, דטרויט )ח(

07:0307:0709:0009:0309:3509:3910:2910:3212:4212:4517:2317:2417:4917:5117:0418:01ארה״ב, האוסטון )ח(

06:4306:4708:3308:3709:1109:1410:0310:0612:1312:1516:4316:4417:1217:1316:2517:24ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:5306:5808:5609:0009:3109:3410:2610:2912:4212:4417:3017:3117:5617:5817:1318:08ארה״ב, מיאמי )ח(

07:0207:0808:3808:4209:2009:2410:0910:1312:1212:1516:2216:2216:5516:5616:0417:08ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:2807:3309:0609:1009:4709:5110:3610:4012:4112:4316:5316:5317:2617:2616:3517:39ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:0307:0808:3808:4109:2009:2410:0810:1212:1112:1416:1916:1916:5316:5316:0117:06ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5105:5308:3208:3409:0509:0810:1310:1512:5612:5918:5518:5919:2119:2418:4019:34בוליביה, לה-פס )ח(

08:3008:3709:3709:4110:2910:3411:1211:1613:0313:0616:3616:3517:1817:1716:1717:32בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:2808:3509:3709:4110:2910:3311:1211:1613:0313:0616:3816:3717:1917:1816:1917:34בלגיה, בריסל )ח(

05:1205:1307:5707:5808:3308:3509:4209:4412:3112:3418:4818:5219:1019:1418:2819:25ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0105:0307:4607:4708:2108:2309:3109:3312:1912:2218:3018:3418:5619:0018:1519:11ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:4907:5608:5509:0009:4809:5310:3010:3412:2112:2415:5515:5316:3516:3415:3616:49בריטניה, לונדון )ח(

08:0808:1509:0609:1010:0210:0710:4210:4612:3012:3215:5115:4916:3616:3515:3416:51בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:0008:0709:0309:0709:5710:0110:3810:4212:2712:3015:5615:5416:3716:3615:3416:52גרמניה, ברלין )ח(

08:0808:1409:1909:2310:1010:1510:5310:5712:4612:4916:2416:2317:0417:0416:0517:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:0705:0807:5307:5508:3008:3209:4109:4312:3212:3518:5619:0119:1719:2118:3519:32דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:5807:0209:0909:1209:4109:4510:3910:4212:5913:0218:0018:0218:2518:2717:4418:37הודו, מומבאי )ח(

06:5306:5709:0509:0809:3709:4010:3410:3712:5512:5817:5717:5918:2218:2417:4118:34הודו, פונה )ח(

07:1507:2108:3508:3909:2309:2710:0810:1212:0412:0715:5315:5216:3116:3015:3416:45הונגריה, בודפשט )ח(

07:1007:1508:4708:5009:2809:3210:1710:2112:2112:2416:3216:3217:0517:0516:1417:18טורקיה, איסטנבול )ח(

07:2607:3109:0909:1309:4909:5310:3910:4312:4612:4817:0517:0617:3617:3716:4817:49יוון, אתונה )ח(



רל

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש - 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
07:3407:4008:5609:0009:4309:4710:2810:3212:2512:2816:1616:1516:5316:5315:5717:07מולדובה, קישינב )ח(

06:5607:0009:0709:1009:3909:4310:3610:3912:5712:5917:5717:5918:2218:2417:4018:34מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:3504:3407:2507:2408:2608:2709:4509:4712:5913:0220:0520:1120:4520:5119:5221:09ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:4006:4408:4008:4409:1509:1810:0910:1312:2412:2717:0817:1017:3617:3716:5117:47נפאל, קטמנדו )ח(

07:2007:2609:0009:0309:4009:4410:3010:3312:3512:3716:4916:4917:2117:2116:2917:34סין, בייג'ין )ח(

06:5406:5609:2109:2409:5209:5510:5510:5713:2513:2818:5718:5919:2119:2318:4119:33סינגפור, סינגפור )ח(

07:2807:3508:3208:3609:2509:3010:0710:1111:5711:5915:2515:2316:0816:0715:0516:23פולין, ורשא )ח(

05:3505:3708:1308:1508:4508:4709:5109:5312:3112:3418:2318:2618:4818:5118:0819:01פרו, לימה )ח(

08:0608:1209:3109:3510:1710:2111:0311:0713:0113:0416:5716:5617:3317:3316:3817:46צרפת, ליאון )ח(

08:2808:3409:4309:4710:3310:3711:1711:2113:1113:1416:5616:5617:3417:3316:3617:48צרפת, פריז )ח(

05:5105:5408:1608:1908:4708:5009:4909:5112:1712:2017:4317:4518:0718:0917:2718:19קולומביה, בוגוטה )ח(

07:3607:4109:0609:1009:5009:5410:3710:4112:3812:4116:4416:4417:1517:1516:2217:29קנדה, טורונטו )ח(

07:1907:2508:4408:4809:3009:3410:1610:2012:1512:1816:1216:1216:4716:4715:5317:01קנדה, מונטריאול )ח(

06:3806:4308:2708:3109:0509:0909:5710:0012:0612:0916:3416:3417:0317:0416:1617:16קפריסין, לרנקה )ח(

09:0209:1009:5409:5910:5310:5811:3211:3613:1713:1916:3116:2917:1817:1616:1117:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:4108:4909:2909:3310:2910:3411:0711:1212:5012:5316:0316:0116:4716:4615:3917:04רוסיה, מוסקבה )ח(

07:5207:5809:1209:1610:0010:0410:4510:4912:4212:4416:3216:3117:0917:0916:1317:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:5708:0309:1709:2110:0510:0910:5010:5412:4712:4916:4116:4017:1317:1316:1717:27שוויץ, ציריך )ח(

06:2806:3108:4508:4809:1609:1910:1510:1812:3912:4117:4917:5118:1418:1617:3318:26תאילנד, 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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



רלי

לפעמים צריך אדם להתנזר לפי שעה ממילוי תאוותו ואפילו מילוי רצונו, כאשר הגוף רוצה דבר שהוא היפך הבריאות שלו, ורק השכל 
מעכב אותו מלעשות זאת, ועל דרך זה כאשר הנשמה מעכבת את הגוף ממילוי תאוותו ורצונו.

משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ט

dkepg zexp zwlcd xcq

אפשר  ערים, בניֿהבית ואם – הלילה כל במשך להדליק  אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך. גם

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
שמונה  – השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
וממשיכים  (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד – כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה סדר נרות.

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר לימין. משמאל להדליק
ברכות  את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
בשאר  ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
בפעם  רק מברכים – "שהחיינו" – השלישית הברכה את – (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה ימי
ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות, אמירת את שמסיימים לאחר הראשונה).

הללו". "הנרות נוסח את שרים ההדלקה לאחר

zay axra

מדליקים  תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
יש  החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות את

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי – הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר להשתמש
את  עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים – החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק השבת

zay i`vena

(יש  חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר: נוהגים

dkepg zexp zwlcd zekxa
מברכים: הנרות הדלקת לפני

Ceøaìà éé äzàý:äkeðç øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðé ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥£¨

Ceøaìà éé äzàý:äfä ïîæa íää íéîia ,eðéúBáàì íéqð äNòL ,íìBòä Cìî eðé ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨¨¦¦©£¥©¨¦¨¥¦§©©¤
ומברכים: מוסיפים השנה) הראשונה בפעם כשמדליקים (או הראשון בערב

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
אומרים: הנרות הדלקת לאחר

úéNòL ,úBàìôpä ìòå ,íéqpä ìòå ,úBòeLzä ìò ïé÷éìãî eðà eìlä úBøpä©¥©¨¨©§¦¦©©§§©©¦¦§©©¦§¨¤¨¦¨

éðäk éãé-ìò ,äfä ïîæa íää íéîia eðéúBáàì,äkðç éîé úðBîL ìëå .íéLBãwä E ©£¥©¨¦¨¥¦§©©¤©§¥Ÿ£¤©§¦§¨§©§¥£ª¨

éãk ,ãáìa ïúBàøì àlà ,ïäa LnzLäì úeLø eðì ïéàå ,íä Lã÷ eìlä úBøpä©¥©¨Ÿ¤¥§¥¨§§¦§©¥¨¤¤¨¦§¨¦§¨§¥

ì ììäìe úBãBäìéqð ìò ,ìBãbä EîLéúBàìôð ìòå EéúBòeLé ìòå E.E §§©¥§¦§©¨©¦¤§©¦§§¤§©§¤

dkepg zexp zwlcd xcq

אפשר  ערים, בניֿהבית ואם – הלילה כל במשך להדליק  אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך. גם

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
שמונה  – השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
וממשיכים  (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד – כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה סדר נרות.

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר לימין. משמאל להדליק
ברכות  את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
בשאר  ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
בפעם  רק מברכים – "שהחיינו" – השלישית הברכה את – (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה ימי
ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות, אמירת את שמסיימים לאחר הראשונה).

הללו". "הנרות נוסח את שרים ההדלקה לאחר

zay axra

מדליקים  תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
יש  החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות את

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי – הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר להשתמש
את  עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים – החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק השבת

zay i`vena

(יש  חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר: נוהגים

dkepg zexp zwlcd zekxa
מברכים: הנרות הדלקת לפני

Ceøaìà éé äzàý:äkeðç øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðé ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥£¨

Ceøaìà éé äzàý:äfä ïîæa íää íéîia ,eðéúBáàì íéqð äNòL ,íìBòä Cìî eðé ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨¨¦¦©£¥©¨¦¨¥¦§©©¤
ומברכים: מוסיפים השנה) הראשונה בפעם כשמדליקים (או הראשון בערב

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
אומרים: הנרות הדלקת לאחר

úéNòL ,úBàìôpä ìòå ,íéqpä ìòå ,úBòeLzä ìò ïé÷éìãî eðà eìlä úBøpä©¥©¨¨©§¦¦©©§§©©¦¦§©©¦§¨¤¨¦¨

éðäk éãé-ìò ,äfä ïîæa íää íéîia eðéúBáàì,äkðç éîé úðBîL ìëå .íéLBãwä E ©£¥©¨¦¨¥¦§©©¤©§¥Ÿ£¤©§¦§¨§©§¥£ª¨

éãk ,ãáìa ïúBàøì àlà ,ïäa LnzLäì úeLø eðì ïéàå ,íä Lã÷ eìlä úBøpä©¥©¨Ÿ¤¥§¥¨§§¦§©¥¨¤¤¨¦§¨¦§¨§¥
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תפלת הדרךבלר

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
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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