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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
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ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
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.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

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

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

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

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤
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,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
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להשתדל להרחיב חוג השומעים, ושגם צעירים יבואו.
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והתפלה והראשון עיקר...

סוף זמן קידוש לבנה:
יום חמישי בערב, י"ב טבת
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡¯˜iÂ ואּגידה האספּו וּיאמר ּבניו אל יעקב «ƒ¿»ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבאחרית  אתכם יקרא אׁשר את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָלכם

ז"ל 1הּימים  רּבֹותינּו ּופירׁשּו יעקב 2, ּבקׁש , ְֲִִֵֵֵַַַַָֹ

ׁשכינה. מּמּנּו ונסּתּלקה הּימין, קץ לבניו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלגּלֹות

ּׁשּכתב  מה על [ׁשּנֹוסף רׁש"י ּבפירּוׁש הּוא ְְִֵֵֶֶַַַַָָוכן

כּו' סתּומה זֹו ּפרׁשה לּמה הּפרׁשה, ְְְַַַָָָָָָָָָָּבהתחלת

מּמּנּו, ונסּתם לבניו הּקץ את לגּלֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבקׁש

ּומבאר  מֹוסיף אּגב', ּכב'דר ּכאן ְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשהּובא

הּכתּוב  ּבפירּוׁש העקרי, ּבמקֹומֹו יֹותר ְְְִִִִִֵֵַָָָָּבפרטּיּות

ונסּתּלקה  הּקץ את לגּלֹות ּבקׁש לכם"], ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"ואּגידה

אחרים  ּדברים אֹומר והתחיל ׁשכינה, .3מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָ

הּקץ) את לגּלֹות (ׁשּבקׁש זה ׁשענין לֹומר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָויׁש

("אּגידה  הּגדה לׁשֹון ּכאן ּׁשּכתּוב מּמה ְִִֶַַַָָָָָָמּובן

ּדוקא. ְֶַָָלכם")

ׁשּיצאּוÌÈ„˜‰·eב) הּביכלא ּבאחד המבאר ¿«¿ƒְְְְִֶַַַַָָָֹ

(וכּנראה  החרּות אל הּׁשביה ְְְִִִֵֶֶַַַָמן

מהר"ׁש אדמֹו"ר  ׁשל "נחמּו" ּדּבּור ֿהּמתחיל הּמאמר מיּוסד זה ),4ׁשעל ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

והּגדה  ואמירה ּדּבּור לׁשֹונֹות, ג' יׁש הּדּבּור ּבּזהר 5ׁשּבענין ואמרּו ׁשּזהּו6, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּדחכמתא  מילין הּוא - 'הּגדה' לׁשֹון ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל [ּולהעיר,7'ּכלל' ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

כּו' ּדנּגיד ּדינּור נהר ּכמֹו המׁשכה, מּלׁשֹון ּגם הּוא על 8ׁש'הּגדה' ׁשּמֹורה , ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדחכמתא, מילין הּוא 'הּגדה' ׁשּלׁשֹון וזהּו ּומקֹורֹו, מּׁשרׁשֹו הענין ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהמׁשכת

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו כּו'. ּומקֹורּה מּׁשרׁשּה החכמה המׁשכת ענין 9ׁשהּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

החכמה  מּבחינת ("מּגיד") ההמׁשכה ענין ׁשהּוא אחרית, מראׁשית ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּמּגיד

("אחרית") הּמלכּות לבחינת לבניו 10("ראׁשית") ׁשאמר מּיעקב היא והראיה ,[ ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

לׁשֹון  ונאמר הּקץ, להם לגּלֹות ׁשרצה ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו גֹו', לכם" ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ"ואּגידה
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ואילך.1) א שנח, פרשתנו אוה"ת וראה א. מט, ב.2)פרשתנו רלד, פרשתנו זח"א ב. פצ"ח, ב"ר וראה א. נו, פסחים

ואילך).3) 167 ע' ח"י (לקו"ש שבהתוועדות בשיחות נתבארו - הש"ס מלשון רש"י בפירוש השינויים תרכ"ו 4)פרטי דשנת

תר"ם  זו מצה המשך ואילך). שפג ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז זכו מהיכן ד"ה גם וראה ואילך). קצה ע' תרכ"ו בסה"מ (נדפס

רנה). ע' ח"א תר"ם שמג.5)(סה"מ ע' אג"ק לוי"צ מלקוטי גם אוה"ת 6)להעיר וראה א. קסא, ב. נ, ח"ג א. רמט, פרשתנו

א. שפג, ואילך.7)שם. א שנח, שם אוה"ת י.8)ראה ז, י.9)דניאל מו, שם.10)ישעי' אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ויחי: פרשת השבוע, בפרשת נאמר
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‰ÔÈÓiרצה  ı˜ ÂÈ·Ï ˙Bl‚Ï ·˜ÚÈ והגאולה הגלות סוף מועד «¬…¿«¿»»≈«»ƒ
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"הגדה". ללשון הקץ גילוי
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כללי   מפתח   

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

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

   ויקרא יעקב אל בניוה "מאמר ד  ) ג

 ה   ......................  ט ה'תשכ" , בתט י"ד  ,פרשת ויחישבת 

 אי  ............  ה 'תשכ"ה ,טבת י"ד ,ויחי פ ש"שיחת   )ד

עשרה בטבת (יהפך   ,ליל ויום ג' פ' ויחית ושיחמ  )ה

 יד  .........  נ"בה'תש ,י"ד טבת ,לשמחה) וש"פ ויחי

  כו  ...................  וט ך כר יחיפרשת ושיחות -ילקוט  )ו

 ה"ח "ג הרהרה  לכ"ק ה רותה יצחק על ויל ילקוט  )ז

 לד  ..................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 לז  ................  פרשת ויחי –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 לט  ...........  פרשת ויחילשבוע יומי חומש  יורשיע  )ט

 עא  ................  פרשת ויחילשבוע ם ליהתעורי יש  )י

    מוגה)(א יפר התנשיעורים בס  )יא

 עב  .......................................  פרשת ויחי ע בולש 

 פו   ................  פרשת ויחי לשבוע  ם"יום ו יה"ח ול  )יב

 פט  ........................  ם "ברמב ןוילע מיתיו הלכה  ) יג

 שיעורי רמב"ם 

 צב  ..............  פרשת ויחי לשבוע  ליום  ג' פרקים –  )יד

 סגק   ...........  פרשת ויחי לשבוע יום פרק אחד ל –  )טו

 קפו  ...............  פרשת ויחילשבוע ות וצספר המ –  )טז

   יםנביאים וכתוב  )יז

 דקצ  ...................................  א פרק   אסתר ,ח כפרק  ה ירמי

  חותמנסכת מ – ותמשני  ) יח

 קצה  ................................................  תי קה ור ביא

 גר  ........................................... מגילה  מסכת  עקביעין   )יט

  םעם ביאורי ברכותמסכת   )כ

 דר  ..................................................  ח ף עד ד במדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

 ולר  ..................................................  "ר הזקן אדמו

ילת נפ/נשיאת כפיםת ווך הלכשולחן ער  )כב

  תורה/משא ומתן אפים/תלמוד

 ולר  ...............................  קן זמו"ר ה אד  ח רב יומיי לולפ

  יהודה אתה יודוך אחיך אור התור  ) כג

 טלר  ................................................  ו"ר הזקן אדמ 

   תורת חיים  )כד

 מהר  .............................................  מצעי מו"ר האאד

  דרך מצותיך –צ י הצ"רמאמ  )כה

 מהר  .......................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כו

 מור  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

    ץ החייםקונטרס ע  )כז

 מחר  ............................................  מוהרש"במו"ר אד

  תש"ב –ם מאמריר הספ  )כח

 נר  ...............................................  יי''צהרו''ר מומאד

  ק"בלה גש" ת-"בשות ה'תחפר השיס  )כט

 ג נר  ..............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  ) ל

 נדר  .......................................................  מוהריי"צ מו"ראד

 נהר  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 אסר  ................  קודש-בתש למנחת ה התורהקריא  )לב

 בסר  .......................  פרשת ויחי לשבוע  זמנים  לוח  ) לג

 רסג  .............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   )לד



d"kyz'dו ,zah c"i ,igie t"y

ּדחכמתא. מילין הּוא 'הּגדה' לׁשֹון ּכי ְְְִִִַַָָָָָָָ'הּגדה',

ּבּזהר  'הּגדה'11ואמרּו ּדוקא מה מּפני הּטעם ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָֹ

"ואּגידה" ּבתבת ּכי ּדחכמתא, מילין על ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָמֹורה

ּדּלים  ּגֹומל ׁשהּוא ּדל"ת, ּגימ"ל אֹותּיֹות ,12יׁש ִִִֵֵֶֶֶַָ

מתחיל  חסדים ּגמילּות ולכן הׁשּפעה, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָלׁשֹון

וגם  הׁשּפעה, ּבחינת ׁשהּוא ׁשם על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבגימ"ל

מתחיל  הׁשּפעה ּבחינת ּכן ּגם ׁשהיא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּגאּולה

ּוכתיב  אׁשר 13ּבגימ"ל, ּכל ּכעל גֹו' ה' חסדי  ְְְְֲִִֵֶֶַַָ

ודל"ת  הׁשּפעה. ּבחינת הּוא ׁשגימ"ל גֹו', ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָּגמלנּו

ולי  "דּלֹותי ּדוד ׁשאמר ׁשּזהּו מקּבל, ּבחינת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּוא

ׁשּכתּוב 14יהֹוׁשיע" ּוכמֹו אני,15, ואביֹון עני ּכי ְְְְִִִִֶֶַָָָ

לית  ּדוד ) מדרגת הּמלכּות, (ספירת סיהרא ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָּכי

ּכלּום  מּגרמּה הּוא 16לּה ׁשּב"אּגידה" והּיּו"ד . ְְְְִִֶַַַָָָ

"אּגידה" ּתבת ולכן כּו'. הּמׁשּפיע יסֹוד ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבחינת

יעקב  ׁשאמר וזהּו ּדחכמתא. מילין על ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹמֹורה

ּוממׁשי ּדחכמתא. מילין ׁשהּוא לכם", ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ"ואּגידה 

מילין  ׁשהן ׁשּבּתֹורה אּגדה ּדברי ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבאר,

הּתֹורה  ּפנימּיּות ּבחינת ׁשהיא ּביֹותר, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָּדחכמתא

סתימא ּבבחינת ׁשהם ּדרזין לרזין ּדכל (ועד ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה וזהּו רצֹונ17סתימין). , ְְְְְִִֵֶֶַַַָ

הּגדה, למֹוד העֹולם, והיה ׁשאמר מי ְְִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּכיר

והינּו, כּו', הּקּב"ה את מּכיר אּתה ּכ ְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּמּתֹו

הּתֹורה  ּפנימּיּות ּבחינת הּוא .18ׁש'הּגדה' ְְִִִֶַַַָָָ

ÔÈÚ‰Â ּדּבּור 19ּבזה ׁשּבין מהחלּוקים ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְִִִִֵֵֵֶֶַָ

אפׁשר  ואמירה ׁשּדיּבּור והּגדה, ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָאמירה

ׁשהּוא  הּדּבּור ּכי הּנפׁש, מחיצֹונּיּות רק ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַׁשּיהיּו

ואחד  ּבּפה "אחד ׁשל ּבאֹופן להיֹות יכֹול ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבּפה,

יכֹולה 20ּבּלב" ּבּלב, ׁשהיא אמירה ואפילּו , ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

רצֹונֹו אמּתית היפ הּנפׁש, ּפנימּיּות היפ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַלהיֹות

ּברמּב"ם  אֹותֹו21[וכּמבאר ׁשּכֹופין ההלכה טעם ְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹ
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שם.11) א.12)פרשתנו קד, ז.13)שבת סג, ו.14)ישעי' קטז, כב.15)תהלים קט, סהמ"צ 16)שם וראה סע"א. קפא, זח"א

פ"ב. מלך מינוי מצות ראה 17)להצ"צ ז. סי' המצות במנין רמב"ן ה"ב. פ"ב לאדה"ז תורה תלמוד הל' כב. יא, עקב ספרי

ס"ד. קנו סי' אדה"ז שו"ע ספכ"ט. אדר"נ סתל"ד. עקב פ' חינוך א.18)ג"כ שפג, שם אוה"ת גם לקמן 19)ראה הבא בכל

זה). (ממאמר ואילך 168 ע' שם לקו"ש ראה א.20)- מט, ב"מ ב. קיג, ספ"ב.21)פסחים גירושין הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‰fa e¯Ó‡Â11‡˜Âc ‰Ó ÈtÓ ÌÚh‰הביטוי'‰„b‰' מתוך ¿»¿«…««««ƒ¿≈««¿»«»»

והגדה) אמירה (דיבור, דיבור של הביטויים ÔÈÏÈÓשלושת ÏÚ ‰¯BÓ∆«ƒƒ
,˙"Ïc Ï"ÓÈb ˙Bi˙B‡ LÈ "‰„Èb‡Â" ˙·˙a Èk ,‡˙ÓÎÁc¿»¿¿»ƒ¿≈«¿«ƒ»≈ƒƒ∆»∆

‡e‰L המילים של התיבות ÌÈlcראשי ÏÓBb12,‰ÚtL‰ ÔBLÏ , ∆≈«ƒ¿«¿»»
ÏÈÁ˙Ó ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ¬»ƒ«¿ƒ
˙ÈÁa ‡e‰L ÌL ÏÚ Ï"ÓÈ‚a¿ƒ∆«≈∆¿ƒ«

‰ÚtL‰,חסד של Ì‚Âנתינה «¿»»¿«
˙ÈÁa Ôk Ìb ‡È‰L ‰Ïe‡b¿»∆ƒ«≈¿ƒ«
,Ï"ÓÈ‚a ÏÈÁ˙Ó ‰ÚtL‰«¿»»«¿ƒ¿ƒ∆

·È˙Îe13Ïk ÏÚk 'B‚ '‰ È„ÒÁ ¿ƒ«¿≈¿«»
Ï"ÓÈ‚L ,'B‚ eÏÓb ¯L‡¬∆¿»»∆ƒ∆

‰ÚtL‰ ˙ÈÁa ‡e‰.נתינה ¿ƒ««¿»»
Ïa˜Ó ˙ÈÁa ‡e‰ ˙"Ï„Â את ¿»∆¿ƒ«¿«≈

וההשפעה, Ó‡L¯הנתינה e‰fL∆∆∆»«
„Âc עצמו ÈÏÂעל È˙Bl„" »ƒ«ƒ¿ƒ

"ÚÈLB‰È14·e˙kL BÓÎe ,15 ¿ƒ«¿∆»
,È‡ ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èk לכך והטעם ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ

לשונות  עצמו על אמר המלך שדוד

הוא מקבל, בחינת עניות, של Èkƒאלו
‡¯‰ÈÒהירח,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ) ƒ¬»¿ƒ«««¿

dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏ („Âc ˙‚¯„Ó«¿≈«»ƒ≈»ƒ«¿»
ÌeÏk16,עצמה משל כלום לה אין ¿

מהשמש, שלה האור כל את ומקבלת

ואור  תוכן לה אין המלכות ספירת וכך

אורה  את מקבלת והיא עצמה משל

ממנה. שלמעלה »¿ei‰Â"„מהספירות
˙ÈÁa ‡e‰ "‰„Èb‡"aL∆¿«ƒ»¿ƒ«

'eÎ ÚÈtLn‰ „BÒÈ כמבואר ¿««¿ƒ«
היא  היסוד שספירת וחסידות בקבלה

בין  וההתחברות ההתקשרות עניין

מיסוד  שלמעלה (הספירות המשפיע

המלכות) (ספירת והמקבל ומלכות)

ההשפעה. z·˙לצורך ÔÎÏÂ¿»≈≈«
ÔÈÏÈÓ ÏÚ ‰¯BÓ "‰„Èb‡"«ƒ»»«ƒƒ

‡˙ÓÎÁc והתגלות המשכת ¿»¿¿»
הראשונה, מהספירה החל הספירות

ÚÈ˜·החכמה. ¯Ó‡L e‰ÊÂ לבניו ¿∆∆»««¬…
‡e‰L ,"ÌÎÏ ‰„Èb‡Â" רצונו ¿«ƒ»»∆∆

להם  ÓÎÁc˙‡.לגלות ÔÈÏÈÓƒƒ¿»¿¿»
,¯‡·Ï CÈLÓÓe,הנזכר במאמר «¿ƒ¿»≈

‰¯BzaL ‰„b‡ È¯·c LiL∆≈ƒ¿≈«»»∆«»

,¯˙BÈa ‡˙ÓÎÁc ÔÈÏÈÓ Ô‰L במיוחד נעלים חכמה דברי כלומר, ∆≈ƒƒ¿»¿¿»¿≈
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡È‰L שהוא התורה של והסוד הפנימי החלק ∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»

הגלוי מהחלק יותר חכמה' ÔÈÊ¯c'דברי ÔÈÊ¯Ï „ÚÂ)סודות Ì‰Lסודי ¿«¿»ƒ¿»ƒ∆≈
ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎc ‡ÓÈ˙Ò ˙ÈÁ·a סתומים הם מהותם שמצד דברים ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»¿ƒƒ

מגילוי  למעלה Ó‰ונעלמים, e‰ÊÂ .(¿∆«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M17, ∆»¿«≈«

‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ ¯ÈkzL EBˆ¿̄¿∆«ƒƒ∆»«¿»»
,ÌÏBÚ‰ לידיעה לזכות ברצונך אם »»

באלוקות  ‰b„‰,והכרה „BÓÏ¿«»»
בענייני  העוסקת התורה פנימיות

ÈkÓ¯אלוקות, ‰z‡ Ck CBznL∆ƒ»«»«ƒ
,eÈ‰Â ,'eÎ ‰"aw‰ מזה ‡˙ ∆«»»¿«¿

ÈÁa˙מובן  ‡e‰ '‰„b‰'L∆«»»¿ƒ«
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt18, שממשיך כפי ¿ƒƒ«»

ומפרט.

‰Êa ÔÈÚ‰Â19,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
ÌÈ˜eÏÁ‰Ó ההבד ÔÈaLליםאחד ≈«ƒƒ∆≈

לנושא  הנזכרים הביטויים שלושת

b‰Â„‰,הדיבור ‰¯ÈÓ‡ ¯eacƒ¬ƒ»¿«»»
¯LÙ‡ ‰¯ÈÓ‡Â ¯eaÈcL ייתכן ∆ƒ«¬ƒ»∆¿»

LÙp‰ ˙eiBˆÈÁÓ ˜¯ eÈ‰iL∆ƒ¿«≈ƒƒ«∆∆
הנפש, לפנימיות ביטוי יתנו Èkƒולא

ÏBÎÈ ,‰ta ‡e‰L ¯eac‰«ƒ∆«∆»
‰ta „Á‡" ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆∆»«∆

"·la „Á‡Â20 אומר כשהאדם ¿∆»«≈
לדבר  מתכווין הוא ובליבו אחד דבר

ביטוי  רק הוא שלו שהדיבור כך אחר,

בפנימיות  ואילו הנפש, חיצוניות של

אפילו  או אחרים דברים יש הנפש

והפכיים, ‡ÈÓ¯‰סותרים eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¬ƒ»
·la ‡È‰L בפה בדיבור רק ולא ∆ƒ«≈

לפנימיות  קרוב יותר הלב שלכאורה

היא גם BÈ‰Ï˙הנפש, ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿
CÙÈ‰ ,LÙp‰ ˙eiÓÈt CÙÈ‰≈∆¿ƒƒ«∆∆≈∆
¯‡·nÎÂ] BBˆ¯ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ¿¿«¿…»

Ì"aÓ¯a21גירושין ÌÚËבהלכות »«¿«««
B˙B‡ ÔÈÙBkL ‰ÎÏ‰‰ מי את «¬»»∆ƒ

כשר  הגט והרי לאשתו גט לתת שחייב

הבעל, של ומרצונו מדעתו ניתן אם רק

ומסרב, גט לתת חייב הוא ואם

אותו ¯Bˆ‰מכריחים ¯Ó‡iL „Ú«∆…«∆
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ז 'eb mkl dcib`e etq`d xn`ie eipa l` awri `xwie

(ולכן  אנסֹו ׁשּיצרֹו לפי אני, רֹוצה ׁשּיאמר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹעד

האמּתי  הרצֹון אבל לעברה), ּומתאּוה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָרֹוצה

יׂשראל  מּבני ואחד אחד ּכל ׁשל נפׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבפנימּיּות

זה  ועלֿידי העליֹון, רצֹון ּכפי לעׂשֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַָהּוא

הנעׂשה  ּורצֹונֹו האֹונס מבּטלים אֹותֹו, ְְְֲִִֶֶֶַַַָׁשּכֹופין

נפׁשֹו. ּבפנימּיּות ּׁשחפץ מה ועֹוׂשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָעלֿידיֿזה,

רֹוצה" "איני ׁשאמירתֹו ּבמּוחׁש רֹואים ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָוהרי

ּבּפה  "אחד ׁשל ּבאֹופן אינּה הּכפּיה), ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ(לפני

לעׂשֹות  רצה לא ּבלּבֹו ּגם ּכי ּבּלב", ְְֲִִֵֶַַַָָָֹואחד

ז"ל  חכמינּו חֹומד),22(ּובלׁשֹון והּלב רֹואה העין ְְֲִִֵֵֵַַַָָָ

אבל  הּלב, חיצֹונּיּות מּצד ּבאה זֹו ׁשאמירה ֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָאּלא

רצֹונֹו לעׂשֹות ּתמיד רֹוצה לּבֹו ְְֲִִִִִֶַָּבפנימּיּות

ּבאה  ׁשהיא 'הּגדה', מהּֿׁשאיןּֿכן ,[ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיתּבר

ׁש'הּגדה' ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּלב. ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּפנימּיּות

מילין  ׁשל ענינם ּכי ּדחכמתא, מילין ְְְְְִִִִִִֶַָָָָהינּו

ּפנימ ּיּות - ׁשהן ּדחכמתא - ּדאֹוריתא (ו'סתים') ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָ

ׁשל  (ו'סתים') הּפנימּיּות את ּומגּלֹות  ְְְְְִִִֶֶַַַָהּמעֹוררֹות

הּקּב"ה,23הּנׁשמה  ׁשל ה'הּגדה' ּבענין הּוא וכן . ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּפנימּיּות המׁשכת הּוא ְְִִֵֵֶַַָָׁשּפירּוׁשּה

לימּוד  ׁשעלֿידי  הּנ"ל רז"ל ּוכמאמר ְְְֲִִֵֶַַַַַַַּבגילּוי,

הּקּב"ה  את מּכיר אּתה 'הּגדה') (מּלׁשֹון ְִִֶַַַַַָָָָָָָאּגדה

ּומתּגּלה  מאיר הּתֹורה) (ּפנימּיּות ּבאּגדה ּכי ְְִִִִִֵֶַַַַָָָכּו',

ּובזה  ּדקּודׁשאּֿברי ֿהּוא. (ו'סתים') ְְְְְִִִִִֶָָָמּפנימּיּות

ּגּופא  "ואּגידה" ׁשּבתבת ׁשּבקׁש24יּובן מרּומז ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּביֹותר, ּפנימי ענין לבניו לגּלֹות להּגיד, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹיעקב

ּתכלית  ׁשל הּגילּוי הּוא ׁשענינֹו הּימין, ְְִִִִֵֶֶַַַָָקץ

ו'סתים' ּדנׁשמה ס'תים' ּגילּוי - והּפנימי ְְְְִִִִִִַַָָָָָהּסתּום

ּדאֹוריתא. 'סתים' עלֿידי ְְְְְְִִֵַַָָָּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא

יעקב,‡Cג) ׁשל עיניו ראֹות ּכפי הּוא זה ּכל «ְְֲִֵֶֶַָָֹ

ּבעֹולמֹו, ׁשעמדּו ּכפי ּבניו את ְְְְִִֶֶֶָָָָׁשּבראֹותֹו

מסּוימת) הכנה (לאחרי ראּויים ׁשהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָחׁשב

ׁשחׁשב  מּזה [ּובמּכלֿׁשּכן הּקץ את להם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיגּלה

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

ב.22) פ"י, במדב"ר וראה שם. אבןֿעזרא לט. טו, שלח ג.23)פירש"י ה, ויקרא שרש"י 24)לקו"ת ביותר יומתק ועפ"ז

לכם". "ואגידה התיבות על זה ענין מפרש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡,כשר הגט בכפייה זאת שאמר (ÔÎÏÂולמרות BÒ‡ B¯ˆiL ÈÙÏ ¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬»¿»≈

(‰¯·ÚÏ ‰e‡˙Óe ‰ˆB¯,בלבד חיצוני דבר היא רוצה שאינו ואמירתו ∆ƒ¿«∆«¬≈»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL BLÙ ˙eiÓÈÙa ÈzÓ‡‰ ÔBˆ¯‰ Ï·‡¬»»»»¬ƒƒƒ¿ƒƒ«¿∆»∆»¿∆»

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈÙk ˙BNÚÏ ‡e‰ Ï‡¯NÈ ÈaÓ התורה לפי ואם ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬¿ƒ¿»∆¿
נעשה  הדבר לאשתו, גט לתת חייב הוא

והפנימי, האמיתי Ê‰רצונו È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆
ÌÈÏh·Ó ,B˙B‡ ÔÈÙBkL∆ƒ¿«¿ƒ

ÒB‡‰אנסו הרע BBˆ¯eשיצרו »∆¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ‰ לו וגורם ««¬∆«¿≈∆

התורה, כהוראת לעשות לסרב

‰NBÚÂ דבר של Ó‰בסופו ¿∆«
È¯‰Â .BLÙ ˙eiÓÈÙa ıÙÁM∆»≈ƒ¿ƒƒ«¿«¬≈
B˙¯ÈÓ‡L LÁeÓa ÌÈ‡B¯ƒ¿»∆¬ƒ»
,(‰iÙk‰ ÈÙÏ) "‰ˆB¯ ÈÈ‡"≈ƒ∆ƒ¿≈«¿ƒ»
‰ta „Á‡" ÏL ÔÙB‡a dÈ‡≈»¿∆∆∆»«∆

,"·la „Á‡Â אכן בפה סירובו אלא ¿∆»«≈
ליבו  וכוונות מחשבותיו את תואם

שעה, Ï‡באותה BaÏa Ìb Èkƒ«¿ƒ…
eÈÓÎÁ ÔBLÏ·e) ˙BNÚÏ ‰ˆ»̄»«¬ƒ¿¬»≈

Ï"Ê22·l‰Â ‰‡B¯ ÔÈÚ‰ «»«ƒ»¿«≈
„ÓBÁ לעשות רצון שייתכן הרי ≈

בלב  גם זה ),עבירה הרי ולכאורה

מבואר  כך ועל הנפש בפנימיות קשור

הנפש  מפנימיות זה אין שבאמת כאן

„vÓ ‰‡a BÊ ‰¯ÈÓ‡L ‡l‡∆»∆¬ƒ»»»ƒ«
·l‰ ˙eiBˆÈÁ מדובר עצמו בלב ƒƒ«≈

לעומק  קשור שלא חיצוני ברובד

הנפש, eiÓÈÙa˙ופנימיות Ï·‡¬»ƒ¿ƒƒ
‰ˆB¯ BaÏיהודי בכל ÈÓz„כל ƒ∆»ƒ

C¯a˙È],זמן BBˆ¯ ˙BNÚÏ«¬¿ƒ¿»≈
‡È‰L ,'‰„b‰' ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»»∆ƒ

ו'אמירה' ל'דיבור' ««a‡‰בניגוד
.·l‰ ˙eiÓÈtÓƒ¿ƒƒ«≈
¯‰fa ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ והובא ¿∆«∆»«…«

ÔÈÏÈÓלעיל eÈ‰ '‰„b‰'L∆«»»«¿ƒƒ
ÔÈÏÈÓ ÏL ÌÈÚ Èk ,‡˙ÓÎÁc¿»¿¿»ƒƒ¿»»∆ƒƒ
˙eiÓÈt - ‡˙ÓÎÁc¿»¿¿»¿ƒƒ

‡˙È¯B‡c ('ÌÈ˙Ò'Â) החלק ¿»ƒ¿«¿»
- התורה של והנעלם ≈∆Ô‰Lהנסתר

הסוד  שבתורת החכמה דברי

˙‡ ˙Bl‚Óe ˙B¯¯BÚn‰«¿¿¿«∆
(ÌÈ˙ÒÂ) ˙eiÓÈt‰ הנסתר החלק «¿ƒƒ¿»ƒ

‰ÓLp‰והנעלם ÏL23. ∆«¿»»

,‰"aw‰ ÏL '‰„b‰'‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ הקדושֿברוךֿהוא כאשר ¿≈¿ƒ¿«««»»∆«»»
'הגדה' של באופן לדיבור שנמשל אלוקי אור ומגלה «≈∆dLe¯ÈtLממשיך

ÈeÏÈ‚a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ אור והארת המשכת «¿»«¿ƒƒ≈¿ƒ
נסתרות, הן כלל שבדרך ופנימיות נעלות מדרגות ¯Ï"Êאלוקי ¯Ó‡ÓÎe¿«¬«««

‰„b‡ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL Ï"p‰««∆«¿≈ƒ«»»
('‰„b‰' ÔBLlÓ) פנימיות היינו ƒ¿«»»

אלוקות  בענייני העוסקת ,התורה
,'eÎ ‰"aw‰ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰z‡«»«ƒ∆«»»

˙eiÓÈt) ‰„b‡a Èk וסודות ƒ««»»¿ƒƒ
‰lb˙Óe ¯È‡Ó (‰¯Bz‰«»≈ƒƒ¿«∆

('ÌÈ˙Ò'Â) ˙eiÓÈtÓ אלוקי אור ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
ונעלם  e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ‡נעלה

הקדושֿברוךֿהוא  .של
˙·˙aL Ô·eÈ ‰Ê·e במילה »∆»∆¿≈«
‡Ùeb "‰„Èb‡Â"24 עצמה ¿«ƒ»»

,„Èb‰Ï ·˜ÚÈ L˜aL ÊÓe¯Ó¿»∆ƒ≈«¬…¿«ƒ
'הגדה', בגדר שהם דברים לבניו לומר

ÈÓÈtהיינו  ÔÈÚ ÂÈ·Ï ˙Bl‚Ï¿«¿»»ƒ¿»¿ƒƒ
,¯˙BÈa היינו ש'הגדה ' לעיל כמבואר  ¿≈

והעניין  הנפש, מפנימיות דברים גילוי

היינו  'להגיד', יעקב שביקש הפנימי

הוא, ולגלות ‰ÔÈÓi,להמשיך ı≈̃«»ƒ
ÏL ÈeÏÈb‰ ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»«ƒ∆

ÈÓÈt‰Â Ìe˙q‰ ˙ÈÏÎz הדבר «¿ƒ«»¿«¿ƒƒ
- פנימי והכי נעלם ÈeÏÈbƒהכי

'ÌÈ˙Ò'Â ‰ÓLc 'ÌÈ˙Ò'»ƒƒ¿»»¿»ƒ
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c לגלות ¿¿»¿ƒ

פנימיים  הכי החלקים את ולהמשיך

הקדושֿ ושל הנשמה של נעלמים והכי

והמשכת È„ÈŒÏÚברוךֿהוא גילוי «¿≈
‡˙È¯B‡c 'ÌÈ˙Ò' הכי החלקים »ƒ¿«¿»

התורה. של נעלמים והכי פנימיים

‰Ê Ïk C‡ יעקב ‚) של הרצון «»∆
והנעלמים  הפנימיים הדברים את לגלות

ÂÈÈÚהללו  ˙B‡¯ ÈÙk ‡e‰¿ƒ¿≈»
B˙B‡¯aLההבנה  ,·˜ÚÈ ÏL∆«¬…∆ƒ¿

BÓÏBÚa e„ÓÚL ÈÙk ÂÈa ˙‡∆»»¿ƒ∆»¿¿»
הנעלה  בעולם קיימים שהם כפי

עצמו, יעקב של יעקב LÁ·והפנימי »«
Ì‰Lיעקב (È¯Á‡Ïבני ÌÈÈe‡¯ ∆≈¿ƒ¿«¬≈

Ì‰Ï ‰l‚iL (˙ÓÈeÒÓ ‰Î‰¬»»¿∆∆∆¿«∆»∆
‰fÓ ÔkLŒÏkÓ·e] ıw‰ ˙‡∆«≈¿ƒ»∆≈ƒ∆

·LÁL יעקבÚ‚Ba eÏÈÙ‡ ∆»«¬ƒ¿≈«
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נתּברר  ׁשּכבר לעׂשו ּבנֹוגע ּכבר 25אפילּו ולכן , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

גֹו' לי ויהי אמר ׁשּלכן הּגאּולה, להיֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָיכֹולה

הּמׁשיח 26וחמֹור  מל זה להם 27- ׁשאמר וזהּו ,[ ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(ּכֹולל  ּתתאּספּו ׁשּכאׁשר לכם", ואּגידה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ"האספּו

הּניצֹוצֹות  ּובירּור ּדאסיפת הענין )28ּגם ְֲִִִֵַַַַָָ

קץ  את לכם" (אגּלה) "אּגידה אזי ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָותתאחדּו,

מעמדם  מּצד אבל הּימים"). ("ּבאחרית ְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָהּימין

ראּויים  היּו לא עצמם, יעקב ּבני ׁשל ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹּומּצבם

יעקב, מּמדרגת ּתחּתֹונה ּבמדרגה להיֹותם ,ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹלכ

לעיל  הּנזּכר רז"ל מאמר מהמׁש ,29וכּמּובן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָ

אמר: ׁשכינה, מּמּנּו ׁשּנסּתּלקה יעקב ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכׁשראה

לֹו אמרּו כּו'. ּפסּול ּבמּטתי יׁש חסֿוׁשלֹום ְְְְִִֵֶַָָָָׁשּמא

אמרּו: אחד. ה' אלקינּו ה' יׂשראל ׁשמע ְְְֱִֵֵֶַָָָָָֹּבניו:

אּלא  ּבלּבנּו אין ּכ אחד, אּלא ּבלּב ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּכׁשם

ּבכ"ף  ,ּכ כּו' ּכׁשם ׁשאמרּו ּגּופא ׁשּמּזה ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָאחד,

יעקב.30הּדמיֹון  מּמדרגת למּטה ׁשהיּו מּובן , ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּגמרא לׁשֹון ּדּיּוק לבאר 31יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵַָָָ

(ולא  ׁשכינה" מּמּנּו ְְְְִִִֶַָָֹ"נסּתּלקה

מּמּנּו נתּכּסה מּמּנּו32ׁשהּקץ נסּתם ),33אֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשּׁשֹוכנת  עלֿׁשם 'ׁשכינה', ְִֵֶֶֶֶַַָָׁשהּלׁשֹון

וזהּו34ּומתלּבׁשת  למּטה, ההמׁשכה על מֹורה , ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ

מבּקׁש ׁשעה ּבאֹותּה ׁשהּוא (מה מּמּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנסּתּלקה

לבניו  הּקץ זה 35לגּלֹות ּבענין להׁשּכין הּיכֹולת ( ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

עצמֹו, ׁשּיעקב והינּו, למּטה. - הּקץ ּגילּוי -ְְְְֲִֵֶַַַַַָֹ

ּדאֹורֿאיןֿ (הּגילּוי יתּבר ׁשכינתֹו עליו ְְְְִִִֵֵַָָָָָָׁשרתה

להם  אמר (ׁשהרי לאחריֿכן ּגם ּברּוֿהּוא) ְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָסֹוף

ׁשּבׁשביל  נבּואה, עניני וכּמה ּכּמה ּומּיד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתיכף

הּקץ  וגם הּׁשכינה), הׁשראת להיֹות צריכה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָזה
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וישלח.25) ר"פ ו.26)תו"א לב, ואילך.27)וישלח 70 ע' ח"א לקו"ש וראה ו. פע"ה, ס"ע 28)ב"ר פרשתנו אוה"ת ראה

קסה. ס"ע פרשתנו להצ"צ הזהר ביאורי ג.29)שנח. פצ"ח, ב"ר וראה שם. ויקהל 30)פסחים סע"ד, פד, תצוה תו"א ראה

שפד). ע' תרכ"ז (סה"מ הנ"ל ישראל זכו מהיכן ד"ה אֿב. קסח, דא"ח עם סידור ג. שם.31)פז, בב"ר 32)פסחים כהלשון

הענין.33)שם. פרטי לפרש נחית לא שלכן ס"א), (כנ"ל אגב כבדרך הובא ששם הפרשה, בהתחלת רש"י תניא 34)כלשון

ב). (נז, עה"פ.35)פמ"א תמימה בתורה פי' עד"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂNÚÏ הקדושה היפך של לצד a˙¯¯ששייך ¯·kL25 הטוב בו ונפרד ¿≈»∆¿»ƒ¿»≈

לקדושה, אותו להעלות ואפשר BÈ‰Ï˙מהרע ‰ÏBÎÈ ¯·k ÔÎÏÂ¿»≈¿»¿»ƒ¿
‰Ïe‡b‰,השלמהÔÎlL יעקב מחרן כאשר ששב לאחר עשו עם נפגש «¿»∆»≈
¯Ó‡ לעשו יעקב¯BÓÁÂ 'B‚ ÈÏ È‰ÈÂ26ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê -27 »««¿ƒƒ«¬∆∆∆«»ƒ«

לבוא  עתיד ז"ל חכמינו דברי פי שעל

לפי כשהוא  ואם חמור, על רכוב

עשו  יעקב, של התברר ההבנה כבר

שבני  כלֿשכן לגאולה, מוכן והוא

הקץ  להם שיתגלה ראויים כבר ],יעקב
eÙÒ‡‰" Ì‰Ï ¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»«»∆≈»¿
¯L‡kL ,"ÌÎÏ ‰„Èb‡Â¿«ƒ»»∆∆«¬∆

eÙq‡˙z ביחדÌb ÏÏBk) המושג ƒ¿«¿≈«
את 'אסיפה' גם כולל זה בהקשר

¯e¯È·e ˙ÙÈÒ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬ƒ«≈
˙BˆBˆÈp‰28 שנפלו הקדושה של «ƒ

יעקב למטה  בני על מוטל והיה

ו'לברר' ולהעלותם 'לאסוף' אותם

e„Á‡˙˙Âלקדושה  יעקב ) בני כל ¿ƒ¿«¬
(‡‚l‰)ביחד  ‰„Èb‡" ÈÊ‡ ,¬««ƒ»¬«∆

ÔÈÓi‰ ı˜ ˙‡ "ÌÎÏ»∆∆≈«»ƒ
Ï·‡ .("ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡a")¿«¬ƒ«»ƒ¬»
היה  לא יעקב שעה באותה למעשה

אמנם  כי לבניו הקץ את לגלות יכול

יעקב  של בעולמו הם יעקב שבני  כפי

ר  כבר הם שלו המבט אויים ומנקודת

אבל  אלה, נעלים »vÓƒ„לגילויים
·˜ÚÈ Èa ÏL Ì·vÓe Ì„ÓÚÓ«¬»»«»»∆¿≈«¬…

,ÌÓˆÚעדייןÌÈÈe‡¯ eÈ‰ ‡Ï «¿»…»¿ƒ
Ì˙BÈ‰Ï ,CÎÏ היו יעקב שבני כיוון ¿»ƒ¿»

‰BzÁz ‰‚¯„Óa נמוכה יותר ¿«¿≈»«¿»
·˜ÚÈ ˙‚¯„nÓ,עצמוÔ·enÎÂ ƒ«¿≈««¬…¿«»

¯kÊp‰ Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó CLÓ‰Ó≈∆¿≈«¬««««ƒ¿»
ÏÈÚÏ29·˜ÚÈ ‰‡¯LkL , ¿≈∆¿∆»»«¬…

‰ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒpL ונמנע ∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»
הקץ, את לגלות nL‡ממנו :¯Ó‡»«∆»

È˙hÓa LÈ ÌBÏLÂŒÒÁ באחד «¿»≈¿ƒ»ƒ
חלציי ‡e¯Óמיוצאי .'eÎ ÏeÒt¿»¿

Ï‡¯NÈ ÚÓL :ÂÈa BÏ שמע »»¿«ƒ¿»≈
'ישראל' הנקרא אבינו ‡e¯Óיעקב .„Á‡ '‰ eÈ˜Ï‡ התכוונו ‰' ובכך ¡…≈∆»»¿

לו: לומר יעקב ‡Á„בני ‡l‡ EaÏa ÔÈ‡L ÌLk מאמין בוודאי ואתה ¿≈∆≈¿ƒ¿∆»∆»
ה',באמונה  באחדות ‡Á„שלימה ‡l‡ eaÏa ÔÈ‡ Ck אנחנו וגם »≈¿ƒ≈∆»∆»

באמונה  ה' באחדות Ùeb‡שלימה,מאמינים ‰fnL עצמוe¯Ó‡L ∆ƒ∆»∆»¿
ÔBÈÓc‰ Û"Îa ,Ck 'eÎ ÌLk30 שלהם שהאמונה לאמונה היינו דומה ¿≈»¿»«ƒ¿

אותו  ממש לא היא אבל יעקב של

eÈ‰Lהדבר, Ô·eÓ יעקב בני »∆»
·˜ÚÈ ˙‚¯„nÓ ‰hÓÏ כפי ולא ¿«»ƒ«¿≈««¬…

למדרגתו  הגיעו כבר שהם חשב שיעקב

ממקור  אלוקי אור לגילוי וראויים

ונעלם. פנימי

˜eic ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈ƒ
‡¯Ób‰ ÔBLÏ31 ביקש שכאשר ¿«¿»»

הדבר  הקץ, את לבניו לגלות יעקב

מ  כינמנע epnÓמנו ‰˜lzÒ"ƒ¿«¿»ƒ∆
‡ÏÂ) "‰ÈÎLאמרוıw‰L ¿ƒ»¿…∆«≈

‡epnÓ32Bנתעלםqk˙‰עצמו  ƒ¿«»ƒ∆
epnÓ ÌzÒ33ÔBLl‰L ,( ƒ¿«ƒ∆∆«»

'‰ÈÎL',אלוקות השראת לגבי ¿ƒ»
˙ÎBML ÌLŒÏÚ ושורה נמצאת «≈∆∆∆

˙LaÏ˙Óe34,תחתונים בעולמות ƒ¿«∆∆
‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰¯BÓ הירידה ∆«««¿»»

האלוקות של «»¿hÓÏ‰,וההתגלות
epnÓ ‰˜lzÒpL e‰ÊÂ מיעקב ¿∆∆ƒ¿«¿»ƒ∆

‰ÚL d˙B‡a ‡e‰L ‰Ó)«∆¿»»»
ÂÈ·Ï ıw‰ ˙Bl‚Ï Lw·Ó35( ¿«≈¿««≈¿»»

ÔÈkL‰Ï ˙ÏBÎi‰ את להשרות «¿∆¿«¿ƒ
‰ıwהשכינה  ÈeÏÈb - ‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆ƒ«≈

·˜ÚiL ,eÈ‰Â .‰hÓÏ -¿«»¿«¿∆«¬…
B˙ÈÎL ÂÈÏÚ ‰˙¯L ,BÓˆÚ«¿»¿»»»¿ƒ»
ŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÈeÏÈb‰) C¯a˙Èƒ¿»≈«ƒ¿≈

‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ האלוקי האור »
ÔÎŒÈ¯Á‡Ïהבליֿגבול  Ìb גם ) «¿«¬≈≈

ונמנע  שכינה" ממנו ש"נסתלקה לאחר

לבניו  הקץ את לגלות ≈¬∆(È¯‰Lממנו
„iÓe ÛÎÈz Ì‰Ï ¯Ó‡ כמפורט »«»∆≈∆ƒ«

הבאים  nÎÂ‰בפסוקים ‰nk«»¿«»
‰‡e· ÈÈÚ להיות שעתיד מה על ƒ¿¿≈¿»
בעתיד, Ê‰איתם ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ∆

‡Ï BÓˆÚ ıw‰ Ì‚Â ,(‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿»««¿ƒ»¿««≈«¿…
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מּמּנּו נתּכּסה לא מּמּנּו36עצמֹו נסּתּלקה רק אּלא , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

הּקץ, ּבחינת ׁשל למּטה) הּגילּוי (ענין ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָה"ׁשכינה"

למּטה. הּקץ ּגילּוי ּולהמׁשי להׁשּכין הּכח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹׁשּזהּו

זה  ענין ז"ל חכמינּו מיחסים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָואףֿעלּֿפי ֿכן

(אף  ׁשכינה מּמּנּו נסּתּלקה ּבאמרם ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹליעקב,

לּׁשבטים, רק ׁשּנֹוגע ענין זה הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלכאֹורה

לכ זּכאין ּבניו היּו ׁשּלא ,37והוהֿליּהֿלמימר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ראּויים  ּבניו ׁשאין ּגּופא זה ּכי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָוכּיֹוצאּֿבזה),

ׁשּמצינּו ועלּֿדר ּבֹו. ּגם ירידה ּפעל הּקץ, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָלגילּוי

רד  ל הּקּב"ה לֹו ׁשאמר רּבנּו ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבמׁשה

ּבׁשביל  אּלא ּגדּולה ל נתּתי ּכלּום ,(מּגדּולת)ְְְְְְִִִִֶַָָָָ

הרי 38יׂשראל  ּכדבעי, אינם ׁשּבניֿיׂשראל וכיון , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָ

זֹו ירידה אמנם, ּבמׁשה. ּגם ירידה ּגֹורם ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹזה

ׁשּבקׁש לאחרי רק היתה ׁשכינה, מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנסּתּלקה

היּו לפניֿזה ׁשּגם אף הּקץ, את להם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלגּלֹות

הּקץ. לגילּוי ראּויים היּו ׁשּלא ּומּצב ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּבמעמד

מּׁשּיכּות  מּופׁשט ּבהיֹותֹו ּכי הּדבר, ְְְִִִַַַַָָָָוטעם

נֹוגע  מּצבם היה לא מּצבם, אֹודֹות ֲֵַַַַָָָָָָָָֹּומחׁשבה

הּקץ, את להם לגּלֹות ּכׁשּבקׁש ורק ּבֹו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָּופֹועל

ּגם  מּצבם ּפעל עּמהם, וקׁשר ׁשּיכּות לֹו יׁש ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאז

ׁשּמצינּו ועלּֿדר ׁשכינה. מּמּנּו ׁשּנסּתּלקה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָּבֹו,

מּכל  מּופׁשט היה ּבהר, ׁשּבעליתֹו רּבנּו, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבמׁשה

העֹולם  עם קׁשר לֹו היה ולא ּדלמּטה, ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹהענינים

ּובמדרגתֹו, ּבֹו העגל מעׂשה נגע לא ולכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹועניניו,

ׁשמיעה  עלֿידי זאת ׁשּידע מהּקּב"ה,39אף ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

גֹו' מּסכה" עגל להם ׁש"עׂשּו א40ׁשהֹודיעֹו . ִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

את  ראה ּגם ּולאחריֿזה ההר, מן ירד ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר

ידיו  ׁשּכבדּו ועד הּדבר, ּבֹו נגע אזי ,41העגל, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָ

הּלּוחֹות 42וּיחר  את מּידיו וּיׁשל מׁשה .43אף ְִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

לכם ‡ÌÓד) ואּגידה ּדֿהאספּו ׁשהענין ּכיון »¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
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d"kyz'dי ,zah c"i ,igie t"y

ּבניֿיׂשראל), לכל (ׁשּנּתנה ּבּתֹורה נכּתב ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָגֹו'

ּפעל  הּקץ את לגּלֹות יעקב ׁשל ׁשרצֹונֹו ְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹמּובן,

(הֹוראה) ּתֹורה ׁשּזהּו ועד למּטה, ּגם ְְְֶֶַַַָָָָָּפעּולתֹו

ּבל  ּגם וכּמּובן ּבּקׁשתם נצחית. ׁשהרי אוֿהכי, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ריקם  חֹוזרת אינּה צּדיקים מּמה 44ׁשל ויּובן . ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ענינם  ויעקב מׁשה (והרי רּבנּו ּבמׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּׁשּמצינּו

מּלגאו' ּומׁשה מּלבר ׁש'ּיעקב אּלא ),45אחד, ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ואראה  נא אעּברה גֹו' ואתחּנן ּתפּלתֹו, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעלֿידי

הארץ  ענין 46את ּבבניֿיׂשראל לפעֹול ּבכדי , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

נכנס  לא ׁשּבעצמ ֹו אף הּנה ּבאלקּות, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹהראּיה

ּבבניֿ הראּיה המׁשכת ּפעל מּכלֿמקֹום ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָלארץ,

ּתהיה  ׁשּבפנימּיּות (והינּו, מּקיף ּבדר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָיׂשראל

הּכתּוב  ּכהמׁש הּׁשמיעה, ּבחינת רק 47ּבהם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

אבל  גֹו', החקים אל ׁשמע יׂשראל ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻועּתה

הראּיה) ּבחינת ּגם ּבהם המׁשי .48ּב'מּקיף' ְְְְִִִִִֶַַַָָָ

סמּו) ּביעקב ּגם לֹומר יׁש ְְֲֵֶֶֶַַַַָֹועלּֿדרֿזה

ׁשכינה,49להסּתּלקּותֹו מּמּנּו ׁשּנסּתּלקה ׁשאף ,( ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ

ּבני  וׁשמעּו "הּקבצּו אחרּֿכ אמר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשּלכן

"האספּו50יעקב" אמירתֹו עלֿידי מּכלֿמקֹום , ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹ

אחריהם 51ואּגידה" (ולבניהם לבניו הּכח נתן , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לגילּוי  ּבעבֹודתם ׁשּיּגיעּו הּימים) אחרית ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָעד

חרּות  ׁשל ּבאֹופן ה' (עבֹודת מּקיף ּבדר 52הּקץ ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

ׁשּזהּו לֹומר ויׁש הרע). ּומּיצר העֹולם ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָמאּומֹות

ּדברים  אֹומר "והתחיל רׁש"י: ּׁשּכתב ְְְִִִִֵֶַַַָָמה

ׁשּבקׁש למה ּבהמׁש ּבא זה ׁשענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאחרים",

והינּו הּקץ, את אחרים',53לגּלֹות ּב'ּדברים הכניס לגּלֹות, ּׁשּבקׁש ׁשּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

הּקץ  לגילּוי יבאּו ׁשעלֿידיֿזה גֹו', וׁשמעּו .54ּבֿהּקבצּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
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לפי' זה דרש  שייכות תומתק וגם ההר; (מעלת) מן שילך אחרי יהי' שה"רד" - (רד) "לך" הלשון יתור עפ"ז (ויומתק ההר

ההר). מן לירידה שהכוונה שבכתוב, סע"א.44)הפשוט מג, זח"א ד"ה 45)ראה פנחס בלקו"ת נתבאר א). (כט, תי"ג ת"ז

פ"ד. (השני) בנ"י את ואתחנן.46)צו ד.47)ר"פ (לאדמו"ר 48)שם, שעה"ת גם וראה שם. אוה"ת ואתחנן. ר"פ לקו"ת

לתורה. תפילה שבין ההפרש להבין ד"ה ח"ב (ראה 49)האמצעי) דוקא להסתלקותו סמוך שהיתה דמשה ההמשכה בדוגמת

עח). ע' שם ב.50)אוה"ת שם, הוצרך 51)פרשתנו שמ"מ אלא לכם), (ואגידה הקץ את לגלות בקשתו ע"י זה פעל בכללות

שעה"ת  ד. ג, שם (לקו"ת מרחוק עכ"פ - הארץ את לראות הוצרך ל"ואתחנן" שנוסף משה, (ובדוגמת ושמעו" ל"הקבצו גם

שם)). אוה"ת ואילך. ב ל, סא).52)שם ע' בעש"ט ישראל חכמי בספר (נדפס הזקן אדמו"ר בת מכתב עיין - אחר באופן

רע"א.53) רלה, פרשתנו זהר גם סתומה 54)ראה היא הפרשה שהתחלת (אף פתוחה היא זו שפרשה הטעם לבאר יש ועפ"ז

עכ"פ). מקיף (בדרך למטה גם הקץ המשיך זו פרשה ע"י כי - ממנו) ונסתם הקץ את לגלות שביקש בגלל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כפי  חיובי, צד גם העניין בכל יש זאת בכל לעיל, כמבואר עצמו, אבינו

zÎ·שממשיך, 'B‚ ÌÎÏ ‰„Èb‡Â eÙÒ‡‰Œc ÔÈÚ‰L ÔÂÈk≈»∆»ƒ¿»¿≈»¿¿«ƒ»»∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈŒÈa ÏÎÏ ‰zpL) ‰¯Bza מובן ולכן הבאים, הדורות בכל «»∆ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿»≈

מסויים  ומצב במעמד יעקב לבני רק שנוגע מאורע על מדובר Ô·eÓ,שלא ,(»
˙‡ ˙Bl‚Ï ·˜ÚÈ ÏL BBˆ¯L∆¿∆«¬…¿«∆

B˙ÏeÚt ÏÚt ıw‰ החיובי במובן «≈»«¿»
‰¯Bz e‰fL „ÚÂ ,‰hÓÏ Ìb«¿«»¿«∆∆»
Ìb Ô·enÎÂ .˙ÈÁˆ (‰‡¯B‰)»»ƒ¿ƒ¿«»«

ÈÎ‰ŒÂ‡Ïa,הזאת ההוכחה ללא ¿«»ƒ
ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì˙Lwa È¯‰L∆¬≈«»»»∆«ƒƒ

Ì˜È¯ ˙¯ÊBÁ dÈ‡44 ובוודאי ≈»∆∆≈»
תוצאה  לכך היתה ביקש, יעקב שאם

ומבאר. שממשיך כפי מסויימת,

‰LÓa eÈˆnM ‰nÓ Ô·eÈÂ¿»ƒ«∆»ƒ¿…∆
·˜ÚÈÂ ‰LÓ È¯‰Â) ea«̄≈«¬≈…∆¿«¬…
·˜Úi'L ‡l‡ ,„Á‡ ÌÈÚƒ¿»»∆»∆»∆«¬…

'Â‡‚lÓ ‰LÓe ¯·lÓ45 כמבואר ƒ¿«…∆ƒ¿»
משה  וגם יעקב שגם וחסידות בקבלה

והקו  התיכון", "בריח בחינת הם

נמצאת  שבו הספירות של האמצעי

משה  של עניינו שהיא הדעת בחינת

מידתו  שהיא התפארת בחינת וגם רבנו

היא  והדעת האמת, מידת יעקב, של

חיצוניות  של ("מלגאו") הפנימיות

המידות), ≈¿»∆È„ÈŒÏÚL("מלבר")
B˙lÙz משה ‚B'של ÔpÁ˙‡Â , ¿ƒ»»∆¿««

 ‰¯aÚ‡˙‡ ‰‡¯‡Â ‡ ∆¿¿»»¿∆¿∆∆
ı¯‡‰46, הארץ את לראות ובקשתו »»∆

ŒÈ·aנועדה ÏBÚÙÏ È„Îaƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
,˙e˜Ï‡a ‰i‡¯‰ ÔÈÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ»∆¡…
ÒÎ ‡Ï BÓˆÚaL Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆¿«¿…ƒ¿«

ı¯‡Ï בקשתו מקרא של פשוטו ולפי »»∆
נענתה, ÏÚtלא ÌB˜ÓŒÏkÓ משה ƒ»»»«

ŒÈ·aרבינו  ‰i‡¯‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿ƒ»ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ,מסויימת במידה לפחות ƒ¿»≈

ÛÈwÓראייה C¯„a התלבשות ללא ¿∆∆«ƒ
eiÓÈÙaL˙פנימית, ,eÈ‰Â)¿«¿∆ƒ¿ƒƒ

Ì‰a ‰È‰zאלוקית CLÓ‰kהארה ,‰ÚÈÓM‰ ˙ÈÁa ˜¯ ƒ¿∆»∆«¿ƒ««¿ƒ»¿∆¿≈
·e˙k‰47'ÛÈwÓ'a Ï·‡ ,'B‚ ÌÈ˜Á‰ Ï‡ ÚÓL Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ «»¿«»ƒ¿»≈¿«∆«Àƒ¬»¿«ƒ

‰¯‡i‰)לפחות  ˙ÈÁa Ìb Ì‰a CÈLÓ‰48. ƒ¿ƒ»∆«¿ƒ«»¿ƒ»
B˙e˜lzÒ‰Ï CeÓÒ) ·˜ÚÈa Ìb ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ49,( ¿«∆∆∆≈««¿«¬…»¿ƒ¿«¿

‰ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒpL Û‡L∆«∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»
הקץ, את גילה לא ≈«∆ÔÎlLולמעשה

eˆ·w‰" CkŒ¯Á‡ ¯Ó‡»«««»ƒ»¿
"·˜ÚÈ Èa eÚÓLÂ50, עניין ¿ƒ¿¿≈«¬…

ראייה  של עניין ולא בלבד השמיעה

B˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈¬ƒ»
"‰„Èb‡Â eÙÒ‡‰"51 והרי ≈»¿¿«ƒ»

פנימי  עניין של התגלות היא "הגדה"

ÂÈ·ÏיעקבÔ˙ביותר, Ák‰ »««…«¿»»
„Ú Ì‰È¯Á‡ Ì‰È·ÏÂ)¿ƒ¿≈∆«¬≈∆«

ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡ נכתב הדבר שהרי «¬ƒ«»ƒ
הדורות  לכל הוראה שהיא )בתורה

Ì˙„B·Úa eÚÈbiL'ה בעבודת ∆«ƒ«¬»»
‰ıwשלהם ÈeÏÈ‚Ï לפחותC¯„a ¿ƒ«≈¿∆∆

ÏL ÔÙB‡a '‰ ˙„B·Ú) ÛÈwÓ«ƒ¬«¿∆∆
˙e¯Á52ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡Ó ≈≈»»

Ú¯‰ ¯ˆiÓeהמצב שיהיה מעין ƒ≈∆»«
לבוא  e‰fLלעתיד ¯ÓBÏ LÈÂ .(¿≈«∆∆

È"L¯ ·˙kM ‰Ó לפסוק בפירושו «∆»««ƒ
ÌÈ¯·cזה: ¯ÓB‡ ÏÈÁ˙‰Â"¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ

‡a ‰Ê ÔÈÚL ,"ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆ƒ¿»∆»
˙Bl‚Ï L˜aL ‰ÓÏ CLÓ‰a¿∆¿≈¿«∆ƒ≈¿«

eÈ‰Â ,ıw‰ ˙‡53‰nL ∆«≈¿«¿∆«
˙Bl‚Ï L˜aM זה את ממנו, ונמנע ∆ƒ≈¿«

‡ÌÈ¯Á',עצמו ÌÈ¯·c'a ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ«¿»ƒ¬≈ƒ
ŒÏÚL ,'B‚ eÚÓLÂ eˆ·w‰Œa¿ƒ»¿¿ƒ¿∆«

‰ÊŒÈ„È'קץ' של באופן ה' בעבודת ¿≈∆
לפחות מקיף ÈeÏÈ‚Ïבדרך e‡·È»…¿ƒ

ıw‰54.השלימה הגאולה של «≈
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מוגה  בלתי

המדרש ‡. (מדברי פרשתנו ריש רש"י בפירוש סתומה 1הביאור זו פרשה "למה (ופרטי 2): וכו'"
לומר  מסתבר ניכרת), היא (שאז הפרשה בהתחלת היא שהסתימה דכיון - המדרש) מדברי השינויים

בקשר הפרשה כללות תוכן עם צרות zxihtlשקשורה כל ממנו "שסתם הטעם רש"י השמיט ולכן יעקב,
. ולבם עיניהם "שנסתמו הטעם והקדים הפטירה), לענין (בניגוד החיות תכלית שזהו כיון .שבעולם",

יעקב לפטירת ששייך השעבוד", ממנו";xzeiמצרת ונסתם לבניו הקץ את לגלות ש"ביקש הטעם מאשר

"ויחי" נקראת זו שפרשה בסמיכות 3והטעם דוקא ניכר נצחי, באופן החיים ענין שאמיתית לפי ,
שלימה  מטתו הארץ בערות (שגם במצרים שהיה השנים בי"ז יעקב, כל 4לפטירת על הוכחה שהיו ,(

יעקב"שנותיו, ד"ויחי באופן היו  ש "זרעו5שבפנימיות ֿ זה  ֿ ידי על פטירתו , לאחר דוקא  וכן  (לא , בחיים"
במצב גם אלא) שבעולם", צרות כל ממנו כש"סתם היה רק אילו (שהרי הקץ וסתימת השעבוד קושי של

הגלות  בתוקף נחסר היה בגלוי, -6הקץ הגלות) עלֿידי שבאה הגאולה בשלימות גם נחסר היה ובמילא ,
ואילך. יד ע' לקמן ואילך. 422 עמוד ט"ו חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה

הוראה ·. לשון בתורה, ענין כל שהרי - מזה האדם:7וההוראה בעבודת הוראה מהוה ,
הטוענים  מסבבים 8ישנם מדוע - ומצוות?! התורה קיום על ונסיונות קשיים ריבוי ישנם מדוע :

ואונאה  גבול מהשגת זהירות של באופן הנהגתו שמצד לדמות יוכל בשר עיני שמצד כזה באופן מלמעלה
מחצית  של באיחור לעסקיו פונה (שלכן התפילה לאחרי לימוד ושיעור בציבור תפלה על והקפדה וכו',

לפרנסתו משתכר ממנו?!zegtהשעה), היפך הנ"ל בכל שמתנהג מחבירוֿשכנו

הן  יותר טוב היה ואז עשירות, לו ליתן צריך הקב"ה היה - הוא טוען - תורה עלֿפי הנהגתו בגלל
היה  לעשירות, זוכים ומצוות התורה קיום שעלֿידי רואה היה חבירוֿשכנו כאשר כי להקב"ה, והן לו

ומצוות. תורה שומר נעשה הוא גם

זה: על והמענה

צודקת, טענה אמנם זו הרי - זכות לימוד אודות כשמדובר

שטען - בה 9וכפי בניֿישראל, על טענתך מהי להקב"ה: מבארדיטשוב יצחק לוי רבי הצדיק ַהרב
בתוך  הכנסת הגןֿעדן את ואילו בשר, לעיני גלוי באופן הזה עולם תאוות את שהעמדת בשעה

-ספר?!...
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של1) פשוטו בפירוש רש"י שהביאו זה וכיון הרי מקרא,
ונפק"מ  שבתורה. הדרוש בחלק ולא שבתורה, הפשט בחלק נכלל
חלקים, לג' יום שבכל הלימוד לחלק שצריך לדין בנוגע - להלכה
הל' א. ל, (קידושין בתלמוד ושליש במשנה שליש במקרא, שליש
רש"י  בפירוש שהובאו חז"ל מדרשי שגם רפ"ב), לאדה"ז ת"ת

מקרא. של פשוטו פירוש להיותם במקרא", ל"שליש שייכים
כל2) כמו לא אפילו - לגמרי בה סתומה שיש סתומה פרשה

עכ"פ אותיות ט' יו"ד הפסק טושו"ע רפ"ח. ס"ת הל' (רמב"ם
ס"ב). סער"ה

בארון3) "ויישם - הפרשה  סיום שגם  שייך ועד - במצרים"
אלא  יוסף, את קברו לא שהמצריים מזה כי "ויחי", לפרשת

שהמצריים מוכח, לנילוס, והטילוהו בארון שבנ"י שמוהו ידעו
מוכנים שהם ומצב במעמד רצו עומדים  ולכן רגע, בכל לגאולה

הציווי  את לקיים יוכלו לא שבנ"י עי"ז ח"ו, הגאולה את למנוע
ז). פי"א, דב"ר (ראה מזה" עצמותי את "והעליתם יוסף של

לא.4) מז, פרשתנו פרש"י
לידי 5) הביא אלו, שנה בי"ז שהי' הטוב ריבוי כלומר:

הי' זה שבשביל השנים i`ckהנחה, כל במשך והצער היגיעה כל
הם גופא הצער ששני ועד יאמרו aehשלפנ"ז, שלעת"ל וע"ד .

הוי' א).ik"אודך יב, (ישעי' בי" אנפת
הפירו  גם .וזהו "צדיקים ד) פס"ו, (ב"ר במארז"ל תחלתן ש .

מיסורים  שינויים, אצלם שיש הכוונה שאין - שלוה" וסופן יסורין
ויחידה, אחת שהיא ה"אמת", מאיר צדיקים אצל (שהרי לשלוה
שמתבטא  שקר) שהם פשרות, (וכן לשקר בניגוד - משתנית ואינה

היא שלוה" ש"סופן אלא שונים), של באופנים הפנימית ההתגלות
והיינו, יסורין", "שלוה"."תחלתן זה גם הרי שבפנימיות

אליהם 6) "ויתנכר ביוסף למ"ש בנוגע במ"א המבואר וע"ד
ימים" שלשת משמר אל אותם ש"ויאסוף ועד קשות", אתם וידבר
הצדיק  שיוסף היתכן ביותר: תמוה דלכאורה - זֿיז) מב, (מקץ
רד"ו  שמנין לפעול שרצה כיון - כזה באופן אחיו אל התייחס
אחיו  ביאת מזמן יתחיל במצרים להיות בנ"י שצריכים שנה

כו'. שיצטערו עי"ז למצרים,
רד"ק 7) וראה הרד"ק. בשם בתחלתו עה"ת גו"א ב. נג, זח"ג

ח. יט, לתהלים
(8.157 ע' ריש חל"ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.
תורת 9) גם וראה תכ. ע' ח"ו מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .176 ע' שם מנחם
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לחפוץ  ולא להתייגע, שיש לידע צריך - דנפשיה ואליבא העבודה, תכלית אודות כשמדובר אבל
דכיסופא" האמיתי.10ב"נהמא לטוב באים ידיֿזה על שדוקא  כיון כו', נסיונות מלמעלה נותנים ולכן ,

ש"שנ  באופן מצרים גלות עלֿידי שדוקא .וכשם ולבם עיניהם הקץ",סתמו ו"נסתם השעבוד", מצרת .
הנה  מצרים, מגלות יותר הרבה ארוך שהוא האחרון, זה בגלות עתה, גם כך - דמתןֿתורה להגילוי זכו
ש"לא  אף ונסיונות, מקשיים להתפעל מבלי בתוקף ועמידה נפש, מסירות מתוך עבודה עלֿידי דוקא

קצם" התורה 11נתגלה דפנימיות להגילוי נזכה שכתוב 12, כמו לבוא, לעתיד שיתגלו תורה טעמי "ישקני 13,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת פיהו", מנשיקות

***

גו'.‚. לכם ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

הפסוק „. על רש"י בפירוש שכינה 14הביאור ממנו ונסתלקה הקץ את לגלות "ביקש לכם", "ואגידה
מחדש  יעקב אמר זה ולאחרי לכם", ל"אגידה המשך מצינו שלא כיון - אחרים" דברים אומר והתחיל

ושמעו" הש"ס 15"הקבצו מלשון רש"י בפירוש השינויים פרטי ביאור זה,16; בדורנו שגם וההוראה, ;
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - הקץ את לגלות הכח ישנו ומכופל, כפול בחושך

ואילך. 167 עמוד י' חלק שיחות' ב'לקוטי

***

בתרגום ‰. כי, - ברכיו" בין גידלן "כתרגומו, יוסף", ברכי "על פרשתנו, בסוף רש"י בפירוש הביאור
ענין  בדוגמת הקדושה, נפש (כניסת מילה בברית הסנדק שהיה יוסף", גזירינון אתילידו "כד מפרש יונתן
לשון  מכיר", "בני אצל סנדק להיות יכול היה דאתרא, מרא הארץ, על השליט היה שיוסף וכיון הלידה.
והחינוך  הגידול על שקאי ומפרש זאת, שולל רש"י אבל תמיד), להקטיר שיכול גדול כהן כמו רבים,
תורה  ללמוד חיוב שיש ומכאן, ברכיו". "על ולא ברכיו", "בין רק שהם בגיל גם התורה, לימוד עלֿידי 
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - בחכמה ממנו גדולים כשיש גם בנו, בן בן עם גם

ואילך. 243 עמוד כ' חלק שיחות' ב'לקוטי

***

.Â...ההתוועדות את לסיים לכאורה יכולים כבר הרי פרשתנו, בסיום רש"י פירוש נתבאר שכבר כיון
אינו  שרש"י ביאור הדורשים לענינים בנוגע גם הוא רש"י בפירוש שהדיוק פעמים, כמה דובר אמנם,
פסוקים  עוד ישנם יוסף", ברכי על יולדו גו' יוסף "וירא הפסוק לאחרי גם הרי דידן, ובנדון מפרשם.
רש"י  ואילו הפשט), דרך על התורה ממפרשי בכמה נתבארו (ואכן מקרא של בפשוטו ביאור הדורשים
שהרי  - מאליו מובן שהדבר כיון זאת, לפרש צורך אין רש"י שלדעת לומר ואין עליהם. מתעכב אינו

פרשתנו. שבסיום הפסוקים אחד בעצמו רש"י מפרש אחר שבמקום מצינו

.Ê שמות ישמעו 17בפרשת זה, לשון להם שתאמר "מכיון לקולך": "ושמעו שכתוב מה רש"י מפרש
ואלקים  להם אמר יעקב נגאלים. הם זה שבלשון ומיוסף מיעקב בידם מסור זה סימן שכבר 18לקולך,

פקוד  להם אמר יוסף אתכם, יפקוד אתכם".19פקוד אלקים יפקוד
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רע"ד.10) ז, צו בלקו"ת הובא ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ.
ב.11) ט, יומא
א.12) נד, א. מט, שמות תו"א ראה
ובפרש"י.13) ב א, שה"ש
א.14) מט, פרשתנו

ב.15) שם,
א.16) נו, פסחים
יח.17) ג,
כד.18) נ, פרשתנו
כה.19) שם,
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מפרשים  אמר20והקשו אתכם" יפקוד פקוד "ואלקים גם הרי :sqei:הפסוק בתחלת שכתוב כמו ,
" רש"י כתב ומדוע אחיו", אל יוסף הוא,awri"ויאמר ותירוצם אתכם"? יפקוד פקוד ואלקים להם אמר

נאמר זה שענין minrtשכיון 'a כרחך על אתכם", אלקים יפקוד ו"פקוד אתכם", יפקוד פקוד "ואלקים ,
מעצמו. זאת אמר שניה ופעם אביו, יעקב בשם יוסף זאת אמר אחת שפעם לומר, צריך

אלא) מעצמו, (לא יוסף זאת אמר אחת שפעם לומר רק מכריח הענין כפל להבין: צריך עדיין [אך
פקוד  להם אמר יוסף אתכם, יפקוד פקוד ואלקים להם אמר ש"יעקב ההוכחה מהי אבל אביו. יעקב בשם

אביו? בשם השניה ופעם מעצמו, אמר הראשונה שפעם להיפך, ולא אתכם", אלקים יפקוד

בשתים: - בזה וההסברה

אמר א) אחרֿכך ורק אביו, יעקב בשם יוסף זאת אמר שלכלֿלראש לומר, מסתבר אב, כיבוד מצד
מעצמו. זאת

לומר ב) מסתבר ולכן, מזה". עצמותי את "והעליתם נאמר אתכם" אלקים יפקוד "פקוד לאחרי
ובישר  טובה להם שעשה לאחרי שכן מעצמו, יוסף של הבשורה היתה אתכם" אלקים יפקוד ש"פקוד
מהם  לבקש יותר לו נקל היה אביו), יעקב בשורת מסירת רק ולא שלו, (הבשורה הגאולה בשורת להם

מזה". עצמותי את "והעליתם - טובה

אל יוסף "ויאמר כתיב אביו, בשם בבשורה הראשונה, בפעם מדוע מובן: אינו עדיין ",`eigאבל
את יוסף "וישבע נאמר עצמו, בבשורת השניה, בפעם l`xyiואילו ipa:כי מסתברא, איפכא דלכאורה - "

יות א) מתאים עצמו שהם בבשורת בכך מתבטא השבטים עם יוסף של שהיחס כיון "אחיו", לומר ר
ליעקב  שלהם שהשייכות כיון ישראל", "בני לומר יותר מתאים אביו יעקב בשם בבשורה ואילו אחיו,

ישראל". "בני - בניו להיותם היא

מהֿשאיןֿכן ב) הדורות, כל סוף עד ישראל בני כל על אלא השבטים, על רק לא קאי - ישראל בני
את  "והעליתם הבקשה גם היתה אליה שבהמשך עצמו, בבשורת כן, ואם השבטים. על רק קאי "אחיו"
עצמות  (ש"אף השבטים עם קשור עצמותי" את ש"והעליתם כיון "אחיו", לומר מקום יש - מזה" עצמותי

"אתכם" שאמר יוסף של שבועתו בגלל העלו", השבטים מדובר 21כל שבה יעקב, בבשורת מהֿשאיןֿכן ;(
כן, ואם ממצרים, יצאו לא עצמם השבטים שהרי "אחיו", לומר מקום אין - הגאולה בשורת אודות רק

ישראל"]. "בני הוהֿליהֿלמימר

יפקוד" "פקוד נאמר מדוע לפרש משתדל בעצמו שרש"י שמצינו  מדוע וכיון מובן: אינו - פעמים ב'
פרשתנו? בסיום אתר, על זאת מפרש אינו

.Á,הפשט דרך על מובן להיות מוכרח - רש"י בדברי (הביאור הרמז דרך על בזה הביאור לומר ויש
הרמז): דרך על גם להיות יכול - מסויים ענין מפרש אינו שרש"י הטעם ביאור אבל

. לפי סתומה, זו פרשה "למה רש"י כתב הפרשה ונסתם בהתחלת לבניו הקץ את לגלות שביקש .
יפקוד"; "פקוד הגאולה בלשון ההכפלה טעם רש"י (מגלה) מפרש לא הפרשה בסוף גם ולכן, ממנו".

הגאולה  ספר שמות, בספר רק רש"י מפרש זה מגלות 22ענין הגאולה רק לא בגילוי נתפרש שבו ,
זוהמתן" "פסקה שבו דמתןֿתורה, הענין גם אלא והשלימה 23מצרים, האמיתית הגאולה מעין והוא ,24,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי שתהיה
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ועוד.20) רא"ם. רמב"ן.
יט.21) יג, בשלח פרש"י
פקודי.22) ס"פ רמב"ן

רע"א.23) קמו, שבת
פל"ו.24) תניא
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. ספר וחותם  סיום  היא  ויחי (גם פרשת 
וחשיבות  ספר במעלה  תורה , חומשי דחמשה  (

הישר ",בראשית  "ספר  הנקרא  ראש ), מלשון (גם 
ישרים " שנקראו ויעקב  יצחק  אברהם  -"ספר 

הוראה לבנים "סימן"מעשה  שמהוה  -
בנ"י)ונתינת ֿכח  (כל  ה "בנים " עבודת  לכללות 

ישראל ", בני  שמות  ב"ואלה  ונמשכת שמתחילה 
קודש  ספרי כ "ד  ובכל  שלאח "ז, ספרים  הד ' בכל 
דברי  הימים ", ל "דברי עד  וכתובים , נביאים  דתורה 
ויחי, פ ' ג ' ויום  הדורות .ליל  כל  סוף  עד  בנ"י ימי

ה 'תשנ"ב  טבת  י"ד  ויחי, וש "פ  בטבת  עשרה 

שבה  הפרשה  של  ובתוכנה  בשמה  ומודגש 
שבתורה : ראשון ספר  וחותמים  מסיימים 

" - הפרשה  שם  "-" ש"יעקב שכיון
"בחיר  ֿ הכל ,האבות "הוא  הסך  יעקב  חיי מהווים 

ועל  ויעקב ", יצחק  אברהם  "ספר  הישר ", ד "ספר 
בנ"י  לכל  נמשכים  שב "ספר ידו האבות  עניני כל 

ד " באופן היא  עצמה  (וההמשכה  יחזו הישר "

יעקב "פנימו" ד "ויחי ומצב  המעמד  שנעשה  ועד  ,(
הדורות . כל  סוף  עד  בנ"י כל  אצל 

יעקב  ברכת  - הפרשה  גם לבניוותוכן (ולפנ "ז
יוסף  לבני  כראובן ,ברכתו  ומנשה  "אפרים 
לי" יהיו מלשון ושמעון (ברכה  המשכת  - (

בניו,המשכה  לכל  יעקב  עניני השבטים ) ,י"ב 
הדורות . כל  סוף  עד  בנ"י כל  שכוללים 

חז"ל  "מה ובלשון מת ", לא  אבינו "יעקב  :
בחיים " הוא  אף  בחיים  הם זרעו יעקב  שחיי -

זרעו  וזרע  זרעו אצל  שנמשכים  עי"ז נצחיים  חיים 
אמיתיים  חיים  בחיים ", "זרעו הדורות , כל  סוף  עד 

וקיום  לימוד  ימינו"ע "י ואורך  "חיינו ,,
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עשרה *) ויום ערבית, תפלת לאחרי  - בטבת עשרה ליל 
הערה  לקמן (וראה מנחה תפלת לאחרי  כבושין" ב"דברי  - בטבת

.(40
שגם1) הדיוק.כידוע בתכלית הוא שבתורה
ג .2) לב, ויצא תו"ח  בארוכה וראה רע"א. כה, ע"ז
ו.3) יב, לך  לך  רמב"ן ו. פ"מ , ב"ר ט . לך  לך  תנחומא ראה

וש"נ. .76 ע' חט "ו לקו"ש וראה
יעקב"4) "ויחי  אלא) "ויחי ", רק (לא בכ "מ  שנקראת כפי 

השנה). כל  תפלות סדר בסוף (רמב"ם
ב.5) קיט , זח "א רפע"ו. ב"ר וראה כה. כז, תולדות שעה"פ

ב. קמז,
מדת 6) הוא שיעקב כידוע - ויצחק אברהם גם שכולל 

אוה"ת  (ראה ויצחק אברהם וגבורה, חסד  גם שכוללת התפארת,
ואילך ). סע"ב תתקצג , ה') (כרך  פרשתנו

ועד 7) מעולם שבישראל  הנשמות "כל  כולל  שיעקב כידוע
- שמו על  כולם שנקראים ועד  ס"ז), אגה"ק (תניא עולם"

ו"יעקב". "ישראל "
קו 8) האמצעי , קו התפארת, מדת שמדתו - יעקב ע"י  ובפרט 

כל  כו' ישרה דרך  היא "איזו רפ"ב) (אבות המשנה כלשון ישר,
"וכן  רמח : ע' פרשתנו לוי "צ לקוטי  וראה כו'". תפארת שהיא
אע"ה  יעקב של  מדתו ע"י  כו' ישר דרך  יש עוד  פמ "ה בתניא
ת"ת, רחמים יעקב, של  שמדתו הרי  כו', הרחמים מדת שהיא
הוא  ואדם ישר, האדם את עשה האלקים כי  וכמ "ש ישר, נקרא
שם  והאמור בתניא). בפמ "ה בו שמדובר (ולהעיר מ "ה שם ת"ת
כו' לפנים הפנים דכמים האהבה שהוא כו' ישר דרך  ויש בפמ "ו

פנימו". יחזו ישר עדמ "ש לת"ת, ג "כ  שייך 

ערך 9) להצ"צ) (דא"ח  הלקוטים ספר וראה ז. יא, תהלים
וש"נ. ישר.

ואילך .10) א מט ,
כ .11) מח ,
ה.12) שם,
ובכ "מ .13) ג . לז, מקץ תו"א
הכלליים 14) העבודה אופני  לב' מההתחלקות ומתחיל 

- לי ") יהיו ושמעון כראובן ומנשה ("אפרים ושמעון* דראובן
  באה ולאח "ז ובכ "מ ), פרשתנו. ריש תו"א (ראה

זו  שהתחלקות השבטים, די "ב העבודה אופני  דפרטי  ההתחלקות
העיקריים  העבודה אופני  מב' לא' וריחוק להקירוב ביחס גם היא
ס"ט  תש"נ ויחי  ש"פ משיחות קונטרס גם (וראה ושמיעה דראי '

.((135 ע' ח "ב תש"נ (התוועדויות
פרש"י15) ב. רמח , רע"ב. רלה, פרשתנו זהר ב. ה, תענית

לג . מט , פרשתנו
(שהרי16) תוכנה עם הפרשה דשם השייכות לבאר יש ועפ"ז

הראשונה  התיבה להיותה ההכרח ** מפני  רק לא הוא הפרשה שם
תוכן  על  ומורה ושייך  שקשור בגלל  ובעיקר גם אלא שבפרשה,

לחיי  בנוגע הוא הפרשה דרוב שהתוכן - בניו)הפרשה) (ובני 
כברכתו  אשר "איש - לבניו יעקב בברכות (כמודגש יעקב של 
כח  (מט , ואחד " אחד  כל  על  לבוא העתידה "ברכה אותם", ברך 
ואעפ"כ  שלאח "ז), בדורות זרעם וחיי  חייהם במשך  ובפרש"י )

חיי  ע"ש  יעקב,נקראת חיי  שאמיתת כיון - יעקב") ("ויחי 
הוא  אף בחיים זרעו "מה בניו, בחיי  מתבטא נצחיים, חיים

בחיים".
לשון 17) ע"פ - ערבית דתפלת עולם אהבת ברכת נוסח 

ימיך ". ואורך  חייך  הוא "כי  כ ) ל , (נצבים הכתוב

 ,   " 
      "  ,  

.
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של  כמ "ש ענינו , ותורה ביעקב  עדות  "ויקם 
בישראל ". שם 

שבה  ויחי פרשת  קריאת  מסיימים ובסיום 
שבתורה  ראשון ספר  חזק וחותמים  "חזק  מכריזים 

ישראל ונתחזק " ש "(כמנהג  - (  מהוה "
 העבודה על  . הדורות כל  סוף  עד 

במיוחד  שייכות  התורה  שפרשיות  הידוע  וע "פ 
 אלה פרשיות  קורין גם שבו לבאר  יש  -

ראשון  ספר  (סיום  ויחי דפרשת  והשייכות  הקשר 
וחיזוק  ֿ כח  נתינת  שמהוה  הישר , ספר  שבתורה ,

הדורות ) בכל  בנ"י לעבודת   ובפרט ,
השלישי  ביום  חל  בטבת  שעשרה  זו, שנה  בקביעות 
נעשה  (שבו ויחי פרשת  הש "ק  ויום  ויחי, דפרשת 

("ויכולו "העילוי בטבת )והשלימות  דעשרה  הוא )
והתחלת ביום  ערב  (שמתחיל טבת , טבת 

"קיימא שבת במנחת  שבו  ,( דחודש) סיהרא 
השלימות באשלמותא "טבת ) ובמיוחד כולל  ,

כדלקמן. בטבת , דעשרה 

. עשרה של  המיוחד  ענינו ביאור  ובהקדם 
בטבת :

מדברי  שחיובם  הצומות  מד ' א ' בטבת , בעשרה 
(ואפילו סופרים  הצומות  שאר  לגבי חומר  ישנו ,

כיומו" ש "לילו באב  תשעה  כשאר לגבי דלא  ,
ולא  ביום  רק  שהם  סופרים  שמדברי הצומות 

מן בלילה  שחיובו דיוהכ "פ  הצום  בדוגמת  (
שהיו  (בזמן בשבת  חל  הי' ש "אפילו - התורה 

הראי' ע "פ  לאחרי מקדשין זמן משך  גם  כולל  ,
סמוך  ב "ד  כשהי' ע "פ החורבן, מקדשין שהיו

מפני  אחר , ליום  לדחותו יכולין היו לא  הראי')
בו  שנאמר   " הכפורים ביום  כמו ,.

בזה  ההסברה  לומר  :ויש 

מאורעות  ד ' בגלל  נקבעו הצומות  הקשורים ד '
שאירעו החורבן עם    סדר ועל  -

. בבל  מלך  "סמך  - בטבת  בעשרה  על המאורעות : .
- בתמוז עשר  בשבעה  במצור ", והביאה  ירושלים 
הבית  "חרב  - באב  בתשעה  ירושלים ", "הובקעה 
גדלי' "נהרג  - בתשרי ובשלישי ובשני'", בראשונה 

כו'" הנשארת  ישראל  גחלת  ונכבת  אחיקם  .בן

היתה  בטבת  שבעשרה  המשך וכיון (כל 
של ) גדול המאורעות  תוקף  יש  ובהתחלה  ,

סוף  לגבי גם  ולפעמים  שלאח "ז ההמשך  לגבי יותר 
משאר  יותר  גדול  חומר  בו יש  לכן הענין , כל 

החורבן. וסוף  המשך  עם  הקשורים  הצומות 

שבצומות  הטוב  לענין בנוגע  גם  מובן ומזה 

הוא  בטבת  שעשרה  להענין- והפתיחה  ההתחלה 
שבכל  ה "זהטוב  שלכן, (כדלקמן), הצומות 

   תשעה גם  (כולל  הצומות  מבשאר 
צדקנו  משיח  נולד  שבו הגאולה ),באב  התחלת  ,

קדושה  בעניני חדש  דבר  פתיחת  .כבכל 

.:הענין וביאור 

הכתוב  (כלשון הוא  התענית  רצון יום  "יום  (
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ה.18) עח , תהלים
וש"נ),19) רע"ב. קו, (ב"מ  חזקה הוי  זימני  בתלת - ג "פ

חזקה. של  באופן הוא עצמו שהחיזוק
ע'20) חכ "ה לקו"ש ובנ"כ . קלט , סו"ס או"ח  שו"ע ראה

וש"נ. .474
לאותן 21) שייכות יש בכולן כו' השנה כל  של  "המועדים

חלק  (של "ה השכיל " ה' מיד  הכל  כי  בהן שחלות הפרשיות
א)). (רצז, וישב ר"פ תושב"כ 

עה"פ.22) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
שהוא 23) שבת במנחת צו"צ אומרים שאין מזה כדמוכח 

רצב). סו"ס או"ח  אדה"ז (שו"ע תחנון בו אומרים שאין יום ערב
שמו"ר 24) וראה ועוד . רע"א. פה, ח "ב רע"א. קנ, ח "א זהר

כו. פט "ו,
י "ב 25) כ "ט  "חצי  - הלבנה ושלימות שמילוי  ובפרט 

לט "ו. י "ד  בין מתחיל  - סתכ "ו) או"ח  (ב"י  תשצ"ג "
ה"ד .26) פ"ה תעניות הל ' רמב"ם ראה
ס"ב.27) סתקנ"ג  או"ח  טושו"ע ה"ז. שם רמב"ם
תקסד .28) ר"ס שם טושו"ע ה"ח . פ"א שם רמב"ם

יחול 29) לא - החשבון ע"פ שמקדשין הזה בזמן משא"כ 
בשבת. בטבת עשרה

(30- סמוך  ב"ד  הי ' דורות כו"כ  לאחרי  שגם שמצינו ועד 
ובכ "מ ), ה"ט . פ"ב שופר הל ' משנה (מגיד  הרי "ף של  דינו בית
בארוכה  (ראה הראי ' ע"פ מקדשין שהיו לומר מקום ויש

ואילך ). 466 ע' ח "א תשמ "ה התוועדויות
ב.31) כד , יחזקאל 
סתק 32) או"ח  בב"י  הובא - תעניות הל ' "נ.אבודרהם
(33- וש"נ. .267 ע' חכ "ה לקו"ש גם שו"תראה עד"ז וראה 

סקע"ט . ח "ג  מהד"ק ומשיב  שואל
ֿ ג .34) ה"ב פ"ה שם רמב"ם
(סוטה 35) כו'" מרובה טובה ש"מדה כיון - וק"ו ובמכ "ש

וש"נ). א. יא,
העיבור 36) שזמן ולהעיר, - ועוד . ה"ד . פ"ב ברכות ירושלמי 

שזמן  י "ל  ועפ"ז הלידה, לפני  חדשים ז' הפחות) (לכל  הוא
באב  תשעה לפני  חדשים ז' בטבת, בעשרה הוא דמשיח  העיבור

.114 הערה לקמן וראה משיח ). לידת (יום
וש"נ.37) ואילך . 74 ס"ע ח "כ  לקו"ש ראה
ה.38) נח , ישעי '
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התשובה  באגרת  הזקן רבינו שמבאר  כפי לה '",

בנוגע  רצון" "עת  - רצון" יום  הוא  הנרצה  ש "הצום 
החורבן לענין מבטלים  ידה  שעל  ,

אלא ומביאים והגלות  נגאלין ישראל  "אין -
ישראל  שסוף  תורה  הבטיחה  וכבר  בתשובה ,

. תשובה  נגאלין"לעשות  הן ומיד  ..

התשובה  בשביל  הצום  (כוונת  זה  וענין
מודגש  הגאולה ) ומביאה  והגלות  החורבן שמבטלת 

הצומות : מבשאר  יותר  בטבת  בעשרה 

. בבל  מלך  והביאה כש "סמך  ירושלים  על  .
עדיין - במצור "  בהבתים) עצמה  בירושלים 

בית  העיקרי, בהבית  לא  ובודאי המקדש ),שבה ,
שמקיפה  בהחומה  לא  ירושלים ,ואפילו  על  ומגינה 

היתה  החומה  נשאר שגם  בבל  ומלך  ,
שלאח"ז במאורעות (משא"כ להחומה

הצומות ). שאר  נקבעו שבגללם 

שהקיף  ועד  ביכלתו שהי' העובדה  שעצם  [אלא 
ש "אין  באופן ירושלים , על  מצור  ועשה  החומה  את 

בא " ואין להכניס יוצא  יכולים  היו לא  ובמילא  ,
ֿ רצוי  בלתי הו"ע  - וכו' לעיר  לקביעת מזון עד 

תענית ].

אבל  ירושלים , על  (מצור  זה  במאורע  והכוונה 
אפילו  עצמה , בירושלים  לפגוע  מבלי בלבד , מצור 
בנ"י  את  לעורר  כדי היתה  ירושלים ) בחומת  לא 

  שעי"ז ,הענין

ֿ רצוי המשך הבלתי מזה  יבוא  לא  (ובמילא 
והגלות ). דהחורבן ֿ רצויים  הבלתי המאורעות 

רצון" ה "עת  מודגש  בטבת  שבעשרה  ונמצא ,
ומביאה  החורבן שמבטלת  התשובה  לעבודת  בנוגע 

התעניות הגאולה  כיוןמבשאר  -  
חורבן של  ירושלים (שהריענין חומת  גם 

בשלימותה ), כדינשארה  בו שיש  דבר  אם  כי
 בשלימות וביהמ "ק  ירושלים  ישארו שעי"ז ,

) .(

. של המיוחד  ענינו בביאור  להוסיף  ויש 
החורבן  להתחלת  בנוגע  הן - בטבת  עשרה 
(הגאולה  להתחלת  בנוגע  ובעיקר  והן דביהמ "ק 

ביהמ "ק : ו)בנין

(בעשרה  ירושלים  על  להמצור  בטבת )בנוגע 
יחזקאל  בנבואת  מחבת "ואתה מצינו לך  קח 

קיר  אותה  והיתה ונתתה  גו' העיר  ובין בינך 
 י לבית  היא  אות  תבוא גו' ("שכך  שראל "

במצור " ).ירושלים 

" ע "י להמצור  שבהסימן לומר , נרמז ויש  "
גם   בביהמ "ק מושלל  "ברזל " כי, -,
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ספ"ב.39) ח "ג  תניא
הלבבות 40) לעורר "כדי  - ה"א) (שם הרמב"ם ובלשון

. התשובה דרכי  להיטיב".לפתוח  נשוב אלו דברים שבזכרון .
"דברי  דאמירת המנהג  תוכן  גם התענית וזהו ביום "

" מלשון - וש"נ) .352 ע' ח "כ  לקו"ש עוונותינו (ראה
ח "ו, מוסר, דברי  שאינם - יט ) ז, (מיכה גו'" ים במצולות ותשליך 
להתעוררות  בנוגע גם כולל  בנ"י , של  בזכותם דברים אם, כי 
הל ' (רמב"ם התשובה" בפני  שעומד  דבר לך  ש"אין - לתשובה
ובגלוי בפועל  התשובה לפני  שגם אלא עוד  ולא ספ"ג), תשובה
המצוות  כל  לעשות הוא ורוצה מישראל  להיות רוצה  "הוא
שיעור  - ספ"ב גירושין הל ' (רמב"ם כו'" העבירות מן ולהתרחק
משיחות  קונטרס בארוכה וראה - בטבת). עשרה דמוצאי  היומי 
ע' ח "ב תנש"א (התוועדויות דאשתקד  בטבת ועשרה ויחי  ש"פ

ואילך ). 87
ה"ה.41) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם
א.42) ו, יהושע - הכתוב לשון
המשך 43) לכל  "התחלה" להיות יכול  זה שענין כך , כדי  ועד 

את  ניצלו שלא כיון בפועל , שהי ' (כפי  שלאח "ז המאורעות
לתשובה). ההתעוררות

ב 44) צורך  שאין היא ובפרט  שהתשובה כיון זמן, ריבוי 
סע"א), קכט , (זח "א חדא" ברגע חדא ביומא חדא "בשעתא

נעשה  תשובה" "הרהור שע"י  ב) מט , (קידושין הגמרא וכפס"ד 
עוד  ולא סקי "ב). זרוע האור (כגירסת גמור" לצדיק) (ועד  "צדיק

חסידי * ש"זכאי  אלא  ."שלימתא תיובתא עבדין .
הי '(זהר אם שאפילו בתיקונים ו"איתא סע"א), רכ ,

(מאמרי משיח " בא הי ' בדורו שלימה בתשובה חוזר א' צדיק**
תג ). ע' הקצרים אדה"ז

ענין 45) יותר עוד  מודגש עצמו בטבת שבעשרה לומר, ויש
התחיל זה שכבר - בטבת שמתחיל עשרה בטבת העשירי 

("ויהי  דעשיריבערב  הצום  התחיל לא ואעפ "כ בוקר"), ויהי  ערב 
ביותר  מודגשת זה שבזמן - השחר*** עלות עד  בטבת

הזמן את לנצל  רצון") ("עת  שמביאה
שעי "זאת , לפני עוד  בטבת דעשירי 

התחלתו.
ג .46) ד ,
עה"פ.47) פרש"י 
בעיקר48) לה'ומודגש "בית ביהמ "ק, של  עיקרו -

- ביהב"ח ) הל ' ריש (רמב"ם הקרבנות" בו מקריבים להיות מוכן
(שפוסלן  גזית אתהן תבנה לא לי  תעשה אבנים מזבח  "ואם
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ומקבות כמ "ש  גו' שלמה  אבן בהבנותו "והבית 
בהבנותו" בבית  נשמע  לא  ברזל  כלי כל  ,והגרזן

ששייך  כיון  במדרש כדאיתא  ,

ונחושת  וכסף  זהב  גו ' התרומה  אבל ."וזאת  .
במקדש  ולא  במשכן לא  כאן כתיב  למה אין

אדום  בו שנמשל  ".

ע "י לזה  והתיקון :

חז"ל  אינו אמרו כברזל  קשה  שאינו ת "ח  "כל 
. דכתיב ת "ח  .'אבני א "ת  ברזל , אבני' אשר  ארץ 

למעליותא  עורף " ד "קשה  שזהו"ע  בוני'", ,אלא 
הנשמה  דעצם  (ברזל ) והתוקף שעי"ז ,החוזק 

העורף  (קשיות  שהוא  דלעו"ז הברזל  מבטלים 
.ד )היצה "ר 

כי, - בטבת  לעשרה  במיוחד  שייך  זה  וענין
אפילו  פגיעה  ללא  בלבד , (מצור  המצור  כוונת 

כדי  התשובה  על  לעורר  היתה  ירושלים ) בחומת 
שגם  'ותהי (כנ"ל ),תשאר 

התורה , שלימות  על  השמירה  - ה ' בעבודת  וענינו
תורה " זו חומה  ותוקף "אני חוזק  של  באופן ,

חכמים ) תלמידי (בוני', "אבני' דקדושה , ד "ברזל "
ברזל ".

בהמש  והתכלית  הכוונה  שגם  - מזה  ך ויתירה 
בחורבן  הברזל  לפעולת  עד  דהמצור  המאורעות 
כדי  היא , כו'), תשובה  עשו שלא  (כיון ביהמ "ק 
ביהמ "ק  בבנין דקדושה  ה "ברזל " שלימות  שתהי'

השלישי:

במדרש  הם איתא  ונחושת " וכסף  ש "זהב 
זה  "זהב  - ויעקב  יצחק  אברהם  האבות  ג ' כנגד 

. .אברהם  יצחק  זה  כסף  יעקב ".. זה  ונחושת  .
הידוע  אברהם וע "פ  כנגד  הם  מקדשות  בתי  שג '

. הר  בו שכתוב  "אברהם  ויעקב , יצחק יצחק  .
. שדה  בו בית "שכתוב  שקראו יעקב  ., לומר יש  ,

מקדשות : בתי ג ' כנגד  הם  ונחושת  וכסף  שזהב 
ונחושת  שני, בית  כנגד  כסף  ראשון, בית  כנגד  זהב 

בזה  וההסברה  שלישי. בית  יעקב כנגד  שע "י -
של  הבירור  גם  נעשה  ס "א ), (כנ"ל  תורה  שענינו

(מלשון שהו "ע נחש "נחושת " הקדמוני , נחש ,
דקדושה הקליפה , "נחשת " ע "י ),שבירורו

יעקב . כנגד  השלישי, בביהמ "ק  ושלימותו שעיקרו

המעמד  על  גם  רומז ש "נחושת " להוסיף , ויש 
ואילו  שני), בית  חורבן (לאחרי הגלות  דזמן ומצב 
ב (הבירור  מרומזת  השלישי דביהמ "ק  השלימות 

גם  שלמטה  דלעו"ז, שעי "זמ "נחושת "ד "ברזל " ,
ל )השלימות  דקדושה :באים  ד "ברזל "

למטה  דמלמעלה  בסדר  הם  ונחושת  וכסף  זהב 
למטה  הוא  כסף  ביותר , המשובח  הוא  שזהב  -
בהר "ת  גם  ומרומז מכסף . גם  למטה  ונחושת  מזהב ,
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נברא  ש"המזבח  ותחללה", עלי ' הנפת חרבך  כי  בברזל ) ומכתתן
זה  אין אדם, של  ימיו לקצר נברא והברזל  אדם של  ימיו להאריך 
בין  שלום מטיל  שהמזבח  ועוד , המאריך , על  המקצר שיונף בדין
ומחבל " כורת עליו יבוא לא לפיכך  שבשמים, לאביהם ישראל 
הרמב"ן. בפי ' בארוכה וראה ממכילתא. - ובפרש"י  כב כ , (יתרו

ֿ ה)). תקנד  (אות שלימה תורה
ז.49) ו, ֿ א מלכים
גזית 50) גו' ("אבנים האבנים את לסתת בברזל  והשימוש

פגימות  מלא ברזל  "כלי  במגרה", "חתוכות במגרה", מגוררות
הי ' ובמצודות)) ט , ז, (שם מבחוץ כו'" מתקין "שהי ' -

ב*). מח , (סוטה מבפנים" ומכניס
ה.51) פל "ה, שמו"ר
ג .52) כה, תרומה
ס"ו.53) לקמן ראה - הימים בדברי  שנזכר ו"ברזל "
חומת 54) נפסקה ביהמ "ק שחרב "מיום ב: לב, ברכות וראה

מחבת לך  קח  ואתה שנאמר כו' וגו'".ברזל 
וש"נ.55) ברזל . ערך  להצ"צ) (דא"ח  הלקוטים ספר ראה
בברזל 56) ברזל  דכתיב "מאי  א: ז, שם גם וראה א. ד , תענית

תלמידי שני  אף חבירו את מחדד  אחד  זה ברזל  מה לך  לומר יחד ,
בהלכה". זה את זה מחדדין חכמים

ט .57) ח , עקב
ע'58) תצוה  אוה"ת ד . סז, בלק לקו"ת ספמ "ב. שמו"ר ראה

ֿ א. ב'ת ע' מג "א א'תשיז.
עצם 59) על  שקאי  "גורל ", בגימטריא ש"ברזל " להעיר

שם). (אוה"ת הנשמה
לבית 60) משכהו זה מנוול  בך  פגע "אם ב: נב, סוכה ראה

(פכ "ז. משלי  מדרש וראה כו'". מתפוצץ הוא ברזל  אם המדרש
הצדיק  משה זה יחד  בברזל  "ברזל  לג ): יב, בא בבחיי  הובא

. בשפתים זה עם זה מתנקשין שהיו הרשע ש ופרעה עד  אתה .
דפרעה, שהביטול  היינו, כו'", לידע סופך  ה' את ידעתי  לא אומר
שם). מג "א (אוה"ת דקדושה ברזל  משה, ע"י  נעשה דלעו"ז, ברזל 

    "      
"      ,  ""

 .

א.61) תד , פרשתנו אוה"ת וראה א. פז, פסחים
ספמ "ט .62) שמו"ר
לקו"ת 63) א. פח , לפסחים יעקב ועיון מהרש"א חדא"ג  ראה

ובכ "מ . ג . פג , מטות
שם.64) פסחים
א'תתפח .65) ע' תשא אוה"ת ראה
ובפרש"י .66) ט  כא, חוקת ראה
תורה 67) שלמעלה חכמה נובלות ר"ת ש"נחשת" ולהעיר,

ראה  - ליעקב והשייכות ובכ "מ ). ד . קיא, תשא לתו"א (הוספות
א. תח , פרשתנו אוה"ת

א'תיג .68) ע' תרומה אוה"ת רע"א. רכח , זח "ב ראה
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" ר "ת  "זהב ", ר "ת נותןה שלהם : "כסף ", ריא ",
" שיש כנת" ר "ת  ו"נחושת ", ולה תינת חד ",
 אמר"נו.

ו)בית  (המשכן על  מורה  ש "זהב " י"ל , ועפ "ז
הנותן ("זה  בשלימות  שהי' ו"כסף "ראשון ,("

דברים  חמשה  בו שחסרו שני בית  על  מורה 

החסרון  עוה "פ  יהי' שמא  פחד " סכנת  "יש  (שלכן
מזהב  (שלמטה  ו"נחושת " כולו), דביהמ "ק  ח "ו
שבגלל  הגלות , דזמן ומצב  המעמד  על  מורה  וכסף )
של  ומצב  במעמד  בנ"י נעשים  דביהמ "ק  החסרון

"  ,"והדרישהשזוהי הבקשה
ליתן נותן"מהקב "ה  הוא  יפה  בעין הנותן )("כל 

את  'שיהי  לגבי (גם 
כוננו  ֿ י אדנ "מקדש  - ראשון) ובית  המשכן

דקוב "ה "ידיך " "בנינא  , בית , שאין)
חורבן). אחריו

דבית  הנצחיות  שמעלת  לומר , המקדש ויש 
החורבן (שלאחרי שניהשלישי ובית  ראשון דבית 

מקדש  בית  -יבנה  חורבן) אחריו שאין נצחי
ד " והתוקף  בהחוזק  דקדושה .מרומזת  "

.: והחסידות הקבלה  דתורת  ובסגנון

ד 'ידוע  לאה , זלפה  רחל  בלהה  ר "ת  ש "ברזל "
יש  וכנגדן השבטים , די"ב  האמהות  שהן יעקב  נשי

בעוג כמ "ש  דקליפה , בנוקבא  בחי' ד ' "ערשו גם 
שבקדושה . האמהות  דד ' הלעו"ז שהן ברזל ", ערש 

שב "ברזל " האמהות  ד ' של  סדרן שגם  ולהוסיף ,
לפני  שפחה  לאה , לפני וזלפה  רחל  לפני (בלהה 

"שפחה  - דלעו"ז הסדר  הוא  תירש גברתה ) כי
.גברתה "

ד "ברזל " הסדר  ישנו בקדושה  שגם  לומר , ויש 
גברתה  לפני שפחה  -:

כמ "ש  האבות , לגבי האמהות  מעלת  ובהקדם 
בקולה ", שמע  שרה  אליך  תאמר  אשר  "כל  באברהם 

בנביאות " לשרה  טפל  אברהם  ע "ד "שהי' -
ש "נקבה  לבוא  דלעתיד  ומצב  המעמד  ובדוגמת 

גבר " בעלה "תסובב  עטרת  חיל  "אשת  ,,
הספירות  מכל  למעלה  תתעלה  המלכות  שספירת 

תחלה  במחשבה  מעשה  הי'(סוף  זה  שמעין ,(
כמארז"ל  האבות , הקב "ה אצל  הטעימן "שלשה 

ויעקב , יצחק  אברהם  העוה "ב , מעין בעוה "ז
כל " מכל  בכל  בהם  .שנאמר 

בנ  למעלת ועד "ז הגבירות וגע  לגבי
לאה  לפני וזלפה  רחל  לפני ברחל (בלהה  כמ "ש  ,(

אנכי  גם  "ואבנה  ליעקב  (בלהה ) שפחתה  שנתנה 
שהאמהות ממנה " - מלכות בחי' ,הן

מלכות  בחי' הן והשפחות   ועז"נ ,

פנה ", לראש  היתה  הבונים  מאסו שהאבות "אבן
נישואיהם  ע "י המלכות  האמהות שבונים  לא עם  ,

שמאסו  כיון השפחות  לישא  עצמם ) (מצד  רצו
ואעפ "כ , השפחות ), של  (ענינם  לבי"ע  בהירידה 
המלכות  (בחי' השפחות  עם  נישואיהם  ע "י דוקא 

נעשה  לבי"ע ) המלכות בירידתה  ועליית  בנין
גברתה " תירש כי  ("שפחה  השלימות  בתכלית 

.למעליותא )

המקדש : לבית  בנוגע  גם  לבאר  יש  ועד "ז

חסידות  בדרושי הי'מבואר  שביהמ "ק  הטעם 
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אגרת 69) שם. הרא"ש פי ' תרומה. ר"פ בעה"ת רבותינו ראה
שלימה  תורה ז. אות הרמז חלק המהר"ל ) של  (לאחיו הטיול 

לח ). (אות ג  כה, תרומה עה"פ
ב.70) כא, יומא
וש"נ.71) רע"א. נג , ב"ב ראה
יז.72) טו, בשלח 
א.73) רכא, זח "ג 
להאריז"ל 74) הליקוטים לקמן ספר (וראה יא מט ,

ח , עקב כ . ד , ואתחנן הפסוקים ושער תורה לקוטי  .(141 הערה
ועוד . ט .

יא.75) ג , דברים
כג .76) ל , משלי 
ואילך .77) א'תשלז ואילך . א'תרצב ע' תצוה אוה"ת ראה

תיז. ע' ֿ קודש אגרות לוי "צ לקוטי 

ובפרש"י .)78 יב כא, וירא
כא.79) לא, ירמי '
ד .80) יב, משלי 
דודי ".81) "לכה פיוט 
ואילך .82) סע"ב טז, ב"ב
ב.83) קכג , שרה חיי  אוה"ת ג . טו, שה"ש לקו"ת
ספירת 84) ללאה, המלכות, ספירת דרחל , הקדימה על  נוסף
הבינה.
ג .85) ל , ויצא
דא"ח )86) (עם סידור ברכה. ס"פ לקו"ת ראה - לקמן בהבא
ד . כא,
כב.87) קיח , תהלים
מ "ה 88) יחוד  שהו"ע ורבקה דיצחק בהנישואין כמודגש

ובכ "מ ). סע"ג . צו, ברכה (לקו"ת וב"ן
(ישי )89) שאביו באופן היתה שלידתו דוד , במלכות ומודגש

לקו"ת  (ראה כו' תירש כי  שפחה בסוד  שפחתו, על  שבא סבור הי '
.(86 שבהערה וסידור

ובכ "מ .90) שם. וסידור לקו"ת ויגש. ר"פ ותו"ח  תו"א
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,( שטים מעצי שהי' כהמשכן (דלא  דוקא 
בולט " עץ  בו בונין ש "אין שקוע ועד  )(משא "כ 

בו שהיתה  כיון - לבוא דלעתיד  השלימות 
חיל  ("אשת  מז"א  למעלה  תהי' המלכות  שספירת 
שמורה  דומם , מאבנים , נבנה  ולכן בעלה "), עטרת 
צומח , שטים , מעצי ולא  המלכות , ספירת  על 

(אבל  ז"א  על  שמורה  , מאבנים שלמטה 
לבי"ע ). בירידתה  המלכות  ספירת  על  שמורה 

לבוא  דלעתיד  שבביהמ "ק  לומר , תתגלה ויש 
אלא  באצילות , שהיא  כפי רק  (לא  המלכות  מעלת 

ובעיקר ) גם   בהחוזק שתתבטא  ,
גם ) אלא  דאבנים , רק  (לא  חזק ותוקף  שהוא 

אשר  המלכות ) (ספירת  "ארץ  מאבנים , יותר 
האמהות לגבי השפחות מעלת ע"ד ,"

בהר "ת  שמרומזת  המלכות ) ועליית  בנין (שלימות 
.ד "ברזל "

דקדושה ו. דברזל  שהשלימות  לומר , יש  ואולי
השלישי  רק שבביהמ "ק  (לא  תבוא  

בכך  גם  אלא ) רק הנצחיות , (לא  יהי'
גם  אלא ) יהי'מאבנים , עצמו שהברזל  ,

:עצמו דביהמ "ק 

. כתיב  אין ."ברזל  ובמקדש  במשכן ..
שני  ובית  ראשון בית  על  קאי - ביהמ "ק " שהחריב 

בית  העתיד , מקדש  משא "כ  ברזל ; ע "י שנחרבו
חשש  בו שייך  לא  - חורבן בו שייך  שלא  נצחי
לבוא  שלעתיד  כיון דלעו"ז, ברזל  של  מענין

דלעו"ז  הברזל  מציאות  יכול תתבטל  ובמילא  ,
את  להדגיש  כדי בברזל , גם  בנינו להיות  וצריך 

והשלימות הברזלהעילוי
חלק  שנעשה  לברזל  דביהמ "ק .ביהמ "ק 

הימים  בדברי שמ "ש  לומר , (בנוגע ויש 
של  ביהמ "ק )לפעולתו לבנין הדרוש  כל  בהכנת 

לכסף  והכסף  לזהב  הזהב  אלקי לבית  "הכינותי
לנחושת  והנחושת  " מאה גו'",

העתיד  במקדש  ושלימותו עיקרו - ככרים " אלף 

ע "י להבנות    לא) יהי' שבנינו ,
השלימות  בתכלית  ונחושת  וכסף  מזהב  ,רק 

גם  .אלא )
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ה"ט .91) פ"א ביהב"ח  הל ' רמב"ם
וי "ל 92) - ועוד . שם. ברזל רדב"ז כלי  ש"כל  בברזל ,

 ,"בהבנותו בולט בבית עץ (ע"ד  משא"כ דוקא ,(
שקוע). עץ (ע"ד  לביהמ "ק מחוץ בהעלם,

מביא 93) זהב לו "אין המנורה, לעשיית בנוגע שמצינו וברזל 
של  נחושת של  כסף של  בית אף מלכי  שעשו ומנורה כו'",

של  שהברזל חשמונאי  כיון (א) הרי : - ב) כח , (מנחות היתה
דכסף הוא להדרגא ששייך  כפי  "ברזל " ה "ז וזהב כסף

היו ברזל  של  "שפודים (ב) הברזל וזהב*, שאין בעץ",
של  טס עורב, כליא ואמה שקוע). עץ (ע"ד  מבחוץ נראה

ישבו  שלא כדי  סביב המעקה גבי  על  אמה גובהו סייף כמו
פ"ד  ביהב"ח  הל ' רמב"ם וש"נ. רע"א. ט , (מו"ק עליו העורבים
סע"ב. פה, (פסחים נתקדשו לא שגגין המקדש, גג  על  הי ' - ה"ג )

כמו ה"ז), פ"ו שם רמב"ם .(102וש"נ. הערה לקמן (וראה
מעין 94) רק לא ממש, לבוא דלעתיד  השלימות תהי ' שבו

ושני . ראשון כבבית בלבד , ודוגמא
כי ,95) - ברזל " ל "חומת מהשייכות שייכת להעיר "אשה"

ו)" וד 'ל (תורה ב), סב, (יבמות גבר" תסובב נקבה דכתיב ,
מהפכים  (שעי "ז דקדושה ברזל " "חומת הם ברזל ) (ר"ת יעקב נשי 
כדלקמן  ירושלים, חומת על  המצור ע"ד  שבהנבואה ברזל " ה"קיר

ס"ז).

    ,"    
"      .

ח "ו,96) אדם, של  ימיו שמקצר הברזל  מציאות תהי ' לא שאז
"וכתת  ד ) ב, (ישעי ' שיתבטל כמ "ש - מזה ויתירה וגו'", חרבותם ו

ע"י "בעוה"ז יתרו: ס"פ תנחומא וראה החיים. דהיפך  הענין
לנצח  המות בלע לבוא לעתיד  אבל  מתקצרות, השנים יצה"ר

פנים". כל  מעל  דמעה ה' ומחה
בתוך 97) שהטילוהו לברזל  דומה "יצה"ר פט "ז: אדר"נ ראה

האור בתוך  שהוא זמן כל  האור     אף ,
כו'". יצה"ר כך 

"ולנחושת98) יד : כב , (ושם ֿ ז  ב כט , ֿ א ֿ הימים דברי 
משקל "). אין

שלא 99) דוד  הקדיש אשר "והברזל  יתרו: ס"פ הרמב"ן בפי '
האבנים  ולחצוב העצים לכרות כלים ממנו לעשות משקלו נחקר
לגמרי , הברזל  מושלל  עצמו והמקדש להמשכן בנוגע אבל  הי '",
מאמה  גם וצ"ע שם. שלימה בתורה בזה השקו"ט  וראה עיי "ש.
רק  (לא והיתה שם), (מו"ק הוא" הבית בנין ש"צורך  עורב כליא

גם) אלא דמלאכת במקדש, (ברייתא שבמשכן החיצון
רענן). זית ובפי ' שפה רמז תצוה יל "ש פי "א. המשכן

א' ד "ה בסוף "ומ "ש :(51 שבהערה (לשמו"ר מהרז"ו ובפי '
בחצרות  זה שהי ' יתכן ברזל , ככרים אלף מאה וגו' לברזל  והברזל 
כדעת  (דלא עצמו המקדש בבנין הי ' שהברזל  - בפנימה" ולא
האבנים), ולחצוב העצים לכרות הכלים עבור רק שהי ' הרמב"ן
בחצרות  שהשתמשו מצינו היכן וצ"ע בפנים. ולא בחצר אלא
העתיד  במקדש (משא"כ  כזו גדולה ברזל  בכמות ראשון דבית
ומבואר", מפורש אינו ביחזקאל  כתוב שהוא "אע"פ - להבנות

כבפנים). בברזל , גם יהי ' שבנינו לומר מקום ויש
המקדש 100) בהכנת (א) רק נזכר שה"ברזל " יומתק ועפ"ז

(ב)ע"י  שלמה), ע"י  המקדש בבנין (ולא  ולא)
יחס "משום שעיקרו במלכים) . דה"י ריש (פרש"י  "

יהי ' ידו שעל  משיחא, מלכא דוד  עיי "ש), לדה"י , הרד "ק הקדמת
השלישי . ביהמ "ק בנין

המקדשות 101) בבתי  שהיתה דזהב השלימות על  נוסף
סע"ב). מד , (יומא זהבים" "שבעה - שלפנ"ז

(102 (** השלישי לביהמ "ק (ששייך  שני  בבית הי '

  "      
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הוא ז. בטבת  עשרה  של  שענינו לומר  יש  עפ "ז
העתידה : בגאולה  העתיד  מקדש  בנין התחלת 

התחלת  הי' בטבת  דעשרה  שהמצור  אע "פ 
שהכוונה  כיון הרי, ביהמ "ק , דחורבן המאורעות 

העתיד  מקדש  יבנה  ועי"ז שלאח "ז היא  ,בזה 
דחורבן  המאורעות  שהתחלת  נמצא , נצחי, בית 
דמקדש  הבנין התחלת  (ובעיקר ) גם  היא  ביהמ "ק 

העתיד .

בשייכות  שניתן בהסימן מרומז זה  וענין
מחבת  לך  קח  "ואתה  - בטבת  דעשרה  להמצור 

קיר  אותה  ישראל "ונתתה  לבית  היא  אות  גו'
והתכלי  שהכוונה  ע "י - החורבן (התחלת ) של  ת 

השלימות  תתגלה  שלאח "ז כדי היא , דלעו"ז, ברזל 
העתיד  בביהמ "ק  דקדושה  .ד "ברזל "

. העתידה לגאולה  שהשייכות  - יותר  ויומתק 
הזמן של  בתוכנו גם  מרומזת  :

חודש  הוא  טבת  ("חודש חודש 

טבת " חודש  הוא  החדשים העשירי למנין (
גאולה " של  ("חודש  ניסן ובחודש מחודש  ,(

ביום  עצמו -העשירי שבעשירי עשירי ,
קודש " יהי' השלימות "העשירי על  שרומז -

("עלי  דעשר  השלימות  תהי' שבה  העתידה  דגאולה 
עשירית עשור " שירה  , ומנין העשירית  פרה  ,

שבע העשירי  ארץ  רק  לא  - ישראל  בארץ  וכן ,
אומות  עשר  ארץ  אלא  ).אומות ,

העשירי  ובמיוחד  (כולל  טבת  חודש  ועוד : זאת 
"ירח  הוא  הגוף "שבו) מן נהנה  -שהגוף 

נהנה  ית ', ועצמותו מהותו דלמעלה , כביכול  שהגוף 
מישראל  דכאו"א  (דלמטה ) מהגוף  ,(כביכול )

לבוא , דלעתיד  ומצב  המעמד  על  (בעיקר ) שקאי
הגוף  מן ניזונית  הנשמה  מזה ,שאז ויתירה  ,
הגוף . מן כביכול  העצמות  הנאת 

שעשירי  - זו שנה  בקביעות  יתירה  ובהדגשה 
כי  בו שהוכפל  בשבוע  השלישי ביום  חל  בטבת 

:טוב 

בנוגע  היא  טוב " ד "כי (כפל ) השני' הפעם 
עשב  "דשא  לבריאת   עושה ועץ  למינהו

אשר  למינהו"פרי הזרע בו שזריעת  -
(גם ) ומהוה  כוללת  . הפירות
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הברזל - וכן שני , בבית החשמונאים בזמן הי ' במנורה הברזל  כי ,
שמפני ראשון בבית משא"כ  שני , בבית שהיתה עורב כליא באמה
כל . ערך  (ערוך  עורב כליא צריך  הי ' לא בו שהיתה קדושה רוב
כגון  תוד "ה א. קז, מנחות כליא תוד "ה שם. מו"ק תוס' וראה

ו  א). ו, היתה ערכין שני  שבבית - בזה ההסברה לומר יש
בבית (משא"כ  הלעו "ז * והפיכת  בבירור שמפניההתעסקות ראשון

רק  אבל , ברזל , גם בו מצינו ולכן החיצונים), נדחו קדושתו רוב
והברזל  בעץ, ומחופה וזהב כסף במקום שבא שבמנורה הברזל 
הערה  (כנ"ל  בחוץ כמו שהוא המקדש גג  על  עורב כליא שבאמה
אלף  ("מאה ברזל  ריבוי  יהיו השלישי  בביהמ "ק משא"כ  ,(93

הברזל  והפיכת בירור שיהי ' כיון עצמו, בהבנין ככרים")
.
(103- באב) בתשעה ביהמ "ק לחורבן (בנוגע חז"ל  ובלשון

כו' אריאל  והחריב כו' ארי ' "עלה  ויבנה כו' ארי ' שיבוא
רנט )). (רמז בתחלתו ירמי ' (יל "ש אריאל "

בנוגע 104) רע"ב) נו, (גיטין חז"ל  דרשת ע"פ יותר ויומתק
מלך , אלא אדיר ואין יפול , באדיר "והלבנון ביהמ "ק לחורבן
באדיר  "והלבנון הכתוב שפשטות - וגו'" ממנו אדירו והי ' דכתיב

על יפול " נאמר    חזקיהו ("בזכות **
- ממנו" אדירו והי ' כמ "ש ישראל  של  ומושלם אדירם שהוא

לעשות הקב"ה שביקש פרש"י ), ומגוג גוג  וסנחריב
מגזע  חוטר "ויצא הכתובים בהמשך  כמודגש א), צד , (סנהדרין

על  שקאי  וגו'" .ישי 
מעוברת.105) בשנה והן פשוטה בשנה הן

" ,      ,  
    ,.

      
, .      .

 :"    
 "".

טז.106) ב, אסתר
יא.107) פט "ו, שמו"ר
לב.108) כז, בחוקותי 
ב.109) יג , ערכין ד . צב, תהלים
שאין 110) גאולה זכר, לשון חדש", ד "שיר העילוי  גם כולל 

פסחים  ונאמר ה"ג  תוד "ה א. טו, בשלח  (מכילתא גלות אחרי '
ב). קטז,
תנחומא 111) ספ"ג . אדומה פרה הל ' רמב"ם שם. מכילתא
ט  ועוד .תשא .

ובפרש"י .112) יט  טו, לך  לך 
א.113) יג , מגילה
הו"ע114) הגוף" מן נהנה ש"הגוף שממנו להעיר

התחלת  בטבת, לעשרה במיוחד  ושייך  והלידה, העיבור נעשה
להיכל  נכרים שנכנסו בשעה זב"ז המעורין כרובין ע"ד  - החורבן
(ראה  לדרך  יוצא שהוא בשעה אשתו את לפקוד  אדם שחייב (כיון
הגאולה, התחלת ה"ז ולכן וש"נ)), רסט . ע' ח "ב מלוקט  סה"מ 

.(36 הערה לעיל  (ראה דמשיח  והלידה העיבור ע"י 
ואילך .115) 382 ע' חט "ו לקו"ש ראה
ע'116) תרנ"ט  סה"מ  ואילך . פפ"ח  תרל "ז וככה המשך  ראה

ב. תיג , ח "ב קונטרסים סה"מ  תקכח . ע' תרס"ו המשך  ואילך . צז
ואילך . 127 ע' שלום תורת סה"ש

והשלימות 117) העלי ' נעשית שבו השבת שיום לכך  נוסף
סיהרא  "קיימא שבו טבת ט "ו והתחלת ערב הוא בטבת דעשרה

הגוף". מן נהנה שהגוף ד "ירח  השלימות באשלמותא",
יב.118) א, בראשית
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- בטבת  עשרה  חל  שבו השלישי ביום  ודוגמתו
החורבן  שהתחלת  ביותר  מודגש  זו שבקביעות 

היא  והגלות   הזריעה ובדוגמת  ע "ד  ,
ומהוה  שכוללת   כידוע , שהגלות

כמ "ש  לזריעה , בארץ ",נמשל  לי "וזרעתי'
יותר, גדול בריבוי הצמיחה נעשית שעי"ז

כדי כמארז"ל  אלא  סאה  זורע  אדם  "כלום 
עד  הריבוי לתכלית  ועד  כורין", כמה  להכניס 

 פירותיהן" , כל סוף  עד  פירותיהן ופירי
.העולם "

הטוב  שלימות  ונעשה  מתגלה  -ועי"ז
האמיתית "הוכפל  דגאולה  הטוב  - טוב " כי בו

וביהמ "ק  נצחית  גאולה  ביהמ "ק , ובנין והשלימה 
השלישי, וביהמ"ק השלישית גאולה נצחי,

לפניו".כמ "ש  ונחי' יקימנו השלישי "ביום 

. לפרשת והשייכות  הקשר  גם  לבאר  יש  עפ "ז
שבתורה , (הישר ) ראשון ספר  וחותם  סיום  - ויחי
הספרים  כל  על  ונתחזק ") חזק  ("חזק  והחיזוק 

שלאח "ז:

הוא  שבתורה  ראשון ספר  וחותם  שסיום  כיון
בנ"י של  ומצבם  במעמדם   יעקב ("ויחי

שמזה  במצרים "), בארון "ויישם  מצרים ", בארץ 
נעשה   בהתחלת בההמשך  [כמודגש 

שמות  ויחי)ספר  פרשת  שבת  במנחת  (שקורין
ישראל  בני שמות  "ואלה   והמשכו ,"

. יוסף  ש "וימת  לאחרי מצרים  שעבוד  .בהתחלת 
במצרים " בארון צורך ויישם  יש  - [ על

אל  הגלות  מן לעלי' עד  הגלות , משך  זמן כל 

חז"ל  [ובלשון ושמעוןהגאולה  "ראובן
ושמעון היא ראובן דהגלות  שהירידה  ,"

(כל בשביל  וחותם  בסיום  כמ "ש  דהגאולה ],
ס  קודש )כ "ד  פרי . השמים  אלקי ."ה '

מכל  בכם  מי גו' בירושלים  בית  לו לבנות  עלי פקד 
עמו אלקיו ה ' אל עמו הגלות  מן העלי' ,"

"גדול  כמ "ש  יותר , נעלה  ביהמ "ק  לבנות  הגאולה 
שקאי  הראשון", מן האחרון הזה  הבית  כבוד  יהי'

השלישי  ביהמ "ק  על  ו)בעיקר  .(גם 

- הוא  הגלות  משך  זמן כל  על  החיזוק  ותוכן
" :"

בריח  האמצעי, קו הוא  תורה , שענינו יעקב ,
מרום  הקצה , אל  הקצה  מן שמבריח  התיכון

דרגין  כל  סוף  עד  ומדרגות  היינו,המעלות  ,
ללא  למעלה  שהוא  כמו למטה  ויורד  שנמשך 
מציאות  מציאותו, תוקף  מתגלה  ועי"ז שינויים ,

" ליעקב אמת  ("יעקב )("תתן
החיזוק  נמשך  ידו ועל  ממנו ולכן, מת "), לא  אבינו
בירידתם  שגם  הגלות , משך  זמן כל  על  בנ"י לכל 
יעקב ", ד "ויחי ומצב  מעמד  אצלם  נעשה  בגלות 

ע "פ  אמיתיים  התוקף חיים  מודגש שבזה  התורה ,
בהעילוי האמיתיות  שמתגלה  כפי דבנ"י,

גאולה  והשלימה , האמיתית  דגאולה  והשלימות 
וביהמ "ק  שלישית  גאולה  נצחי, וביהמ "ק  נצחית 

שבאבות ) (השלישי עם  הקשורים  השלישי,

ס "ד ). (כנ"ל 

יותר : ובפרטיות 

להגאולה  עד  הגלות  משך  זמן כל  על  החיזוק 
ש " עי"ז נעשה  והשלימה  האמיתית  "

כיון -" ב ומתגלה  מודגשת  ",דיעקב 
כל  סוף  עד  זרעו וזרע  דזרעו והקיום  ההמשך 
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59 ובכ "מ .119) בשלח . ר"פ ותו"ח  תו"א
כה.120) ב, הושע
ב.121) פז, פסחים
ועוד .122) ב. לז, זבחים רפ"ט . כתובות - חז"ל  ל '
הענינים 123) לכל  "סוף" שנעשה הפנימי  הפירוש גם כולל 

והסתר. העלם) מלשון ("עולם" דהעלם
ש"124) "טוב".להעיר מלשון גם הוא ת"
פרדר"א 125) (ראה לגאולה ד "כפל " מהשייכות להעיר

ועוד ). תר"ל . תרכ "ז. לך  לך  ד "ה לך . לך  ר"פ יל "ש פמ "ח .
שם.126) ובמפרשים ב ו, הושע
לחתן 127) מרשות (נוסח  להשלמה" התחלה "מתכיפין

בראשית).
של 128) משוי  להם הי ' לא קיים הי ' שיוסף זמן "כל  כי 

משוי , עליהם נתנו יוסף מת (לאחרי מצריים, הבאים  כתיב  לפיכך
יוסף ), למיתת  (שמו"ר ובהמשך למצרים" נכנסו  יום אותו כאילו

ד ). פ"א,

וש"נ.129) ה. פל "ב, ויק"ר
(130.102 להערה הא' שוה"ג  לעיל  ראה
ובכ "מ .131) ס"ו. אגה"ק שם ספי "ג . תניא
שם.132) אגה"ק וראה בסופו. מיכה
ממ "ש133) "ברכות להעיר ליוסף: יעקב בברכת

כו), (מט , עולם" גבעות תאות עד  הורי  ברכות על  גברו אביך 
שנא  העולם, קצוות ד ' עד  מגעת מצרים בלי  פרוצה מר "ברכה

. וליצחק לאברהם אמר שלא מה וגו ', וקדמה ימה זהו ופרצת .

עה"פ). (פרש"י  אביך " יעקב נחלת והאכלתיך  ישעי ' שאמר
אבינו 134) שיעקב למדים (שממנה חז"ל  בדרשת כמודגש

יעקב  עבדי  תירא אל  ואתה שנאמר דורש אני  "מקרא - מת) לא
מארץ  זרעך  ואת מרחוק מושיעך  הנני  כי  ישראל  תחת ואל  גו'

בנוגע "מקרא" - כו'" לזרעו הוא מקיש .שבים,
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של  בדרכיו יום  יום  בחיי בחיים  בהנהגתם  הדורות 
דהגאולה  הנצחיות  בפועל  מתגלה  ועי"ז יעקב ,

יעקב  שכנגד  העתיד  ומקדש  .העתידה 

"וישתחו  - הפרשה  בהמשך  מודגש  זה  וענין
המטה ", ראש  על  מטתוישראל  שהיתה  "על 

וברכתושלימה " ("ויברך , השבטים  י"ב  לכל 
במשמע " כולם  י"ב אותם  דכל  שבשלימות  - (

ומתגלה  נמשכת  בנ"י) כל  (שכוללים  השבטים 
כל  סוף  עד  יעקב ") ("ויחי יעקב  דחיי הנצחיות 
אל  הגלות  מן ועולים  יוצאים  זה  שבכח  הדורות ,

הנצחית . הגאולה 

שב " לומר , שהגלות ויש  מרומז בחיים "
של  הצמיחה שכוללת הו"ע  התחלת  ומהוה 

(כנ "ל  תוכןדהגאולה  וזהו זמן ס "ח ), כל  על 
שהצמיחה  שיודעים  כיון הגלות , דהגאולה משך 

ד "מעשינו הזריעה  ע"י זמן נעשית  כל  ועבודתינו
הגלות " .משך 

ויחי  דפרשת  והשייכות  הקשר  מובן ועפ "ז
מודגש  בטבת  בעשרה  כי, - בטבת  לעשרה 
ירושלים  על  בהמצור  והגלות  החורבן שהתחלת 
ותוקף  בחוזק  העתיד  דמקדש  הבנין התחלת  הוא 
מודגש  שבה  ויחי, פרשת  אז קורין ולכן נצחי,

ומהוה שהתחלת  כוללת  למצרים  בהירידה  הגלות 
("זרעו  הזריעה  בדוגמת  הנצחית , הגאולה  התחלת 
באופן  הצמיחה  התחלת  ומהוה  שכוללת  בחיים ")

נצחי.

בחיים " ד "זרעו והשייכות  הקשר  יותר  ויומתק 
ע "י  ביהמ "ק  (שחורבן דקדושה  דברזל  להתוקף 
בביהמ "ק  דברזל  התוקף  התחלת  הוא  דלעו"ז ברזל 

כיון - ס "ז) כנ"ל  בחיים "העתיד , היא ש "זרעו 
די"ב  שהר "ת השבטים השלימות  האמהות  (ד '

" "שלהן) - דקדושה  " "'אבני" :"
בוני'", אלא  אבני' "א "ת  בוני', מלשון רק  (לא 

"בן" מלשון גם  -אלא ) "ברזל " של  הבנים  ,
קדושה  עניני בכל  שלהם  והתוקף  החוזק  שע "י

מהפכים  ברזל "), שהחריב ("אבני' דלעו"ז  הברזל 
לברזל  העתיד ביהמ "ק  ביהמ "ק  בבנין .דקדושה 

., זה בדורנו מיוחד  עילוי ניתוסף  ובכהנ"ל 
זו: בשנה  ובפרט 

הוא  והוא  הגלות  של  האחרון דור  הוא  זה  דורנו
כ "ק  והכרזת  כהודעת  - הגאולה  של  הראשון דור 
(ע "ש  שבדורנו יוסף  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
יפקוד  פקד  ש "אלקים  והכריז שהודיע  הראשון יוסף 
אשר  הארץ  אל  הזאת  הארץ  מן אתכם  והעלה  אתכם 

וליעקב " ליצחק  לאברהם  נשלמו נשבע  שכבר  ,(
וכבר  הקיצין כל  כלו וכבר  ועבודתינו, מעשינו כל 
ובאופן  ההכנות  כל  נסתיימו וכבר  תשובה , עשו

לסעודה  מוכן והכל  רבתי", דלעתיד ד "הכנה 
הבר  ושור  לויתן המשומר לבוא , .ויין

זו: בשנה  יתירה  ובהדגשה 

ולהגאולה  הגאולה  לקץ  במיוחד  שייכת  זו שנה 
נפלאות  שנת  תהא  "הי' - הקיצין) כל  כלו כבר  (כי
האמיתית  הגאולה  על  שקאי - כל " מכל  "בכל  בה ",
מארץ  צאתך  ("כימי צדקנו משיח  ע "י והשלימה 

נפלאות " אראנו הענינים מצרים  כל  יהיו שאז ,(
"נפלאות ". של  באופן כל ") מכל  ("בכל 
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שנעשה 135) המשכן גם יתגלה השלישי  שבביהמ "ק ולהעיר,
יעקב שהביא וצוהמהארזים במצרים הזריעה) (ענין

טו). כו, ה. כה, תרומה (פרש"י  ממצרים כשיצאו עמהם ליטלם
ובפרש"י .136) לא מז, פרשתנו
כח .137) מט , שם פרש"י 
רפל "ז.138) תניא
ועד 139) מת", לא אבינו "יעקב בחיים", "הוא שעי "ז

  דלעו"ז הברזל  שנתבטל  כיון - בגוף) (נשמה
.(96 הערה (כנ"ל  אדם של  ימיו שמקצר

נוטריקון 140) "ל ' ישראל ", "אבן כד ) (מט , בפרשתנו כמ "ש
עה"פ). (פרש"י  ובן" אב

(141(74 (שבהערה פרשתנו להאריז"ל  הליקוטים ספר ראה
בענין  מדבר שהפסוק הוא "ידוע וגו'": עירו לגפן "אוסרי  עה"פ
גו' לך  יבוא מלכך  הנה גו' ציון בת מאד  גילי  שנאמר המשיח ,

. אתונות בן עיר ועל  חמור על  ורוכב .עני  הוא הענין סוד  כי. .
. ברז"ל  וסודם נשים, ד ' לו הי ' ע"ה אבינו בקליפה יעקב וכנגדם .

. הגבירות שפחות, ושתים גבירות וחמו"ר,שתים עי "ר סוד  הם .
. הקליפות תחתיו יכבוש אז ב"ב צדקנו משיח  עי "ר וכשיבוא .

כו'". וחמו"ר
כד .142) נ, פרשתנו
א 143) לח , סנהדרין  מט "ז. פ"ג  אבות - חז"ל  לשון ע"פ

ובפרש"י .
ג .144) פי "ג , ויק"ר א. עה, ב"ב ראה
ה)145) ש"(יין ולהעיר, - וש"נ. ב. לד , כולל ברכות "

ביין הדרושה ֿ רצויים בלתי  מענינים השמירה מאשר גם
דבשר  האיסור כי , אסור, העין מן שנתעלם בשר שגם אף בבשר,
והביאו  נטלוהו וחיות שרצים או עורבים (שמא העין מן שנתעלם
ובתוד "ה  א צה, (חולין בעלמא חומרא הוא תחתיו) נבלה בשר
אנציק' וראה ב. (שם, מותר עין ובטביעת ובסימנים ועוד ), אמר.
מפני מוכרחת ששמירתו ביין, משא"כ  וש"נ), בערכו. תלמודית

כו'. בנגיעה שנעשה נסך  יין חשש
עה"פ.146) נ"ך  אוה"ת וראה טו. ז, מיכה



כג            

דרגת  היא  כל " מכל  "בכל  ועיקר , ועוד 
שבזה  והשלימות  עוה "ב , מעין הקב "ה  שהטעימן
אחד  כל  אצל  גם  ובמילא  בנ"י דכל  האבות  (אצל 
ג ' כשיקומו לבוא , לעתיד  תהי' דבנ"י) ואחת 

האמהות  ד ' עמהם  ויחד  האמהות האבות , (ד '
השבטים  די"ב  האמהות  וד ' ולאה , רחל  רבקה  שרה 
תסובב  "נקבה  ואדרבה , לאה ), זלפה  רחל  בלהה 

בעלה " עטרת  חיל  "אשת  בסדר גבר ", כמודגש  ,
בנ"י  כל  עמהם  ויחד  ד "ברזל ", בר "ת  האמהות  ד '

עפר " שוכני ורננו "הקיצו הדורות , ,שבכל 
בגופים  חיים  (נשמות  שבדורנו בנ"י כל  ועאכו"כ 
דורנו  ונשיא  כלל ), בחיים  ח "ו הפסק  ללא  חיים 
הקדושה , לארצנו באים  יחד  וכולם  בראשנו,

זית "ארץ  ארץ  ורמון ותאנה  וגפן ושעורה  חטה 
ודבש " ברזל "שמן אבני' אשר  "ארץ  , ושם ,

המקדש  ולבית  הקודש  עיר  לירושלים  - גופא 
ד"ברזל" השלימות תהי' שבו השלישי,

.דקדושה 

ביותר  מודגש  זו ובשנה  זה  בדורנו ולכן,
והתכלית הכוונה שבהדגשת החיזוק ובעיקר
ועאכו"כ  הגלות , זמן בהתחלת  שישנה  דהגאולה 
משך  זמן כל  ועבודתינו דמעשינו השלימות  לאחרי
הנצחית  הגאולה  באה  ממש  ומיד  ותיכף  הגלות ,

הנצחי (א )וביהמ "ק  רואים  שאז ובגלוי, בפועל
שלימות שתמורת  נעשית  ירושלים  על 

 דירושלים,"'תחתי וישבה  "וראמה  ,
ותרחב" תשב"שתאריך ש"פרזות ועד ,

למעלה ירושלים " כיון, דחומה , והגבלה  ממדידה 
ישראל שעתידה  ארץ  בכל  שתתפשט  ירושלים 

העולם ) בכל  תתפשט  ישראל  (ב )(וארץ  ,
ה " עם ותמורת  שקשור  דלעו"ז " ביהמ "ק

ד " השלימות  דקדושה נעשית  " ביהמ "ק
השלישי.

.וההוראה הלימוד גם מובן עפ"ז
בנוגע  ויחי מפרשת  ש "לוקחים " ֿ כח  והנתינת 
חיזוק  תוספת  - בחיים " "זרעו - בפועל  למעשה 

ותוקף  שלו ומעשה  דיבור  בהזריעה במחשבה  נצחי
שמביאה  התומ "צ  הצמיחה דעניני ומיד  תיכף 

דהגאולה :

תוספת  - ב"זרעו" להפעולה  בחינוך בנוגע  חיזוק 
  אלו לבניך  "ושננתם  גם  (כולל 

" בתוקף ( גם ונמשך  שהולך  ,
(שממשיך  המחנך  (והרב ) האב  פעולת  כשנפסקת 
ושנים  ימים  לאורך  אחרים  בענינים  להתעסק 
של  באופן נעשתה  החינוך  שפעולת  כיון טובות ),

 הצמיחה המשך  בפועל  ומביאה  שכוללת  ,
"זרעו  הדורות , כל  סוף  עד  זרעו וזרע  דזרעו
המחנך , דחיי הנצחיות  תוקף  ניכר  שבזה  בחיים ",

בחיים ". "הוא 

ופעולה  פעולה  לכל  בנוגע  שנקראת ועד "ז
אחד , מעשה  פרטית , פעולה  שכל  - "זריעה " בשם 
הנצחיות  בתוקף  נעשית  אחת , ומחשבה  אחד  דיבור 
הצמיחה  המשך  בפועל  ומביאה  שכוללת  ד "זריעה "
פירותיהן  ופירי פירותיהן טובות , פעולות  ריבוי של 
עשיית  כשנפסקת  גם  שלכן, העולם , כל  סוף  עד 
בעשיית  זו דפעולה  ההפסק  [הן תורה  ע "פ  הפעולה 
כח  להחליף  כדי דמנוחה  ההפסק  והן אחרת , פעולה 
(שהנשמה  השינה  בעת  לאח "ז, הפעולה  להמשך 

חיים  לה  לשאוב  למעלה  וישנו עולה  צ "ל  שאז ,(
ה "ז  במחשבה ], ואפילו ובדיבור  במעשה  הפסק 
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עולה147) אמהות) וד ' אבות (ג ' יחד  על וצירופם שרומז -
ה' בעבודת מדרגות שבע המנורה, קני  לז' שנחלקים בנ"י  כללות

ענינם ז'(עיקר כנגד  קוני ") את לשמש נבראתי  "אני  בנ"י , של 
שהתחלקות  לומר, דיש ובכ "מ ), בהעלותך . ר"פ (לקו"ת המדות*

והאמהות. בהאבות דבנ"י , ומקור בשורש גם היא זו
בעלה,148) עטרת שנעשית חיל , אשת לכנס"י , בנוגע ועד "ז

הקב"ה. זה
יט .149) כו, ישעי '
ח .150) ח , עקב
ישראל 151) ארץ בהם שנשתבחה המינים ששבעת לומר, ויש

הערה  (כנ"ל  המנורה קני  שבעת שבבנ"י , הסוגים שבעת כנגד  הם
.(147

של 152) ברכתו "מעין שהיא - משה בברכת ממש"נ ולהעיר
" - יג ) לג , ברכה (פרש"י  "ארצכם יעקב" מנעלך ", ונחושת

מהם שחוצבים בהרים כה נעולה לג , (שם ונחושת"
ובפרש"י ).

דתשנ"153) ב' שאות הרמז ) (ע"ד  ר"ת וי "ל  גם היא
" לברזל דלעו"ז  הברזל  הפיכת  על  רומז ברזל " (ו"נפלאות רזל "

דקדושה).


    " ,""
" ,  .

קיח ,154) (תהלים גו'" במרחב ענני  גו' המיצר "מן מ "ש ע"ד 
ה).

ב.155) עה, ב"ב הרד "ק. ובפי ' יו"ד  יד , זכרי '
ח .156) ב, שם
יל "ש 157) ור"ח . שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי  ראה

ובכ "מ . ב. פט , מסעי  לקו"ת תקג . רמז ישעי '
עה"פ.158) ופרש"י  ובספרי  ז ו, ואתחנן
ט .159) פי "ד , ב"ר



כד           

פעולה  שאינה  בחיים ", (פעולתו) ד "זרעו באופן
עשייתה  בגמר  שמסתיימת  ֿ פעמית  אלא ,חד 

להיותה פעולה  נצחי, לאופן ועד  נמשך  באופן
של  פירות פעולה  ופירי פירות  שמצמיחה  "זריעה "

הנצחיות  תוקף  ניכר  שבזה  ֿ סוף, אין "הוא עד  דחייו,
ימי  במשך  שנעשית  ופעולה  פעולה  בכל  בחיים ",

חייו.

("ויחי  יעקב  בחי' שמגלה  עי"ז נעשה  זה  וענין
עקב  י' - בו שנמצאת  על יעקב ") רומז שהיו"ד  ,

"חלק נקודת  (שלהיותה  הנשמה  עצם  היהדות ,
ממש " ממעל  שם אלקה  של  היו"ד  בה  יש  ,

בכל הוי' וחודר  ונמשך  השם ), דכל  ר "ת  שהוא 
הנצחיות  תוקף  ניכר  שלכן, להעקב , עד  מציאותו
באופן  שהיא  ופעולה  פעולה  בכל  הנשמה  דעצם 
ֿ סוף . אין עד  הצמיחה  נעשית  ידה  שעל  זריעה  של 

אחת  שבפעולה  שהזריעה  - העיקר  והוא  ועוד 
כפס "ד  דהגאולה , הצמיחה  את  ומביאה  פועלת  זו

דיבור הרמב "ם  אחד  מעשה  אחת ", "מצוה  שע "י
כל  ואת  עצמו את  "הכריע  אחת , ומחשבה  אחד 
תשועה  ולהם  לו וגרם  זכות  לכף  כולו העולם 
נצחיים  חיים  מישראל  לכאו"א  יהיו שאז והצלה ",
בגופים , נשמות  זה , שבדורנו מבנ"י החל  כפשוטם ,
ארבעים  מאה  רק  לא  טובות , ושנים  ימים  לאורך 
כשני  שנה  ק "פ  רק  ולא  יעקב , חיי כשני שנה , ושבע 
לבנ"י  בנוגע  ועד "ז נצחיים , חיים  אלא  יצחק , חיי
עפר ", שוכני ורננו ש "הקיצו שלפנ"ז, הדורות  בכל 
כל  סוף  עד  שלאח "ז, הדורות  בכל  לבנ"י ובנוגע 

הדורות .

. ויה "ר מצוה" הוספת  ע "ד  עצמה 
בפועל ) קיומה  לפני (עוד  זריעה  של  באופן אחת "
בפועל  הגאולה  צמיחת  שתביא  ה "זריעה " תהי'

ממש  ומיד  ותיכף  שבת ממש , זה , הש "ק  ביום  ,

דכל  החיזוק  שכולל  שבתורה , הראשון דספר  חזק 
דברי  לסיום  עד  קודש , ספרי וכ "ד  החומשים  חמש 

ב " הגאולה הימים  אל  הגלות  מן העלי' ,",
בני  שמות  "ואלה  במנחה  הקריאה  שלפני ועד 

ישראל   ושמעון "ראובן כבר  נעשה  ,"
 ומשה והאמהות , האבות  השבטים , י"ב  כל  ,"

- שבדורנו יוסף  - דורנו ונשיא  עמהם , ואהרן
יעקב  תולדות  ("אלה  אבינו יעקב  כמו מת ", ש "לא 

כידוע יוסף " ,(" ר "ת  ל יצוצוש "נשיא "
 עקב לנשיא והביטול  ההתקשרות  וע "י בינו",

הדור . מאנשי ואחת  אחד  בכל  נמשך  ה "ז הדור 

" ממש  ומיד  שתיכף  - ֿ י ובפשטות  אדנ
גו' ידו יהודה שנית  ונפוצות  ישראל  נדחי

הארץ"מארבעיקבץ "בנערינוכנפות ,
גו' ובבנותינו"ובזקנינו ש"הואבבנינו ,

. עצמו איש (הקב "ה ) איש  ממש  בידיו אוחז .
שנאמר  כענין לאחד ממקומו, תלוקטו ואתם 

ישראל " בני ושב אחד  - כולם  את  ומשיב  ,
"הכתיב עמהם  שבותך ", את  אלקיך  ה ' ("ושב 

עמהם " ישוב  שהוא  לעצמו עם גאולה  ביחד  - (
חסדים  גמילות  ובתי ֿ מדרשות  ובתי ֿ כנסיות  הבתי

כל  והכתבי ֿיד (עם  לארץ הספרים  שבחוץ  (

נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  וביהמ "ד  מביהכ "נ (החל 
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(160 באופן שהי ' מאחיתופל  דדוד  בהלימוד  שמצינו
דברים אלא ד "שני  ורבה פרה ש"אינו מ "ג ), פ"ו (אבות "

ביאורים  וראה סכ "ב. (כש"ט  ממנו" שלמד  כמו כפשוטו נשאר
שם). אבות לפרקי 

ובכ "מ .161) ויצא. ר"פ ותו"ח  תו"א ראה
רפ"ב.162) תניא
פ"ד .163) אגה"ת שם
ה"ד .164) פ"ג  תשובה הל '
ויגש 165) בפרשת כמודגש - לתפלה גאולה דסמיכת באופן

קכח . ע' ח "ה מלוקט  סה"מ  ב). (רה, ויגש ר"פ זהר )(ראה
כלל ) הפסק (ללא ממש בסמיכות היא שהגאולה - אזלינן דמינה
ותחזינה  כו' ביתך  לדביר העבודה והשב כו' "רצה להתפלה:

לס  ועד  לציון", בשובך  יודו עינינו צדיקים "אך  וחותמה יומה
ע' (לעיל  העבר ש"ק שיחת ראה - פניך ". את ישרים ישבו לשמך 

ועוד . .(73
ד .166) נא, (ישעי ' תצא" מאתי  חדשה "תורה תתגלה שאז

ֿ תורה  במתן ובהעלם) (בכח  שניתנה שכיון - ג ) פי "ג , ויק"ר
(שהרי  יתרו בהחיזוק שבפרשת נכלל ה "ז ֿ פעמי ), חד הו"ע  מ"ת 

מתחיל שלוקחים  שלאח"ז, הספרים  כל  על הראשון ספר מסיום 
יתרו. שבפרשת מ "ת נכלל  שבו שמות מספר

וש"נ.167) .272 ע' חכ "ה לקו"ש וראה ב. לז, וישב
רבי .168) מע' הרועים) מלא (לבעהמ "ס קה"י 
כל "169) מכל  ד "בכל  הגימטריא הוא ש"קבץ" להעיר

א). יז, לב"ב חת"ס (חידושי 
ֿ יב.170) יא יא, ישעי '
ט .171) יו"ד , בא
יב.172) כז, ישעי '
ג .173) ל , נצבים פרש"י 
ובפרש"י .174) שם
(ראה 175) טבת* לה' ובשייכות בקשר בארוכה כמדובר

75 ע' ואילך . 58 ע' (לעיל  זו שנה ויגש וש"פ טבת ה' שיחות
ואילך )).
א.176) כט , מגילה ראה

   
       



כה            

רבינו "בית בו, ממש עתה שאנו דורנו,
מבנ"י שבבבל " דכאו"א  הפרטיים  הבתים  וכן ,(

וגמ "ח , תפלה  תורה  של  בתים  ממש  שנעשו
אתם "ו"כספם  הקדושה ,וזהבם  לארצנו -

השלישי. המקדש  ולבית  הקודש , עיר  לירושלים 

משיח  הנה  זה : ואומר  באצבעו מראה  וכאו"א 
דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הנה  צדקנו,

השולחןזה אלקינו"הנה  והנה  הוי'", זה  גו '
ויין הערוך  הבר  ושור  דלויתן לסעודה  ומוכן

מלכא המשומר  דוד  אומר  שבסיומה  משיחא ,

לברך " נאה  ולי אברך  ."אני

(נוסף  קודש  שבת  דמוצאי מהסעודה  ומתחיל 
דיום  בהתוועדות  ומזונות ) (יין הסעודה  המשך  על 
שבת  שכולו "יום  ודוגמת  מעין שהוא  השבת 

העולמים " לחיי "סעודתא ומנוחה  מלכא ), דדוד 
שביום משיחא " ובפרט  עשרה , חמש  יום  ראשון 

"קיימא  באשלמותא ",בחודש  טבת ) (דחודש  סיהרא 
העיקר , והוא  ועוד  והדר , פאר  ברוב  תערך  שבודאי
כיון  בראשנו, משיחא  מלכא  דוד  עם  ביחד  שתערך 

"עם  באים  הש "ק ) (ביום  לפנ"ז ענני שעוד 
הקודש ,שמיא " עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו

הקדשים . ולקדש  המקדש  לבית  הקודש , להר 
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שבבבל 177) רבינו בית בענין קונטרס בארוכה ראה

ואילך ). 416 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות
ט .178) ס, ישעי '
גדול "179) מה"רכוש וק"ו במכ "ש - גדול  הכי  ובריבוי 

ר"י במשך  השעבוד  לאחרי  הים, וביזת מצרים ביזת שביצי "מ ,
האחרון  זה דגלות האריכות לאחרי  ועאכו"כ  "רדו"), (כמנין שנה

שנה! מאות ותשע מאלף יותר במשך 
ספכ "ג .180) שמו"ר בסופה. תענית וראה ט . כה, ישעי '
"הנה 181) שהאמירה מודגש שבזה - י "ב בגימטריא "זה"

בנ"י . כל  השבטים, י "ב כל  אצל  תהי ' זה" אלקינו
המשומר182) דיין מהשייכות שבברכת להעיר -

מיהודה  שבט  יסור "לא ובפרש"י ) יו"ד  (מט , נאמר (עליו יהודה
כתיב  שלו") שהמלוכה המשיח  "מלך  שילה", יבוא כי  עד  גו'

גו'", מיין עינים חכלילי  גו' ביין כבס גו' לגפן "אסרי  ֿ יב) יא (שם,
יונתן: ובתרגום (פרש"י ), המשיח " במלך  תרגם "ואונקלוס
יש  "וא"כ  משיחא", דמלכא עינוי  יאין "מה עינים", "חכלילי 
המשומר  יין על  דלעת"ל  ברכה של  מכוס היינו מיין לפרש

א). שעו, ב. שעא, פרשתנו (אוה"ת בענביו"
ב.183) קיט , פסחים
בסופה.184) תמיד 
ועוד .185) במקומו. האריז"ל  סידור
יג .186) ז, דניאל 
א).187) מג , (עירובין מעשרה" למעלה תחומין "אין שהרי 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc - zekxa(iying meil)

ly mwfeg md oilitzdy ,o`kne ,mdn mi`xi l`xyi ly my`xa
.l`xyi

jexa yecwd ly eilitza miaezk miweqt dfi` zxxan `xnbd
:`edïéléôz éðä ,ïéáà øa àéiç áøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©¦§¨§©¦¨©£¦¨¥§¦¦

àîìò éøîc,mlerd oec` ly oilitzd el` -eäa áéúk äîeli` - §¨¥©§¨¨§¦§
zeiyxt z` miazek ep` eply oilitza ixd ,mda miaezk miweqt

'l`xyi rny'(e mixac)'reny m` dide' ,(`i my)'xeka lk il ycw' ,
(bi zeny)'j`iai ik dide' ,(my)yecwd ly eny cegi mda yiy ,

dn `ed jexa yecwd ly eilitza la` ,eizeevn oexkfe `ed jexa
.mda aezk
déì øîàly oilitza ,wgvi xa ongp axl oia` xa `iig ax ¨©¥

df `xwn aezk `ed jexa yecwd(`k fi '` minid ixac)Enòk éîe'¦§©§
.'õøàa ãçà éBb ìàøNé¦§¨¥¤¨¨¨¤

,oia` xa `iig axl l`ye wgvi xa ongp ax ayçazLî éîe¦¦§©©
éøa àLãe÷ìàøNéc eäééçáLa àeä Cjexa yecwd gazyn ike - §¨§¦¦§¨©§§¦§¨¥

.l`xyi ly mgaya `ed
,oia` xa `iig ax el aiydïéà,ok ok` -áéúëc(gi-fi ek mixac)úà' ¦¦§¦¤

íBiä zøîàä 'ä,'ebe.'íBiä Eøéîàä 'äå (áéúëe)`ed 'zxn`d' ¤¡©§¨©§¦©¤¡¦§©
z` mnexne gayn l`xyi mry ,epiidc ,gaye zeaiyg oeyl
jky .l`xyi z` gayn `ed jexa yecwde ,`ed jexa yecwd
úçà äáéèç éðeúéNò ízà ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä íäì øîà̈©¨¤©¨¨§¦§¨¥©¤£¦¦£¦¨©©

,íìBòa,cgeine cg` gaya ize` mzgaiy mz` ,xnelkås`éðà ¨¨§£¦
íìBòa úçà äáéèç íëúà äNòà,cgein gaya mkz` gay` - ¤¡¤¤§¤£¦¨©©¨¨

øîàpL ,íìBòa úçà äáéèç éðeúéNò ízà(c e my)'ä ìàøNé òîL' ©¤£¦¦£¦¨©©¨¨¤¤¡©§©¦§¨¥
øîàpL ,íìBòa úçà äáéèç íëúà äNòà éðàå ,'ãçà 'ä eðéäìà¡Ÿ¥¤¨©£¦¤¡¤¤§¤£¦¨©©¨¨¤¤¡©

(`k fi '` minid ixac).'õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòk éîe'¦§©§¦§¨¥¤¨¨¨¤
àúéa ãça çðéz ,éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàx`azp - ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¦©§©¥¨

,mlerd `xea ly oilitzd on cg` ziaa aezk dnla`éza øàLa¦§¨¨¥
éàîoilitzl yi miza drax` ixdy ,mizad x`ya aezk dn - ©

.y`x ly
déì øîàmiaezk el` miweqt ,`axc dixa `g` axl iy` ax ¨©¥

cg`d .zeiyxtd x`ya(f c mixac),ìBãb éBâ éî ék'midl` Fl xW` ¦¦¨£¤¡Ÿ¦
ipyd .'eil` Ep`xw lkA Epidl` 'dM ,eil` miaxw(g c my),éBb éîe' §Ÿ¦¥¨©¡Ÿ¥§¨¨§¥¥¨¦

ìBãbxW` z`Gd dxFYd lkM ,mwiCv mihRWnE miTg Fl xW` ¨£¤ª¦¦§¨¦©¦¦§Ÿ©¨©Ÿ£¤
iyilyd .'mFId mkiptl ozp ikp`(hk bl my),éøLà',ìàøNé Ein ¨Ÿ¦Ÿ¥¦§¥¤©©§¤¦§¨¥¦

Liai` EWgMie ,Lze`B axg xW`e Lxfr obn ,'dA rWFp mr LFnk̈©©©¨¥¤§¤©£¤¤¤©£¨¤§¦¨£Ÿ§¤
iriaxd .'Kxcz FnizFnA lr dY`e Kl(cl c my),íéäìà äqðä Bà' ¨§©¨©¨¥¦§Ÿ£¦¨¡Ÿ¦

,dnglnaE miztFnaE zz`A zQnA ,iFB axTn iFb Fl zgwl `Fal̈¨©©¦¤¤§©Ÿ§ŸŸ§§¦§¦§¨¨
mkl dUr xW` lkM ,milcB mi`xFnaE diEhp rFxfaE dwfg ciaE§¨£¨¨¦§©§¨§¨¦§Ÿ¦§Ÿ£¤¨¨¨¤

iyingd .'Lipirl mixvnA mkidl` 'd(hi ek my),ïBéìò Ezúìe'lr ¡Ÿ¥¤§¦§©¦§¥¤§¦§¤§©
Wcw mr Lzidle ,zx`tzlE mWlE dNdzl ,dUr xW` miFBd lM̈©¦£¤¨¨¦§¦¨§¥§¦§¨¤§¦§Ÿ§©¨Ÿ

.'xAC xW`M Lidl` 'dl©¡Ÿ¤©£¤¦¥
:`xnbd dywnéëä éàmiaezk el` miweqt lky ,jk m` - ¦¨¦

,`ed jexa yecwd ly oilitzaéza éáeè eäì éLéôðmiza el yi - §¦¥§¥¨¥
ine' weqtd mr cgie ,miweqt dyng o`k epnp ixdy ,icn xzei
drax`n xzei oi` y`x ly oilitzae ,dyy yi 'l`xyi jnrk

.miza
:`xnbd zvxznàlàyecwd ly oilitzd izaa zeiyxtd xcq ¤¨

miweqtd ,md jk `ed jexaïééîãc 'ìBãb éBb éîe' 'ìBãb éBâ éî ék'¦¦¨¦¨§©§¨
éããäìmd migpen ,dfl df md minecy -àúéa ãça,cg` ziaa - ©£¨¥§©¥¨

miweqtd okeéøLà''ìàøNé Enòk éîe' 'ìàøNé Emd s` migpenãça ©§¤¦§¨¥¦§©§¦§¨¥§©
àúéaweqtde ,cg` ziaa -'íéäìà äqðä Bà'gpenàúéa ãça- ¥¨£¦¨¡Ÿ¦§©¥¨

weqtd oke ,cg` ziaa'ïBéìò Ezúìe'`ed s` gpenàúéa ãça- §¦§¤§§©¥¨
.cg` ziaa
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המשך ביאור למח' ברכות ליום סמישי עמ' א
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הקודש  ללשון  מתורגם

.‡

·‡Ê ÔÈÓÈ·"Ï Ô˙ÂÈ ÌÂ‚¯˙Â ÒÂÏ˜Â‡ ÌÂ‚¯˙
Ì‰ÈÈ· Ï„·‰‰Â ,"ÛÂ¯ËÈ

הפסוק של המילים מתרגם1את  יטרף " זאב  "בנימין
ובאחסנתיה"אונקלוס : שכינתא  תשרי בארעיה  בנימין,

ובנחלתו שכינה  תשרה  בארצו (=בנימין , מקדשא " יתבני
מתרגם : עוזיאל בן יונתן תרגום  המקדש). בנימין"יבנה

עלמא מרי שכינת  תשרי בארעיה  טרפיה  כדיבא  תקיף שבט 
יתבני חזק ,ziaובאחסנתיה  שבט (=בנימין מוקדשא "

ובנחלתו העולם , אדון שכינת תשרה  בארצו טרפו, כזאב 
המקדש ").ziaיבנה 

זהה , תוכן כבעלי  התרגומים  שני נראים ראשון במבט 
הרוגוטשובי בתרגום2אך ביניהם : הבדל שיש מסביר ,

יתבני" היאycwn`באחסתניה  הכוונה  – מקוםל"3"
בגמראmincl"4מקודש  לוי  (כדעת המזבח שהחלק5– ,

שעליו המזבח , יסוד של"של בחלקו הוא  דמים ", נותנים 
שבחלקו היסוד , חלק על ואילו טורף , של חלקו – בנימין

יהודה , דמים ""של נותנים  בתרגום6לא  זאת , לעומת .(
יתבני " לבית7מקדשא "ziaבאחסנתיה היא  הכוונה 

בכלל (בנימין).*7המקדש  טורף  של בחלקו שהוא  ,

התרגומים , בין המחלוקת תלויה  במה  להבין: יש 
שניהם כאשר  במיוחד השונה , לתרגום הטעמים ומהֿהם 

מילים אותן שכינתא"?"מקדימים תשרי  בארעיה

.·

˙ÂÈÁÏ ÌÈË·˘‰ ˙‡ÂÂ˘‰

מהשבטים שחלק  לכך הסבר ע "י יובנו הדברים
יהודה אריה  (גור  לחיות  נחש8מושווים  דן נפתלי9, ,

להבנת10אילה נוסף  מה  יטרף ). זאב  בנימין לסיום : ועד ,
של רגיל בתואר שבט  מתארים  אין כאשר גיבור""הענין

פעולה"או או תכונה  בגלל אותו מכנים אלא טורף ",
בתואר או"מסויימת  היא11זאב ""ארי" זו תכונה כלומר , .

תכונות מצד איננה  בשבט  והימצאותה  החיה  של בטבעה 

החיה תכונת  את  בו שיש  מפני אלא  שבו, האדם
המסויימת .

לחיה דמיון יש  שבט שלכל  שלמרות  מובן, כן
המשותף בין קשר יש הרי כלשהיא, תכונה  בגלל מסויימת

השבטים לכל  המשותף  לבין הארץ  חיות  .12לכל

.‚

Ì‡˙‰· - ‡¯Ó‚· ˙ÂÈÂÓ‰ ˙ÂÈÁ‰ ˙ÂÈÂÓÂ‡
Ô‰È˙ÂÎ˙Ï

של תכונות  על מדובר  קידושין, מסכת  בסוף  בגמרא,

חיות : לא"מספר מימי  אומר: אלעזר  בן שמעון רבי  תניא 
מתפרנסים והם  חנוני, ושועל סבל וארי קייץ  צבי ראיתי

נבראתי ואני  לשמשני, אלא  נבראו לא  והם  בצער , שלא 

לשמשני אלא  נבראו שלא אלו  מה  קוני, את  לשמש 
ואני בצער, שלא  אינומתפרנסים  קוני  את לשמש  שנבראתי

מעשי את  שהרעותי אלא בצער, שלא  שאתפרנס  דין 

הטו". עוונותיכם שנאמר פרנסתי את  וקיפחתי 

שהאומניות13המפרשים השונות14מסבירים ,

– כאן מתאימותו "סבל""קייץ ","המוזכרות – חנוני"
הצבי, של תכונתו אלו: חיות  של הטבעיות  לתכונות 

שינתו של"שבשעת  לאומנות  מתאימה  פתוחה ", אחת  עינו

הארי," בשדה . המתייבשות תאנים  על שמירה  – קייץ"
להיות מתאים  שבחיות, –"הגבור משאות "."סבל" נושא
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קידושין.*) מס' וסיום
כז.1) מט, פרשתנו
עה"פ.2) עה"ת צפע"נ
ב.3) סב, זבחים שיתין בתוד"ה וכ"ה
בפנים.4) דלקמן הגמרא לשון
שם.5) תוי"ט מ"ד. פ"ה זבחים למשנה רע"ב וראה א. נד, זבחים

ולשון  בשוה"ג. תתקכז ע' יתרו אוה"ת א. תטז, פרשתנו אוה"ת וראה
ואכ"מ. שם. הצפע"נ

לוי.6) ד"ה א נד, שם פרש"י
תרנ"ח.7) ברלין (גינזבורג. מכת"י ירושלמי בתרגום הוא ועד"ז

לפנינו  ירושלמי ובתרגום עה"פ. בתו"ש הובא – תשכ"ט) ירושלים
תשרי  ל"באחסנתי' זה שמקדים אלא (כת"א), מקדשא" יתבני "בתחומי'

הנ"ל. כבתרגומים ולא שכינתא", איקר

וש"נ.*7) שם. ובפרש"י א יב, יומא ב. קיח, ב. שם, זבחים ראה
ובכ"מ. יב. לג, ברכה ספרי

ט.8) מט, פרשתנו
יז.9) מט, שם

כא.10) מט,
האלו.11) הכתובים על חז"ל במדרשי בארוכה
כולן 12) דכללן כח) מט, פרשתנו פרש"י גם וראה ד. (פצ"ט, וכבב"ר

ועד"ז  טז. פ"א, שמו"ר ב. (יא, ובסוטה כו'. כאריות ועשאן כאחד
כתיב  בי' כתיב ודלא כו' נמשלה כחי' זו "אומה יט) א, שמות בפרש"י

רבצה". אריות בין לביא אמך מה ב) יט, (יחזקאל בי'
הרד"ל 13) הגהות יג. פ"ה, לתוספתא דוד חסדי לע"י. יעקב עיון

ועוד. שם. לקידושין
שם.14) קידושין במשנה רשב"א כלשון
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המרויח  חנוני, להיות  מתאים  פקחותו, עקב והשועל,
וממכר. ממקח 

אומנויות דוקא  כאן מנויות  מדוע  הסבר : כאן דרוש 
של לתכונות המתאימות  אחרות נוספות  אומנויות  ולא אלו,

אחרות לדוגמא :15חיות  להיות". מתאימה  שלוחה " אילה 
וזריזותה מהירותה  עקב  אנו*16שליח , אין זאת  ולמרות  ,

אומנותה שזוהי  .17מוצאים 

בשם ירושלמי בתלמוד מובא  רשב "א של זה  מאמר
ובתוספת : סדר , של בשינוי סבל,"ר "מ, ארי מימיך ראית

קדרות "18צבי מוכר זאב  חנווני, שועל ודרוש19קייץ , .
הבאות : הנקודות  על הסבר

מקדים הוא  לפני"20א ) קשה"סבל" זה  דבר קייץ ".
ככתוב הוא הראוי שהסדר לומר, שסביר  כיוון במיוחד ,
מפני חנוני), (ושועל  סבל וארי קייץ  צבי  הבבלי : בתלמוד 
וכדומה : הקציעות עם העובדים של הרגיל הסדר  שזהו

– אותן מייבשים  כבר"תחילה שהן לאחר (צבי), קייץ "
צורך יש  וכדומה , בחביות  וארוזות  סבל"ב "מיובשות

מובילן אשר  (שועל).ל"(ארי), חנוני "

לתלות  אתjetidהתירוץ  להקדים ברצון זה סדר
שבחיותה" מלך שהוא  כיון מאוד,21ארי" דחוק  הוא

השועל את  להזכיר היה  צריך כך, שאם כיוון ובמיוחד,

שבחיות , פקח של  יתרון לו שיש  מפני הארי, לאחר  מיד
לארי יותר קרוב  הוא  ובכלל  מנהיגות , של תכונה היא שאף 

בשר לאכול דרכו שאין הצבי, וכו '.22מאשר  ,

הירושלמי  התלמוד zexcwזאב "siqenב ) xken."

מוסיף מה  קשה : לכאורה  עלxkenזאב "ג ) קדרות"
חנוניipepgשועל" (גם  אומנות של סוג אותו זהו הלוא  ?"

מוכר)?

קדרות מוכר לבין זאב  בין  הקשר מהו ?23ד)

מפרשים היא24[יש  קדרות  שמכירת  המסבירים ,

כל כשועל , פקח  להיות צריך המוכר ואין פשוטה  אומנות
זו אומנות  שגם  נראה , הענין מהמשך אך לכך. ראוי אחד

הדוגמאות כמו הזאב , של ליתרון  קשורה  קדרות  מוכר של
שלו "קייץ ","סבל","הקודמות  ליתרון הקשורות  חנוני")

והשועל הצבי  ].25הארי ,
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רוב 15) שע"פ לפי ה"ז – הבהמה ממיני מין גם הזכיר דלא והא
– האדם את לשמש אומנות, בהם מצינו – "ראיתי" בבהמות אדרבא,
שם). קידושין במשנה מהרש"א חדא"ג (ראה כו' למשא וחמור לעול שור
הרי  לאדם) משמשים (ואינם אומנות להם שאין בהמה מיני שמצינו ואף

והוא כו' אומנות לו שיש בשור שמצינו יג,jlnמכיון (חגיגה שבבהמות
בברייתא  ולא במשנה לא לומר אין ולכן לו. ובטלים טפלים השאר הרי ב)

אומנות. לה שיש כו' בהמה מימיך (בתמי') ראית
וי"ל וצ"ע כו'". ועוף חי' "בהמה שממשיך שם קידושין בתוספתא

בגדר אי"ז וכו' בשור הנ"ל שעושים`zepneשענינים – להם rahaשיש
בני שהם מה כ"א –zeaxz ומלמדים ומכריחים בהם מושלים שבנ"א ,

במלאכות  אותם ומרגילים ה"א) פ"י סנה' ירושלמי – הפרה מלמד (מל'
בכמה  שמצינו זה ג"כ מתורץ ועפ"ז למשנה). יעקב עיון (ראה שונות
– משאות נושא להיות בו שמשתמשין פיל כמו אומנות להן שיש חיות

.17 הערה לקמן וראה אומנות. בגדר אי"ז כי
(בני)אלא דומה ובהמותzeaxzשאינו ב)דחיות (טו, ב"ק (וע"ד

ב). טז, (ב"ק אלעזר רבי תוד"ה ב). (טו, סנה' וראה התנאים. פלוגתת
והש"ס. התוספתא מחלוקת ובזה שם)). (סנה' ור"י ד"ה

בצבי 16) גם ישנה שהרי במיוחד, לו השייכת תכונה שאי"ז ואף
שם. וברש"ש ב. פל"ב, שמו"ר א. קיב, כתובות ראה – כאן) (שמפרטו
"קייץ" בתור רק נמנה דכאן צבי הרי – 22 הערה לקמן בהנסמן וראה

שליח. ולא
קטנה 17) חי' (ולדוגמא: בחיות החנוני ענין דוגמת שמצינו וזה

תועלת  יש ועי"ז הפיל שעל ותולעים וזבובים השרצים את שאוכלת
– קשה לא – אומניות בשאר וכיו"ב לשניהם)

אינו א) ואעפ"כ ב) סא, (ברכות שבחיות" "פקח הוא דשועל היות
(ואינו  בזה להתעסק מצטער אינו לזה ביותר שמסוגל דאע"פ מוכח חנוני,

בזה). מתעסקים מהשועל שקטנים זה – להק"ו נוגע
שאיןב) לא היא במשנה רשב"א דברי כוונת ועוף meyועיקר : חי'

ש"דבורה  זה מתורץ ועפ"ז הוא. כן הרוב שע"ד אלא אומנות, להם שיש
מסגלת ..'ilral.טבעה שזהו מזה דמשמע ובפרט ו), פ"א, (דב"ר "
להן ועפ"ז שיש ועוף חי' מימיך "ראית המשנה לשון גם מובן

כנ"ל. להם, שיש מהם בכמה שמצינו אף אומנות",
לפנינו:18) "צבי `ixבירושלמי הובא שם נוסחאות בשנוי אבל קייץ.

"צבי  לפני סבל" "ארי מקדים שם שגם – בתוספתא וכ"ה כבבבלי. קייץ",
זו  שגירסא מכיון אבל כבירושלמי. קדרות" מוכר "זאב ומוסיף קייץ"
לההפרש  בהתאם הוא זה שגם צ"ל הירושלמי בדפוסי נפוצה קייץ" "ארי

בההתוועדות. ונתבאר ובבלי ירושלמי בין
חי'19) בהמה מוסיף: ששם אלא הקודמת. שבהערה בתוספתא וכ"ה

.(15 הערה (וכנ"ל וכו' ועוף
בירושלמי:20) ומאמרו בבבלי רשב"א מאמר בין בלשון שינויים עוד

(היינו ראיתי" לא "מימי "ראית ayxy"`בבבלי ובירושלמי כו'), ראה לא
ועד"ז  במשנה גם הוא זה וכלשון לאחרים). זה (שאומר מימיך"

" דשם (אלא תמי').dבתוספתא* בל' – ראית"
הוא ולהעיר בירושלמי ואילו עצמו, בשם הוא רשב"א מאמר שבבבלי

כבפנים. ר"מ, משום
ב.21) יג, חגיגה
ולהעיר22) שם. ופרש"י סע"ב יט, ד"ה ב"ק א ג, קדושין מרשב"א

אנשי  וב"תוס' מ"ו. פ"א כלאים וראה זל"ז. דומין וצבי דעז לחי', לא
שם. שם"

קידושין)23) למשניות נוסחאות בשינויי (הובאה מהגירסא להעיר
גדירות". גודר "זאב

שם.24) לקידושין הרד"ל הגהות
של 25) קדירות דמוכרי לומר אפשר ובדוחק לתוספתא: דוד בחסדי

הצריכים  דברים שהם לפי בזה להרויח ושעתא שעתא כל שכיח חרס
כל  מצוי מאכל לו להיות וצריך גרגרן הוא והזאב לישבר וקלים תדיר

קדירות. למכור לו נאה הי' ולכן שעה

.(b"lyz .i.p .o`nxrail zxecdn d`x) `ztqez iqetce i"zkn ef `qxib d`aed `l la` ,(ilaaak) "izi`x `l inin" my `"xbd zdbda (*
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בדברי דיוק  על הסבר הקדמת  ע "י  יובנו הדברים
בפירוש מציין הוא  דבריו בהמשך אם  אלו"רשב "א : מה 

ואני בצער, שלא  מתפרנסים  לשמשני אלא נבראו שלא 
הוא מה  לשם  – דין..." אינו קוני את  לשמש  שנבראתי

כן לפני זה  ענין באומרו26כופל אלא", נבראו לא  והם 
קוני"? את  לשמש  נבראתי ואני לשמשני

בעולם הנבראים כל  של תכליתם  הוא : לכך ההסבר 
ישראל עם  – הצומח,27היא הן העולם , כל מטרת  שהם ,

הרמב"ם כך על שמרחיב  כפי המדבר, והן  בעליֿהחיים הן
המשניות לפירוש שתחת":28בהקדמתו הנמצאים  שכל

יש החיות מיני וכל לבדו  האדם בשביל נמצאו הירח גלגל
לתועלתו מהם  ויש  וזולתם, ובקר  כצאן למאכלו מהם 
יוכל שלא  מה עליו לשאת  החמור  כמו המאכלים  בזולת 
הרחוקה...", דרך מהלך  בהם  להגיע  והסוסים בידו להוליך 

וצמחים אילנות  לגבי גם  המדבר,29וכך מין לגבי וכן ,
שיוכל האלקית"שכדי בחכמה  לעסוק  השלם" האדם

אדם , בבני מלא  להיות  העולם  צריך הטוב , ובמעשה
הפנאי לו שיהיה  כדי לחייו, הנחוצים  הצרכים לכל שידאגו
הרמב"ם שמסביר כפי חכמה , ולקנות  ללמוד  והאפשרויות 

בהרחבה .

נח  בני כולל  הנבראים , כל של תפקידם  הוא,30כלומר,
ולקיים בתורה  לעסוק  שיוכל  כדי  צרכיו, את ליהודי לספק 

מצוות .

מוסיף  זה ,ycgneרשב "א נבראוש"בענין לא  והם 
של אופן באותו הוא לשמשני" לשמש"אלא נבראתי ואני 

של תכונות  בעלי  נבראו והשועל הארי הצבי, קוני: את
תפקידם , מסתיים  ובזה  לשמשני, כדי לא  וחנוני , סבל  קייץ ,

הוא תפקידם  אצל"אלא שיהא  באופן, דוקא  לשמשני"
של" הענין תורה"ואני" קיום  ע "י  קוני", את  לשמש 

ומצוות .

ולהופכו בעולם  חפץ  לשנות  יוכל שיהודי כדי שהרי

שלוש נדרשות  המצוה , קיום  ע "י וקדושה מצוה  של לחפץ 
של אתו "סבל""קייץ ","הפעולות  המכשירות  חנוני",

המצוה . לקיום  העולם  חפצי

לכך  שהסיבה לומר , שלdyrnly[יש  האומנויות  אין

ע "י" מתבצעות וכו' –"קייץ " וכו '" ראיתיl`"צבי 

מפני רשב "א , דברי  כסיום  היא , אתש"צבי...", הרעותי
גרם זה  שדבר כשם  ועדל"מעשי". בצער" מתפרנס 

לעבוד,ל" בכלל צריך שיהודי ולכך פרנסתי ", את  וקפחתי 

רשב "י למאמר  של"31בדומה רצונו עושין שישראל בזמן
ישראל שאין ובזמן אחרים... ע "י  נעשית  מלאכתן מקום

עצמן" ע "י נעשית מלאכתן מקום  של רצונו כך32עושין ,
לא המצוה  לקיום  וההכשרה  שההכנה  לכך, הדבר גרם 

ע "י אחרים, ע "י ושועל"יעשו סבל וארי קייץ  צבי 

לחיות33חנוני" שנמשלו העולם  אומות  ע "י  לא ואף  ,34.[
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הכנה המהוות  הללו האומנויות שלוש  של  מהותן
של לענין ההסבר"והכשרה  ע "י תובן קוני", את  לשמש 

כפשוטן: אלו פעולות שלוש  על 

הכבד: אל הקל מן מסודרות  אלו אומנויות  צבי"שלוש 
– בשדה ""קייץ " קציעות  את35מייבש  להביא  תפקידו –

ולשמור בו, מאיר  השמש שאור  מקום  השדה , אל הקציעות 
לשלמות . והגיען לייבושן  עד שם  תישארנה  ארי"שהן

laq– משאות """ למקום ,35נושא  ממקום  אותן מעביר 

אתipepgשועלו " אלא  הקציעות מקום את משנה אינו  "
אחת ובעלות מרשות אותן מעביר הוא  עליהן. הבעלות 

לאחרת .

שינוי הגוף , שינוי  הן : אלה  פעולות  שלוש  בקיצור :

הבעלות שינוי .36המקום ,

לקיום בהכנה  אלו פעולות של הרוחנית משמעותן

היא : והמצוות התורה 
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במשנה 26) משא"כ ותוספתא. ירושלמי שבע"י, במשנה הוא ועד"ז
שם. למשניות נוסחאות בשינויי מהגירסא ולהעיר בגמ'. לפנינו

סע"א.27) לז, סנהדרין סע"ב. ו, ברכות .n"kaeראה
להסתפק.28) ראה כן אחר ד"ה
תועלת 29) להם שאין והצמחים החיות מן שתמצא מה וכל ושם:

לחולשת  הוא שהדבר דרע תועלת שום מחשבתיך לפי בו ואין מזון
שכלנו.

גם 30) שזהו שי"ל ואילך, 159 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
ב"נ. מצות ז' דקיום והמכוון המטרה

ב.31) לה, ברכות

קידושין.32) סוף מהר"ל מחדא"ג ולהעיר שם. קידושין פנ"י ראה
פ"א. ישראל תפארת

גדול 33) שמש על חבל ב) נט, (סנהדרין להנחש בנוגע מרז"ל ע"ד
אבל  שם. מהרש"א חדא"ג וראה כו'. נתקלל שאלמלא העולם מן שאבד
חדא"ג  (בתמי')". נינהו מלאכה בני "חיות חי' ובכל ד"ה שם פרש"י ראה

במשנה. קידושין סוף מהרש"א
רפי"ב.34) מלכים הל' רמב"ם ראה
קידושין.35) סוף רש"י לשון
ועוד.36) למקיף. מקיף או"מ, או"פ, בדוגמת דזהו – לומר יש
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יכולuiiw"צבי יהודי אין שבהם רבים מקרים  יש  – "
הסיבות בגלל ומצוות תורה  קיום של פעולה  לבצע 

הבאות :

הקשורות מצוות יש  דוגמא : זה . בענין ידע  לו  חסר א )
יש אם רופא  לשאול תחילה צריך והיהודי נפש , לפיקוח

רב שאמר כפי  או פקוח ֿנפש , של ענין  עשר"37כאן שמונה
קבוע מום איזה  לידע  בהמה  רועה  אצל גדלתי חדשים 

עובר" מום  .38ואיזה 

לדוגמא : מושלם. לכך, מוכן להיות  צריך החפץ  ב )
לתפילין התורה כל והוקשה  מקלף , תפילין עשיית ,39לשם 

ופירוד הפשטת  את תחילה  לבצע  מהבהמה ,*39צריך העור
וכדומה . עור, ומעבד פושט  ע "י העור ועיבוד 

של תפקידו הוא לכך שהדבר,"בדומה  קייץ ", צבי 
של במצב  אלא  וחבוי , חשוך במקום  יימצא  לא  התאנה ,
מוכן ושיהיה  הענין, על ברור ידע  בו  שיש  וגילוי, אור
לקיים וכיצד מתי ולדעת  ללמוד ניתן אז ורק  – בשלמות

בהרחבה . להלן שיוסבר כפי  ומצוות , תורה 

למקוםlaq"ארי להגיע  החפץ  על מקום. שינוי – "
המצוה . את  לקיים  יוכל אשר יהודי, בו שנמצא 

לקיים וצריך שניתן מותר, דבר  כאשר במיוחד וזאת 
אליו, להגיע  יכול  אינו שיהודי במקום  נמצא  מצוה, בו

וכדומה .40כגון זנות  של שוק  או  עבודהֿזרה , של בשוק  :
הארי של באומנות צורך יש  לו"אז שיש  כח "ה"סבל",

להגיע יכול שהיהודי אחר, מקום  אל החפץ  את  להעביר
לקדושה . להפכו או מצוה, בו ולקיים  אליו

לקרipepg"שועל יוכל לפעמים  – שיהודי" שכדי ות ,
על הבעלות  להשתנות  צריכה  זה , בחפץ  מצוה  לקיים  יוכל

היהודי,41החפץ לרשות  מגיע  שהוא לפני ,dneca41*

ומואבל" עמון שארץ  כדי  – בסיחון" טיהרו ומואב עמון
שתקויימנה לישראל, השייכת  נושבת  לארץ  להפוך תוכל

סיחון ע "י  תחילה להיכבש  צריכה  היא  מצוות , .42בה 

.Â
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בקשר לעיל הנזכר הראשון קייץ ",ל"הענין  צבי
אינו התאנים , על החפץ , על שמירה  היא שהאומנות 

של המשמעות  לפי דיו רש "י"מתאים  כפירוש  קייץ ",
"yaiinשכוונתו בשדה ", הדבר.iepiyקציעות  בגוף 

לעיל, כאמור השני , הענין בא  וכןש"לכן קייץ ", צבי
שיהודי" כדי במצוות : כלליים  ענינים  גם  הם סבל" ארי

ולולב אתרוג כנטילת  גשמי, בחפץ  המצוה  את  לקיים  יוכל
זהו – האילן אל מחיבורם  תחילה להינתק  עליהם  וכו',
יותר להם שאין בכך ובלולב , באתרוג – בחפץ  שינוי 

) האילן  מן ויניקה –ל"dnecaצמיחה yeaiiקייץ "
בשינוי צורך יש הדבר , בגוף  זה  שינוי ולאחר  התאנים),

– סבל"."מקום  ארי

צמר לגבי  אלו פרטים  שני קיימים  לזו, דומה  בדרך
והבאתו קייץ , צבי  – הבהמה  מגוף  הצמר גזיזת לציצית:
סכך לשופר , קרן לגבי גם  וכך סבל, ארי – היהודי אל

דומות . מצוות  ועוד לסוכה , ודפנות 

לתפילין, עור אצל אלו פרטים  קיימים  מכך  יותר 
מבשר העור את  להפריד יש  תחילה תורה : ולספר  למזוזה 

ולעבדו ממשי43הבהמה  שינוי שזהו ואחר ֿכך*43, בעור,
היהודי. למקום  העור  את  להעביר

של הפרטים  ששני רואים זה וארי"לפי קייץ  צבי
שינוי אצלם  מוצאים  (ולכן רבות  במצוות  הכרחיים  סבל"

ואילו כדלהלן ), לירושלמי , הבבלי התלמוד שועל"בין 
לרשות הגיעו  לפני החפץ  על הבעלות שינוי – חנוני"
ומצוות , בתורה  מסויימים  לענינים  רק  קשור – היהודי

כך. כל נפוצים  שאינם 
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ע"ב.37) ריש ה, סנהדרין
המבואר 38) וע"פ ואילך. 197 ע' חי"ב לקו"ש בפרטיות בהנ"ל ראה

מצוה. בגדר הוא כמ"פ כי פעם, בכל מתאים אינו כאן הא' דוגמא שם,
החודש  קדוש הל' (רמב"ם שיחשבו ב"ד על המ"ע התכונה חכמת וע"ד

על מצוה 183 ס"ע ח"י לקו"ש וראה ה"ז. בארוכה.mc`dפ"א עיי"ש ,(
א.39) לה, קידושין

ס"ו.*39) בפנים לקמן ראה
אה"ע 40) קמט. ר"ס יו"ד טושו"ע ואילך. סע"א יז, ב. יא, ע"ז ראה

כא. ר"ס
נב,41) (ע"ז עכו"ם ע"י ע"ז ביטול רסתרמ"ט. או"ח משו"ע להעיר

ועוד. רסקמ"ו). יו"ד טושו"ע ה"ח. פ"ח ע"ז הל' רמב"ם ב. סד, ב.
כו.*41) כא, חקת פרש"י וראה ב. ס, חולין

לדוגמא:42) בבע"ח, זה מעין י"ל אוכלים אולי וצבי כשבהמה
שבת  עונג מצות אח"כ יקיים שיהודי בכדי וכיו"ב) כלאים (ערלה איסור

(וכיו"ב). וצבי הבהמה באכילת
וראה ולהעיר האסור. מאכל הותר פקו"נ כשמצד לישראל, בנוגע גם

באופן  גם או רבוע. בחצי "גמור" רע"א) (קמד, סכ"ו אגה"ק בתניא
לו  נעשו שזדונות מאהבה תשובה ועשה האסור, מאכל כשאכל האסור,
במכתבים  הנ"ל בכל בפרטיות וראה פ"ז. תניא (ראה ולמצוה כזכיות

ואילך). 196 ע' חי"ב בלקו"ש שנדפסו
גם 43) או והרצועות הבתים בעור לשמה עיבוד צריך שאין להדיעות

שם. וראשונים ותוס' פרש"י וש"נ. ב מח, סנהדרין (ראה סת"ם קלף
ג', סעיף (א) הזמנה ע' תלמודית באנציקלופדי' אין p"yeהובאו הרי – (

שלפני  לההפשט בנוגע ופשיטא דוקא. יהודי ע"י יהי' שהעיבוד מוכרח
זה.

עיבוד *43) לשון הוא עבוד ואילך): א (עו, משפטים מתו"א להעיר
כו'. עורות
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יעקב דוקא  מדוע  להסביר  ניתן לעיל האמור כל לפי
החיות של שתפקידן כשם  חיות: שם  על לשבטים קרא 
לצורך בעולם  החפצים  הכנת  הוא לעיל , כאמור בכלל,
סוגים : בשלושה  (וזאת יהודים  ידי על ומצוות  תורה קיום 

חנוני סבל, הרוחנית44קייץ , בעבודה  הכללי התפקיד כך ,(
והשבטים יעקב  ושל45של שלהם  והכשרה הכנה  הוא

כדלהלן:46העולם תורה , למתן

את לעבור הוכרחו  שישראל לכך הסיבות  מן אחת 
במספר כמוסבר היא, מתןֿתורה לפני מצרים  גלות 

והעולם47מקומות ישראל היו לא  לכן שקודם  מפני  ,
מצוה לחפצי גשמיים  חפצים להפיכת  ומוכנים ראויים

היתה מצרים ובירור"וקדושה . לזיכוך שגרמה הברזל" כור
כך בעולם , הדברים  ולהכנת והעולם , ישראל בני אצל

ומצוות . תורה  בהם  לקיים  יוכלו  שישראל

עם יחד למצרים השבטים  בירידת  החלה מצרים גלות 
עיקר48יעקב אך מצרים "", של לאחר49משוי רק  החל

כאשר ויוסף , יעקב  עדיין"מות  ההוא " הדור וכל אחיו כל
במצרים . בחיים היו

של הללו שפעולות  שועל""ארי""צבי""יוצא ,
התחילו ישראל, ע "י ומצוות  תורה לקיום  העולם  בהכנת 

במצרים . בהיותם השבטים ע "י להתבצע 

.Á
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פעם כבר הבדלים50הוסבר מספר  על בהרחבה 
והירושלמי: הבבלי  התלמוד שיטות  בין הקיימים 

המצב נשקל שבו מצב  שבכל היא  הבבלי שיטת 

למרות ההווה, מכריע  שבעתיד , המצב  לעומת  שבהווה 
לשיטת בעתיד. הדבר  שלמות להיפגם  יכולה  כך שע "י 
יתרון, בעתיד יתווסף  ואם  העתיד, את לדון יש  הרושלמי

ההווה . פני על מכריע  הוא  הרי

לכך אם51דוגמא  הידועה , השקלאֿוטריא  בענין :
של מצוה"הכלל קיום מחייב  למצוות " מקדימין זריזין

(כגון המובחר באופן תקויים  לא  היא  כך  ע "י אם  גם  מיד,
מצוה של שהיתרון או מלך), הדרת  אז, שדוקא עם , ברוב 

ועדיף  מכריע , בעתיד המובחר  אתמן ולקיים  לחכות 
של הענין שיחסר  למרות  עם , ברוב  זריזין"המצוה 

בהווה . – מקדימין"

יום של (בבוקר  עתה  ליהודי יש  כאשר  נוספת : [דוגמא
ומאוחר מהודרים, שאינם  מינים  ארבעה  הסוכות) חג מימי 
– מהודרים  מינים ארבעה  ישיג  הוא  היום , במשך יותר,
או שבידו, במינים מיד המצוה  את לקיים  לו עדיף  האם 

המהודרים ]. המינים  להשגת  עד להמתין

.Ë

˙ÂÂˆÓÏ ıÙÁ‰ ˙Î‰ È·‚Ï Ì‚ ˙ÓÈÈ˜ ÂÊ ‰Ï‡˘

כך עצמה , המצוה קיום  לגבי זו שאלה שקיימת  כשם 
רמוז זה  דבר  המצוה . לקיום  ההכנה  לגבי גם  קיימת  היא 

של הענינים  קייץ ""בשני  סבל":ו "צבי ארי 

נאמר התאנים  ישש"לגבי  אלא כאחת  לקיטתן אין
כמה לאחר שייגמר מה בו ויש  היום  שנגמר מה  זה  באילן

.52ימים "

מיד לקחת  אפשרויות : שתי ישנן  בשלה  תאנה  כאשר
– בשדה  לייבוש  הבודדות  התאנים  אוuiiwצבי "את  ,"

לייבוש , לקחתן אז ורק  רבות  תאנים  של לבישולן לחכות 
של סבל""באופן  משאות "."–*52ארי נושא 

למצוה : ההכנה  לגבי השאלה  קיימת  דומה  באופן
להכנת האפשרית  הראשונה הפעולה  את לבצע  יש  האם 
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ומסוגלים 44) אלו תכונות בהם יש אלו חיות שרק הפירוש אין שהרי
אלו. בחיות הוא שבעיקרם אלא חיות, בכו"כ גם הוא כן שהרי כו' לקייץ

.17 הערה לעיל וראה
נמשלו.45) כחי' שכולן 12 הערה וכנ"ל

הכתוב ולהעיר הובא כתיב דלא אלו על שם ושמו"ר שבסוטה
שם  סוטה פרש"י וראה גו'. אריות בין לביאה אמך מה ב) יט, (יחזקאל
נקראת  כולה ישראל כנסת שם): שמות בפרש"י הוא (ועד"ז דכתיב ד"ה

לביאה.
כו'46) והסבל הקייץ ענין מצד לא הוא לחיות שנמשלו שבזה אף

תכונתן  מצד הוא בהחיות) להיות צריכים (שהיו אלו ענינים הרי שבהם,
–zxeab של חטיפתו ולבנימין ארי גבורת ליהודה "נתן והרי כו'*, הארי

כח). מט, ויחי (פרש"י כו'" זאב

ובכ"מ.47) ואילך. א עד, תו"א
שמו"ר 48) פמ"ח. פדר"א ראה – שנה ר"י חשבון הותחל שמאז

א. ב, שמות יג. טו, לך עה"ת פרש"י ב. יב, בא תיב"ע יא. פי"ח
שם.49) מהרז"ו פירוש וראה ד. פ"א, שמו"ר
(50.243 ע' ואילך. 173 ע' חכ"ד .1338 ע' ח"ד לקו"ש ראה
לט.51) כלל פ' מע' אֿג. כלל ז מע' כללים שד"ח ראה לקמן בהבא

73 ע' חי"ט לקו"ש וש"נ. מקדימין, זריזין ע' תלמודית אנציקלופדי'
וש"נ. ואילך.

פיאה 52) ורע"ב פיה"מ וראה ה"ב. פ"ב עניים מתנות הל' רמב"ם
מ"ד. פ"א
נקט *52) שבבבלי וירושלמי, דבבלי השינוי עפ"ז לפרש אין אבל

הסברות  ב' לפי "קייץ" לפני "סבל" ובירושלמי "סבל" לפני "קייץ"

.'ek milrt 'a e` cala '` lrt odl yi 'ek miig ilra ipin lk :my y"nditl m"anxd zncwdn xirdle (*
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– למצוה  חתיכה"החפץ רק  זוהי אם  גם  – קייץ " צבי
המובחר מן שאיננו עור או (בכמות), עור  של אחת 
רבים חפצים להכין שיוכלו עד  להמתין כדאי או (באיכות ),
יותר וטוב  גדול עור  כגון: המצוות , לשם יותר וטובים 

– למצוה"לתפילין החפץ  הכנת  לגבי גם שהרי סבל ", ארי
והידור שלמות של  היתרון קיים קיומה ), לפני כבר53(אף  ,

משהו כאן  לפחתך""oirnשייך נא  חלבו ",54הקריבהו כל
לצורך55לה '" מכינים אם  הבדל  כאן גם קיים ולפיכך ,

לאו. אם יותר, טובה ואיכות  יותר גדולה  כמות המצוות 

לשיטת הבבלי  שיטת בין  ההבדל שזהו לומר יש 
מכריע הבבלי התלמוד דעת  לפי הווה ",ה"הירושלמי:

בהתחלת גם  מקדימין  זריזין של הענין להיות  צריך ולכן 
של הפעולה את  תחילה לבצע  יש  ולפיכך למצוה , ההכנה

ואינו" קטנה בכמות רק  מוכן שהדבר  למרות  קייץ ", צבי
באיכותו. עדיין מושלם 

עםלפי ברוב  של הענין  יותר מכריע  הירושלמי, שיטת 
של היתרון פני על בעתיד , שתהיה  והשלמות  מלך, הדרת 
היא שאם  למצוה, ההכנה  לגבי גם  וזאת  בהווה . זריזות 
יותר, טובה  ובאיכות  גדולה  בכמות יותר מאוחר  תיעשה 

ולכן ומכריע , עדיף  זה מופיע "הרי סבל" צבי"iptlארי
.*55קייץ "

.È

ÔÈ· ¯˘˜‰"Â˙ÂÚÓ˘ÓÂ "˙Â¯„˜ ¯ÎÂÓ" ÔÈ·Ï "·‡Ê
‰ÂˆÓÏ ‰Î‰· ˙ÈÁÂ¯‰

נוסף בירושלמי דוקא  מדוע  יובן  זה  מוכר"לפי זאב 
בין הקשר מזה"קדרות ". מובן קדרות  מכירת  לבין  זאב "

שארי56שהגמרא וזאב , ארי בין –qxec"מבחינה ואוכל"
וזאב57מיד"" ,"sxehואוכל לחוריו דמוליך – ואוכל"

הנאה "",58שם " להם  יש  .59ולכולם 

של לענין מקום אין הארי  שבהתנהגות  מובן, מזה 
כיוון" בה , מתבשל החי שהדבר עד שממתינים  קדירה ",

מאוחרcinואוכלqxec"שהוא אוכל הזאב  זאת  לעומת  ."
טורף שהוא  לאחר לו"יותר , מתאים  ולכן  לחוריו", ומוליך

קדירה של יהא*59הענין הנטרף  שהמאכל בה , ובישול
של יותר."באופן  טעים  יותר ", הנאה יש 

לאחר רק  הוא : למצוה בהכנה  זה דבר  של משמעותו
– למצוה  הקודמות  ההכנות  כל קויימו קייץ ""שכבר

שלו "סבל"" הסוג  מן נוספת , הכנה  באה  אז – חנוני"

"זאב "" הידורעלֿידי  ביתר תיעשה  שהמצוה  כך קדירה ",
ושלמות .

בשיטתם : ממשיכים והירושלמי  שהבבלי מובן, כך
מקדימין זריזין של המעלה מכריעה הבבלי dedaלשיטת 

לפיכך בעתיד. וכו' מלך הדרת  עם  ברוב  של הידור פני  על
של המקרה  את  מביא הוא מו"אין לפיזאב  – קדירות" כר

שיטת לפי זאת , לעומת  זו . בהכנה הכרח אין שיטתו
של60הירושלמי הענין פני על שבעתיד ההידור מכריע 

הסוג מן  ההכנה את מוסיף  הוא ולפיכך מקדימין , זריזין
קדירות ""של מוכר בעתיד.61זאב  הידור שהוא  ,
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או  משאות", נושא "סבל – עדיף" בהילוכא "למעוטי אם א) קכז, (שבת
"קייץ", – עדיף" משוי "למעוטי

צריך כי הי' וא"כ עדיף", בהילוכא מעוטי "דכו"ע שם מסיק בבבלי
"סבל". להקדים

והראב"ע.53) רש"י מחלוקת ביאור 131 ע' חי"א מלקו"ש להעיר
ח.54) א, מלאכי
סו"ס 55) יו"ד שו"ע מזבח. איסורי הל' סוף רמב"ם טז. ג, ויקרא

רמח.
(55*– דבאה"ק לתאנים) בנוגע לעיל המבואר (ע"פ בזה להוסיף ויש

יותר  וכבדים גדולים פירותי' כי "קייץ", לפני "סבל" צ"ל – ירושלמי
ואולי  מועט למספר אפילו סבל" "ארי דצ"ל י"ל וא"כ א) קיב, (כתובות

(רק) הבאה לשמירה רק הוא קייץ והצבי אחד, לפרי ולא `k"gאפילו
בפרי תומ"י שמתעוררת בבבלי משא"כ אם oey`xdלההבאה. השאלה –

דהשמש למקומו מכריע).skizלהביאו (הוה) זריזין – (ולבבלי כו' ברוב או
ב.56) טו, ערכין א. ח, תענית
שם 57) ותוס' פרש"י ע"ב. ריש טז, ב"ק וראה שם. תענית פרש"י

"בשביל  הוא יג) ב, (נחום חוריו" טרף ש"וימלא שם ובגמ' דרס. ד"ה

אורחי'חוריו", לאו כו' הריגה לאחר מיד לאכול אבל "להצניע היינו
והכתיב). ד"ה שם (פרש"י הוא"

דרס.58) ארי ד"ה ע"ב ריש צג, ב"מ פרש"י וראה שם. תענית פרש"י
בד"ה 59) רש"י זה שכתב דבזה וי"ל שם. תענית רש"י לשון סיום

שקא  אף – ואוכל" דאף "טורף משמיענו בזה כי – וזאב ארי שניהם על י
הבריות" מן "שמפחד לפי הוא ואוכל" לחוריו "מוליך שהזאב שהטעם

לו יש מ"מ שם), זו.d`pd(רש"י אכילה מאופן
ולזאביםxkenyוזה*59) – לעצמו, שזקוק דכיון –eixagקדירות,

וכו'. ומתענין מומחה נעשה
בנוגע 60) הירושלמי לדעת שמצינו המיוחדת ההדגשה על להעיר

על לברך שצריך ה"ג) פ"ט (ברכות דס"ל למצוה והכשרה ziiyrלהכנה
ב. מב, (מנחות הבבלי לדעת משא"כ וציצית, תפלין מזוזה לולב סוכה

א. מו, סוכה העושה תוד"ה n"kae187וראה ע' חי"ז לקו"ש וראה – .(
.46 להערה שוה"ג 184 ע' [המתורגם] ח"ח ואילך.

"זאב61) בירושלמי שנקט מה הטעם יל"פ ולא xkenעפ"ז קדירות"
"dyer ומצב במעמד מדובר למצוה בהכנה אלו ענינים כי – קדירות"

"עושה  לומר אא"פ ולכן סוס"ד)*, (כנ"ל הטו", "עונותיכם שקודם

dyrp ,lke`e sxehc s`e (*xg``hgdf`yrahd welig ixd ± 'eke ,xya zlik` dxzed `l (leand iptle) `hgd iptle ,wifdle sexhl rahd mda dyrpote`a
"lke`e qxec"c dlik`dcine`"lke`e sxehf"g`l.ayr wxi zlik`a mb jiiy ± (eixegl jilen)

`"ayx zpeek oi`c `hiyt :xwire cere"`"e`k lr `"k ,l`xyi llk avn lr ± llkae ,(xrva zeidl dqpxtd zgxken f`ne) c"dr `hg lr "'eb ehd mkizepeer
hxta.(a ,dl zekxa) mixg` i"r ziyrp ozk`ln mewn ly epevx oiyerykc l"fxnke ,irack epew z` `ed ynynd
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באופן מוצאים לירושלמי בבלי בין  הזה  ההבדל את 
במשנה מפורש  בערב*61כמעט להיות  הכיפורים ) (יום חל :

שבתות , (בלילי לערב  נאכל הכיפורים  יום  של שעיר  שבת ,
בשבת לבשלו יכולים שאין פי על  (כהניםmiilaade)62אף 

כשהוא 63מחוץ ֿלארץ אותו  אוכלין (igשבאכילת למרות  ,"
אכילת במצות השלמות  נפגמת  בלתיֿמבושל השעיר

– לגדולה ""קדשים צלוי64למשחה  הבשר  כאשר דוקא ,
ומבושל זאת65שלוק  למרות ,"miilaadאותו אוכלין

המצוה את  לקיים כדי  חי" הראשונה .66כשהוא  בהזדמנות 
מוצאים אין ישראל ארץ  כהני לגבי מהדרים67ואילו שהם 

בהידור68בזה מצוה  זאת  שאין מפני  ,69.

.‡È

Ï„·‰Î Y Ú"·È˙ ÔÈ·Ï ÒÂÏ˜Â‡ ÌÂ‚¯˙ ÔÈ· Ï„·‰‰
ÈÓÏ˘Â¯ÈÏ ÈÏ·· ÔÈ·

בין ההבדל את להסביר  ניתן לעיל האמור כל לפי
תרגום לגבי עוזיאל, בן יונתן תרגום לבין אונקלוס  תרגום 

יטרף":"הפסוק זאב  בנימין

הוא אונקלוס  שתרגום  הוא , התרגומים  שני  בין ההבדל

מבבל תרגום70תרגום  הוא  עוזיאל בן יונתן תרגום  ואילו ,
(ירושלמי) ישראל ארץ  לפי71של הולכים  הם לפיכך .

של בענין האםa`fבנימין"שיטתם  – הוא"יטרף " זאב "
י'). בסעיף  (כדלעיל  לאו או למצוה , בהכנה  הכלול ענין

הענין הרי – הירושלמי לשיטת  – יונתן  תרגום  לפי
–a`fבנימין"של הפסוק  של  להמשכו הכנה  הוא  יטרף "

קרבנות" הקרבת  – שלל" יחלק  ולערב עד  יאכל בבקר
מתרגם72ואכילתם הוא  לכן יתבני ". ziaובאכסנתי'

הכנה הוא  המקדש  בית כי  הקרבנות ,73מוקדשא ", לעבודת
הרמב"ם הוא74כלשון המקדש  שבית  מוכן", לה ' בית 

הקרבנות ". בו מקריבים  להיות

שענין לעיל, ושלימותה"וכאמור  הידור על  מורה  זאב "
גם תיתכן הקרבנות הקרבת  זה: בענין גם  כך בהכנה ,

בית ההלכה75כשאין כפסק שאין", אף ֿעלֿפי שמקריבין
מזבח 76בית " על  מקריבים  שכאשר מובן, זאת עם  אך  .

חלק  ycwndשהוא  zian במזבח שלימות  זוהי הרי ,
.77ובקרבנות

אין בבלי, תרגום  אונקלוס , תרגום  לפי  זאת , לעומת 
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"אומנות היא קדירות עשיית כי סוף mihqlקדירות", משנה (ראה **"
עפר  וכשלוקח מעפר עושים קדירות כי וע"י), הש"ס לגירסת קידושין

הוי אחרים עפרdlifbמשדה לקיחת שאין אלא מקרקע , חמר) (ואפילו
בנ"א  בלשון ממש גזילה חשיב אחר

]c"rהפקר חז"ל רק xtrk`לשון הרי – בהלכה וגם דארעא***.
עד  להנגזל שיש כיון שימחול קרוב פרוטה, שווה עפר של גדולה כמות

ועוד] התהום.
(ראה milykpולכן פרוטה משווה פחות שלקחו מסדום (ולהעיר בזה

הי' ששם אלא – איום ועונשם שם) מהרש"א ובחדא"ג ב קט, סנה'
וכו').sexiveבהתדברות יחד כולם

"שועלואף נאמר ו ipepgשבגמ' ,"ipepg שהוא במשנה מפורש הרי
לאחרי  ה"ז – שם) (פרש"י כו' באונאה מלומד – לסטים" "אומנות

הטו" באמונה cneln"שעונותיכם מו"מ להיות יוכל שבקל אף באונאה
פנקס  על נאמן דהחנוני וכו',והלכה רסצ"א) חו"מ (שו"ע ו

עובד משא"כ ולא קדר שפרנסתו הוא שהמדובר – בשדה בעפר
חשוב  אינו השדה, בעל לחפש שצריך – משלו שדה לו שאין אדמה,

וכו'. כנ"ל כגזילה בעיניו
ב.*61) צט, מנחות

שם.62) פרש"י
ומתוך 63) הם אלכסנדריים אלא הם בבליים לא א) (ק, שם בגמ'

(מצרים  מחו"ל כהנים הם אופן בכל אבל – כו' הבבליים את ששונאין
מא"י. ולא שם) רש"י –

שו"ת 64) וראה וש"נ. א. צא, זבחים שם. ורש"י ספרי ח. יח, קרח
הוא. גמור דחיוב סב סי' צבי חכם

משנה.65) ב צ, זבחים
יבואו 66) שלא קעבדי "דמצוה שם) (מנחות ששונאין תוד"ה ראה

נותר". לידי

שבאכילת 67) שם, 11 ובהערה 207 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה
האדם  שעל המ"ע ולא נותר לידי יבוא שלא המצוה רק מקיימים חי

הקרבן. לאכול
אותו 68) אוכלין "הבבלין ה"ד) (פ"ח פאה בירושלמי מהלשון להעיר

שדעתן מפני חי שדעתן zlwlewnכשהוא "מפני במנחות לפנינו ובמשנה ,"
ה"א). פ"ג עירובין בירושלמי הוא (ועד"ז יפה"

השבת,69) לאחר לאכלו שאא"פ מכוון שהרי בנדו"ד, חידוש ועפ"ז
כלל  המצוה מקיימים אינם שבת בלילי אותו אוכלין היו שלא שע"י נמצא

גברא. חיוב אינה נותר" לידי יבואו "שלא זו שמצוה אלא –
מנחות 70) כל תוד"ה הב'. אשן ע' הערוך מוסף הא'. חלזון ע' ערוך

ועוד. א. מד,
תרגום 71) ע' ספרים מערכת הגדולים שם שם. הערוך מוסף ראה

"לא  עה"פ עה"ת ובצפע"נ .135ֿ6 ע' חי"ט לקו"ש וראה בסופו. יונתן
כתרגום מקדשא ".inlyexiבית

(72.78 הערה לקמן וראה בת"א. ועד"ז (ות"י). בתיב"ע כההמשך
שאי"ז73) אבל wxאף מ"ע, הוא ביהב"ח בנין שהרי למצוה, הכנה

חי"א  לקו"ש וראה כבפנים. הקרבנות עבודת בשביל הוא ומטרתו עיקרו
וש"נ. ואילך, 120 ע'

בית 74) לבנות שצונו כ: מ"ע ובסהמ"צ הבחירה. בית הל' ריש
שם. לקו"ש וראה כו'. ההקרבה יהי' בו לעבודה הבחירה

קיב,75) זבחים (משנה ביהמ"ק בנין לפני בבמה מהקרבה גם להעיר
ועוד). ב
פ"ו 76) ביהב"ח הל' רמב"ם וש"נ. א. סב, זבחים מ"ו. פ"ח עדיות

ה  המקדש (בית ראשונה שקדושה לפי מדובר שבזה אלא קדשה הט"ו. א')
לבא. לעתיד

בפנים.77) לקמן ראה

הם **) וקדר כו' שחמר שם, בפרש"י mdy"וצ"ע itl "mihqil zepne`"ilrazepxw."'eke
k"d`lae מעתיק xken"צ"ע: `le ,mikxca jled xcw `wec dnl w"rv ,(xcw micwnc) dpyna epzqxib mewna `ly "xcwlk.cere .xcwl jiiy `l ipyd enrhy ,xac

`le) xtra etilgd (` ,`k ziprz) f"b yi` megpac oaei f"tre ±באבנים ***) (zenxl xzei lwy ± miheyt היפך.aeh oa`c xweid
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של שהענין  הוא"הכרח לפיכך למצוה. בהכנה  ייכלל זאב "
של שהענין שבמצות"מתרגם, העיקר על מורה זאב "

הפסוק בהמשך הרמוז הקרבנות , יאכל"הקרבת  בבקר...
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כיוון קרבנות , ויקריבו המזבח את שיבנו לומר, מקום
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milaad.(חי כשהוא אותו אוכלין
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הכתוב 78) בהמשך לת"א (ות"י) תיב"ע בין מהחילוק גם להעיר
שחר  של תמיד מפרש (א) – (ות"י) בתיב"ע גו'": עד יאכל (בבקר
כוללם  ובת"א בפ"ע, אחד כל (ומנחתו) הערביים בין של ותמיד (ומנחתו)
(בפי' מוסיף (ב) קרבניא", כהניא מקרבין יהון ובפניא "בצפרא יחד

ליתא. בת"י) (וכן ובת"א חולקי'", גבר "ואכלין שלל") יחלק "ולערב
–וי"ל ירושלמי – התיב"ע לדעת שבפנים: הנ"ל בשינוי שתלוי

הענין נוגע והשלימות ההידור ומדגיש (hexitd)שצ"ל שמוסיף פרט, דכל
בהמצוה, המכוון עיקר נוגע – בבלי – לת"א משא"כ הדבר. שלימות

המצוה*. תוכן עיקר כתב ולכן
"עולה 79) וגם היסוד. כנגד שיתן ובלבד (במשנה): ב נג, זבחים ראה

ב). נג, (שם יסוד" טעונה

היסוד.80) על הדם שפיכת (הגמר–) וכן
פסחים 81) רש"י וראה וש"נ. א. ו, זבחים ד. א, לויקרא תו"כ ראה

דם. ד"ה ב .n"kaeעז,
הר"ח 82) כדעת בזה"ז קרבנות הקרבת בנוגע השקו"ט כידועה

ק'. מע' סוף כללים בשד"ח שנסמנו בס' פ"ו) בכפו"פ (הובא מפריש
.220 ע' חי"ב לקו"ש קנה). ע' (חי"ב בא תו"ש

היא inlyexiראה83) פ"ש מקריבין אם דפלוגתא ה"א פ"ט פסחים
לבנות לישראל "ניתן אם dxigadדוקא zia.("מזבח" (ולא "
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בזה"ז. גם אפ"ל – צה) מצוה מנ"ח
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המשך ביאור למח' ברכות ליום שני עמ' א



ילקוט לוי יצחק על התורהלד

אביהם  ישראל  אלהם  ויאמר   – יא  מג,  בראשית 
אם כן אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם 
נכאת  דבש  ומעט  צרי  מנחה מעט  לאיש  והורידו 

ולט בטנים ושקדים

עז

טעם שיעקב שלח ו' דברים ל"יוסף", שהוא מספר ו' 
פעמים הוי' – בחי' יסוד

יוסף הוא בחי' צדיק1, והוא ביסוד2. יוסף מספרו ו' 

פעמים הוי', כי יסוד הוא בחי'3 ו'.

דיוסף  כג, א  ב' דף  זהר חלק  יסוד עולם".  י, כה( “צדיק  1( )משלי 

ביצרו"  “פטפט  ויוסף  ע(,  סימן  לעיל  ביאור  )ראה  “הצדיק"  נקרא 

)בבא בתרא קט, ב(.

ר'  )ד"ה  א  ה,  דף  נח  פרשת  האמצעי  לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  ראה 

חייא פתח וכו'( וז"ל: הנה בחי' צדיק הוא בחי' יסוד שהוא גוף האור 

ממשיך  להיותו  צדיק  הנקרא  וזהו  למטה,  מלמעלה  הנשפע  השפע 

צדיק  נקרא  והמשפיע  ההשפעה,  שהוא  הצדקה  כמו  זאת,  שפע 

שמשפיע צדקות . . שנקרא צדיק באמת ע"י בחי' השפעתו בתמידות 

כמו משה רעיא מהימנא להשפיע כל התורה לישראל, וכן בכל דור 

בחי' המשפיע לישראל נקרא צדיק ועל זה נאמר וצדיק יסוד עולם, 

ע"ש. ראה הערה 2.

2( יוסף בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

"שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

יצחק, לקוטים  לוי  ב. לקוטי  יא,  ויקרא  ג' פרשת  זהר חלק  3( ראה 

על מאחז"ל עמוד קמד וז"ל: והנה בהששה מדות דז"א, שזהו שז"א 

הוא אות ו' שבשם הוי', שאות ו' מספרו ששה דהיינו הששה מדות. 

שבזה שני בחי'.

א', הששה מדות שהם בתפארת דז"א, כי תפארת כולל כל הו' מדות 

שזהו שתפארת הוא אות אמת דהיינו אות ו' כמ"ש בזהר ר"פ ויקרא* 

ע"פ ונתתים לי אות אמת דא ו' ע"ש.

ב', הששה מדות כמו שהם ביסוד ז"א כי יסוד כולל ג"כ כל הו' מדות, 

כידוע שיסוד הוא ג"כ אות ו', דהיינו אות ו' דמלוי הו', הו' עצמו הוא 

תפארת יעקב, וו' המלוי ו' זעירא הוא יסוד יוסף. ותפארת נקרא עשיר 

שמאיר בהו בחי' בינה, כי בינה מגעת עד החזה, ויסוד נקרא דל שאין 

מאיר בו בחי' בינה, כמו שיוסף הי' יתום מאמו. ע"ש.

כנגד  הוא  ו' השני  והאות  ָו"ו,  כזה  ו'  אות  עוד  יש במבטא  ו'  ואות 

יוסף, בחי' יסוד שהוא מדת השישית אות ו', )ויוסף בגי' ו' פעמים 

וברית  דגוף  דגופא,  )יופי(  הדרא  ג"כ  הוא  ברית  שיוסף  וזהו  הוי'(, 

כחד חשבינן )ראה זוהר פ' פנחס דף רלה ע"ב. תורת מנחם – ספר 

המאמרים ה'תשי"ז עמוד קיד ואילך(.

*( מובא לקמן סימן קסו הערה 12. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' 

צרי,  דברים,  ו'  ליוסף  מנחה  שלח  שיעקב  ומצינו 

דבש, נכאת, ולט, בטנים, שקדים, הרי שליוסף שייך ו'.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד דשם

בראשית מג, טז – וירא יוסף אתם את בנימין ויאמר 
וטבח  הביתה  האנשים  את  הבא  ביתו  על  לאשר 

טבח והכן כי אתי יאכלו האנשים בצהרים

עח

ביאור המדרש "אין והכן אלא שבת", והיתה סעודה 
השלישית של שבת – שעת רצון – רעווא דרעווין וכו', 

והסעודה הי' תיקון למה שמכרוהו שישבו אז לאכול לחם 
וכו'

ואין  והכן  וגו'  אתם  יוסף  וירא  וגו'  האנשים  ויקחו 

והכן אלא שבת, היך מה דאת אמר )שמות טז, ה( והי' 

יוסף4 את  וגו', הדא אמרה ששמר  והכינו  ביום הששי 

השבת קודם שלא תנתן.
בראשית רבה פרשה צב, ד

ואין והכן אלא שבת, מפורש במקום אחר כי הכנה 

לאכול  השרים  דרך  ואין  לחבירו,  אחד  מיום  מקרי 

לכן דריש דקאי על שבת,  מאכלים המוכנים מאתמול 

ועיין בתנחומא פרשת נשא )כח(.
יפה תואר הארוך

דע, שלא רחוק לומר שהסעודה שעשה יוסף לאחיו 

האנשים  יאכלו  אתי  כי  והכן  טבח  וטבח  שאמר  כמו 

בצהרים

– שזה הי' סעודת שבת שהיא צריכה הכנה כמ"ש5 

והי' ביום הששי והכינו כו', )וההכנה הוא ביום הששי 

בחי' יסוד6 בחי' יוסף(, וכמו שמלמדו במדרש רבה מזה 

זי"ע חוברת  5. וראה שם מרשימות מכ"ק אדמו"ר  סימן מז הערה 

קסט.

4( ביאור בזה – ראה בלקוטי שיחות חלק כ עמוד 200.

5( שמות טז, ה.

6( יסוד בחי' יוסף, ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

"שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

ויחי  התורה  אור   .)3 הערה  ד  סימן  לעיל  )מובא  ואילך  ד  כט,  ויחי 



לה ילקוט לוי יצחק על התורה

שיוסף שמר את השבת –

בזמן  שהיא  שבת7  של  השלישית  הסעודה  היתה 

וצהרים  ובקר  ערב  )כמ"ש8  המנחה,  זמן  הצהרים 

אשיחה כו' שוצהרים9 הוא תפלת המנחה(, שאז מאיר 

מצח הרצון דאריך אנפין שבו יסוד דעתיק10, והוא בחי' 

יוסף כנ"ל11, )ויוסף שייך למנחת שבת עת רצון, כי הרי 

נסתלק12 במנחת שבת(.

תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – ספר המאמרים 

מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

מפרשינן  המד"ר  על  )ועוד(  הארוך  תואר  ויפה  מהרז"ו  בפירוש   )7

שהסעודה הי' בערב שבת, ולפי פירוש התורת לוי יצחק הסעודה הי' 

בשבת גופא ורק ההכנה הי' בערב שבת.

יאכלו האנשים  אתי  "כי  יצחק מ"ש  לוי  פירוש התורת  דלפי  ומובן 

יוסף  בצהרים", וכן מ"ש בפסוק כ"ה "ויכינו* את המנחה עד בוא 

נ'  בפסוק  מ"ש  וא"כ  "שבת"**,  של  "צהרים"  על  קאי  בצהרים" 

"הבקר אור והאנשים שלחו" היינו בוקר יום ראשון בשבוע, ולפי"ז 

סרה כל הקושיות של המפרשים הנ"ל )דהם למדו דהסעודה הי' בערב 

שבת, ומ"ש "הבקר אור והאנשים שלחו" הי' בשבת בבקר(, ומקשים 

המפרשים "דאיך יוסף ישלח את אחיו בזמן שיחללו את השבת, ואיך 

שלח יוסף בנו לרדוף אחריהם בשבת, ושאלה על השבטים מטעינת 

המבואר  דלפי  וכו'",  בשבת  בהמה  שביתת  על  שמצווים  חמוריהם 

ביום  הי'  שלחו"  והאנשים  אור  "הבקר  מ"ש  יצחק  לוי  בתורת  כאן 

ראשון בבוקר וד"ל.

*( ראה לקוטי שיחות חלק כ' עמוד 602.

**( ראה לקוטי שיחות שם הערה 3. וברבינו בחיי וז"ל: והכן, שזמן 

השישי  ביום  והי'  שכתוב  כענין  השבת,  ליום  שבת  בערב  אותם 

והכינו וגו'", ע"ש.

8( תהלים נה, יח. “ערב ובקר וצהרים אשיחה וישמע קולי".

9( ראה ברכות לא, א “יכול יתפלל אדם כל היום כולו, )והגמ' מתרץ( 

“כבר מפורש על ידי דניאל )דניאל ו, יא. ו, יד( “וזמנין תלתא וגו'" 

)ופרש"י: זמנין תלתא, שחרית מנחה וערבית(, והגמ' שואל, "יכול 

תפלות  לשלש  כוללן,  יהא  יכול  )ופרש"י:  אחת"  בבת  כוללן  יהא 

הללו בשעה אחת(, והגמ' מתרץ, "כבר מפורש ע"י דוד דכתיב ערב 

ובקר וצהרים וגו'" ע"ש.

וזה הוכחה ש"וצהרים" היינו בשעת "מנחה". וכמו"כ כאן דורש "כי 

אתי יאכלו האנשים בצהרים" היינו בשעת מנחה.

]משא"כ לפרש"י עה"ת )ועיין שפתי חכמים, חתם סופר עה"ת, ועוד( 

"צהרים" בפסוק כאן הוא סעודה הראשונה ביום, שהוא שעה ארבע 

לכל העולם, ולת"ח בשעה שישית ביום, ע"ש[.

סעודה  דבזמן  יצחק,  לוי  בתורת  בפנים  הביאור  באריכות  עיין   )10

שלישית משתככין כל הדינין והגבורות שלכן אומרים בתפלת מנחה 

דשבת ואני תפלתי לך ה' עת רצון – חסדים, כמ"ש באדרא רבא דף 

קכ"ט ע"א ובאדרא זוטא דף רפ"ח ע"ב ע"ש. 

 – שמות  חיים  בתורת  אנפין,  דאריך  הרצון  מצח  ענין  ביאור  ועיין 

פרשת תצוה – עמוד שנט. שסג. המשך תער"ב חלק ג עמוד א'רלח 

ואילך. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן מט, הערה 2.

11( עיין בתורת לוי יצחק כאן בעמוד ג.

אינון  תלתא  וז"ל:  ע"א  קנו  דף  תרומה(  )פרשת  ח"ב  זוהר   )12

דאסתלקו מעלמא בהאי זמנא )ג' צדיקים נסתלקו מן העולם בשעת 

מנחה דשבת(, וכלהו כלילן במשה )וכולם כלולים במשה(, חד משה 

וחד  והנעלה(,  הנאמן  הנביא  משה  )אחד,  עילאה  מהימנא  נביאה 

וישתו  כו',  אלהם  פניו  מאת  משאת  וישא  לכן13 

וישכרו עמו. אם כי היו כלם נזירים14 מיין מעת מכירתו, 

עכ"ז בעת הסעודה שתו וישכרו. הוא ע"ד וכמו האמור 

במשנת חסידים מס' שארית יום השבת פ"ה מ"ג15 כי 

זו שז"א אוכל16 מעתיקא  אין קידוש על היין בסעודה 

מפני שאין שם דינין הרומזים ליין ואפילו מיין המשמח 

דף  נזיר17  בפרשת  נשא  פרשת  בזוה"ק  ועיין  דבינה, 

קכ"ז ע"א ע"ש.

במנחת  שהיא  הזאת  דהסעודה  שהאכילה  וי"ל 

לאכל  אז  שישבו  שמכרוהו  למה  תיקון  היתה  שבת, 

לחם כמ"ש18 וישבו לאכל לחם, שכנראה הי' זה בזמן 

יוסף הצדיק )ואחד, יוסף הצדיק(, וחד דוד מלכא )ואחד, דוד המלך( 

שולחן- רצב.  סימן  שבת  הלכות  שולחן-ערוך  טור  ראה  ע"ש.  וכו' 

ערוך אדמו"ר הזקן שם סעיף ה.

)ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן קעב. קצב.(

13( בראשית מג, לד.

14( שבת קלט, א. “מיום שפירש יוסף מאחיו לא ָטַעם ַטַעם יין דכתיב 

ולקדקד נזיר אחיו, ר' יוסי בר' חנינא אמר אף הם לא טעמו טעם יין 

דכתיב וישתו וישכרו עמו, מכלל דעד האידנא לא".

בסעודות  האמור  דרך  על  “ויבצע  שלישית[  ]בסעודת  וז"ל:   )15

אחרות כי אין קידוש על היין בסעודה זו, שז"א אוכל מעתיקא, מפני 

וכו'",  ליין, ואפילו מיין המשמח שבבינה  דינין הרומזים  שאין שם 

ע"ש.

ומבאר כאן דקודם היו השבטים ויוסף בחי' “נזירים" שהם מובדלים 

היין  אין  דאז  דשבת,  מנחה  בזמן  אז  משא"כ  גבורות,  בחי'   – מיין 

מבחי' גבורות, אז “וישתו וישכרו עמו".

וז"ל קשה  י"ל דבזה מתורצת שאלת המהרש"א )שבת שם(  ובד"א 

הם  אבל  הנדר,  לו  שהותר  ניחא  אחיו  שהם  שהכירם  יוסף  דודאי 

]השבטים[ שלא ידעו עדיין אם הוא יוסף למה הותר היום נדרם יותר 

מכל הימים שהי' יוסף פרוש מהם ע"ש.

ועפ"י המבואר בתורת לוי יצחק, שאז האיר אור מיוחד "מצח הרצון 

ם דינים, ע"כ אז אין היין מבחי' גבורות וכו',  דאריך אנפין", שאין ׁשָ

ולכן שתו וד"ל.

16 ( ראה הביאור באור התורה פרשת בהר עמוד תרכג-ד.

17( וז"ל: עובדא דא )מעשה זו של פרישת הנזיר(, ומלה דא )ודבר 

זה של איסור שתיית יין( רזא עלאה הוא )הוא סוד גדול(, לאתפרשא 

...תא  ולהתרחק מכל בחינת הדינים(,  )להבדל  וכו'  דינא בכלא  מן 

כך  כי  וראה,  )בא  סבא  המנונא  דרב  מספרא  אוליפנא  דהכי  חזי, 

הדבר(,  הוא  )וכך  הוא  והכי  סבא(,  המנונא  רב  של  מספרו  למדתי 

כתיב "גדל פרע שער ראשו" )היינו( בעי דיתרבי שער רישי' ודיקני' 

)הנזיר צריך לגדל ראשו וזקנו(, ויתפרש מיין ושכר וענבים )ויפרש 

עצמו מיין שכר וענבים(, בגין דכלהו סטר שמאלא כו' )לפי שכולם 

במקום  דין  לעורר  שלא  להזהר  וצריך  שבשמאל,  הגבורה  מצד  הם 

רחמים, ומפרש דבריו כי( יין, אימא עילאה וכו' )יין הוא מצד הבינה 

שבה שורה הדינים(...

נזיר  נקרא  )הנזיר  אקרי  אלקים  נזיר  ה(  יג,  )שופטים  דמלה  ורזא 

נזיר  ולא  אלקים(,  בחי'  הדינים,  מן  מובדל  שהוא  להורות  אלקים, 

הוי' )ואינו נקרא נזיר הוי' שהיא רחמים(, פריש מדינא כלא )כי הוא 

פרוש מכל מציאות הדינים לפי שהנזיר הוא תכלית הרחמים(. ע"ש.

18( בראשית לז, כה.



לו

בעל  הנה  כתיב19  אליהם  יוסף  בבוא  הרי  כי  המנחה, 

הלזה  והוא  בספרא,  ב'  ובמסרה  בא,  הלזה  החלמות 

האמור ביצחק מי האיש הלזה, ודין, הנה כשם שביצחק 

ויצא  כמו שכתוב20  דחול,  תפלת המנחה  בזמן  זה  הי' 

כאן  כן  כמו  המנחה21,  תפלת  על  שקאי  לשוח  יצחק 

19( שם לז, יט.

20( שם כד, סג.

21( ברכות כו, ב: יצחק תקן תפלת מנחה שנאמר ויצא יצחק לשוח 

א(  קב,  )תהלים  ואין שיחה אלא תפלה שנאמר  ערב,  לפנות  בשדה 

תפלה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו, ע"ש.

הלזה בא הוא בזמן המנחה דחול, שאז הוא זמן תוקף22 
הדינין ביותר. זהו שאז השליכו לבור, וישבו לאכל לחם 

ומכרוהו.

עם  ביחד  דעתה  לחם  בהאכילת  הי'  לזה  והתיקון 

יוסף בסעודה שלישית דשבת, שאז הוא עת רצון שכל 

הדינים נכפים ומשתככים וכמובן.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד ה

22( ראה תענית כט, א “ותשיעי סמוך לחשכה" נשרף הבית המקדש. 

)מובא  א.  קכט,  דף   – רבא  אדרא   – ג  חלק  א.  רל,  דף  א  חלק  זהר 

וראה שם   .3 הערה  קעו  קע.  סימן  א  עה"ת חלק  יצחק  לוי  בילקוט 

סימנים קסט. קעא. קעב. קעג. קעד(.

ילקוט לוי יצחק על התורה

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

e ,eptcxi ryxdy yeygl el oi` ezwcv iptnyàäxeqi`de ± ¨
xn`páéúëc éàî ,àðeä áø øîàc .øeîb BðéàL ÷écöayexit edn - §©¦¤¥¨§¨©©¨©¦§¦
weqtd(bi ` wewag),÷écö òLø òláa Léøçz ,íéãâBa èéaú änì'¨¨©¦§¦©£¦§©©¨¨©¦
,'epnî,dywe ,wicvl wifdl leki ryxdy weqta x`eanéëåokzi ¦¤§¦

yáéúk àäå ,÷écö òìBa òLøwicvd lr(bl fl mildz)epáæòé àì 'ä' ¨¨¥©©¦§¨§¦Ÿ©©§¤
,'Bãéálilrdl ywand ryxd cia wicvd z` aefri `l 'd ,xnelk §¨

,zelilr eilráéúëecer(`k ai ilyn),,'ïåà ìk ÷écvì äpàé àì'ixd §¦Ÿ§ª¤©©¦¨¨¤
.wicvl oebd epi`y xace drx mexbl leki ryxd oi`yàlàjixv ¤¨

y xnelòìBa epnî ÷écöepi` j` ryxdn xzei wicv `edy in - ©¦¦¤¥©
`edy in la` ,ewifdl ryxd leki ,xenb wicvBðéà ,øeîb ÷écö©¦¨¥

òìBa,dvexiza `xnbd weligk epcnle .ewifdl leki ryxd oi` ± ¥©
wicv epi`y inl wx `l` ,xenb wicvl wifdl leki epi` ryxdy

.xenb
wicv oia dpey ote`a zwlgn `id eay sqep uexiz d`ian `xnbd

:xenb epi`y wicvl xenbéðàL Bì ú÷çNî äòL ,àîéà úéòaéàå± §¦¨¥¥¨¨¨§©¤¤©¥
f`e libxd onfdn dpey enr dbdpdd ryxd ly ezglvd zrya

.ea zexbzdl xenb wicvl elit` xeq`
,Búlôúì íB÷î òáBwä ìk ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨©¥©¨¦§¦¨
mewna mrte df mewna mrt `le ,reaw mewna lltzny ,xnelk

,xg`åéáéBà,enr minglpdåézçz íéìôBðel mexbl mileki mpi`e §¨§¦©§¨
.llk wfpøîàpL(i f 'a l`eny)åézòèðe ,ìàøNéì énòì íB÷î ézîNå' ¤¤¡©§©§¦¨§©¦§¦§¨¥§©§¦

øLàk BúBpòì äìåò éðá eôéñé àìå ,ãBò æbøé àìå åézçz ïëLå§¨©©§¨§Ÿ¦§©§ŸŸ¦§¥©§¨§©©£¤
,'äðBLàøa`al lkei l`xyin cg` lky mewn miy` ,xnelk ¨¦¨

ziaa edfe ,ezlitzl mewn my reawl epiid ,'eizgz okye' miiwle
seq ea miiwzi ,ezlitzl reaw mewn mc`l didiyke ,ycwnd

.'ezeprl dler ipa etiqei `le' weqtd
éîø àðeä áø,miweqt oia dxizq dywd -áéúkl`enya(my)`le' ©¨¨¥§¦§Ÿ

dler ipa Etiqiáéúëe 'BúBpòìminid ixaca(h fi '`)ipa EtiqFi `le' Ÿ¦§¥©§¨§©§¦§Ÿ¦§¥
dler.'BúBlëìepcnl weqta oeyld iepiyny `ped ax uxize ©§¨§©

y'BúBpòì' älçzalr obdl zpn lr ycwnd zia dpap dligza ± ©§¦¨§©
.mzeprl miaie`d etiqei `ly l`xyióBqáìexfbpe e`hgyk §©

,iepir mdilr'BúBlëì'z` livdl dliren ycwna mzlitz - §©
.oeilkn l`xyi

äøBz ìL dLenL äìBãb ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©§¨¦¨¤¨
,mkg cinlz ynynd ly ezlrn dlecb ±dãenlî øúBéxzei ± ¥¦¦¨

z` d`ex epi`e eynyn epi` j` ,eaxn dxez cnely inn
dkld jkn weqtl rcei eax zebdpdn cneldy .eizebdpd
dyrn `aiyk ,eynyn epi`e eaxn dxez cneld eli`e ,dyrnl

.bedpl cvik rci `l eciløîàpL(`i b 'a mikln),èôL ïa òLéìà ät' ¤¤¡©Ÿ¡¦¨¤¨¨
é ìò íéî ÷öé øLà,'eäiìà éãxy` ,`xnbd zx`ane'ãîì'ici lr £¤¨©©¦©§¥¥¦¨¨©

edil`øîàð àì,weqtaàlàxn`p'÷öé',Edil` ici lr min Ÿ¤¡©¤¨¨©©¦©§¥¥¦¨
df oeyl ,eyniyy xnelk,dãenlî øúBé dLenL äìBãbL ãnìî§©¥¤§¨¦¨¥¦¦¨

iptl cnl mby s`e ,ryil` zlrn z` oiivl weqtd zpeek ixdy
.edil` z` yniyy ezlrn wx `l` ,ef dlrn dxkfed `l ,edil`

:xeaiva dlitz ly dzeaiyg oipra dyrn d`ian `xnbdøîà̈©
ééelöì àzLéðk éáì øî éúà àì àîòè éàî ïîçð áøì ÷çöé éaø déì¥©¦¦§¨§©©§¨©©£¨Ÿ¨¥©§¥§¦§¨§©¥

.zqpkd ziaa lltzdl `a jpi` recn ±déì øîàiaxl ongp ax ¨©¥
,wgviàðìéëé àì.izyleg iptn `al leki ipi` ±déì øîàiax Ÿ¨¦§¨¨©¥

,zqpkd zial `al jzlekia oi`y s` ,ongp axl wgviøîì éôpëì§©§¦§©
élöéìå äøNò.jziaa jnr elltziy miyp` dxyr jl etq`i ± £¨¨§¦©¥

déì øîà,wgvi iaxl ongp axàúlî éì àçéøèjexk df xac - ¨©¥§¦¨¦¦§¨
,ongp axl wgvi iax el xn` .ok dyer ipi` okle dgxhaàîéìå§¥¨

ì øî déìàøeaöc àçeìL,xeaivd gilyl xen` ±élöîc àðcéòa ¥©¦§¨§¦¨§¦¨¨¦§©¥
øîì déòãBìå éúéì àøeaöziaa xeaivd milltzn da dryay - ¦¨¥¥§§¥§©

.mdnr jzlitz zry oiekl lkezy ick ,jriceie `eai ,zqpkd
déì øîà,wgvi iaxl ongp axéàä élek éàî,df oipr lk edn - ¨©¥©¥©

l ilr recne.jka gexhïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc ,déì øîà̈©¥§¨©©¦¨¨¦©¦¦§
,éçBé ïa¤©
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המשך ביאור למח' ברכות ליום שישי עמ' ב



לז

מח, ד – ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך 
ונתתי את הארץ הזאת  ונתתיך לקהל עמים 

לזרעך אחריך אחזת עולם

לזרעך אחריך, בעולם הזה. אחוזת עולם, אלו ימות  א. 
המשיח.

מדרש שוחר טוב – מובא בתו"ש

ויאמר  בניו  אל  יעקב  ויקרא   – א  מט, 
אתכם  יקרא  אשר  את  לכם  ואגידה  האספו 

באחרית הימים

להם  אמר  לבניו,  הקץ  לגלות  יעקב  שבקש  בשעה  ב. 
האספו ואראה אם אתם ]ראויים[ שאגלה לכם את הקץ, 
מיד עיין בשמותם ולא מצא בהם אותיות קץ, אמר ודאי לא 
אגלה להם את הקץ, אמרו לו אבינו בדוק אם הדבר תלוי 
בחטא, בדק ג"כ בשמותם ולא מצא בהם אותיות חט, אמר 
כיון שאין בהם שום חטא אבדוק עוד בשמותם, בדק עוד 
ִים,  ולא מצא ך ם ץ הרי שלשה אותיות כפולות שעולות ַאְלפַּ
אמר אגלה להם את הקץ, כענין זה אמר להם העולם הוא 

אלפים תורה אלפים ימות המשיח )סנהדרין צז.(.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל – מבעלי התוס'

הגלות  כי  יען  הוא  האחרון  קץ  הסתר  כל  כי  נודע  ג. 
נעלם  לכן  וגם  ט:(  )יומא  חנם  שנאת  לסיבת  הי'  ההוא 
אתם  שגם  כמו  בלבי  נקם  יום  כי  גליתי  וללבי  ההוא  הקץ 
עוברים על לא תשנא אחיך בלבבך, וזה נרמז בר"ת "יקרא 
חנם  שנאת  היא  איב"ה  ר"ת  "הימים  "באחרית  "אתכם 
אשר לסיבתה הי' גלות האחרון שעליו נאמר )דניאל ח, יב( 
יען כי איש ברעהו יהתלו, ואמנם לא  ותשלך אמת ארצה 
ידברו מרוב השנאת חנם ולכן נרמזו אותיות אמ"ת בס"ת 
ותשלך  בסוד  בר"ת  נרמז  ולא  באחרית"  אתכם"  יקרא" 

אמת ארצה.
וביאור התרופה למכה זו אשר היא התחברותם באהבה 
רבה וז"ש הקבצו, והטעם שתשמעו לקולי ותתקבצו הוא 
בני איש אחד ולמה תהי' איבה  יעקב  בני  כי הרי כולכם 
אם  והנה  אחד,  איש  בני  שכולכם  אחר  ביניכם  ושנאה 
לשתשמעום,  הכרח  כ"כ  אינו  מדעתי  נאמרים  אלה  דברי 
האמנם כל הדברים האלה הם נבואה מפי השכינה השורה 
ושמעו אל  עלינו עתה וראוי שתשמעום ותקבלום, וז"ש 

ישראל אביכם ישראל סבא.
עץ הדעת טוב

ממנו.  ונסתם  הקץ  לגלות  שביקש  פירש  רש"י  הנה  ד. 
וי"ל הטעם דהנה אמרו חז"ל )סנהדרין צח.( על פסוק אני 
והנה מדת  זכו בעתה.  זכו אחישנה לא  ה' בעתה אחישנה 
כן  להיות  מוכרח  הי'  הקץ  מגלה  הי'  ואם  אמת  הוא  יעקב 
יהי'  יזכו ישראל  כי תתן אמת ליעקב, והקב"ה רצה שאם 
הקץ קודם הזמן כי זכו אחישנה, ע"כ נסתם ממנו הקץ, לכן 
מרומז בס"ת יקר"א אתכ"ם באחרי"ת, אמת, לרמז שעי"ז 

נסתם ממנו הקץ כנ"ל.
צמח צדיק

מט, כז– בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד 
ולערב יחלק שלל

בנימין זאב יטרף וכמו שרז"ל דרשוהו בשאול דאתי  ו. 
מבנימין, וזהו זאב יטרף שחטף המלכות בחטיפה כי לא הי' 
ראוי לזה. וזהו הטעם בבוקר יאכל עד דדוקא בבוקר הוא 

שיזכה ואחר זה תחזור המלכות ליהודה.

פני דוד

אכלכל  אנכי  תיראו  אל  ועתה   – כא  נ, 
אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם

טפכם.  ואת  אתכם  אכלכל  אנכי  תיראו  אל  ועתה  ז. 
צ"ל לשון ועתה, ונ"ל הנה באמת בעו"ה כבר סבלנו צרות 
שיוסף  אלא  באגדות,  כמבואר  יוסף  מכירת  בשביל  רבות 
אמר להם התחת אלקים אנכי לענוש על המחשבה ואתם 
לי  עשיתם  ולא  לטובה  חשבה  אלקים  רעה  עלי  חשבתם 
בשביל  חיי  ימי  כל  אתכם  להעניש  מקום  לי  ואין  מאומה 
על  ה'  מאת  עונש  יקבלו  לעתיד  כי  ראה  אבל  המחשבה, 
ככה דור אשר יקומו אחריהם, ולכן עתה כל זמן שאני ואתם 
יגבה  ה'  לעתיד  אבל  אתכם  אכלכל  אנכי  תיראו  אל  חיים 

דילי' מזרעכם אחריכם כנ"ל.
ובזה יש להבין מה דאיתא במדרש אם יוסף שדיבר על 
לבם דברים רכים כך ניחמם, כשיבוא הקב"ה ויאמר )ישעי' 
מ, ב( דברו על לב ירושלים על אחת כמה וכמה, ועפ"י הנ"ל 
יובן כי מה שיוסף ניחם את אחיו לא הי' נחמה רק כי שלום 
יהי'  שלום  אך  כמו  רק  שלמה  נחמה  זו  ואין  ביניהם  יהי' 
בימי', אבל לעתיד שכבר סבלנו יסורים ועול הגלות וקבלו 
עונש מאת ה' כפלים ככל חטאתי' ולא יוסיף להגלות עוד 
תהי' נחמה כפולה על עתה ועל העתיד, והיינו דכתיב נחמו 
נחמו שיהי' נחמה להוה וגם על לעתיד, ואמרו דברו על לב 
ירושלים כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה וכו' וכבר 
סבלה כל הראוי' ואין לצפות עוד על הרעה רק על הטוב, 
יוסף שלא נחמם רק לשעה נחמו  כוונת המדרש אם  וזהו 
וקבלו תנחומים כשיבוא הקב"ה לעתיד לנחם אותנו שכבר 
יצאנו ידי חובותינו כי נרצה עונה קל־וחומר שתהי' הנחמה 

בשלימות ותהי' עולמית בב"א.

כתב סופר

מת  אנכי  אחיו  אל  יוסף  ויאמר   – כד  נ, 
ואלקים פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן 
הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם 

ליצחק וליעקב

ח. פקוד יפקוד. בישרן בשתי פקודות, פקוד בימי משה, 
יפקוד בימי מלך המשיח.

מדרש הגדול

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויחי 



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויחי לח

מט, ט – גור אריה יהודה מטרף בני עלית 
כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו

]תוכן: “גור ארי'" בגי' משיח ב"ד ע"ה[

גור ארי' בגי' משיח בן דוד ע"ה שהוא ארי' וגבור בתורה.
שפתי כהן

בני  “מטרף  דוד,  בן  בגי' משיח  גור ארי'  ]תוכן: 
עלית" ר"ת “מנחם בן עמיאל" שהוא משיח ב"י[

גור ארי' יהודה, גור ארי' בגי' משיח בן דוד “מטרף “בני 
“עלית ר"ת “מנחם “בן “עמיאל שהוא משיח.

מגלה עמוקות ואתחנן – אופן רנב

יהודה  ארי'  “גור  פי' בפסוק  ביאור כמה  ]תוכן: 
ארי',  נק'  לבוא  ולעתיד  גור  נק'  שבזה"ג   – וגו'" 
ומבאר “מטרף בני עלית" על בירורי ניצוצות – דגלו 

ישראל בין האומות כדי שיתוספו עליהם גרים[

יהודה מטרף בני עלית. פירוש רש"י מתחלה  גור ארי' 
בכדי  רק  הוא  הגלות  שעיקר  ידוע  הנה  ארי',  ולבסוף  גור 
הראשון,  אדם  מחטא  בקליפה  שנפלו  ניצוצות  להעלות 
כל  שתכלה  העת  בא  עד  הגלות  יסורי  סובלים  וישראל 
יהי'  בוודאי  אזי  הנ"ל  להנצוצות  עלי'  וכשתהי'  הרשעה 
לה'  כי  תבל  יושבי  כל  וידעו  יכירו  ואז  ומיד  תיכף  הגאולה 

הארץ ומלואה ואז יתגדל שמו הגדול כמו שכתוב בישעי'.
תמיד  עמנו  עושה  הקב"ה  הזה  המר  בגלות  גם  והנה 
ניסים ונפלאות כנאמר ועל ניסך וכו' וכמ"ש בעת הגאולה 
אז יהי' ניכר גדולת הבורא באלף אלפי אלפים רבבות אשר 
לא יוכל שום ברי' לספר אבל בעת הגאולה הזאת יש כמה 
שאנו  שרואים  לפי  בלבם  שטות  רוח  נכנס  אשר  רשעים 

ונמצא  להטעות,  מקום  להם  יש  אז  יסורים  כמה  סובלים 
יקרא  אז  הגאולה  וכשתהי'  גור  כביכול  נקרא  הזה  בגלות 
ארי' וזה גור ארי' יהודה מתחלה גור ולבסוף ארי', ואימתי 
וזהו מטרף בני עלית.  יקרא ארי' כשתהי' עלי' להנצוצות, 
משיח  ויבא  במהרה  הנצוצות  אלו  שיתעלו  השי"ת  יתן  כן 

צדקנו אמן.
ע"פ  יבואר  עלית.  בני  מטרף  יהודה  ארי'  גור  יבואר  או 
מאמר חז"ל מה ארי רחב מלפניו וצר מלאחריו אף היכל צר 
מלאחריו ורחב מלפניו הכלל הוא כשהשי"ת משפיע טובות 
על הגוים הוא בכדי לתן להם כל טובם ושכרם בעוה"ז כדי 
ליפרע מהם בעוה"ב ובישראל הוא להיפך להרבות שכרם 
על  ומורה  רומז  הוא  היכל  אף  הרמז  וזהו  לבוא,  לעתיד 
ישראל רחב מלפניו מורה לעתיד לבא וצר מלאחריו מורה 
כשאתה  עלית  בני  מטרף  בפסוק  הרמז  וזהו  עוה"ז,  על 
יותר  עלי'  לך  יש  עלית  הרעים  מעשים  על  תשובה  עושה 

כמאמר חז"ל במקום שבעלי תשובה וכו'.
גלו  מה  מפני  חז"ל  כמאמר  עלית  בני  מטרף  יבואר  או 
ישראל לבין האומות כדי שיתוספו עליהם גרים, רמז בכדי 
כדי  במצרים  הגלות  שהי'  פירוש  וזהו  נצוצות,  להעלות 
להעלות נצוצות וכשיבוא הגואל ב"ב אז יכלו כל הנצוצות, 
וכן הי' בימי שלמה ע"ה ואז לא יקבלו גרים כי אז יהי' עליות 

לכל הנצוצות.
כפי'  דוד  על  מורה  יהודה  ארי'  גור  בפסוק  רמז  וזהו 
כי  בני  וזהו מטרף  בני עלית מורה על שלמה  רש"י מטרף 
טרף מורה על נצוצות הנופלים, בני עלית זהו בימי שלמה 
שאז יהי' עליות לכל הנצוצות לכך אין מקבלים גרים לימות 
המשיח ולא בימי שלמה שאז יהי' עליות לכל הנצוצות, וזהו 

הרמז גור ארי' יהודה כל ישראל מכונים בשם יהודה.
קדושת לוי
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i"yx£·˜ÚÈ ÈÁÈÂ∑ סתּומה זֹו ּפרׁשה ׁשּכיון ?àלּמה לפי «¿ƒ«¬…ְְִֵֶָָָָָָָ

יׂשראל  ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנפטר
הּׁשעּבּוד  ׁשהתחילּוáמּצרת אחר:, ּדבר לׁשעּבדם. ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

הּקץ  את לגּלֹות מּמּנּוâׁשּבּקׁש ונסּתם .(בב"ר)לבניו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
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סתּומה זֹו ּפרׁשה כח)לּמה מז, ּפרּוׁש(רש"י מּובא ּבּמדרׁש ְְִֵַָָָָָָָָ
ׁשּמעת  (היינּו, ׁשּבעֹולם" צרֹות ּכל מּמּנּו "ׁשּסתם ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוסף:
רׁש"י  אבל ויּסּורים). צרֹות עֹוד סבל לא למצרים ְְְֲִִִִִִַַַָָָָֹּביאתֹו
רֹומזת  סתּומה' ׁש'ּפרׁשה נֹותנת הּדעת ׁשּכן זה, ּבפרּוׁש ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמאן

ּפטירתֹו - ׁשהּוא הּפרׁשה, ׁשל הּכללי לּתכן הּקׁשּור ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלדבר
קׁשּור  זה ּפרּוׁש ואּלּו ּבּה. הּקׁשּורים והמארעֹות יעקב ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשל

ּבלבד. הּפרׁשה ׁשל הראׁשֹונים ְְִִִִֶַַַָָָָלּפסּוקים
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ׁשנה עׂשרה ׁשבע מצרים ּבארץ יעקב כח)ויחי (מז, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֽ
ּבמצרים  ׁשנה י"ז . . אּלא צער ּבלא  טֹובים ימים חי ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹלא

הטורים) (בעל

מּליּוּבאוויטׁש נ"ע מֹוהריי "צ אדמּו"ר כ"ק קודש'סּפר ('אגרות ְְְִִִֵַַַַָ
שעג) עמוד ה, נ"ע חלק צדק" ה"צמח ּבעל אדמּו"ר ְְִֶֶֶֶַַַַַׁשּבהיֹות

אבינּו, ׁשּיעקב היּתכן נ"ע, הּזקן אדמּו"ר זקנֹו את ׁשאל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹילד,
ּבארץ  ׁשּגר הּׁשנים י"ז חּייו, ׁשנֹות מבחר יהיּו האבֹות, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבחיר

הארץ"? "ערות – ְְִִֶֶַַָָמצרים
ּכתיב הּזקן: אדמּו"ר כח)וּיענהּו מו, ׁשלח (ויגש יהּודה "ואת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבּמדרׁש ואיתא ּגׁשנה", לפניו להֹורֹות יֹוסף אל ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹלפניו
הפסוק) על שמעוני וילקוט להתקין (תנחומא נחמיה רּבי ְְְְִִֶַַַָָ"אמר

הֹוגים  הּׁשבטים וׁשּיהיּו ּתֹורה ׁשם ׁשּתהא ּתלמּוד", ּבית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו
ּוכׁשּלֹומ  להיֹות ּבּתֹורה. יכֹולים ואז לה', מתקרבים ּתֹורה דים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

הּסּפּור. ּכאן עד ּד"ויחי". ּומּצב ּבמעמד ּבמצרים ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָּגם
ּכׁשּנמצאים  ּדגם לקֹונֹו, ּבעבֹודתֹו אחד לכל הֹוראה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָּומּזה
ׁשם  רֹואים אין ולכאֹורה הארץ", "ערות ׁשהּוא ּכזה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבמקֹום
את  לגּלֹות יכֹולים הּתֹורה, לּמּוד על ־ידי הּנה ּוקדּׁשה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻטֹוב

ההּוא. ּבּמקֹום ּגם ַַַַָה"טֹוב"
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מצרים ּבארץ יעקב כח)ויחי (מז, ְְְֲִִִֶֶַַַֹֽ
יעקב". "ויחי ּתחּלתּה: ׁשם על נקראת "ויחי" ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹּפרׁשת
ּבפטירתֹו יעקב: חּיי ׁשל ּבהּפּוכם עֹוסקת הּפרׁשה ,ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמאיד

לצרף  יֹותר מתאים היה לכאֹורה מּובן: ואינֹו לּה. ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָּובהכנֹות
חּייו  מתארים ׁשּבּה וּיּגׁש, לפרׁשת יעקב" "ויחי הּפסּוק ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹאת

יעקב? ׁשל ְֲֶַָֹֻּופעּלֹותיו
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ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּובכללּות  מׁשּתּנים. ׁשאינם החּיים הם החּיים ענין ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָאמּתּיּות
מׁשּתּנה", ׁש"אינֹו לֹומר אפׁשר ּברּו־הּוא הּבֹורא על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָרק
מּצד  יׂשראל, ׁשּבני אּלא "נפסדים", הּנם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּדהּנבראים
ּכמֹו "חּיים", ּכן ּגם נקראים לה', והתקּׁשרּותם ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדבקּותם

ּכּלכם". חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם – ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשּכתּוב
יֹום  עד ּבעצמ ּתאמין "אל ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָאּלא
והּצער  הּנסיֹונֹות ּכל ׁשעם אבינּו, יעקב ׁשאפילּו ,"ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹמֹות

עדין  יׂשראל, ּבארץ ּכׁשּגר ואפילּו ּבה', ּדבק עדין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעבר,
יֹום  "עד ׁשהרי יעקב", ׁש"ויחי ּולהחליט לסּכם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאי־אפׁשר
– וּיּגׁש ּבפרׁשת נכּתב לא הּפסּוק לכן ּתאמין". "אל "ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹמֹות

יעקב. חּיי ׁשל ְֲִֵֶַַָֹּבעּצּומם
ׁשּלמרֹו הּוכח לפטירתֹו), סמּו) ויחי ּבפרׁשת היֹותֹוורק ת ְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָ

יכֹולים  ּכאן ׁשלמה", "מּטתֹו עם־ּכל־זה מצרים, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָּבׁשעּבּוד
"ויחי  וקֹובעת מסּכמת הּתֹורה יעקב". "ויחי ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָֹֹלקּבע

ֲַֹיעקב".
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i"yx£˙eÓÏ Ï‡¯NÈŒÈÓÈ e·¯˜iÂ∑(ב"ר) ׁשּנאמר מי ּכל «ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»ֱִֶֶַָ
'קריבה  אבֹותיו.ãּבֹו: לימי הּגיע לא חי (למּות', יצחק ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

ת' חי אביו 'קריבה', נאמר: ּבדוד קמ"ז. ויעקב פ')ק"פ חי (ס"א והּוא ׁשנים ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

ÛÒBÈÏ.)ע' B·Ï ‡¯˜iÂ∑ּבידֹו יכלת ׁשהיה למי «ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְִֶֶָָָֹ
E„È.לעׂשֹות  ‡ŒÌÈNä∑ והּׁשבע.˙Ó‡Â „ÒÁ∑ ֲַƒ»»¿ְִַָ∆∆∆¡∆

אמת, ׁשל חסד הּוא הּמתים עם ׁשעֹוׂשין ׁשאינֹוחסד ֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַ
ּגמּול åמצּפה  ÌÈ¯ˆÓa.לתׁשלּום È¯a˜˙ ‡ŒÏ‡∑ ְְְְֶַַ«»ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ

ּכּנים עפרּה להיֹות ּגּופי (סֹופּה ּתחת מתי .)ּומרחׁשין וׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
וׁשּלא  מחּלֹות. ּגלּגּול ּבצער אּלא חּיים, לארץ ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹחּוצה

מצרים  .(ב"ר)עבֹודתֿאלילים æיעׂשּוני ְֱֲֲִִִִִַַַ

(ì)éðzøá÷e íéøönî éðúàNðe éúáà-íò ézáëLå§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ¦¦§©½¦§©§©−¦
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i"yx£È˙·‡ŒÌÚ Èz·ÎLÂ∑ הּמקרא לתחּלת למעלה מחּבר זֹו ואני :çוי"ו לי, והּׁשבע ירכי" ּתחת יד נא "ׂשים ¿»«¿ƒƒ¬…«ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻ
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מי igie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g oey`x meil inei xeriy
ואין  מּמצרים. ּתּׂשאני ואּתה אבֹותי עם לׁשּכב ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָסֹופי
אבֹותי  עם הׁשּכיבני אבתי", עם "וׁשכבּתי ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָֹלֹומר:

מּמצרים èּבּמערה  "ּונׂשאתני אחריו: ּכתיב ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּבקברתם" לׁשֹון éּוקברּתני מקֹום ּבכל מצינּו ועֹוד, . ְְְְְְִִִַַָָָָָֻ

ּכמֹו: הּקבּורה, ולא הּגויעה היא אבֹותיו', עם ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹ'ׁשכיבה
ב) א ואחרּֿכ:(מלכים אבֹותיו", עם ּדוד ë"וּיּקבר "וּיׁשּכב  ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ

ּדוד  ."ּבעיר ְִִָ

(àì)eçzLiå Bì òáMiå éì äòáMä øîàiåìûøNé ©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®©¦§©¬¦§¨¥−
:ähnä Làø-ìò©¬Ÿ©¦¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ eÁzLiÂ∑ּבעיּדניּה ליּהìּתעלא .סגיד «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְֲִִֵֵַָָ
‰hn‰ L‡¯ŒÏÚ∑ הּׁשכינה לצד עצמֹו הפî, מּכאן «…«ƒ»ְְְִִַַַַָָָ

ׁשל  מראׁשתיו למעלה ׁשהּׁשכינה י חֹולה ðאמרּו (שבת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מ) אחר נדרים ּדבר .ñ ׁשהיתה על הּמּטה", ראׁש "על : ְִֵֶַַַַָָָָָֹ

מל יֹוסף ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא ׁשלמה ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹמּטתֹו
עֹומד  הּוא והרי הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד ְְְֲִִֵֵֵֶַַָהּוא,

.ּבצדקֹו ְְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,zah `"i ,igie t"y zgiy)

יׂשראל", "וּיׁשּתחּו הּפסּוק על רׁש"י: ּבפירּוׁש ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָהּביאּור
יׂשראל", "וּיתחּזק הּפסּוק ועל ליּה", סגיד ּבעידניּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ"ּתעלא
ּכבֹוד, לֹו אחּלק הּוא, מל ּבני, ׁשהּוא אף־על־ּפי ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ"אמר

לּמלכּות", ּכבֹוד ׁשחֹולקין ְְִִֶַַָָמּכאן
[לא  היתה ּבעידניּה" "ּתעלא ּבתֹור ליֹוסף ׁשההׁשּתחואה -ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מּיד  זאת לעׂשֹות צרי היה (ּדאם־ּכן מלכּות ּכבֹוד ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹמּטעם
(ולכן  ּבּקׁשתֹו למּלא ׁשּיתרּצה ּכדי לא וגם לפניו), יֹוסף ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכׁשּבא
ּבנֹוגע  כּו'" ּבעידניּה "ּתעלא לפרׁש רׁש"י הּוצר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹלא
חת), לבני אברהם הׁשּתחואת אֹו לעׂשו, יעקב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹלהׁשּתחואת
יֹוסף  היה ׁשּבוּדאי (אף ּבּקׁשתֹו למּלא לּׁשבּועה ּבהמׁש ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאּלא]
זקּוק  היה ׁשּיֹוסף ּכיון ׁשבּועה), ללא ּגם אביו ציּווי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹמקּיים
ׁשּיּקבר  ּפרעה ׁשל רצֹונֹו על להתּגּבר ׁשּיּוכל מיּוחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלתֹוקף
ּכדי  אליו, הׁשּתחוה יֹותר, עֹוד לחּזקֹו ּכדי ולכן, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּבמצרים.
ּבענין  "ּכ"מל עצמֹו ׁשּירּגיׁש ההתנּׂשאּות מּדת אצלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלעֹורר
מּתֹו ּבּקׁשתֹו וימּלא ּכנגּדֹו, לעמֹוד יּוכל לא ּדבר ׁשּׁשּום ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹזה,

ׁשּבחּיֹות; הּפיקח ("ּתעלא") ׁשּועל ּכמֹו יתירה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהתחּכמּות
לצד  עצמֹו הפ" הּמּטה", ראׁש "על רׁש"י: ְְְִִִַַַַַַַָָֹּוממׁשי
- חֹולה" ׁשל מראׁשֹותיו למעלה ׁשהּׁשכינה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשכינה..
סגיד  ּבעידניּה ּד"ּתעלא להּפירּוׁש ּבהמׁש הּוא זה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּפירּוׁש
לצד  עצמֹו ׁש"הפ אּלא ליֹוסף, ׁשהׁשּתחוה היינּו, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָליּה".

ְִָׁשכינה";
הּמּטה, ראׁש על אחר, "ּדבר - נֹוסף ּפירּוׁש רׁש"י ְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומפרׁש
יֹוסף  ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא ׁשלמה, מּטת ֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹעל
עֹומד  הּוא והרי הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד, היה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמל
אּלא) ליֹוסף, (לא היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה היינּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּבצדקֹו",

והֹודיה  ׁשבח ּבתֹור ׁשלמה.להּקּב"ה, מּטתֹו ׁשהיתה על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
לא  זה ׁשּבגלל הראׁשֹון ּבּפירּוׁש הּקֹוׁשי מהּו להבין: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוצרי
ואף־על־ נֹוסף, ּפירּוׁש לפרׁש צרי אּלא ּבֹו, רׁש"י ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמסּתּפק
הּפירּוׁש הּוא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו הּפירּוׁש עיקר ְְִִִִֵֵֵֶַַַָּפי־כן

ּדוקא? ְִַָָהראׁשֹון
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igieמב zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g oey`x meil inei xeriy
ּבזה: הּביאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

הן  מקרא: ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשּמתעֹוררת ׁשאלה לבאר ּבא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָרׁש"י
ּכיון  ליֹוסף להׁשּתחוֹות סיּבה יׁש יעקב ׁשל ׁשּמּצּדֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאמת
הּׁשאלה  אף־על־ּפי־כן, אבל ליּה", סגיד ּבעידניּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁש"ּתעלא

אליו?! יׁשּתחוה אביו ׁשּיעקב הּניח ּכיצד יֹוסף: על ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהיא
מהר"ם  אֹודֹות מהּסיּפּור יֹודע לא אמנם למקרא' חמׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹה'ּבן
רצה  ׁשּלא ּכיון אביו, עם ּביחד לדּור רצה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹמרֹוטנּבּורג,
ּבפׁשטּות, מּובן אף־על־ּפי־כן אבל אֹותֹו, יכּבד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשאביו

אליו. אביו הׁשּתחואת את למנֹוע צרי היה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיֹוסף
להם  להׁשּתחוֹות לאברהם ׁשהּניחּו חת לבני ּבנֹוגע ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבׁשלמא
אליו  להׁשּתחוֹות ליעקב ׁשהּניח עׂשו וכן רׁשעים, היּו הרי -ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשּיעקב  הּניח ּכיצד צּדיק, ׁשהיה יֹוסף אבל רׁשע; היה הרי -ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אליו?! יׁשּתחוה ְֲִִֵֶַָָאביו
ראׁש "על הּתיבֹות על ּפירּוׁשֹו ּבהמׁש רׁש"י מתרץ זה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹועל

הּׁשכינה": לצד עצמֹו הפ" - ְְְִִַַַַַָָָהּמּטה"
הפ" ולכן אליו, להׁשּתחֹות לֹו יניח לא ׁשּיֹוסף ידע ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹיעקב
מּסביבֹו הּנמצאים וכל - ׁשּיֹוסף ּכדי הּׁשכינה", לצד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָעצמֹו
לּׁשכינה, אּלא) ליֹוסף, (לא ׁשּמׁשּתחוה לחׁשֹוב יּוכל -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשל  לאמיּתֹו אבל זֹו; הׁשּתחואה מּמּנּו ימנע לא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובמילא
להׁשּתחוֹות  נתּכּון אם ּכי ליֹוסף, יעקב הׁשּתחוה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹּדבר
וכיון  ּבתחילה, מּיד להׁשּתחֹות צרי היה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָלּׁשכינה,
ּבּקׁשתֹו, ׁשּיקּים נׁשּבע ׁשּיֹוסף לאחרי רק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהׁשּתחוה
("ּתעלא  ליֹוסף היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה לֹומר, צרי ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָעל־ּכרח

על־ידי  הענין ּבחיזּוק להֹוסיף ּכדי ליּה"), סגיד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָּבעידניּה
ורק  יג), סעיף (ּכּנ"ל מל ׁשל ההתנּׂשאּות מּדת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַהתעֹוררּות

הּׁשכינה". לצד עצמֹו הפ"ְְְִַַַַָָ
ענין  ׁשּכל ּכיון ּכי: מסּפיק, אינֹו זה ּפירּוׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאמנם,

ליֹוס  לעמֹוד ההׁשּתחואה ׁשּיּוכל ּבחיזּוקֹו להֹוסיף ּכדי היא ף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
ׁשכינה", לצד עצמֹו ׁש"הפ ּבׁשעה הרי הּבּקׁשה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּבקּיּום
יכֹול  היה ׁשּיֹוסף ּכיון זֹו, ׁשּבהׁשּתחואה הּתֹועלת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבטלה

אליו?! ולא לּׁשכינה, ׁשּמׁשּתחוה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹלחׁשֹוב
(לא  היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה - נֹוסף ּפירּוׁש רׁש"י מפרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹולכן
ׁשהיתה  "על והֹודיה ׁשבח ּבתֹור להּקּב"ה, אּלא) ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָליֹוסף,
ּכ ּכדי עד ּבצדקֹו", עֹומד יֹוסף.. ׁשהרי ׁשלמה.. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָמּטתֹו
ּכל  למרֹות אביו ּבּקׁשת לקים עצמֹו על לקּבל ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּמּוכן
צדקּותֹו אֹודֹות ידע לכן מּקֹודם ׁשעֹוד (אף ׁשּבּדבר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקׁשים
ּבניו  את וׁשלח הּמקּדׁש, ּבית על ּבכה ׁשהרי יֹוסף, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

אצלֹו). ּתֹורה ְְִֶָללמֹוד
ׁשל  מּפׁשּוטֹו יֹותר רחֹוק זה ּפירּוׁש אף־על־ּפי־כן, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָאבל
ּבּכתּוב  נאמר לא ׁשהרי הּספר, מן חסר העיקר ּכי ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקרא,
ׁשּכתּוב  ּבמה ׁשּנרמז לֹומר ואין להּקּב"ה. הׁשּתחוה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּיעקב
ׁשל  מראׁשֹותיו למעלה "ׁשהּׁשכינה הּמּטה", ראׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ"על
ראׁש "על הּתיבֹות מׁשמעּות ּכי הא', ּבּפירּוׁש ּכמֹו ְְִֵֵֶַַַַָָֹחֹולה",
ׁשלמה", מּטתֹו ׁשהיתה "על היא הּב' ּבּפירּוׁש ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּטה"
על  ּתיבֹות ּבאֹותן להׁשּתּמׁש אי־אפׁשר הּכתּובים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּובפׁשטּות

ׁשֹונים. ענינים ְִִִָּב'
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i"yx£ÛÒBÈÏ ¯Ó‡iÂ∑ הּמּגידים מן זה òאחד והרי , «…∆¿≈ֲִִִֵֶֶַַַָ
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מג igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g oey`x meil inei xeriy
i"yx£„biÂ∑ והרּבה מי, ּפרׁש ולא ליעקב, הּמּגיד ««≈ְְְְֲִִֵֵַַַַַֹֹ

לׁשֹון øמקראֹות  Ï‡¯NÈ.קצרי ˜fÁ˙iÂ∑:אמר ְְִִֵָָ«ƒ¿«≈ƒ¿»≈ַָ
ּכבֹוד', לֹו אחלק הּוא, מל ּבני, ׁשהּוא ְֱִִֶֶֶֶַַָֹ'אףֿעלּֿפי

לּמלכּות  ּכבֹוד ׁשחֹולקים חלק ùמּכאן מׁשה וכן . ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
אלי" אּלה עבדי כל "וירדּו לּמלכּות: (שמות úּכבֹוד ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ

וגֹו'"יא) מתניו "ויׁשּנס אלּיהּו: וכן יח), א .(מלכים ְְְְִֵֵֵַַָָָ

(â)æeìa éìà-äàøð écL ìû óñBé-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−
:éúà Cøáéå ïòðk õøàa§¤´¤§¨®©©§−̈¤Ÿ¦«

(ã)ézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåìä÷ì E ©Ÿ́¤¥©À¦«§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−¦§©´
éøçà Eòøæì úàfä õøàä-úà ézúðå íénòúfçà E ©¦®§¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬©«£¤−£ª©¬

:íìBò¨«
i"yx£ÌÈnÚ Ï‰˜Ï EÈz˙e∑ לצאת ׁשעתידים ּבּׂשרני ¿«ƒƒ¿««ƒְֲִִִִֵֶַָ

"ּגֹוי  לי: ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ועּמים, קהל עֹוד ְְִִִִִֶֶַַַַָָָמּמּני
ּגֹוים", "קהל ּבנימין, על לי אמר "ּגֹוי", ּגֹוים", ְְְִִִִִַַַַָָּוקהל

לּמדני, ּבן. לי נֹולד לא וׁשּוב מּבנימין, לבד ׁשנים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָֹהרי
ליח  מּׁשבטי אחד מּתנה àלק ׁשעתיד אֹותּה ועּתה , , ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ל נֹותן .אני ְֲִֵ

(ä)éðá-éðL äzòåíéøöî õøàa Eì íéãìBpä E §©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦
éìà éàa-ãòäMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî E ©Ÿ¦¬¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½

:éì-eéäé ïBòîLå ïáeàøk¦§¥¬§¦§−¦«§¦«
i"yx£EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰∑ ּבֹואי לפני «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְִִֵ

אליá, ׁשּבאתי עד מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו ּכלֹומר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אצל.Ì‰ŒÈÏ∑ חלק לּטל הם, ּבני ׁשאר ּבחׁשּבֹון ְְֶƒ≈ְְְִֵֵֶֶַָָֹ

ּכנגּדֹו איׁש .ּבארץ ְְִֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 435 'nr e"hg 'zegiy ihewl' itÎlr)

mixvnA clEdl dlrOd©©£¨§¦¨¥§¦§©¦

ל הּנֹולדים ּבני ׁשני "ועּתה ליֹוסף יעקב אמר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבפרׁשתנּו
ּומנּׁשה  אפרים הם, לי מצרימה אלי ּבֹואי עד מצרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבארץ

לי" יהיּו וׁשמעֹון ה)ּכראּובן .(מח, ְְְְִִִִֵ
הרמּב"ן ועוד)והקׁשה כאן, האלשיך הקשה וכן טו. מח, (פרשתנו ְְְִַַָָ

מצרים  ּבארץ ל "הּנֹולדים ּבאמרֹו "להארי הּוצר" ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָמּדּוע
ׁשני  "ועּתה אמר לא מּדּוע הם", לי מצרימה אלי ּבֹואי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹעד
לי"? יהיּו וׁשמעֹון ּכראּובן ּומנּׁשה אפרים ל הּנֹולדים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבני
להּגיד  "רק אּלּו ּבדברים יעקב ּבא ׁשּלא ּבזה, לבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹויׁש
הרמּב"ן) ׁשּתירץ (ּכמֹו לֹו־לי" ׁשּיכים יהיּו יֹוסף מּבני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאיזה
להיֹות  ּומנּׁשה אפרים ׁשּזכּו לזה הּטעם את לבאר ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

ל ׁש"נֹולדים ּגּופא ּבזה היתה ׁשּזכּותם ליעקב. ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיכים
מצרימה". אלי ּבֹואי עד מצרים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּבארץ

והתחּנכּו יעקב, ׁשל ּביאתֹו לפני ּבמצרים ׁשּנֹולדּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹּדאף
ּגם  התנהגּו מּכל־מקֹום נֹוכח, יעקב היה לא ׁשּבּה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבסביבה

ּדר  ּולפי אבינּו, יעקב ׁשל ּכנכדיו ּכזה ּומּצב כיו.ּבזמן ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּדוקא  ּביעקב ּכי הם", "לי ליעקב ׁשּיכים להיֹות זכּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולכן

ׁשלמה" ׁש"מּטתֹו ועוד)מצינּו ה. פל"ו, ׁשּגם (ויק"ר ועל־ידי , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשל  זֹו מעלתֹו ּבאה יעקב, ׁשל ּכנכדיו התנהגּו ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבמצרים

ׁשלמה". "מּטתֹו נׁשארה ּכי ׁשלימּות, לידי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹיעקב

ÈÏג  ÈÏb˙‡ ÈcL Ï‡ ÛÒBÈÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿≈≈««ƒ¿¿ƒƒ
:È˙È CÈ¯·e ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÊeÏ·¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

CpbÒ‡Âד  CÏ LÈtÓ ‡‡ ‡‰ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ»¬»«≈»¿«¿ƒ»
‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡Â ÔÈË·L ˙LÎÏ Cpz‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»«¿»»»

:ÌÏÚ ˙ÒÁ‡ C¯˙a CÈ·Ïƒ¿»«¿»«¬»«¬»

Ú¯‡a‡ה  CÏ e„ÈÏÈ˙‡c CÈa ÔÈ¯z ÔÚÎe¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿»
Ôep‡ ÈÏÈc ÌÈ¯ˆÓÏ C˙ÂÏ È˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«≈≈¿»»¿ƒ¿«ƒƒƒƒ
:ÈÓ„˜ ÔB‰È ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰LÓe ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿√»»
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:awri l` FOrùKixv did sqFi ixdW ¦¤©£Ÿ¤£¥¥¨¨¨¦
la` ,Fl degYWd ok iR lr s`e awril§©£Ÿ§©©¦¥¦§©£¨£¨

lirl(`"l f"n)i"Wx WxiR(EgYWIe d"c) §¥¥¥©¦©¦§©

did awrIW itl ,'eke DipCirA `lrY©£¨§¦¨¥§¦¤©£Ÿ¨¨

:sqFil KixvúmBW rci dWn zn`aE ¨¦§¥¤¡¤¤¨©¤©
`N` ,sFQA rxi`W FnM cxi drxR©§Ÿ¥¥§¤¥©©¤¨

:oM xn` zEkln cFaM mEXnb dxez ¦§©§¨©¥
(c)àaWgp mipWl FwENge ,xnFlM§©§¦¦§©¦¤§¨
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(d)á`dC ,FrnWnM 'i`A cr' `lŸ©Ÿ¦§©§¨§¨
aizM('p `"n lirl)mipa ipW cNi sqFilE' §¦§¥§¥ª©§¥¨¦

`AWkE ,'arxd zpW `FaY mxhA§¤¤¨§©¨¨¨§¤¨
lW mipW ipW xaM Eid sqFil awri©£Ÿ§¥¨§¨§¥¨¦¤

:mixaFr arxe dxez ¨¨§¦
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(å)ìò eéäé Eì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe«©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´
:íúìçða eàøwé íäéçà íL¥¯£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â Ez„ÏBÓe∑ עֹוד ּתֹוליד ּבמנין ,âאם יהיּו לא «¿¿¿ְְְִִִִַֹ
נכללים, יהיּו ּומנּׁשה אפרים ׁשבטי ּבתֹו אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבני
ואףֿעלּֿפי  הּנחלה, לענין ּבּׁשבטים ׁשם להם יהא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹולא
"לרב  ּכדכתיב: ּגלגלֹותם, למנין הארץ ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשנחלקה

מן  חּוץ ּבׁשוה נטל ואיׁש איׁש וכל נחלתֹו", ְְְְֲִִִֶַַַָָָָּתרּבּו
נקראּו לא מּכלֿמקֹום אּלּוׁשבטים ãהּבכֹורֹות, אּלא ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ּודגלים ( וׁשבט, ׁשבט לכל ונׂשיא הּׁשבטים, ׁשמֹות למנין הארץ ּגֹורל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהּטיל

ולזה  .)לזה ְֶֶָָ

(æ)éðàå|ïòðk õøàa ìçø éìò äúî ïctî éàáa ©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ
äøa÷àå äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa Cøca©¤½¤§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨

:íçì úéa àåä úøôà Cøãa íM̈Æ§¤´¤¤§½̈¦−¥¬¨«¤
i"yx£'B‚Â ÔctÓ È‡·a È‡Â∑ ׁשאני ואףֿעלּֿפי «¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְֲִִֶַַ

ּכ ולא ּכנען ּבארץ להּקבר להֹוליכני עלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמטריח
לחם  לבית סמּו מתה ׁשהרי ,לאּמ .עׂשיתי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

ı¯‡Œ˙¯·k∑ ּכמּדת אּמה, אלּפים והם ארץ, מּדת ƒ¿«∆∆ְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
ּתאמר  ולא הּדרׁשן. מׁשה רּבי ּכדברי ׁשּבת, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹֹּתחּום

עת ׁש ּבחברֹון. ּולקברּה מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּומנּקבת  חלּולה ׁשהארץ היה, .ּככברה äהּגריד ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ÌM ‰¯a˜‡Â∑ לחם לבית אפּלּו הֹולכּתיה ולא »∆¿¿∆»»ְְְֲִִֵֶֶַָֹ
לארץ  עלי ,åלהכניסּה ּבלּב ׁשּיׁש ּדע וידעּתי אבל , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לעזרה  ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ׁשעלּֿפי לæ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּדר עֹוברים והיּו נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָלבניה
עליהם  ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה על רחל יצאת ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשם,

ׁשּנאמר: לא)רחמים, וגֹו'",(ירמיה נׁשמע ּברמה "קֹול ְְְֱֲִִֶֶַַָָָ
נאם ֿוהּקדֹוׁש לפעּלת ׂשכר  "יׁש מׁשיבּה: ּברּוֿהּוא ְְְְִִֵֵַָָָָָָֻֻ

וׁשבּו וגֹו' 'ּכרּוב ה' ּתרּגם: ואּונקלֹוס לגבּולם". ּבנים ְְְְְְְְִִִֵָָָ
יֹום חריׁשת ׁשעּור ּכדי ארץ (ארעא', אחרים: ואֹומר )ספרים , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

מחרׁשה  ּכדי אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו קצב להם ׁשהיה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאני,
'ּכריב ּכדאמרינן: ּבלע"ז, קוריאד"א çותני'אחת, ְְְְִִִִַַַַָָָָ

ּכרבא' מּבי ּתעלא דמּסיק .'ּכּמה ְְֲִִֵַַַָָָָ
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'ziAd zxwr' lW xEYiEd zpEkY§©©¦¤£¤¤©©¦

ּבבֹואי  "ואני ליֹוסף יעקב ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹּבתחילת
"ּבּדר ׁשם ואקּברה גֹו' רחל עלי מתה ז)מּפּדן ּופירׁש(מח, . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לבניה, לעזרה ׁשּתהא ׁשם קברּתיה הּדּבּור "על־ּפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרׁש"י
ּובֹוכה  קברּה על רחל יצאת כּו' נבּוזראדן אֹותם ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשּיגלה

ׂשכר  יׁש מׁשיבּה והּקּב"ה כּו', רחמים עליהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומבּקׁשת
."ְִֵָלפעּולת

נקּב ׁשרחל מה לבאר ּדהּנה ויׁש אבינּו, יעקב ולא ּבּדר רה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
רׁש"י ּכֹותב אּמנּו רחל ויקרא)על ד"ה ד לא, היתה (ויצא "היא ְִִִֵֵֵַַָָָ

ÏÚו  ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È¯˙a „ÈÏB˙ Èc CÈ·e¿»ƒƒ«¿≈ƒ»¿«
:ÔB‰zÒÁ‡a ÔB¯˜˙È ÔB‰eÁ‡ ÌeL¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿

Ú¯‡a‡ז  ÏÁ¯ ÈÏÚ ˙˙ÈÓ ÔctÓ È˙ÈÓa ‡‡Â«¬»¿≈ƒƒ«»≈«¬«»≈¿«¿»
ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡„ ‡·e¯k „BÚa ‡Á¯‡a ÔÚÎ„ƒ¿««¿»¿»¿¿»¿«¿»¿≈«
˙Èa ‡È‰ ˙¯Ù‡ Á¯‡a Ônz dz¯·˜e ˙¯Ù‡Ï¿∆¿»¿»ƒ««»¿…«∆¿»ƒ≈

:ÌÁÏ»∆
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'xW`'C ,'cilFY m`' WxiR okl ,cilFIW¤¦¨¥¥¥¦¦©£¤
`Ed 'm`'C EpivnE li`Fd ,'m`' `Ed¦¦¨¦§¦

i"Wx WxitcM ,'xW`'(cr d"c)zWxtA £¤¦§¥¥©¦©§¨¨©
dxU iIg(h"i c"k lirl)`Ed 'xW`' mB ©¥¨¨§¥©£¤

:'m`'ãmihaXd EWxIW dlgp DzF`C ¦§¨©£¨¤¨§©§¨¦
zlgp' FnM ,mnW lr mi`xwp Eid̈¦§¨¦©§¨§©£©
mbe ,mNM oke 'oFrnW zlgp' F` 'oaE`x§¥©£©¦§§¥ª¨§©
dlgPd `xTi mixt`e dXpn zlgpl§©£©§©¤§¤§©¦¦¨¥©©£¨
zlgp' ,'dXpn zlgp' ,mnW lr©§¨©£©§©¤©£©
mEgY cg`e cg` lM xnFlM ,'mixt ¤̀§©¦§©¨¤¨§¤¨§
on cg` lM lFHIW FnM Fnvrl§©§§¤¦¨¤¨¦
Edfe ,'sqFi zlgp' `xTi `le ,mihaXd©§¨¦§Ÿ¦¨¥©£©¥§¤
mW mdl didi `le' lirl i"Wx hwPW¤¨©©¦§¥§Ÿ¦§¤¨¤¥
`xTi `le xnFl dvx ,'mihaXA©§¨¦¨¨©§Ÿ¦¨¥

:mnW lr dlgPdf dxez ©©£¨©§¨
(f)äoFWNn 'zxaM' WxiRW iR lr s`e§©©¦¤¥¥¦§©¦§

oFWlA DiwR`Cn mFwn lMn ,'dCn'¦¨¦¨¨¦§©§¥¦§
:iYxY DPin rnW 'zxaM'åxn`Y m`e ¦§©§©¦¨©§¥§¦Ÿ©

dxAwPW aizM `icdA wEqRA `de§¨©¨§¤§¨§¦¤¦§§¨
lgx ilr dzn' aizkC ,l`xUi ux`A§¤¤¦§¨¥¦§¦¥¨¨©¨¥
,l`xUi ux` `Ed orpkE ,'orpM ux`A§¤¤§©©§©©¤¤¦§¨¥
ux`A dxAwPW i`Ce `dC xnFl Wie§¥©§¨©©¤¦§§¨§¤¤
xirA FWExiR 'ux`l' `N` ,l`xUi¦§¨¥¤¨¨¨¤¥§¦
'zaWFp ux`' FnM ,miaWFi mc` ipAW¤§¥¨¨§¦§¤¤¤¤

(d"l f"h zFnW):æzWxtA `de ,dWwe(aWIe) §§¨¤§¨§¨¨©©¥¤

[`vIe](e"h 'l lirl)i"Wx WxiR(okl d"c) ©¥¥§¥¥¥©¦¨¥

`l wiCSd aMWnA dlflGW liaWA¦§¦¤¦§§¨§¦§©©©¦Ÿ
FzF`W xnFl Wie ,FOr xaTil dzkf̈§¨¦¨¥¦§¥©¤

FOr dxAwp `NW Dl mxFB did xaC̈¨¨¨¥¨¤Ÿ¦§§¨¦
,dWw oicr la` .dlRkOd zxrnA¦§¨©©©§¥¨£¨£©¦¨¤
xirA xaTdlE Klil dzkf `l dOl̈¨Ÿ¨§¨¥¥§¦¨¥¨¦
dxfrl `dYW icM `N` ,dcVA `le§Ÿ©¨¤¤¨§¥¤§¥§¤§¨

dfC xnFl oi`e ,'ebemxB cal mrHd §¥©§¤©©©§¨¨©
lgx dOl oM m`C ,dlflGW mEXn `le§Ÿ¦¤¦§§¨§¦¥¨¨¨¥
x`Xn xzFi awri mr dxAwp `lŸ¦§§¨¦©£Ÿ¥¦§¨
EdiieexzC KgxM lr `N` ,zFdO ¦̀¨¤¨©¨§¨§©§©§
Fl xn` `l dOl zFWwdl oi`e .EnxB̈§§¥§©§¨¨Ÿ¨©
xEACd iR lrW ,eiWkr cr dGn awri©£Ÿ¦¤©©§¨¤©¦©¦
zFxSd Fl zFNbl dvx `l iM ,did̈¨¦Ÿ¨¨§©©¨
m`C ,gxkdd zr cr `al micizrW¤£¦¦¨Ÿ©¥©¤§¥©§¦

izni` eiWkr `l(dix` xEB):ç,WExiR Ÿ©§¨¥¨©©§¥¥
:dpFWe WxFgg dxez ¥§¤



מה igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h ipy meil inei xeriy
ּבּמדרש איתא וכן הּבית". ב)עקרת ּפע"א, רבה "רחל (בראשית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבית". ׁשל עיקרֹו ְִִֶַָָָהיתה
מּמצֹות־עׂשה  ׁשּפטּורֹות יׂשראל, לנׁשי ּבנֹוגע מצינּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָוהּנה

ּגרמא א)ׁשהּזמן כט, קידושין מּתלמּוד (משנה ּפטּורֹות וכן , ְְְְְִֵֶַַַָָ
ב)ּתֹורה שם, ּבראׁשֹונים(קידושין ּומבֹואר תפלות . סדר (אבודרהם ְִִָָָ

ע"ג) ר"ס כלבו חול. צרכי של מּטלים הּנׁשים ׁשעל מּפני ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהּוא
אּלּו. מּדברים ּפטּורֹות ולכן ְְְִִִֵֵַַָָהּבית,

ׁשּיּוכלּו ׁשּכדי ויּתּור, ׁשל נפלאה ּתכּונה יׁש ׁשּלּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָונמצא,
על  מוּתרֹות הן הרי הּבית", ּכ"עקרת ּבתפקידן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלׁשּמׁש
לימּוד  ּכמֹו ּגלּויה, קדּוׁשה ּבּה ׁשּיׁש הּׁשם־יתּבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעבֹודת

ה' את עֹובדֹות זה ּובמקֹום מצֹות־עׂשה, וקּיּום ְְְְֲִִִֵֶֶַָהּתֹורה
האנׁשים, מה־ּׁשאין־ּכן הּבית. ּבצרכי העיסּוק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעל־ידי
ּבהם  ׁשּיׁש ּבדברים ּבעיקר היא הּקּב"ה את ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָעבֹודתם

ּגלּויה. ְְָָקדּוׁשה
ולא  ּבּדר נקּברה אּמנּו ׁשרחל מה לבאר יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועל־ּפי־זה
מעלה  יׁש הּבית" "עקרת ׁשהיא לרחל רק ּכי אבינּו, ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעקב
הּקבּורה  על ׁשנים ואלפי מאֹות ּבמׁש מוּתרת להיֹותּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזֹו,
ׁשּכׁשּיהיּו ּכדי הּמכּפלה, מערת - ּגלּויה קדּוׁשה ׁשל ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמקֹום
ׁשּיתחּיבּו ּכ ּכדי עד רצּוי, ּבלּתי ּומּצב ּבמעמד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל

לבניה"! עזרה "ּתהא - ְְְֵֶֶָָָָּגלּות

(ç):älà-éî øîàiå óñBé éða-úà ìûøNé àøiå©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤
i"yx£ÛÒBÈ ÈaŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑,לברכם ּבּקׁש ««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈ְְִֵָָ

ׁשכ  מּמּנּוונסּתּלקה ואחאב èינה ירבעם ׁשעתיד לפי , ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ
מּמנּׁשה  ּובניו ויהּוא מאפרים, ŒÈÓ.לצאת ¯Ó‡iÂ ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ«…∆ƒ

‰l‡∑?לברכה ראּויין ׁשאינן אּלּו יצאּו .מהיכן ≈∆ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ

(è)éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå äæa íéýìû¡Ÿ¦−¨¤®©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

i"yx£‰Êaé∑,ּכתּבה ּוׁשטר ארּוסין ׁשטר לֹו הראה »∆ְְְְִֵֶַַָָֻ
הּקדׁש רּוח עליו ונחה הּדבר, על רחמים יֹוסף .ּובּקׁש ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡ ‡ŒÌÁ˜ ¯Ó‡iÂ∑ הּכתּוב ׁשאמר זהּו «…«»∆»≈««¬»¬≈ֶֶַַָָ

יא) זרֹועתיו",(הושע על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי "ואנכי :ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּלקחם  עד אפרים, ּבׁשביל ּביעקב רּוחי ּתרּגלּתי ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאנכי

זרֹועֹותיו  .על ְַָ

ß zah 'h ipy mei ß

(é)Lbiå úBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðéòå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³
íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúà: Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«

(àé)éðô äàø óñBé-ìà ìàøNé øîàiåézìlô àì E ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦¨®§¦
:Eòøæ-úà íb íéýìû éúà äàøä äpäå§¦¥̧¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«

i"yx£‡ÏÈzÏlÙ∑ּפני ׁשאראה מחׁשבה לחׁשב לּבי מלאני ּכמֹו:∑ÈzÏlÙ.עֹוד ëלא מחׁשבה, (ישעיה לׁשֹון …ƒ»¿ƒְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ»¿ƒְְֲַָָ
פלילה טז) עׂשי עצה, .""הביאי ְֲִִִִֵָָָ

‡ÔÈl:ח  ÔÓ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ Èa ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿≈≈«¬««ƒ≈

ÈÈט  ÈÏ ·‰Èc Ôep‡ Èa È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»
:ÔepÎ¯·‡Â È˙ÂÏ ÔÚk Ôep·¯˜ ¯Ó‡Â ‡Î‰»»«¬«»≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ

ÈÊÁÓÏי  ÏekÈ ‡Ï e·ÈqÓ Ô¯˜È Ï‡¯NÈ ÈÈÚÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ¿∆¡≈
ÛÈt‚Â ÔB‰Ï ˜ÈMÂ d˙ÂÏ ÔB‰˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ¿¿«ƒ

:ÔB‰Ï¿

Ï‡יא  CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»
:CÈa ˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙È¯·Ò¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»¿»

minkg izty

(g)èin' aizkC dG dn ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©¤¦§¦¦
iOp i` ,oxiMn did `l awri ike ,'dN ¥̀¤§¦©£ŸŸ¨¨©¦¨¦©¦
`de ,'l`xUi `xIe' i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©©§¦§¨¥§¨

KEnqA('i wEqR)l`xUi ipire' aizM §¨¨§¦§¥¥¦§¨¥
df lre ,'zF`xl lkEi `l owGn EcaM̈§¦Ÿ¤Ÿ©¦§§©¤
KgxM lre ,'eke 'mkxal WTiA' WxiR¥¥¦¥§¨§¨§©¨§¨
FnM ,xn`w WcTd gExA '`xIe' i`d©©©§§©©Ÿ¤¨¨©§

'mixvnA xaW Wi iM awri `xIe'lirl) ©©§©£Ÿ¦¤¤¤§¦§©¦§¥

('` a"n:h dxez

(h)éxhW Fl d`xd dOl ,dWwe§¨¤¨¨¤§¨§©
dOle ,mingx WTiA KM xg`e oiqExi ¥̀¦§©©¨¦¥©£¦§¨¨
dNigYOW xnFl Wie .Ktidl dUr `lŸ¨¨§¥¤§¥©¤¦§¦¨
dvFx Fpi` ikd mEXnC xEaq did̈¨¨§¦¨¦¥¤
ipA mpi`W xaFQW mEXn ,mzF` Kxal§¨¥¨¦¤¥¤¥¨§¥
Fl d`xd Kkl ,mixfnn mde oiWECiw¦¦§¥©§¥¦§¨¤§¨
d`xW oeike ,mixfnn mpi`W 'eke xhW§©¤¥¨©§¥¦§¥¨¤¨¨
i`CeA xn` ,mzF` KxiA `l oicrW¤£©¦Ÿ¥©¨¨©§©©

WTiaE WcTd gEx EPOn dwNYqp¦§©§¨¦¤©©Ÿ¤¦¥
mingx(l"Wxdn):i dxez ©£¦©©§©

(`i)ëoeiM `hiWR ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦¨¥¨
aFWgi Ki` ,sxh sxHW xEaQW¤¨¤¨ŸŸ©¥©£
WxiR df lre .FzF` zF`xl daWgn©£¨¨¦§§©¤¥¥
lr dzlr `l xnFlM ,iAl ip`ln `lŸ§¨©¦¦¦§©Ÿ¨§¨©
`l `OW xnFle zxg` daWgn iYrC©§¦©£¨¨©¤¤§©¤¨Ÿ

:ig LzF` d`x`e sxhpai dxez ¦§©§¤§¤§©



igieמו zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h ipy meil inei xeriy

(áé)åétàì eçzLiå åékøa íòî íúà óñBé àöBiå©¥¬¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈
:äöøà̈«§¨

i"yx£Ì˙‡ ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ∑ הֹוציאם ׁשּנׁשקם, לאחר «≈≈…»ְְִֶַַָָָ
לׂשמאל, וזה לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיֹוסף

ּולברכם  עליהם ידיו לסמ.ÂÈt‡Ï eÁzLiÂ∑ ּכׁשחזר ְְְֲִֵֶָָָָֹ«ƒ¿«¿«»ְֶַָ
אביו ìלאחֹוריו  .מּלפני ְֲִִִֵַָָ

(âé)Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé çwiå©¦©´¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ
-úàå ìàøNé ìàîOîìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî ¦§´Ÿ¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®

:åéìà Lbiå©©¥−¥¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Ï‡ÓOÓ BÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡Œ˙‡∑ ׁשיהא וכון חברֹו, ׂשמאל ּכנגד ימינֹו חברֹו, לקראת הּבא ∆∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

לברכה  מיּמן .הּבכֹור, ְְְִַָָָֻ

(ãé)íéøôà Làø-ìò úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ
ìkN äMðî Làø-ìò BìàîN-úàå øéòvä àeäå§´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ

:øBëaä äMðî ék åéãé-úà¤¨½̈¦¬§©¤−©§«
i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ ÏkN∑ היה יֹודע ּכי ּומּדעת, לכ ידיו את הׂשּכיל וחכמה, ּבהׂשּכל 'אחּכימּנּון', ּכתרּגּומֹו: ƒ≈∆»»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ואףֿעלּֿפיֿכן  הּבכֹור, מנּׁשה עליו îּכי ימינֹו ׁשת .לא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 432 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dede xar ± mixt`e dXpn§©¤§¤§¨¦¨©§Ÿ¤

והּוא  אפרים על־ראׁש וּיׁשת את־ימינֹו יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוּיׁשלח
מנּׁשה על־ראׁש ואת־ׂשמאלֹו יד)הּצעיר (מח, ְְְִֶֶַַַָֹֹ

ׂשּכל  יֹוסף, ּבני את ּבברכֹו אבינּו, ׁשּיעקב מסּפר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּבפרׁשתנּו
מּמנּׁשה. הּצעיר אפרים ראׁש על ימינֹו את והּניח ידיו ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹאת
מּמּנּו" "יגּדל ׁשאפרים יעקב הׁשיב יֹוסף, ּתמיהת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹועל

ְִֶַ(מּמנּׁשה).
הּוא  יֹותר, ּגדֹולה ּברכה מקּבל ׁשהּבכֹור הּטעם ּבאּור: ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָּדרּוׁש
"יגּדל  ׁשאפרים ּומּכיון אחיו, ׁשאר לגּבי מעלה לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּצד
לכאֹורה  הּבכֹור, יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע מּדּוע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּמּנּו",

הּבכֹור? יהיה ׁשאפרים להיֹות צרי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָהיה
ּבזה: ְְֶַַָָָוההסּברה

עבֹודתֹו אפן את מבּטאים לבניו קרא ּׁשּיֹוסף ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשמֹות

ּבמצרים: ְְְִִִַּבהיֹותֹו
ּכל  ואת עמלי ּכל את אלקים נּׁשני "ּכי מּלׁשֹון הּוא ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמנּׁשה
ּכתֹוצאה  ׁשאּבד העבר את ליֹוסף הזּכיר מנּׁשה אבי". ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבית
ּבעבֹודת  ויחלׁש עברֹו את חלילה יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּגלּותֹו.

'מנּׁשה'. ּבנֹו ׁשם את קרא הּוא ְְֵֶֶַָָה',
זהּו עניי". ּבארץ אלקים הפרני "ּכי מּלׁשֹון הּוא אפרים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹואּלּו
ּבעבֹודתֹו ּבֹו ׁשּנפעל והעּלּוי הּיתרֹון על והֹודאה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָׁשבח

ְְִִַּבמצרים.
על־ידי  ּדוקא ּכי מּמנּׁשה: "יגּדל" ׁשאפרים יעקב קבע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלכן
ּבמקֹום  ּגם ּבאֹור  מֹוסיפים יעקב ׁשּצאצאי ּבמצרים, ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּפרּיה
ׁשּבירידה  והּיתרֹון יעקב, ׁשל ׁשלמּותֹו מתּגּלה ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהחׁש
"אפרים" היא יעקב מּצד הרצּויה העבֹודה ולכן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלּגלּות,

ÏÚיב  „È‚Òe È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â¿«≈≈»¿ƒ√»ƒ¿≈«
:‡Ú¯‡ ÏÚ È‰Bt‡«ƒ««¿»

dÈÓÈaיג  ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È ÛÒBÈ ¯·„e¿«≈»«¿≈»∆¿«ƒƒƒ≈
dÏ‡Óq· ‰MÓ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‡ÓqÓƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ ·È¯˜Â Ï‡¯NÈ„ ‡ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

¯LÈ‡יד  ÏÚ ÈeLÂ dÈÓÈ ˙È Ï‡¯NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈¿«ƒ«≈»
‡LÈ¯ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ ‡e‰Â ÌÈ¯Ù‡„¿∆¿«ƒ¿¿≈»¿»¿»≈«≈»
‰LÓ È¯‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰MÓ„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈¿«∆

:‡¯Îea¿»

minkg izty

(ai)ì(awri zlgp)lif`C il d`xp , ©£©©£Ÿ¦§¤¦§¨¥
uTn zWxtA WxiRW Dinrhla"n lirl) §©§¥¤¥¥§¨¨©¦¥§¥

(EegYWIe d"c 'e`xwOAW d`egYWd lkC , ©¦§©£§¨¦§©§¨¨¤©¦§¨
`liOnE ,milbxe mici hEXiR `Ed¦¨©¦§©§©¦¦¥¨
lFki did `l eia` iptl cnFr FcFrA§¥¦§¥¨¦Ÿ¨¨¨
xfgWM i`Ce `N` ,gHYWdl§¦§©¥©¤¨©©§¤¨©

:'ekebi dxez

(ci)î'iM' lkC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨¦

,dlrnN` mrh zpizp `id `xwOAW¤©¦§¨¦§¦©©©©§©§¨
oFWl 'lMU' WxtnC mEBxYd WExitlE§¥©©§¦§¨¥¦¥§
df lre .mrh zpizp df oi` ,dnkg̈§¨¥¤§¦©©©§©¤

lr s`e' WxiRiR lr s` xnFlM ,'ok iR ¥¥§©©¦¥§©©©¦
,'eke xFkAd dXpn iM rcFi didW¤¨¨¥©¦§©¤©§
wEqRd WxtOW FnM dnkg Epiide§©§¨§¨§¤§¨¥©¨
azke .'eke 'ipA iYrci' KEnqA§¨¨©§¦§¦§¨©
lr s`' FnM 'iM' EWxiR miAx ,l"Wxdn©©§©©¦¥§¦§©©

`Ed KM `N` ,il d`xp oi` la` ,'iR¦£¨¥¦§¤¦¤¨¨
mrh ozpe ,'eici z` lMU' ,xEAigd©¦¦¥¤¨¨§¨©©©
KFtdIW Fl xn` `l dOle lMU dOl̈¨¦¥§¨¨Ÿ¨©¤©£
dWpnE Fpinin mixt` cinrIW¤©£¦¤§©¦¦¦§©¤
dvFx ,'xFkAd dXpn iM' ,Fl`nVn¦§Ÿ¦§©¤©§¤
`l xFkAd dXpn didW liaWA xnFl©¦§¦¤¨¨§©¤©§Ÿ

:FzF` WiIal dvFx dideh dxez ¨¨¤§©¥
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.החׁש ּבמקֹום ּגם ּבאֹור ְִֶַַָָָֹהֹוספה

האיׁשית  ּבעבֹודתֹו ּכי הּבכֹור", "מנּׁשה יֹוסף ּבעבּור ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואּלּו
לנק  עליו מּפניו היה ּוׁשמירה מרע" "סּור ׁשל ּבקו ּתחּלה ט ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹ

את  ולכן, אביו. ּבית את ׁשכח ׁשּלא – עברֹו זכרֹון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל־ידי
מנּׁשה. קרא עבֹודתֹו, ּתחּלת את וסּמל ׁשּנֹולד הּבכֹור, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבנֹו
ּפעּלה  טֹוב", ּב"עׂשה להתחיל יכֹול היה מּכן לאחר ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻרק

'אפרים'. הּׁשני לבנֹו ולקרא – ְְְְִִִִֵֶַַַָֹּבּגלּות
אף  על ּכי הּבכֹור; יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָולכן
היינּו, והתּגּלּות, ּבלדה ּכׁשּמדּבר אפרים, ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּמעלה
– מרע" "סּור הּוא הראׁשֹון הּדבר ּבפעל, העבֹודה ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹסדר
אפרים, – טֹוב" "ועׂשה להיֹות יכֹול אחר־ּכ ורק ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ"מנּׁשה",

למעלהמה־ּׁשאין־ּכן נעלה.מצד יֹותר ׁשאפרים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

(åè)eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà Cøáéå©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸
éúà äòøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì éúáà£Ÿ©³§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½

:äfä íBiä-ãò éãBòî¥«¦−©©¬©¤«

(æè)íéøòpä-úà Cøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»¤©§¨¦¼
ebãéå ÷çöéå íäøáà éúáà íLå éîL íäá àøwéå§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬

:õøàä áø÷a áøì̈−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙‡ Ï‡b‰ C‡Ïn‰∑ להׁשּתּלח הרגיל מלאð ««¿»«…≈…ƒְְְִִֵַַַָָָ

מלא אלי "וּיאמר ׁשּנאמר: ּכענין ּבצרתי, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלי
אל" ּבית האל אנכי וגֹו' יעקב ּבחלֹום: .האלהים ְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָֹֹֹ

ÌÈ¯Úp‰Œ˙‡ C¯·È∑ מנּׁשהñ ואפרים.eb„ÈÂ∑ ¿»≈∆«¿»ƒְְְִֶֶַַ¿ƒ¿
ׁשֹולטת  הרע עין ואין ורבים, ׁשּפרים הּללּו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּדגים

.ּבהם  ֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr gl mgpn zxez)

הארץ ּבקרב לרב טז)וידּגּו 'עלמא ארץ(מח, היינּו – ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבחסידּות,יםּדאתּגליא'. ּומבאר ּדאתּכּסיא'. 'עלמא היינּו – ְְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹ

אֹורֹות  אֹותם יתּגּלּו ּדאתּגליא' ּב'עלמא ׁשּגם היא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשהּברכה

'יחּודא  המׁשכת ענין והּוא ּדאתּכּסיא'. ּב'עלמא ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּמאירים
ּתּתאה'. ּב'יחּודא ְִִַָָָָָעילאה'

ß zah 'i iyily mei ß

(æé)Làø-ìò Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©¬Ÿ
dúà øéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéòa òøiå íéøôà¤§©−¦©¥´©§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬Ÿ¨²

:äMðî Làø-ìò íéøôà-Làø ìòî¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
i"yx£ÂÈ·‡Œ„È CÓ˙iÂ∑ּבנֹו ראׁש מעל ּבידֹוòהרימּה .ּותמכּה «ƒ¿…«»ƒְְְִֵֵַָָָָֹ

(çé)øëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ
ðéîé íéN:BLàø-ìò E ¦¬§¦«§−©Ÿ«

‡·‰˙Èטו  eÁÏÙ Èc ÈÈ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e»ƒ»≈«¬»¿»ƒ¿»¬»»«
È˙È‡cÓ È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒƒ¿ƒ»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú«»»≈

È˙טז  C¯·È ‡LÈa ÏkÓ È˙È ˜¯Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»ƒ»¿»≈»
È˙‰·‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰· È¯˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ≈«»¿ƒ¿¿≈¿¿ƒ¿¬»»«
È· B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ ÈeÎe ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡L‡¡»»««¿»

ÏÚיז  dÈÓÈ „È È‰e·‡ ÈeL È¯‡ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«
‡„È „ÚÒe È‰BÈÚa LÈ‡·e ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ≈̄»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈¿»
ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚÓ d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e·‡„¿»ƒ¿«¬»»»«≈«≈»¿∆¿«ƒ

:‰MÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d˙eÁp‡Ï¿«»««≈»ƒ¿«∆

„ÔÈיח  È¯‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ»≈«»¬≈≈
:dLÈ¯ ÏÚ CÈÓÈ ÂL ‡¯Îea¿»«¿ƒ»«≈≈

minkg izty

(fh)ðmEW lF`bl gM K`lnl oi`W¤¥§©§¨Ÿ©¦§
:`Ed KExA WFcTd zEWx `lA mc`ñ ¨¨§Ÿ§©¨¨

lrC xn`Y `NW ,df Wxtl KxvEd§©§¨¥¤¤ŸŸ©§©
`dC ,`Ed mixt`e dXpn e`l KgxM̈§¨©§©¤§¤§©¦§¨

KEnqA aizM('k wEqR)mFIA mkxaie' §¦§¨¨©§¨£¥©
mrR Kxal Fl KixS dnE ,'ebe '`Edd©©¨¦§¨¥©©
mipA md 'mixrp'C `pin` dede ,zxg ©̀¤¤©£¨£¦¨¦§¨¦¥¨¦
df lM mrC WxiR okl ,sqFi lW miPhw§©¦¤¥¨¥¥¥§¦¨¤

`l `dC ,md mixt`e dXpn KgxM lr©¨§¨§©¤§¤§©¦¥§¨Ÿ
mzF` KxiaC `de ,mixg` mipA Fl Eid̈¨¦£¥¦§¨§¥¥¨
aizM `kdC xnFl Wi ,minrR iYW§¥§¨¦¥©§¨¨§¦
FzkxaA mzF` llke 'sqFi z` Kxaie'©§¨¤¤¥§¨©¨§¦§¨
iptA mzF` KxiA `l la` ,sqFi lW¤¥£¨Ÿ¥©¨¦§¥
iptA dkxA mdl qgii KM xg`e ,mnvr©§¨§©©¨¦¥¨¤§¨¨¦§¥

.Fnvr(igxfn xESiw)d`xp iYrC zEIprle , ©§¦¦§¨¦§©£¦©§¦¦§¤
,dricid `"dA 'mixrPd' aEzMW ipRn¦§¥¤¨©§¨¦§¥©§¦¨

m` iM ExMfp `le ,lirl mixMfPd©¦§¨¦§¥§Ÿ¦§§¦¦
sqFil clFp `l mB ,mixt`e dXpn§©¤§¤§©¦©Ÿ©§¥

lirl WxiR `dC ,mixrp x`W'e wEqR) §¨§¨¦§¨¥¥§¥¨

(LYclFnE d"cm` 'YclFd xW`' ©§§£¤©§¨¦
:clYfi dxez ¥¥
(fi)òdnxdW ipRn ,oM Wxtl KxvEd§©§¨¥¥¦§¥¤£¨¨

dxFOW 'KnzIe' zNnE dxqdd `idW¤¦©£¨¨¦©©¦§Ÿ¤¨
:miktd ipW md dkinQd lrgi dxez ©©§¦¨¥§¥£¨¦
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(èé)àeä-íb ézòãé éðá ézòãé øîàiå åéáà ïàîéå©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬
ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå íòì-äéäé¦«§¤§−̈§©´¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´

:íéBbä-àìî äéäé Bòøæå epnî¦¤½§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«
i"yx£ÈzÚ„È È· ÈzÚ„È∑ ׁשהּואô הּבכֹור.‡e‰ŒÌb »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«

'B‚Â ÌÚlŒ‰È‰È∑,מּמּנּו לצאת ּגדעֹון ׁשעתיד ƒ¿∆¿»¿ְִִִֵֶֶָָ
עלֿידֹו נס עֹוׂשה ‡ÂÈÁ.ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ÌÏe‡Â ֵֶֶַַָָָ¿»»ƒ

epnÓ Ïc‚È ÔËw‰∑,מּמּנּו לצאת יהֹוׁשע ׁשעתיד «»…ƒ¿«ƒ∆ְִִֵֶֶַָָֻ

ליׂשראל  ּתֹורה וילּמד הארץ את BÚ¯ÊÂ.ׁשּינחיל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ¿«¿
ÌÈBb‰Œ‡ÏÓ ‰È‰È∑ ּבצאת יתמּלא העֹולם ׁשמעֹוöּכל ƒ¿∆¿…«ƒְְְִִֵֵַָָָ

אּילֹון ּכׁשּיעמ ּוׁשמֹו, ּבעמק וירח ּבגבעֹון חּמה .יד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(38 'nr i zegiy ihewl)

הּגֹוים  מלא יהיה וזרעֹו מּמּנּו יגּדל הּקטן אחיו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹואּולם
יט) הּבכֹור,(מח, מנּׁשה, את יעקב ּבר לא מּדּוע לׁשאל: ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹיׁש

ּדהּנה  והענין, הּקטן. מאחיו ׁשּיגּדל – עצמּה זֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבברכה
ּבארץ"), הּגפן את הּמברי" (ּכמֹו 'המׁשכה' ּפרּוׁשּה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ'ּברכה'

ׁשענינּה ולאלהמׁשיהיינּו מּמקֹורֹו, ׁשאינֹולחּדׁשּדבר ּדבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּמנּׁשה  ּבברכתֹו לפעל יעקב יכֹול היה לא לכן ּבּמקֹור. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹקּים

ּבּמקֹור. הּמּצב הּוא ּכ ׁשּלא מּכיון מאפרים, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיגּדל

(ë)ìàøNé Cøáé Ea øBîàì àeää íBia íëøáéå©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³¦§¨¥Æ
íNiå äMðîëå íéøôàk íéýìû EîNé øîàì¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤

:äMðî éðôì íéøôà-úà¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ C¯·È Ea∑ יברכם ּבניו, את לבר הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְֵֵֶַָָָָָ

לבנֹו איׁש ויאמר ּכאפרים ÷ּבברכתם אלהים יׂשימ" : ְְְְְְְְֱִִִִִִֶַַָָֹֹ
‡˙ÌÈ¯Ù‡Œ.וכמנּׁשה" ÌNiÂ∑ לפני ּבברכתֹו, ְְִֶַ«»∆∆∆¿«ƒְְְִִֵָ
הּנׂשיאים øמנּׁשה  ּובחנּכת ּבדגלים להקּדימֹו ,. ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֻ

(àë)äéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënò íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

(áë)éçà-ìò ãçà íëL Eì ézúð éðàåøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
ãiî ézç÷ì:ézL÷áe éaøça éøîàä ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

i"yx£EÏ Èz˙ È‡Â∑ להתעּסק טֹורח ׁשאּתה ùלפי «¬ƒ»«ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָ
לּבקבּורתי, נתּתי אני ואי úוגם ּבּה, ׁשּתּקבר נחלה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: ׁשכם, זֹו כד)זֹו? יֹוסף (יהושע עצמֹות "ואת ְְְֱֵֶֶֶֶַַ

ּבׁשכם" קברּו מּמצרים י ׂשראל ּבני העלּו ÌÎL.אׁשר ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָ¿∆
EÈÁ‡ŒÏÚ „Á‡∑ל ּתהיה היא מּמׁש, חלק àׁשכם ««««∆ְְְִִֵֶֶֶַָ

אחי על יתרה ÈzL˜·e.אחד Èa¯Áa∑ּכׁשהרגּו ְֵֶֶַַָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְֶָ

‡Ûיט  ‡Ú„È È¯· ‡Ú„È ¯Ó‡Â È‰e·‡ ·È¯ÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»¿ƒ¿«¿»«
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:‡iÓÓÚa¿«¿«»

C¯·Èכ  Ca ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔepÎÈ¯·e¿≈ƒ¿»«¿≈«»¿»≈
‰MÓÎÂ ÌÈ¯Ù‡k ÈÈ CÈeLÈ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«∆

:‰MÓ Ì„˜ ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÈÂLÂ¿«≈»∆¿«ƒ√»¿«∆

È‰ÈÂכא  ˙È‡Ó ‡‡ ‡‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈»¬»»ƒƒ≈
‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ·È˙ÈÂ ÔBÎcÚÒa ÈÈc ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿≈¿»≈»¿¿«¿»

:ÔBÎ˙‰·‡c«¬»«¿

‡CÈÁכב  ÏÚ ¯ÈzÈ „Á ˜ÏeÁ CÏ ˙È·‰È ‡‡Â«¬»¿»ƒ»«««ƒ««»
È˙BÏˆa ‰‡¯BÓ‡„ ‡„ÈÓ ˙È·ÈÒ Ècƒ¿≈ƒƒ»∆¡»»ƒ¿ƒ

:È˙eÚ··e¿»ƒ

minkg izty

(hi)ôxn`Y `NW ,Wxtl KxvEd§©§¨¥¤ŸŸ©
,mrl didi `Ed mbC iYrci ipA iYrcï©§¦§¦¨©§¦§©¦§¤§¨
rcFi did sqFi mBW rnWn dide§¨¨©§©¤©¥¨¨¥©
aWg sqFIW wx ,mrl didi dXpOW¤§©¤¦§¤§¨©¤¥¨©
ikd mEXnE ,rcFi Fpi` Epia` awrIW¤©£Ÿ¨¦¥¥©¦¨¦
EdFnM rcFi `Ed mBW awri Fl xn`ẅ¨©©£Ÿ¤©¥©¨
WxFtn `l df ,mrl didi mbe lCbIW¤¦§©§©¦§¤§¨¤Ÿ§¨
iM `N` xn`w `l sqFi iM ,`xTA©§¨¦¥Ÿ¨¨©¤¨¦
iYrci WxiR dfle ,xFkAd `Ed dXpn§©¤©§§¨¤¥¥¨©§¦

iYrci ipAcFre ,xFkAd `Ed iM LzFnM §¦¨©§¦§§¦©§§
mBW ,rcFi dY` oi`X dn ip` rcFi¥©£¦©¤¥©¨¥©¤©
rcFi ip` z`f mBW mrl didi `Ed¦§¤§¨¤©Ÿ£¦¥©

:lCbIWödidi Frxfe'C i"Wxl dWwC ¤¦§©§¨¤§©¦¦§©§¦§¤
mivFtp Eidi FrxGW rnWn 'miFBd `ln§Ÿ©¦©§©¤©§¦§§¦
,`Ed dllw df dAxC`e ,mlFrd lkA§¨¨¨§©§©¨¤§¨¨
xnFl dvFx ,'ek 'FrnW' WxiR df lre§©¤¥¥¦§¤©
didi Frxf mWe xn` EN`M ,FNW mW¥¤§¦¨©§¥©§¦§¤
dOge gxi ici lr EpiidC ,mlFrd lkA§¨¨¨§©§©§¥¨¥©§©¨

:mlFrd lkA oi`xPWk dxez ¤¦§¦§¨¨¨
(k)÷llM `Ed 'l`xUi' xn`n iM¦©£©¦§¨¥§©

xn` Ki`e ,miAx oFWl `Ede ,l`xUi¦§¨¥§§©¦§¥¨©
siqFd okl ,cigi oFWl `EdW 'LniUi'§¦§¤§¨¦¨¥¦

:'eke 'Fpal Wi` xn`ie'ødniVdW §Ÿ©¦¦§¤©¦¨
z` gwl `NW ,'zEIWOn' Dpi` z`Gd©Ÿ¥¨©¨¦¤Ÿ¨©¤

`N` ,dXpn iptl FzF` mUe mixt ¤̀§©¦§¨¦§¥§©¤¤¨
,dlrn zniU `id z`Gd dniVd©¦¨©Ÿ¦¦©©£¨
milbCl dlrOA mcFw `EdW¤¥©©£¨©§¨¦

:'eke`k dxez

(ak)ù'gxFh dY`W' xnFl KxvEd§©©¤©¨¥©
df wEqtl oi` df `lAW ipRn ,'eke¦§¥¤§Ÿ¤¥§¨¤

:dlrnl xEXw mEWúLl iYzp' WxiR ¦§©§¨¥¥¨©¦§
FkxAW zFkxA ozF`AW itl ,'xaM§¨§¦¤§¨§¨¤¥§
xn` Kkl ,FA oieW lMd Eidi KM xg ©̀©¨¦§©Ÿ¨¦§¨¨©
Ll iYzp xnFl dvFx ,'iYzp' FfA Fl§¨©¦¤©¨©¦§

zFkxA ozF` llkA didi `le(l"Wxdn): §Ÿ¦§¤¦§©¨§¨©©§©

à(l"Wxdn)'mkW' m`C ,i"Wxl dWwC , ©©§©§¨¤§©¦§¦§¤



מט igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iyily meil inei xeriy
סביבֹותיהם  ּכל נתּכּנסּו ׁשכם, אנׁשי את ולוי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשמעֹון
ּדבר  ּכנגּדן. מלחמה ּכלי יעקב וחגר להם, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהזּדּוג
ׁשני  ּבניו ׁשּיּטלּו הּבכֹורה, היא אחד", "ׁשכם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאחר:
והרּבה  ּכתרּגּומֹו, הּוא, חלק לׁשֹון ּו'ׁשכם', ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָחלקים,

ּבּמקרא: ּדֹומים לֹו כא)יׁש ׁשכם",(תהלים תׁשיתמֹו "ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַָ
לפני  ׂשֹונאי ס)לחלקים.áּתׁשית ׁשכם",(שם "אחּלקה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָ

ו) חלקֹו,(הושע איׁש ירּצחּוֿׁשכמה", ג)"ּדר (צפניה ְְְְִֶֶֶֶַָ
אחד" ׁשכם ‰‡È¯Ó."לעבדֹו „iÓ ÈzÁ˜Ï ¯L‡∑ ְְְֶֶָָ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒ

מעׂשה  ׁשעׂשה עׂשו, ׁשהיה âמּיד אחר: ּדבר אמֹורי. ֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
פיו  ּבאמרי אביו ÈzL˜·e.צד Èa¯Áa∑ חכמתי ãהיא ְְִִִֵָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְִִָָ

ולוי,(ּותפּלתי ׁשמעֹון ׁשל חרּבם על לפרׁש ּדאיֿאפׁשר ׁשּכתב ּברא"ם ועּין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלאוֿהכי  ּדעּתי, ולענּיּות זה. על עליהם ּכעס ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדהא

ׁשּלקחּוהּו מּפני ליֹוסף ׁשּנתנֹו על יהיה טעם ּנתינת ּדמה עליהם, לפרׁש ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאיֿאפׁשר

לׁשמעֹון  ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה אדרּבא, והלא ּובקׁשּתם, ּבחרּבם ולוי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשמעֹון

ודֹוק  ליֹוסף, ולא .)ולוי, ְְְְִֵֵֹ

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)
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åBàönäa ýåýé eLøcíëa éeöî àeä ãBòa:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
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:ìëàì íçìåàéã äéäé ïkéøá §¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ
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oFWl 'cg`' aizM dOl xird mW `Ed¥¨¦¨¨§¦¤¨§
xir` e`l 'cg`' KgxM lr `N` ,xkf̈¨¤¨©¨§¨¤¨©©¦
Ll didY mkW xird' WxiR okl ,i`ẅ¥¨¥¥¥¨¦§¤¦§¤§

:'cg` wlgáiM' lr WExiR `Ed ¥¤¤¨¥©¦
:'mkW FnziWYâdWw df mrh itlE §¦¥¤¤§¦©©¤¨¤

WxiR okl ,ixFn`l `weC EdOC dOl̈¨¦¨©§¨¨¡¦¨¥¥¥
Fl did ,dWw xg` xaclE .xg` xaC̈¨©¥§¨¨©¥¨¤¨¨
Kixv okl ,'ixFn`' `le 'ixn`' xnFl©¦§¥§Ÿ¡¦¨¥¨¦

minrh ipWl(l"Wxdn):ã,xnFl dvFx ¦§¥§¨¦©©§©¤©
axgW FnM ,dnkg Epiid 'iAxgA'§©§¦©§¨§¨§¤¤¤

dliSn dnkgd KM DlrA z` dliSn©¦¨¤©§¨¨©¨§¨©¦¨
xn`PW oiprM ,DlrA z`(a"i 'f zldw) ¤©§¨§¦§¨¤¤¡©Ÿ¤¤

`Ed 'iYWwaE' ,'dilra dIgY dnkgd'©¨§¨§©¤§¨¤¨§©§¦
:dNitzE dWTA oFWl` dxez §©¨¨§¦¨



נ

áéïeìáez íBìLáe eàöú äçîNá-ék¦«§¦§¨´¥¥½§¨−«¨®

-ìëå äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨

:óë-eàçîé äãOä éöòâéõeöòpä úçz £¥¬©¨¤−¦§£¨«©³©©«©£Æ

äéäå ñãä äìòé ãtøqä úçúå LBøá äìòé©£¤´§½§©¬©©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³

ì ýåýéì:úøké àì íìBò úBàì íLàäk ©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈¬Ÿ¦¨¥«µŸ

-ék ä÷ãö eNòå ètLî eøîL ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈©£´§¨®̈¦«

:úBìbäì éú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−§¦¨«

á÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòé LBðà éøLà©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤¨−̈©£¦´

úBNòî Bãé øîLå Bìlçî úaL øîL dä®Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥£¬

:òø-ìkâ-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå ¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤

Bnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì ýåýé§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®

:Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàåãäë-ék §©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ

:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì äåäé øîà |¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−¦§¦¦«

ä:úøké àì øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe éúéáa íäì ézúðå§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«
åì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeúaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìe BúøL §¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ

:éúéøáa íé÷éæçîe BìlçîæíäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà íéúBàéáäå ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯

ò ïBöøì íäéçáæå:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìçõa÷î ýåýé éðãà íàð §¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−

:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

mixn zxhrmixn zxhr
éúçèáä íi÷úz éàcåaL:áéäçèáää éäBæåeàöú äçîNá-ékúeìbä ïî ¤§©©¦§©¥©§¨¨¦§¦©©§¨¨¦«§¦§¨´¥¥½¦©¨

ïeìáez íBìLáe,íëöøàì eàáezíëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää §¨−«¨®§§©§§¤¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ
äpø,ìLî Cøcóë-eàçîé äãOä éöò-ìëåäæ íb ,çBîNì íäétëa eké ¦½̈¤¤¨¨§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©§©¥¤¦§©©¤

äöéìî ïéðò:âéúçzíB÷îaõeöòpäíéòLøäLBøá äìòéeìLîé ¦§©§¦¨©³©¦§©«©£Æ¨§¨¦©£¤´§½¦§§

íé÷écöãtøqä úçúåíä õeöòðå ©¦¦§©¬©©¦§−̈§©£¥

íéöB÷ éðéîäéäå ñãä äìòéøácä ¦¥¦©£¤´£©®§¨¨³©¨¨

äfäì ýåýéìíLäøeábúBàìãò ©¤©«Ÿ̈Æ§¥½§¨§¬©

:úøké àì íìBòàéðáì øîà −̈¬Ÿ¦¨¥«¨©¦§¥

úeìbäeøîL ýåýé øîà äk ©¨µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬
ètLîBøéáçì íãà ïéaeNòå ¦§−̈¥¨¨©£¥©£´
ä÷ãö,íB÷nì íãà ïéaäáBø÷-ék §¨®̈¥¨¨©¨¦«§¨³

àBáì éúòeLéäæ éãé ìòéú÷ãöå §«¨¦Æ¨½©§¥¤§¦§¨¦−
úBìbäìúàéa úákòî äáeLzä ÷øå §¦¨«§©©§¨§©¤¤¦©

çéLnä:á-äNòé LBðà éøLà ©¨¦©©§¥³¡Æ©£¤
úàfähîì øeîàä úàíãà-ïáe ½Ÿ¤¨¨§©¨¤¨−̈

Bìlçî úaL øîL da ÷éæçé©£¦´¨®Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½
Bìlçlî-ìk úBNòî Bãé øîLå ¦§©§§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨
:òøâøëpä-ïa øîàé-ìàå ¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈

ýåýé-ìà äåìpäBa ïéîàäìøîàì ©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ§©£¦¥½Ÿ
Bnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®
,íänò ìa÷à àìå äáBhä eìa÷é úòa§¥§©§©¨§Ÿ£©¥¦¨¤

÷cöà änì ïk íàåøîàé-ìàå §¦¥¨¨¤§©§©Ÿ©Æ
Láé õò éðà ïä ñéøqäéðéàå ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«§¥¦

ìòå ïBøkæì éîL øàMé àìå ,éøt ìcâî§©¥§¦§Ÿ¦¨¥§¦§¦¨§©

ékøc øMéà äî:ãeøîLé øLà íéñéøqì äåäé øîà | äë-ék ¨£©¥©§¦¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ
íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe éúBúaL-úàíéæçBàéúéøáa ¤©§©½¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−£¦¦§¦¦«

éúøBúa:äéúéáa íäì ézúðåìëéäaéúîBçáeïéøãäðqä áLBîa §¨¦§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³©¥¨§«Ÿ©Æ§©©©§¤§¦

íéð÷fäåãéçáLe äìòî íB÷îíLåøác àeäå ,äáBèì øBkæiLáBèøúBé §©§¥¦¨´§©£¨§¨¨¥½¤¦§§¨§¨¨−¥

àaä ïBøkfîíL úBðaîe íéðaî ¦¦¨©¨¦¨¦´¦¨®¥³
ãò äáBèìàì øLà Bì-ïzà íìBò §¨©¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ
úøkéBîL ïBøëæ:åøëpä éðáeéðáe ¦¨¥«¦§§§¥´©¥À̈§¥

íénòäýåýé-ìò íéåìpä'ä ìà ¨©¦©¦§¦³©§Ÿ̈Æ¤

ìýåýé íL-úà äáäàìe BúøL §¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½
ìk íéãáòì Bì úBéäìíäá éî ¦§¬−©£¨¦®¨¦¨¤

øLàBìlçî úaL øîL £¤Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½
éúéøáa íé÷éæçîeéúøBúa: ©£¦¦−¦§¦¦«§¨¦

æ:øibúäì eàBáiLkíéúBàéáäåúà §¤¨§¦§©¥©£¦¦º¤

älà ìk íéNBòäéLã÷ øä-ìàìà ¨¦¨¥¤¤©´¨§¦À¤

Lc÷nä úéaíézçnNåíçnNà ¥©¦§¨§¦©§¦Æ£©§¥

éúlôz úéáaìltúäì ïëenä úéaa §¥´§¦¨¦½©©¦©¨§¦§©¥

,éðôì íLíäéçáæå íäéúìBòeéäé ¨§¨©Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§

íéìa÷îéúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì §ª¨¦§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½
àøwé älôz-úéaïëeî äéäé-ìëì ¥§¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨§¨

:íénòäçýåýé éðãà íàð ¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½
õa÷îõa÷îäãBò ìàøNé éçãð §©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®²
õa÷àíéøbåéìòúBéäì ìàøNé ìò £©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥¦§

íéôñBðåéöa÷ðììàøNiî: ¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³

øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøé§¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬

:LãwäãeáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ

BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ§¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨¨®¦§¦¯¦§©§²

:íéîé áøî Bãéaäeàìné øéòä úBáçøe §¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåøîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ

äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½

:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîia©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«



ני igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy

ß zah `"i iriax mei ß

èî(à)äãébàå eôñàä øîàiå åéða-ìà á÷òé àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ§©¦´¨
:íéîiä úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà íëì̈¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÌÎÏ ‰„Èb‡Â∑(ב"ר) הּקץ את לגּלֹות אחרים ,äּבּקׁש ּדברים לֹומר והתחיל ׁשכינה, מּמּנּו .ונסּתּלקה ¿«ƒ»»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ÈeÁ‡Âא  eLpk˙‡ ¯Ó‡Â È‰B·Ï ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«»«¬«≈
:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È Ú¯ÚÈ Èc ˙È ÔBÎÏ¿»ƒ¿««»¿¿«»

æénò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàîçéúàáäå ¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´

éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúàŸ½̈§¨§−§´§¨®̈¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäàè-äk ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ

íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ

étî älàä íéøácä úà älàä íéîia©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ

úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²

:úBðaäì ìëéääéøëN íää íéîiä éðôì ék ©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³

àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä̈«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®̈§©¥̧

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå-ìk-úà §©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬¤¨

:eäòøa Léà íãàäàéíéîië àì äzòå ¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³

ì éðà íéðLàøäýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáédéøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ

ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤

âéäãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ

äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®
:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìàãéøîà äë ék ©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©§¹¦§¨©´¨¤À

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§¨®©

:eàøézæèeøac eNòz øLà íéøácä älà ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³

íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½

:íëéøòLa eèôLæéeäòø úòø-úà | Léàå ¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«

çé:øîàì éìà úBàáö ýåýé-øác éäéåèé-äk ©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ

éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà̈©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á

äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåëãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ

:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«

àëäëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLé eëìäå§¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³

ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä̈Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´

:éðà-íb äëìà úBàáöáëíéaø íénò eàáe §¨®¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ

úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−

:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéaâëøîà äk ¦¨¨®¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»

äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´

ì ìkî íéLðàðëa e÷éæçäå íéBbä úBðLLéà ó £¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§¤¡¦¿¦§©Á¦̧

íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬

:íënò¦¨¤«

minkg izty

hn(`)äipW 'EvaTd'e 'Etq`d'C li`Fd¦§¥¨§§¦¨§§¥
aizkC uTl fnx ,zFpFWl(a"i `"i dirWi) §¤¤©¥¦§¦§©§¨

aizkE ,'uAwi dcEdi zFvtpE'(h"i 'b diptv) §ª§¨§©¥§¦§©§¨

zElbl fnx `EdW ,'uAw` dgCPd'©¦¨¨£©¥¤¤¤§¨
aizkCn xnFl Wi cFre .oFxg ©̀£§¥©¦¦§¦
uwl fnx`N` ,il dOl 'minIdzixg`A'§©£¦©¨¦¨¨¦¤¨¤¤§¥



igieנב zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy

(á)ìûøNé-ìà eòîLå á÷òé éða eòîLå eöáwä¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤¦§¨¥¬
íëéáà: £¦¤«

(â)úàN øúé éðBà úéLàøå éçk äzà éøëa ïáeàø§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−
:æò øúéå§¤¬¤¨«

i"yx£ÈB‡ ˙ÈL‡¯Â∑ ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה היא ¿≈ƒƒִִִֶֶָָֹ
מּימיוåראה  ּכמֹו:∑‡ÈB.(ב"ר)קרי יב)ּכחי, "מצאתי (הושע ִִֶָָָָƒְִִָָֹ

לי", מ)אֹון אֹונים"(ישעיה "ּולאין אֹונים", È˙¯."מרב ְִִִֵֵֹ∆∆

˙‡N∑ לׁשֹון ּבכהּנה, אחי על יתר להיֹות היית ראּוי ¿≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּכּפים  ÊÚ.נׂשיאּות ¯˙ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּבמלכּות, א (שמואל ְִִַַ¿∆∆»ְְְַ

אּלה? ּכל להפסיד ל ּגרם ּומי למלּכֹו", עז ."ויּתן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

(ã)éáà éákLî úéìò ék øúBz-ìà íénk æçtæà E ©³©©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬
:äìò éòeöé zìlç¦©−§¨§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈnk ÊÁt∑מהרּת אׁשר והּבהלה הּפחז ««««ƒְְֲִֶֶַַַַַָָָ
למרּוצתם, הּממהרים הּללּו ּכּמים ,ּכעס ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָלהראֹות

לכ.¯˙BzŒÏ‡∑הּללּו היתרֹות ּכל לּטל ּתרּבה אל ְָ««ְְִֵֶַַַַָָֹ
ּפחזּת? אׁשר הּפחז ּומהּו ,ל ראּויֹות Èk.ׁשהיּו ְְְֲֶֶַַַַַָָָƒ

zÏlÁ Ê‡ EÈ·‡ È·kLÓ ˙ÈÏÚ∑ ׁשם ׁשעלה æאֹותֹו »ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ«¿»ֵֶָָ
הּׁשכינה, והיא יצּועי, עֹולה על להיֹות ּדרּכּה ׁשהיה ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

יצּועי  למעלה ∑ÊÁt.על טעמֹו לפיכ הּוא, ּדבר ׁשם ְִַ««ְְְֲִֵַַָָָָ
נקּוד  היה עבר, לׁשֹון היה ואּלּו ּפּת"ח, נקּוד ְְְִַָָָָָָָָָֻוכּלֹו

למּטה  וטעמֹו ּפּת"ח וחציֹו קמ"ץ ∑ÈÚeˆÈ.חציֹו ְְְְְֲֶֶַַַַָָָ¿ƒ
לבדין  עלֿידי אֹותֹו ׁשּמּציעים ׁשּום על מׁשּכב, ְְְְִִִִֵֶַַַָָלׁשֹון

לֹו: ּדֹומים והרּבה סג)ּוסדינין, "אםֿזכרּתי(תהלים ְְְְְִִִִִֵַַ
קלב)עלֿיצּועי", יצּועי (שם עלֿערׂש .""אםֿאעלה ְְֱִֶֶֶֶַַָָ

(ä):íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîL¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL∑ ועל ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְֵֶַַַַָ
לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל איׁש "וּיאמרּו ְְְְִִֵֶַַָָֹיֹוסף:
יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? מי ְְְְִִֵֵֵַַַָֹונהרגהּו",
הּׁשפחֹות, ּבני ּתאמר: אם ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹהרי

ׁשלמה  ׂשנאתן היתה לא נער çהרי "והּוא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּוזבּולּון  יׂששכר וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָאתּֿבני

מהם  הּגדֹולים  אחיהם ּבפני מדּברים היּו ,èלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

"אחים" אביהם ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון עלּֿכרח. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ÒÓÁ ÈÏk∑,ּבידכם הּוא חמס רציחה, ׁשל זֹו אּמנּות ¿≈»»ְְְִֶֶֶָָָָֻ

חמסּתם  ואּתם היא, ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּברּכת
הימּנּו ּבלׁשֹון ∑Ì‰È˙¯ÎÓ.אֹותּה ּסיף זין. ּכלי לׁשֹון ֵֶָ¿≈…≈∆ְְְִִֵַַָ

מכי"ר "מכרתיהם"(תנחומא)יוני אחר: ּדבר ּבארץ (ב"ר). ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּכמֹו:éמגּורתם  חמס, ּבכלי עצמן טו)נהגּו (יחזקאל ְְְְֲִֵַָָָָָָ

אּונקלֹוס  ׁשל ּתרּגּום וזה ,"ּומלדתי מכרתי". ְְְְְְִִֶֶַַַֹֹֹֹ

‡ÔÙÏeב  eÏÈa˜Â ·˜ÚÈ Èa eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…¿«ƒ¿«
:ÔBÎe·‡ Ï‡¯NÈ ÔÓƒƒ¿»≈¬

‰Â‰ג  CÏ Èt˜z LÈ¯Â ÈÏÈÁ z‡ È¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¬»
‡z‰k ‡˙e¯ÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz ·qÓÏ ÈÊÁ»≈¿ƒ«¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓe«¿»

Ì¯aד  ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡ Ï·˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ««¬«¿»»√≈«»»¿«»¿«
È¯‡ ·q˙ ‡Ï ¯ÈzÈ ˜ÏBÁ ‡˙È‰‡ ‡Ï»«¬≈»»«ƒ»ƒ»¬≈
‡zÏÁ‡ ÔÎa Ce·‡ È·kLÓ ˙Èa ‡z˜ÏÒ¿∆¿»≈ƒ¿¿≈»¿≈¬∆¿»

:‡z˜ÏÒ È¯a ÈÈeeLÏ¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»

Ú¯‡aה  ÔÈ¯ab ÔÈ¯·b ÔÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿««
:‡¯e·‚ e„·Ú ÔB‰˙e·˙Bz»¿¬»¿»
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(å)éãák ãçz-ìà íìä÷a éLôð àáz-ìà íãña§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®
:øBL-eøwò íðöøáe Léà eâøä ítàá ék¦³§©¨Æ¨´§¦½¦§Ÿ−̈¦§«

i"yx£ÈLÙ ‡·zŒÏ‡ Ì„Òa∑(ב"ר),זמרי מעׂשה זה ¿…»«»…«¿ƒְֲִִֵֶַ
הּמדינית  את להביא ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָּכׁשּנתקּבצּו
אם  מּתרת'? אֹו אסּורה 'זֹו לֹו: ואמרּו מׁשה, ְְְֲִִֵֶֶֶָָֹֻלפני

הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ׁשמי לë?ּתאמר יּזכר אל ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
ביתֿאב  נׂשיא ּבןֿסלּוא "זמרי ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּדבר,

יעקב  ּבן ּכתב ולא ּכׁשּיקהיל ∑ÌÏ‰˜a.לּׁשמעֹוני" ְְֲִִֶַַַָֹֹƒ¿»»ְְִֶַ
מׁשה קר  על העדה ּכל את לוי, ׁשל מּׁשבטֹו ׁשהּוא ח, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

אהרן  È„·k.ועל „ÁzŒÏ‡∑ עּמהם יתיחד אל ׁשם ְֲַַֹ«≈«¿…ƒְִִֵֶַַָָ
ולא ìׁשמי  ּבןֿלוי", ּבןֿקהת ּבןֿיצהר "קרח ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּבני  ּכׁשּנתיחסּו הּימים ּבדברי אבל יעקב', 'ּבן ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמר:
נאמר: הּדּוכן, על ו)קרח א הימים ּבןֿיצהר,(דברי "ּבןֿקרח, ְֱִֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ּבןֿיׂשראל" ּבןֿלוי È„·k.ּבןֿקהת „ÁzŒÏ‡∑ ּכבֹוד ְְִִֵֵֶֶֶָָ«≈«¿…ƒָ

ּכמדּבר  לפרׁש צרי אּתה ועלּֿכרח הּוא, זכר ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָלׁשֹון
הּכבֹוד  ּתתיחד אל אל ּכבֹודי, אּתה, עּמהם,îואֹומר: ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

יד)ּכמֹו: ּבקבּורה"(ישעיה אּתם ·‡Ìt."לאֿתחד Èk ְְִִֵַָָֹƒ¿«»
LÈ‡ e‚¯‰∑ חׁשּובין ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור אּלּו »¿ƒְְְְֲֲִֵֵֵֶַָ

ּבגדעֹון: אֹומר הּוא וכן אחד. ּכאיׁש אּלא (שופטים ּכּלם ְְְְִִֵֵֶֶָָָֻ
"סּוס ו) ּבמצרים: וכן אחד", ּכאיׁש מדין את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ"והּכית

הרּבה  אנׁשים ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זהּו בּים", רמה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָורֹוכבֹו
'איׁש' ּכל הרגּו' 'ּבאּפם לעצמֹו, אחד ּכל איׁש, ְְְְִִֵֶַַָָָָָקֹורא

וכן: עליו, יט)ׁשּכעסּו אדם (יחזקאל טרף לטרף "וּילמד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
BLŒe¯wÚ¯.אכל" Ìˆ¯·e∑ י את לעקר ðֹוסף רצּו ַָƒ¿…»ƒ¿ֲֵֶַָֹ

עּקרּו, לֹו". הדר ׁשֹורֹו "ּבכֹור ׁשּנאמר: ׁשֹור, ְְְֱִִֶֶֶַָָָׁשּנקרא
לׁשֹון ּבלע"ז, יא)אשריטו"ר ּתעּקר (יהושע סּוסיהם .""את ְְְֵֵֶֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 251 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

Fnvr mkW `l K` ± mkW iWp`e xFng EN ¥̀£§©§¥§¤©Ÿ§¤©§

איׁש הרגּו באּפם ְְִִַָָּכי
ׁשכם ואנׁשי חמֹור רש"י)אּלּו ובפירוש ו. (מט, ְְְֲֵֵֶַ

ׁשּנכלל  אף לבּדֹו, חמֹור את רׁש"י ּׁשּפרט ּדמאחר לעּין, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַיׁש
ׁשכם, את ּגם ּפרט לא מּדּוע אם־ּכן ׁשכם", ּב"אנׁשי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכבר

ּבּמעׂשה? עּקרי חלק לֹו היה ֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
רק  היתה יעקב ׁשּתֹוכחת מׁשמיענּו, ּגּופא ּדהא לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹויׁש
עצמֹו. ׁשכם הריגת על ולא ׁשכם, ואנׁשי חמֹור הריגת ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַֹעל
ׁשעל־ידי  מּׁשּום היתה ׁשכם אנׁשי הריגת על הּתֹוכחה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדהּנה

גֹו'" הארץ  ּביֹוׁשב להבאיׁשני אֹותי "עכרּתם (וישלח הריגתם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לה) מה־ּׁשאין־ּכן לד, ׁשכם, אנׁשי הריגת על רק זהּו א .ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

האּמֹות, אצל ּגם ּומחּיבת מּתרת היתה עצמֹו ׁשכם ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻהריגת
כּו'" העריֹות מן עצמם ּגדרּו "האּמֹות שם,ׁשהרי וישלח (רש"י ְְֲֲִֵֶַָָָָָֻ

האּמֹות.ז) ּדיני על־ּפי ּגם מיתה, חּיּוב ׁשכם על היה ואם־ּכן ,ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
היה  לא חּסרֹון, ׁשּום היה לא עצמֹו ׁשכם ׁשּבהריגת ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּומּכיון
הֹוכיחם  לא ּכן ועל הארץ", ּביֹוׁשב "להבאיׁשני ּגֹורם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹזה

זה. על ֲֶַַֹיעקב

(æ)í÷lçà äúL÷ ék íúøáòå æò ék ítà øeøà̈³©¨Æ¦´½̈§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´
:ìàøNéa íöéôàå á÷òéa§©«£½Ÿ©«£¦¥−§¦§¨¥«

i"yx£ÊÚ Èk Ìt‡ ¯e¯‡∑ לא ּתֹוכחה ּבׁשעת אפּלּו »«»ƒ»ְֲִִֵַָֹ
אּקֹוב  "מה ּבלעם: ׁשאמר וזהּו אּפם, את אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָקּלל

קּבה  ÚÈa˜·.אל"ñלא Ì˜lÁ‡∑,מּזה זה אפרידם ֵַֹֹ¬«¿≈¿«¬…ְִִֵֶֶַ
חלּוקים. הם והרי הּׁשבטים, ּבמנין לוי יהא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹׁשּלא

C‰ÓÏו  ÔB‰Lpk˙‡a ÈLÙ ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰Ê¯a¿»¿»¬««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«
eÏË˜ ÔB‰Ê‚¯· È¯‡ È¯˜È ÔÓ ˙È˙Á ‡Ï»¿»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿»¿¿¿»
:‰‡Ò ¯eL eÚ¯z ÔB‰˙eÚ¯·e ÏBË¿̃ƒ¿¿«»«¿»

‡¯Èז  ÔB‰˙ÓÁÂ ÛÈw˙ È¯‡ ÔB‰Ê‚¯ ËÈÏƒ»¿¿¬≈«ƒ¿≈«¿¬≈
:Ï‡¯NÈa Ôep¯c·‡Â ·˜ÚÈa Ôep‚ÏÙ‡ ‡ÈL«̃¿»¬«¿ƒ¿«¬…¿≈«»ƒ¿ƒ¿»≈

minkg izty

(e)ëcFr ,dzid zxFIB dxFRv zn`aE¤¡¤¦¨¦¤¨§¨
oYn mcFw D`Up dWnC xnFl Wi¥©§¤§¨¨¤©©

:dxFYìi"Wx `iad KklC xnFl Wi ¨¥©¦§¨¥¦©¦
,oM Wxtl Dil `pn dWwY l`C ,df¤§©©§¤§¨¥§¨¥¥
dUrnA awri dpn `NX dn `nliC¦§¨©¤Ÿ¨¨©£Ÿ§©£¥
qgiil `xw lW KxC oi`C gxwaE ixnf¦§¦§Ÿ©§¥¤¤¤§¨§©¥
`dC df `iad Kkl ,mihaXd cr `N ¤̀¨©©§¨¦§¨¥¦¤§¨
dOl oM m`e ,awri cr qgiIW Epivn̈¦¤¦¥©©£Ÿ§¦¥¨¨
`iWwe iel cr `N` gxw iAB Fqgi `lŸ¦£©¥Ÿ©¤¨©¥¦§©§¨
Kixv KgxM lr `N` ,iccd` i`xw§¨¥©£¨¥¤¨©¨§¨¨¦
Fqgiil `NW df lr WTiA awriC xnFl©§©£Ÿ¦¥©¤¤Ÿ§©£

ziiWEw uxFzIW d`xp dfaE .mẄ¨¤¦§¤¤§©§©
ixacA dWwi dAxC` dWwdW m"`xd̈§¥¤¦§¨©§©¨¦§¤§¦§¥
awri lW FnW mW xMfEd dOl minId©¨¦¨¨§©¥§¤©£Ÿ
K` m"`xd azM cFre .bdpOM `NW¤Ÿ©¦§¨§¨©¨§¥©
`nip `Elq oA ixnf iAB oM m` dWẅ¤¦¥©¥¦§¦¤¨¥¨
,'awri oA ipFrnXl' xn`p `NX dOW¤©¤Ÿ¤¡©©¦§¦¤©£Ÿ
opi` zFgRWOd iW`xW ipRn `Ed¦§¥¤¨¥©¦§¨¥¨
oeiM d`xpe ,mihaXd cr wx oilFr¦©©©§¨¦§¦§¤¥¨
cr FzF` Eqgi `NW gxw iAB EpivOW¤¨¦©¥Ÿ©¤Ÿ¦£©
,iYazMW FnM FzNitY ipRn awri©£Ÿ¦§¥§¦¨§¤¨©§¦
,iccd` i`xw `iWw ded ok `l m`C§¦Ÿ¥£¨©§¨§¨¥©£¨¥

ipROW `nip iOp ixnf iAB oM m ¦̀¥©¥¦§¦©¦¥¨¤¦§¥
iccd` iAB `dC ,`Ed awri lW FzNtY§¦¨¤©£Ÿ§¨©¥©£¨¥
lwe ,'ebe 'mcFqA' aizkC ,Edl ihwp̈§¥§¦§¦§¨§©

:oiadlîxYqp `Ed xkfl gkp iM §¨¦¦Ÿ©§¨¨¦§¨
`Ed 'cgY' zNnC ,`kd FnM dawpl¦§¥¨§¨¨§¦©¥©
,xkfl gkp oM mbe dawpl xYqp oFWl§¦§¨¦§¥¨§©¥Ÿ©§¨¨

:oiadl lweðsqFi ixdW ,EdExwrW `l §©§¨¦Ÿ¤£¨¤£¥¥
did oYaWgOW ipRn `N` ,Kln¤¤¤¨¦§¥¤©£©§¨¨¨
EdFnke ,'mixwFr' mi`xwp xFwrl©£¦§¨¦§¦§¨

'ia` caF` iOx`'('d e"k mixaC):f dxez £©¦¥¨¦§¨¦

(f)ñawri Epiid 'l`' xnFl dvFx¤©¥©§©£Ÿ



igieנד zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy
אחר  ּתינֹוקֹות òּדבר ּומלּמדי וסֹופרים ענּיים ל אין : ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ

לוי  ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָאּלא
נתן  ּולמעׂשרֹות, לתרּומֹות הּגרנֹות על מחּזר ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָעׂשאֹו

ּתפּוצתֹו ּכבֹוד ôלֹו ּדר. ְֶֶָָ

(ç)äãeäééçà EeãBé äzàéáéà óøòa Eãé EE §À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®
éáà éða Eì eåçzLé:E ¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È∑ את ׁשהֹוכיח לפי ¿»«»«∆ְִִֶֶַ
לאחֹוריו  לּסֹוג יהּודה התחיל ּבקנטּורים, ְְְְֲִִִִִִִַָָָהראׁשֹונים

ּתמר ( מעׂשה על יֹוכיחּנּו רּצּוי:)ׁשּלא ּבדברי יעקב ּוקראֹו , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּכמֹותם' אּתה לא ‡EÈ·È.(ב"ר)'יהּודה, Û¯Úa E„È∑ ְְַָָָֹ»¿¿…∆…¿∆

כב)ּדוד:öּבימי  ב ערף"(שמואל לי ּתּתה Èa."ואֹויבי, ְְִִִֵֶַַָָֹ¿≈
EÈ·‡∑ ּבני' אמר: לא הרּבה, מּנׁשים ׁשהיּו ׁשם על »ƒְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

יצחק  ׁשאמר ּכדר ,'אּמ. ְְִִֶֶֶֶַָָ

(è)õáø òøk úéìò éða óøhî äãeäé äéøà øeb³©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯
:epîé÷é éî àéáìëe äéøàk§©§¥²§¨¦−¦¬§¦¤«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb∑:'ּגּור' ּבתחּלה, נתנּבא: ּדוד על «¿≈ְְִִִִֵַַָָ
ה) ב הּמֹוציא (שמואל היית אּתה עלינּו, מל ׁשאּול ְִִִֵֶֶַַָָָָָ"ּבהיֹות

ּכׁשהמליכּוהּו 'אריה', ּולבּסֹוף, יׂשראל", את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּמביא
ּבׁשרּויא', יהי 'ׁשלטֹון אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָעליהם,

טרף ∑Û¯hÓ.ּבתחּלתֹו ּב"טרף ּׁשחׁשדּתי מּמה ְִִָƒ∆∆ְְֲִִֶַַַָֹֹ

ׁשּנמׁשל  יהּודה וזהּו אכלתהּו", רעה חּיה ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָיֹוסף,
ÈÏÚ˙.לאריה  Èa∑:ואמרּת עצמ את סּלקּת ְְֵַ¿ƒ»ƒ»ְְְְְִֶַַַָָָ

ּתמר  ּבהריגת וכן וגֹו'", "צדקה ,÷"מהּֿבצע ׁשהֹודה: ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
לפיכ B‚Â'.מּמּני", ı·¯ Ú¯k∑:ׁשלמה (מלכים ּבימי ְִִִֶָ»«»«¿ְִֵֹֹ

ה) וגֹו'"איׁשא ּגפנֹו ."ּתחת ְְִַַַ

(é)ãò åéìâø ïéaî ÷÷çîe äãeäéî èáL øeñé-àì«Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ
:íénò úäwé Bìå äìéL àáé-ék¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬©¦«

i"yx£‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈŒ‡Ï∑ואיל אּלּו,øמּדוד …»≈∆ƒ»ִִֵֵָָָ
ּבּׁשבט, העם את ׁשרֹודים ׁשּבבבל, ּגלּיֹות ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻראׁשי

הּמלכּות עלּֿפי ה)ׁשּממּנים ÔÈaÓ.(סנהדרין ˜˜ÁÓe ְְִִֶַַַֻ¿…≈ƒ≈
ÂÈÏ‚¯∑ יׂשראל ארץ נׂשיאי אּלּו Ú„.ּתלמידים, «¿»ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ«

‰ÏÈL ‡·ÈŒÈk∑ ׁשהּמלּוכה הּמׁשיח, מלù וכן ׁשּלֹו, ƒ»…ƒ…ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשי  "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. לֹו,úּתרּגם ְְְְִִִֵַַַָָ
עו)ׁשּנאמר: לּמֹורא"(תהלים ׁשי wÈ‰˙."יֹובילּו BÏÂ ֱִֶֶַַַָ¿ƒ¿«
ÌÈnÚ∑,ּביסֹוד היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת «ƒְֲִִִִֶַַַַָָ

אֹותּיֹות  וכּמה מּמּנּו, ׁשּנֹופלת ּופעמים ,"יפעת" ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָּכמֹו:
ּכגֹון  נֹופל, עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָמׁשּמׁשֹות

Ôe„BÈח  Ca ‡˙˙È‰· ‡ÏÂ ‡˙È„B‡ z‡ ‰„e‰È¿»«¿≈»¿»¿≈¿»»
Ôe¯ca˙È C··„ ÈÏÚa ÏÚ Û˜˙z C„È CÈÁ‡«»¿»ƒ¿≈««¬≈¿»»ƒ¿«¿
ÔB‰ÈÂ CÓ„˜ Ï„˜ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰È C‡Ò«¿»¿¿«¿ƒ¿«√»»ƒ
:Ce·‡ Èa CÓÏLa Ï‡LÓÏ ÔÈÓc˜Ó¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿≈»

a¯˙È‡ט  ‡ÙBÒ·e ‡Èe¯L· È‰È ÔBËÏLƒ¿¿≈¿≈»¿»ƒ¿«»
È¯a ‡ÏË˜ ÔÈcÓ È¯‡ ‰„e‰È ˙È·cÓ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿≈¿»¬≈ƒƒ«¿»¿ƒ
‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ ‡z˜ÏÒ CLÙ«¿»¿∆¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»

:dpÚÊÚÊ˙„ eÎÏÓ ˙ÈÏÂ ‡˙ÈÏÎe¿≈»¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ≈

ÙÒÂ¯‡י  ‰„e‰È ˙È·cÓ ÔËÏL „·Ú È„ÚÈ ‡Ï»«¬≈»≈»¿«ƒ¿≈¿»¿«¿»
‡ÁÈLÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ „Ú È‰B· ÈaÓƒ¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈≈¿ƒ»
ÔeÚnzLÈ dÏÂ ‡˙eÎÏÓ ‡È‰ dÏÈ„c¿ƒ≈ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿

:‡iÓÓÚ«¿«»

minkg izty

mW i"Wx WxitcM(dn d"c 'g b"k xAcOA) ¦§¥¥©¦¨©¦§¨¨

:wlA zWxtAòdWw oFW`x WExitlC §¨¨©¨¨¦§¥¦¨¤
WxiR okl ,'l`xUiA mvit`e' Edn©©£¦¥§¦§¨¥¨¥¥¥
xg` xaCd m` ,xnFl oi`e .xg` xaC̈¨©¥§¥©¦©¨¨©¥
i`n oM m` ,`Ed 'mvit`e' lW WExiR¥¤©£¦¥¦¥©
`l oFW`x WExitA `d ,xg` xaC̈¨©¥¨§¥¦Ÿ
xnFl Wi .'mvit`e' lr mElM WxiR¥¥§©©£¦¥¥©
lr mB WExiR `Ed xg` xaCdW¤©¨¨©¥¥©©
df mwNg` ,FWExiR ikde ,'mwNg`'£©§¥§¨¦¥£©§¥¤
xnFlM ,mvit`e mwNg` dOaE ,dGn¦¤©¤£©§¥©£¦¥§©
'mwNg`e' lr WExiR `Ed 'mvit`e'©£¦¥¥©©£©§¥

(l"Wxdn):ôi`w 'awriA mwNg`' ©©§©£©§¥§©£Ÿ¨¥

lr i`w 'l`xUiA mvit`e' ,oFrnX ©̀¦§©£¦¥§¦§¨¥¨¥©
oFWl `EdC ,'l`xUiA' aizM okl ,iel¥¦¨¥§¦§¦§¨¥§§

:zEaiWgg dxez £¦
(g)öFzF` Kxal awril Fl didC§¨¨§©£Ÿ§¨¥

KklE ,dY` KFlnY F` miFBA lFWnYW¤¦§©¦¦§©¨§¨
,ceC lr fOxl 'sxrA Lci' xn`̈©¨§§Ÿ¤§©¥©¨¦

(l"Wxdn):h dxez ©©§©

(h)÷dcEdi lr i`w 'ipA' ,xnFl dvFx¤©§¦¨¥©§¨
`Ed mB dcEdi `dC `cg ,sqFi lr `le§Ÿ©¥£¨§¨§¨©
wNq oM mB xnY sxHn `dC cFre ,FpA§§§¨¦¤¤¨¨©¥¦¥
wNq oM m`e ,i"Wx WxiRW FnkE Fnvr©§§¤¥¥©¦§¦¥¦¥
lr 'ipA' hwp dOle odiYXn Fnvr©§¦§¥¤§¨¨¨©§¦©

lr i`w 'ipA' i`Ce `N` ,sqFi¥¤¨©©§¦¨¥©
:dcEdii dxez §¨

(i)ø`l lE`W cr `de ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨©¨Ÿ
ceCn WxiR df lre ,l`xUiA Kln did̈¨¤¤§¦§¨¥§©¤¥¥¦¨¦

:dcEdi haXn `EdW Kli`eùzlgp) §¥¨¤¦¥¤§¨©£©

(awrihaW xEqi `l lirlC` i`w , ©£Ÿ¨¥©¦§¥Ÿ¨¥¤
zElBd onfA ENit`e ,dcEdin milWFn§¦¦¨©£¦¦§©©¨
df lke ,zhrEn dxxU mdl didY¦§¤¨¤§¨¨¤¤§¨¤
haXdW in ,dliW `ai iM cr bdpzi¦§©¥©¦¨Ÿ¦Ÿ¦¤©¥¤
zxEnY 'dkElOd' hwp axde .FNW¤§¨©¨©©§¨§©

:`id `ide ,'haXd'úxnFl dvFx ©¥¤§¦¦¤©
,l`FB` i`w 'dliW' Wxtn iOp `EdC§©¦§¨¥¦Ÿ¨¥©¥



נה igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy
ואל"ף  ,נֹוׁש וׁשל נֹוגף, ׁשל ׁשּב"אחותי נּו"ן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ

יג)ּבאזניכם" וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב כא). לׁשֹון ((יחזקאל והּוא ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָ

זין  לׁשֹון והּוא חרב', 'אימת ּופרּוׁשֹו: ד),)חרב ב ׁשמן".(מלכים ואסּו" ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר: עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, (ישעיה אף ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַ

לֹו:יא) ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים ל)"אליו ּתלעג (משלי à"עין ְְְִִִִֵֶַַָֹ

מּפני  ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ אם", ליּקהת ותבז ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻלאב
אקהתא  ּומקהּו 'דיתבי ּובּגמרא: áּבׁשּוקי זקנתּה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָ

יבמֹות ּבמּסכת [דפּומּבדיתא]', קי)דנהרּדעא ויכל (דף . ְְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
עּמים  קהּית לֹומר: .היה ְִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(247Î249 'nr ,l jxk (`"kyz'd) mgpn zxez)

. . ּפסח ׁשל אחרֹון ּבׂשיחת ּפעם ּדיּבר אדמֹו"ר מו"ח ְְֲִִֵֶֶַַַַַַכ"ק
– "ׁשילה" ואמר ׁשילה", יבא ּכי "עד הּפסּוק ְִִִַַַָָָֹֹֹאֹודֹות
"יבא" . . מׁשיח ּבּגימטרּיה – ׁשילה" "יבא מׁשה, ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹּבּגימטרּיה
ענין  ׁשּיהיה ׁשעל־ידי־זה ּכלֹומר אחד, ּבּגימטרּיה –ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
את  יתּבר הּׁשם ּברצֹון ימׁשיכּו . . ּבבני־יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהאחדּות
ּבימינּו ּבמהרה צדק ּגֹואל מׁשיח על־ידי הּׁשלימה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּגאּולה

ֵָאמן.
על־ידי  ׁשּניּתנה ּבּתֹורה ּכבר יׁשנֹו הּׁשלֹום ענין ּכללּות [..]ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מׂשים  לׁשמּה ּבּתֹורה העֹוסק "ּכל רז"ל ּכמאמר רּבינּו, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹמׁשה

ׁשּלמּטה". ּובפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָׁשלֹום
ּבאדם  הּוא הּתֹורה על־ידי הּנפעל הּׁשלֹום ׁשענין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא,
ׁשל  "ּפמליא ענין ּבפירּוׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבֹואר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבלבד,
האלקית  הּנפׁש ּבין ׁשלֹום נעׂשה הּתֹורה ׁשעל־ידי ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּטה",

ּבלבד; ּבאדם הּוא זה ׁשּכל הּבהמית, ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָלּנפׁש
עם  זאב "וגר – החי ּבעֹולם ּגם ׁשלֹום יפעל הּמׁשיח ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָואילּו
אּלא  ׁשאינֹו מפרׁשים' ּכה'ּיׁש אינֹו ּבזה [ׁשהּפירּוׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכבׂש"

מקֹומֹות ּבד  ּבכּמה החסידּות ּבתֹורת ּכמבֹואר אּלא מׁשל, ר ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

הּוא  הּכתּוב ׁשּפירּוׁש תרל"ז), וככה המׁש ּבסּיּום – ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָ(ּומהם
ׁשל  הּׁשֹורׁש ׁשהּוא – הּקדמֹוני ּבּנחׁש ׁשּגם ועד ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָּכפׁשּוטֹו],

ׁשלֹום. הּמׁשיח יפעל ּבֹו ּגם – והּפירּוד הרע ענין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּכל
ּכמֹו רּבינּו, מׁשה על־ידי ׁשּניּתנה ּבּתֹורה ניּתן על־זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוהּכח
ו"אין  ּבּׁשלֹום", עּמֹו את יבר ה' יּתן לעּמֹו עֹוז "ה' ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכתּוב
ענין  על ּכֹוח נתינת היא ׁשהּתֹורה ּדהיינּו ּתֹורה", אּלא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָעֹוז
ּבכח  הענין יׁשנֹו עּתה ׁשהיא ּכפי ׁשּבּתֹורה אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשלֹום,
זה  ענין להמׁשי היא ּבני־יׂשראל ׁשל ועבֹודתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבלבד,

ְַּבפֹועל.
אינּה הּמׁשיח על־ידי ּבעֹולם הּׁשלֹום ענין ׁשהמׁשכת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָונמצא,
אּלא  ּבּתֹורה; ּכבר ּׁשּנמצא ענין ּגילּוי אּלא חדׁש, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָענין
הּוא  ּבני־יׂשראל ׁשל ותפקידם ּבהעלם, הּוא זה ענין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשעּתה
ּבביאת  יהיה זה ּגילּוי ּוגמר ּבגילּוי, זה ענין ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָלהמׁשי

ִַַָהּמׁשיח.
ּבתיבת  נרמזּו ּומׁשיח ׁשּמּׁשה הּטעם יּובן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹועל־ּפי־זה
ענין  ניתוּסף ׁשּבּמׁשיח אּלא אחד, ענינם ּכי – ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ׁשילה"

.[..] הּגילּוי אל מההעלם יבֹוא זה ׁשענין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹה"יבא",

(àé)ïéia ñak Bðúà éða ä÷øOìå Bøéò ïôbì éøñà«Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ
:Búeñ íéáðò-íãáe BLáì§ª½§©£¨¦−«

i"yx£‰¯ÈÚ ÔÙbÏ È¯Ò‡∑ יהּודה ארץ על נתנּבא …¿ƒ«∆∆ƒ…ְְִֵֶֶַַָ
לּגפן  יאסר יהּודה איׁש ּכמעין, יין מֹוׁשכת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּתהא
אתֹון  ּבן אחד, ּומּׂשֹורק אחת מּגפן ויטענּנּו אחד, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעיר

ּבלע"ז ∑N¯˜‰.אחד  קורייר"א ארּכה, .זמֹורה ֶָ≈»ְְֲַַָָֻ
ÔÈia Òak∑ יין רּבּוי לׁשֹון זה מין לׁש∑eÒ˙‰.ּכל ֹון ƒ≈««ƒְִִֶַָ…ְִ

ּבּמקרא  ּדמיֹון לֹו ואין הּוא, אֹוסר,∑‡È¯Ò.ּבגד ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַָ…¿ƒְֵ
קיג)ּדגמתֹו: ּדל",(תהלים מעפר קכג)"מקימי "הּיֹוׁשבי (שם ְְְִִִֵַָָָָֻ

ואּונקלֹוס  זה. ּכענין אתנֹו", "ּבני וכן: ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹּבּׁשמים",

ּבמל זֹוâּתרּגם עירה, יׂשראל. הם ּגפן, הּמׁשיח: ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
יׂשראל אּלּו ׂשרקה, ב)ירּוׁשלים. נטעּתי(ירמיה "ואנכי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ

‡˙BB.ׂשֹורק" Èa∑ ׁשער" לׁשֹון: היכלּה, יבנּון ֵ¿ƒ¬ְְְִֵֵַַ
יחזקאל ּבספר ּבפנים (מ)האיתֹון" ּתרּגמֹו ועֹוד , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָ

אֹוריתא  עבדי אתֹונֹו, ּבני צּדיקים. אּלּו ּגפן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָאחרים:
אתֹונֹות  "רֹוכבי ׁשם: על "ּכּבס ãּבאלפן, צחֹורֹות". ְְְְֲִֵֵֵַַֻ

ליין, ּדֹומה ׁשּצּבּועֹו לבּוׁשּוהי, טב ארּגון יהא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּבּיין",
ּומסיתה  לֹובׁשּתן ׁשהאּׁשה סּותה, לׁשֹון הּוא ְְְְְִִִִֶַָָָָֹוצבעֹונין

‰dÏÎÈיא  Ôe·È ‡nÚ dz¯˜Ï Ï‡¯NÈ ¯ÁÒÈ«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈«»ƒ¿≈¿≈
‡˙È¯B‡ È„·ÚÂ dÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡i˜Ècˆ ÔB‰È¿«ƒ«»¿¿≈¿»¿≈«¿»
È‰BLe·Ï ·Ë ÔÂb¯‡ È‰È dnÚ ÔÙÏe‡a¿¿«ƒ≈¿≈«¿¿»«¿ƒ
:ÔÈBÚ·ˆÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ‡ÏÈÓ ‡ÏÈÓ d˙eÒk¿≈≈»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ
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ּפרׁשּו רּבֹותינּו ואף ּבּה. עיניו ליּתן הּזכר את ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהן

ּכתּבֹות ּבמּסכת ׁשכרּות הסתת לׁשֹון קיא)ּבּגמרא, :(דף ְְְְְֲִֶֶַַַָָָֻ
לֹומר: ּתלמּוד מרוה'? אינֹו ּתאמר ׁשּמא הּיין, ְְְִֵֶֶַַַַַַַָֹ'ועל

.""סּותה  ֹ

(áé):áìçî íépL-ïáìe ïéiî íéðéò éìéìëç©§¦¦¬¥©−¦¦¨®¦§¤¦©−¦¥«¨¨«

i"yx£ÈÏÈÏÎÁ∑:וכן ּכתרּגּומֹו, אדם, כג)לׁשֹון (משלי «¿ƒƒְְְְֵֶַֹ
עיניהם  יין, ׁשֹותי ּדר ׁשּכן עינים", חכלילּות ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ"למי

מרעה ∑ÏÁÓ·.מאדימין  ּבארצֹו ׁשּיהא חלב, מרב ֲִִַ≈»»ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
עינים  אדם הּמקרא: ּפירּוׁש וכן צאן, לעדרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹֹטֹוב
ּולפי  חלב. מרב יהא ּולבןֿׁשּנים יין, מרב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיהא

למרחֹוק. צֹופים ׁשּמּׁשם הרים, לׁשֹון עינים, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּתרּגּומֹו:
וקּלּוח  מעינֹות לׁשֹון אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָועֹוד
הּוא  ארּמי ולׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים נעוֹוהי, ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָהּיקבים:

זרה עבֹודה עד)ּבמּסכת יחורן (דף ארּתחּו'. 'נעוה : ְְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָ
"ׁשּנ ּתרּגם: הּסלעים ּבקעתּה, ׁשּני לׁשֹון: .ים", ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָ

(âé)Búëøéå úiðà óBçì àeäå ïkLé íéné óBçì ïìeáæ§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ§Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−
:ïãéö-ìò©¦«Ÿ

i"yx£ÌÈnÈ ÛBÁÏ ÔÏe·Ê∑ יּמים חֹוף ארצֹוäעל .ּתהיה ¿À¿«ƒְְִִֶַַַ
ÛBÁ∑,ּבלע"ז מרק"א 'ספר', מח)ּכתרּגּומֹו: והּוא (יבמות ְְְְְַַַַ

ׁשאנּיֹות  הּנמל ּבמקֹום אנּיֹות, חֹוף על ּתדיר מצּוי ְְֳֳִִִִִֶֶַַָָָָיהיה
עֹוסק  זבּולן ׁשהיה ּפרקמטיא, ׁשם ְְְְְִֵֶַַָָָָֻמביאֹות

יּׂששכר, לׁשבט מזֹון ּוממציא והם (תנחומא)ּבפרקמטיא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מׁשה: ׁשאמר הּוא ּבּתֹורה. לג)עֹוסקים "ׂשמח (דברים ְְִֶֶַַַָָֹ
יֹוצא  זבּולן ,"ּבאהלי ויּׂששכר ּבצאת ְְְְְִֵֵֶֶָָָֹֻֻזבּולן

ּבאהלים  ּבּתֹורה עֹוסק ויּׂששכר B˙Î¯ÈÂ.ּבפרקמטיא, ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹ¿«¿»
Ô„ÈˆŒÏÚ∑ לצידֹון סמּו יהיה ּגבּולֹו ∑B˙Î¯ÈÂ.סֹוף «ƒ…ְְְִִֶָ¿«¿»

הּמׁשּכן  "ּולירּכתי ּכמֹו: ."סֹופֹו, ְְְְְִֵַַָ

(ãé):íéútLnä ïéa õáø íøb øîç øëùOé¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦

i"yx£Ì¯b ¯ÓÁ ¯Î˘OÈ∑ סֹובל עצמֹות, ּבעל חמֹור ƒ»»¬…»∆ֲֲֵַַָ
ּכבד  מּׂשא אֹותֹו ׁשּמטעינין חזק ּכחמֹור ּתֹורה .על ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ÌÈ˙tLn‰ ÔÈa ı·¯∑,ּובּלילה ּבּיֹום הּמהּל ּכחמֹור …≈≈«ƒ¿¿»ƒְְֲֵַַַַַַָ

רֹובץ  לנּוח, רֹוצה ּוכׁשהּוא ּבּבית, לינה לֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָואין
ׁשם  ׁשהֹולי העירֹות ּבתחּומי הּתחּומין, ְְֲִִִֵֵֶַָָָּבין

.ּפרקמטיא  ְְְַַָ

(åè)èiå äîòð ék õøàä-úàå áBè ék äçðî àøiå©©³§§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³
:ãáò-ñîì éäéå ìañì BîëL¦§Æ¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«

i"yx£·BË Èk ‰ÁÓ ‡¯iÂ∑ מברכת ארץ לחלקֹו ראה ««¿¿À»ƒְְְֶֶֶֶֶָָֹ
ּפרֹות  להֹוציא ÏaÒÏ.וטֹובה BÓÎL ËiÂ∑ ּתֹורה .על ְְִֵָ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ

È‰ÈÂ∑ יׂשראל אחיו BÚ·„.לכל ÒÓÏ∑ להם לפסק «¿ƒְְִֵֶָָָ¿«≈ְִֶָֹ
ׁשּנאמר: עּבּורין, וסדרי ּתֹורה ׁשל הימים הֹוראֹות (דברי ְְֱִִִֵֶֶֶַָָ

יב) לדעת א לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"ּומּבני
ראׁשי  מאתים מאתים", ראׁשיהם יׂשראל, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמהּֿיעׂשה

א  וכל העמיד, עלּֿפיהם סנהדראֹות ËiÂ.חיהם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ«≈
BÓÎL∑הּטּו" ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

ׁשכמֹו "וּיט אחרים: ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָאזנכם".
על  יֹוׁשבים ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות ְְְְְְִִִִֵֶַָֹֹלסּבל",

עֹובד  למס ּתחּתיו ּכבּוׁש האֹויב ויהיה .הּספר ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

(æè):ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc̈−¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«

È‰BÂÚיב  ÔeÙeËÈ È‰BÓ¯Îa È‰B¯eË Ôe˜nÒÈ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ
:‡Ú È¯„Ú·e ¯e·ÈÚa d˙Ú˜a Ô¯eÁÈ ¯ÓÁa«¬»¿«¿»ƒ¿¬≈¿ƒ¿∆¿≈»»

LaÎÈיג  ‡e‰Â È¯LÈ ‡iÓÓÈ ¯ÙÒ ÏÚ ÔÏe·Ê¿À«¿««¿«»ƒ¿≈¿¿«≈
dÓeÁ˙e ÏeÎÈÈ ‡nÈ ·eËÂ ÔÈÙÒa ÔÈÊBÁÓ¿ƒƒ¿ƒ«¿«»≈¿≈

:ÔB„Èˆ ÏÚ ÈËÓ È‰È¿≈»≈«ƒ

ÔÈaיד  dzÒÁ‡Â ÔÈÒÎa ¯ÈzÚ ¯Î˘OÈƒ»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿≈≈
:‡iÓeÁz¿«»

‡¯Èטו  ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ·Ë È¯‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈
ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈
dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe¯‡zL‡„e ÔB‰È¯ic ˙È»«»≈¿ƒ¿«¬¿¿≈

:ÔÈqÓ È˜qÓe ÔÈÁÏt«¿ƒ«¿≈«ƒ

È‰BÓBÈaטז  ‡¯·b Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙È Ôc ˙È·cÓƒ¿≈»ƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ
‡iË·L ‡„Ák ÔeÁeÈ È‰BL·e dnÚ ˜¯t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈

minkg izty

(bi)äFzpEMW rnWnC ,'oMWi' aizkC¦§¦¦§Ÿ§©§©¤©¨¨
sFg lr'`Ed' la` ,Fvx` Epiid ,'miOi ©©¦©§©§£¨

mFwnA xnFlM ,'zFIp`d sFgl Fnvr©§§¨¢¦§©¦§
zF`ian zFIp`dW mFwnA ,lnPd©¨¥§¨¤¨¢¦§¦

'awri zlgp' .iEvn `di mW dxFgq§¨¨§¥¨©£©©£Ÿ
dzid oElEaf ux`W xn`e df lM dgC̈¨¨¤§¨©¤¤¤§¨§¨
ux` oiA liCaOd mFwn mId sFqA§©¨¨©©§¦¥¤¤

`liOnE ,miOrd zFvx` oiaE l`xUi¦§¨¥¥©§¨©¦¦¥¨
oiIr ,Fvx` KxC mixaFr zFpitQd lM̈©§¦§¦¤¤©§©¥

:mWci dxez ¨



נז igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i iying meil inei xeriy
i"yx£BnÚ ÔÈ„È Ôc∑,מּפלׁשּתים עּמֹו נקמת ינקם »»ƒ«ְְְְִִִִִַַֹ

עּמֹו" ה' ידין "ּכי Ï‡¯NÈ.ּכמֹו: ÈË·L „Á‡k∑ ְִִַָ¿««ƒ¿≈ƒ¿»≈
ּכאחד  יהיּו יׂשראל ועל עּמֹוåּכל ידין, ּכּלם ואת ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

"ּכאחד  לפרׁש: יׁש ועֹוד זֹו. נבּואה נּבא ְְְְְִִֵֵַַָָָׁשמׁשֹון
ׁשּבא  ּדוד הּוא ׁשּבּׁשבטים, ּכּמיחד יׂשראל", ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשבטי

.מיהּודה  ִָ

(æé)CLpä çøà-éìò ïôéôL Cøã-éìò Lçð ïã-éäé§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwò¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

i"yx£ÔÙÈÙL∑ על ּכן ׁשּקרּוי אני ואֹומר נחׁש, הּוא ¿ƒ…ְֲִֵֵֶַָָָ
ׁשהּוא  ג)ּכמֹו:נֹוׁשף,æׁשם ּתׁשּופּנּו(בראשית "ואּתה ְְְֵֵֶֶַָ

ÒeÒŒÈ·wÚ.עקב" CLp‰∑ודּמהּו נחׁש, ׁשל ּדרּכֹו ּכ ֵָ«…≈ƒ¿≈ְְִֶַָָָָ
סּוס" עּקבי הּנֹוׁש" ‡BÁ¯.לנחׁש B·Î¯ ÏtiÂ∑ ְְִֵֵַָָ«ƒ……¿»

ּבׁשמׁשֹון: מצינּו ודגמתֹו ּבֹו, נגע טז)ׁשּלא (שופטים ְְְְִִֶַָָָֹֻ

הּגג  וׁשעל וגֹו' הּתו עּמּודי ׁשני את וגֹו' ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ"וּילּפת
נחׁש מין ׁשם חּורמן', 'ּכחיוי ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָמתּו".

צפעֹוני, והּוא לנׁשיכתֹו, רפּואה חּורמן ׁשאין וקרּוי ְְְְְְִִִִֵֶָָָָ
ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', חרם. הּכל ׁשעֹוׂשה ׁשם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹעל

יארב  .'יכמֹון', ְֱִֶֹ

(çé):ýåýé éúée÷ EúòeLéì¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ∑:לֹומר וסֹופֹו עיניו, את ּפלׁשּתים ׁשּינּקרּו א(שם)נתנּבא נא וחּזקני נא "זכרני ƒ»¿ƒƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

."הּפעם  ַַַ

ß zah a"i iying mei ß

(èé):á÷ò ãâé àeäå epãeâé ãeãb ãb̈−§´§¤®§−¨ª¬¨¥«

i"yx£ep„e‚È „e„b „b∑וכ הם, 'ּגדּוד' לׁשֹון ּכּלם »¿¿∆ְְְֵָָֻ
ּדלתי"ן, ּב' ּבלא 'ּגדּוד' אין ּתאמר: ואם מנחם. ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹֹחּברֹו
ׁשּכן  ּדלתי"ן, ׁשני צרי ּדבר, ׁשם 'ּגדּוד', לֹומר ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש
ואין  ּבסֹופּה, להּכפל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּדר

אמר: וכן אֹותּיֹות. ׁשּתי אּלא כו)יסֹודּה "ּכּצּפר (משלי ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
מּגזרת: ז)לנּוד", נדּודים".(איוב ה)"וׂשבעּתי (שופטים ְְְְִִִִַַָָ

'יגּוד', אף צהרים". "יׁשּוד מּגזרת: ׁשדּוד", נפל ְֳִִִַַַָָָָָָָ"ׁשם
מדּבר  ּוכׁשהּוא הם. אחת מּגזרה ּו'גדּוד', ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ'יגּודּנּו'

יג  ּכמֹו: ּכפּול, אינֹו יפעל ירּום,ּבלׁשֹון ינּוד, ּוד, ְְְִִֵַָָָָ
אחרים, מפעיל אֹו מתּפעל, ּוכׁשהּוא יׁשּוב. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָיׁשּוד,
יתּבֹולל, יתרֹומם, יתנֹודד, יתּגֹודד, ּכמֹו: ּכפּול, ְְְְְִִִִֵֵֵֵָהּוא

מפעיל: ּובלׁשֹון קמו)יתעֹודד. ואלמנה (תהלים "יתֹום ְְְְְִִִֵַַָָָ

מט)יעֹודד", אליו",(ישעיה יעקב נח)"לׁשֹובב "מׁשֹובב (שם ְְְֲֵֵֵֵַָֹ
לׁשֹון  אינֹו ּכאן, האמּור "יגּודּנּו" אף ְְִֵֶַָָָָנתיבֹות".

ּכמֹו: הימּנּו, יגּוד ּכמֹו אּלא אחרים, (ירמיה ׁשּיפעילּוהּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
יגּודּנּו",י) ּגדּוד "ּגד מּמּני. יצאּו יצאּוני", ְְְְִִִֶֶַָָָָ"ּבני

אחיהם  עם הּירּדן ׁשּיעברּו הימּנּו, יגּודּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּגדּודים
הארץ  ׁשּנכּבׁשה עד חלּוץ ּכל e‚È„.לּמלחמה ‡e‰Â ְְְִִֶֶַַָָָָָָָ¿»

·˜Ú∑ׁשּלקחּו לנחלתם עקבם על יׁשּובּו ּגדּודיו ּכל »≈ְְְֲֲֵֶַַָָָָָָָ
איׁש מהם יּפקד ולא הּירּדן, ּבדרּכם ∑Ú˜·.ּבעבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ»≈ְְַָ

ּכמֹו: יׁשּובּו, ׁשהלכּו, עז)ּובמסּלֹותם "ועּקבֹותי(תהלים ְְְְְִִִֶֶָָָ
וכן נֹודעּו", א)לא השירים ּבלׁשֹון (שיר הּצאן", "ּבעקבי ְְְְִִֵֵַָֹֹ

תרציא"ס  .לע"ז ַַ

Ôcיז  ˙È·cÓ Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èc ‡¯·‚ È‰È¿≈«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»
Û˜˙z d˙ÁÓe ‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ¯˙z d˙ÓÈ‡≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»¿»≈ƒ¿≈
‡Á¯‡ ÏÚ È¯LÈ ÔÓ¯eÁ ÈÂÈÁk È‡zLÏÙaƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«»¿»
È¯ab Ïh˜È ‡ÏÈ·L ÏÚ ÔBÓÎÈ ‡˙ÙÎe¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈

:‡¯BÁ‡Ï ÔB‰È·ÎB¯ ¯bÓÈÂ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ¯wÚÈ ÔÈ‡Ï‚¯ ÌÚ ÔÈL¯t È‡zLÏt ˙È¯MÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»

ÈÈ:יח  ˙È¯aÒ C˜¯eÙÏ¿¿»»«»ƒ¿»

È˙יט  Ôe¯·ÚÈ „k ÔÈiÊÓ ˙È¯MÓ „b ˙È·cÓƒ¿≈»«ƒ¿«¿«¿ƒ«««¿»
ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÒÎ·e ‡·¯˜Ï ÔB‰ÈÁ‡ Ì„˜ ‡c¯È«¿¿»√»¬≈ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

:ÔB‰Ú¯‡Ï Ôe·e˙È¿¿«¿¬

minkg izty

(fh)åFWExitE KEtd `Ed EN`M xnFlM§©§¦¨¥
mwp oFWnW ixdW ,'cgi l`xUi lM'¨¦§¨¥©©¤£¥¦§¨©
Wxtl oi`e ,cgi l`xUi lM zFnwp¦§¨¦§¨¥©©§¥§¨¥

mEWA df Epivn `l iM ,'hFRWi' 'oici'¨¦¦§¦Ÿ¨¦¤§
:mFwnfi dxez ¨
(fi)æoke ,dwixW oinM `Ed 'sWFp'¥§¦§¦¨§¥

ziW`xA zWxtA i"Wx WxiRe"h 'b lirl) ¥¥©¦§¨¨©§¥¦§¥

:(dY`e d"cgi dxez §©¨



igieנח zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i iying meil inei xeriy

(ë):Cìî-épãòî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàî¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

i"yx£BÓÁÏ ‰ÓL ¯L‡Ó∑ ׁשל מחלקֹו הּבא מאכל ≈»≈¿≈»«¿ְֲֵֶֶַַָָ
והּוא  ּבחלקֹו מרּבים זיתים ׁשּיהיּו ׁשמן, יהא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֻאׁשר

ּברכֹו וכן ּכמעין, ׁשמן מֹוׁשç ּבּׁשמן "וטבל מׁשה: ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ּב'מנחֹות' ׁשּׁשנינּו ּכמֹו פה)רגלֹו", אחת (דף ּפעם : ְְְִִֶַַַַַָָ
וכּו'הצר  לׁשמן לּודקּיא אנׁשי .כּו ְְְְְְִֵֶֶַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr ek zegiy ihewl)

לחמֹו ׁשמנה  כ)מאׁשר יצחק',(מט, לוי ּב'לּקּוטי מבאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ
ּבת  ׂשרח ׁשהרי 'אׁשר', ּבחינת על־ידי היתה מצרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּגאּלת
עצמֹות  את לקח ואז קבּור, יֹוסף היכן למׁשה הראתה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאׁשר

ּו לצאת,יֹוסף, יכלּו לא זה ּובלי מּמצרים, יצאּו יׂשראל בני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ׁשאף  להֹוסיף, ויׁש .ּכ על יֹוסף אֹותם הׁשּביע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
צאת (ּכימי 'אׁשר' ּבחינת על־ידי ּתבֹוא העתידה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻהּגאּלה
מעינֹות  הפצת היינּו נפלאֹות), אראּנּו מצרים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמארץ
אׁשר. ׁשל ענינֹו ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ה'ּׁשמן' הּתֹורה, ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּפנימּיּות

(àë):øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôð©§¨¦−©¨¨´§ª¨®©Ÿ¥−¦§¥¨«¤

i"yx£‰ÁÏL ‰Ïi‡∑ קּלה ׁשהיא ּגינֹוסר, ּבקעת זֹו «»»¿À»ְִִִֶַַָָ
"אּילה  לרּוץ, קּלה ׁשהיא זֹו ּכאּילה ּפרֹותיה, ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלבּׁשל

לרּוץ  מׁשּלחת אּילה ‡ÙLŒÈ¯Ó¯.ׁשלחה", Ô˙p‰∑ ְְַַַָָָָֻֻ«…≈ƒ¿≈»∆
נתנּבא: סיסרא מלחמת על אחר: ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכתרּגּומֹו.

ד) נפּתלי (שופטים מּבני איׁש אלפים עׂשרת עּמ ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ"ולקחּת
נא  וכן ּבזריזּות, ׁשם והלכּו ׁשּלּוח וגֹו'" לׁשֹון ׁשם מר ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָ

ּברגליו" ׁשּלח ‡ÙLŒÈ¯Ó¯."ּבעמק Ô˙p‰∑ עלֿידם ְְֵֶַַָָֻ«…≈ƒ¿≈»∆ַָָ
ּוברק  ּדבֹורה על èׁשרּו ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ׁשירה. - ְְְִֵַַָָָָָָ

ּבמּסכת  הּמערה, על עׂשו ּכׁשערער יעקב: קבּורת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיֹום
יג)סֹוטה עדביּה'(דף 'יתרמי ותרּגּומֹו: ,éחבלֹו יּפל , ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ

וׁשבח  נאים אמרים חלקֹו על יֹודה .והּוא ְְְֲִִֶֶֶַַָָ

(áë)äãòö úBða ïéò-éìò úøt ïa óñBé úøt ïa¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥¨®¦¨¾¨«£−̈
:øeL-éìò£¥«

i"yx£˙¯t Ôa∑ אּפרין ארּמי: לׁשֹון והּוא חן, ּבן ≈…»ְְֲִִֵֶַַָָ
מציעא' 'ּבבא ּבסֹוף ׁשמעֹון, לרּבי קיח)נמטּיּה Ôa.(דף ְְְְְִִִִֵַַָָָ≈

ÔÈÚŒÈÏÚ ˙¯t∑אֹותֹו הרֹואה העין על נטּוי .חּנֹו …»¬≈»ƒִִַַָָָָ
¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ ˙Ba∑ צֹועדֹות היּו מצרים ּבנֹות »»¬»¬≈ְְֲִִַָ

"צעדה" הרּבה, ּו'בנֹות' ּביפיֹו, להסּתּכל החֹומה ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָעל
ואחת  אחת מּׁשםëּכל לראֹותֹו ׁשּתּוכל ּדבר (ּבמקֹום ְְְִִֶַַַַַָָָָָ

וקלֿלהבין  חֹומה ׁשּור, הּוא ראׁשֹון לפרּוׁש ּכי לֹומר, צרי ּכן .)אחר, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

ראּיתֹו, על כד)ּכמֹו:"עליֿׁשּור", ולא (במדבר "אׁשּורּנּו ְְְֲֲִֵֶַָֹ
ליּׁשב  נֹוטה וזה רּבים, יׁש אּגדה ּומדרׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָקרֹוב",

ׁשּבֹו∑t¯˙.הּמקרא  ּתּקּון ּתי"ו ּכמֹו:ìהּוא הּלׁשֹון, ְִַָ…»ְִֶַָָ
ג) האדם"(קהלת ּבני לׁשּור,∑eL¯."עלּֿדברת ּכמֹו ְְְִֵַַָָָָ

ׁשל  ותרּגּום לׁשּור. ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּדבר
ׁשבטין  'ּתרין עליֿׁשּור", צעדה "ּבנֹות ְְְְֲֲִִֵֵָָָאּונקלֹוס:
ּבנֹות  ׁשם על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי ְְְְְִִִֵַַָָיּפקּון
הּירּדן. עברי ּבׁשני חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמנּׁשה,

ּפרּיה  לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי ויׁשî'ּברי ּורבּיה. ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֹ
ׁשּבא  ּבׁשעה הּלׁשֹון: על המתיּׁשבים ּבֹו אּגדה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמדרׁשי
לפני  ללכת האּמהֹות קּדמּו ּבכּלן יעקב, לקראת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻעׂשו

È˜eÙ˙aכ  ‡È·¯Ó ‡e‰Â dÚ¯‡ ‡·Ë ¯L‡c¿»≈»»«¿≈¿¿«¿»¿«¿≈
:ÔÈÎÏÓ«¿ƒ

d·„Úכא  ÈÓ¯˙È ‡·Ë Ú¯‡a ÈÏzÙ«¿»ƒ¿««»»ƒ¿¿≈«¿≈
Ô„BÓ ÔB‰È ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ È‰z dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈¿≈¿«¿»≈ƒ¿«

:ÔB‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe¿»¿ƒ¬≈

Èˆc·כב  ÔÙ‚k C¯a˙È„ È¯a ÛÒBÈ ÈbÒÈ„ È¯a¿ƒ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿»«¿…∆ƒ¿≈
È‰BaÓ Ôe˜tÈ ÔÈË·L ÔÈ¯z ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

:‡zÒÁ‡Â ‡˜ÏeÁ ÔeÏa˜È¿«¿»»¿«¬«¿»

minkg izty
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:xAcn `Ed xkGd lr iM ,daiwPd©§¥¨¦©©¨¨§©¥

î,oM mBxzl Dil `pn i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨¥§©§¥¥



נט igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i iying meil inei xeriy
ורחל  יֹוסף "נּגׁש ּכתיב: ּוברחל להׁשּתחוֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּבניהם
ׁשּמא  רמה, עינֹו זה, 'רׁשע יֹוסף: אמר ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוּיׁשּתחוּו".
לכּסֹותּה, קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה יצא ּבאּמי', עיניו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיּתן
יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן אביו: ׁשּברכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוהּוא

לגדּלה  זכית לפיכ עׂשו, ׁשל Ba˙."עליֿעין" ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֻ»

¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ∑.מצרים על ּבצאת ּב להסּתּכל »¬»¬≈ְְְְְְִִִֵֵַַַ
יׁשלט ׁשּלא לענין ּדרׁשּוהּו הרע,ועֹוד עין ּבזרעֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹ

עין  ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ּכׁשּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואף
ּבהם  ׁשֹולטת .הרע ֶֶֶַָָ

(âë):íévç éìòa eäîèNiå eaøå eäøøîéå©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«

i"yx£ea¯Â e‰¯¯ÓÈÂ∑וימררּוהּוðוימררּוהּו אחיו, «¿»¬À»…ְְֲֲֶַַָָָ
ואׁשּתֹו חּייהם"ñּפֹוטיפר את "וימררּו לׁשֹון: .לאסרֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

ea¯Â∑ הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, אנׁשי אחיו לֹו נעׂשּו »…ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו היה ׁשאםּֿכן ּפעלּו, ְְֲִִֵֵֶָָָָָָלׁשֹון
רבּית  לׁשֹון אם ואף וגֹו'", רבּו אׁשר מריבה מי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ"הּמה
ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ואינֹו ליּנקד. לֹו היה ּכן הּוא, ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֻחּצים

ב)ּכמֹו: וכן (ירמיה הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", "ׁשּמּו ְְְִֵֶַָָֹ

הּורמּו ׁשּלׁשֹון אּלא הּורמּו, לׁשֹון ׁשהּוא מעט", ְְְְְֶֶֶַָֹ"רּמּו
רּבּו,ו  רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים. עלֿידי הּוׁשמּו, ְְְְֲִֵֵַֹֹֹ

נתרֹוממּו עצמם, את מׁשֹוממים הם הּוא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָמאליהם
ּכמֹו אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹמעצמם,

'ונקמֹוהי' אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ÌÈvÁ.נדּמּו, ÈÏÚa∑ ְְְְְְִִֵֵַַָ«¬≈ƒƒ
"וּתהי  לׁשֹון: פלּגֹותא', 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָׁשּלׁשֹונם

נחלה  עּמֹו לחלק ראּויים ׁשהיּו אֹותן .הּמחצה", ְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָֹ

(ãë)øéáà éãéî åéãé éòøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´
:ìàøNé ïáà äòø íMî á÷òé©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«

i"yx£BzL˜ Ô˙È‡a ·LzÂ∑ ּבחזק ∑˜BzL.נתיּׁשבה «≈∆¿≈»«¿ְְְִֶַָֹ«¿
ÂÈ„È.חזקֹו ÈÚ¯Ê efÙiÂ∑ על טּבעת נתינת היא זֹו ְָ«»…¿…≈»»ְִִַַַַַ

מידי  לֹו היתה זאת מּופז". "זהב לׁשֹון: ְְִֵָָָָָָֹידֹו,
עלה  ּומּׁשם יעקב", "אביר ׁשהּוא ֲֲִִֶַַָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
לׁשֹון  יׂשראל, ׁשל עּקרן יׂשראל", אבן "רעה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלהיֹות
ּכ הּוא אף ואּונקלֹוס, מלכּות. לׁשֹון הראׁשה, ְְְְְֶֶַַָָָֹאבן
אׁשר  החלֹומֹות נביאּותּה' ּבהֹון 'ותבת וּתׁשב, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָּתרּגמֹו:

הּוא  ּתֹוספת ּבסתרא', אֹוריתא דקּים 'על להם ,òחלם ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

רֹוחצנּה', ּבתקפא 'וׁשוי ׁשּבּמקרא, עברי מּלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻולא
על  הּתרּגּום לׁשֹון וכ קׁשּתֹו", "ּבאיתן ׁשל ְְְְְְֵֶַַַַַָָּתרּגּום
הּקדֹוׁשֿ ׁשל ׁשאיתנֹו ּבׁשביל נבּואתֹו וּתׁשב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהעברי:
יתרמא  'ּבכן ּולמבטח. לקׁשת לֹו היתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָּברּוֿהּוא
לׁשֹון  ידיו", זרעי "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', על ְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹדהב

Ï‡¯NÈ.ּפז  Ô·‡∑ אבהן' ּובן, אב נֹוטריקֹון: לׁשֹון ָ∆∆ƒ¿»≈ְְֲִֵָָָ
ּובניו ôּובנין' יעקב :. ְֲִַָָֹ

(äë)éáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæòéå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦¨´£¤½¨¦§³Ÿ
íéãL úëøa úçz úöáø íBäz úëøa ìòî íéîL̈©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤¨®©¦§¬Ÿ¨©−¦

:íçøå̈¨«©
i"yx£EÈ·‡ Ï‡Ó∑יעזרּך והּוא זאת, ל Â‡˙.היתה ≈≈»ƒְְְְְֶַָָָֹ¿≈
ÈcL∑ ּכׁשּלא ,לּב היה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ועם ««ְְְִִֶַָָָָֹ

יברכּך והּוא ,אדֹונת לדברי ÌÈ„L.ׁשמעּת ˙Î¯a ְְְְְְֲֲִֵֶַָָָָָƒ¿…»«ƒ
ÌÁ¯Â∑'יתּברכּו ּכלֹומר ּודאּמא', ּדאּבא ּברּכתא »»«ְְְְְְְִִִַַָָָָ

ÔÈ¯·bכג  dÏ e˜ÈÚ‡Â È‰BÓwÂ d˙È e¯¯Ó˙‡Â¿ƒ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ≈À¿ƒ
:‡˙B‚ÏÙ ÈÏÚa ÔÈ¯abƒ»ƒ«¬≈«¿»

‡È¯B˙‡כד  Ìi˜„ ÏÚ d˙e‡È· ÔB‰a ˙·˙Â¿»«¿¿ƒ≈«¿«««¿»
‡Ó¯˙È ÔÎa dˆÁB¯ ‡Ù˜e˙· ÈeLÂ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¬»≈¿≈ƒ¿¿»
ÛÈ˜˙e ‡˙eÎÏÓ ÔÈÒÁ‡Â È‰BÚ¯c ÏÚ ·‰„¿««¿»ƒ¿«¬ƒ«¿»¿≈
Èc ·˜ÚÈ„ ‡ÙÈwz Ï‡ Ì„˜ ÔÓ dÏ ˙Â‰ ‡c»¬«≈ƒ√»≈«ƒ»¿«¬…ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯Ê ÔÈ·e Ô‰·‡ ÔÊ d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈«¬»»¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈

ÈcLכה  ˙ÈÂ CcÚÒ· È‰È Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ≈«¡»»¿»¿≈¿«¿»¿»««
‡iÓL„ ‡lhÓ Ô˙Ác ÔÎ¯a CpÎ¯·ÈÂƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿«¬»ƒ«»ƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡Ú¯‡ ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÎ¯a ‡lÚlÓƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿«ƒ«¬«≈«¿»ƒ¿»

:Cn‡„e Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»¿ƒ»

minkg izty

.dIaxE dIxR oFWl 'zxFR' WxiR df lre§©¤¥¥¨§§¦¨§¦¨
:liCbde WExiR 'aAxWe'bk dxez §¦§¥¥§¦§¦

(bk)ðilrA' `xwC `tiqA aizkCn¦¦§¦§¥¨¦§¨©£¥
'dvgOd idYe' oFWNn 'miSg`"l xAcOA) ¦¦¦§©§¦©¤¡¨©¦§¨

(e"l:dlgpl FOr wFlgl oiiE`xd ozF`¨¨§¦©£¦§©£¨

ñ,cEgl eig` lr i`wC xnFl oi`C§¥©§¨¥©¤¨§
oi`C ,'Exxnie EAxe' xnFl Fl didC§¨¨©¨Ÿ©§¨§§¥
`N` ,aixl KM xg`e dNigY xxnl§¨¥§¦¨§©©¨¨¦¤¨
xtihFR` mB i`wC i`Ce©©§¨¥©©¦©

:FYW`eck dxez §¦§

(ck)òsiqFd mEBxYdW ,xnFl dvFx¤©¤©©§¦
:`xTd lrômEBxYd ,xnFl dvFx ©©§¨¤©©©§

Fl oiPnE ,'oipaE a`' 'oa`' lr mBxzn§©§¥©¤¤¨§¦¦©¦
oFWl WxiR df lre ,oM mBxzl§©§¥¥§©¤¥¥§

:'oaE a`' oFwixhFpdk dxez §¦¨¥



igieס zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i iyiy meil inei xeriy
טּפה  מזריעים הּזכרים ׁשּיהיּו והּיֹולדֹות, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָהּמֹולידים
ׁשּלהן, רחם את יׁשּכלּו לא והּנקבֹות להריֹון, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהראּויה

עּבריהן  מתרּגמינן:∑ÌÈ„L.להּפיל יּירה" "ירה ְִֵֶַָֻ»«ƒְְְִִֶַַָָֹ

ּכאן  "ׁשדים" אף יׁשּתדי', ׁשהּזרע ,ö'איׁשּתדאי ׁשם על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּכחץ  .יֹורה ְֵֶ

(åë)éáà úëøaúåàz-ãò éøBä úëøa-ìò eøáb E ¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½©©«£©−
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb¦§´Ÿ¨®¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£'B‚Â e¯·b EÈ·‡ ˙Î¯a∑ ׁשּברכני הּברכֹות ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַָ
ׁשּבר הּברכֹות על והלכּו ּגברּו ְְְְֵֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,

הֹורי  ÌÏBÚ.את ˙Ú·b ˙Â‡zŒ„Ú∑ ׁשהּברכֹות לפי ֶַ««¬«ƒ¿…»ְְִֶַָ
לי  ׁשּנתן עֹולם, ּגבעֹות ּגבּולי סֹוף עד ּגברּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּלי
קצֹות  ארּבע עד מּגעת מצרים, ּבלי ּפרּוצה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּברכה
ּׁשּלא  מה וגֹו'" וקדמה יּמה "ּופרצּת ׁשּנאמר: ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהעֹולם,
לֹו: אמר לאברהם ּוליצחק. אבינּו לאברהם ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָאמר
אׁשרֿאּתה  הארץ ּכל את ּכי וגֹו' ּוראה עיני נא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ"ׂשא
יׂשראל  ארץ אּלא הראהּו ולא אּתנּנה", ל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹראה
אּתן  ּולזרע ּכיֿל" לֹו: אמר ליצחק ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּבלבד.
וגֹו'", אתֿהּׁשבּועה והקימתי האל ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹאתּֿכלֿהארצֹות

יׁשעיה: ׁשאמר נח)זהּו יעקב (ישעיה נחלת והאכלּתי" ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַָָֹ
אברהם' 'נחלת אמר: ולא ,"אבי.˙Â‡z∑ ְְֲִַַַַָָָָֹ«¬«

סרּוק  ּבן מנחם חּברֹו ּכ לׁשֹון ∑‰È¯B.אשמול"ץ, ְְִֵֶַָָ«ְ

אּמי הריֹון, ּבמעי ּכמֹו÷ׁשהֹורּוני ג), ּגבר"(איוב ."הרה ְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ
˙Â‡zŒ„Ú∑:ּכמֹו קצֹות, לד)עד "והתאּויתם (במדבר ««¬«ְְְְִִֶַַ

קדמה", לגבּול ח)לכם חמת"(שם לבא "ּתתאּו :. ְְְְֲִֵֶָָָָֹ
ÔÈÈ‰z∑ יֹוסף לראׁש ‡ÂÈÁ.ּכּלם ¯ÈÊ∑ ּפריׁשא' ƒ¿∆»ְֵָֹֻ¿ƒ∆»ִָָ

ּבני  מּקדׁשי "ויּנזרּו ּכמֹו: מאחיו, ׁשּנבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָדאחֹוהי',
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו אחֹור". "נזרּו "LzÂ·יׂשראל", ְְְִֵֵַָָָָֹ«≈∆

"BzL˜ Ô˙È‡a,אדֹוניו ּבאׁשת יצרֹו ּכביׁשת על , ¿≈»«¿ְְְֲִִֵֶַַָ
ּכחץ  יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על 'קׁשת', "efÙiÂ.וקֹוראֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַ«»…

"ÂÈ„È ÈÚB¯Ê∑וּיפּוצּו מּבין ,øּכמֹו: הּזרע ׁשּיצא ¿≈»»ְִֵֶֶַַַָָָ
ידיו  ÚÈ˜·.אצּבעֹות ¯È·‡ È„ÈÓ∑לֹו ׁשּנראתה ְְֶָָƒ≈¬ƒ«¬…ְֲִֶָ

ּב'סֹוטה' ּכדאיתא וכּו', אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו (דף ּדמּות ְְְְְְִִִֶָָָ
ּתאוה לו) לׁשֹון עֹולם", "ּתאות ּתרּגם ואּונקלֹוס .ְְְְְֲֲִֵַַַָָ

והם ùוחמּדה  ארץ", "מצקי לׁשֹון: ּו"גבעֹות", , ְְְְְְֵֵֶֶֶָָֻ
ׁשחּמדתן  לקּבלם úהּברכֹות והזקיקתֹו .אּמֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

ß zah b"i iyiy mei ß

(æë)÷lçé áøòìå ãò ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®§¤̈−¤§©¥¬
:ììL̈¨«

i"yx£Û¯ËÈ ·‡Ê ÔÈÓÈa∑יטרף זאב אׁשר נּבא ,àהּוא ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲִִֵֶָָ
חטפנין: להיֹות עתידין ׁשּיהיּו כא)על "וחטפּתם (שופטים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָ
ּבּגבע  ּבפילגׁש אׁשּתֹו", איׁש ׁשאּול לכם על ונּבא ה. ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ׁשּנאמר: סביב, ּבאֹויביו נֹוצח יד)ׁשּיהיה א (שמואל ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָ

וגֹו', ּובאדֹום ּבמֹואב, וּיּלחם הּמלּוכה לכד ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָ"וׁשאּול
ירׁשיע" יפנה אׁשר Ú„.ּובכל ÏÎ‡È ¯˜aa∑ לׁשֹון ְְְֲִִֶֶַַָ«…∆…««ְ

ּדֹומה  לֹו יׁש ועֹוד 'עדאה', הּמתרּגם וׁשלל, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָֻּבּזה
עברית: לג)ּבלׁשֹון ועל (ישעיה עדֿׁשלל", חּלק "אז ְְְִִִַַַָָָֻ

„ÈÏÈכו  ‡˙k¯a ÏÚ ÔÙÒBzÈ Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»ƒ¿»«ƒ¿¿»ƒƒ
ÔÓc ‡i·¯·¯ Ô‰Ï e„ÈÓÁc È˙‰·‡ eÎÈ¯a»ƒ¬»»««¬ƒ¿∆«¿¿«»¿ƒ
ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ Ïk ÔÈÂ‰È ‡ÓÏÚ»¿»∆∆¿«»ƒ≈¿≈»¿≈

:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡¯·‚Ïe¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

dzÒÁ‡·eכז  ‡zÎL È¯Lz dÚ¯‡a ÔÈÓÈaƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¬«¿≈
ÔÈ·¯˜Ó ÔB‰È ‡ÈÙ·e ‡¯Ùˆa ‡Lc˜Ó Èa˙Èƒ¿¿≈«¿¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ
ÔÈ‚lÙÓ ÔB‰È ‡LÓ¯ ÔcÚ·e ‡a¯˜ ‡i‰k«¬«»»¿»»¿ƒ««¿»¿¿«¿ƒ

:‡iL„˜ ¯‡MÓ ÔB‰˜ÏeÁ ¯˙BÓ«¿¿ƒ¿«»¿«»

minkg izty

(dk)özNn `Ed K`id Wxtl dvFx¤§¨¥¥¨¦©
:'a`' oFWl 'micW'ek dxez ¨©¦§¨

(ek)÷zNn KiIW K`id Wxtl dvFx¤§¨¥¥¨©¨¦©
:'a`' oFWll 'ixFd'øo"ifC ,xnFl dvFx ©¦§¨¤©§©¦

FnM ,zFnFwn dOkA oitNgzn i"Cve§©¦¦§©§¦§©¨§§
:'zwrv' FnM `EdW 'zwrf'ùoke ©£©¤§©£©§¥

zFraB ze`Y cr' ,wEqRd WExiR¥©¨©©£©¦§
`A` ipkxAW zFkxA WExiR ,'mlFr¨¥§¨¤¥§©¦©¨
zFkxAd lr miaFh xnFlM ,ExaB̈§§©¦©©§¨
iNW zFkxAdW itl ,ixFd z` KxiAW¤¥¥¤©§¦¤©§¨¤¦

in i"Wx WxtnE ,mlFr ilFcB Ecng̈§§¥¨§¨¥©¦¦
'eke FO` oYcngW ,Ecng(iz`vn): ¨§¤£©§¨¦¨¨¦

úWxtnC mEBxYd itl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦©©§¦§¨¥
aEzMX dn oM m` ,dCng oFWl 'ze`Y'©£©§¤§¨¦¥©¤¨
,'ebe 'ExaB Lia` zFkxA' dNigYA©§¦¨¦§¨¦¨§
il ozPW iNW zFkxAd FWExiRW¤¥©§¨¤¦¤¨©¦
zFkxAn xzFi ExaB `Ed KExA WFcTd©¨¨¨§¥¦§¨
i"Wx WxitcM izFa` z` KxiAW¤¥¥¤£©¦§¥¥©¦
K`id mEBxYd itl oM m` ,lirl§¥¦¥§¦©©§¥¨
ze`Y cr' eixg` aEzMX dn aXEin§¨©¤¨©£¨©©£©

oYcngW WxiR df lre ,'mlFr zFraB¦§¨§©¤¥¥¤£©§¨
i`w mEBxYd itl xnFl dvFx ,'eke FO ¦̀¤©§¦©©§¨¥
awri lW FO` `idW dwax lr 'ze`Y'©£©©¦§¨¤¦¦¤©£Ÿ

ozF`l dcng `idWdwiwfde zFkxA ¤¦¨§¨§¨§¨§¦§¦¨
z` dWiAld okle ,olAwl awri z ¤̀©£Ÿ§©§¨§¨¥¦§¦¨¤
liaWA zFcEngd eUr icbA awri©£Ÿ¦§¥¥¨©£¦§¦

:zFkxAd awri lAwIWfk dxez ¤§©¥©£Ÿ©§¨
(fk)à,'a`f' mr waC Fpi` 'sxhi'e§¦§¨¥¨¥¦§¥

lr aW 'sxFh' `N` ,sxFh a`f lMW¤¨§¥¥¤¨¥¨©
`Ed a`f oinipA xnFl dvFxe ,oinipA¦§¨¦§¤©¦§¨¦§¥



סי igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i iyiy meil inei xeriy
ּבקרן ּבתחּלת ׁשעמד אֹומר, הּוא אחרים:(ׁשאּול ספרים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

יׂשראל )ּפריחתן  ׁשל ÏÏL.ּוזריחתן ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ∑ ְְְִִִֵֶָָָָָ¿»∆∆¿«≈»»
נבּוכדנּצאר, עלֿידי יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן מּׁשּתׁשקע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאף

לּבבל  ÏÏL.ׁשּיגלם ˜lÁÈ∑ ׁשהם ואסּתר מרּדכי ְְֵֶֶַָ¿«≈»»ְְְְֵֵֶֶַָ

בית  "הּנה ׁשּנאמר: המן, ׁשלל את יחּלקּו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּבנימין
הּכהנים  ׁשלל על ּתרּגם ואּונקלֹוס לאסּתר", נתּתי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹהמן

הּמקּדׁש .ּבקדׁשי ְְְִֵַָָ

(çë)úàæå øNò íéðL ìàøNé éèáL älà-ìk̈¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®Â§ÂŸ
Cøáéå íäéáà íäì øac-øLàøLà Léà íúBà £¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨´¤½̈¦²£¤¬

:íúà Cøa Búëøák§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«
i"yx£Ì˙B‡ C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ∑ ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆»

ּכ אּלא קנטרן? אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹוהלא
אביהם" להם אׁשרּֿדּבר "וזאת ּׁשּנאמר áּפרּוׁשֹו: מה , ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ּתלמּוד  ולוי? ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּבענין.
אֹותם" ויבר" ּבמׁשמע âלֹומר: ּכּלם ,.¯L‡ LÈ‡ ְְְֶַַַַָָָֻƒ¬∆

B˙Î¯·k∑ ואחד אחד ּכל על לבא העתידה .ּברכה ¿ƒ¿»ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ

Ì˙‡ C¯a∑ אׁשר "איׁש אּלא לֹומר, לֹו היה לא ≈«…»ֲִֶֶַָָָֹ
ּבר" לֹומר: ּתלמּוד מה אֹותֹו". ּבר ְְְִֵֵַַַַַָּכברכתֹו
ּולבנימין  ארי, ּגבּורת ליהּודה ׁשּנתן לפי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹאתם"?
יכל  אּילה, ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב, ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹחטיפתֹו
ּבר" לֹומר: ּתלמּוד הּברכֹות? ּבכל ּכּלם ּכללן ְְְְֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּלא

."אתם  ָֹ

(èë)énò-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBà åöéå©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½
äãNa øLà äøònä-ìà éúáà-ìà éúà eøá÷¦§¬Ÿ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−

:ézçä ïBøôò¤§¬©«¦¦«
i"yx£ÈnÚŒÏ‡ ÛÒ‡∑ הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ׁשם על ∆¡»∆«ƒְְִִֵֶַַַָ

ׁשהיא  עברי ּבלׁשֹון אסיפה ׁשּיׁש ּגניזתן, מקֹום ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָאל
ּכגֹון: הכנסה, יט)לׁשֹון אֹותם (שופטים מאּסף איׁש "ואין ְְְְְִֵֵַַָָָ

כב)הּביתה", ּבית",(דברים ּתֹו אל כג)"ואספּתֹו (ויקרא ְְֲֵֶֶַַַַָ

מּפני  לּבית הכנסתם הארץ", ּתבּואת את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּבאסּפכם
'א  וכל אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם סיפה'הּגׁשמים. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

הכנסה  לׁשֹון היא אף ּבמיתה, ∑‡È˙B·‡ŒÏ.האמּורה ְְְֲִִַַָָָָָ∆¬»
אבֹותי  .עם ֲִַ

(ì)éðt-ìò-øLà äìtënä äãNa øLà äøòna©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤©§¥¬
äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà ïòðk õøàa àøîî©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À

:øá÷-úfçàì ézçä ïøôò úàî¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤

(àì)änL BzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½¨ µ¨
ézøá÷ änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷̈«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨¨©−§¦

:äàì-úà¤¥¨«

(áì):úç-éða úàî Ba-øLà äøònäå äãOä äð÷î¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«

Â„‡כח  ¯ÒÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¬«¿»
Èc ¯·b ÔB‰˙È CÈ¯·e ÔB‰e·‡ ÔB‰Ï ÏÈlÓc¿«ƒ¿¬»ƒ»¿¿«ƒ

:ÔB‰˙È C¯a d˙k¯·Î¿ƒ¿¿≈»≈»¿

Lk˙Óכט  ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe«≈»¿«¬«¿¬»ƒ¿¿≈
Èc ‡z¯ÚÓa È˙‰·‡ ˙ÂÏ È˙È e¯·˜ ÈnÚÏ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ

:‰‡zÁ ÔB¯ÙÚ Ï˜Á·«¬«∆¿ƒ»»

‡Ètל  ÏÚ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á· Èc ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»ƒ«¬«»∆¿»ƒ««≈
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡¯ÓÓ«¿≈¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿««¿»»»
:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«¿»

‡d˙zלא  ‰¯N ˙ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»«¿»»¿»»»ƒ¿≈
Ôn˙Â d˙z‡ ‰˜·¯ ˙ÈÂ ˜ÁˆÈ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈¿«»

:‰‡Ï ˙È ˙È¯·¿̃»ƒ»≈»

Èaלב  ÔÓ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ÈÈ·Ê¿ƒ≈«¿»¿«¿»ƒ≈ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

minkg izty

WxiR l"WxdnE .EdFnM sxFHW ipRn¦§¥¤¥¨©©§©¥¥
z` sFxhi oinipAW rnWn `xTnC§¦§¨©§©¤¦§¨¦¦§¤
okl ,sxh oFWl mc`A KiIW oi`e ,a`Gd©§¥§¥©¨§¨¨§¤¤¨¥

:'eke '`Ed a`f' WxiRgk dxez ¥¥§¥
(gk)á(o"xdn)z`fe'C `xw e`l i`e ,§¦©§¨¦§Ÿ

`pin` ded 'mdia` mdl xAC xW £̀¤¦¤¨¤£¦¤£¨£¦¨

xfge ixnbl eixaC lr mgip awriC§©£Ÿ¦©©§¨¨§©§¦§¨©
mNM 'mzF` Kxaie' oMW ,xhpTX dOn¦©¤¦§¥¤¥©§¨¤¨ª¨
z`fe' xnFl KxvEd Kkl ,rnWnA§©§©§¨§©©§Ÿ
oiprA xn`X dOW ricFdl 'eke 'xW £̀¤§¦©¤©¤¨©¨¦§¨
mllkE xfgW `N` FzwfgA cnFr `di§¥¥§¤§¨¤¨¤¨©§¨¨

:'ekeâmbe ,Wxcn mEWA df iz`vn `lŸ¨¨¦¤§¦§¨§©

KxiAW df Epivn okid ipirA DEnŸ©§¥©¥¨¨¦¤¤¥¥
mllMW mEXn i` ,iele oFrnW oaE`xl¦§¥¦§§¥¦¦¦¤§¨¨
Epcnl df `ld ,zg` dkxaA mNMª¨¦§¨¨©©£Ÿ¤¨©§
'mzF` Kxaie' oM m` ,'mz` KxA'n¦¥©Ÿ¨¦¥©§¨¥¨

:il dOlhk dxez ¨¨¦



igieסב zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i iyiy meil inei xeriy

(âì)-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà úeöì á÷òé ìëéå©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤
:åénò-ìà óñàiå òåâiå ähnä©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«

i"yx£ÂÈÏ‚¯ ÛÒ‡iÂ∑ רגליו ÛÒ‡iÂ.הכניס ÚÂ‚iÂ∑:זכרֹונםֿלברכה רּבֹותינּו ואמרּו ּבֹו, נאמרה לא ּומיתה «∆¡…«¿»ְְִִַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
לא  אבינּו ה)מתãיעקב .(תענית ֲִֵַָֹֹ

ð(à):Bì-÷Miå åéìò jáiå åéáà éðt-ìò óñBé ìtiå©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«

(á)-úà èðçì íéàôøä-úà åéãáò-úà óñBé åöéå©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤
:ìàøNé-úà íéàôøä eèðçiå åéáà̈¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«

i"yx£ÂÈ·‡Œ˙‡ ËÁÏ∑ הּוא ּבׂשמים מרקחת .ענין «¬…∆»ƒְְְִִִַַַָ

(â)íéèðçä éîé eàìîé ïk ék íBé íéòaøà Bì-eàìîiå©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®
:íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiå©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

i"yx£BÏŒe‡ÏÓiÂ∑ עד חניטתֹו, ימי לֹו äהׁשלימּו «ƒ¿¿ְְֲִִִֵַָ
יֹום  ארּבעים לֹו ‡˙B.ׁשּמלאּו ek·iÂ'B‚Â∑ ארּבעים ְְִֶַָָ«ƒ¿…¿ְִַָ

לבכּיה  ּוׁשלׁשים ּברכה åלחניטה להם ׁשּבאה לפי , ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ

מתּברכין æלרגלֹו נילּוס מי והיּו הרעב ׁשּכלה ,. ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

(ã)äòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáòiå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ
éðæàa àð-eøac íëéðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàì¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬

:øîàì äòøô©§−Ÿ¥«Ÿ

(ä)øLà éøá÷a úî éëðà äpä øîàì éðòéaLä éáà̈¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧
äzòå éðøa÷z änL ïòðk õøàa éì éúéøk̈¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈

:äáeLàå éáà-úà äøa÷àå àp-äìòà¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨
i"yx£ÈÏ È˙È¯k ¯L‡∑:ּכמֹו כא)ּכפׁשּוטֹו, (שמות ¬∆»ƒƒƒְְִ

הּלׁשֹון, על מתיּׁשב עֹוד ּומדרׁשֹו איׁש". ְְְִִִִִֵֶַַַָָ"ּכיֿיכרה
קניתי", "אׁשר כו)ּכמֹו: עקיבא:(ר"ה רּבי אמר ְֲֲִִִִֶַַָָָ

ּכירה. למכירה, קֹורין היּו הּים, לּכרכי ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכׁשהלכּתי

ּדגּור  ּכרי לׁשֹון מדרׁשֹו ּכסף ,çועֹוד ּכל יעקב ׁשּנטל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ואמר  ּכרי, אֹותֹו ועׂשה לבן מּבית ׁשהביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוזהב

'ט  ּבּמערה'לעׂשו: חלק ּבׁשביל זה .ל ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

LÎeלג  È‰Ba ˙È ‡„wÙÏ ·˜ÚÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈«¬…¿«»»»¿ƒ¿«
:dnÚÏ LÈk˙‡Â „È‚˙‡Â ‡Ò¯ÚÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

È‰BlÚא  ‡Î·e È‰e·‡ Èt‡ ÏÚ ÛÒBÈ ÏÙe¿«≈««≈»ƒ¿»«ƒ
:dÏ ˜Le¿≈≈

ËÁÓÏב  ‡˙ÂÒ‡ ˙È È‰Bc·Ú ˙È ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈»«¿ƒ»«¿»»¿∆¿«
:Ï‡¯NÈ ˙È ‡˙ÂÒ‡ eËÁÂ È‰e·‡ ˙È»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ¿»≈

eÓÈÏLג  Ôk È¯‡ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ dÏ eÓÈÏLe¿ƒ≈«¿¿ƒƒ¬≈≈¿ƒ
:ÔÈÓBÈ ÔÈÚ·L È‡¯ˆÓ d˙È BÎ·e ‡ihÁ ÈÓBÈ≈¬ƒ«»¿»≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

Èa˙ד  ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe d˙ÈÎ· ÈÓBÈ e¯·ÚÂ«¬»≈¿ƒ≈«ƒ≈ƒ≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t«¿…¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…¿≈»

È‡Ó˙ה  ‡‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÌÈi˜ ‡a‡«»«ƒ»«¿≈«»¬»»ƒ
Ônz ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÈÏ ˙È˜˙‡c È¯·˜a¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«««»
‡a‡ ˙È ¯a˜‡Â ÔÚk ˜Ò‡ ÔÚÎe Èp¯a˜zƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆«¿«¿∆¿«»«»

:·e˙È‡Â¿≈

minkg izty

(bl)ãFzF` Ehpg `lde dWwn `xnBA©§¨¨©§¤©£Ÿ¨§
EdE`UPW KEnqA iOp aizkE ,mi`tFxd̈§¦§¦©¦§¨¤§¨
Wi ,orpM ux`A EdExawE mixvOn¦¦§©¦§¨§¤¤§©©¥
`NW Epiid ,dzin mrh mrh `l xnFl©Ÿ¨©©©¦¨©§¤Ÿ
dfA Exn`p cFre ,dzin xrv Fl did̈¨©©¦¨§¤¤§¨¤

:'eke mixaC` dxez §¨¦
p(b)äoFWl `aY `l iM ,uxzl FpFvx§§¨¥¦Ÿ¨Ÿ§

,dNigYn aEvTd xRqn lr wx iENn¦©©¦§¨©¨¦§¦¨
'`Nn` Lini xRqn z`' FnMb"k zFnW) §¤¦§©¨¤£©¥§

(e"kE`lnIe' ,Fl miaEvTd mini xnFlM ,§©¨¦©§¦©¦§§

'zcll dini(c"k d"k lirl)mini xnFlM ¨¤¨¨¤¤§¥§©¨¦
miAx oke ,Dzcil inil miaEvTd©§¦¦¥¥¨¨§¥©¦
aEvw xRqn did `l o`ke ,`xwOA©¦§¨§¨Ÿ¨¨¦§¨¨
xnFl axd KxvEd Kkl ,dNigYn¦§¦¨§¨§©¨©©
inIW ipRn 'Fzhipg ini Fl EnilWd'¦§¦§¥£¦¨¦§¥¤§¥
,mdl miaEvTd mini md dhipgd©£¦¨¥¨¦©§¦¨¤
Edfe ,mFi mirAx` zFhipgl xnFlM§©©£¦©§¨¦§¤
xn`e .'mei mirAx` E`lOW cr' Fxn`̈§©¤¨§©§¨¦§¨©
ricFdl ,'E`lnIe' mFwnA 'dnlWd'©§¨¨¦§©¦§§§¦©
`l ,dnlWd oiprn `Ed iENiOd dGW¤¤©¦¥¦§©©§¨¨Ÿ

zEwixd KERd `EdW iENiOdn(m"`xd): ¥©¦¤¦¨¥¨§¥

åFl E`lnIe' WxtY `NW iwER`l§©¥¤Ÿ§¨¥©¦§§
FzF` EMaIe' KM xg`e 'mFi mirAx ©̀§¨¦§©©¨©¦§

:'mFi miraW cFrædOl ok `l m`C ¦§¦§¦Ÿ¥¨¨
iM ,sqFi cFaM mEXn xnFl oi`e ,EkÄ§¥©¦§¥¦
dMaIW cr ipFvx lrFR Fpi` ikAd©§¦¥©§¦©¤¦§¤

:dvxIWMc dxez §¤¦§¤
(d)ç'xEbc'E ,ixar oFWl `Ed 'ixM'§¦¨¦§¦§

:iOx` oFWl `Ede dxez ¨£©¦



סג igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i iyiy meil inei xeriy

(å)éáà-úà øá÷e äìò äòøt øîàiåøLàk E ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬
:EòéaLä¦§¦¤«

i"yx£EÚÈaL‰ ¯L‡k∑,הּׁשבּועה ּבׁשביל לא ואם «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְִִִַָֹ
על  'עבר לֹומר: ירא אבל ,מּניח הייתי ֲֲֲִִִֵַַַָָָֹֹלא
הּׁשבּועה  על אעבר ּכן, אם יאמר: ׁשּלא ְְֱִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשבּועה'!

ׁשאני  הּקדׁש, לׁשֹון על אגּלה ׁשּלא ,ל ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּנׁשּבעּתי
לׁשֹון  ׁשבעים על עדף ּבֹו,èמּכיר מּכיר אינ ואּתה , ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ

סֹוטה ּבמּסכת לו)ּכדאיתא .(דף ְְִִֶֶַָָ

(æ)éãáò-ìk Bzà eìòiå åéáà-úà øa÷ì óñBé ìòiå©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøô©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦

(ç)íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa ìëå§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
:ïLb õøàa eáæò íø÷áe§¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤

(è)ãák äðçnä éäéå íéLøt-íb áëø-íb Bnò ìòiå©©©́¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

(é)-eãtñiå ïcøiä øáòa øLà ãèàä ïøb-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§
ìáà åéáàì Nòiå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî íL̈½¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«
i"yx£„Ë‡‰ Ô¯b∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו היה. אטדין מּקף …∆»»»ְְֲִֵַָָָָָֻ

יג) ּונׂשיאי (סוטה ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו הּמארע, ׁשם ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
ּתלּוי  יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון למלחמה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָיׁשמעאל

ּכתריהם, ּבֹו ותלּו ּכּלן עמדּו יעקב, ׁשל ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֻּבארֹונֹו
קֹוצים והּקיפּוהּו ׁשל סיג הּמּקף ּכגרן .ּכתרים  ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֻ

(àé)ïøâa ìáàä-úà éðòðkä õøàä áLBé àøiå©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ
àø÷ ïk-ìò íéøöîì äæ ãák-ìáà eøîàiå ãèàä̈«¨½̈©Ÿ́§½¥«¤¨¥¬¤−§¦§¨®¦©¥º¨¨³

:ïcøiä øáòa øLà íéøöî ìáà dîL§¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«

(áé):íeö øLàk ïk Bì åéðá eNòiå©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«
i"yx£Ìeˆ ¯L‡k∑?צּום אׁשר .מהּו «¬∆ƒ»ֲִֶַָ

Ók‡ו  Ce·‡ ˙È ¯B·˜e ˜Ò ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¿»»¿»
:CÏÚ ÌÈi˜„¿«ƒ¬»

e˜ÈÏÒeז  È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ ÛÒBÈ ˜ÈÏÒe¿≈≈¿ƒ¿«»»ƒ¿ƒ
È·Ò ÏÎÂ d˙È· È·Ò ‰Ú¯Ù È„·Ú Ïk dnÚƒ≈»«¿≈«¿…»≈≈≈¿…»≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

BÁÏ„ח  È‰e·‡ ˙È·e È‰BÁ‡Â ÛÒBÈ ˙Èa ÏÎÂ¿…≈≈«¬ƒ≈»ƒ¿
‡Ú¯‡a e˜·L ÔB‰È¯B˙Â ÔB‰ÚÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»¿¿≈¿»¿«¿»

:ÔL‚„¿∆

Â‰Â‰ט  ÔÈL¯t Û‡ ÔÈk˙¯ Û‡ dnÚ e˜ÈÏÒe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ«»»ƒ«¬»
:‡„ÁÏ ‰‡ÈbÒ ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»«ƒ»«¬»

Úa·¯‡י  Èc „Ë‡„ È¯„‡ ˙Èa „Ú B˙‡Â«¬«≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»
‡„ÁÏ ÛÈw˙Â ·¯ „tÒÓ Ôn˙ e„ÙÒe ‡„¯È„¿«¿¿»¿»«»ƒ¿≈«¿«ƒ«¬»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡Ï·‡ È‰e·‡Ï „·ÚÂ¿»««¬ƒ∆¿»«¿»ƒ

È·a˙יא  ‡Ï·‡ ˙È ‰‡ÚÎ ‡Ú¯‡ ·˙È ‡ÊÁÂ«¬»»≈«¿»¿«¬»»»∆¿»¿≈
È‡¯ˆÓÏ ÔÈc ÛÈwz Ï·‡ e¯Ó‡Â „Ë‡„ È¯„‡ƒ¿≈¿»»«¬»»≈«ƒ≈¿ƒ¿»≈
‡¯·Úa Èc ÌÈ¯ˆÓ Ï·‡ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»

:‡c¯È„¿«¿¿»

Ôep„wÙ:יב  È„ ‡Ók Ôk dÏ È‰B· e„·ÚÂ«¬»¿ƒ≈≈¿»ƒ«≈ƒ

minkg izty

(e)è(m"`x)Ki` oM m` ,DFnzl Wie , §¥§¥¦§©¦¥¥
,WcFTd oFWlA eig` mr xAcl dWxEd§¨§©¥¦¤¨¦§©¤
xAcnd it iM' wEqR lr i"Wx Wxitcke§¦§¥¥©¦©¨¦¦©§©¥

'mkil`(dPde d"c a"i d"n lirl)xnFl Wi , £¥¤§¥§¦¥¥©
miIxvOd mr xAci `NW FOr dpzdW¤¦§¨¦¤Ÿ§©¥¦©¦§¦¦
did `l eig` mr sqFi xACWkE ,`weC©§¨§¤¦¤¥¦¤¨Ÿ¨¨

xaCd rcEi `le ,ziAA FY` mc` mEW¨¨¦©©¦§Ÿ¦¨©©¨¨
.WcFTd oFWlA xAiCW(awri zlgp)i` , ¤¦¤¦§©¤©£©©£Ÿ¦

uilOd ixaC lM `de ,`iWw `d `iWw©§¨¨©§¨§¨¨¦§¥©¥¦
dAxd Eid mWe WcFTd oFWlA did̈¨¦§©¤§¨¨©§¥
,DiciC` DiciCn dWw cFre ,miIxvn¦§¦¦§¨¤¦¦¥©¦¥

dAxdW azM 'xAcnd it iM' wEqRaC§©¨¦¦©§©¥¨©¤©§¥
dn oM m`e ,FzF` mircFi Eid mixvOn¦¦§©¦¨§¦§¦¥©
,FA xAci `l sqFIW drEaXA zlrFY¤¤©§¨¤¥Ÿ§©¥
mW oiIre ,FA ExAci miIxvOdn dAxde§©§¥¥©¦§¦¦§©§§©¥¨

:Kix`dWf dxez ¤¤¡¦
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(âé)úøòîa Búà eøa÷iå ïòðk äöøà åéðá Búà eàNiå©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½¦§¨©−
äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà äìtënä äãN§¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧¤©¨¤¹
:àøîî éðt-ìò ézçä ïøôò úàî øá÷-úfçàì©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬©§¥«

i"yx£ÂÈ· B˙‡ e‡NiÂ∑:צּום ׁשּכ ּבניו, ּבני ולא «ƒ¿…»»ְְִֵֶָָָָֹ
מּבניכם, אחד ולא מצרי איׁש לא מּטתי יּׂשא ְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ'אל

אּתם', אּלא ּכנען, מּבנֹות מקֹום:(ב"ר)ׁשהם להם וקבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
למּסע  ּוכסדרן רּוחֹות, לארּבע וכן למזרח ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹׁשלׁשה

ׁשהּוא  יּׂשא, לא לוי ּכאן. נקּבעּו ּדגלים ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹמחנה
,מל ׁשהּוא יּׂשא, לא ויֹוסף הארֹון, את לׂשאת ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעתיד
עלּֿדגל  "איׁש וזהּו: ּתחּתיהם. יהיּו ואפרים ֹומנּׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

מּטתֹו ליּׂשא אביהם להם ׁשּמסר ּבאֹות .ּבאתת", ְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 193 'nr e"hg 'zegiy ihewl' itÎlr)
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ּבמערת  אֹותֹו "וּיקּברּו יעקב לקבּורת ּבנֹוגע הּפסּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָֹעל
הּמכּפלה" יג)ׂשדה עּוזיאל (נ, ּבן יֹונתן ּבתרּגּום איתא , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ליֹוסף  ׁשביק הוה ולא כּו' רׁשיעא לעׂשו ּפתּגמא ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹ"ּוׁשמיע
ריׁשיּה וקטע סיפא [חּוׁשים] ונטל כּו' אבֹוי ית ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָלמיקּבּור
ּבגֹו ואתנח כּו' מתּגלּגל ּדעׂשו ריׁשא והוה רׁשיעא, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּדעׂשו

אבּוי". ּדיצחק ְְְִִֵָָעיטפיּה
רׁשע  קֹוברין ׁש"אין הּוא הּדין הרי ּביֹותר, ּתמּוּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָולכאֹורה

צּדיק" ס"ה)אצל שסב סי' יו"ד טושו"ע א. מז, ואם־ּכן (סנהדרין , ְִִֵֵֶַ
ּדעׂשו ׁש"ריׁשיּה יּתכן עיטפיּהרׁשיעא ּכיצד "ּבגֹו מּונח " ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ְְִָּדיצחק"?
הּפנימּיּות: ּבדר זה לבאר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָויׁש

לא  הּצּדיק ׁשּביצחק ּופׁשּוט, הּוא. ּביצחק - עׂשו ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשרׁשֹו
ּכאׁשר  רק היה רׁשע, עׂשו ׁשהיה וזה ורׁשעּות. רע ׁשּום ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהיה
ּבענינים  והתעּסק - יצחק - מּׁשרׁשֹו עצמֹו את ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָהבּדיל

וחֹומרּיים. ְְִִִִָּגּופנּיים
א ּגמּור, רע היה עׂשו ׁשל וחמרּיּותו "ּגּופֹו" ׁשרק ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹונמצא,
היה  ביצחק, ׁשהּוא ּכפי ׁשּלֹו וׁשרׁש הּמקֹור ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹ"ראׁשֹו"

טֹוב. ַרק
ונׁשאר  עׂשו, ׁשל "ּגּופֹו" את וניתקּו הפרידּו ּכא ׁשר ּכן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָועל
ׁשּי ולכן ּגמּור. טֹוב ּכי־אם רע, ּבֹו אין אזי "ריׁשיּה", ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָרק

ּדיצחק". עיטפיּה "ּבגֹו מּונח ְְְְְִִִֵֶֶָָׁשּיהיה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 235 cenr ,k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

awri zzinA mixvn cEArW¦§¦§©¦§¦©©£Ÿ

אתֹו וּיקּברּו ּכנען ארצה בניו אתֹו יג)וּיׂשאּו (נ, ְְְְְִִַַַַַָָָֹֹ
ּבנׂשיאת  הּסדר רׁש"י מפרׁש ּבניו" אֹותֹו "וּיּׂשאּו הּפסּוק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָעל
לׂשאת  עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי ּומסּים יעקב, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹארֹונֹו
יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא לא ויֹוסף הארֹון, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת

ְֵֶַּתחּתיהם".
הּוא  הארֹון נׂשיאת הרי יּׂשא, לא ׁשּלוי הּטעם ּבאּור ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוצרי
על־ידי  אּלא על־ידֹו לא ּגּופא ּובזה הרחֹוק, ׁשּבעתיד ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹענין
ארֹונֹו ּדנׂשיאת הּמצוה את זה ּבגלל מּמּנּו יּקחּו ּומּדּוע ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבניו,

אביו? ִֶָׁשל
ּבזה: ְֶַַָָָההסּברה

ׁשרׁש"י  ּכפי ּבמצרים, הּׁשעּבּוד התחיל יעקב ׁשל ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָֹּבמיתתֹו
נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר "ׁשּכיון הּפרׁשה ּבתחּלת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכֹותב
ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד מּצרת יׂשראל ׁשל ולּבם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעיניהם

מּמצרים  יעקב ׁשל ׁשהֹוצאתֹו מּובן ּומּזה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹלׁשעּבדם".
וׁשעּבּוד  ּגלּות להיֹות ׁשּיּוכל ּגרמה יׂשראל ּבארץ ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָלקבּורה

ְִִַמצרים.
למעלה  היה לוי ׁשּכן הארֹון, את לוי נׂשא לא זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּומּטעם
לוי  ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו "לּמה רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמהּׁשעּבּוד,
מן  ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא
על  ימים הארי ולוי . . ׁשעּבּוד היה לא קּים ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשבטים
ׁשעּבּוד  "מלאכת לוי לׁשבט ּבנֹוגע אפילּו מּזֹו: ויתירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻּכּלם".

לוי". ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא ְְְִִִִֵֶַַָָֹמצרים
ׁשּכן  הארֹון, את לׂשאת ׁשעתיד זה עם קׁשּור זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָוענין

ׁש לפי עבֹודה לעׂשֹות רצּו לא . . לוי ׁשל ּידעּו"ׁשבטֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ
חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, את לׂשאת ְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשעתידין

יג) א, שמות זקנים) (הדר .(תוספות

(ãé)íéìòä-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬
:åéáà-úà Bøá÷ éøçà åéáà-úà øa÷ì Bzà¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

i"yx£Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ ÂÈÁ‡Â ‡e‰∑,ּכאן ּבחזרתן ¿∆»¿»»…ƒƒֲַָָָָ
הקּדים  ּובהליכתן אּתֹו, העֹולים לּמצרים אחיו ְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָהקּדים
פרעה  עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ׁשּנאמר: לאחיו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמצרים

לפי  אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ואחרּֿכ ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוגֹו'"
ּכתריהם  ׁשּתלּו ּכנען, מלכי ׁשעׂשּו הּכבֹוד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשראּו

ּכבֹוד  ּבהם נהגּו יעקב, ׁשל .ּבארֹונֹו ֲֲֲֶֶַַָָָֹ

e¯·˜eיג  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï È‰Ba d˙È eÏËe¿»»≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓa d˙È»≈ƒ¿»«¬«»∆¿»ƒ¿««¿»»»
ÏÚ ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‡Ï˜Á«¿»¿«¬»«¿»ƒ∆¿…ƒ»»«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

ÏÎÂיד  È‰BÁ‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ·˙Â¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿»
¯·˜c ¯˙a È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ dnÚ e˜ÈÏÒcƒ¿ƒƒ≈¿ƒ¿«»»ƒ»«ƒ¿«

:È‰e·‡ ˙È»»ƒ
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(åè)eì eøîàiå íäéáà úî-ék óñBé-éçà eàøiå©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬
øLà äòøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬

:Búà eðìîb̈©−§Ÿ«
i"yx£Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk ÛÒBÈŒÈÁ‡ e‡¯iÂ∑מהּו «ƒ¿¬≈≈ƒ≈¬ƒ∆ַ

רגילים  ׁשהיּו יֹוסף, אצל ּבמיתתֹו הּכירּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ"וּיראּו"?
ּכבֹוד  ּבׁשביל מקרבן והיה יֹוסף ׁשל ׁשלחנֹו על ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻלסעד

לא  יעקב ּומּׁשּמת eÓËNÈ.(ב"ר)קרבןéאביו, eÏ∑ ְֲִִֵֵֶַָָֹֹƒ¿¿≈
'לּו' יׁש הרּבה: לענינים מתחּלק 'לּו' יׂשטמנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּמא
יהי  "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ּולׁשֹון ּבּקׁשה ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֵַַַַָָמׁשּמׁש
מתנּו". "לּו הֹואלנּו", "ולּו ׁשמעני", "לּו ,"ְְְְְִִֵֶַַָָכדבר
"לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ְְְְְִִֵֵַַויׁש

ׁשקל  אנכי "ולּו למצותי", הקׁשבּת "לּו ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹֹחכמּו",
"לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש ְְְִֵֵֶַַַַָעלּֿכּפי".

ּבּמקרא  ּדֹומה עֹוד לֹו ואין לׁשֹון ,ëיׂשטמנּו", והּוא ְְְְְְִִֵֵֶַָ
לׁשֹון  אחרי", האּׁשה לאֿתל "אלי ּכמֹו: ְְֲִֵֵַַַָָָֹֻ'אּולי',

ּבּקׁשה  לׁשֹון 'אּולי' ויׁש הּוא. "אּולי ,ì'ׁשּמא' ּכגֹון: ְְְֵֶַַַָָָ
הּוא  הרי אֹותי", ה' יׁשיב "אּולי ּבעניי", ה' ְְְֲִִִִֵֶַָָיראה
"אּולי  'אם': לׁשֹון 'אּולי' ויׁש ."כדבר יהי "לּו ְְְְְִִִֵֶַַָּכמֹו:

צּדיקם  חמּׁשים ."יׁש ֲִִִִֵַ

(æè)éáà øîàì óñBé-ìà eeöéåBúBî éðôì äeö E ©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÛÒBÈŒÏ‡ eeˆÈÂ∑,"יׂשראל אלּֿבני "ויצּום ּכמֹו «¿«∆≈ְְְְִֵֵֵֶַַָ
יׂשראל, ּבני אל ׁשלּוחים להיֹות ּולאהרן למׁשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹצּוה
יֹוסף  אל ׁשליח להיֹות ׁשלּוחם, אל "ויצּוּו" זה: ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאף

ּבלהה  ּבני את צּוּו? מי ואת ּכן. לֹו ׁשהיּוîלֹומר , ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

בלהה" ּבני את נער "והּוא ׁשּנאמר: אצלֹו, .רגילין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָ
‰eˆ EÈ·‡∑(סה יבמות ּכי (ב"ר. הּׁשלֹום, מּפני ּבּדבר ׁשּנּו »ƒƒ»ְִִִֵַַָָָ

ּבעיניו  יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, יעקב צּוה .לא ְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

(æé)éçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äkE Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³
òLôì àð àN äzòå Eeìîâ äòø-ék íúàhçå§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©

éáà éýìû éãáò:åéìà íøaãa óñBé jáiå E ©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
i"yx£EÈ·‡ È‰Ï‡ È„·Ú ÚLÙÏ ‡ ‡N∑ עבדיו והם קּים אלהיו מת, אבי .אם »»¿∆««¿≈¡…≈»ƒְֱֲִִֵֵַָָָָָֹ

(çé)Eì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−
:íéãáòì©«£¨¦«

i"yx£ÂÈÁ‡ŒÌb eÎÏiÂ∑ הּׁשליחּות על .מּוסף «≈¿«∆»ְִַַָ

e¯Ó‡Âטו  ÔB‰e·‡ ˙ÈÓ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ«¬¬≈≈¬≈ƒ¬«¬»
·È˙È ‡·˙‡Â ÛÒBÈ e··„ ‡Ï ¯hÈ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ«»»¿»≈«¬»»»≈
:d˙È ‡ÏÓ‚ Èc ‡˙LÈa Ïk ˙È ‡Ï»»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»≈

˜„Ìטז  „wt Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ e„ÈwÙe«ƒ¿«≈¿≈»»«≈√»
:¯ÓÈÓÏ d˙BÓ≈¿≈»

ÔÚkיז  ˜B·L eÚ·a ÛÒBÈÏ Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k¿≈≈¿¿≈¿»¿¿«
‡˙LÈ· È¯‡ ÔB‰‡ËÁÏÂ CÈÁ‡ ‡·BÁÏ¿»«»¿«¬»¬¬≈ƒ¿»
‡‰Ï‡ È„·Ú ‡·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe CeÏÓ‚¿»¿«¿¿«¿»«¿≈¡»»
:dnÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÛÒBÈ ‡Î·e Ce·‡„¿»¿»≈¿«»¿ƒ≈

e¯Ó‡Âיח  È‰BÓ„˜ eÏÙe È‰BÁ‡ Û‡ eÏÊ‡Â«¬»«¬ƒ¿»√»ƒ«¬»
:ÔÈc·ÚÏ CÏ ‡Á‡ ‡‰»¬«¿»»¿«¿ƒ

minkg izty

(eh)édAx ziW`xaA('g 'w dWxR)xn` ¦§¥¦©¨¨¨¨¨©
`N` oiEMzp `l `Ed `nEgpY iAx©¦©§¨Ÿ¦§©¥¤¨
aiWFn `A` xarWl xn` ,minW mWl§¥¨©¦¨©§¤¨©©¨¦
Kln `EdW dcEdin dlrnl il¦§©§¨¦¨¤¤¤
eiWkr ,xFkA `EdW oaE`xn dlrnlE§©§¨¥§¥¤§©§¨
cr 'eke mdn dlrnl aW`W oiCA Fpi ¥̀©¦¤¥¥§©§¨¥¤©

mB dHnlE ,o`MdvFx did `l oM ¨§©¨©¥Ÿ¨¨¤
:zEklOd cFaM ipRn aWilëiR lr s` ¥¥¦§¥§©©§©©¦

mFwn lMn ,`xwOA dnFC Fl oi`W¤¥¤©¦§¨¦¨¨
,'`OW' oFWl 'El'C xninl Epivn̈¦§¥©§§¤¨

'ilE`' oFWl `Ed 'El'C EpivnE li`FdC§¦¨¦§§©
,df lr miwEqR i"Wx `iadW FnM§¤¥¦©¦§¦©¤
,'`OW' oFWl `EdW iOp Epivn 'ilE`'e§©¨¦©¦¤§¤¨
'El' `dC ,'`OW' oFWl iOp 'El' oM m ¦̀¥©¦§¤¨§¨

:cg` oFWl lMd 'ilE`'eì,xnFl dvx §©©Ÿ¨¤¨¨¨©
cg` lMd 'ilE`'e 'El'C gkEn iOp dGn¦¤©¦¨§§©©Ÿ¤¨
oFWl zFnFwn dOkA 'El' `dC ,`Ed§¨§©¨§§
,dWTA oFWl iOp 'ilE`' Wie ,dWTA©¨¨§¥©©¦§©¨¨
oFWl iOp 'EN'W xninl Epivn oM m`e§¦¥¨¦§¥©¤©¦§
oFWl ilE` Wie ,'ilE`' FnM ,'`OW'¤¨§©§¥©§

oM m` ,lirl i"Wx `iadW FnM ,'m`'¦§¤¥¦©¦§¥¦¥
:`Ed cg` lMd 'ilE`'e 'El'fh dxez §©©Ÿ¤¨

(fh)îFpi`W xg` didW xnFl oi`C§¥©¤¨¨©¥¤¥
oin`i `l i`CeA f`C ,mig`d on¦¨©¦§¨§©©Ÿ©£¦
cFWgi `NW sqFi rcFi did iM ,xaCA©¨¨¦¨¨¥©¥¤Ÿ©£

.df lr eia` FzF`(dix` xEB)`xaq oi`C , ¨¦©¤©§¥§¥§¨¨
ixkpl mzRxge df cFq miNbn EidW¤¨§©¦¤§¤§¨¨§¨§¦
mdl iE`x did xzFie ,mdig` ExkOW¤¨§£¦¤§¥¨¨¨¨¤

:mnvrA FOr xAclfi dxez §©¥¦§©§¨
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(èé)íéýìû úçúä ék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−
:éðà̈«¦

i"yx£È‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk∑?אני ּבמקֹומֹו ׁשּמא ƒ¬««¡…ƒ»ƒְֲִִֶָ
יכֹול? אני ּכלּום לכם, להרע רֹוצה הייתי אם ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּבתמיהה,

ֿוהּקדֹוׁשּֿברּו רעה, עלי חׁשבּתם ּכלכם אּתם ְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוהלא
לכם? להרע יכל לבּדי אני והיא לטֹובה, חׁשבּה .הּוא ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

(ë)ç ízàåäáèì dáLç íéýìû äòø éìò ízáL §©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈
:áø-íò úéçäì äfä íBik äNò ïòîì§©À©£²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 48 dxrd 247 'nr 'd jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

miaFh mixacl mxFB wfid mB©¤¥¥¦§¨¦¦

הּתניא ּבספר לּמֹוח (פי"ב)איתא מהּלב לֹו "עֹולה ּדכאׁשר : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
אֹו ּכעס אֹו קנאה איזֹו אֹו חס־וׁשלֹום וׂשנאה טינא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָאיזֹו
ועליו  מּמֹוחֹו, להסירן האדם על חבירֹו, על ודֹומיהן" ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָקּפידא
חסד" ּבמּדת חבירֹו עם להתנהג מּמׁש, ההפ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ"לעׂשֹות
וגם  חס־וׁשלֹום, לכעֹוס ולא האחרֹון קצה עד מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹו"לסּבֹול
לגמֹול  אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ְְְְְֳִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
אחיו". עם מּיֹוסף ללמֹוד ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹובֹות, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלחיבים
האדם  ׁשעל להבין ׁשאפׁשר ּדאף הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָולכאֹורה
רחמנא־ ּכפעלֹו לחבירֹו לׁשּלם ולא מּדֹותיו על ְְְְֲֲֲֳִִֵֵַַַַַָָָָֹלהעביר
הּׁשני  הרי טֹובֹות", לחיבים "לגמֹול עליו מּדּוע א ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָליצלן,
ּבטֹובה? ּכ על לֹו לׁשּלם עליו ּומּדּוע רעה, לֹו עׂשה ְְֵַַַַַַָָָָָָָָָהחיב
יׁש זה ׁשּדבר ׁשם, ׁשּכתב מה על־ּפי הּדברים לבאר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש

אחיו". עם מּיֹוסף ְִִִֵֶָ"ללמֹוד
רעה", עלי "חׁשבּתם ׁשהאחים אף הּצּדיק, יֹוסף אצל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּדהּנה
עׂשה  למען לטֹובה חׁשבּה ׁש"אלקים ּכּולם ראּו ְְֱֲֲִִֶַַָָָָָָָֹֹמּכל־מקֹום

רב" עם להחיֹות הּזה, כ)ּכּיֹום נ, ויחי הכתוב ונמצא,(לשון . ְְְֲִֶַַַַָָ
חס־ ליֹוסף הּזיקּו ׁשהאחים נראה היה ׁשּמתחילה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדהגם

לדבר  ּגרמה ׁשּפעּולתם האמת נתּבררה לבּסֹוף הּנה ְְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָָָָוׁשלֹום,
ׁשילם  לכן יֹוסף, ׁשל לטֹובתֹו ׁשּגרמּו אּלּו ׁשהם ּומּכיון ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָטֹוב.

טֹובֹות. להם וגמל מעׂשיהם, על יֹוסף ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָלהם
וכּמבֹואר  הּדברים, הן הן ּכי ּבּנּדֹון־ּדידן, ללמֹוד יׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּומּזה

הּתניא כה)ּבספר סימן הקודש ׁשהּוא (אגרת אדם ּדכ"ׁשּבן ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
האדם  על ממֹונֹו" מּזיק אֹו מּכהּו אֹו מקּללֹו ּבחירה ְְְִִֵַַַַַַָָָָָּבעל
ׁשלּוחים  והרּבה הּׁשמים מן נגזר ּכבר הּניזק ׁש"על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלדעת

לֹו". זאת היתה ה' ּו"מאת ְֵֵַָָָֹלּמקֹום"
לט  רחמנא ּדעביד מה ׁש"ּכל מּכיון עביד"ּומעּתה, (ברכות ב ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ב) מלמעלה"ס, יֹורד רע ּדבר ו"אין וראה , ג. פנ"א, רבה (בראשית ְְְִֵֵַַָָָ
יא) סימן הקודש אגרת - ׁשחבירֹותניא נראה אם אף אם־ּכן, ,ְֲִִִֵֵֶֶַ

ּברּור  לֹו", זאת היתה ה' ׁש"מאת מּכיון מּכל־מקֹום לֹו, ְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹהּזיק
הּטֹובה  ועל ּומֹועיל. טֹוב ּדבר חבירֹו לֹו ּגרם אּלּו ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבמעׂשיו
יׁש מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּבמעׂשיו חבירֹו לֹו ׁשּגרם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּזאת

ּב"טֹובֹות". ְְִלגמֹול
ׁשם  הּקדׁש' ּב'אּגרת זה מבֹואר - 'חיב' נקרא ׁשחבירֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ[וזה

ואין־ּכאן־מקֹומֹו]. ּבחירתֹו. רֹוע מּצד ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶַַַָָָּבארּוּכה,

ß zah c"i ycew zay ß

(àë)-úàå íëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzòå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−§¤
:íaì-ìò øaãéå íúBà íçðéå íëtè©§¤®©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

i"yx£ÌaÏŒÏÚ ¯a„ÈÂ∑:הּלב על הּמתקּבלים ּדברים «¿«≈«ƒ»ְְְִִִֵַַַַָ
עבד, ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ירדּתם ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעד
אתכם? הֹורג ואני חֹורין, ּבן ׁשאני נֹודע ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַועלֿידיכם
ונׁשּתּבח  ראה ּבחּורים ׁשל ּכת אֹומרֹות? הּברּיֹות ְְְְִִִֶַַַַַַָָמה

אח  ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף הם, אחי ואמר ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָּבהן,
נרֹות  עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את יכלּוׁשהֹורג לא ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

וכּו'ðלכּבֹות  אחד .נר ְְֵֶַָ

ÏÁc‡יט  È¯‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»ƒ«¬¬≈«¬»
:‡‡ ÈÈ„«¿»¬»

ÈÈכ  Ì„˜ ÔÓ ‡LÈa ÈÏÚ Ôez·LÁ Ôez‡Â¿«¬«¿¬«ƒ»ƒ√»¿»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk „aÚnÏ ÏÈ„a ‡·ËÏ ˙·MÁ˙‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿∆¿«¿»»≈

:ÈbÒ ÌÚ ‡Ói˜Ï¿«»»««ƒ

ÈÂ˙כא  ÔBÎ˙È ÔeÊ‡ ‡‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒ«¬¬»≈»¿¿»
ÏÚ ÔÈÓeÁz ÏlÓe ÔB‰˙È ÌÁÂ ÔBÎÏÙË«¿¿¿«≈»¿«≈«¿ƒ«

:ÔB‰aÏƒ¿

minkg izty

(`k)ð(dix` xEB)cbpM mihaW a"i iM , ©§¥¦§¨¦§¤¤
,mlFrd lM z` mixi`Od miakFM a"i¨¦©§¦¦¤¨¨¨
dvFx ,zFxp dxUr mdl xn` okle§¨¥¨©¨¤£¨¨¥¤
FzF` bFxdl miaWFg EidW s` xnFl©©¤¨§¦©£

lM didW ipRn df lke ,mcIn lSip did̈¨¦©¦¨¨§¨¤¦§¥¤¨¨¨
riwxA lGnl dnFC mihaXd on cg ¤̀¨¦©§¨¦¤§©¨¨¨¦©
`EdW oMW lM ,ca`il xWt` i` xW £̀¤¦¤§¨¥¨¥¨¤¥¤
oi` la` .'eke mcA`l lkEi `NW cigï¦¤Ÿ©§©§¨£¨¥

,dxUr bFxdl lFki cg` oi`C xnFl©§¥¤¨¨©££¨¨
dide Kln did sqFiC ,di`x oi` dfC§¤¥§¨¨§¥¨¨¤¤§¨¨
bFxdl miWp` sl` lr zFEvl lFkï§©©¤¤£¨¦©£

:mzF`ak dxez ¨



סז igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ycew zayl inei xeriy

(áë)óñBé éçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé áLiå©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½
:íéðL øNòå äàî¥¨¬¨¤−¤¨¦«

(âë)lL éða íéøôàì óñBé àøiåøéëî éða íb íéL ©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ
:óñBé ékøa-ìò eãlé äMðî-ïa¤§©¤½ª§−©¦§¥¬¥«

i"yx£ÛÒBÈ Èk¯aŒÏÚ∑ ּברּכיו ּבין ּגּדלן .ּכתרּגּומֹו, «ƒ¿≈≈ְְְְִִֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(247 'nr k jxk zegiy ihewl)

יֹוסף ּברּכי על יּלדּו . . מכיר ּבני כג)ּגם אתילידּו(נ, ּכד  ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָֻ
יֹוסף עּזיאל)ּגזירינּון ּבן יֹונתן הּסנּדק (ּתרּגּום היה ׁשּיֹוסף היינּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּברּכיו על ׁשּנּמֹולּו מכיר, ּבני יֹונתן)ׁשל ּכ,(ּפרּוׁש על והקׁשּו . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבסנּדקאּות  אחד אדם לכּבד ׁשּלא הּוא יׂשראל מנהג ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי
אדם  ׁשנה לא ׁש"מעֹולם לּקטרת, ּבדֹומה אחים, ׁשני ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשל

א)ּבּה" כו, סֹופר',(יֹומא ה'חתם ׁשל חּדּוׁשֹו על־ּפי לתרץ ויׁש . ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
אחד, מאח יֹותר עבּור ּכסנּדק לׁשּמׁש יכֹול ּדאתרא' ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁש'ּמרא
ּכאן: ואף ּכרצֹונֹו. קטרת להקטיר יכֹול הּגדֹול ׁשהּכהן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּכׁשם
לֹו הּתר ולכן ּדאתרא', 'מרא הארץ, על הּׁשּליט היה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻיֹוסף

אחים. לׁשני סנּדק ְְְִִִֵַַָלהיֹות

(ãë)ã÷t íéýìûå úî éëðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ
úàfä õøàä-ïî íëúà äìòäå íëúà ã÷ôé¦§´Ÿ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ
:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

(äë)ã÷ôé ã÷t øîàì ìûøNé éða-úà óñBé òaLiå©©§©´¥½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ
:äfî éúîöò-úà íúìòäå íëúà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«

(åë)Búà eèðçiå íéðL øNòå äàî-ïa óñBé úîiå©¨´¨¥½¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½
:íéøöîa ïBøàa íNéiå©¦¬¤¨«¨−§¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 474 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zElBd KWgn lrRzdl `NW gMd©Ÿ©¤Ÿ§¦§©¥¥Ÿ¤©¨

ּבמצרים: ּבארֹון פרשתנו)וּייׂשם (סיום ְְִִִֶַָָָֽֽ
ּבטֹוב" ּד"מסּיימין הּכלל ועוד)ידּוע נדה, סוף תוספות ,(עיין ְְְְִִַַַָָ

ׁשּיֹוסף  ּבזה הּוא ּבראׁשית ספר סּיּום מּדּוע ּתמּוּה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואם־ּכן
זכה  ׁשּלא הּׁשבח, הפ זהּו לכאֹורה הרי ּבמצרים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנקּבר

ּבמצרים? ונׁשאר יׂשראל ּבארץ מּיד ליקבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיֹוסף
הּתֹורה על "ּבּׁש ּׁשּכתב מה על־ּפי ּבזה לֹומר (פרשתנו ויׁש ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

כט) ּבארץ מז, ולא ּבמצרים יֹוסף ׁשּנקּבר לזה ׁשהּטעם ,ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ
עליהם  ׁשּתגן צרי "אּתה ליֹוסף אמר יעקב ּכי הּוא, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל
ּבּגלּות, ׁשהם זמן ּכל וחסד חן להם למׁש צרי ואּתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹכּו'

ּבּמדּבר". ּולמׁשכם עּמהם ְְְְִִֶֶֶַָָָָָוללכת
יׂשראל  ּבני ׁשאבּו ּבמצרים יֹוסף מּקבּורת ׁשאּדרּבה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָונמצא,
ּבידעם  הּנה קׁשה, ּגלּות ּבתֹו ׁשהיּו ּדאף וחּזּוק, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָעּדּוד

מּזה  נתעֹודדּו ּגלּותם, ּבצרת אּתם נמצא הּצּדיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיֹוסף
ּבדבקּותם  חזקים ולהיֹות מהּסביבה, להתּפעל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשּלא

ְַָָלהקּב"ה.
קבּורה  ׁשל הּמעלה ּגדל אף ּׁשעל מה לבאר יׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
יׂשראל  מרֹועי וכּמה ּכּמה נטמנּו מּכל־מקֹום יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבארץ
עם  יחד ּבּגלּות ׁשּנׁשארּו על־ידי־זה ּכי לארץ, ּבחּוץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדוקא
ה'. ּבעבֹודת וחּזּוק עּדּוד ׁשֹואבים מּזה הּנה מרעיתם, ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹצאן
ּבארֹון  "וּייׂשם ּבּפסּוק הּוא ּבראׁשית ספר ׁשּסּיּום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוזהּו
החזק  ׁשהּוא ונתחּזק", חזק "חזק מכריזים ותכף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבמצרים",
אׁשר  עד הּגלּות, ּבמצר ּבהיֹותנּו יׂשראל, מרֹועי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּמקּבלים

ּבימינּו. ּבמהרה הּגֹואל ְְִֵֵֵַָָָיבֹוא

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
סימן פה אל פ"ה פסוקים ויחי פ"ה פרשת חסלת

‡·È‰eכב  ˙È·e ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓa ÛÒBÈ ·È˙ÈÂƒ≈≈¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ
:ÔÈL ¯ÒÚÂ ‰‡Ó ÛÒBÈ ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬«¿ƒ

Èaכג  Û‡ ÔÈ‡˙ÈÏz ÔÈa ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈
:ÛÒBÈ Èa¯Â e„ÈÏÈ˙‡ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈

k„Ó¯כד  ÈÈÂ ˙È‡Ó ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»»ƒ«»ƒ¿«
‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔBÎ˙È ˜qÈÂ ÔBÎ˙È ¯ÈÎc¿ƒ»¿¿ƒ«»¿ƒ«¿»»»
:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

k„Ó¯כה  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÛÒBÈ ÈÓB‡Â¿≈≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿«
:‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»

eËÁÂכו  ÔÈL ¯ÒÚÂ ‰‡Ó ¯a ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈«¿»«¬«¿ƒ«¬»
˜ÊÁ :ÌÈ¯ˆÓa ‡B¯‡· È‰eÓNÂ d˙È»≈¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

ñø ¯ èðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää
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úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦
ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦

àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc - zekxa(iyiy meil)

Bì òøå`ed,òLø ïa ÷écö.eia` i`hg zngn `ed laeqeáBèå òLø §©©¦¤¨¨¨¨§
Bì`edBì òøå òLø .÷écö ïa òLø`ed.òLø ïa òLø ¨¨¤©¦¨¨§©¨¨¤¨¨

øî øîàd"awd zaeyzy yxity iqei iax ixac lirl e`aed ± ¨©©
y dzid.òLø ïa ÷écö Bì òøå ÷écö ,÷écö ïa ÷écö Bì áBèå ÷écö©¦§©¦¤©¦©¦§©©¦¤¨¨

:`xnbd dywnéðéà,jk yxtl ozip m`d ±áéúk àäå(f cl my)ã÷t' ¦¦§¨§¦Ÿ¥
,'íéða ìò úBáà ïBòlr mipad z` yiprn d"awdy jkn epcnle £¨©¨¦
,mdizea` zepeeråxg` weqta eli`áéúk(fh ck mixac)àì íéðáe' §§¦¨¦Ÿ

éããäà éàø÷ ïðéîøå ,'úBáà ìò eúîeémixzeq miweqtdy epiywde ± §©¨§¨¦©§¨¥©£¨¥
.df z` dfàéL÷ àì ,ïðépLîe`l` ,`iyew o`k oi`y epayiie -àä §©¦©Ÿ©§¨¨

xn`p ,zea`d i`hga miyprp mipady ea xn`py weqtd ±
,íäéãéa íäéúBáà äNòî ïéæçBàLkeàäzea` eznei `l' weqtde ± §¤£¦©£¥£¥¤¦¥¤¨

xn`p ,'mipa lrïéàLkmipad.íäéãéa íäéúBáà äNòî ïéæçBà §¤¥£¦©£¥£¥¤¦¥¤
yprp epi` eizea` dyrna fge` epi`y wicv oay epcnly oeikne

nel ozip `l ok m` ,mdi`hg lrwicvy dynl d"awd aiydy x
.eizea` i`hg lr yprp `ed oi` ixdy ,ryx oa wicv `ed el rxe

:`xnbd zvxzndéì øîà÷ éëä àlàd"awd el xn` jk `l` - ¤¨¨¦¨¨©¥
,epiax dynlBì áBèå ÷écö`ed,øeîb ÷écöeli`eBì òøå ÷écö`ed ©¦§©¦¨©¦§©

,øeîb BðéàL ÷écö,dfd mlera el rx ,zepeer herin el yiy itle ©¦¤¥¨
.`ad mlerl ezekfle exdhl ickBì áBèå òLø`edBðéàL òLø ¨¨§¨¨¤¥

,øeîbeizeiekf herin lr exky lawiy ick dfd mlera el aehy ¨
,`ad mlera ecxhleBì òøå òLø`ed.øeîb òLø ¨¨§©¨¨¨
øéàî éaøc àâéìôelk z` dynl ozp d"awdy xn`y iqei iax - §¦¨§©¦¥¦

,xi`n iax lr wleg eizeywaíézL ,øéàî éaø øîàcizy-] §¨©©¦¥¦§©¦
[zeywaBì eðúð,dynl,Bì eðúð àì úçàåd"awd ericed `ly ¨§§©©Ÿ¨§

mgxn `edy minrty el aiyd `l` ,htynd zcna ezbdpd z`
epi`y in z` s` opege,jkl ie`xøîàpL(hi bl zeny)úà éúpçå' ¤¤¡©§©Ÿ¦¤

'ïBçà øLàeze` oegl uetg`y in lk z` oeg` -BðéàL ét ìò óà £¤¨©©¦¤¥
,ïeâä BðéàL ét ìò óà 'íçøà øLà úà ézîçøå' ,ïeâäexnkpy `l` ¨§¦©§¦¤£¤£©¥©©¦¤¥¨

.oic it lr mingxl ie`x epi`y it lr s`e ,dry itl eilr ingx
:epiax dyn ly ezywa oipra xn`py sqep weqt zx`an `xnbd

'éðt úà úBàøì ìëeú àì ,øîàiå'(k bl my),òLBäé éaøc déîMî àðz ©Ÿ¤Ÿ©¦§¤¨¨¨¨¦§¥§©¦§ª©
éúéöøLk ,äLîì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà Ck ,äçø÷ ïajze`xdl ¤¨§¨¨¨©©¨¨§Ÿ¤§¤¨¦¦

,dpqa ipt z`úéöø àì,hiadläöBø äzàL åéLëòz` ze`xl Ÿ¨¦¨©§¨¤©¨¤
'LcaM z` `p ip`xd' ywane iceak(gi bl my)ip` ,äöBø éðéà ©§¥¦¨¤§Ÿ¤¥¦¤

.jze`xdlïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaøc àâéìôewlege - §¦¨§©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
enyn ipngp xa l`eny iax xn`y dn lr dgxw oa ryedi iax

.ozpei iax lyøëNa ,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¦§©
ìLL,dpqa d"awd el dlbpyk epiax dyn dyry zelertäëæ ¨Ÿ¨¨
ììLL.d"awd el aihidy zeaeh'åéðt äLî øzñiå' øëNaxkya ± §¨Ÿ¦§©©©§¥Ÿ¤¨¨

,eipt xizqdyíéðt øzñì÷ì äëæ.eipt xe` oxwy dkf -ék' øëNa ¨¨¦§©§¥¨¦¦§©¦
'àøé,'dn ez`xi xkya ±ì äëæ`xIe'z` l`xUi ipA lke oxd` ¨¥¨¨§©©§©£Ÿ§¨§¥¦§¨¥¤

,eipR xFr oxw dPde dWn'åéìà úLbî eàøéiå(l cl my)eidy xnelk , Ÿ¤§¦¥¨©¨¨©¦§¦¤¤¥¨
.ezlrn lcebn epnn mi`xi'èéaé 'ä úðeîúe'ì äëæ ,'èéaäî' øëNa¦§©¥©¦¨¨§§©©¦

(g ai xacna)laiw ozpei iax ixacly `vnp .miixeg` d`xn dfy
yprpy dgxw oa ryedi iax ixack `le ,ezbdpd lr xky dyn

.jk lr
:'hiadn' xkya dyn d`x dn `xnbd zx`aneétk úà éúøéñäå'©£¦Ÿ¦¤©¦

'éøçà úà úéàøå(bk bl zeny),ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîà §¨¦¨¤£Ÿ̈¨©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§
,àãéqçdf weqtìL øL÷ äLîì àeä Ceøa LBãwä äàøäL ãnìî ©¦¨§©¥¤¤§¨©¨¨§Ÿ¤¤¤¤
ïéléôz.xeg`n `vnpd ,y`x ly §¦¦

ä"awä étî àöiL øeaãå øeac ìk ,éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¥¨¦§¦¤¨¨¦¦©¨¨
,äáBèì,aeh xac lr dghad ea dxn`py xnelkéàðz ìò eléôà §¨£¦©§©

,i`pzd miiwzp `le ,mieqn i`pza dxn`p dghadd m` elit` ±
Ba øæç àì:`xnbd zxxan .aehd xeaicdn d"awdïì àðî- Ÿ¨©§¨¨

ok epcnl :`xnbd daiyn .df xac epcnl okidn,eðéaø äLnî¦Ÿ¤©¥
øîàpL(ci h mixac),'åâå íãéîLàå épnî óøä'mnW z` dgn`e ¤¤¡©¤¤¦¤¦§©§¦¥§¤§¤¤§¨

,minXd zgYníeöò éBâì EúBà äNòàåeidiy xnelk ± 'EPOn axe ¦©©©¨¨¦§¤¡¤§§¨¨¨¦¤
ipa ly mxtqn did `edy ,sl` ze`n yyn xzei miaexn ei`v`v

e ,f` l`xyidìháe àúlîc dìò éîçø äLî àòác áb ìò óàs`e ± ©©©¦§¨Ÿ¤©£¥£©§¦§¨©§©
,l`xyi ipa z` d"awd cinyi `ly mingx ywia epiax dyny

,ezlitza yperd z` lhiaedéòøæa dî÷Bà éëä elôàit lr s` - £¦¨¦§©§©§¥
,dyn ly erxfa dniiwzpe ,d"awd zghad dlhazd `l ok

øîàpL(fi ,eh bk '` minid ixac),éðá eéäiå .øæòéìàå íBLøb ,äLî éða' ¤¤¡©§¥Ÿ¤¥§¤¡¦¤¤©¦§§¥
,'åâå 'äìòîì eáø äéáçø éðáe 'åâå Làøä äéáçø ,øæòéìàepcnl ¡¦¤¤§©§¨¨Ÿ§¥§©§¨¨§¨§¨
,'dlrnl eax' epiax dyn ly eckp diagx ipay weqtdnáø éðúå§¨¥©

,óñBémpipn dlre eipa eaxzdy ,`ed 'dlrnl eax' yexity ¥
àBaø íéMMî äìòîì,sl` ze`n yyn xzei -àéúàcenll yi ± §©§¨¦¦¦¦©§¨

zeaizd ici lr df oipràëä áéúk ,'äiáø äiáø'iabl o`k aezk - §¦¨§¦¨§¦¨¨
dyn i`v`víúä áéúëe ,'äìòîì eáø'my aezke -(f ` zeny)éðáe' ¨§©§¨§¦¨¨§¥

,'eaøiå eöøLiå eøt ìàøNé`eaix miyy did l`xyi ipa oipne, ¦§¨¥¨©¦§§©¦§
mda xn`py dyn i`v`ve ,`eaix miyy `ed diax oeyly `vnp

.df xeriyn dlrnl eid 'dlrnl eax'
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המשך ביאור למח' ברכות ליום שישי עמ' א



עי

יום ראשון - ח' טבת
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום רביעי - י"א טבת
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שני - ט' טבת
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום חמישי - י"ב טבת
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שלישי - י' טבת
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שישי - י"ג טבת
מפרק סט

עד סוף פרק עא

שבת קודש - י"ד טבת
פרק כ

מפרק עב עד סוף פרק עו

לשבוע פרשת ויחי  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



zahעב 'g oey`x mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ח' ראשון יום
פרק ח  ,bi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen:ïäá å÷ñòù ,26 'îò ãò ...íéøáã ìòå

,øzäa íéìèa íéøác ìòå,mxeaica xeqi` oi`yk -íò ïBâk §©§¨¦§¥¦§¤¥§©
ãîìì ìBëé BðéàL õøàäzlhen ,cenll lekiy in ,oky - ¨¨¤¤¥¨¦§Ÿ

mixaca `le ma zxace" ly dyrdÎzevn zaeg cinz eilr
"milha6mixac `le dxez ixac wx xacl cinz aiig `ed ,

meyn yi eiable ,milha
xeqi`mixac xacl

,ux`d mr ,eli`e .milha
yi ,cenll leki epi`y
ely 'milha mixac'dy
`ed s`e .xeqi`a mpi`

éøöBLôð øäèì C ¨¦§©¥©§
,Bæ ätì÷c Bæ äàîhî¦ª§¨¦§¦¨
óëa dìebìb éãé-ìò©§¥¦§¨§©

òìwä7,df yperl qgia - ©¤©
`aen "rlwd sk" ly
z` mirlewy ,iehiad
ly cg` dvwn mc`d
e` ,ipyd dvwl mlerd
uegl l`xyi ux`n
jka melbd oeirxd .ux`l
ytpd z` mixiarn :`ed
,zeipeviwl zeipeviwn
z` ytpd d`ex dlgza
zelcbd z`e zn`d
cine ,zewl`ae dyecway
,dze` "miwxef"
,mixeaicle zeaygnl
Îmlera dxaice daygy

dnypl lecb xrv meyn jka yie ;dfd8,øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
úeðöéì Bîk ,íéøeñà íéøeaãì ìáà .èð óc çlLa úLøẗ¨©§©©©£¨§¦¦£¦§¥¨

ìåìMî ïäL ,íäa àöBiëå òøä ïBLúBàîhä úBtì÷ L §¨¨©§©¥¨¤¤¥¦¨Ÿ§¦©§¥
øéáòäìe øäèì ìéòBî [Bcáì] òìwä ók ïéà ¯ éøîâì§©§¥¥©©¤©§©¦§©¥§©£¦

.ípäéâì ãøéì äëéøö ÷ø ,Lôpäî Búàîèyper `edy - ª§¨¥©¤¤©§¦¨¥¥§¥¦Ÿ
.ytpd z` zewpl xzei rityn `ed jk meyne ,xzei xengïëå§¥

ïéà ¯ íéìèa íéøáãa ÷ñBòå äøBza ÷ñòì Bì øLôàL éî¦¤¤§¨©£Ÿ©¨§¥¦§¨¦§¥¦¥
÷ø ,dëkæìe d÷øîì BLôðì ìéòBî Bcáì òìwä ók`id - ©©¤©§©¦§©§§¨§¨§©§¨©

l dwewf,úeèøôa äøBz ìeha ìò íéLéðònL íéøeîç íéLðò¢¨¦£¦¤©£¦¦©¦¨¦§¨
úeìöò úîçî äNò-úåöî ìeha ìëì éììkä Lðò ãálî¦§©Ÿ¤©§¨¦§¨¦¦§©£¥©£©©§

øçà íB÷îa øàánk ,âìL ìL ípäéâa9.lr yprp mc` - §¥¦Ÿ¤¤¤©§Ÿ¨§¨©¥
,`hgd zxnegk yperd zxneg ,"dcn cbpk dcn" eizexiar
miyiprn - zeninge meg jezn dzyrpy dxiar lr :okle
ly mepdib"a - devn meiwa zexixw lre ,"y` ly mepdib"a

"bly10lr sqep ,ixd .
lr miyiprny yperd
,dxez cenlz zevn lehia
lr miyiprny yperk
- dyrÎzevn lk lehia
lr cgein yper miiw

."dxez lehia"ïëå§¥
úBnà úBîëça ÷ñBòä̈¥§¨§ª
íéøác ììëa ¯ íìBòä̈¨¦§©§¨¦
ïBò ïéðòì áLçé íéìèa§¥¦¥¨¥§¦§©£

,äøBz ìehamby - ¦¨
zeillk zenkg cenila
lehia `hg lr mixaer

,dxezáeúkL Bîk§¤¨
äøBz ãeîìz úBëìäa11. §¦§©§¨

ãBòådúàîè äøúé úàæ §Ÿ§¥¨ª§¨¨
ìò úBnàä úîëç ìL¤¨§©¨ª©
,íéìèa íéøác úàîèª§©§¨¦§¥¦
ànèîe Léaìî BðéàL- ¤¥©§¦§©¥
,milha mixac iciÎlr÷ø©

,úBcnäody -ãBñéî ©¦¦
BLôðaL LBãwä çeøä̈©©¨¤§©§

,úéäìàämb ,oky - ¨¡Ÿ¦
zakxen ziwl`d ytpd
,dad`k ,zecnd .xtr ,min ,gex ,y` :miipgex zeceqi drax`n
`ed milha mixac ici lre - gexd ceqin ze`a ,dnecke cgt
zeraepd ,ziwl`d ytpd ly zecnd ray z` mda riwyn

,oze` jlklne ,day gexd ceqindâð útì÷ úàîèa§ª§©§¦©Ÿ©
Bæ ätì÷aL òøä çeøä ãBñéî íéàaä ,íéìèa íéøáãaL¤¦§¨¦§¥¦©¨¦¦¨©¨©¤¦§¦¨

,ìéòìãk úéîäaä BLôða.oey`xd wxta xaqedy enk -àìå §©§©§¥¦§¦§¥§Ÿ
,BLôðaL úòc-äðéa-äîëç úðéçampi` milha mixac - §¦©¨§¨¦¨©©¤§©§

,dnypay lkyd z` mi`nhnúeèL éøác íäL øçàî¥©©¤¥¦§¥§
.ïk øaãì íéìBëé õøàä énòå íéèBMä íbL ,úeøBáeoi` - ¤©©¦§©¥¨¨¤§¦§©¥¥

z` `nhn epi` `linne ,milha mixaca elky z` riwyn `ed
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íéøîà éèå÷éì
ïåâë øúéäá íéìèá íéøáã ìòå
äàîåèî åùôð øäèì êéøö ãåîìì ìåëé åðéàù ä"ò
'ô øäæá ù"îë òì÷ä óëá äìåâìâ é"ò åæ äôéì÷ã åæ
úåðöéì åîë íéøåñà íéøåáéãì ìáà .è"ð óã çìùá
úåàîèä úåôéì÷ ùìùî ïäù íäá àöåéëå òøä ïåùìå
øéáòäìå øäèì ìéòåî [åãáì] òì÷ä óë ïéà éøîâì
éî ïëå .íðäéâì ãøéì äëéøö ÷ø ùôðäî åúàîåè
ïéà íéìèá íéøáãá ÷ñåòå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù
÷ø äëëæìå ä÷øîì åùôðì ìéòåî åãáì òì÷ä óë
úåèøôá äøåú ìåèéá ìò íéùéðòîù íéøåîç íéùðåò
úåìöò úîçî ò"î ìåèéá ìëì éììëä ùðåò ãáìî
úåîëçá ÷ñåòä ïëå à"îá øàåáîë âìù ìù íðäéâá
ïåò ïéðòì áùçé íéìèá íéøáã ììëá íéìåìâ éãáåò úåîåà
äøúé úàæ ãåòå äøåú ãåîìú úåëìäá ù"îë äøåú ìåèéá
úàîåè ìò íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëç ìù äúàîåè
ãåñéî úåãîä ÷ø àîèîå ùéáìî åðéàù íéìèá íéøáã
äâåð úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ùåã÷ä çåøä
äôéì÷áù òøä çåøä ãåñéî íéàáä íéìèá íéøáãáù
øçàî åùôðáù ã"áç 'éçá àìå ìéòìãë úéîäáä åùôðá åæ
øáãì íéìåëé ä"òå íéèåùä íâù úåøåáå úåèù éøáã íäù
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ב.6. יט, ב.7.יומא קנב, שבת שאמירת 8.ראה הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר מה כאן, להוסיף כדאי
ומטהרים  תורה תלמוד מצות מקיימים שבכך נוסף - תניא או משניות תהלים, החומש, מלות בעלֿפה לומר למשל: בעלֿפה, תורה דברי

הקלע. כף מעונש להיפטר לאדם עוזר זה - האויר ב;9.את סב, א. חלק זוהר גם ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז"ל תורה לקוטי
אֿב. קנ, ב. חלק ב; שלג 10.רלז, שפשוף שעלֿידי כמו הנפש, לקרירות רפואה משום יש שלג של שבגיהנם כאן, ללמוד שרוצים יש

משמע  לא להאריז"ל תורה' שב'לקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק הרבי ברם, הרגיל. הדם הילוך להחזרת עוזר קפוא, אבר על
העיר: הוא ˘Ì".כך. ˙"Ï·˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰ ÔÈÏÊÂ‚ ‰ÓÏ Î"‡Â ;‡Â‰ ÔÂÎ Ì‡ ‚"Úˆ".11 הוא תורה" תלמוד "הלכות ז. סעיף ג, פרק

שלו. ערוך' ב'שולחן ונכלל צורף - מכן ולאחר בשקלוב, תקנ"ד, בשנת הזקן, מרבנו שנדפס הראשון הספר



עג zah 'h ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת שני יום ט'
פרק ט  ,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå è ÷øô,26 'nr cr.ïéçåîáù

.ziwl`d eytp ly lkyd,úBnàä úîëça ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥§¨§©¨ª
oda ezewqrzday ,mlerd zene` zenkgl qgia xacd dpey

úòc-äðéa-äîëç úBðéça ànèîe Léaìî àeä,lkyd - ©§¦§©¥§¦¨§¨¦¨©©
,elà úBîëçaL dâð útì÷ úàîèa úéäìàä BLôðaL¤§©§¨¡Ÿ¦§ª§©§¦©Ÿ©¤§¨§¥

änL eìôpLoze` - ¤¨§¨¨
jezl "eltp" zenkg

,dbep ztilwúøéáLa¦§¦©
íéìkäly jildza - ©¥¦

ziy`xa "milkd zxiay"
,d`ixadúðéçaî¦§¦©

äîëç ìL íéøBçà£©¦¤¨§¨
éòãBéì òeãik ,äMã÷c¦§ª¨©¨©§§¥

.ïçdnkg irceil - ¥
,(dlawd znkg) dxzqp
jildzd x`azn day
.dlitpd ote`e xen`d

ytpd ly lkyd z` mi`nhn ,zeillk zenkg micnelyk ,okae
ilha mixacn rexb dfe ,ziwl`dz` wx `nhn `ed mciÎlr ,m

.lkyd z` `le zecndïúBà äNBò ïk-íà-àlàz` - ¤¨¦¥¤¨
,zenkgdçåøa ïäî ñðøtúäì éãk eðéäc ,ïäa Cúçì íBcø÷©§©£Ÿ¨¤§©§§¥§¦§©§¥¥¤§¤©

,BúøBúì Bà 'ä úãBáòì ïäa LnzLäì òãBiL Bà ,'ä ãáòì©£Ÿ¤¥©§¦§©¥¨¤©£©§¨
ipic z` ahid oiadl ick ,oeaygd znkg cnel `ed :lynl -

.dnecke ,ycegd yeciwì"æ ï"aîøå í"aîøä ìL Bîòè eäæå§¤©£¤¨©§©§©§©©
:ïäa e÷ñòL ïúòéñåerci md ,oky ,mlerd zene` zenkga - §¦¨¨¤¨§¨¤

wxta xen`dl xywda .dxezae 'd zceara el` zenkg lvpl
xeyw ,cala opaxcn `ed exeqi` m` mb ,xeqi` ly xacy ,df
ze`nhd zetilwd ylya
xyt` i`e ,ixnbl
m` mb ,dyecwl ezelrdl
ilan eze` lke` `ed
ly `ed xacdy rciy
lk`p dfyk s`e ,xeqi`
dze` gekae ,miny myl
lltzne cnel `ed dlik`
z` o`k `iadl i`ck -
cg` ciqg :`ad xetiqd
epax ipta mrt ope`zd
zeltep epzgly ,owfd
jpzg :owfd epax el xn` .dpen` ipipra miwetwte zeaygn
zrya gkep did `l icediy ,m"ekr alg ziizya lykp
alg jk lr sqepe ,icedi alg edfy ayg `edy s`e .dailgd
,zeipgexa xacd el wifd - cala opaxcn xeqi` `ed m"ekr
el xfry ,"oewiz" el ozp owfd epax .dpen`a eizewitq o`kne

.zipgexd ezlgnn `txidl

è ÷øtziwl`d ytpd ihxt z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
ihxt z` .diyeal dylye dizegek zxyr lr ,l`xyin cg` lkay

zxyr lr ,l`xyin cg` lkay ,dtilwdny ytpd ,zindad ytpd

dnglnd z` xiaqi ,iriyzd wxta .diyeal dylye dizegek

izy oia mc`a zllegznd

:el` zeytp

Lôð ïkLî íB÷î ,äpäå§¦¥§¦§©¤¤
dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©
àeä ìàøNé Léà ìëa§¨¦¦§¨¥

,áladlbzn ,ala ,my - ©¥
ritydl ,zindad ytpd
itk ,ixdy ,sebd lr
miwxta xkfedy
ytpd zakxen ,mincewd
"zecn"n xwira zindad

`ed ,el` zecn ly onewne ,dnecke zex`tzd ,de`z ,qrkk -
,alaéìàîN ììça,alay -áéúëe ,íc àìî àeäL1ék" : ¤¨¨§¨¦¤¨¥¨§¦¦

."Lôpä àeä ícällga z`vnp ytpdy ,oaen o`kny - ©¨©¤¤

,mc `lnd ,alay il`nyd,ïëìåytpd ly dnewin llba - §¨¥
,ala zindadïäéîBãå ñòëå úeøàtúäå úBåàzä ìk- ¨©©£§¦§¨£§©©§¥¤

,zecnd x`y lkeìëa úBèMtúî ïä áläîe ,ála ïä¥©¥¥©¥¥¦§©§§¨
LàøaL çnì äìBò íâå .óebä2ïäa øäøäìe áMçì , ©§©¤©Ÿ©¤¨Ÿ§©¥§©§¥¨¤

,ïäa íkçúäìeixg` - §¦§©¥¨¤
,eala de`z zxxerzny
,egen l` dler `id
ji` mkgzdle aeygl
ef eze`z yeninl ribdl3,
,ála BøB÷î ícäL Bîk§¤©¨§©¥
ìëì èMtúî áläîe¥©¥¦§©¥§¨
äìBò íâå ,íéøáàä̈¥¨¦§©¤

.LàøaL çnäìmyk - §©Ÿ©¤¨Ÿ
myne ,ala exewn mcdy
x`y lkl hytzn `ed
dxewn - mc`d mca zyaelnd - ef ytp mb jk ,sebd iwlg

.sebd iwlg x`y lkl zhytzn `id aldne ,alaíB÷î Cà©§
,LàøaL ïéçîa àeä úéäìàä Lôð ïkLîly dnewin - ¦§©¤¤¨¡Ÿ¦©Ÿ¦¤¨Ÿ
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùéáìî àåä íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëçá ë"àùî .ïë
úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ã"áç 'éçá àîèîå
'éçáî 'éìëä úøéáùá äîù åìôðù åìà úåîëçáù äâåð
ë"à àìà ïç éòãåéì òåãéë äùåã÷ã äîëç ìù íééøåçà
ñðøôúäì éãë åðééäã ïäá êåúçì íåãø÷ ïúåà äùåò
úãåáòì ïäá ùîúùäì òãåéù åà 'ä ãåáòì çåéøá ïäî
ì"æ ï"áîøå í"áîøä ìù åîòè åäæå åúøåúì åà 'ä

:ïäá å÷ñòù ïúòéñå

äðäå è ÷øôúôéì÷îù úéîäáä ùôð ïëùî íå÷î
ììçá áìá àåä ìàøùé ùéà ìëá äâåð
ïëìå ùôðä àåä íãä éë áéúëå íã àìî àåäù éìàîù
áìäîå áìá ïä ïäéîåãå ñòëå úåøàôúäå úåàúä ìë

îì äìåò íâå óåâä ìëá úåèùôúî ïäùàøáù çå
åøå÷î íãäù åîë ïäá íëçúäìå ïäá øäøäìå áùçì
çåîäì äìåò íâå íéøáàä ìëì èùôúî áìäîå áìá
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôð ïëùî íå÷î êà .ùàøáù
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כג.1. יב, בביטוי2.דברים משתמש והשכל "ÏÂÚ‰הוא המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש" למוח
בקשר  להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא שה"שכל" כי, אם -

למוח. עולה ביותר המזוקק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח, עולה שהדם אומר הוא ‡„ÂÓ"¯3.ל"דם", ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."בנה"א לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת על הטעם - "וכמובן



zahעד 'i iyily mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י' שלישי יום
פרק ט  ,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áéúë äðä êà,28 'nr cr:÷"äåæáù

miwxta xkfedy itk ,y`xay gena `ed ziwl`d ytpd
,"lky"d `ed ziwl`d ytpd ly dzedn xwiry ,mincewd

,y`xa `ed "lky"d mewneíMîe,y`xay gendn - ¦¨
ála íâå ,íéøáàä ìëì úèMtúîytpd dlbzne zpkey - ¦§©¤¤§¨¨¥¨¦§©©¥

ziwl`déðîéä ììça- ¤¨¨©§¨¦
,alay,íc Ba ïéàL¤¥¨

áeúkL Bîëe4áì" : §¤¨¥
."Bðéîéì íëç"mkg" - ¨¨¦¦

,ziwl`d ytpl fnex
zindad ytpl cebipa
z`xwpd ,(rxd xvid)
llgd - "epinil" ."liqk"
enk ,o`k .alay ipnid
`ed ,zindad ytpa
x`yl ald oia lican
`edy ixg`l :mixa`d
ziwl`d ytpdy ,oiivn

ik - "ala mbe" cgeina siqen `ed ,mixa`d lka zhytzn
x`ya enk ala zhytzn `idy wx `l ziwl`d ytpd

mb `id `l` ,mixa`ddlbzn.zecna :xnelk ,alaàéäå- §¦
iciÎlr - ?ala - gendny ziwl`d ytpd dlbzn cvikúáäà©£©

íéìékNî áìa úáäìúî úáäìL étLøk 'ämiynzynd - §¦§¥©§¤¤¦§©¤¤§¥©§¦¦
,mznkg gekaíéððBaúîe íéðéáîägek"a mb miynzyne - ©§¦¦¦§§¦

,eihxtl xac lk oiadl ,"dpiadíçîa øLà ízòãamd - §©§¨£¤§Ÿ¨
mdy dn z` yibxdle wnrzdl ,"zrcd geka" mb miynzyn
:zegekd zyly lka jk myl miynzyn md ,xnelk ;mipian

,zrce dpia ,dnkg.äáäàä úà íéøøBònä íéøáãa- ¦§¨¦©§§¦¤¨©£¨
zeppeazddy ,iyilyd wxta xaqedy itk ,z"iyd zlecba
`id ala ef dad` ,ixd .eil` dad` zxxern ,z"iyd zlecba
d`ian gena zeppeazdd :gendn ziwl`d ytpd zehytzd

.ala dad`d z`ïëå- §¥
ybxl ,xzei inipt lyn
gendn raepd ald

,y`xayááì úçîN¦§©¥¨
øãäå 'ä úøàôúa§¦§¤¤©£©

,BðBàb,ef alÎzgny mb - §
xzei inipt ybx `idy
gendn `a ,dad` xy`n

,ald l`éðéò øLàk©£¤¥¥
íëçä,ziwl`d ytpd - ¤¨¨
øLàçîa ,BLàøa £¤§Ÿ§Ÿ©

,Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨
íéìkzñîhana - ¦§©§¦

,iniptàkìîc àø÷éa,d"awd ,jlnd ly eceaka -úøàôúå ¦¨¨§©§¨§¦§¤¤
Búlãb,`idy -ø÷ç ïéà ãò,eyxyl cr exwgl xyt` i` - §ª¨©¥¥¤

,úéìëúå óBñ ïéàå,laben izlae iteqÎoi` `ed -øàáîk §¥§©§¦©§Ÿ¨
.øçà íB÷îad"awd zlecba opeazn `ed -ipira.elky §¨©¥

`l` ,d"awd ly ezlecb z` elkya oian `edy wx `l :xnelk
,ixd - eipira d`ex `ed eli`k - di`x ly dxeva `id ezpad
zraep ef dgny mbe .ala dgny zxxern ,ef zilky di`x

.gendn,álaL úBLBã÷ úBcî øàL ïëå'd z`xi enk - §¥§¨¦§¤©¥
,dnecke.ïéçîaL úòc-äðéa-äîëçî ïä.genay - ¥¥¨§¨¦¨©©¤©Ÿ¦

áéúk äpä Cà5,"õîàé íàìî íàìe" :] -xirn epiax w"k ©¦¥§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
'ek j`" :o`kelya wqer '` lky mpipr oi` zeytpd 'ac 'it -

un`i me`ln me`l `"k ,'ad zelerta zepiprzde wqr el oi`e
lr xn`p df weqt - ["'ek
mzeipgexay ,eyre awri
fnex ,l`xyi ipa ly
ytpd lr - 'awri'
lr - 'eyr'e ,ziwl`d
mde ,zindad ytpd
dnglna micner
mdn cg`yk ,zicinz
xabzdl un`zne wfgzn

.ipyd lràø÷ð óebä ék¦©¦§¨
"äpè÷ øéò"6Bîëe , ¦§©¨§

äöBø ãçà ìkL ,úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðML¤§¥§¨¦¦§¨¦©¦©©¤¨¤¨¤
dLáëì,dpevx cbp mb -,äéìò Cìîìådkelnl ribdle - §¨§¨§¦§Ÿ¨¤¨

.xird iayez oevxae znkqda xnelk ,oevxa `idy ,dilr
ìëa BzòîLîì íéøñ eéäiLå BðBöøk äéáLBé âéäðäì eðéäc§©§§©§¦§¤¨¦§§¤¦§¨¦§¦§©§§¨

,íäéìò øæâé øLàipy oia dnglna `ed xacdy myk - £¤¦§Ÿ£¥¤
ly dyeaik lr mikln

,zg` xirézL Ck̈§¥
úéäìàä ,úBLôpä©§¨¨¡Ÿ¦
úéîäaä úéðeiçäå§©¦¦©§¥¦

,ätìwänLytpd - ¤¥©§¦¨
dtilwdny zindad
`idy sebd z` dignd
zewl`l cbepnd cvd

,dyecweíò Bæ úBîçìð¦§¨¦
,åéøáà ìëå óebä ìò Bæ©©§¨¥¨¨
xir"d `ed sebd -

,"miayez"d - mixa`de "dphwdúéäìàäL,ziwl`d ytpd - ¤¨¡Ÿ¦
åéìò úìLBnä dcáì àéä àäzL dðBöøe döôç,sebd lr - ¤§¨§¨¤§¥¦§©¨©¤¤¨¨

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ììçá áìá íâå íéøáàä ìëì úèùôúî íùîå ùàøáù
úáäà àéäå åðéîéì íëç áì ù"îëå íã åá ïéàù éðîéä
íéðéáîä íéìéëùî áìá úáäìúî úáäìù éôùøë 'ä
íéøøåòîä íéøáãá íçåîá øùà íúòãá íéððåáúîå
åðåàâ øãäå 'ä úøàôúá ááì úçîù ïëå .äáäàä úà
åúðéáå åúîëç çåîá åùàøá øùà íëçä éðéò øùàë
ø÷ç ïéà ãò åúìåãâ úøàôúå àëìîã àø÷éá íéìëúñî
úåãî øàù ïëå øçà íå÷îá øàåáîë úéìëúå óåñ ïéàå

.ïéçåîáù ã"áçî ïä áìáù úåùåã÷

äðä êàáéúë
åîëå äðè÷ øéò àø÷ð óåâä éë õîàé íåàìî íåàìå

úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðùùäöåø ãçà ìëù
åðåöøë äéáùåé âéäðäì åðééäã äéìò êåìîìå äùáëì

åúòîùîì íéøñ åéäéùåêë .íäéìò øåæâé øùà ìëá
äôéì÷äîù úéîäáä úéðåéçäå úéäìàä úåùôðä éúù

íò åæ úåîçìðäöôç úéäìàäù åéøáà ìëå óåâä ìò åæ
ìëå åúâéäðîå åéìò úìùåîä äãáì àéä àäúù äðåöøå
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ב.4. י, כג.5.קהלת כה, ב.6.בראשית לב, נדרים יד; ט, קהלת ראה



עה zah 'i iyily mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י' שלישי יום
פרק ט  ,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áéúë äðä êà,28 'nr cr:÷"äåæáù

miwxta xkfedy itk ,y`xay gena `ed ziwl`d ytpd
,"lky"d `ed ziwl`d ytpd ly dzedn xwiry ,mincewd

,y`xa `ed "lky"d mewneíMîe,y`xay gendn - ¦¨
ála íâå ,íéøáàä ìëì úèMtúîytpd dlbzne zpkey - ¦§©¤¤§¨¨¥¨¦§©©¥

ziwl`déðîéä ììça- ¤¨¨©§¨¦
,alay,íc Ba ïéàL¤¥¨

áeúkL Bîëe4áì" : §¤¨¥
."Bðéîéì íëç"mkg" - ¨¨¦¦

,ziwl`d ytpl fnex
zindad ytpl cebipa
z`xwpd ,(rxd xvid)
llgd - "epinil" ."liqk"
enk ,o`k .alay ipnid
`ed ,zindad ytpa
x`yl ald oia lican
`edy ixg`l :mixa`d
ziwl`d ytpdy ,oiivn

ik - "ala mbe" cgeina siqen `ed ,mixa`d lka zhytzn
x`ya enk ala zhytzn `idy wx `l ziwl`d ytpd

mb `id `l` ,mixa`ddlbzn.zecna :xnelk ,alaàéäå- §¦
iciÎlr - ?ala - gendny ziwl`d ytpd dlbzn cvikúáäà©£©

íéìékNî áìa úáäìúî úáäìL étLøk 'ämiynzynd - §¦§¥©§¤¤¦§©¤¤§¥©§¦¦
,mznkg gekaíéððBaúîe íéðéáîägek"a mb miynzyne - ©§¦¦¦§§¦

,eihxtl xac lk oiadl ,"dpiadíçîa øLà ízòãamd - §©§¨£¤§Ÿ¨
mdy dn z` yibxdle wnrzdl ,"zrcd geka" mb miynzyn
:zegekd zyly lka jk myl miynzyn md ,xnelk ;mipian

,zrce dpia ,dnkg.äáäàä úà íéøøBònä íéøáãa- ¦§¨¦©§§¦¤¨©£¨
zeppeazddy ,iyilyd wxta xaqedy itk ,z"iyd zlecba
`id ala ef dad` ,ixd .eil` dad` zxxern ,z"iyd zlecba
d`ian gena zeppeazdd :gendn ziwl`d ytpd zehytzd

.ala dad`d z`ïëå- §¥
ybxl ,xzei inipt lyn
gendn raepd ald

,y`xayááì úçîN¦§©¥¨
øãäå 'ä úøàôúa§¦§¤¤©£©

,BðBàb,ef alÎzgny mb - §
xzei inipt ybx `idy
gendn `a ,dad` xy`n

,ald l`éðéò øLàk©£¤¥¥
íëçä,ziwl`d ytpd - ¤¨¨
øLàçîa ,BLàøa £¤§Ÿ§Ÿ©

,Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨
íéìkzñîhana - ¦§©§¦

,iniptàkìîc àø÷éa,d"awd ,jlnd ly eceaka -úøàôúå ¦¨¨§©§¨§¦§¤¤
Búlãb,`idy -ø÷ç ïéà ãò,eyxyl cr exwgl xyt` i` - §ª¨©¥¥¤

,úéìëúå óBñ ïéàå,laben izlae iteqÎoi` `ed -øàáîk §¥§©§¦©§Ÿ¨
.øçà íB÷îad"awd zlecba opeazn `ed -ipira.elky §¨©¥

`l` ,d"awd ly ezlecb z` elkya oian `edy wx `l :xnelk
,ixd - eipira d`ex `ed eli`k - di`x ly dxeva `id ezpad
zraep ef dgny mbe .ala dgny zxxern ,ef zilky di`x

.gendn,álaL úBLBã÷ úBcî øàL ïëå'd z`xi enk - §¥§¨¦§¤©¥
,dnecke.ïéçîaL úòc-äðéa-äîëçî ïä.genay - ¥¥¨§¨¦¨©©¤©Ÿ¦

áéúk äpä Cà5,"õîàé íàìî íàìe" :] -xirn epiax w"k ©¦¥§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
'ek j`" :o`kelya wqer '` lky mpipr oi` zeytpd 'ac 'it -

un`i me`ln me`l `"k ,'ad zelerta zepiprzde wqr el oi`e
lr xn`p df weqt - ["'ek
mzeipgexay ,eyre awri
fnex ,l`xyi ipa ly
ytpd lr - 'awri'
lr - 'eyr'e ,ziwl`d
mde ,zindad ytpd
dnglna micner
mdn cg`yk ,zicinz
xabzdl un`zne wfgzn

.ipyd lràø÷ð óebä ék¦©¦§¨
"äpè÷ øéò"6Bîëe , ¦§©¨§

äöBø ãçà ìkL ,úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðML¤§¥§¨¦¦§¨¦©¦©©¤¨¤¨¤
dLáëì,dpevx cbp mb -,äéìò Cìîìådkelnl ribdle - §¨§¨§¦§Ÿ¨¤¨

.xird iayez oevxae znkqda xnelk ,oevxa `idy ,dilr
ìëa BzòîLîì íéøñ eéäiLå BðBöøk äéáLBé âéäðäì eðéäc§©§§©§¦§¤¨¦§§¤¦§¨¦§¦§©§§¨

,íäéìò øæâé øLàipy oia dnglna `ed xacdy myk - £¤¦§Ÿ£¥¤
ly dyeaik lr mikln

,zg` xirézL Ck̈§¥
úéäìàä ,úBLôpä©§¨¨¡Ÿ¦
úéîäaä úéðeiçäå§©¦¦©§¥¦

,ätìwänLytpd - ¤¥©§¦¨
dtilwdny zindad
`idy sebd z` dignd
zewl`l cbepnd cvd

,dyecweíò Bæ úBîçìð¦§¨¦
,åéøáà ìëå óebä ìò Bæ©©§¨¥¨¨
xir"d `ed sebd -

,"miayez"d - mixa`de "dphwdúéäìàäL,ziwl`d ytpd - ¤¨¡Ÿ¦
åéìò úìLBnä dcáì àéä àäzL dðBöøe döôç,sebd lr - ¤§¨§¨¤§¥¦§©¨©¤¤¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ììçá áìá íâå íéøáàä ìëì úèùôúî íùîå ùàøáù
úáäà àéäå åðéîéì íëç áì ù"îëå íã åá ïéàù éðîéä
íéðéáîä íéìéëùî áìá úáäìúî úáäìù éôùøë 'ä
íéøøåòîä íéøáãá íçåîá øùà íúòãá íéððåáúîå
åðåàâ øãäå 'ä úøàôúá ááì úçîù ïëå .äáäàä úà
åúðéáå åúîëç çåîá åùàøá øùà íëçä éðéò øùàë
ø÷ç ïéà ãò åúìåãâ úøàôúå àëìîã àø÷éá íéìëúñî
úåãî øàù ïëå øçà íå÷îá øàåáîë úéìëúå óåñ ïéàå

.ïéçåîáù ã"áçî ïä áìáù úåùåã÷

äðä êàáéúë
åîëå äðè÷ øéò àø÷ð óåâä éë õîàé íåàìî íåàìå

úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðùùäöåø ãçà ìëù
åðåöøë äéáùåé âéäðäì åðééäã äéìò êåìîìå äùáëì

åúòîùîì íéøñ åéäéùåêë .íäéìò øåæâé øùà ìëá
äôéì÷äîù úéîäáä úéðåéçäå úéäìàä úåùôðä éúù

íò åæ úåîçìðäöôç úéäìàäù åéøáà ìëå óåâä ìò åæ
ìëå åúâéäðîå åéìò úìùåîä äãáì àéä àäúù äðåöøå
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ב.4. י, כג.5.קהלת כה, ב.6.בראשית לב, נדרים יד; ט, קהלת ראה

zah 'i iyily mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dzòîLîì íéøñ eéäé íéøáàä ìëå ,ezâéäðîe,xnelk - ©§¦©§¨¨¥¨¦¦§¨¦§¦§©§¨
,ziwl`d ytpd ze`xed itl lreta ebdpzi mixa`dyíéìèáe§¥¦

,éøîâì dìöàzyixck lreta ebdpzi mixa`dy wx `l - ¤§¨§©§¥
xzeie .ziwl`d ytpl mpevx z` exqniy `l` ,ziwl`d ytpd

:ziwl`d ytpd dvex jkn
,äéìà äákøîe- ¤§¨¨¥¤¨

milha eidi mixa`dy
iabl "dakxn" enk dil`
dl oi`y ,dilr akexd
,xnelk .llk invr oevx
,mzq zelhazda enk `l
`l` ,invr oevx dl yiy
Îik ,eze` zlhan `idy
didi `l mixa`ly m`
lke ,llk invr oevx
dpevx wxe j` didi mpevx

,ziwl`d ytpd lyeéäéå§¦§
äéúBðéça øNòì Leáì§§¤¤§¦¤¨

,ziwl`d ytpd ly -'âå§
äéLeáìxeaic ,daygn - §¤¨
,dyrneìéòì íéøkæpä7, ©¦§¨¦§¥

íìk eLaìúiL- ¤¦§©§ª¨
,eyalzi ziwl`d ytpd ly diyeale dizegek,óebä éøáàa§¥§¥©

,ícáì íäî àìî Blk óebä äéäéåmixa`dy ,okzi ,oky - §¦§¤©ª¨¥¥¤§©¨
la` ,ziwl`d ytpd iyeale zegeka eyalzi ok`minrtl

ytpd iyealae zegeka mb eyalzi:xne` `ed okl ,zindad
didi elek sebdy`ln,ziwl`d ytpd iyeale zegeka wxe j`

,zindad ytpd iyeale zegekl llk mewn x`yi `leàìå§Ÿ
øæ øáòé,"xf" z`xwp zindad ytpd -íëBúa,mixa`a - ©£Ÿ¨§¨

,íBìLå-ñçytpd ly dpevxy ,zillk dxeva xaec o`k cr - ©§¨
e`eai ,oldl .dpnn wx `ln didi sebd lky `ed ziwl`d

:xzei hexita mixacdLàøaL ïéçî úìz ,eðéäczyly - §©§§¨Ÿ¦¤¨Ÿ
,zrc ,dpia ,dnkg ,y`xay oigend-äîëçî íéàlîî eéäé¦§§ª¨¦¥¨§¨

,Búðéáe 'ä úîëç àéäL ,úéäìàä LôðaL úòc-äðéa- ¦¨©©¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤¦¨§©¦¨
,d"awd ly ezlecb oiadle mkgzdløLà Búlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª¨£¤

,óBñ ïéàå ø÷ç ïéà ãòexwgl xyt` i`e ,ezlecbl - ©¥¥¤§¥
,ezilkzl,ïäî ãéìBäìe,dpiae dnkgdn -,úòcä éãé-ìò- §¦¥¤©§¥©©©

ÎiciÎlry ,lkyd zybxdl cr ,zrcd geka zewnrzd ici lr
,micilen dfäàøiä,d"awdn -,Baìa 'ä ãçôe Bçîaitk - ©¦§¨§Ÿ©©§¦

zewnrzdde zeppeazdd iciÎlry ,iyilyd wxta xkfedy
,xn`p "d`xi" iehiad - gena d`xi zclep ,d"awd ly ezlecba
elkya eze` oian wx `ed ,wegxn `vnp mi`xi epnn xacdyk
micgtn epnn xacdyk ,xn`p "cgt" iehiad - ala cgte -
mb jk .ala cgt epnn mi`lnzne eze` mi`ex ,eil` aexw `vnp
zxxerzn ,d"awd ly ezlecba zewnrzdde zeppeazddn :o`k

,ala cgt okn xg`le ,gena d`xi dlgzLàk 'ä úáäàå§©£©§¥

Baìa äøòBazewnrzdde zeppeazdd iciÎlr ,zclep ok - ¥¨§¦
,ala zxrea dad` ,d"awd ly ezlecba,úáäìL étLøk§¦§¥©§¤¤

äöéôçå ä÷éLça BLôð äúìk íâå äôñëð úBéäì,ick - ¦§¦§§¨§©¨§¨©§©£¦¨©£¦¨
ãàîe Lôðå áì ìëa àeä-Ceøa óBñ-ïéàa Ba ä÷áãì- §¨§¨§¥¨§¨¥¨¤¤§Ÿ

lka :zepigad zylya
lkae jytp lka ,jaal
xn`py enk ,jc`n

weqta8- "jaal lka" ,
`lenn didi aldy
lka" ,d"awdl dad`a
ef dad`y - "jytp
ald zecb z` xearz
x`y lka hytzze
ebdpzi mleky ,mixa`d
dze` zeyixcl m`zda
dad`dyk :oebk .dad`
ilbxa mb dribn d"awdl
milbxd f` zevx - mc`d
,devn miiwl zexidna
cr - "jc`n lka"e
llba ,ytp zexiqnl
`ed d"awd l` ezad`

,eytp z` xeqnl okenàaìc à÷îòî,ald wnern -ììçaL ¥¨§¨§¦¨¤§¨¨
,éðîéädl dad`d zxeve ,ziwl`d ytpd okyn my -d"aw ©§¨¦

:`id ,da dvex ziwl`d ytpdyäáäà óeöø BëBz äéäiL9- ¤¦§¤¨©£¨
lk z` d`lnn dpi`e "sq"d lr wx oiicr `id dad`d dlgz

,llgdàìî,mina `lenn `edyk ilkk ,elek `ln mb didiy - ¨¥
`lenn ald llg lk didi jk ,mina `ln ilkd llg lk ixd

,'d zad`aLeãâåxaere yecb mb `l` ,`ln didiy wx `l - §¨
`l` ,alay ipnid llga wx `l ,eizecb lríb èMtúzL ãò©¤¦§©¥©

éìàîOä ììçìlye zindad ytpd ly dnewn ,alay - ¤¨¨©§¨¦
ick z`fe ,rxdÎxvidíénä ãBñé àøçà-àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨§©©¦

,daL íéòøä`ly xg`d cvd ,"`xg` `xhq"d z` zetkl - ¨¨¦¤¨
,zindad ytpay "mirxd min"d ceqi `idy ,dyecwd onàéäL¤¦

,dâð útìwnL äåàzäceqiny ,oey`xd wxta xaqenk - ©©£¨¤¦§¦©Ÿ©
,miipteb mibeprzl de`zd zcn d`a ,zindad ytpay mind

,"dbep" ztilwn mdyìäfä íìBò éâeðòzî dëôäìe dúBpL §©¨§¨§¨¦©£¥¨©¤
,'ä úáäàìzindad ytpd dzee`zd dzr cry mewnay - §©£©

dzrn ad`ze de`zz - dfdÎmlerdny miinyb mibeprzl
.dyecwe zewl`"Eááì ìëa" :áeúkL Bîkl"f epinkge - §¤¨§¨§¨§

miyxec10lka xn`p `ly dnn ,jal`l`jaalizya ,
,mi"zia"éøöé éðLa"."Ewx `ly ,rxdÎxviae aehdÎxvia - ¦§¥§¨¤

dvex z`fe .rxdÎxvid mb `l` ,d"awd z` ad`i aehdÎxvid
dbixcna didz d"awdl ezad`y ,seba rval ziwl`d ytpd
mewnay ,dze` jetdl ,zindad ytpd lr mb lrtzy ,efk

:d"awdl dad` dl didz ,dfdÎmlerd ibeprzläìòiL ,eðéäå§©§¤©£¤
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íéøîà éèå÷éì
éøîâì äìöà íéìèáå äúòîùîì íéøñ åéäé íéøáàä

äéúåðéçá øùòì ùåáì åéäéå äéìà äáëøîåäéùåáì 'âå
åìåë óåâä äéäéå óåâä éøáàá íìåë åùáìúéù ì"ðä

øåáòé àìå íãáì íäî àìîúìú åðééäã å"ç íëåúá øæ
úéäìàä ùôðáù ã"áçî íéàìåîî åéäé ùàøáù ïéçåî
ãò øùà åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå 'ä úîëç àéäù
äàøéä úòãä éãé ìò ïäî ãéìåäìå óåñ ïéàå ø÷ç ïéà
åáìá äøòåá ùàë 'ä úáäàå åáìá 'ä ãçôå åçåîá

åùôð äúìë íâå äôñëð úåéäì úáäìù éôùøëä÷éùçá
ãàîå ùôðå áì ìëá ä"á ñ"àá åá ä÷áãì äöéôçå

äéäéù éðîéä ììçáù àáìã à÷îåòîäáäà óåöø åëåú
àéôëàì éìàîùä ììçì íâ èùôúúù ãò ùåãâå àìî

íéòøä íéîä ãåñé à"ñìúôéì÷îù äåàúä àéäù äáù
'ä úáäàì äæä íìåò éâåðòúî äëôäìå äúåðùì äâåð

ìëá ù"îëàáéå äìòéù åðééäå êéøöé éðùá êááì
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וד'.7. ג ה.8.בפרקים ו, י.9.דברים ג, השירים א.10.שיר נד, ברכות



zahעו 'i iyily mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äaø äáäà úâøãîì òébéå àáéå,dad`a c`n dlecb dbxc - §¨Ÿ§©¦©§©§¥©©£¨©¨
,Là étLøk äfò äáäà úâøãnî äøúé äaçåxkfpy - §¦¨§¥¨¦©§¥©©£¨©¨§¦§¥¥

.lirlàéäå,ef dax dad` -áeúka úàø÷pä11äáäà" : §¦©¦§¥©¨©£¨
;àaä íìBò ïéòî 'ä ìò âpòúäì ,"íéâeðòza`adÎmlerd - ©©£¦§¦§©¥©¥¥¨©¨

beprz lr qqean ixd
,zewl`aàeä âðòäå§¨Ÿ¤

çîaly -,ìëNå äîëç §Ÿ©¨§¨¨¥¤
'ä úìkNäa âpòúnä©¦§©¥§©§¨©
úâOä éôk ,Búòéãéå¦¦¨§¦©¨©

;Búîëçå BìëNitk - ¦§§¨§¨
lceb jk ,dbydd lceb

.beprzdàeäådad`d - §
,mibeprzaíénä úðéça§¦©©©¦

úMã÷aL òeøæ øBà òøæå§¤©¨©¤¦§ª©
úëtäîä ,úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦©§©¤¤
íénä úðéça úà áBèì§¤§¦©©©¦
,úéîäaä LôpaL¤©¤¤©§¥¦

íänL"min"d zpigan - ¤¥¤
,zindad ytpayeàä

íìBò éâeðòz úBåàz©£©£¥¨
;älçzî äfäiptl - ©¤¦§¦¨

dktdp zindad ytpdy
.'d z` aed`lBîëe§

øòL 'íéiç õò'a áeúkL¤¨§¥©¦©©
,øäfä íLa â ÷øt ð¤¤§¥©Ÿ©
áBè úBéäì Ctäð òøäL¤¨©¤§©¦§
áBè øöé Bîk øeîb̈§¥¤

,Lnîixyt` cvike - ©¨
- ?xacd,epnî "íéàBvä íéãâaä" øéñäazxqd iciÎlr - §¨¦©§¨¦©¦¦¤

,zindad ytpd ly beprzd gex ly mi`evd micbadíäL¤¥
.íäa Laìî àeäL äfä íìBò éâeðòzzindad ytpd - ©£¥¨©¤¤§ª¨¨¤

xyt`y ,de`z ly wfg gek ,"de`znd gek" wx `id dnvrlyk
zyaeln zindad ytpd zeida ,`l` .`edy cv dfi`l ezehdl
zee`ze .dfdÎmlerd zebeprzl de`zne df gek dhep ,seba
.de`znd gekl "miyeal" zeyrp ,rweyn `ed oda ,dfdÎmlerd
z` jetdl ,zindad ytpd lr ziwl`d ytpd zlert iciÎlre
ly de`znd gek hytzn - 'd zad`l dfdÎmlerd ibeprz
miyeala yalzne ,miklkelnd eiyealn ,zindad ytpd
okÎm` .zewl`e dyecw ly mixac ,dwfgae ,zevxl ,miaeh
d`xi cilei ,elky iciÎlr ,mc`dy dvex ziwl`d ytpd
ytpd mby ,efk dcna dpiidzy ,eil` dad`e d"awdn

.'d zad`l jtdiz ,zindadïëå,ziwl`d ytpd dvex ok enk - §¥
mby,äáäàäå äàøiä éôðò ïäL ,álaL úBcnä ìk øàL§¨¨©¦¤©¥¤¥©§¥©¦§¨§¨©£¨

.Bcáì 'äì eéäéeidi alde gendy xaecn ,xen`d lk - ¦§©§©
:ziwl`d ytpd dvex ,cere z`f .ziwl`d ytpdn mi`lenn

ïî íéàlîî eéäé ,çnaL äáLçnäå ,ätaL øeacä çk ìëå§¨Ÿ©©¦¤©¤§©©£¨¨¤©Ÿ©¦§§ª¨¦¦
ïäL ,dcáì úéäìàä Lôð ìL øeacäå äáLçnä éLeáì- §¥©©£¨¨§©¦¤¤¤¨¡Ÿ¦§©¨¤¥

,ziwl`d ytpd ly ,dyrne xeaic ,daygnd iyealúáLçî©£¤¤
,BúøBúå 'äyeal" - ezxezae 'd zlecba aeygl ,xnelk - §¨

,"daygndBúçéN úBéäì¦§¦¨
÷éñt àì ,íBiä ìk̈©Ÿ¨¦

.àñøbî déîeteity - ¥¦¦§¨
- dxez ceniln lcgi `l

,"xeaicd yeal"çëå§Ÿ©
øàLe åéãéaL éiNònä©©£¦¦¤§¨¨§¨

åéøáà ç"îø,sebd ly - §¨¥¨¨
úBönä äNòîa äéäé¦§¤§©£¥©¦§

,ãáìgek lky ,xnelk - §©
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טבת  י"א רביעי יום
פרק י  ,28 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå é ÷øô,eh 'nr cr.øåîâ åðéàù

"zehy" dpyi .lky itÎlr `ly ,"zehy" oeyln - "mihy"
rewy mc`y dn - epiide ,dyecwd cbpky ,"df znerl" ly

zxne` `xnbdy enk ,oeibdd on dhnl ody zee`za13oi`"
dpyie ."zehy gex ea qpkp okÎm`Î`l` dxiar xaer mc`
dlrnl dyecw ipiprl zexqnzdd - dyecw ly "zehy"

zxne` `xnbdy enk ,aizkn lkydy itkn14'il 'ipd`"
zcear idef .(el dlired `aqd ly "ezehy"=) "`aql 'izehy

aezky enk ,eaxwa opekl icedi lk lry okynd15izpkye"
Îlry ,hay c"ei xn`na `hazd epiax w"ky enke ,"mkeza

okynd mwene jled - eaxwa miwn icedi lky okynd ici
dyrp cvik .mlerd lka dpikyd z`xyde illkd ycwnde
zindad ytpd ly "zehy"d zkitd iciÎlr - ?xacd
dlrnl ,dyecw ipiprl xqnzdl ,dyecw ly "zehy"l

.lkyd zpadn
l"f epinkg xn`n xaqen zeciqgd zxeza16,aeh xvi df aeh"

Îxvide zindad ytpd z` miktedyk - "rxd xvi df c`n
aehdn dlrnl `ed df aeh ,"c`n aeh" df ixd - "aeh"l rxd

.aehÎxvid ly

.é ÷øtdnglnd z` ,iriyzd wxta xiaqd owfd epaxy ixg` ¤¤
eteba dhilyd lr ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia zldpznd

eytpa mgel mc`yk :ixiyrd wxta xiaqdl `a `ed - icedi ly

`ed - aehl jtdp eay rxde ,ziwl`d ytpd z` dilr hilyne zindad

" `xwpwicvmipte` ipye ,"

- :ipydn dhnl cg` ,jka

jtdp elek rxdy ,cg` ote`

wicv" `ed f`e ,aehlxenb,"

wicv - "el aehe wicv" `xwpe

,ipy ote` .aeh wx ea yiy

rxdy ,dkenp xzei dbixcne

elek lk jtdp `l oiicr eay

wicv" `ed f`e ,aehlepi`y

xenb- "el rxe wicv" `xwpe ,"

on edyn oiicr ea yiy wicv

- miletkd mix`zd .rxd

,"el aehe wicv - xenb wicv"

wicv - xenb epi`y wicv"e

"xenb" :"wicv"d ly zebixcnd oze`a mieey mix`z mpd - "el rxe

"d ribd okid cr mix`zn ,"xenb epi`"ewicvdf llbay) 'd zad`a "

aeh" mix`zd eli`e ;`l e` d`elna `id dad`d m` ,(wicv `xwp `ed

dktdp dnk cr ,mix`zn - "el rx"e "elzindad ytpd,"aeh"l "rx"n

eil`n oaen .da x`yp oiicr rxd on unyy e` ,dlek lk dktdp `id m`

iehia icil `ad rxd zece` `le ,ytpay rxd zece` o`k xaecny

:owfd epax xne` jke .dyrna e` xeaica ,daygna

íò Ck-ìk íçìðå úéäìàä BLôð øéaâî íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨©§¦©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨¨¦
ytpd -ììçî daL òøä øòáîe LøânL ãò ,úéîäaä©§¥¦©¤§¨¥§©¥¨©¤¨¥¨¨

,éìàîOä,"rx"d ly iy`xd enewin ,alay -áeúkL Bîk1: ©§¨¦§¤¨
,"Eaøwî òøä zøòáe"icedi lk lry ,dxezd dyibcn jka - ¦©§¨¨¨¦¦§¤

rxd lr xabziy wx `l :xnelk ,eaxway rxd z` lilk yxyl
dyrz `le xacz `l ,aeygz `l zindad ytpdy ,ezelbzda
zegekay iniptd rxd z` "cari" s`y `l` ,rx ly miyrn

.rxd on edyn ea yiy xacl llk dee`zi `ly ,zindad ytpd
Lnî áBèì Ctäð òøä ïéàåjtdp `l oiicr rxdy ,`l` - §¥¨©¤§©§©¨

f` did ,aehl elek jtdp rxd did eli` ,aehl eleklkelekly
de`zd mewna ,dyecwle zewl`l ,wxe j` ,jynp ,de`zdÎgek

,rxlBðéàL ÷écö" àø÷ð¦§¨©¦¤¥
."Bì òøå ÷écö"å "øeîb̈§©¦§©

:cin xiaqn `ede -,eðéäc§©§
:"el rxe" ly zernynd -
øòfî èòî ïéãò Ba LiL¤¥£©¦§©¦§¥
,éìàîOä ììça òø©¤¨¨©§¨¦

àlàrx hrn oi` recn - ¤¨
ybxa iehia icil `a df

?dnecke de`zdóeôkL¤¨
,rx hrn eze` -ìèáe¨¥

,Bèeòî úîçî áBhì©©£©¦
Bì äîãð ïëìå,wicvl - §¨¥¦§¤

Blk Bì Cìéå eäLøâéå ék¦©§¨§¥©¥¤ª
elà úîàa ìáà ,éøîâì§©§¥£¨¤¡¤¦

äéä BaL òøä ìk ¯ éøîâì Bì Cìäå óìçáBèì Ctäð ¨©§¨©§©§¥¨¨©¤¨¨¤§©§
Lnî2,ïéðòä øeàáe .`a owfd epax -:dl`y lr zeprl ©¨¥¨¦§¨

ixd - rxd z` llk yibxn epi` (xenb epi`y) wicvdy xg`n
,rxd on uny s` ea oi`e aehl elek jtdp eay rxd ok`y okzi
oaei xacdy owfd epax xiaqn jk lr ?rx ea yiy epl oipne
elek lk jtdp eay rxdy dcaerd :"xenb wicv" zbixcnn
wxta xaqedy itk) "mibeprza dad`"n d`vezk d`a ,aehl
,"mibeprza dad`"a (mxeba) daiqa xqg m` - ixd ,(iriyzd
.aehl rxd zkitda - (d`veza) aaeqna mb xqgy gxkdd on
ly elehiaa ,dbxc efi`a "ogead oa`" `id "mibeprza dad`"d

,mc`d `vnp ,rxdBlL òøä CtäpL øeîb ÷écö äpä ék¦¦¥©¦¨¤¤§©¨©¤
,"Bì áBèå ÷écö" àø÷ð ïëìå ,áBèì,aeh wx ea yi -àeä §§¨¥¦§¨©¦§

eðéäc ,òøäî éøîâì "íéàBvä íéãâaä" úøñä éãé-ìò©§¥£¨©©§¨¦©¦§©§¥¥¨©§©§
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ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø
àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷

åøéøî ïéîòèåãåòå :'åëå àëä ïåúéé àì ãò à÷úéîì
áåè äùòå 'éçáá íúãåáò íâù éðôî äéìò éðá íéàø÷ð
äìòî äìòîå äåáâ êøåöì àåä äéúåöîå äøåúä íåé÷á
úååøì ãáìá 'úé åá ä÷áãì éãë àìå úåìòîä íåø ãò
íéîì åëì àîö ìë éåä ù"îë 'äì äàîöä íùôð ïåàîö

åùøéôãë àìà à"îá ù"îëåãéñç åäæéà íéðå÷éúá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, א.7.שם.6.סוכה ד, א כנגד 8.חלק א' טעם א': סוג על הטעמים "ב' שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
לו". וטוב (צדיק) התואר כנגד ב' טעם גמור; צדיק א.9.התואר נה, שם 10.ישעי' ב. רכב, ח"ג ב. קיד, זח"ב ראה ב; א, בהקדמה,



zahפ a"i iying mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,BðB÷ íò ãqçúnä:"mipewiz"a eyxite -ìéc ï÷ íò,dé- ©¦§©¥¦¦¥¦¥
"ow"d mr cqga bdpzn ciqgd :xnelk ,"ow" oeyln "epew"
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,íéðBzçza dézðéëLemr d"awd ly "cegii"d z` `iadl - §¦§¥©©§¦
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xaqend ,ilaw oipr `ed xaecndy oeikn .mzcear iciÎlr
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,aehl,"ïéá÷eð ïéî" íéìòî- "o"n z`lrd" milret - ©£¦©¦§¦
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íéðBéìò,mipeilrd zenlera -,"ïéøeëc ïéî" ãéøBäì- ¤§¦§¦©¦§¦
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wnrzdl minrt daxd bdep did owfd epax :`ad xetiql
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zinipt dad` cvne
- d"awdl ef dwenre
ybxd icedi lka miiw
oak ,d"awl gex zgp zeeyl ick ,dxez cenlle zeevn miiwl
xaqen jky xirn epiax w"k) .eia`l gex zgp `iadl dvexy
s`e" dligznd dwqita ,114 cenr ,`"n wxt seqa "`ipz"a
:miprehy mze`l daeyz meyn jka yi ,ab` .("'ek zeidly
dxezd zebixcna dl`k milrp mipipr cenila zlrezd dn
,ziy`x ?wegix zilkz jkn miwegx ep`y oeikn ,dnypde
epnf lr :ef dl`y lr owfd epax mrt dpry daeyzd dreci

xn`p giynd ly11qde","mkxyan oa`d al z` izexi
oiadl leki cg` lky zexnly ,oexqgd epyi ,zrk :xnelk
eal ik ,llk eal lr dplrtz `l - xzeia zelrp zebixcn
lke ,df oexqg xqei giynd z`iaa eli`e ."oa` al" oae`n
oze`l mikiiy eidiy ,ala hlwii - gena epiaiy dn
,giynd z`ia iptl ,zrk xak dkixv ,jkl m`zda .zebixcn
,giynd z`iaa ,okn xg`ly ick ,gena dpadd zeidl -
.cenlle cenll mikixv jk myle - ala mixacd ehlwii
on mb daeyz micnl ep` ,owfd epax ly ef daeyz lr sqep
xyt` ,zeciqgd zxeza `aend oipr lkn :xen`d xetiqd
dn :lynl .cg`e cg` lkl qgia lretl edyn cenll
,xzeia milrpd miwicvd zebixcn lr df wxta epcnly
,jka dpyi ixd ,cala d"awd myl wx mzcear miyerd
lk leki zniieqn dcna .icedi lkl zrbepd "dcewp" ,zn`a
zeevn meiwle dxez cenill df ybx ekeza xxerl icedi
,icedi ly eznypa ,oky .d"awdl gex zgp `iadl dxhna
eilr ,d"awl gex zgp `iadl :dweyze dad` dze` dpyi

.df oevx zelble xxerl wx
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,dlawd zxeza xaqeny itk ,oky .ipya cg` mixeywe min`ez
- "oixekc oiin" zkynd - "oiawep oiin z`lrd" iciÎlr dyrp
jynp ,("o"n z`lrd") dyecwl ezelrde rxd ceair ici lr
rval miwicv ly mpevxa yi z`fe - ,"c"n zkynd" zeevna
xaqend ,ilaw oipr `ed xaecndy oeikn .mzcear iciÎlr
,dxaqd xzia eze` oiap ,zeciqgd zxeza eagxle ewnerl

:mi`ad mixacd jyndaíäéðLe]ipa"a miyexitd ipy - §¥¤
,"dilr,ãçà äð÷a íéìBò,ipyd z` cg` min`ez -éãé-ìò ék ¦§¨¤¤¨¦©§¥

dâpî íéøøánL íéøeøaäzindad ytpd zkitd iciÎlr - ©¥¦¤§¨§¦¦Ÿ©
,aehl,"ïéá÷eð ïéî" íéìòî- "o"n z`lrd" milret - ©£¦©¦§¦

,"lawn"d ly ecvn zelrzde zexxerzdíéãeçé íéNòðå§©£¦¦¦
íéðBéìò,mipeilrd zenlera -,"ïéøeëc ïéî" ãéøBäì- ¤§¦§¦©¦§¦

Îmlerl "oixekc oiin" zrtyd jiyndl,dfdíä íäLoiin"d - ¤¥¥
,"oixekcúBöî ç"îøî äåöîe äåöî ìëaL íéãñçä éîéî¥¥©£¨¦¤§¨¦§¨¦§¨¥§¨¦§
,äNòmirax` miz`nn devn lka milednd micqgd inin - £¥

,dyrÎzeevn dpenyeïlkL,zeevnd lk -íéãñç úðéça ïä ¤ª¨¥§¦©£¨¦
,"ïéøeëc ïéî"e,zertyde micqg zpiga -úëLîä eðéäc ©¦§¦§©§©§¨©

Laìúäì ähîì äìòîlî Cøaúé Búeäìà úMã÷§ª©¡Ÿ¦§¨¥¦§©§¨§©¨§¦§©¥
,íéðBzçza,inybd epnlera ziwl`d dyecwd dlbzzy - ©©§¦

:[øçà íB÷îa øàaúpL Bîkipa"a miyexitd ipyy ,ixd - §¤¦§¨¥§¨©¥
.ipyd z` cg` ahid min`eze mixeyw "dilr

ipa" ,milecbd miwicvd ly mzcear lky ,xen`l xywda

myl wxe j` `id ,"dilrd"awd`l mb ,md mzaehl `le ,
mewn yi - d"awd l` xzei miaexw zeidl ,zipgexd mzaehl
wnrzdl minrt daxd bdep did owfd epax :`ad xetiql
eid dyrn zryae ,dtvxd lr lblbzn didy cr ,ezewiaca
mixeaic epnn mirney

:mirhewndvex ippi`"
ippi` ,jly `ad mlera
ip` ,jly ocrÎoba dvex
(d"awd) jze` wx dvex

"calazg`a epiax w"k .
,zeyecwd eizegiyn
epl xteqy oeik :xn`
ep` mby ixd ,df xetiq
ik ,epnn cenll mileki
,dpyi icedi lkl
,d"awl dad` ,eznypa
zinipt dad` cvne
- d"awdl ef dwenre
ybxd icedi lka miiw
oak ,d"awl gex zgp zeeyl ick ,dxez cenlle zeevn miiwl
xaqen jky xirn epiax w"k) .eia`l gex zgp `iadl dvexy
s`e" dligznd dwqita ,114 cenr ,`"n wxt seqa "`ipz"a
:miprehy mze`l daeyz meyn jka yi ,ab` .("'ek zeidly
dxezd zebixcna dl`k milrp mipipr cenila zlrezd dn
,ziy`x ?wegix zilkz jkn miwegx ep`y oeikn ,dnypde
epnf lr :ef dl`y lr owfd epax mrt dpry daeyzd dreci

xn`p giynd ly11qde","mkxyan oa`d al z` izexi
oiadl leki cg` lky zexnly ,oexqgd epyi ,zrk :xnelk
eal ik ,llk eal lr dplrtz `l - xzeia zelrp zebixcn
lke ,df oexqg xqei giynd z`iaa eli`e ."oa` al" oae`n
oze`l mikiiy eidiy ,ala hlwii - gena epiaiy dn
,giynd z`ia iptl ,zrk xak dkixv ,jkl m`zda .zebixcn
,giynd z`iaa ,okn xg`ly ick ,gena dpadd zeidl -
.cenlle cenll mikixv jk myle - ala mixacd ehlwii
on mb daeyz micnl ep` ,owfd epax ly ef daeyz lr sqep
xyt` ,zeciqgd zxeza `aend oipr lkn :xen`d xetiqd
dn :lynl .cg`e cg` lkl qgia lretl edyn cenll
,xzeia milrpd miwicvd zebixcn lr df wxta epcnly
,jka dpyi ixd ,cala d"awd myl wx mzcear miyerd
lk leki zniieqn dcna .icedi lkl zrbepd "dcewp" ,zn`a
zeevn meiwle dxez cenill df ybx ekeza xxerl icedi
,icedi ly eznypa ,oky .d"awdl gex zgp `iadl dxhna
eilr ,d"awl gex zgp `iadl :dweyze dad` dze` dpyi

.df oevx zelble xxerl wx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

íéøîà éèå÷éì
'éúðéëùå ä"á÷ àãçééì äéìéã ï÷ íò åðå÷ íò ãñçúîä

íéðåúçúáàøáë àöú 'ô àðîéäî 'éòøá ù"îëå
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã äéîéàå éåáà øúá ìãúùàã

äéçåøå äéùôðååäééìò äúéîì äéîøâ øñîå 'åë 'éúîùðå
äð÷á íéìåò íäéðùå] .à"îá ù"îëå 'åë ïåì ÷øôéîì
ïééî íéìòî äâåðî íéøøáîù íéøåøéáä é"ò éë ãçà
íäù ïéøåëã ïééî ãéøåäì íéðåéìò íéãåçé 'éùòðå ïéá÷åð
úåöî ç"îøî äåöîå äåöî ìëáù íéãñçä éîéî íä
úëùîä åðééäã ïéøåëã ïééîå íéãñç 'éçá ïä ïìåëù äùò

äèîì äìòîìî êøáúé åúåäìà úùåã÷ùáìúäì
:[à"îá ù"îë íéðåúçúá
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א. כו.11.רפח, לו, יחזקאל

zah b"i iyiy mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ג שישי יום
פרק יא  ,30 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå àé ÷øô,fh 'nr cr:àéøù

.àé ÷øtziwl`d ,zeytpd izyy ,owfd epax xiaqd ,iriyzd wxta ¤¤
wxtae .mc`d ly eteb yeaikl dngln odipia zeldpn ,zindade

zehlzydl ,ekeza lret mc`y dryay ,ezxaqda jiynd ixiyrd

ly rxd ly ezcgkde eyexib icil cr ,zindad ytpd lr ziwl`d ytpd

eze` ribn - zindad ytpd

dfae ."wicv" zbixcnl icedi

"xenb wicv" :zebixcn izy -

jtdp eay "rx"dy in -

okle ,dyecwle aehl ixnbl

"el aehe wicv" mb `xwp `ed

wicv" .aeh wx ea yiy wicv -

"rx"dy in - "xenb epi`y

elek lk jtdp `l oiicr eay

on edyn oiicr ea x`yp ,aehl

mb `xwp `ed okle ,rxd

mpn` ea yi - "el rxe wicv"

rxy `l` ,rxd on edyn

ly lecbd aexa lha df hrn

zbixcnay xiaqd ok .aehd

opyi ,"xenb epi`y wicv"

zewlgznd ,zebixcn daxd

rxd zeki`e zenk zcn itl

zcn itle ,ea x`yp oiicry

.aehl elehia

zbixcnl zcbepnd dbixcnd zece` ,owfd epax xiaqi ,epiptly `"i wxta

okly ,ziwl`d ytpd lr dxabzd ely zindad ytpdy ina mb :wicv

aehe ryx" :miillk miwlg ipyl mipiprd miwlgzn - "ryx" `xwp"el

wx `ed elek lky ryx - "el rxe ryx" .aehd on ea yi oiicry ryx -

:xyrÎcg`d wxta micnel ep` jke .rx

äæ únòì äæå1,eðéäc .Bì òøå ÷écö únòì Bì áBèå òLø , §¤§ª©¤¨¨§§ª©©¦§©§©§
,`ed - "el aehe ryx" -BçîaL úéäìàä BLôðaL áBhäL¤©¤§©§¨¡Ÿ¦¤§Ÿ
,BaìaL éðîéä ììçáe,iriyzd wxta epcnly itk - ¤¨¨©§¨¦¤§¦

,alay ipnid "llg"ae gena `id ziwl`d ytpd ly dnewiny
.éìàîOä ììçaL ätìwäî òøä éaâì ìèáe óeôk"rx"d - ¨¨¥§©¥¨©¥©§¦¨¤§¨¨©§¨¦

itk ,alay il`nyd "llg"ay dtilwdn zindad ytpd ly
xab ,ely zindad ytpay rxd :xnelk .iriyzd wxta epcnly
ytpd ly aehdy ,efk dcna ,ziwl`d ytpd ly aehd lr

.zindad ytpd ly rxl rpkpe lha ziwl`däæåx`ezd - §¤
,"el aehe ryx",úBwìç úBâøãî úBááøì ïk-íb ÷lçúî- ¦§©¥©¥§¦§©§¥£ª

zebixcn daxdl zwlgzn "el rxe wicv" zbixcny myk
zwlgzn mb jk - aehl elehiae rxd zeki`e zenkl m`zda
elehia zcnl m`zda zebixcn daxdl "el aehe ryx" zbixcn

,rxl aehd lyìehaä úeëéàå úenk ïéðòadcn efi`a - §¦§©©§¥©¦
elehia m` :"zenk" .rxl aehd zripk z`hazn megz dfi`ae

iabl cg` `edy e` ,cala rxd ly eieaix llba `ed aehd ly
eze` `hazn mihxt dfi`a :"zeki`" .'eke ,sl` iabl ,miyy
yie ,mixeq` mixac zad`a `hazn df elv`y in yi ik ,lehia

:mixg` mihxta `hazn dfy.íBìLå-ñç òøì áBhä úôéôëe§¦©©¨©©§¨
äôéôkäL éî Lé¥¦¤©§¦¨

Bìöà ìehaäåly - §©¦¤§
,`ed rxd iabl aehd
úàæ íb óàå ,øòfî èòî§©¦§¥§©©Ÿ
ìå ,úeãéîúa Bðéàà ¥¦§¦§Ÿ

,íéáBø÷ íé÷øôì øéãz̈¦¦§¨¦§¦
xabzi rxdy c`n xicp -

,aehd lr eaíézòì àlà¤¨§¦¦
ìò òøä øabúî íé÷Bçø§¦¦§©¥¨©©

,áBhäax onf xaer - ©
lr aey xabzi eay rxdy

,aehdøéò"ä úà LáBëå§¥¤¨¦
,óebä àeä "äpè÷itk - §©¨©

iriyzd wxta epcnly
xir" `xwp mc`d seby
ytpd :odizye "dphw
zindade ziwl`d
dyeaikl odipia zengel

.ef dphw xir lyàì Cà©Ÿ
Blkzindad ytpd oi` - ª

df beqa ,ziwl`d ytpd lr zxaeb `idyk elek seba zhley
,o`k xaecnd "el aehe ryx" ly,ãáì Búöwî àlà`id - ¤¨¦§¨§©

,cala sebd on zvwna zhley,BzòîLîì øñ äéäiLeze` - ¤¦§¤¨§¦§©§
ly ezrnynl xq ,zindad ytpd zhley eilr sebd on wlg

,zindad ytpd ly rxdLaìúäì ,Leáìe äákøî Bì äNòðå§©£¨¤§¨¨§§¦§©¥
ìMî ãçà Baìéòì íéøkæpä äéLeáì äL2Bà ,eðéäc . ¤¨¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥§©§
,ãáì äNòîa:envr df yealae ,dyrnd "yeal" edfy - §©£¤§©

;íBìLå-ñç úBøeîç àìå úBl÷ úBøáò úBNòìick cry - ©££¥©§Ÿ£©§¨
,rxd zhily dribn `l jk,ãáì øeaãa Bà,envr xeaicae - §¦§©

wxì ÷áà øaãìòøä ïBLmikiiye leabd lr mdy mixeaic - §©¥£©¨¨©
,rxd oeyll;àðåb éàäëe úeðöéìåwxy ,xnelk .dnecke - §¥¨§©©§¨

.seba yalzn zindad ytpd ly xeaicd yealäáLçîa Bà§©£¨¨
,ãáì,cala aeygl -íéLwä äøáò éøeäøämihxta - §©¦§¥£¥¨©¨¦

,miniieqnäøáòî3.`id daygndy dcaerd llba -"yeal" ¥£¥¨
dxeywe xzei daexw ,dyrn e` xeaic xy`n ytpl xzei oicr
dcna ,ytpd z` "dxiar ixedxd" mi`nhn - ytpl xzei

.dnvr dxiard xy`n xzei ,zniieqnøäøäî Bðéà íà íâå§©¦¥§©§¥
,íìBòa äá÷ðe øëæ âeeæ ïéðòa àlà dúBNòì äøáòamvr - ©£¥¨©£¨¤¨§¦§©¦¨¨§¥¨¨¨
,"dawpe xkf beeif" zece` ,zhyten dxeva daygndøáBòL¤¥
"òø øác ìkî zøîLðå" :äøBzä úøäæà ìò4eyxce - ©©§¨©©¨§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì

'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå
åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå

úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà
íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî

íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî
àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå

øñ äéäéù ãáì åúö÷îäáëøî åì äùòðå åúòîùîì
åðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå

ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì
úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç

éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ
äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà

úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá
àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé
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יד.1. ז, ו.2.קהלת א.3.בפרק כט, י.4.יומא כג, דברים



zahפב b"i iyiy mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:l"f epinkg"'eë íBia øäøäé àlL"5;exedxday ixd - ¤Ÿ§©§¥©
.dxezd ev lr xaer `ed ,xaca÷ñòì øLkä úòL àéäL Bà¤¦§©©Ÿ¤©£Ÿ

'úBáà'a ïðúãk ,äìháì Baì äpôî àeäå äøBza6:enk - ©¨§§©¤¦§©¨¨§¦§©§¨
:"zea`" zkqna dpyna epcnly'eë äìéla øBòpä"el yie - ©¥©©§¨

f` cenll zexyt`d
,dxez"'eë Baì äpôîe- §©¤¦

mixaca xdxdl ezaygne
yeal wxy ,xnelk .miwix
ytpd ly daygnd
.seba yalzn zindad
,älà ìkî úçàaL¤§©©¦¨¥¤

ïäa àöBiëålykpyk - §©¥¨¤
dlw dxiara dyrna
xacny e` ,`idy efi`
e` ,mixeq` mixeaic
zeaygna xdxdny

- zexeq`"òLø" àø÷ð¦§¨¨¨
,àéää úòa"ryx"e - ¨¥©¦

:`edBLôðaL òøäL¤¨©¤§©§
Bôeâa Laìúîe Ba øáBb¥¦§©¥§
.Bànèîe Bàéèçîe©£¦§©§

Ck øçàåixg`l - §©©¨
mixacdn cg`a lykpy

,mixen`dáBhä Ba øáBb¥©
,úéäìàä BLôðaL¤§©§¨¡Ÿ¦

èøçúîedn lr - ¦§¨¥
,ayg e` xaic ,dyry
äçéìñe äìéçî Lwáîe§©¥§¦¨§¦¨

úöò ét-ìò äéeàøä äáeLúa áL íà ,Bì çìñé 'äå ,'äî¥©¦§©¦¨¦§¨¨§¨©¦£©
ìLa ì"æ eðéîëçLøBc ìàòîLé 'ø äéäL äøtk é÷elç äL £¨¥©¦§Ÿ¨¦¥©¨¨¤¨¨¦§¨¥¥

'eë7,oilgeny cr myn ff epi` - aye dyrÎzevn lr xar" -
meie dlez daeyz - aye dyrzÎ`lÎzevn lr xar ;el
daeyz - oicÎzia zezine zezixk lr xar ;xtkn mixetikd
haya izcwte :xn`py ,miwxnn mixeqie milez mixetikd meie

,"mper mirbpae mryt.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk:xnelk - §¤¦§¨¥§¨©¥
.xary dxiard lr d"awd el lgen - ie`xk daeyz iciÎlr
onfn `hga lykidl el lwy dfk avna `edy xg`n ,mxa
`ed - el lgn d"awde ,daeyza xfgy ixg` mb dpd - onfl

."el aehe ryx" oiicr `xwp:epiax w"k zxrdxky oiprle"
o`k cr ."'ek myd zzn`a - `"t lirlck xenb wicv 'wp ypere
zrtydy ,"el aehe ryx"a xzei ddeab dbixcn zece` xaec
on cg` lr rxd zhilya z`hazn ,zindad ytpd ly rxd
daygn lr e` cala xeaic lr ,cala dyrn lr :miyeald

.zexicp mizrl - z`f mbe ,calaBa øáBb òøäL éî Léå§¥¦¤¨©¥
ìL ìk Ba íéLaìúîe ,øúBé,òøä ìL íéLeáì äL`ed - ¥¦§©§¦¨§Ÿ¨§¦¤¨©

,dyrna mbe xeaica mb ,daygna mb lykpBàéèçîe©£¦
.øúBé íéáBø÷ íézòáe ,øúBé úBøeîç úBøáòazexnl - ©£¥£¥§¦¦§¦¥

ik ,aehd on ea yiy ryx ,"el aehe ryx" oiicr `xwp `ed z`f
,`hga lykp mpn` `edíézðéa Cà,ipyl cg` `hg oia - ©¥§©¦

`edáBhä úðéçaî äáeLz éøeäøä Bì íéàáe ,èøçúî¦§¨¥¨¦¦§¥§¨¦§¦©©
,íézðéa úö÷ øabúnL ,BLôðaLea miler aeh eze`ne - ¤§©§¤¦§©¥§¨¥§©¦

.daeyz ixedxdàlà¤¨
Bì ïéàLgek ,aehl - ¤¥

ì Ck-ìk úeøabúäçvð ¦§©§¨¨§©¥©
åéàèçî Løôì òøä úà¤¨©¦§Ÿ¥£¨¨
äãBî" úBéäì éøîâì§©§¥¦§¤

."áæBòåoi` ,jk icil cr - §¥
xabzdl ely aehd geka

,rxd lreøîà äæ ìòå§©¤¨§
ì"æø8íéàìî íéòLø" : ©©§¨¦§¥¦

,"úBèøçcg` `hg oia - £¨
lr mihxgzn md ipyl
mbe ,oey`xd `hgd
okzi mi`heg mdy drya
,xacd mdl dxegy c`n
mzlkia oi`y `l`

.mnvr lr helylíäL¤¥
LiL ,íéòLøä áøŸ¨§¨¦¤¥
íLôða áBè úðéça§¦©§©§¨

.ïéãò"aeh" eze`ne - £©¦
mgena zehxgd zeraep
daxdy ,o`kn .malae
:"el aehe ryx"a zebixcn
onfa lykpy dfn lgd
dxiara z`f mbe ,xicp
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:l"f epinkg"'eë íBia øäøäé àlL"5;exedxday ixd - ¤Ÿ§©§¥©
.dxezd ev lr xaer `ed ,xaca÷ñòì øLkä úòL àéäL Bà¤¦§©©Ÿ¤©£Ÿ
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f` cenll zexyt`d
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mixaca xdxdl ezaygne
yeal wxy ,xnelk .miwix
ytpd ly daygnd
.seba yalzn zindad
,älà ìkî úçàaL¤§©©¦¨¥¤

ïäa àöBiëålykpyk - §©¥¨¤
dlw dxiara dyrna
xacny e` ,`idy efi`
e` ,mixeq` mixeaic
zeaygna xdxdny

- zexeq`"òLø" àø÷ð¦§¨¨¨
,àéää úòa"ryx"e - ¨¥©¦
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Bôeâa Laìúîe Ba øáBb¥¦§©¥§
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ìLa ì"æ eðéîëçLøBc ìàòîLé 'ø äéäL äøtk é÷elç äL £¨¥©¦§Ÿ¨¦¥©¨¨¤¨¨¦§¨¥¥

'eë7,oilgeny cr myn ff epi` - aye dyrÎzevn lr xar" -
meie dlez daeyz - aye dyrzÎ`lÎzevn lr xar ;el
daeyz - oicÎzia zezine zezixk lr xar ;xtkn mixetikd
haya izcwte :xn`py ,miwxnn mixeqie milez mixetikd meie

,"mper mirbpae mryt.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk:xnelk - §¤¦§¨¥§¨©¥
.xary dxiard lr d"awd el lgen - ie`xk daeyz iciÎlr
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`ed - el lgn d"awde ,daeyza xfgy ixg` mb dpd - onfl
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`edáBhä úðéçaî äáeLz éøeäøä Bì íéàáe ,èøçúî¦§¨¥¨¦¦§¥§¨¦§¦©©
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.daeyz ixedxdàlà¤¨
Bì ïéàLgek ,aehl - ¤¥

ì Ck-ìk úeøabúäçvð ¦§©§¨¨§©¥©
åéàèçî Løôì òøä úà¤¨©¦§Ÿ¥£¨¨
äãBî" úBéäì éøîâì§©§¥¦§¤

."áæBòåoi` ,jk icil cr - §¥
xabzdl ely aehd geka

,rxd lreøîà äæ ìòå§©¤¨§
ì"æø8íéàìî íéòLø" : ©©§¨¦§¥¦

,"úBèøçcg` `hg oia - £¨
lr mihxgzn md ipyl
mbe ,oey`xd `hgd
okzi mi`heg mdy drya
,xacd mdl dxegy c`n
mzlkia oi`y `l`
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zah c"i ycew zay mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ד קודש שבת יום
פרק יב  32 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen,...éðåðéáäå áé ÷øô,32 'nr cr.åéâåðòúå

eytp lr zxaeb zindad eytpy in zece` epcnly dnl xywda
zg`a iaxd xtiqy `ad xetiqd z` `iadl ie`x ,ziwl`d
,"wcv gnv"d iaxd z` mrt l`y cg` qxewit` :eizegiyn
c"eia llk jxca "micedi" dlnd daezk xzq` zlibna recn
ipya "miicedi" aezk ,dxifbd zece` my xaecnyk eli`e ,cg`
zxyr lr fnexd ,xyr df "c"ei" :"wcv gnv"d el dpr ?oic"ei
zindad ytple zegek dxyr ziwl`d ytpl .ytpd zegek
zegek zxyr iciÎlr mibdpeny micedi mpyi .zegek dxyr
zxaeb zindad ytpdy dl`k mb mpyie cala ziwl`d ytpd

Îxvide zindad ytpd zegek zxyr iciÎlr mibdpen mde mda
dl` z` mb ,l`xyi ipa lk z` zelkl dvx ryxd ond .rxd
aey l`y .rxdÎxvid ly miipyd zegekd zxyrn mibdpend
dxifbd dlhay ixg` ep` mi`ven recn ,jk m` :qxewit` eze`
:"wcv gnv"d el dpr - ?oic"ei ipya "miicedi" minrt dnk aezk
dreyid z` e`xe ond zexifb z` exar l`xyi ipay ixg`
micedil mieey eidpe ,daeyza micedi mze` mb exfg - ziwl`d
ipy - cala aehÎxvide ziwl`d ytpd iciÎlr mibdpend

.zg` dbxcl eezyd "oic"ei"d

.áé ÷øtaehdy in `ed "wicv"y owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
ly eyexib ick cr ,zindad eytp ly rxd lr xaeb ziwl`d eytp ly

eytp ly aehd lr xaeb zindad eytp ly rxdy in `ed "ryx" .rxd

.daygna ,xeaica ,dyrna `ehgl mc`d z` `iane ziwl`d

z` owfd epax xiaqi a"i wxta

dbixcn ,"ipepia"d zbixcn

edfy - "ryx"l "wicv" oiay

,ziyrnd ezbdpday in

dci ,dyrne xeaic ,daygna

qgia ,ziwl`d ytpd ly

lr `id ,zindad ytpl

zpzep `id oi`e ,dpeilrd

`l s` helyl zindad ytpl

`l elit`e ,sebd on wlg lr

xedxd iciÎlr ,hw rbxl

xeaica ,daeh `l daygna

ziwl`d ytpd iyeal .lreta rx edyn ziiyra `ly i`ceae ,aeh `l

d lka ,mc`d ly eteb lr dhilyd mdl yi ,cala md ,"ipepia"axeyw

zeevn miiwle dxez ixac xacle aeygl - dyrne xeaic ,daygnl

ytpd "mvr"le ziwl`d ytpd "mvr"l qgia xaecnyk eli`e ,dyrna

qgia ,zindadzegeklziwl`d ytpl oi` - odly zecnde lkyd

yi oiicr ,ely zindad ytpd ,xnelk .zindad ytpd lr zepeilr

dze` znlea ziwl`d ytpdy `l` ,mlerd ipiprl zee`zdl ,dgeka

.iyrn revia icil `eal el` zee`zl zpzep dpi`e

òøä ïéà íìBòlL àeä ,éðBðéaäå,zindad eytp ly -øáBb §©¥¦¤§¨¥¨©¥
"äpè÷ øéò"ä úà Laëì Ck-ìk,"dphw xir" `xwpy sebd - ¨¨¦§Ÿ¤¨¦§©¨

oial ziwl`d ytpd oia dnglnd zldpzn eilr dhilyd lry
,zindad ytpd;Bàéèçäì óeba Laìúäìly rxd oi` - §¦§©¥©§©£¦

.ynn `hg icil e`iadl ,mrt s` ea xabzn zindad ytpd
ìML ,eðéäcøeac äáLçî íäL ,úéîäaä Lôð éLeáì äL §©§¤§Ÿ¨§¥¤¤©§¥¦¤¥©£¨¨¦

ätìwä ãvnL äNòîe,oze` aeygl xeq`y zeaygn - ©£¤¤¦©©§¦¨
itky ,mzeyrl xeq`y miyrne mda xacl xeq`y mixeaic
- "`xg` `xhq"e dtilwdn mzeig miwpei ,xaqed xaky

y avna elv` md ,zindad ytpd ly dl` miyeal dylyïéà¥
çna óeba Laìúäì úéäìàä Lôð ìò Ba íéøáBbgendy - §¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©¥©©Ÿ©

,zindad ytpd ly "daygnd yeal" - xeq`y dna xdxdi
ätáe"xeaicd yeal" - mixeq` mixeaic xacl -øàLáe ©¤¦§¨

,íéøáà ç"îø,mc`d ixa` dpenye mirax` miz`n x`ya - §¨¥¨¦
,"dyrnd yeal" - xeq`y dn z` mda zeyrlíàéèçäì§©£¦¨

,íBìLå-ñç íànèìe- §©§¨©§¨
`xwidl dfÎiciÎlre

,"ryx"ìL ÷øäL ©§Ÿ¨
úéäìàä Lôð éLeáì§¥¤¤¨¡Ÿ¦

íäíéLaìúî ícáì ¥§©¨¦§©§¦
,óeba`ed cg` cvn - ©

ytpd iyealy ,yibcn
s` ehlyi `l zindad
ipy cvne ,sebd lr mrt
ziwl`d ytpd iyealy -

,seba cinz ehlyiíäL¤¥
,ziwl`d ytpd iyeal -

:md,äøBzä úBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî- ©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§©¨
ixa` x`yae dta ,gena zhley `id wx ziwl`d ytpd

,cala `id dipipr jxevl mda zynzyne ,mc`døáò àìå§Ÿ¨©
,åéîiî äøáò-:epiax w"k zxrd,xnelk ,"dreci `iyewd" £¥¨¦¨¨

in `ed "ipepia"y ,o`k xne` owfd epaxy dnxar `lydxiar
lykii icediy xacd okzi ixd :jk lr `iyewd dreci ,einin
ixg` ,ezcearae ,ie`xk daeyza xefgie dxiara dlilg
ixg` ,oky) ?"ipepia"d zbixcna envr z` cinri ,daeyzd
,"wicv" zbixcnl elit` ribdl mc`d leki ixd ,'daeyz'
- c"prtle" (!"ipepia" zbixcnl ribdl leki `edy i`ceae

) eavny `ed ipepiay - 'itd - ezxrda epiax w"k jiynnzrk(
f`y s`) cizra e` xara dxiar ziiyr zllyeny dfk `ed
- k"d`la ik ,dzr lyn dpey ote`a xvid znglne zepeiqp
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מצוה,1. כל עלֿידי היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי ובברכותיהן, בכלל במצוות
חכמים  תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה נמשכת
שייכותה  בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה, על לברך
ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילין", "להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה, לאותה הברכה של
- שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן מובנת הרי בציצית"; "להתעטף או
המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים
בכל  אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של ענינה עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה,

להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי שמע,לבבך", קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים בענינים
- לגמרי מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים - ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן
נכונה, הכנה משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה

מט). פרק תניא (ראה בחסידות בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי שיוכל
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המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים
בכל  אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של ענינה עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה,

להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי שמע,לבבך", קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים בענינים
- לגמרי מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים - ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן
נכונה, הכנה משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה

מט). פרק תניא (ראה בחסידות בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי שיוכל
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היום יום . . . פו

ה'תש"גח טבתיום רביעי

חומש: ויגש, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ז. אך נפש . . . 22 ובדחי רבנן.

ַבד ִלּמּוִדים ָהְרִגיִלים,  ר ִמּלְ ים, ֲאׁשֶ ַטּנִ ְמדּו ִעם ְנָכָדיו ַהּקְ ּלָ ִדים ׁשֶ ל ַהְמַלּמְ ה ֶאת ּכָ ַמח ֶצֶדק" ִצּוָ ַה"ּצֶ
ַמח  ִאים ֶאל ַה"ּצֶ ֹחֶדׁש ָהיּו ּבָ ה. ּוַפַעם ּבְ ִפּלָ ל ֵסֶדר ַהּתְ ׁשּוט( ׁשֶ רּוׁש ַהּפָ ּלֹות )ּפֵ רּוׁש ַהּמִ ֶהם ּפֵ ִיְלְמדּו ִעּמָ

ֶזה. ֵחן ּבָ ֶצֶדק" ְלִהּבָ

ה'תש"גט טבתיום חמישי

חומש: ויגש, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך מי . . . יב לנצח.

ָנה  ָ רֹאׁש ַהּשׁ ת מּוָסף ּדְ ְתִפּלַ ֲחִוים ְלֶהֶבל ְוָלִריק" – ְוַגם ּבִ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ח "ָעֵלינּו" לֹוַמר: "ׁשֶ ֻנּסָ נֹוֲהִגין ּבְ
ְלִלים כּו'". ָהְרִקיָקה ִהיא ַאַחר ָהֲאִמיָרה. ַטַעם ָהְרִקיָקה,  ּלֹא לֹוַמר "ּוִמְתּפַ ִקים ׁשֶ ן – ּוְמַדּיְ אֹוְמִרים ּכֵ

ה רֹק, ְוֵאין רֹוִצים ֵלָהנֹות ֵמרֹק ֶזה. ּבּור ִמְתַהּוֶ י ִמּדִ ּכִ

ה'תש"גי טבתיום ששי
נּו. ֲעִנית, ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: ויגש, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אך החיות . . . בשר ודם.

מענה הצ"צ על יחידות: כתיב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו גו', און הוא 
מלשון און בחולם, שפירושו כח ועוז. וכשם דיעזוב רשע דרכו זהו דבר המוכרח, אשר 
בלא תשובה אי אפשר לגשת אל הקדש, הנה כמו כן צריך האיש און, כלומר איש 
החזק בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו; ולא יאמר איך זָאג אזוי, איך הַאלט אזוי, - כי 

כל "איך"  ומציאות הוא מקור הרע וגורם פירוד לבבות.

ֹבָתיו ּגֹו'". ָאֶון הּוא  ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ּדַ ע  ִתיב "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ַמח ֶצֶדק" ַעל ְיִחידּות: ּכְ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
לֹא  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְכָרח,  ַהּמֻ ָבר  ּדָ ֶזהּו  ְרּכֹו"  ּדַ ע  ָרׁשָ "ַיֲעֹזב  ּדְ ם  ּוְכׁשֵ ָוֹעז.  ּכַֹח  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ חֹוָלם,  ּבְ אֹון  ׁשֹון  ִמּלְ
ַדַעת ַעְצמֹו,  לֹוַמר ִאיׁש ֶהָחָזק ּבְ מֹו ֵכן ָצִריְך ָהִאיׁש ָאֶון, ּכְ ה ּכְ ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ִהּנֵ ר ָלֶגׁשֶ ׁשּוָבה ִאי ֶאְפׁשָ ּתְ
ל "ֲאִני" ּוְמִציאּות הּוא ְמקֹור  י ּכָ ְך", ּכִ ְך", "ֲאִני סֹוֵבר ּכָ בֹוָתיו; ְולֹא יֹאַמר "ֲאִני אֹוֵמר ּכָ ַלֲעֹזב ַמְחׁשְ

רּוד ְלָבבֹות. ָהַרע ְוגֹוֵרם ּפֵ

ה'תש"גיא טבתשבת

חומש: ויגש, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק ח. ועוד זאת . . . שעסקו בהן.

דעם מענשענס לעבען איז תלוי אין דעם אויר וואו ער געפינט זיך. ָאהן אויר קען 
מען ניט לעבען, און אין ווָאס פאר א אויר מען לעבט, אזא לעבען איז דָאס. ווען 
מען לעבט אין א תורה ומצות אויר, איז דער לעבען א געזונטער. ווען מען לעבט אין 
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פז היום יום . . . 
כפירה-אויר, איז דָאס א קרַאנקער לעבען, און מען איז כסדר אין געפאהר קרַאנק צו 
ווערען מיט ָאנשטעקענדע מחלות. די ערשטע אלגעמיינע רפואה איז צו מאכען ריין 
די לופט. די ארבעט פון טהרת האויר ליגט אויף די יודעי ספר און יודעי תורה. טהרת 
האויר איז דורך אותיות התורה. ווען מ'שטעהט אין סטָאר, ָאדער ווען מען געהט אין 
גַאס, ָאדער ווען מ'פָאהרט אין סָאבוויי און מען זָאגט אותיות שבתורה, מַאכט מען 
מיט דעם ריין דעם אויר. יעדער איינער פון די יודעי ספר און יודעי תורה מוז הָאבען 
עּפעס אויסגעלערנט בעל פה: חומש, תהלים, משניות, תניא, אזוי, ַאז צו יעדער צייט 
און אין יעדען ָארט, זָאל ער קענען טרַאכטען און זָאגען די הייליגע אותיות שבתורה.

ְך  ּכָ ִנְמָצִאים –  ּבֹו  ּוְלִפי ָהֲאִויר  ר ִלְחיֹות,  ִלי ֲאִויר ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ ִביבֹו.  ּסְ ׁשֶ ֲאִויר  ּבַ לּוִיים  ּתְ י ָהָאָדם  ַחּיֵ
ִפיָרה –  ל ּכְ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ִריִאים; ּכַ ים ּבְ ל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ַהַחּיִ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ים. ּכַ ֵהם ַהַחּיִ
ָלִלית ָהִראׁשֹוִנית  רּוָפה ַהּכְ קֹות. ַהּתְ ּבְ ַמֲחלֹות ִמּדַ ִמיִדית ַלֲחלֹות ּבְ ָנה ּתְ ים ִעם ַסּכָ ים חֹוָלִנּיִ ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיִ
ֶלת ַעל יֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא  ת ִטהּור ָהֲאִויר ֻמּטֶ ֻעּלַ ִהיא ְלַטֵהר ֶאת ָהֲאִויר. ּפְ
ֶבת־ ַרּכֶ ר נֹוְסִעים ּבָ ֲאׁשֶ ְרחֹוב, אֹו ּכַ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ֲחנּות, אֹו ּכַ ְמָצִאים ּבַ ּנִ ׁשֶ ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ּכְ
ל ֶאָחד ִמּיֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה  ָכְך ֶאת ָהֲאִויר. ּכָ ל ּתֹוָרה, ְמַטֲהִרים ּבְ ית ְואֹוְמִרים אֹוִתּיֹות ׁשֶ ְחּתִ ַהּתַ
ָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום,  ּבְ ְך ׁשֶ ְנָיא, ּכָ ָניֹות, ּתַ ים, ִמׁשְ ִהּלִ ׁש, ּתְ ה: ֻחּמָ ַעל ּפֶ ַמד ּבְ ּלָ הּו ׁשֶ ֶ ְהֶיה לֹו ַמּשׁ ּיִ ב ׁשֶ ַחּיָ

ּתֹוָרה. ּבַ דֹוׁשֹות ׁשֶ יּוַכל ַלֲחׁשֹב ְולֹוַמר ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהּקְ

ה'תש"גיב טבתיום ראשון

חומש: ויחי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק ט. והנה מקום . . . 26 שבמוחין.

ְנָהג,  ַהּמִ ּוְכִפי  א.  יׁשָ ַקּדִ ֶחְבָרה  ּדְ אי  ְלַגּבַ "ּב[  ]ַהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִנְבַחר  תרמ"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲאָמר "ֵאין ַהּקָ ֶנֶסת. ָאַמר ָאז ַהּמַ ִלְוַית ַעם ָרב ְלֵבית ַהּכְ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ׂשִ הֹוִבילּו אֹותֹו ּבְ
ְכָלם  ׂשִ יַח  ְלַהּנִ ְצִריִכים  ה,  ַעּתָ ְמָצִאים  ַהּנִ מֹוִחין  ֲעֵלי  ּבַ ים  ָהֲאָנׁשִ ם  "ּגַ ָבָריו:  ּדְ ְוִסּיּום  ְטרּוְנָיא",  ּבִ א  ּבָ
ְהֶיה  ּתִ לֹום ָמָרה  י ַחס-ְוׁשָ ּכִ ְכָלם כּו' ַעד  ׂשִ י  ּפִ ְלַהּטֹות ַעל  ְיכֹוִלים  י  ּכִ ְוַדַעת,  ַעם  ַהּטַ ַאֲחֵרי  ֵליֵלְך  ְולֹא 
י  ּכִ ָוַדַעת,  ְוַטַעם  ֶכל  ַהּשֵׂ ֵליֵלְך ַאַחר  ּלֹא  ׁשֶ יָחא,  ְמׁשִ ּדִ ִעְקבֹות  ּבְ ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ר  ָהִעּקָ ְוֶזהּו  ַאֲחרֹוָנה כּו',  ּבָ

ָרֵאל". אלֵֹקי ִיׂשְ ׁשּוָטה ּבֵ ְתִמימּות ֶוֱאמּוָנה ּפְ ְצֹות ּבִ ם ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִאם ְלַקּיֵ

ה'תש"גיג טבתיום שני

חומש: ויחי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אך הנה . . . יד כרשפי אש.

כשמעמידים פנס - מתקבצים החֵפצים באור, כי אור ממשיך - ליכטיגקייט ציהט 
צו.

ְך ֵאָליו. יְך – אֹור מֹוׁשֵ י אֹור ַמְמׁשִ אֹור, ּכִ ִצים ַהֲחֵפִצים ּבָ ס – ִמְתַקּבְ ּנָ ֲעִמיִדים ּפַ ּמַ ׁשֶ ּכְ

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . פח

ה'תש"גיד טבתיום שלישי

חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והיא הנקראת . . . שבזה"ק.

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - הי' איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר 
עז על שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת תקס"ט 
או תק"ע - סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט "און ער האט מיר 
ארויפגעלייגט די הייליגע הַאנט אויפ'ן הַארצען און פון יעמאלט ָאן איז מיר ווארעם".

תנועת צדיק, ומכל שכן ראי' או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.

ָאר  ֵאת ְוֶיֶתר ָעז ַעל ׁשְ ֶיֶתר ׂשְ ּפָאלֶער ֵזיידֶע – ָהָיה ִאיׁש ִנְלָהב ְמֹאד, ּבְ ּפָאלֶע – ּדֶער ׁשְ ְ ָבא ִמּשׁ ַהּסָ
ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ  – אֹו תק"ע  ַנת תקס"ט  ׁשְ  – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ִליַאִדי  ּבְ ִבּקּורֹו  ּבְ יד.  ּגִ ַהּמַ ְלִמיֵדי  ּתַ ֲחֵבָריו 
י, ּוֵמָאז ַחם  ה ַעל ִלּבִ דֹוׁשָ יַח ֶאת ָידֹו ַהּקְ ם-טֹוב "ְוהּוא ִהּנִ ַעל-ׁשֵ ִנים ָרָאה ֶאת ַהּבַ לֹשׁ ׁשָ ן ׁשָ ְהיֹותֹו ּבֶ ּבִ

ִלי".

ַכח ָלַעד. ָ ּלֹא ִיּשׁ ִמיַעת קֹול, ָצִריְך ִלְפֹעל ׁשֶ ה אֹו ׁשְ ן ְרִאּיָ ּכֵ ל ׁשֶ יק, ּוִמּכָ נּוַעת ַצּדִ ּתְ

שבת 
קודש
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המשך ביאור למח' ברכות ליום רביעי עמ' א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  טבת ח' ראשון יום ותומים? באורים שואלים אין מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰?ïéìàBL ãöéëå§¥©£¦
.åéøçàî ìàBMäå ,ïBøàä éðôì åéðôe ïäkä ãîBò¥©Ÿ¥¨¨¦§¥¨¨§©¥¥©£¨

הטורים ' ה'בעל טו)כתב כח, באורים(שמות שואלים שאין

ו"מה משפט' 'חושן  נקראים  הם  בתורה  כי ביום , אלא  ותומים 

ביום". ותומים  אורים  שאלת אף  ביום  משפט 

שאין זו  הלכה  מקור  מה  תמה  שלמה ' 'שאלת ובספר 

בלילה ? ותומים  אורים  שאלת 

ומבאר :

הגדול  הכהן  כאשר להיות  צריכה  ותומים  באורים  השאלה 

בגדים  שמונה ב)לבוש  עא, (שהוא(יומא שהאבנט וכיון 

ללבוש הגדול לכהן  ואסור  כלאים  בו  יש  הבגדים) משמונת

העבודה  בשעת שלא  שם)אותו  וכס"מ הי"א פ"ח בהכרח (לעיל ,

המקדש בית  שעבודת  ומאחר עבודה . נחשבת שה 'שאלה'

ביום  רק  "ביום נעשית  - צוותו' 'ביום ה"א: פ"ד הקרבנות מעשה הל' (ראה

בלילה"), בלילה .ולא ותומים  באורים  'שאלה ' תיתכן לא 

נחשבת ותומים  באורים  'שאלה ' מדוע הסבר  להוסיף ויש 

עבודה :

ופניו הכהן "עומד ה 'שאלה ' שבזמן  כתב כאן  הרמב "ם 

oex`d iptlרק המקדש  לבית להיכנס מותר שלכהן וכיון ,"

העבודה ה"ב)בשעת  פ"ב המקדש ביאת שה 'שאלה '(הל' בהכרח

ביום . רק היא  'עבודה ' וכאמור , - עבודה  היא 

להקשות : יש  ולכאורה 

ושאל  בפלשתים  להלחם  שרצה  המלך בשאול מצינו

עד  בהם  ונבוזה  לילה פלשתים אחרי  "נרדה  ותומים  באורים 

הבוקר ?" לוֿלז)אור יד, א היתה(שמואל שה'שאלה ' ומשמע  ,

בלילה ?

לבאר : ויש 

האם  היתה  השאלה  הפלשתים secxlאמנם  dlilaאחר
בהמשך  מהנאמר  גם  משמע וכך ביום , היתה  השאלה  אבל 

ענהו "ולא ההוא".meiaהפסוק :

(c 'iq a"g ,xnidhxe `"yxbdl dnly zl`y)

ה'תש"פ  טבת ט' שני יום במקצת' ב'ביאה הרמב"ם שיטת

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ñéðëäL àîè̈¥¤¦§¦
.úecøî úkî BúBà ïékî ,Lc÷nì Bãé̈©¦§¨©¦©©©§
הסוברת כדעה  פוסק ב)הרמב "ם לג, ש 'ביאה(זבחים

"טמא ולכן  מדרבנן, רק  ואסורה ביאה  שמה  אין  במקדש '

אלא כרת  חייב אינו  גופו , כל  את  ולא  למקדש " ידיו שהכניס 

מרדות משנה)מכת  .(כסף

ה'מרחשת ' אייגש)והקשה :(להגרח"ה

קודם ואם בעזרה  כיבוס  טעון חטאת  דם  עליו  שניתז בגד

אי לעזרה  להחזירו  - ונטמא  לעזרה  מחוץ  יצא שכיבסוהו

אפשר אי בחוץ ולכבסו טומאה , בה  להכניס  אסור  כי  אפשר

שבכך  הבגד את קורע  ולכן  בפנים, להיות  צריך הכיבוס  כי

שם  ולכבסו לעזרה  להכניסו ומותר  מטומאתו צד,נטהר  (זבחים

.ב)

הגמרא  והתורה(שם)ושואלת  בגד , אינו קרוע בגד והרי  :

"משייר ומתרצת : ב 'בגד '? להיעשות  צריך שהכיבוס  אמרה 

עליו. 'בגד' תורת ועדיין  סודר , רוחב  כדי  - מעפורת " כדי  בה 

כי opaxcnyואף  לעזרה  להכניסו  מותר  בטומאתו, oicnנשאר
dxez.כיבוסו לצורך  להכניסו  חכמים התירו  ומעתה  נטהר ,

השאלה : ונשאלת 

מדרבנן, רק אסורה  במקצת' ש 'ביאה  הרמב "ם  לשיטת 

הרי לעזרה, הכנסתו לצורך הבגד  את  לקרוע צריכים מדוע 

פחות פחות  היינו במקצת', 'ביאה  הבגד את להכניס אפשר

'בגד ' בכלל  אינו  שאז אצבעות  א)משלוש  ז, ב"מ ואם(רש"י

גם מדרבנן הרי מדרבנן , אסורה  במקצת ' ש 'ביאה  משום 

עדיף כן ואם להכניסו, ואסור בטומאתו  נשאר  קריעתו לאחר 

ולהפסידו ? הבגד את לקרוע  לא 

שמה אין במקצת' 'ביאה  הרמב"ם  שלשיטת  מכאן אלא 

אבל dxezdביאה  on dxeq`איסורי וככל  שיעור ', 'חצי  מדין 

מכין אלא  התורה  מן עליו עונשים  אין שיעור ' שב'חצי  תורה 

מרדות  ה"ב)מכת  פי"ד מאכ"א למקדש(הל' טומאה  בהכנסת  ואף  ,

כשמכניס  אלא  התורה  מן  עונשין (באדםxeriyאין טומאה 

הבגד). כל – ובבגד גופו, כל –

ולא לעזרה  להכניסו כדי הבגד את  לקרוע  יש  ולכן 

טמא  בגד  הכנסת  כי משלוש , פחות  פחות rexwלהכניסו
משלוש , פחות פחות  הבגד הכנסת  ואילו מדרבנן, רק  אסורה

התורה . מן אסורה  במקצת', 'ביאה שהיא 

(a ze` a 'iq `"g zygxn)

ה'תש"פ  טבת י' שלישי יום הכיור? ממי לקדש מצוה מתי

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰íéî änk©¨©¦
äòaøà epnî Lc÷ì éãkî úBçt ïéà ?øBika úBéäì ïéëéøö§¦¦¦§©¦¥¨¦§¥§©¥¦¤©§¨¨
ñçðéôe øîúéàå øæòìà eéäå ,"åéðáe ïøäà" :øîàpL ,íéðäkŸ£¦¤¤¡©©£Ÿ¨¨§¨¤§¨¨§¦¨¨¦§¨

.äòaøà éøä ,ïänò¦¨¤£¥©§¨¨
ב)בגמרא יט, ממנו(זבחים "ורחצו  מהפסוק  הוא הלימוד 

ובניו " ואהרן לא)משה  מ, את(שמות הביא  הרמב "ם  ואילו ,

ובניו" אהרן  "ורחצו יט)הפסוק ל, לכלול (שם הוצרך ולכן ,

ארבעה . שיהיו כדי  פנחס  את  גם  אהרן בבני

משנה ': ה 'כסף והקשה 

נדב היו עדיין המילואים ) (בימי  זו פרשה  שנאמרה  בזמן
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ה'תש"פ  טבת ח' ראשון יום ותומים? באורים שואלים אין מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰?ïéìàBL ãöéëå§¥©£¦
.åéøçàî ìàBMäå ,ïBøàä éðôì åéðôe ïäkä ãîBò¥©Ÿ¥¨¨¦§¥¨¨§©¥¥©£¨

הטורים ' ה'בעל טו)כתב כח, באורים(שמות שואלים שאין

ו"מה משפט' 'חושן  נקראים  הם  בתורה  כי ביום , אלא  ותומים 

ביום". ותומים  אורים  שאלת אף  ביום  משפט 

שאין זו  הלכה  מקור  מה  תמה  שלמה ' 'שאלת ובספר 

בלילה ? ותומים  אורים  שאלת 

ומבאר :

הגדול  הכהן  כאשר להיות  צריכה  ותומים  באורים  השאלה 

בגדים  שמונה ב)לבוש  עא, (שהוא(יומא שהאבנט וכיון 

ללבוש הגדול לכהן  ואסור  כלאים  בו  יש  הבגדים) משמונת

העבודה  בשעת שלא  שם)אותו  וכס"מ הי"א פ"ח בהכרח (לעיל ,

המקדש בית  שעבודת  ומאחר עבודה . נחשבת שה 'שאלה'

ביום  רק  "ביום נעשית  - צוותו' 'ביום ה"א: פ"ד הקרבנות מעשה הל' (ראה

בלילה"), בלילה .ולא ותומים  באורים  'שאלה ' תיתכן לא 

נחשבת ותומים  באורים  'שאלה ' מדוע הסבר  להוסיף ויש 

עבודה :

ופניו הכהן "עומד ה 'שאלה ' שבזמן  כתב כאן  הרמב "ם 

oex`d iptlרק המקדש  לבית להיכנס מותר שלכהן וכיון ,"

העבודה ה"ב)בשעת  פ"ב המקדש ביאת שה 'שאלה '(הל' בהכרח

ביום . רק היא  'עבודה ' וכאמור , - עבודה  היא 

להקשות : יש  ולכאורה 

ושאל  בפלשתים  להלחם  שרצה  המלך בשאול מצינו

עד  בהם  ונבוזה  לילה פלשתים אחרי  "נרדה  ותומים  באורים 

הבוקר ?" לוֿלז)אור יד, א היתה(שמואל שה'שאלה ' ומשמע  ,

בלילה ?

לבאר : ויש 

האם  היתה  השאלה  הפלשתים secxlאמנם  dlilaאחר
בהמשך  מהנאמר  גם  משמע וכך ביום , היתה  השאלה  אבל 

ענהו "ולא ההוא".meiaהפסוק :

(c 'iq a"g ,xnidhxe `"yxbdl dnly zl`y)

ה'תש"פ  טבת ט' שני יום במקצת' ב'ביאה הרמב"ם שיטת

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ñéðëäL àîè̈¥¤¦§¦
.úecøî úkî BúBà ïékî ,Lc÷nì Bãé̈©¦§¨©¦©©©§
הסוברת כדעה  פוסק ב)הרמב "ם לג, ש 'ביאה(זבחים

"טמא ולכן  מדרבנן, רק  ואסורה ביאה  שמה  אין  במקדש '

אלא כרת  חייב אינו  גופו , כל  את  ולא  למקדש " ידיו שהכניס 

מרדות משנה)מכת  .(כסף

ה'מרחשת ' אייגש)והקשה :(להגרח"ה

קודם ואם בעזרה  כיבוס  טעון חטאת  דם  עליו  שניתז בגד

אי לעזרה  להחזירו  - ונטמא  לעזרה  מחוץ  יצא שכיבסוהו

אפשר אי בחוץ ולכבסו טומאה , בה  להכניס  אסור  כי  אפשר

שבכך  הבגד את קורע  ולכן  בפנים, להיות  צריך הכיבוס  כי

שם  ולכבסו לעזרה  להכניסו ומותר  מטומאתו צד,נטהר  (זבחים

.ב)

הגמרא  והתורה(שם)ושואלת  בגד , אינו קרוע בגד והרי  :

"משייר ומתרצת : ב 'בגד '? להיעשות  צריך שהכיבוס  אמרה 

עליו. 'בגד' תורת ועדיין  סודר , רוחב  כדי  - מעפורת " כדי  בה 

כי opaxcnyואף  לעזרה  להכניסו  מותר  בטומאתו, oicnנשאר
dxez.כיבוסו לצורך  להכניסו  חכמים התירו  ומעתה  נטהר ,

השאלה : ונשאלת 

מדרבנן, רק אסורה  במקצת' ש 'ביאה  הרמב "ם  לשיטת 

הרי לעזרה, הכנסתו לצורך הבגד  את  לקרוע צריכים מדוע 

פחות פחות  היינו במקצת', 'ביאה  הבגד את להכניס אפשר

'בגד ' בכלל  אינו  שאז אצבעות  א)משלוש  ז, ב"מ ואם(רש"י

גם מדרבנן הרי מדרבנן , אסורה  במקצת ' ש 'ביאה  משום 

עדיף כן ואם להכניסו, ואסור בטומאתו  נשאר  קריעתו לאחר 

ולהפסידו ? הבגד את לקרוע  לא 

שמה אין במקצת' 'ביאה  הרמב"ם  שלשיטת  מכאן אלא 

אבל dxezdביאה  on dxeq`איסורי וככל  שיעור ', 'חצי  מדין 

מכין אלא  התורה  מן עליו עונשים  אין שיעור ' שב'חצי  תורה 

מרדות  ה"ב)מכת  פי"ד מאכ"א למקדש(הל' טומאה  בהכנסת  ואף  ,

כשמכניס  אלא  התורה  מן  עונשין (באדםxeriyאין טומאה 

הבגד). כל – ובבגד גופו, כל –

ולא לעזרה  להכניסו כדי הבגד את  לקרוע  יש  ולכן 

טמא  בגד  הכנסת  כי משלוש , פחות  פחות rexwלהכניסו
משלוש , פחות פחות  הבגד הכנסת  ואילו מדרבנן, רק  אסורה

התורה . מן אסורה  במקצת', 'ביאה שהיא 

(a ze` a 'iq `"g zygxn)

ה'תש"פ  טבת י' שלישי יום הכיור? ממי לקדש מצוה מתי

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰íéî änk©¨©¦
äòaøà epnî Lc÷ì éãkî úBçt ïéà ?øBika úBéäì ïéëéøö§¦¦¦§©¦¥¨¦§¥§©¥¦¤©§¨¨
ñçðéôe øîúéàå øæòìà eéäå ,"åéðáe ïøäà" :øîàpL ,íéðäkŸ£¦¤¤¡©©£Ÿ¨¨§¨¤§¨¨§¦¨¨¦§¨

.äòaøà éøä ,ïänò¦¨¤£¥©§¨¨
ב)בגמרא יט, ממנו(זבחים "ורחצו  מהפסוק  הוא הלימוד 

ובניו " ואהרן לא)משה  מ, את(שמות הביא  הרמב "ם  ואילו ,

ובניו" אהרן  "ורחצו יט)הפסוק ל, לכלול (שם הוצרך ולכן ,

ארבעה . שיהיו כדי  פנחס  את  גם  אהרן בבני

משנה ': ה 'כסף והקשה 

נדב היו עדיין המילואים ) (בימי  זו פרשה  שנאמרה  בזמן



v"ndqeצ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בכמות בכיור מים  להיות  צריכים  כן  ואם  בחיים , ואביהו 

עם ששה  או  פנחס  (ללא  כוהנים  חמשה לקדש  שתספיק

פנחס)?

סופר ' ה 'חתם  קעג):ותירץ  סי' או"ח (שו"ת

הכוהנים היו לא  המילואים  ימי בשמונת הרמב"ם , לדעת

(ורק גופם כל את  שטבלו כיון  ורגליהם  ידיהם  לקדש  צריכים 

בין ורגליו  ידיו לקדש  הגדול  הכהן על מצוה הכפורים  ביום

בכיור להשתמש  התחילו כן  ואם  לטבילות ). בנוסף העבודות 

ואביהוא , נדב  מות אחרי המילואים , ימי  שמונת לאחר רק

ארבעה . - ופינחס ואיתמר אלעזר אהרן, רק ונשארו 

חמדה ' ה'כלי מבאר זה  ג)לפי אות תבא נוספת :(כי הלכה

הרמב "ם  י)לדעת  הל' ולאdevn"(לעיל הכיור " ממי לקדש 

הרמב "ן ואילו  אחרים , ל,במים  שמות ובניו", אהרן "ורחצו הפסוק (על

להזמנהיט) בו  ציוה  הכיור  אבל המצוה , היא "הרחיצה  כתב 

מעכב devnואיננו `leהכפורים שביום  מכך  ראיה  ומביא  ."

זהב  של מקיתון ורגליו ידיו  מקדש  גדול  ב)כהן מג, ומה(יומא .

זו ? הוכחה  על הרמב "ם  יענה

והביאור :

אך  מעכב, הקידוש  כאשר  היא  הכיור  במי  לקדש  המצוה 

א אכן – קידש  לא  אם גם  בדיעבד כשרה  העבודה יןכאשר 

שקידוש הכפורים ביום  ולכן , הכיור. במי דווקא  לקדש  מצוה 

מעכב אינו לעבודה  עבודה  שבין ורגלים  ה"ז),ידים  אין(לעיל

של  מקיתון לקדש  עדיף  ואדרבה , הכיור  ממי לקדש  חובה 

גדול" כהן של כבודו "משום  א)זהב  מה, הקידוש(יומא ורק ,

הכיור ממי להיות  צריך מעכב , שהוא העבודות  לפני  הראשון

וקידש) ד"ה ב לא, יומא רש"י .(ראה

ה'תש"פ  טבת י"א רביעי יום הזה  בזמן בקדשים מום הטלת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íeî ìéhnä©©¦
¯ íi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa àlà ä÷Bì Bðéàå ...ä÷Bì ...íéLãwa©¢¨¦¤§¥¤¤¨¦§©¤¥©¦§¨©¨
ét ìò óà ¯ äfä ïîfa ìáà ;Bìñôe ,ïaø÷ì éeàø äéä éøäL¤£¥¨¨¨§¨§¨§¨£¨©§©©¤©©¦

.ä÷Bì Bðéà ,äNòú àìa øáòL¤¨©§Ÿ©£¤¥¤
עובר הזה בזמן  בקדשים  מום  המטיל הרמב "ם, לדעת

בו")בלאֿתעשה  יהיה לא מום .("כל

אחרונים  משנה)והקשו לחם משנה. רבא (כסף אמר והרי (עבודה :

בזמן) ד"ה שם רש"י וראה ב. יג, המקדשזרה בית  שאין הזה  שבזמן ,

להטיל  התורה  מן  איסור  אין להקרבה , ראויה  אינה והבהמה

"מפני  אסור  מדרבנן  ורק  בקדשים , מוםd`xpyמום  כמטיל

בקדשים "!

חינוך' ה'מנחת  רפז)ומבאר יח, :(מצוה

הזה בזמן  בקדשים  מום  להטיל איסור  שאין  האומר  רבא 

והמקדש ירושלים  שקדושת כהאומרים  סובר  התורה , מן

החורבן  לאחר  א)בטלה  י, ראויה(מגילה הבהמה  אין  וממילא  ,

אבל  מום , בה  להטיל תורה  איסור  אין  ולכן להקרבה,

ט"ו)הרמב "ם  פ"ו הבחירה בית ראשונה(הל' שקדושה  כדעה  שנקט

לבא , לעתיד גם  קידשה שלמה  בימי שנתקדשה  המקדש  של

בנוי", בית  שם  שאין פי על אף  כולם  הקרבנות  ו "מקריבין

כן ואם  הזה , בזמן גם  להקרבה  ראויה  הקדש  שבהמת סובר 

מום . בה  להטיל התורה מן  אסור 

כי זה , על לוקים  שאין  הרמב "ם  סובר  שמכלֿמקום  אלא 

בנוי. אינו והמזבח היות  מעשה ' 'מחוסר  בגדר  היא ההקרבה 

סופר ' שיח)וה 'חתם  סי' יו"ד קלט סי או"ח מבאר :(שו"ת

יין לשתות  אסור בא " דוד  שבן ביום  נזיר  "הריני האומר 

יום באותו  משיח  יבוא שמא  החול  ימות  א)בכל מג, (עירובין

קדשים בבהמת  מום  שהמטיל  הרמב "ם  סובר  סיבה  ומאותה 

והבהמה יום באותו משיח יבוא  שמא בלאו , עובר הזה  בזמן 

ואף ספק , שהדבר כיון לוקה  אינו אך להקריבה . ראויה  תהא

זו היתה  בו  כשהתרו  הרי  יום  באותו משיח יבוא  באמת  אם 

שיבוא  וודאות היתה לא  שעה באותה  כי  ספק ' (ראה 'התראת 

לכו"ע  איסור, לידי יבוא שוודאי ידוע לא שאם - וספק ד"ה א טו, כתובות תוס'

התראה) אינה ספק .התראת

ה'תש"פ  טבת י"ב חמישי יום להקרבה? פסולה טריפה בהמת מדוע

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ãìBpL äîäa§¥¨¤©
éaâì äøeñà ,äìéëàa dúBà ïéøñBàä úBôøhä ïî úçà dä©©¦©§¥¨§¦¨©£¦¨£¨§©¥
àOéä Bà Eöøéä ,Eúçôì àð eäáéø÷ä" :øîBà àeä éøä ;çaænä©¦§¥©£¥¥©§¦¥¨§¤¨¤£¦§§£¦¨

éðô.!?"E ¨¤
משנה ': ה 'כסף הקשה 

א)בגמרא  כט, מן(תמורה למזבח טריפה איסור דין  למדו

את להוציא  – הבקר " מן קרבנו  עולה  "אם  מהכתוב  התורה 

תחת יעבור אשר  "כל בהמה  במעשר מהכתוב  וכן  הטריפה .

הרמב "ם כתב  ומדוע  עוברת . שאינה  לטריפה  פרט – השבט "

לפחתך" נא  "הקריבהו  משום  למזבח  פסולה  שטריפה

מדרבנן ? שאיסורו 

סופר ' ה 'כתב פח)ותירץ  סי' :(או"ח

הטריפות מן אחת לה  שנולד  'בהמה  הוא  הרמב "ם  לשון

אותה 'האוסרין התוספת  ולכאורה  באכילה'. אותה  האוסרין

באכילה ? אסורה  שטריפה  פשיטא  כי יתר , שפת היא  באכילה '

המותר טריפה  ספק  בה  נולד אם  שאפילו הרמב "ם  כוונת  אלא

התורה  דאורייתא)מן  בספיקא הרמב"ם שיטת טריפה(לפי בה נולדה  או

מדאורייתא)דרבנן הלשון(ומותרת דיוק  וזהו  למזבח. אסורה  –

הטריפות  מן  dlik`a'אחת  dze` oixqe`dהאכילה שאיסור ,'

מדרבנן) למזבח.(אף מלהעלותה פוסלה

התורה  מפסוקי שמהלימוד תחת וכיון יעבור אשר ו'כל הבקר' ('מן

לאהשבט') אבל  התורה מן האסורה טריפה  רק למעט  אפשר 

נא מ'הקריבהו  הלימוד את  הרמב"ם  הביא  מדרבנן , טריפה

להקריבה אין לאכילה  ראויה  שאינה  זו טריפה  כי לפחתך',

תורה)ל 'פחתך' כדברי החמורים קבלה', מ'דברי הוא זה .(ולימוד

ענגיל  סק"ד)והגר "י ו כלל טוב מיישב :(לקח



צי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

רש "י  נפולה)מדברי ד"ה ב עד, התורה(זבחים שמפסוקי נראה 

מ  רק טריפה  למעט אבל daxwdאפשר המזבח גבי על

dzhigyהגג מן  שנפלה  בהמה  ולכן  באיסור , נכללת  אינה 

לאחר('נפולה') לבודקה  ואפשר טריפה  שהיא  וודאות ואין

יוכלו לא  טריפה  תימצא  ואם לשוחטה  מותר  השחיטה ,

להכניסה אף  אסור  לפחתך ' נא  'הקריבהו  משום  אך  להקריבה ,

לפני עושים  שלא  בזיון של  דבר  הוא  כי לשוחטה , כדי לעזרה

ה 'פחה '.

לפחתך', נא  מ'הקריבהו הלימוד את  הרמב"ם  הביא  ולכן 

את אף  אלא  טריפה  של ההקרבה  את רק  לא  לאסור  כדי 

לשוחטה . לעזרה הכנסתה 

ה'תש"פ  טבת י"ג שישי יום לה' ביותר הטוב

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äöBøäL¤¨¤
äôiä ïî Bðaø÷ àéáéå ,Bãé áéçøéå ,òøä Bøöé óëé ¯ Bîöò úBkæì§©©§¨Ÿ¦§¨©§©§¦¨§¨¦¨§¨¦©¨¤
:äøBza øîàð éøä .epnî àéáiL ïénä BúBàaL øúBéa çaLîä©§ª¨§¥¤§©¦¤¨¦¦¤£¥¤¡©©¨

.ïäáìçîe Bðàö úBøëaî àeä íb àéáä ìáäå"§¤¤¥¦©¦§ŸŸ¥¤§¥¤
המין שבאותו ביותר  המשובח 'מן הרמב "ם  לשון מדיוק 

ביותר , הטוב המין  את  לבחור צורך  שאין  מובן  ממנו ', שיביא

להביא צריך להקריב, בחר שממנו המין  אותו שמתוך אלא

ביותר . המשובח את 

'כל  הפסוק את הרמב "ם מביא ההלכה  בסיום  להבין : ויש 

בין ביותר  המובחר את  גם  כולל  זה  הרי ולכאורה  לה '', חלב

המין ? שבאותו ביותר  למשובח זאת להגביל ומניין המינים,

אותם והבל , קין  מקרבנות  זאת  לומד שהרמב "ם  ונראה 

זה : לדין כמקור  הביא 

הצאן  שבמין מהמובחר  הביא  צאנו')הבל לא('מבכורות אך ,

אלא הבקר, שהוא  שבבהמות  החשוב  מהמין  להביא  הידר 

חיים ' בעלי  מכל 'השפל  הצאן, במין  הפסוק)בחר  על בחיי .(רבינו

שבגידולי המובחרים מבין  שהוא  פשתן  הביא  קין  מאידך ,

הבל  של במנחתו רצה  הקב"ה  שאף ֿעלֿפי ֿכן ומזה  הקרקע 

להביא הוא לה '' חלב  ב 'כל שהעיקר  מוכח קין, של בזו ולא 

המשובח  מהמין  לא  אך  המין, שבאותו והמשובח היפה  את 

ביותר .

הדבר : וטעם 

בכך  האדם של  הכרתו  את לבטא  הוא  לה '' חלב  'כל  ענין 

ו אתשהארץ  לקב "ה  מביא  הוא  ולכן לה ', שייכת  מלואה 

ביותר . והטוב  הראשון

מה כל  על  היא  הארץ  על ה ' של שהבעלות  ומאחר 

צריך  הפשוטים , המינים והן  המשובחים  המינים  הן  שבעולם,

מהמין בין – לתת  שרוצה  מהמין והמשובח היפה את  לתת

לה '. שייך שהכל  להראות ובכך הפשוט, מהמין ובין המשובח

(23 'nr eh zegiy ihewl)

ה'תש"פ  טבת י"ד קודש שבת הקרבן  את הפוסלת זיקנה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰íéîìMä©§¨¦
ìL ãò ...ø÷aä ïîe ...íéàaàeä éøä ¯ äæ ìò øúé ...íéðL L ¨¦¦©¨¨©¨Ÿ¨¦¨¥©¤£¥

.BúBà ïéáéø÷î ïéàå ,ï÷æ̈¥§¥©§¦¦
וכתב זקן , הוא  שנים  שלש  מעל פר  הרמב "ם, לדעת

אבן' עגל)ה 'טורי ד"ה א י, השנה פסול (ראש הוא  הרי כן שאם  ,

הגמרא כי  בדיעבד, גם  א)להקרבה  מ, זה(בכורות דין לומדת

פסוק ומאותו ולחולה", לזקן פרט  הצאן ... "מן  מהפסוק

בדיעבד, גם הפסולים ונעבד ", ונרבע  לרובע  "פרט ממעטים

ירדו. - המזבח גבי  על עלו ואם 

אבן ': ה 'טורי והקשה 

ב)הגמרא כד, זרה במסופר(עבודה יד)דנה  ל, א באנשי(שמואל

שתי גבי על פלשתים  מארץ  ה ' ארון  את שהביאו  שמש  בית 

הפרות את הקריבו שמש  לבית הארון שהגיע  ולאחר  פרות ,

הפרות שהקרבת  להוכיח הגמרא  רוצה  ובתחילה  לה'. עולה 

שעה ' 'הוראת  פי על ונאמרה היתה  להלכה מתאימה שאינה (הוראה

בלבד) ואיך לשעתה הזכר, מן אלא  קריבה  אינה העולה שהרי  ,

בבית שרק  לומר אפשר  כי זאת , ודוחה  הפרות . את הקריבו 

יחיד' ב 'בימת  אבל הזכר  מן להיות  העולה  צריכה המקדש 

נקבה . עולה  להקריב  אפשר 

פסול  שנים ) שלש  (מעל  זקן שפר  הרמב"ם  ולדעת 

כי שעה ', 'הוראת  היתה  שזו לומר  צריך בלאוֿהכי להקרבה,

שנים  שלש  מעל היו שמש  בית אנשי  שהעלו מוכיחה הפרות  (כך

שם) שמעל הגמרא להוכיח יש  כך אומרת  הגמרא  שאין  ומזה  ,

להקרבה ! וכשרים  'זקנים ' אינם  עדיין שנים שלש 

אמת ' ה 'שפת  שהיה)ומיישב  ד"ה א, י, השנה דברי(ראש פי על

למלך' ה"ו)ה'משנה  פ"ב איסו"מ :(הל'

שנים שלוש  מעל פר מקריבים  אין (מדרבנן),לכתחילה

המשנה מ"ב)כלשון  פ"א מפני(פרה זקנים  מביאים  "אין

אינו  אבל שמשleqtהכבוד ", בית  אנשי יכלו ולכן להקרבה ,

הרמב "ם  שכתב ומה  הפרות . את שם)להקריב איסו"מ שזקן(הל'

leqtביאת בהלכות  כתיאורו  כוחו, שתש  זקן  היינו לקרבן,

הי"ב)המקדש  כשהוא(פ"ז ורועד  רותת  להיות  שהגיע  "זקן :

עומד ...".



ycwndצב ilk zekld - dcear xtq - zah 'g oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyzah c"iÎ'g -t"yz'd

ה'תש"פ  טבת ח' ראשון יום
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פי 1) הקורע ודין המעיל, ומעשה הציץ מעשה כיצד יבאר
המעיל.

.‡·Á¯ ·‰Ê ÏL ÒË ‰OBÚ ?ıÈv‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«ƒ∆«∆»»»»
˙BÚaˆ‡ ÈzL2ÈL ÂÈÏÚ ·˙BÎÂ ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓe ¿≈∆¿»«ƒ≈…∆¿…∆¿≈»»¿≈

‰ÏÚÓÏÓ ''‰Ï' ,‰hÓlÓ 'L„˜' .'‰Ï L„˜ :ÔÈËÈL3. ƒƒ…∆«…∆ƒ¿«»«ƒ¿«¿»
˙Á‡ ‰ËÈLa B·˙k Ì‡Â4e‰e·˙k ÌÈÓÚÙe .¯Lk - ¿ƒ¿»¿ƒ»««»≈¿»ƒ¿»

˙Á‡ ‰ËÈLa5. ¿ƒ»««

ãycew zegiyn zecewpã

m`e ,'dl ycw oihiy ipy eilr azeke ...uivd dyrn cvik"
."zg` dhiya edeazk minrte ,xyk zg` dhiya eazk

ה"א  יו"ד שיטין ב' עליו "כתוב יומא בגמרא ההלכה מקור
אני  יוסי, בר' אליעזר וא"ר מלמטה. למ"ד וקדש מלמעלה

אחת". בשיטה לה' קדש עליו וכתוב ברומי ראיתיו
שלא  מפני אחת בשיטה כתבוהו שפעמים משמע ולכאורה
פוסק  הרמב"ם שהרי כן, לומר שאין אלא ההלכה, את ידעו
כתבוהו  "ופעמים וממשיך כשר" אחת בשיטה כתבו "אם
גם  אחת בשיטה לכתוב שאפשר היינו אחת", בשיטה

לכתחילה.
שתים  או אחת שיטה הוא אם הדעות שריבוי לומר, ויש
ובפעם  כך כתבוהו ופעם לעיכובא, ואינו מחלוקת אינו

כך. אחרת
(ak oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

דיבור 2) (שם בסוכה התוספות וכתבו סג: ושבת ה. סוכה
תורה  בו נתנה "שלא שם שאמרו מה שלפי ואל) המתחיל
אלא  זה אין אצבעות שתי של מדה שנתנו מה - כלל" מדה
על  "והיה לח) כח, (שמות שכתוב מה על וסמכוהו מדרבנן
שתי  רחב מצח וסתם מצחו. כשיעור רחבו שיהיה - מצחו"

שם 3)אצבעות. בשבת הגירסא שכן הכסףֿמשנה כתב
בהגהה  שם (עיין הלוי רבו בשם שם רש"י כתב וכן
בסוכה  (כמו שם הגירסא בגמרא לפנינו אולם שבגליון).
בירושלמי  הוא וכן מלמטה". ל' וקדש מלמעלה ה' "י' שם:)
דיבור  שם (סוכה התוספות וכתבו ט. הלכה א פרק מגילה
- מזה למעלה זה ממש, למטה לפרש אין קדש): המתחיל
בתחילת  קודש זה כנגד שלא זה אלא קריאתו, דרך זה שאין
עליונה. שיטה בסוף והשם תחתונה [=שורה] שיטה

התיבות.4) יוסי 5)שתי ב"ר אליעזר ר' של כעדותו

כתוב  והיה רומי בעיר אותו שראה שם) ושבת שם (סוכה
אחת. בשיטה לה' קדש עליו

.·ÂÈÙa ˙BËÏBa ˙Bi˙B‡‰Â6˙‡ ¯ÙBÁ [?„ˆÈk] . ¿»ƒ¿¿»»≈«≈∆
ÂÈ¯Á‡Ó ˙Bi˙B‡‰7‰ÂÚM‰ ÏÚ ˜a„Ó ‡e‰Â8„Ú »ƒ≈«¬»¿¿À»«««¬»«

ÂÈ˙Bˆ˜ ÈzLa ·e˜ ‡e‰Â .ËÏBaL9˙ÏÎz ÏÈ˙Ùe , ∆≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈∆
epnÓ ‰hÓÏ10¯L˜ ‰È‰iL È„k ,·˜Ï ·˜pÓ ÒÎ ¿«»ƒ∆ƒ¿»ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»

.Û¯Ú‰ „‚k ÏÈ˙ta«¿ƒ¿∆∆»…∆

בולט".6) אלא שוקע ציץ] [של כתבו היה "לא כ. גיטין
נאמר 7) שהרי בולטות, לפניו, שקוע בדפוס עושה ואינו

צריך  כתב ובכל חותם" פתוחי "מכתב ל) לט, (שמות
להן  מסביב ולא האותיות בגוף הכתיבה פעולת שיעשה

מאליהן. יוצאות שהן דבר 8)באופן על מונח היה שאם
לחוץ. בולטות להיות לאותיות מעכב דבר אותו היה קשה,

הפתיל.9) את הנקבים ידי על סובר 10)להעביר רבינו
נקב  עוד בו היה צריך הראב"ד לדעת אחד . בפתיל שדי

המצנפת. על וכורכו תכלת פתיל בו שמכניס באמצע,

.‚ÏÎz Blk ÏÈÚn‰˙11¯OÚ ÌÈL ÔÈÏeÙk ÂÈËeÁÂ ,12, «¿ƒÀ¿≈∆¿»¿ƒ¿≈»»
B˙‚È¯‡ ˙ÏÈÁ˙a ‚e¯‡ ÂÈÙe13„È ˙Èa BÏ ÔÈ‡Â .14‡l‡ , ƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿≈≈»∆»

ÌÈÙk ÈzLÏ ˜ÏÁ15C¯„k ,‰hÓÏ „Ú ÔB¯b‰ ÛBqÓ ∆¡»ƒ¿≈¿»«ƒƒ«»«¿«»¿∆∆
ÔB¯b‰ Ïk „‚k ‡l‡ ¯aÁÓ BÈ‡Â ,ÌÈÏÈÚn‰ Ïk»«¿ƒƒ¿≈¿À»∆»¿∆∆»«»

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰Â .„·Ïa16‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ¿«¿«≈«ƒ«¿ƒ∆∆∆¡«…
C¯c ÔÚ¯Bw‰L ,‰p‰k È„‚a ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ú¯wÈƒ»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿À»∆«¿»∆∆

‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰17. «¿»»∆

כליל 11) - האפוד מעיל את "ויעש כב) לט, (שם שנאמר
מעיל 12)תכלת". את "ועשית לא) כח, (שם שנאמר

מה  מפרוכת, תכלת תכלת ולמדים תכלת", כליל - האפוד
דהיינו  גדיל, אלא כליל ואין ששה, כאן אף ששה להלן

שפה 13)שניים. בתוכו ראשו פי "והיה לב) (שם, שנאמר
בית  פתיחת רש"י: ופירש אורג" מעשה סביב לפיו יהיה
ולא  אורג מעשה והיה לגוויה כפיל כתרגומו בתוכו הצוואר

שבאיזו 14)במחט. ואפשר שם) (שמות הרמב"ן כתב כן
הגמרא  מן סמך לזה ויש משנה). (כסף כן מצאו ברייתא
מעשה  אותן עושין אין כהונה שבגדי שאמרו עב:) (יומא
במחט. מתחבר שלהם הביתֿיד ורק אורג, מעשה אלא מחט
(שם  במעיל אלא נאמר לא אורג" "מעשה כי לראות ויש
אורג, מעשה כולו היה המעיל כי להורות כב) ולט, לא כח,
לו  היה שלא כרחנו על כן ואם כלל, מחט מעשה שום בלי

יד. ממה 15)בית ללמוד יש וכן שם. הרמב"ן כתב כן
ורמון  זהב פעמון ורמון זהב "פעמון לד) כח, (שם שנאמר

שוליים. שני לו שהיו הרי המעיל", שולי לעיין 16)על יש
המעיל. פי רק משמע - המעיל פי וכתב רבינו דקדק למה
דינו  מפיו חוץ המעיל שכל שכתב, שם חינוך במנחת ועיין
השחתה. דרך אלא לוקה שאינו כהונה, בגדי ככל

שנאמר 17) לוקה, כהונה בגדי "המקרע אמרו עב. ביומא
אלא  השחתה" "דרך רבינו כתב שלא ומזה יקרע". לא
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyzah c"iÎ'g -t"yz'd

ה'תש"פ  טבת ח' ראשון יום

-dcearxtq
WCwOd ilM zFkld¦§§¥©¦§¨

FA micaFrde§¨§¦
ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

פי 1) הקורע ודין המעיל, ומעשה הציץ מעשה כיצד יבאר
המעיל.

.‡·Á¯ ·‰Ê ÏL ÒË ‰OBÚ ?ıÈv‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«ƒ∆«∆»»»»
˙BÚaˆ‡ ÈzL2ÈL ÂÈÏÚ ·˙BÎÂ ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓe ¿≈∆¿»«ƒ≈…∆¿…∆¿≈»»¿≈

‰ÏÚÓÏÓ ''‰Ï' ,‰hÓlÓ 'L„˜' .'‰Ï L„˜ :ÔÈËÈL3. ƒƒ…∆«…∆ƒ¿«»«ƒ¿«¿»
˙Á‡ ‰ËÈLa B·˙k Ì‡Â4e‰e·˙k ÌÈÓÚÙe .¯Lk - ¿ƒ¿»¿ƒ»««»≈¿»ƒ¿»

˙Á‡ ‰ËÈLa5. ¿ƒ»««

ãycew zegiyn zecewpã

m`e ,'dl ycw oihiy ipy eilr azeke ...uivd dyrn cvik"
."zg` dhiya edeazk minrte ,xyk zg` dhiya eazk

ה"א  יו"ד שיטין ב' עליו "כתוב יומא בגמרא ההלכה מקור
אני  יוסי, בר' אליעזר וא"ר מלמטה. למ"ד וקדש מלמעלה

אחת". בשיטה לה' קדש עליו וכתוב ברומי ראיתיו
שלא  מפני אחת בשיטה כתבוהו שפעמים משמע ולכאורה
פוסק  הרמב"ם שהרי כן, לומר שאין אלא ההלכה, את ידעו
כתבוהו  "ופעמים וממשיך כשר" אחת בשיטה כתבו "אם
גם  אחת בשיטה לכתוב שאפשר היינו אחת", בשיטה

לכתחילה.
שתים  או אחת שיטה הוא אם הדעות שריבוי לומר, ויש
ובפעם  כך כתבוהו ופעם לעיכובא, ואינו מחלוקת אינו

כך. אחרת
(ak oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

דיבור 2) (שם בסוכה התוספות וכתבו סג: ושבת ה. סוכה
תורה  בו נתנה "שלא שם שאמרו מה שלפי ואל) המתחיל
אלא  זה אין אצבעות שתי של מדה שנתנו מה - כלל" מדה
על  "והיה לח) כח, (שמות שכתוב מה על וסמכוהו מדרבנן
שתי  רחב מצח וסתם מצחו. כשיעור רחבו שיהיה - מצחו"

שם 3)אצבעות. בשבת הגירסא שכן הכסףֿמשנה כתב
בהגהה  שם (עיין הלוי רבו בשם שם רש"י כתב וכן
בסוכה  (כמו שם הגירסא בגמרא לפנינו אולם שבגליון).
בירושלמי  הוא וכן מלמטה". ל' וקדש מלמעלה ה' "י' שם:)
דיבור  שם (סוכה התוספות וכתבו ט. הלכה א פרק מגילה
- מזה למעלה זה ממש, למטה לפרש אין קדש): המתחיל
בתחילת  קודש זה כנגד שלא זה אלא קריאתו, דרך זה שאין
עליונה. שיטה בסוף והשם תחתונה [=שורה] שיטה

התיבות.4) יוסי 5)שתי ב"ר אליעזר ר' של כעדותו

כתוב  והיה רומי בעיר אותו שראה שם) ושבת שם (סוכה
אחת. בשיטה לה' קדש עליו

.·ÂÈÙa ˙BËÏBa ˙Bi˙B‡‰Â6˙‡ ¯ÙBÁ [?„ˆÈk] . ¿»ƒ¿¿»»≈«≈∆
ÂÈ¯Á‡Ó ˙Bi˙B‡‰7‰ÂÚM‰ ÏÚ ˜a„Ó ‡e‰Â8„Ú »ƒ≈«¬»¿¿À»«««¬»«

ÂÈ˙Bˆ˜ ÈzLa ·e˜ ‡e‰Â .ËÏBaL9˙ÏÎz ÏÈ˙Ùe , ∆≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈∆
epnÓ ‰hÓÏ10¯L˜ ‰È‰iL È„k ,·˜Ï ·˜pÓ ÒÎ ¿«»ƒ∆ƒ¿»ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»

.Û¯Ú‰ „‚k ÏÈ˙ta«¿ƒ¿∆∆»…∆

בולט".6) אלא שוקע ציץ] [של כתבו היה "לא כ. גיטין
נאמר 7) שהרי בולטות, לפניו, שקוע בדפוס עושה ואינו

צריך  כתב ובכל חותם" פתוחי "מכתב ל) לט, (שמות
להן  מסביב ולא האותיות בגוף הכתיבה פעולת שיעשה

מאליהן. יוצאות שהן דבר 8)באופן על מונח היה שאם
לחוץ. בולטות להיות לאותיות מעכב דבר אותו היה קשה,

הפתיל.9) את הנקבים ידי על סובר 10)להעביר רבינו
נקב  עוד בו היה צריך הראב"ד לדעת אחד . בפתיל שדי

המצנפת. על וכורכו תכלת פתיל בו שמכניס באמצע,

.‚ÏÎz Blk ÏÈÚn‰˙11¯OÚ ÌÈL ÔÈÏeÙk ÂÈËeÁÂ ,12, «¿ƒÀ¿≈∆¿»¿ƒ¿≈»»
B˙‚È¯‡ ˙ÏÈÁ˙a ‚e¯‡ ÂÈÙe13„È ˙Èa BÏ ÔÈ‡Â .14‡l‡ , ƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿≈≈»∆»

ÌÈÙk ÈzLÏ ˜ÏÁ15C¯„k ,‰hÓÏ „Ú ÔB¯b‰ ÛBqÓ ∆¡»ƒ¿≈¿»«ƒƒ«»«¿«»¿∆∆
ÔB¯b‰ Ïk „‚k ‡l‡ ¯aÁÓ BÈ‡Â ,ÌÈÏÈÚn‰ Ïk»«¿ƒƒ¿≈¿À»∆»¿∆∆»«»

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰Â .„·Ïa16‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ¿«¿«≈«ƒ«¿ƒ∆∆∆¡«…
C¯c ÔÚ¯Bw‰L ,‰p‰k È„‚a ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ú¯wÈƒ»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿À»∆«¿»∆∆

‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰17. «¿»»∆

כליל 11) - האפוד מעיל את "ויעש כב) לט, (שם שנאמר
מעיל 12)תכלת". את "ועשית לא) כח, (שם שנאמר

מה  מפרוכת, תכלת תכלת ולמדים תכלת", כליל - האפוד
דהיינו  גדיל, אלא כליל ואין ששה, כאן אף ששה להלן

שפה 13)שניים. בתוכו ראשו פי "והיה לב) (שם, שנאמר
בית  פתיחת רש"י: ופירש אורג" מעשה סביב לפיו יהיה
ולא  אורג מעשה והיה לגוויה כפיל כתרגומו בתוכו הצוואר

שבאיזו 14)במחט. ואפשר שם) (שמות הרמב"ן כתב כן
הגמרא  מן סמך לזה ויש משנה). (כסף כן מצאו ברייתא
מעשה  אותן עושין אין כהונה שבגדי שאמרו עב:) (יומא
במחט. מתחבר שלהם הביתֿיד ורק אורג, מעשה אלא מחט
(שם  במעיל אלא נאמר לא אורג" "מעשה כי לראות ויש
אורג, מעשה כולו היה המעיל כי להורות כב) ולט, לא כח,
לו  היה שלא כרחנו על כן ואם כלל, מחט מעשה שום בלי

יד. ממה 15)בית ללמוד יש וכן שם. הרמב"ן כתב כן
ורמון  זהב פעמון ורמון זהב "פעמון לד) כח, (שם שנאמר

שוליים. שני לו שהיו הרי המעיל", שולי לעיין 16)על יש
המעיל. פי רק משמע - המעיל פי וכתב רבינו דקדק למה
דינו  מפיו חוץ המעיל שכל שכתב, שם חינוך במנחת ועיין
השחתה. דרך אלא לוקה שאינו כהונה, בגדי ככל

שנאמר 17) לוקה, כהונה בגדי "המקרע אמרו עב. ביומא
אלא  השחתה" "דרך רבינו כתב שלא ומזה יקרע". לא
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ולא  כהונה חייב בבגדי המעיל שבפי נראה המעיל, בפי
כהונה  בגדי שאר אבל השחתה, דרך שאינו אף מלקות
(זבחים  שאמרו ממה לדבריו וראיה השחתה. דרך דווקא
שלש  על משלש בפחות מכניסו שנטמא "מעיל צה.)
אחרים  כהונה בגדי ואילו יקרע", לא שנאמר משום ומכבסו,
אסור  שבמעיל הרי צד:), (שם בפנים ומכניסו בחוץ קורע
בגדי  בשאר ואילו להשחתה, מכווין שאינו אף לקרוע

מותר. להשחתה מכווין אינו אם כהונה,

.„ÔÈÓ Ïk ,ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ‡È·Óe≈ƒ¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ»ƒ
ÂÈÏeLa ¯Ó‡pL ÈÙÏ ,‰BÓL ¯eÊL ÔzLÏMÓƒ¿»¿»»¿»¿ƒ∆∆¡«¿»

'¯ÊLÓ'18ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ÌÈÏeM‰ ÈËeÁ e‡ˆÓ .19. »¿»ƒ¿¿≈««ƒ«¿»»¿∆¿ƒ
Ô‰Èt eÁ˙Ù ‡lL ÌÈBn¯ ÔÈÓk Ô˙B‡ ‰OBÚÂ20‰ÏB˙Â , ¿∆»¿ƒƒƒ∆…»¿ƒ∆¿∆

Ì‰·e ,ÌÈ‚eÊ ÌÈÚ·LÂ ÌÈL ‡È·Óe .ÏÈÚna Ô˙B‡»«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆
ÌÈÏBaÚ ÌÈÚ·LÂ ÌÈL21·‰Ê Ïk‰ ,22Ba ‰ÏB˙Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…»»¿∆

ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLÂ ‰Ê Ûk ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¿≈»»∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
„Á‡k Ì‰ÈL ÔÈa ÈeÏz‰ ÏBaÚ‰ ÌÚ ‚Bf‰Â .‰Ê Ûk23 »»∆¿«ƒ»ƒ¿«»≈¿≈∆¿∆»
ÔBÓÚt ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÂÈÏeL eÈ‰iL „Ú .ÔBÓÚt ‡¯˜ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«¬

ÔBn¯Â ÔBÓÚt ÔBn¯Â24. ¿ƒ«¬¿ƒ

כפול 18) חוטן שיהיו צריך לבד, משזר בו שנאמר "ומקום
יד). הלכה ח פרק (למעלה שלושה 19)שמונה" הם שהרי

שמונה". כפול אחד וכל ש"דרך 20)מינים, פח: זבחים
מאליהן  מתפתחים בישולם גמר אחר באילן השוהין רימונים

החיצונות". אגוזים קליפי שעושים שתלוי 21)כדרך מה
לקשקש. לג)22)בתוכן כח, (שמות בפסוק הוא כן
זהב". "בתוך 23)"ופעמוני כה) לט, (שם שנאמר ומה

הרימונים  בתוך (=כלומר, קאמר החלל בתוך לא הרמונים",
"בין  שכתב ומה שם), בזבחים (רש"י ביניהם אלא עצמם),
שני  בין אחד "פעמון שפירש שם כרש"י דלא זהו שניהם"

כמספר 24)רימונים". הרימונים מספר היה זה ולפי
אות  כא פרשה (ויקרא רבה במדרש מפורש וכן  הפעמונים

רימונין. [72=] ובע"ב זוגין [72=] בע"ב אמרי רבנן ו):

.‰‰f‰,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ ˙‚È¯‡aL · «»»∆«¬ƒ«»≈¿«∆»»«»
¯B‰Ë ·‰Ê „Á‡ ËeÁ Á˜BÏ :e‰OÚÓ ‡e‰ ‰Îk25 »»«¬≈≈«∆»»»»
‰Ú·M‰ ÏÙBÎÂ ˙ÏÎz ÏL ÔÈËeÁ ‰ML ÌÚ B˙BÂ¿¿ƒƒ»ƒ∆¿≈∆¿≈«ƒ¿»
‰ML ÌÚ ·‰Ê ËeÁ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ .˙Á‡k ÔÈËeÁƒ¿««¿≈∆»»ƒƒ»
,ÈL ˙ÚÏBz ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ ,ÔÓb¯‡ ÏL∆«¿»»¿∆»ƒƒ»∆««»ƒ
‰Úa¯‡ e‡ˆÓ .ÌÈzLt ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ¿∆»ƒƒ»∆ƒ¿ƒƒ¿¿«¿»»
.ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL ÌÈËeÁ‰ Ïk e‡ˆÓÂ ,·‰Ê ÈËeÁ≈»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿…»¿∆¿ƒ
CB˙a ˙BOÚÏ ¯ÓB‚Â ·‰f‰ ÈÁt ˙‡ eÚw¯ÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«≈«»»¿≈«¬¿
CB˙·e ÈM‰ ˙ÚÏBz CB˙·e ÔÓb¯‡‰ CB˙·e ˙ÏÎz‰«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿

.ÔÎB˙a ÏeÙk ·‰f‰ ËeÁL ,„nÏÓ - LM‰«≈¿«≈∆«»»»¿»

מזוקק.25) זהב

.ÂÔÓ ·LBÁ ‰OÚÓ „‚a ‚¯B‡ ?ÔLÁ‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«∆≈∆∆«¬≈≈ƒ
ÏÚ LM‰Â ÈM‰ ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰Â ·‰f‰«»»¿«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿«≈«
‰n‡ Bk¯‡ ,e¯‡aL BÓk ,ÔÈËeÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL¿…»¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿»¿«»
˙¯Ê ÏÚ ˙¯Ê ‡ˆÓ .ÌÈLÏ BÏÙBÎÂ ,˙¯Ê BaÁ¯Â¿»¿∆∆¿¿ƒ¿«ƒƒ¿»∆∆«∆∆

ÌÈL¯ÙÓ‰ Ô·‡ ÏL ÌÈ¯eË ‰Úa¯‡ Ba Ú·B˜Â .Úa¯Ó¿À»¿≈««¿»»ƒ∆∆∆«¿…»ƒ
Úa¯Ó Ô‰Ó Ô·‡ Ïk ,‰¯Bza26,·‰Ê ÏL ˙È·a ÚwLÓe «»»∆∆≈∆¿À»¿À»¿«ƒ∆»»

ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Óe ‰hÓÏÓ BÙÈwnL27. ∆«ƒƒ¿«»≈«¿«»

למלך).26) (משנה זה לדין מקור נמצא דעת 27)לא כן
ממלאות  שהאבנים שם "שעל שכתב: יז) כח, (שמות רש"י
בלשון  אותן קורא להן המתוקנות המשבצות גומות

מלואים".

.Ê.Ì˙B„ÏB˙k ÌÈË·M‰ ˙BÓL ÌÈ·‡‰ ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿¿»
'Ô·e‡¯' Ì„‡‰ ÏÚ ·˙Bk ‡ˆÓÂ28- ‰ÙLÈ ÏÚÂ , ¿ƒ¿»≈«»…∆¿≈¿«»¿≈

·˙BÎÂ .'ÔÈÓÈa'29Ì‰¯·‡' Ô·e‡¯Ó ‰ÏÚÓÏ ‰lÁza ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»¿«¿»≈¿≈«¿»»
'dÈ ÈË·L' ÔÈÓÈaÓ ‰hÓÏ ·˙BÎÂ ,'·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ30, ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«»ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»

˙Bi˙B‡‰ Ïk eÈ‰iL È„k31ÌL ˙BÈeˆÓ32. ¿≈∆ƒ¿»»ƒ¿»

היה 28) אודם "על תצוה): פרשת (סוף רבה במדרש הוא כן
כתוב  היה פטדה על ראובן, ויעקב יצחק אברהם כתוב
כתוב  היה נופך על כו', לוי כתוב היה ברקת על שמעון,

כ  היה יהלום על יששכר, כתוב היה ספיר על תוב יהודה,
כתוב  היה שבו על דן, כתוב היה לשם על וכו', זבולן
כתוב  היה תרשיש על וכו', גד כתוב היה אחלמה על נפתלי,
בנימין  כתוב היה ישפה על יוסף, כתוב היה שוהם על אשר,

ישורון". היה 29)שבטי שבשמיר מבואר מח: בסוטה
למלך). (משנה עיון וצריך השמיטה, ורבינו כותב,

ישורון".30) "שבטי שם: ובמדרש שם של 31)ובגמרא
ביתא. בשמות32)האלפא חסרות כי היו השבטים

וטי"ת. קו"ף צדי, האותיות:

.Á˙BÚaË Úa¯‡ ÔLÁ ÏL ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‰OBÚÂ¿∆««¿«»ƒ∆∆«¿««¿
‰Ï˙ ÔLÁ‰L ,‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa Ô˙BÂ .·‰Ê»»¿≈ƒ¿≈««»∆«¿»∆«∆ƒ¿∆

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,·‰f‰ ˙B˙B·Ú ÈzL ,Ô‰a33;˙B¯L¯L »∆¿≈¬«»»¿≈«ƒ¿»ƒ«¿¿
ÌÈcc‰ „‚k Ô‰L ,‰hÓ ÏL ˙BÚaË ÈzLa Ô˙BÂ34, ¿≈ƒ¿≈«»∆«»∆≈¿∆∆««ƒ

.˙ÏÎz ÈÏÈ˙t ÈL¿≈¿ƒ≈¿≈∆

"והיו 34)בתורה.33) ל) (שם, שנאמר הלב, הוא ששם
הלב, על "הספד כז: במועדֿקטן ועיין אהרן", לב על

סופדים". שדים כנגד שנאמר

.ËÛ˙kÓ Ì„‡ ÏL Bab ·Á¯k BaÁ¯ - „BÙ‡‰»≈»¿¿…««∆»»ƒ»≈
„Ú ÂÈ¯BÁ‡Ó ÌÈ„i‰ ÈÏÈv‡ „‚kÓ Bk¯‡Â ,Û˙ÎÏ¿»≈¿»¿ƒ¿∆∆«ƒ≈«»«ƒ≈¬»«
epnÓ ˙B‡ˆBÈ ˙B„È ÈzL BÓk BÏ LÈÂ .ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿≈¿¿≈»¿ƒ∆

‚È¯‡a35Ì‰Â ,Ì‰a B˙B‡ ÔÈ¯‚BÁL ,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ »»ƒ¿»¿»∆¿ƒ»∆¿≈
˙ÏÎz ·‰Ê ‚e¯‡ Ïk‰Â .„BÙ‡‰ ·LÁ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ≈∆»≈¿«…»»»¿≈∆
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL ÏÚ LLÂ ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â¿«¿»»¿««»ƒ»≈«¿…»¿∆¿ƒ

ÂÈÏÚ ¯ÙB˙Â .ÔLÁ‰ ‰OÚÓk ,ÔÈËeÁ36,˙BÙ˙k ÈzL ƒ¿«¬≈«∆¿≈»»¿≈¿≈
Û˙k Ïk ÏÚ Ú·B˜Â .Ô‰k‰ ˙BÙ˙k ÏÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿«ƒ¿«…≈¿≈««»»≈

Úa¯Ó Ì‰L Ô·‡ Û˙ÎÂ37,·‰Ê ÏL ˙È·a ÚwLÓ ¿»≈∆∆…«¿À»¿À»¿«ƒ∆»»
‰ML ,ÌÈË·M‰ ˙BÓL ÌÈ·‡‰ ÈzL ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««¿≈»¬»ƒ¿«¿»ƒƒ»
.Ì˙B„ÏB˙k ,BÊ Ô·‡ ÏÚ ‰MLÂ BÊ Ô·‡ ÏÚ«∆∆¿ƒ»«∆∆¿¿»
LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ e‡ˆÓÂ ,'ÛÒB‰È' ÛÒBÈ ÌL ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ≈≈¿≈¿ƒ¿¿∆¿ƒ¿»≈
CÎÂ .BÊ Ô·‡a ˙B‡ LÓÁÂ ÌÈ¯OÚÂ ,BÊ Ô·‡a ˙B‡¿∆∆¿∆¿ƒ¿»≈¿∆∆¿»

ÔÈ·e˙k eÈ‰38: »¿ƒ
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ycwndצד ilk zekld - dcear xtq - zah 'g oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô·e‡¿̄≈ÔBÚÓLƒ¿

ÈÂÏ≈ƒ‰„e‰È¿»

¯Î˘OÈƒ»»ÔÏe·Ê¿À

ÈÏzÙ«¿»ƒÔc»

„b»¯L‡»≈

ÛÒB‰È¿≈ÔÓÈaƒ¿»ƒ

עליו 35) אשר אפודתו "וחשב ח) (שם, שנאמר כמו
מתוכו  ארוג כלומר, יהיה, שממנו הרי יהיה". ממנו כמעשהו

שם. רש"י פירש "שתי 36)וכן ז) (שם, שנאמר כמו
שאינם  הרי וחובר". קצותיו שני אל לו יהיו חוברות כתפות
פירש  וכן במחט, מחוברים אלא ממנו ארוגים להיות צריכים

שם. שמות 37)רש"י שהרי אפשר, אי ממש מרובע
ספר). (קרית רחבו על יותר ארכו כן ואם עליו, השבטים

סדר 38) היה איך רבינו בדברי נתבאר לא חושן וגבי
שכתב  ז פרק יומא המשנה בפירוש רבינו ומדברי כתיבתם.
היו  איך אודיעך בחושן, כתוב שהיה מה שזכרנו "וכיוון
שרק  נראה - האפוד" אבני על כתובים השבטים שמות

הזה. הסדר היה האפוד באבני

Ô·‡‰Â- Ô·e‡¯ da ·e˙kLÔ·‡‰Â ,˙ÈÓÈ‰ BÙ˙k ÏÚ ¿»∆∆∆»»¿≈«¿≈«¿»ƒ¿»∆∆
‰OBÚÂ .˙ÈÏ‡ÓO‰ BÙ˙k ÏÚ - ÔBÚÓL da ·e˙kL∆»»ƒ¿«¿≈«¿»ƒ¿∆
,Û˙k‰ L‡¯a ‰ÏÚÓÏÓ ˙Á‡ :˙BÚaË ÈzL Û˙k ÏÎa¿»»≈¿≈«»««ƒ¿«¿»¿…«»≈
ÈzL Ô˙BÂ .·LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Û˙kÏ ‰hÓlÓ ˙Á‡Â¿««ƒ¿«»«»≈¿«¿»ƒ«≈∆¿≈¿≈
ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,‰ÏÚÓlL ˙BÚaË ÈzLa ·‰Ê ˙B˙B·Ú¬»»ƒ¿≈«»∆¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒ

.˙B¯L¯L«¿¿

.ÈÔLÁ ÏL ˙B˙B·Ú‰ ˙Bˆ˜ ÒÈÎÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ¿»¬∆∆
ÈL ÒÈÎÓe ,„BÙ‡‰ ˙BÙ˙Îa ‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚaha««»∆«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈
ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa ÔLÁ‰ ÈÏeLaL ˙ÏÎz‰ ÈÏÈ˙t¿ƒ≈«¿≈∆∆¿≈«∆ƒ¿≈««»∆
˙B¯L¯M‰ ˙‡ ÔÈ„È¯BÓe ,„BÙ‡‰ ·LÁÓ ‰ÏÚÓ«¿»≈≈∆»≈ƒƒ∆««¿¿
ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ˙BÚaËaL∆¿«¿ƒ¿»≈««¿«∆

ÁfÈ ‡ÏÂ ‰Êa ‰Ê e˜a„iL È„k ,˙BBÈÏÚ‰39ÔLÁ‰ »∆¿¿≈∆ƒ¿¿∆»∆¿…ƒ««∆
˜¯ÙÓe „BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ ÁÈfn‰ ÏÎÂ .„BÙ‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¿»««ƒ«∆≈«»≈¿»≈

‰˜BÏ - Ïe˜Ï˜ C¯c Ô¯eaÁ40. ƒ»∆∆ƒ¿∆

כח).39) שם, (רש"י הוא ערבי ולשון ניתוק לשון
(40- לתקן אבל קלקול". "דרך הוסיף ורבינו עב. יומא

מותר.

.‡ÈÔLÁ‰ ‰È‰È - ÔLÁ‰ ÌÚ „BÙ‡‰ L·BlLk ‡ˆÓƒ¿»¿∆≈»≈ƒ«∆ƒ¿∆«∆
„BÙ‡‰ ·LÁÂ .ÂÈ¯Á‡Ó „BÙ‡‰Â ,‰ÂLa BaÏ ÏÚ«ƒ¿»∆¿»≈≈«¬»¿≈∆»≈
ÏÚ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÈzLe .ÔLÁ‰ ˙Áz BaÏ ÏÚ ¯eL»̃«ƒ«««∆¿≈ƒ¿»≈«
ÂÈÙ˙k ÏÚÓ ˙B„¯BÈ ·‰Ê ˙B˙B·Ú ÈzLe .ÂÈÙ˙k ÈzL¿≈¿≈»¿≈¬»»¿≈«¿≈»
.ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙kÓ Ô‡kÓe Ô‡kÓƒ»ƒ»ƒƒ¿»≈««¿«∆
È˙MÓ ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙ÁzÓ ÔÈÒk¯Ó ˙ÏÎz ÈËeÁ ÈLe¿≈≈¿≈∆¿À»ƒƒ«««ƒ≈»»ƒ¿≈

˙BÙ˙k ˙BÚaË ÈzL „Ú ˙BBzÁz‰ ÔLÁ‰ ˙BÚaË«¿«∆««¿«¿≈«¿ƒ¿
.·LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L ,˙BBzÁz‰ „BÙ‡‰»≈««¿∆≈¿«¿»ƒ«≈∆

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אותם.1) לעשות ושמצותֿעשה הבגדים, לבישת סדר יתבאר

.‡ÌÈÒÎn‰ L·BÏ ?ÌÈ„‚a‰ ˙LÈ·Ï ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆¿ƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ
‰lÁz2ÏÚÓ B¯eahÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ¯‚BÁÂ , ¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»«ƒ¿«¿»ƒ«≈«

˙‡ ¯‚BÁ Ck ¯Á‡Â .˙zk‰ L·BÏ Ck ¯Á‡Â .ÂÈ˙Ó»¿»¿««»≈«À…∆¿««»≈∆
ÂÈ„È ÈÏÈv‡ „‚k Ë·‡‰3„Ú C¯k ÏÚ C¯k BÙÈwÓe , »«¿≈¿∆∆«ƒ≈»»«ƒ»»«»»«

.¯LB˜Â ¯ÓBbL∆≈¿≈

נאמר 2) שכן למכנסים, כתונת קדמה שבפסוק אףֿעלֿפי
בד, רש"י) – הכתונת (היא מדו הכהן "ולבש ב) ו, (ויקרא
"כתונת  ד) טז, (שם נאמר ועוד בשרו", על ילבש בד ומכנסי
חז"ל  למדו – בשרו" על יהיו בד ומכנסי ילבש, קודש בד
תלמודֿ למכנסים? קודם דבר יהיה שלא "מניין כג: ביומא
בשרו" על ילבש בד ומכנסי הדיוט) בכהן ג ו, (שם לומר
בשרו" אלא עליו שאין ערום, בעודו שלובש "משמע, –
בד  "ומכנסי ד) טז, (שם גדול בכהן נאמר וכן שם). (רש"י
הלכה  להלן וראה מניין), ד"ה שם (תוספות בשרו" על יהיו

ולא 3)ג. ממתניהן למטה לא חוגרין "אין יח: בזבחים
צלעותיהן  (על ידיהן" אצילי כנגד אלא מאציליהן למעלה

רש"י). – המפרק כנגד

.·- ÚÊia e¯bÁÈ ‡ÏÂ :‰Ïawa L¯ÙÓ Ë·‡‰ ÏÚÂ¿«»«¿≈¿…»««»»¿…«¿¿«»«
ÔÈÚÈfnL ÌB˜Óa4ÈtÓ Ï‡ÈfÚ Ôa Ô˙BÈ Ïa˜ CÎÂ . ¿»∆«ƒƒ¿»ƒ≈»»∆Àƒ≈ƒƒ
Ìb¯˙Â ÌÈ‡È·p‰5Ôe¯ÒÈ ÔB‰È··Ï ÏÚ :6Ck ¯Á‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿≈≈¿¿««»

Ú·Bk ÔÈÓk ˙Ùˆna ÛBˆ7. ≈«ƒ¿∆∆¿ƒ«

ומזיע 4) ומתחמם הבשר על נכפל שהבשר במקום שם.
שם). שם.5)(רש"י  דוקא,6)ביחזקאל  לאו  הלב על

חוגרים  שהיו שם, בזבחים פירש"י וכן ללב. סמוך אלא
הלב. על ולא הלב כנגד ידיהם אצילי ובכהן 7)כנגד

כתב  ולא במצנפת", "צונף רק כתב ג, הלכה להלן גדול,
ב. הלכה פ"ח למעלה וראה כובע". "כמין

.‚Ë·‡a ¯‚BÁL ¯Á‡ ÏB„b Ô‰k8ÏÈÚn‰ L·BÏ9. …≈»««∆≈»«¿≈≈«¿ƒ
„BÙ‡‰ ·LÁa ¯‚BÁÂ ,ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ - ÏÈÚn‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»≈¿«∆¿≈¿≈∆»≈
ÏÈÚÓ ‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÔLÁ‰ ˙ÁzÓ ÏÈÚn‰ ÏÚ««¿ƒƒ«««∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,˙Ùˆna ÛBˆ Ck ¯Á‡Â .„BÙ‡a B¯‚BÁL ,„BÙ‡‰»≈∆¿»≈¿««»≈«ƒ¿∆∆

˙Ùˆn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ıÈv‰ ¯LB˜Â10‰È‰ B¯ÚOe . ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»»
˙ÙˆÓÏ ıÈˆ ÔÈa ‰‡¯11ÔÈa ÔÈlÙz ÁÈpÓ ‰È‰ ÌLÂ , ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆¿»»»«ƒ«¿ƒƒ≈

.˙ÙˆÓÏ ıÈƒ̂¿ƒ¿∆∆

כסדר 8) באבנט, וחגר וכתונת מכנסים שלבש אחר כלומר,
ו. ה: ביומא וראה א). הלכה (למעלה הבגדים שיש לבישת

כל  לבישת אחר היתה גדול בכהן באבנט שהחגירה אומרים
ט) כט, (שמות שנאמר מה לקיים בכדי גדולה, כהונה בגדי
צריכה  באבנט שהחגירה ובניו", אהרן אבנט אותם "וחגרת
כדיעה  רבינו דעת אבל אחת. בבת ובבניו באהרן להיות
בה: שנאמר זֿיג) ח, (ויקרא צו מפרשת הלומדת אחרת
באבנט  אותו ויחגור הכתונת, את אהרן) (=על עליו "ויתן
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צה ycwnd ilk zekld - dcear xtq - zah 'g oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô·e‡¿̄≈ÔBÚÓLƒ¿

ÈÂÏ≈ƒ‰„e‰È¿»

¯Î˘OÈƒ»»ÔÏe·Ê¿À

ÈÏzÙ«¿»ƒÔc»

„b»¯L‡»≈

ÛÒB‰È¿≈ÔÓÈaƒ¿»ƒ

עליו 35) אשר אפודתו "וחשב ח) (שם, שנאמר כמו
מתוכו  ארוג כלומר, יהיה, שממנו הרי יהיה". ממנו כמעשהו

שם. רש"י פירש "שתי 36)וכן ז) (שם, שנאמר כמו
שאינם  הרי וחובר". קצותיו שני אל לו יהיו חוברות כתפות
פירש  וכן במחט, מחוברים אלא ממנו ארוגים להיות צריכים

שם. שמות 37)רש"י שהרי אפשר, אי ממש מרובע
ספר). (קרית רחבו על יותר ארכו כן ואם עליו, השבטים

סדר 38) היה איך רבינו בדברי נתבאר לא חושן וגבי
שכתב  ז פרק יומא המשנה בפירוש רבינו ומדברי כתיבתם.
היו  איך אודיעך בחושן, כתוב שהיה מה שזכרנו "וכיוון
שרק  נראה - האפוד" אבני על כתובים השבטים שמות

הזה. הסדר היה האפוד באבני

Ô·‡‰Â- Ô·e‡¯ da ·e˙kLÔ·‡‰Â ,˙ÈÓÈ‰ BÙ˙k ÏÚ ¿»∆∆∆»»¿≈«¿≈«¿»ƒ¿»∆∆
‰OBÚÂ .˙ÈÏ‡ÓO‰ BÙ˙k ÏÚ - ÔBÚÓL da ·e˙kL∆»»ƒ¿«¿≈«¿»ƒ¿∆
,Û˙k‰ L‡¯a ‰ÏÚÓÏÓ ˙Á‡ :˙BÚaË ÈzL Û˙k ÏÎa¿»»≈¿≈«»««ƒ¿«¿»¿…«»≈
ÈzL Ô˙BÂ .·LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Û˙kÏ ‰hÓlÓ ˙Á‡Â¿««ƒ¿«»«»≈¿«¿»ƒ«≈∆¿≈¿≈
ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,‰ÏÚÓlL ˙BÚaË ÈzLa ·‰Ê ˙B˙B·Ú¬»»ƒ¿≈«»∆¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒ

.˙B¯L¯L«¿¿

.ÈÔLÁ ÏL ˙B˙B·Ú‰ ˙Bˆ˜ ÒÈÎÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ¿»¬∆∆
ÈL ÒÈÎÓe ,„BÙ‡‰ ˙BÙ˙Îa ‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚaha««»∆«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈
ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa ÔLÁ‰ ÈÏeLaL ˙ÏÎz‰ ÈÏÈ˙t¿ƒ≈«¿≈∆∆¿≈«∆ƒ¿≈««»∆
˙B¯L¯M‰ ˙‡ ÔÈ„È¯BÓe ,„BÙ‡‰ ·LÁÓ ‰ÏÚÓ«¿»≈≈∆»≈ƒƒ∆««¿¿
ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ˙BÚaËaL∆¿«¿ƒ¿»≈««¿«∆

ÁfÈ ‡ÏÂ ‰Êa ‰Ê e˜a„iL È„k ,˙BBÈÏÚ‰39ÔLÁ‰ »∆¿¿≈∆ƒ¿¿∆»∆¿…ƒ««∆
˜¯ÙÓe „BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ ÁÈfn‰ ÏÎÂ .„BÙ‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¿»««ƒ«∆≈«»≈¿»≈

‰˜BÏ - Ïe˜Ï˜ C¯c Ô¯eaÁ40. ƒ»∆∆ƒ¿∆

כח).39) שם, (רש"י הוא ערבי ולשון ניתוק לשון
(40- לתקן אבל קלקול". "דרך הוסיף ורבינו עב. יומא

מותר.

.‡ÈÔLÁ‰ ‰È‰È - ÔLÁ‰ ÌÚ „BÙ‡‰ L·BlLk ‡ˆÓƒ¿»¿∆≈»≈ƒ«∆ƒ¿∆«∆
„BÙ‡‰ ·LÁÂ .ÂÈ¯Á‡Ó „BÙ‡‰Â ,‰ÂLa BaÏ ÏÚ«ƒ¿»∆¿»≈≈«¬»¿≈∆»≈
ÏÚ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÈzLe .ÔLÁ‰ ˙Áz BaÏ ÏÚ ¯eL»̃«ƒ«««∆¿≈ƒ¿»≈«
ÂÈÙ˙k ÏÚÓ ˙B„¯BÈ ·‰Ê ˙B˙B·Ú ÈzLe .ÂÈÙ˙k ÈzL¿≈¿≈»¿≈¬»»¿≈«¿≈»
.ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙kÓ Ô‡kÓe Ô‡kÓƒ»ƒ»ƒƒ¿»≈««¿«∆
È˙MÓ ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙ÁzÓ ÔÈÒk¯Ó ˙ÏÎz ÈËeÁ ÈLe¿≈≈¿≈∆¿À»ƒƒ«««ƒ≈»»ƒ¿≈

˙BÙ˙k ˙BÚaË ÈzL „Ú ˙BBzÁz‰ ÔLÁ‰ ˙BÚaË«¿«∆««¿«¿≈«¿ƒ¿
.·LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L ,˙BBzÁz‰ „BÙ‡‰»≈««¿∆≈¿«¿»ƒ«≈∆

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אותם.1) לעשות ושמצותֿעשה הבגדים, לבישת סדר יתבאר

.‡ÌÈÒÎn‰ L·BÏ ?ÌÈ„‚a‰ ˙LÈ·Ï ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆¿ƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ
‰lÁz2ÏÚÓ B¯eahÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ¯‚BÁÂ , ¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»«ƒ¿«¿»ƒ«≈«

˙‡ ¯‚BÁ Ck ¯Á‡Â .˙zk‰ L·BÏ Ck ¯Á‡Â .ÂÈ˙Ó»¿»¿««»≈«À…∆¿««»≈∆
ÂÈ„È ÈÏÈv‡ „‚k Ë·‡‰3„Ú C¯k ÏÚ C¯k BÙÈwÓe , »«¿≈¿∆∆«ƒ≈»»«ƒ»»«»»«

.¯LB˜Â ¯ÓBbL∆≈¿≈

נאמר 2) שכן למכנסים, כתונת קדמה שבפסוק אףֿעלֿפי
בד, רש"י) – הכתונת (היא מדו הכהן "ולבש ב) ו, (ויקרא
"כתונת  ד) טז, (שם נאמר ועוד בשרו", על ילבש בד ומכנסי
חז"ל  למדו – בשרו" על יהיו בד ומכנסי ילבש, קודש בד
תלמודֿ למכנסים? קודם דבר יהיה שלא "מניין כג: ביומא
בשרו" על ילבש בד ומכנסי הדיוט) בכהן ג ו, (שם לומר
בשרו" אלא עליו שאין ערום, בעודו שלובש "משמע, –
בד  "ומכנסי ד) טז, (שם גדול בכהן נאמר וכן שם). (רש"י
הלכה  להלן וראה מניין), ד"ה שם (תוספות בשרו" על יהיו

ולא 3)ג. ממתניהן למטה לא חוגרין "אין יח: בזבחים
צלעותיהן  (על ידיהן" אצילי כנגד אלא מאציליהן למעלה

רש"י). – המפרק כנגד

.·- ÚÊia e¯bÁÈ ‡ÏÂ :‰Ïawa L¯ÙÓ Ë·‡‰ ÏÚÂ¿«»«¿≈¿…»««»»¿…«¿¿«»«
ÔÈÚÈfnL ÌB˜Óa4ÈtÓ Ï‡ÈfÚ Ôa Ô˙BÈ Ïa˜ CÎÂ . ¿»∆«ƒƒ¿»ƒ≈»»∆Àƒ≈ƒƒ
Ìb¯˙Â ÌÈ‡È·p‰5Ôe¯ÒÈ ÔB‰È··Ï ÏÚ :6Ck ¯Á‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿≈≈¿¿««»

Ú·Bk ÔÈÓk ˙Ùˆna ÛBˆ7. ≈«ƒ¿∆∆¿ƒ«

ומזיע 4) ומתחמם הבשר על נכפל שהבשר במקום שם.
שם). שם.5)(רש"י  דוקא,6)ביחזקאל  לאו  הלב על

חוגרים  שהיו שם, בזבחים פירש"י וכן ללב. סמוך אלא
הלב. על ולא הלב כנגד ידיהם אצילי ובכהן 7)כנגד

כתב  ולא במצנפת", "צונף רק כתב ג, הלכה להלן גדול,
ב. הלכה פ"ח למעלה וראה כובע". "כמין

.‚Ë·‡a ¯‚BÁL ¯Á‡ ÏB„b Ô‰k8ÏÈÚn‰ L·BÏ9. …≈»««∆≈»«¿≈≈«¿ƒ
„BÙ‡‰ ·LÁa ¯‚BÁÂ ,ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ - ÏÈÚn‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»≈¿«∆¿≈¿≈∆»≈
ÏÈÚÓ ‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÔLÁ‰ ˙ÁzÓ ÏÈÚn‰ ÏÚ««¿ƒƒ«««∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,˙Ùˆna ÛBˆ Ck ¯Á‡Â .„BÙ‡a B¯‚BÁL ,„BÙ‡‰»≈∆¿»≈¿««»≈«ƒ¿∆∆

˙Ùˆn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ıÈv‰ ¯LB˜Â10‰È‰ B¯ÚOe . ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»»
˙ÙˆÓÏ ıÈˆ ÔÈa ‰‡¯11ÔÈa ÔÈlÙz ÁÈpÓ ‰È‰ ÌLÂ , ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆¿»»»«ƒ«¿ƒƒ≈

.˙ÙˆÓÏ ıÈƒ̂¿ƒ¿∆∆

כסדר 8) באבנט, וחגר וכתונת מכנסים שלבש אחר כלומר,
ו. ה: ביומא וראה א). הלכה (למעלה הבגדים שיש לבישת

כל  לבישת אחר היתה גדול בכהן באבנט שהחגירה אומרים
ט) כט, (שמות שנאמר מה לקיים בכדי גדולה, כהונה בגדי
צריכה  באבנט שהחגירה ובניו", אהרן אבנט אותם "וחגרת
כדיעה  רבינו דעת אבל אחת. בבת ובבניו באהרן להיות
בה: שנאמר זֿיג) ח, (ויקרא צו מפרשת הלומדת אחרת
באבנט  אותו ויחגור הכתונת, את אהרן) (=על עליו "ויתן
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משה  "ויקרב נאמר: ואחרֿכך וגו', המעיל על אותו וילבש
הכהן  שחגירת הרי אבנט", אותם ויחגור וגו' אהרן בני את
בניו. את להלביש שהתחיל לפני היתה באבנט, הגדול
לטיב  נדרש ובניו, אהרן אבנט אותם וחגרת הקודם והפסוק
כהן  של ואבנטו גדול כהן של שאבנטו לאמר, האבנט
ה"א. פ"ח למעלה ראה כלאים, ששניהם שוים, הדיוט

באבנט 9) אותו "ויחגור שם). (ויקרא בתורה הסדר כן
אותו  ויחגור האפוד את עליו ויתן המעיל את אותו וילבש
וגו' החושן את עליו וישם בו, לו ויאפוד האפוד בחשב
ציץ  את וגו' המצנפת על וישם וגו' המצנפת את וישם

למעלה 10)הזהב". הציץ של הקשר היה הראש מאחורי
הציץ  מן למעלה המצנפת היתה לפניו אבל המצנפת, מן
(שמות  שנאמר מה רבינו פירש כן כי [ויתכן רוקח). (מעשה
שם]. רש"י ועיין המצנפת", על "והיה לז): כח,

יט.11) זבחים

.„el‡ ÌÈ„‚a ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ12Ô‰k‰ ˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿«¬≈«¬¿»ƒ≈¿ƒ¿«…≈
ÂÈa ˙‡Â ,L„˜ È„‚· ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ;Ô‰a „·BÚ≈»∆∆∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈…∆¿∆»»
˙BÁÙa LnML ÏB„b Ô‰ÎÂ .˙zk ÌzLaÏ‰Â ·È¯˜z«¿ƒ¿ƒ¿«¿»À√…¿…≈»∆ƒ≈¿»

ÌÈ„‚a ‰ÓMÓ13˙BÁÙa LnML ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,el‡ ƒ¿…»¿»ƒ≈…≈∆¿∆ƒ≈¿»
ÌÈ„‚a ‰Úa¯‡Ó14,ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ≈«¿»»¿»ƒ≈«ƒ¿»¿À«¿»ƒ
‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ15ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,16¯Êk , «¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿»

Ì‰Ï ‰˙È‰Â Ë·‡ Ì˙‡ z¯‚ÁÂ :¯Ó‡pL .LnML∆ƒ≈∆∆¡«¿»«¿»…»«¿≈¿»¿»»∆
ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ô˙p‰k - Ô‰ÈÏÚ Ì‰È„‚aL ÔÓÊa ;‰p‰k¿À»ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¬≈∆¿À»»¬≈∆≈
Ì‰ È¯‰ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ì˙p‰k ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ Ô‰È„‚aƒ¿≈∆¬≈∆≈¿À»»¬≈∆∆»¬≈≈

˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¯Ó‡Â ,ÌÈ¯Êk17. ¿»ƒ¿∆¡«¿«»«»≈»

הלבישה 12) למצוות הכנה אלא אינה הבגדים עשיית
(עשה  המצוות בספר רבינו מדברי נראה וכן בהם, והעבודה
מ). עמוד לעם, המצוות (ספר י בכלל שם ועיין לג),

יח.13) פג:14)שם טו:15)סנהדרין זבחים
פג:16) פג. שם:17)סנהדרין

.‰ÏÒBÙe ‰˙ÈÓ ·iÁ ÌÈ„‚a ¯qÁÓ‰L ÌLk¿≈∆«¿À»¿»ƒ«»ƒ»≈
ÌÈ„‚a ¯˙i‰ Ck ,‰„B·Ú‰18ÈzL L·lL ÔB‚k . »¬»»«»≈¿»ƒ¿∆»«¿≈

˙Bzk19L·lL ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,ÌÈË·‡ ÈL B‡ À√¿≈«¿≈ƒ…≈∆¿∆»«
·iÁÂ ,‰„B·Ú‰ ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ - „·ÚÂ ÏB„b Ô‰k È„‚aƒ¿≈…≈»¿»«¬≈∆¿«≈»¬»¿«»

‰˙ÈÓ20.ÌÈÓL È„Èa ƒ»ƒ≈»«ƒ

א,18) (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו יח. בזבחים הוא כן
"הכהנים  – הנתחים" את הכהן אהרן בני "וערכו ח):
נתלית  שהכהונה להם, הראוים בבגדים (=היינו בכיהונן
גדולה  כהונה בגדי שלבש הדיוט לכהן מכאן רש"י), – בהם
של  ילבש שלא "בד, יח: שם ועוד פסולה". עבודתו ועבד,

שם). (רש"י ילבש לבדו משמע, שבד עמהן". כן 19)חול
(7 513 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"א מנחות בתוספתא הוא
(זבחים  רש"י דעת אבל יג. הלכה פ"י עירובין ובירושלמי
הוא  הרי בעולם, בגד שום עליהם הוסיף אם שאפילו יח.)
יח: שם שאמרו ממה ללמוד יש וכן בגדים. יתור בכלל
א: הלכה ב פרק צו פ' בספרא הוא וכן למעלה). (הובא
בגדי  עמהם ילבש אבל קודש, בגדי עמהם ילבש לא "יכול

בשרו". על ילבש בד ומכנסי תלמודֿלומר שכיון 20)חול,

(ראה  מיתה שחייב ששמש כזר הוא הרי כהן, שאינו
למעלה).

.ÂÌL·Ïe B¯Oa ÏÚ :‰p‰k È„‚·a ¯Ó‡21,„nÏÓ - ∆¡«¿ƒ¿≈¿À»«¿»¿≈»¿«≈
ÌÈ„‚aÏ B¯Oa ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡lL22elÙ‡ . ∆…ƒ¿∆»»≈≈¿»«¿»ƒ¬ƒ

‡ÓÈ23¯ÙÚ B‡ ˙Á‡24‰˙Ó ‰pk B‡25ÔÈa ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ»««»»ƒ»≈»ƒ»¿»≈
CÎÈÙÏ .‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ ‰ˆÈˆÁ BÊ È¯‰ - „‚aÏ ¯Oa»»«∆∆¬≈¬ƒ»«¬»¿»¿ƒ»
È¯‰L ,„È ÏL ÔÈlÙ˙a „·ÚÏ ÏBÎÈ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»«¬…ƒ¿ƒƒ∆»∆¬≈

˙ˆˆBÁ26‰ˆ¯ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ L‡¯ ÏL Ï·‡ . ∆∆¬»∆…≈»∆∆¿ƒ»»
ÁÈpÓ - ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÁÈp‰Ï27. ¿«ƒ»ƒ¿«»¬»«ƒ«

וכ"ה 21) ג). ו, (ויקרא בשרו" על "ילבש שצ"ל: נראה
[ואולי  המוריה. בהר וראה ה"ג) (שם ובספרא יט. בזבחים
אנשיל  הרב – ד טז, שם ולבשם", (וגו') בשרו "על צ"ל

חוצץ,22)כ"ץ]. לבשרו בגד שדוקא ומשמע שם. זבחים
רבינו  דקדק וכן פסולת, חציצה אין לבגד בגד בין אבל
ז. בהלכה להלן הוא וכן לבגד", בשר "בין זו בהלכה להלן
בשרו", על מ"ילבש למדנו החציצה שפסול משום והיינו
בית  (שו"ת לבשר הבגד שבין בחציצה המדובר שכל הרי
(עירובין  בירושלמי [אבל שלמה). ויריעות סי"ג ח"א הלוי
בין  ולא בגד, לבין בינו יחוץ "שלא מפורש יג) הלכה פ"י

לבגד"]. מגודלת,23)בגד ובנימא הבגד. מן תלוש חוט
ז. הלכה להלן שם 24)ראה להלן וראה ממש. בו שיש

דק. אבק להלן 25)בדין ראה חיה, ובכינה שם. זבחים
לבגד.26)שם. בשר וגם 27)בין חציצה. כאן שאין

(כסףֿמשנה  בגד שאינם לפי כאן, אין בגדים יתור משום
שם). רש"י בשם

.Ê¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ28˜·‡ ‰È‰È ‡lL ,L·BlL ‰ÚLa29 ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»»∆≈∆…ƒ¿∆»»
.ÌÈiÁa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰pk ‡ÏÂ ,B¯O·Ï B„‚a ÔÈa≈ƒ¿ƒ¿»¿…ƒ»««ƒ∆ƒ««ƒ
,B„‚·Ï B¯Oa ÔÈa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Áe¯‰ Òkz ‡lLÂ¿∆…ƒ»≈»«ƒ¿«»¬»≈¿»¿ƒ¿
˙Áz B„È ÒÈÎÈ ‡ÏÂ .ÂÈÏÚÓ „‚a‰ ˜Á¯˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«∆∆≈»»¿…«¿ƒ»««

„‚a‰ ÔÓ B¯ÚO ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˜ÈÁÏ B˜eÏÁ30‰È‰È ‡ÏÂ . ¬«≈¿…≈≈¿»ƒ«∆∆¿…ƒ¿∆
˙ÏcÏ„Ó ‡ÓÈ „‚aa31el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . «∆∆ƒ»¿À¿∆∆¿ƒ»»»∆»ƒ»≈

.‰¯Lk B˙„B·Ú -¬»¿≈»

חוצצים 28) הם אם יט.) (זבחים בגמרא נסתפקו אלו בכל
שלכתחילה  רבינו פסק ולכן הבעיא, נפשטה ולא לא, או
לפסול  כח בנו שאין כשירה, עבודתו עבד אם אבל יזהר,
לחשוש  שיש מספק, אחר קרבן להביא ולחייבו העבודה
ויתנה, אחר קרבן יביא לומר: ואין לעזרה. חולין שיביא
איֿאפשר  ציבור וקרבנות ואשמות שבחטאות מאחר

(כסףֿמשנה). בזה חילקו לא ולפיכך דק 29)להתנות,
עפר. בדין ו הלכה למעלה וראה ממש. בו ואין

שערו 30) מהו? בבגדו, שערו "יצא שאלו: שם [בגמרא
מבגדו, שערו "יצא גרס שרבינו ונראה לאו". או דמי כגופו
שערו"). מהו "מבגדו המלים נשמטו מינכן (ובכ"י מהו"
שיהא  צריך כן ואם כגופו, שער רבינו: לדעת ופירושו
לאו  דילמא או הבגד, ידי על מכוסה שגופו כשם מכוסה,

מגולה]. והוא יצא אם לנו איכפת ולא תלושה 31)כגופו,
לבגד. קצת ומחוברת קצת,

.Á„‚a B¯Oa ÏÚ C¯k32ÔB‚k ,ÌÈ„‚a ÌB˜Óa ‡lL »««¿»∆∆∆…ƒ¿¿»ƒ¿
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LÏL Ba ‰È‰ Ì‡ :B·˜Ú ÏÚ B‡ BÚaˆ‡ ÏÚ BÎ¯kL∆¿»«∆¿»«¬≈ƒ»»»
;ÏÒBÙe ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¬≈∆≈≈
ÔË˜ ÏeˆÏˆ ‰È‰ Ì‡Â .ıˆBÁ BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt33, »ƒ»≈≈¿ƒ»»ƒ¿»»

ÏÒBt ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚ ÈÙa „‚a ·eLÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆∆ƒ¿≈«¿¬≈∆≈
.LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«»

שם.32) קטנה.33)זבחים חגורה

.ËBÚaˆ‡a ‰˜lL Ô‰k34ÈÓ‚ ‰ÈÏÚ C¯ÎÏ ¯zÓ - …≈∆»»¿∆¿»À»ƒ¿…»∆»∆ƒ
˙aMa35.„·BÚÂ ,LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a B‡ , ««»∆∆∆≈»«»¿≈

Ì„ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â36¯eÒ‡ -37ıeÁÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»»¿∆…»
.‰„B·Ú ˙ÚLa ÈÏkÏ B¯Oa ÔÈa „‚a‰ B‡ ÈÓb‰«¿ƒ«∆∆≈¿»«¿ƒƒ¿«¬»

קג:34) ועירובין שם, על 35)זבחים שגזרו ואףֿעלֿפי
– הסממנים ישחוק שמא רפואה, משום בו שיש דבר כל

שם). (רש"י גזרו לא בגמי.36)במקדש שמהדקה כגון
שם).37) (רש"י חובל שהוא ועוד עבודה, צורך זה שאין

.ÈÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ÈL ˙È·a eOÚ38ÌÈÏL‰Ï È„k , »¿«ƒ≈ƒƒ¿Àƒ¿≈¿«¿ƒ
ÌÈ„‚a ‰ÓL39,.Ô‰a ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿…»¿»ƒ¿««ƒ∆…»ƒ¿»ƒ»∆

‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ?Ô‰a ÔÈÏ‡BL eÈ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¬ƒ»∆ƒ¿≈∆…»¿»
L„w‰ Áe¯a ¯a„Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ ,L„w‰ Áe¯ ÌL»««…∆¿»…≈∆≈¿«≈¿««…∆

Ba ÔÈÏ‡L ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰¯BL ‰ÈÎL ÔÈ‡Â40. ¿≈¿ƒ»»»»≈ƒ¿»ƒ

אבנים 38) חכמים שביקשו במעשה לא: בקידושין נראה כן
(כסףֿמשנה). השני הבית בימי שהחושן 39)לאפוד

ב. הלכה פ"ח למעלה ראה הבגדים, משמונה היו והאפוד

א. הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז למעלה עוד וראה
עג:40) יומא

.‡ÈÈÙÏ ÂÈÙe Ô‰k‰ „ÓBÚ ?ÔÈÏ‡BL „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ≈«…≈»»ƒ¿≈
ÔB¯‡‰41Ô‰k‰ È¯Á‡Ï ÂÈt ,ÂÈ¯Á‡Ó Ï‡BM‰Â ,42, »»¿«≈≈«¬»»»¿«¬≈«…≈

?‰ÏÚ‡ ‡Ï B‡ ‰ÏÚ‡ :Ï‡BM‰ ¯ÓB‡Â43Ï‡BL BÈ‡Â ¿≈«≈∆¡∆…∆¡∆¿≈≈
Ì¯ ÏB˜a44BaÏa ¯‰¯‰Ó ‡ÏÂ45CeÓ ÏB˜a ‡l‡ , ¿»¿…¿«¿≈¿ƒ∆»¿»

BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa Ïlt˙nL ÈÓk46L„w‰ Áe¯ „iÓe . ¿ƒ∆ƒ¿«≈≈¿≈«¿ƒ»««…∆
‰‡¯Óa Ba ‰‡B¯Â ÔLÁa ËÈaÓe ,Ô‰k‰ ˙‡ L·BÏ≈∆«…≈«ƒ«∆¿∆¿«¿≈

'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' ‰‡e·p‰47˙Bi˙B‡a «¿»¬≈…«¬∆»ƒ
˙BËÏBaL48B·ÈLÓ Ô‰k‰Â .ÂÈt „‚k ÔLÁ‰ ÔÓ ∆¿ƒ«∆¿∆∆»»¿«…≈¿ƒ

.'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈¬≈…«¬∆

ãycew zegiyn zecewpã

l`eyde ,oex`d iptl eipte odkd cner ,oil`ey cvik"
z` zyael ycewd gex cine 'eke odkd ixg`l eipt ,eixg`n

."'ek odkd

שלא  הקדשים לקודש הכהן נכנס היאך ביותר, ותמוה
וביותר  כביוה"כ. בד בבגדי ולא בגדים ובשמונה ביוה"כ
הקדשים? לקודש כהן שאינו השואל נכנס היאך תמוה,
ותומים' ב'אורים שהשאלה מקומות בכמה שמצינו ובפרט
הארץ  לחלוקת בנוגע למשל כמו בחוץ, גם להעשות יכולה
נחלקה  ולא בגורל... אלא נחלקה "לא בגמרא ומובא בגורל,
'אורים  מלובש אלעזר כיצד, הא ותומים'. ב'אורים אלא
אין  והרי כו'", לפניו עומדים ישראל וכל ויהושע ותומים',

מצינו  כמו"כ הקדשים. בקודש נכנסו ישראל שכל לומר
לבית  מחוץ אפילו ותומים' ב'אורים ששאלו בתנ"ך
אל  אחימלך בן אביתר "בברוח לירושלים ומחוץ המקדש
הגישה  אביתר אל (דוד) ויאמר בידו ירד אפוד קילעה דוד
ששאל  מצינו וכן ח). – א ל, א' (שמואל גו'" האפוד
לפני  ופניו הכהן "עומד הרמב"ם כתב ואעפ"כ בציקלג,

וצ"ע. כו'" מאחריו והשואל הארון
(bk oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

רבינו 41) ומפרש שכינה". כלפי פניו "והנשאל, אמרו: שם.
ותומים, אורים כלפי פירש שם ורש"י הארון. כלפי שהיינו

להלן. וראה הארון, שבתוך המפורש אמרו:42)ושם שם
כלפי  פניו והנשאל, (=הכהן). נשאל כלפי פניו "השואל,
אורים  כלפי פניו שהנשאל, רש"י פירוש ולפי שכינה".
רבינו  לדעת אבל הכהן. פני כלפי השואל פני – ותומים
השואל  שפני לומר הוכרח הארון, כלפי הנשאל שפני

הכהן. שנאמר 44)שם.43)לאחורי ממה כן ולמדו שם.
שומע  שאין לבדו, לו משמע לו", "ושאל כא): כז, (במדבר

שם). (רש"י הוא לפני 45)אלא לו ושאל "שנאמר שם.
"ושאל  יצאו". פיו "על שם: כבפסוק לו, וסמוך כלומר, ה'",

שם). (רש"י בפיו דברים שמוציא פיו", על כדרך 46)לו
"וחנה  יג): א, (שמואלֿא שנאמר בתפילתה, חנה שאמרה
ישמע" לא וקולה נעות שפתיה רק לבה אל מדברת היא

שם). אמר 47)(יומא כה אומר, "והנשאל בברייתא: שם
ה' אמר כה לומר צריך אין אומר יהודה ר' והצלח, עלה ה'
משום  כתנאֿקמא ולא יהודה כר' רבינו ופסק והצלח". עלה
הלכה  סוף פ"ז שם בירושלמי אחר כתנא תנאֿקמא שדעת
ה'". אמר "כה לומר צריך היה ולכן שומע", היה "הקול ג:

ש  השני התנא דעת לפי שם אבל בבבלי יוחנן ר' (שגם ם
שמע  ולא בולט" ש"הכתב רבינו) פסק וכן כמותו, סובר עג:
שלמה). (יריעות ה'" אמר "כה אומר אינו – מדבר קול

לעיל.48) וראה עג: שם יוחנן ר' כדעת

.·È„Á‡k ÌÈ¯·„ ÈL ÏÚ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â49Ï‡L Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«¿≈¿»ƒ¿∆»¿ƒ»«
„·Ïa ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÈ·ÈLÓ -50Ô‰a ÔÈÏ‡L ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ«»ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ»∆

ËBÈ„‰Ï51ÈÓÏ B‡ ÔÈc ˙È·Ï B‡ CÏÓÏ B‡ ‡l‡ , ¿∆¿∆»¿∆∆¿≈ƒ¿ƒ
„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL .Ba ¯eav‰ C¯vL∆…∆«ƒ∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…

CÏn‰ ‰Ê - ‡e‰ ;¯ÓB‚Â52‡e‰ ‰Ê - Ï‡¯OÈ Èa ÏÎÂ , ¿≈∆«∆∆¿»¿≈ƒ¿»≈∆
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ53B˙Ï‡La ¯eav‰ C¯vL ÈÓ B‡54, ¿«ƒ¿»»ƒ∆…∆«ƒƒ¿≈»

ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa el‡ - ‰„Ú‰ ÏÎÂ55. ¿»»≈»≈≈ƒ«»

עג.49) ועג:51)שם.50)שם עא: שהרי 52)שם
שם). (רש"י נאמר אתו 53)ליהושע ישראל בני שכל מי

שם). (רש"י אחריו למלחמה במשנה:54)לצאת עא: שם
בו". צריך שהציבור שם.55)"ולמי

.‚È‡ˆBÓ ‰z‡L ‰Ê56eÈ‰ ÌÈ‰k‰L ÌÈ‡È· È¯·„a ∆∆«»≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆«…¬ƒ»
ÔÈ‡L ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k eÈ‰ ‡Ï - „a „BÙ‡ ÔÈ¯‚BÁ¿ƒ≈«…»…¬ƒ¿ƒ∆≈
eÈ‰ ÌiÂÏ‰ Û‡Â .„a „BÙ‡ ÏB„b Ô‰k ÏL „BÙ‡‰»≈∆…≈»≈«¿««¿ƒƒ»
¯Ó‡Â ,‰È‰ ÈÂÏ ‡È·p‰ Ï‡eÓL È¯‰L ;B˙B‡ ÔÈ¯‚BÁ¿ƒ∆¬≈¿≈«»ƒ≈ƒ»»¿∆¡«
ÌÈ¯‚BÁ eÈ‰ ‰Ê „BÙ‡ ‡l‡ .„a „BÙ‡ ¯e‚Á ¯Ú :Ba««»≈»∆»≈∆»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰¯LzL Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓe ÌÈ‡È·p‰ Èa B˙B‡¿≈«¿ƒƒƒ∆»∆ƒ¿∆»»
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LÏL Ba ‰È‰ Ì‡ :B·˜Ú ÏÚ B‡ BÚaˆ‡ ÏÚ BÎ¯kL∆¿»«∆¿»«¬≈ƒ»»»
;ÏÒBÙe ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¬≈∆≈≈
ÔË˜ ÏeˆÏˆ ‰È‰ Ì‡Â .ıˆBÁ BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt33, »ƒ»≈≈¿ƒ»»ƒ¿»»

ÏÒBt ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚ ÈÙa „‚a ·eLÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆∆ƒ¿≈«¿¬≈∆≈
.LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«»

שם.32) קטנה.33)זבחים חגורה

.ËBÚaˆ‡a ‰˜lL Ô‰k34ÈÓ‚ ‰ÈÏÚ C¯ÎÏ ¯zÓ - …≈∆»»¿∆¿»À»ƒ¿…»∆»∆ƒ
˙aMa35.„·BÚÂ ,LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a B‡ , ««»∆∆∆≈»«»¿≈

Ì„ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â36¯eÒ‡ -37ıeÁÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»»¿∆…»
.‰„B·Ú ˙ÚLa ÈÏkÏ B¯Oa ÔÈa „‚a‰ B‡ ÈÓb‰«¿ƒ«∆∆≈¿»«¿ƒƒ¿«¬»

קג:34) ועירובין שם, על 35)זבחים שגזרו ואףֿעלֿפי
– הסממנים ישחוק שמא רפואה, משום בו שיש דבר כל

שם). (רש"י גזרו לא בגמי.36)במקדש שמהדקה כגון
שם).37) (רש"י חובל שהוא ועוד עבודה, צורך זה שאין

.ÈÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ÈL ˙È·a eOÚ38ÌÈÏL‰Ï È„k , »¿«ƒ≈ƒƒ¿Àƒ¿≈¿«¿ƒ
ÌÈ„‚a ‰ÓL39,.Ô‰a ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿…»¿»ƒ¿««ƒ∆…»ƒ¿»ƒ»∆

‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ?Ô‰a ÔÈÏ‡BL eÈ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¬ƒ»∆ƒ¿≈∆…»¿»
L„w‰ Áe¯a ¯a„Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ ,L„w‰ Áe¯ ÌL»««…∆¿»…≈∆≈¿«≈¿««…∆

Ba ÔÈÏ‡L ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰¯BL ‰ÈÎL ÔÈ‡Â40. ¿≈¿ƒ»»»»≈ƒ¿»ƒ

אבנים 38) חכמים שביקשו במעשה לא: בקידושין נראה כן
(כסףֿמשנה). השני הבית בימי שהחושן 39)לאפוד

ב. הלכה פ"ח למעלה ראה הבגדים, משמונה היו והאפוד

א. הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז למעלה עוד וראה
עג:40) יומא

.‡ÈÈÙÏ ÂÈÙe Ô‰k‰ „ÓBÚ ?ÔÈÏ‡BL „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ≈«…≈»»ƒ¿≈
ÔB¯‡‰41Ô‰k‰ È¯Á‡Ï ÂÈt ,ÂÈ¯Á‡Ó Ï‡BM‰Â ,42, »»¿«≈≈«¬»»»¿«¬≈«…≈

?‰ÏÚ‡ ‡Ï B‡ ‰ÏÚ‡ :Ï‡BM‰ ¯ÓB‡Â43Ï‡BL BÈ‡Â ¿≈«≈∆¡∆…∆¡∆¿≈≈
Ì¯ ÏB˜a44BaÏa ¯‰¯‰Ó ‡ÏÂ45CeÓ ÏB˜a ‡l‡ , ¿»¿…¿«¿≈¿ƒ∆»¿»

BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa Ïlt˙nL ÈÓk46L„w‰ Áe¯ „iÓe . ¿ƒ∆ƒ¿«≈≈¿≈«¿ƒ»««…∆
‰‡¯Óa Ba ‰‡B¯Â ÔLÁa ËÈaÓe ,Ô‰k‰ ˙‡ L·BÏ≈∆«…≈«ƒ«∆¿∆¿«¿≈

'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' ‰‡e·p‰47˙Bi˙B‡a «¿»¬≈…«¬∆»ƒ
˙BËÏBaL48B·ÈLÓ Ô‰k‰Â .ÂÈt „‚k ÔLÁ‰ ÔÓ ∆¿ƒ«∆¿∆∆»»¿«…≈¿ƒ

.'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈¬≈…«¬∆

ãycew zegiyn zecewpã

l`eyde ,oex`d iptl eipte odkd cner ,oil`ey cvik"
z` zyael ycewd gex cine 'eke odkd ixg`l eipt ,eixg`n

."'ek odkd

שלא  הקדשים לקודש הכהן נכנס היאך ביותר, ותמוה
וביותר  כביוה"כ. בד בבגדי ולא בגדים ובשמונה ביוה"כ
הקדשים? לקודש כהן שאינו השואל נכנס היאך תמוה,
ותומים' ב'אורים שהשאלה מקומות בכמה שמצינו ובפרט
הארץ  לחלוקת בנוגע למשל כמו בחוץ, גם להעשות יכולה
נחלקה  ולא בגורל... אלא נחלקה "לא בגמרא ומובא בגורל,
'אורים  מלובש אלעזר כיצד, הא ותומים'. ב'אורים אלא
אין  והרי כו'", לפניו עומדים ישראל וכל ויהושע ותומים',

מצינו  כמו"כ הקדשים. בקודש נכנסו ישראל שכל לומר
לבית  מחוץ אפילו ותומים' ב'אורים ששאלו בתנ"ך
אל  אחימלך בן אביתר "בברוח לירושלים ומחוץ המקדש
הגישה  אביתר אל (דוד) ויאמר בידו ירד אפוד קילעה דוד
ששאל  מצינו וכן ח). – א ל, א' (שמואל גו'" האפוד
לפני  ופניו הכהן "עומד הרמב"ם כתב ואעפ"כ בציקלג,

וצ"ע. כו'" מאחריו והשואל הארון
(bk oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

רבינו 41) ומפרש שכינה". כלפי פניו "והנשאל, אמרו: שם.
ותומים, אורים כלפי פירש שם ורש"י הארון. כלפי שהיינו

להלן. וראה הארון, שבתוך המפורש אמרו:42)ושם שם
כלפי  פניו והנשאל, (=הכהן). נשאל כלפי פניו "השואל,
אורים  כלפי פניו שהנשאל, רש"י פירוש ולפי שכינה".
רבינו  לדעת אבל הכהן. פני כלפי השואל פני – ותומים
השואל  שפני לומר הוכרח הארון, כלפי הנשאל שפני

הכהן. שנאמר 44)שם.43)לאחורי ממה כן ולמדו שם.
שומע  שאין לבדו, לו משמע לו", "ושאל כא): כז, (במדבר

שם). (רש"י הוא לפני 45)אלא לו ושאל "שנאמר שם.
"ושאל  יצאו". פיו "על שם: כבפסוק לו, וסמוך כלומר, ה'",

שם). (רש"י בפיו דברים שמוציא פיו", על כדרך 46)לו
"וחנה  יג): א, (שמואלֿא שנאמר בתפילתה, חנה שאמרה
ישמע" לא וקולה נעות שפתיה רק לבה אל מדברת היא

שם). אמר 47)(יומא כה אומר, "והנשאל בברייתא: שם
ה' אמר כה לומר צריך אין אומר יהודה ר' והצלח, עלה ה'
משום  כתנאֿקמא ולא יהודה כר' רבינו ופסק והצלח". עלה
הלכה  סוף פ"ז שם בירושלמי אחר כתנא תנאֿקמא שדעת
ה'". אמר "כה לומר צריך היה ולכן שומע", היה "הקול ג:

ש  השני התנא דעת לפי שם אבל בבבלי יוחנן ר' (שגם ם
שמע  ולא בולט" ש"הכתב רבינו) פסק וכן כמותו, סובר עג:
שלמה). (יריעות ה'" אמר "כה אומר אינו – מדבר קול

לעיל.48) וראה עג: שם יוחנן ר' כדעת

.·È„Á‡k ÌÈ¯·„ ÈL ÏÚ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â49Ï‡L Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«¿≈¿»ƒ¿∆»¿ƒ»«
„·Ïa ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÈ·ÈLÓ -50Ô‰a ÔÈÏ‡L ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ«»ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ»∆

ËBÈ„‰Ï51ÈÓÏ B‡ ÔÈc ˙È·Ï B‡ CÏÓÏ B‡ ‡l‡ , ¿∆¿∆»¿∆∆¿≈ƒ¿ƒ
„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL .Ba ¯eav‰ C¯vL∆…∆«ƒ∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…

CÏn‰ ‰Ê - ‡e‰ ;¯ÓB‚Â52‡e‰ ‰Ê - Ï‡¯OÈ Èa ÏÎÂ , ¿≈∆«∆∆¿»¿≈ƒ¿»≈∆
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ53B˙Ï‡La ¯eav‰ C¯vL ÈÓ B‡54, ¿«ƒ¿»»ƒ∆…∆«ƒƒ¿≈»

ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa el‡ - ‰„Ú‰ ÏÎÂ55. ¿»»≈»≈≈ƒ«»

עג.49) ועג:51)שם.50)שם עא: שהרי 52)שם
שם). (רש"י נאמר אתו 53)ליהושע ישראל בני שכל מי

שם). (רש"י אחריו למלחמה במשנה:54)לצאת עא: שם
בו". צריך שהציבור שם.55)"ולמי

.‚È‡ˆBÓ ‰z‡L ‰Ê56eÈ‰ ÌÈ‰k‰L ÌÈ‡È· È¯·„a ∆∆«»≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆«…¬ƒ»
ÔÈ‡L ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k eÈ‰ ‡Ï - „a „BÙ‡ ÔÈ¯‚BÁ¿ƒ≈«…»…¬ƒ¿ƒ∆≈
eÈ‰ ÌiÂÏ‰ Û‡Â .„a „BÙ‡ ÏB„b Ô‰k ÏL „BÙ‡‰»≈∆…≈»≈«¿««¿ƒƒ»
¯Ó‡Â ,‰È‰ ÈÂÏ ‡È·p‰ Ï‡eÓL È¯‰L ;B˙B‡ ÔÈ¯‚BÁ¿ƒ∆¬≈¿≈«»ƒ≈ƒ»»¿∆¡«
ÌÈ¯‚BÁ eÈ‰ ‰Ê „BÙ‡ ‡l‡ .„a „BÙ‡ ¯e‚Á ¯Ú :Ba««»≈»∆»≈∆»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰¯LzL Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓe ÌÈ‡È·p‰ Èa B˙B‡¿≈«¿ƒƒƒ∆»∆ƒ¿∆»»
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ÏB„b Ô‰k ˙ÏÚÓÏ ‰Ê ÚÈb‰ Èk ÚÈ„B‰Ï ,L„w‰ Áe¯««…∆¿ƒ«ƒƒƒ«∆¿«¬«…≈»
L.L„w‰ Áe¯a ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ Èt ÏÚ ¯a„n∆¿«≈«ƒ»≈¿«∆¿««…∆

מה 56) על ב, הלכה י פרק סנהדרין בירושלמי הוא כן
הוא  ויפגע האדומי דואג "ויסוב יח) כב, (שמואלֿא שנאמר
אפוד  נושא איש וחמשה שמונים ההוא ביום וימת בכהנים
גדולים  כהנים שני ממנין אין חייה, ר' תני כן "לא – בד"

גדולים". כהנים להיות ראויין שכולן מלמד אלא כאחת,

Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

-dcearxtq
WCwOd z`iA zFkld¦§¦©©¦§¨

,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ‰¯OÚ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬≈∆¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ba ÒkÈ ‡lL (· .Lc˜nÏ ¯BkL Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈ƒ«ƒ¿»∆…ƒ»≈
.ÌÈ„‚a Úe¯˜ Ô‰k Ba ÒkÈ ‡lL (‚ .L‡¯ Úe¯t Ô‰k…≈¿«…∆…ƒ»≈…≈¿«¿»ƒ
‡ˆÈ ‡lL (‰ .ÏÎÈ‰Ï ˙Ú ÏÎa Ô‰k ÒkÈ ‡lL („∆…ƒ»≈…≈¿»≈«≈»∆…≈≈
ÌÈ‡ÓË ÁlLÏ (Â .‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ Ô‰k…≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»¬»¿«≈«¿≈ƒ
‡lL (Á .Lc˜nÏ ‡ÓË ÒkÈ ‡lL (Ê .Lc˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈«ƒ¿»∆…
(È .‡ÓË LnLÈ ‡lL (Ë .˙Èa‰ ¯‰Ï ‡ÓË ÒkÈƒ»≈»≈¿«««ƒ∆…¿«≈»≈
ÂÈ„È „·BÚ‰ Lc˜Ï (‡È .ÌBÈ Ïe·Ë LnLÈ ‡lL∆…¿«≈¿¿«≈»≈»»
.ÁaÊnÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÌeÓ ÏÚa ÒkÈ ‡lL (·È .ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»∆…ƒ»≈«««≈»¿«ƒ¿≈«
ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL („È .ÌeÓ ÏÚa „·ÚÏ ‡lL (‚È∆…«¬…««∆…«¬…««

.¯Ê „·ÚÈ ‡lL (ÂË .¯·BÚ≈∆…«¬…»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מן 1) יכנס לא יין ששתה לעבודה הכשר שכהן יבאר

משקים  משאר שיכור אם דינו ומה ולפנים, המזבח
המשכרים.

.‡‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰k Ïk2¯eÒ‡ - ÔÈÈ ‰˙L Ì‡ , »…≈«»≈»¬»ƒ»»«ƒ»
ÁaÊn‰ ÔÓ Òk‰Ï BÏ3ÌÈÙÏÂ4„·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .5- ¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»«

‰ÏeÒt B˙„B·Ú6ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,7:¯Ó‡pL ; ¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ‡e‰Â .e˙Ó˙ ‡ÏÂ8ÈÁ ÔÈÈ9˙·a10 ¿…»À¿∆»»¿ƒƒ«ƒ«¿«

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÂÈÏÚ e¯·ÚL ÔÈiÓ ˙Á‡11Ì‡ Ï·‡ ; ««ƒ«ƒ∆»¿»»«¿»ƒ¬»ƒ
˜ÈÒÙ‰Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L B‡ ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰˙L»»»≈¿ƒƒ«ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
CB˙a BzbÓ ÔÈÈ ‰˙ML B‡ ,ÌÈÓa d‚ÊÓ B‡ ,da»¿»»¿«ƒ∆»»«ƒƒƒ¿

¯eËt - ˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙È elÙ‡ ÌÈÚa¯‡12ÏlÁÓ BÈ‡Â , «¿»ƒ¬ƒ»≈≈¿ƒƒ»¿≈¿«≈
‰„B·Ú13Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙È ‰˙L . ¬»»»»≈≈¿ƒƒƒ««ƒ««ƒ

‰˙LÂ ˜ÈÒÙ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‚eÊÓ ‰È‰L14ËÚÓ ËÚÓ ∆»»»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»»¿«¿«
‰˙ÈÓ ·iÁ -15‰„B·Ú‰ ÏÒBÙe ,16. «»ƒ»≈»¬»

עשאה 2) אם עבודתו ופוסל מיתה חייב לעבודה כשר רק
לעבודה, לכתחילה ראוי שאינו חלל אבל יין, שתוי כשהוא
להלן  (וראה עבודתו מחלל אינו – יין שתוי כשהוא שעבד
בדיעבד), עבודתו פוסל אינו חלל, שהוא זה שמצד ה"י, פ"ו
חייב  אינו – יין שתוי כשהוא שעבד בעלֿמום כן וכמו
בו  אין בעלֿמום, שהוא שמצד ה"א שם להלן (וראה מיתה
אל  ושכר "יין ט): י, (ויקרא שנאמר מלקות), חיוב אלא
פ"א  שמיני פ' ('ספרא' מזה ולמדו אתך", ובניך אתה תשת

יצאו  כשרים, בניך אף כשר, אתה מה ובניך, "אתה ה"ג):
מומים". ובעלי עג)3)חללים (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר

משנהֿלמלך  וראה ולמזבח". האולם "מבין רבינו: כתב
ה"א. פ"ו אל 4)להלן "בבואכם נאמר: (שם) שבפסוק אף

לעשות  "מניין ה"ד): (שם, ב'ספרא' אמרו – מועד" אהל
בואכם, כאן נאמר וכו', תלמודֿלומר מועד, כאהל המזבח
בבואם, ורגלים) ידים קידוש בענין כ ל, (שמות להלן ונאמר
אף  וכו', מועד כאהל המזבח וכו' (בבואם) (בבואכם) מה
רש"י  ועי' מועד", כאהל המזבח וכו' מועד אהל אל בבואכם

שם. אלא 5)ויקרא מיתה חייב אינו לבדה הכניסה ועל
המצוות' וב'ספר הט"ו, להלן וראה (כסףֿמשנה, מלקות

חלל,6)שם). עבד שאם יין לשתויי "מניין ב: יז, בזבחים
וגו' תשת אל ושכר יין טֿי) שם, (ויקרא תלמודֿלומר
עובד  שאתה עבודה =) החול ובין הקודש בין ולהבדיל
ממחוסר  יח.) (שם ולמדו רש"י). חול. קרויה בשכרות,
היא. פסולה – מיתה עליה חייב שאינו עבודה שאף בגדים,

להלן 7) נתבארו מיתה, עליהן חייב שהזר עבודות היינו
שם). (זבחים, ה"ב יג,8)פ"ט כריתות בברייתא הוא כן

שם): (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תנאֿקמא, בדברי - ב
לשכר, כדי וכמה לשכר, כדי אלא אסור ש"אין ושכר" "יין

יין". רבי 9)רביעית כדברי שם) (כריתות, במים מזוג ולא
כנ"ל).10)אליעזר. (שם שכרות דרך אינו בו הפסיק שאם

(שם).11) משכר אינו מזה כריתות 12)שבפחות תוספתא
לדעת 13)פ"א. שם, בכריתות כמבואר יש, איסור אבל

ומוזהרין  שהוא, כל עליו מוזהרין "יין בברייתא: תנאֿקמא
ברור  אבל מגיתו". על עליו שהרי עליהם, לוקים שאין

ומכיון  שבתורה, איסורים בכל כמו לוקין שאין ודאי כלשהו
מגיתו, יין על גם לוקה אינו כלשהו, יין על לוקה שאינו

(כסףֿמשנה). משכרים לא רומי:14)ששניהם בדפוס
כ"ץ). אנשיל (הרב בראב"ד.15)ושתה ראה

הא 16) ברביעית, "הא מזוג: על כן אמרו שם, בכריתות
בו. ושהה להפסיק גם רבינו למד ומזה מרביעית", ביותר

.·ÔÈ¯kLÓ‰ ÔÈ˜LÓ ¯‡MÓ ¯BkL ‰È‰17¯eÒ‡ - »»ƒƒ¿»«¿ƒ«¿«¿ƒ»
¯‡MÓ ¯BkL ‡e‰Â „·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .Lc˜nÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»«¿ƒƒ¿»
- ‰Ï·c‰ ÔÓ B‡ ·ÏÁ‰ ÔÓ elÙ‡ ,ÔÈ¯kLÓ‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿«¿ƒ¬ƒƒ∆»»ƒ«¿≈»
‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L .‰¯Lk B˙„B·ÚÂ ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆«¬»¿≈»∆≈«»ƒƒ»
‰„B·Ú ÏlÁÓ ÔÈ‡Â ,‰„B·Ú ˙ÚLa ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡∆»«««ƒƒ¿«¬»¿≈¿«≈¬»

.ÔÈi‰ ÔÓ ¯BkL ‡l‡∆»ƒƒ««ƒ

יין.17) אלא לי אין יין, אומר יהודה "רבי שם: בכריתות,
תלמודֿ מה אםֿכן ושכר, תלמודֿלומר מניין, משכרים שאר
והנה  באזהרה". משקין שאר ועל במיתה, יין על יין, לומר
שדוקא  סובר שת"ק בזה מחלוקת שיש מבואר שם בגמרא
שבכל  סובר יהודה ורבי מנזיר, שלמדים משום יין,
ביין  שאפילו סובר אליעזר ורבי מלקות, חייב המשכרים
אמרו: שם ובגמרא שכרות. דרך שתה אם אלא חייב, אינו
לענין  ככולם: שפסק רבינו על וקשה אליעזר". כרבי "הלכה
לכתחילה, עליו שמוזהר (בה"א) פסק יין, מרביעית פחות
(שם) פסק אחת, בבת ושתייה מזוג ולענין תנאֿקמא. כדברי
ודלא  לוקה, שהוא יהודה, כרבי פסק וכאן אליעזר. כרבי
רבי  לדברי שהרי כשירה, שעבודתו שפסק במה יהודה כרבי
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שם), וברש"י מה: בבכורות (ראה פסולה עבודתו – יהודה
והמצוה' ('התורה והמלבי"ם משנה' ב'כסף ועי' וצריךֿעיון,
משאר  שיכור היה שאם כאן שפסק שמה כתב שם)
מפני  זה אין כשירה, ועבודתו לוקה זה הרי המשכרים,
שם, (בכורות בעלֿמום שהוא מפני אלא יהודה, כרבי שפסק
– בבהמה ולא באדם הפוסל מום שהוא ומכיון במשנה),
וראה  ה"ו). (פ"ו להלן שפסק כמו עבודה, מחלל ואינו לוקה

גלאנטי. מהר"ם בשם הרמב"ם על הגרע"א בגליון

.‚ÈtÓ Lc˜nÏ Òk‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe¿≈∆»¿…≈¿ƒ»≈«ƒ¿»ƒ¿≈
,Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙e¯ÎM‰«ƒ¿»»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈

˙B¯B‰Ï18ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ elÙ‡ .Èe˙L ‡e‰Lk19B‡ ¿¿∆»¬ƒ»«¿»ƒ
.‰¯BÈ Ï‡ - ËÚÓ BzÚ„ ‰LazLÂ ·ÏÁ ‰˙L»»»»¿ƒ¿«¿»«¿¿««∆

‰¯B‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ ˙¯B‰Ïe :¯Ó‡pL20¯·„a ∆∆¡«¿…∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»
ÌÈ˜B„v‰ e‰eÚ„iL „Ú ‰¯Bza L¯ÙÓ ‡e‰L21- ∆¿…»«»«∆≈¿«¿ƒ

,¯B‰Ë Úc¯Ùv‰Â ,‡ÓË ı¯M‰L ‰¯B‰L ÔB‚k .¯zÓÀ»¿∆»∆«∆∆»≈¿«¿«¿≈«»
.‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,¯eÒ‡ Ìc‰Â¿«»»¿«≈»∆

פסול 18) כהן היה שאם "וכשם פ"א: כריתות בתוספתא
אסור  תלמידֿחכם או חכם היה אם כך מיתה, וחייב בעבודה
חכם  היה אם אומר, יהודה ברבי יוסי רבי ולהורות. ללמד

ללמד". תמרים 19)מותר אכל רב, "אמר ב: י, בכתובות
אכל  אם בין חילקו שלא הראשון, הלשון ולפי יורה". אל -
וכתבו  אכילה. לאחר תמרים אכל אם לבין לחוד, תמרים
כרבי  פסק שרב שאףֿעלֿפי אמר, ד"ה ה'תוספות' שם
להורות, הוא אסור המשכרים, שאר על חייב שאינו אליעזר
בשאר  מחייב דלא למאן שגם שם, בבכורות משמע וכן
והואֿ לעבודה, הוא פסול מחוללת, עבודתו ואין משכרים,
למעלה. המלבי"ם לדברי מתאים וזה להורות. שאסור הדין
בעלֿמום, מטעם פסלוהו שם בבכורות הרי צריךֿעיון, (אבל

בעלֿמום). לפסול אין הוראה שם.20)ולענין כריתות,
בדבר 21) שהמורה - א ד, בהוריות רבינו דברי מקור

סי' ליו"ד ש"ך ועי' הוראה. אינו – בו מודים שהצדוקים
כא. ס"ק רמב

.„‰¯Bz „nÏÏ ¯BkMÏ ¯zÓe22˙BÎÏ‰ elÙ‡Â , À»«ƒ¿«≈»«¬ƒ¬»
‰¯BÈ ‡lL ‡e‰Â ,˙BL¯„Óe23ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .24Úe·˜ ƒ¿»¿∆…∆¿ƒ»»»»»«

.‡È‰ ‰‡¯B‰ B„enlL ,„nÏÈ ‡Ï - ‰‡¯B‰Ï¿»»…¿«≈∆ƒ»»ƒ

שם.22) ובגמרא שם, בתוספתא יהודה ברבי יוסי כרבי
כנ"ל.23) למעשה. ב.24)הלכה יג, כריתות

.‰ÌÈÓ da ‰È‰Â „·Ïa ˙ÈÚÈ·¯ È„k ‰˙L25Ïk »»¿≈¿ƒƒƒ¿«¿»»»«ƒ»
CÏ‰ B‡ ,ËÚÓ ÔLÈ B‡ ,‡e‰L26¯·Ú ¯·k - ÏÈÓ È„k ∆»≈¿«»«¿≈ƒ¿»»«

„·ÚÏ ¯zÓe ÔÈi‰27,˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ . ««ƒÀ»«¬…¬»ƒ»»≈≈¿ƒƒ
ÔÈÙÈÒBÓ C¯c‰ B‡ ËÚÓ ˙L - ‚eÊÓ elÙ‡¬ƒ»≈«¿««∆∆ƒƒ

B˙e¯ÎLa28‡lL „Ú ˙e¯ÎM‰ ÈÙÏ ‡‰LÈ ‡l‡ . ¿ƒ¿∆»ƒ¿∆¿ƒ«ƒ¿«∆…
.ÌÏBÚaL ¯·c ÌeL B˙e¯ÎMÓ ¯‡MÈƒ»≈ƒƒ¿»»∆»»

ומכאן 25) להורות, מותר זה שבאופן אמרו שם, בכריתות
כתב: ה"א ולמעלה (כסףֿמשנה). עבודה לעבוד גם שמותר
אבל  שפטור ונראה פטור, כו' במים מזגה וכו' רביעית שתה
ולפיכך  המים, מן חוץ רביעית כשהיה מדובר שם – אסור

היה  כשהיין מדובר וכאן אסור, אבל פטור – במים כשמזגו
מותר  ולפיכך לרביעית, השלימוהו והמים מרביעית, פחות

(כסףֿמשנה). לכתחילה רכיבה 26)גם אבל הלך, דוקא
שם. בעירובין, כמבואר מפיגה, אינה מיל, לענין 27)כדי

בעירובין  הוראה ולענין ב. כב, בסנהדרין כן מפורש עבודה,
ב. מילין,28)סד, בשלשה מפיג רכוב אבל כשהלך, דוקא

שם. בעירובין, שמבואר כמו

.Â¯ÓLÓ ÈL‡29˙BzLÏ ÔÈ¯zÓ30Ï·‡ ,˙BÏÈla ÔÈÈ «¿≈ƒ¿»À»ƒƒ¿«ƒ«≈¬»
ÔzaL ÈÓÈa ‡Ï31˙B·‡ Èza ¯‡L elÙ‡Â .32ÏL …ƒ≈««»«¬ƒ¿»»≈»∆

„aÎz ‡nL ;ÌBi‰ Ô˙„B·Ú ÔÈ‡L ¯ÓLÓ33‰„B·Ú‰ ƒ¿»∆≈¬»»«∆»ƒ¿«»¬»
·‡ ˙Èa ÈL‡ ÏÚ34ÌÈ¯Á‡Ï eÎ¯ËˆÈÂ ,ÌBÈ ÏL ««¿≈≈»∆¿ƒ¿»¿«¬≈ƒ

B˙B‡ ÏL ·‡ ˙Èa ÈL‡Â .ÔÚiÒÏ Ôz¯ÓLÓ ÈL‡Ó≈«¿≈ƒ¿«¿»¿«¿»¿«¿≈≈»∆
‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ˙BzLÏ ÌÈ¯eÒ‡ ÌBi‰35‡nL ; «¬ƒƒ¿≈«≈««¿»∆»

‰ÏÈla ‰zLÈ36BÈÈ ¯Ò ‡Ï ÔÈ„ÚÂ B˙„B·ÚÏ ÌÈkLÈÂ ƒ¿∆««¿»¿«¿ƒ«¬»«¬«ƒ…»≈
ÂÈÏÚÓ37. ≈»»

עובד 29) משמר כל היו, כהונה משמרות וארבעה עשרים
ה"ג. המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה שלו, בשבוע

במשנה.30) - ב טו, שלהם.31)תענית בשבוע
כל 32) השבוע, ימות כמנין אבות לבתי מתחלק שהמשמר

הי"א). שם (למעלה ביומו עובד א.33)אחד יז, שם
במשנה.34) - ב טו, היום,35)שם שלפני בלילה כלומר,

להלן. לא 36)וראה ביתֿאב אנשי אמרו: יז.) (שם בגמרא
ופירש  בעבודה". תמיד עוסקין שהן מפני בלילה, ולא ביום
אברים  הלילה כל מעלין שהיו "לפי טו:) (שם רש"י
השיגו  ומכאן שם. המשנה, בפירוש רבינו כתב וכן ופדרים",
כסףֿ (ועי' כן רבינו למד מהיכן צ"ע ואמנם הראב"ד.
"לא  אמרו: שהרי כנ"ל, מוכיח המשנה לשון וגם משנה).
ועי' היום, שלאחר בלילה מדובר הרי בלילה", ולא ביום

הגרע"א. ה"ה.37)בגליון למעלה ראה

.ÊÚ„BiL Ô‰k Ïk38‰Ê È‡Óe ‡e‰ ¯ÓLÓ ‰Ê È‡Ó »…≈∆≈«≈≈∆ƒ¿»≈≈∆
‰„B·Úa ÌÈÚe·˜ ÂÈ˙B·‡ ÈzaL Ú„BÈÂ ,‡e‰ ·‡ ˙Èa≈»¿≈«∆»≈¬»¿ƒ»¬»
‰È‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÔÈÈ ˙BzLÏ BÏ ¯eÒ‡ - [ÌBi‰]«»ƒ¿«ƒ»«»»
BlL ·‡ ˙Èa ¯ÈkÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ¯ÓLÓ ‰Ê È‡Ó Ú„BÈ≈«≈≈∆ƒ¿»¿≈«ƒ≈»∆

˙aL d˙B‡ Ïk ˙BzLÏ BÏ ¯eÒ‡ -39Bz¯ÓLnL »ƒ¿»»«»∆ƒ¿«¿
¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï .da ÔÈ„·BÚ40˙Èa ‡ÏÂ Bz¯ÓLÓ ¿ƒ»…»»«ƒƒ¿«¿¿…≈

Ï·‡ ;ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡L Ô˙B ÔÈc‰ - ÂÈ˙B·‡¬»«ƒ≈∆»ƒ¿«ƒ¿»¬»
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz41,„ÈÓz ˙BzLÏ ¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â , «»»«¿»»«¬≈À»ƒ¿»ƒ

BlL ·‡ ˙È·a Ú·wiL „Ú „·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»«¬…«∆ƒ»«¿≈»∆
.Bz¯ÓLÓ·e¿ƒ¿«¿

משמר 38) אנשי שאפילו (מזה אמרו "מכאן א: יז, בתענית
לשתות  אסורים כן גם כלל, היום באותו עובדים היו שלא
ביתֿאב  ומשמרת משמרתו שמכיר כהן כל רש"י), – יין
כל  יין לשתות אסור שם, קבועין אבותיו שבתי ויודע שלו,

היום". בלילה,39)אותו ובין ביום בין שבוע אותו כל
עובדים. היו יום באותו אולי להסתפק, יש יום כל שעל

הזה 41)שם.40) הבלבול היינו זו, קלקלה כלומר,
מהל' בפ"א (וראה תקנתו. היא זו – המשמרות שנתבלבלו

ה"ח). מגילה
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שם), וברש"י מה: בבכורות (ראה פסולה עבודתו – יהודה
והמצוה' ('התורה והמלבי"ם משנה' ב'כסף ועי' וצריךֿעיון,
משאר  שיכור היה שאם כאן שפסק שמה כתב שם)
מפני  זה אין כשירה, ועבודתו לוקה זה הרי המשכרים,
שם, (בכורות בעלֿמום שהוא מפני אלא יהודה, כרבי שפסק
– בבהמה ולא באדם הפוסל מום שהוא ומכיון במשנה),
וראה  ה"ו). (פ"ו להלן שפסק כמו עבודה, מחלל ואינו לוקה

גלאנטי. מהר"ם בשם הרמב"ם על הגרע"א בגליון

.‚ÈtÓ Lc˜nÏ Òk‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe¿≈∆»¿…≈¿ƒ»≈«ƒ¿»ƒ¿≈
,Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙e¯ÎM‰«ƒ¿»»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈

˙B¯B‰Ï18ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ elÙ‡ .Èe˙L ‡e‰Lk19B‡ ¿¿∆»¬ƒ»«¿»ƒ
.‰¯BÈ Ï‡ - ËÚÓ BzÚ„ ‰LazLÂ ·ÏÁ ‰˙L»»»»¿ƒ¿«¿»«¿¿««∆

‰¯B‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ ˙¯B‰Ïe :¯Ó‡pL20¯·„a ∆∆¡«¿…∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»
ÌÈ˜B„v‰ e‰eÚ„iL „Ú ‰¯Bza L¯ÙÓ ‡e‰L21- ∆¿…»«»«∆≈¿«¿ƒ

,¯B‰Ë Úc¯Ùv‰Â ,‡ÓË ı¯M‰L ‰¯B‰L ÔB‚k .¯zÓÀ»¿∆»∆«∆∆»≈¿«¿«¿≈«»
.‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,¯eÒ‡ Ìc‰Â¿«»»¿«≈»∆

פסול 18) כהן היה שאם "וכשם פ"א: כריתות בתוספתא
אסור  תלמידֿחכם או חכם היה אם כך מיתה, וחייב בעבודה
חכם  היה אם אומר, יהודה ברבי יוסי רבי ולהורות. ללמד

ללמד". תמרים 19)מותר אכל רב, "אמר ב: י, בכתובות
אכל  אם בין חילקו שלא הראשון, הלשון ולפי יורה". אל -
וכתבו  אכילה. לאחר תמרים אכל אם לבין לחוד, תמרים
כרבי  פסק שרב שאףֿעלֿפי אמר, ד"ה ה'תוספות' שם
להורות, הוא אסור המשכרים, שאר על חייב שאינו אליעזר
בשאר  מחייב דלא למאן שגם שם, בבכורות משמע וכן
והואֿ לעבודה, הוא פסול מחוללת, עבודתו ואין משכרים,
למעלה. המלבי"ם לדברי מתאים וזה להורות. שאסור הדין
בעלֿמום, מטעם פסלוהו שם בבכורות הרי צריךֿעיון, (אבל

בעלֿמום). לפסול אין הוראה שם.20)ולענין כריתות,
בדבר 21) שהמורה - א ד, בהוריות רבינו דברי מקור

סי' ליו"ד ש"ך ועי' הוראה. אינו – בו מודים שהצדוקים
כא. ס"ק רמב

.„‰¯Bz „nÏÏ ¯BkMÏ ¯zÓe22˙BÎÏ‰ elÙ‡Â , À»«ƒ¿«≈»«¬ƒ¬»
‰¯BÈ ‡lL ‡e‰Â ,˙BL¯„Óe23ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .24Úe·˜ ƒ¿»¿∆…∆¿ƒ»»»»»«

.‡È‰ ‰‡¯B‰ B„enlL ,„nÏÈ ‡Ï - ‰‡¯B‰Ï¿»»…¿«≈∆ƒ»»ƒ

שם.22) ובגמרא שם, בתוספתא יהודה ברבי יוסי כרבי
כנ"ל.23) למעשה. ב.24)הלכה יג, כריתות

.‰ÌÈÓ da ‰È‰Â „·Ïa ˙ÈÚÈ·¯ È„k ‰˙L25Ïk »»¿≈¿ƒƒƒ¿«¿»»»«ƒ»
CÏ‰ B‡ ,ËÚÓ ÔLÈ B‡ ,‡e‰L26¯·Ú ¯·k - ÏÈÓ È„k ∆»≈¿«»«¿≈ƒ¿»»«

„·ÚÏ ¯zÓe ÔÈi‰27,˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ . ««ƒÀ»«¬…¬»ƒ»»≈≈¿ƒƒ
ÔÈÙÈÒBÓ C¯c‰ B‡ ËÚÓ ˙L - ‚eÊÓ elÙ‡¬ƒ»≈«¿««∆∆ƒƒ

B˙e¯ÎLa28‡lL „Ú ˙e¯ÎM‰ ÈÙÏ ‡‰LÈ ‡l‡ . ¿ƒ¿∆»ƒ¿∆¿ƒ«ƒ¿«∆…
.ÌÏBÚaL ¯·c ÌeL B˙e¯ÎMÓ ¯‡MÈƒ»≈ƒƒ¿»»∆»»

ומכאן 25) להורות, מותר זה שבאופן אמרו שם, בכריתות
כתב: ה"א ולמעלה (כסףֿמשנה). עבודה לעבוד גם שמותר
אבל  שפטור ונראה פטור, כו' במים מזגה וכו' רביעית שתה
ולפיכך  המים, מן חוץ רביעית כשהיה מדובר שם – אסור

היה  כשהיין מדובר וכאן אסור, אבל פטור – במים כשמזגו
מותר  ולפיכך לרביעית, השלימוהו והמים מרביעית, פחות

(כסףֿמשנה). לכתחילה רכיבה 26)גם אבל הלך, דוקא
שם. בעירובין, כמבואר מפיגה, אינה מיל, לענין 27)כדי

בעירובין  הוראה ולענין ב. כב, בסנהדרין כן מפורש עבודה,
ב. מילין,28)סד, בשלשה מפיג רכוב אבל כשהלך, דוקא

שם. בעירובין, שמבואר כמו

.Â¯ÓLÓ ÈL‡29˙BzLÏ ÔÈ¯zÓ30Ï·‡ ,˙BÏÈla ÔÈÈ «¿≈ƒ¿»À»ƒƒ¿«ƒ«≈¬»
ÔzaL ÈÓÈa ‡Ï31˙B·‡ Èza ¯‡L elÙ‡Â .32ÏL …ƒ≈««»«¬ƒ¿»»≈»∆

„aÎz ‡nL ;ÌBi‰ Ô˙„B·Ú ÔÈ‡L ¯ÓLÓ33‰„B·Ú‰ ƒ¿»∆≈¬»»«∆»ƒ¿«»¬»
·‡ ˙Èa ÈL‡ ÏÚ34ÌÈ¯Á‡Ï eÎ¯ËˆÈÂ ,ÌBÈ ÏL ««¿≈≈»∆¿ƒ¿»¿«¬≈ƒ

B˙B‡ ÏL ·‡ ˙Èa ÈL‡Â .ÔÚiÒÏ Ôz¯ÓLÓ ÈL‡Ó≈«¿≈ƒ¿«¿»¿«¿»¿«¿≈≈»∆
‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ˙BzLÏ ÌÈ¯eÒ‡ ÌBi‰35‡nL ; «¬ƒƒ¿≈«≈««¿»∆»

‰ÏÈla ‰zLÈ36BÈÈ ¯Ò ‡Ï ÔÈ„ÚÂ B˙„B·ÚÏ ÌÈkLÈÂ ƒ¿∆««¿»¿«¿ƒ«¬»«¬«ƒ…»≈
ÂÈÏÚÓ37. ≈»»

עובד 29) משמר כל היו, כהונה משמרות וארבעה עשרים
ה"ג. המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה שלו, בשבוע

במשנה.30) - ב טו, שלהם.31)תענית בשבוע
כל 32) השבוע, ימות כמנין אבות לבתי מתחלק שהמשמר

הי"א). שם (למעלה ביומו עובד א.33)אחד יז, שם
במשנה.34) - ב טו, היום,35)שם שלפני בלילה כלומר,

להלן. לא 36)וראה ביתֿאב אנשי אמרו: יז.) (שם בגמרא
ופירש  בעבודה". תמיד עוסקין שהן מפני בלילה, ולא ביום
אברים  הלילה כל מעלין שהיו "לפי טו:) (שם רש"י
השיגו  ומכאן שם. המשנה, בפירוש רבינו כתב וכן ופדרים",
כסףֿ (ועי' כן רבינו למד מהיכן צ"ע ואמנם הראב"ד.
"לא  אמרו: שהרי כנ"ל, מוכיח המשנה לשון וגם משנה).
ועי' היום, שלאחר בלילה מדובר הרי בלילה", ולא ביום

הגרע"א. ה"ה.37)בגליון למעלה ראה

.ÊÚ„BiL Ô‰k Ïk38‰Ê È‡Óe ‡e‰ ¯ÓLÓ ‰Ê È‡Ó »…≈∆≈«≈≈∆ƒ¿»≈≈∆
‰„B·Úa ÌÈÚe·˜ ÂÈ˙B·‡ ÈzaL Ú„BÈÂ ,‡e‰ ·‡ ˙Èa≈»¿≈«∆»≈¬»¿ƒ»¬»
‰È‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÔÈÈ ˙BzLÏ BÏ ¯eÒ‡ - [ÌBi‰]«»ƒ¿«ƒ»«»»
BlL ·‡ ˙Èa ¯ÈkÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ¯ÓLÓ ‰Ê È‡Ó Ú„BÈ≈«≈≈∆ƒ¿»¿≈«ƒ≈»∆

˙aL d˙B‡ Ïk ˙BzLÏ BÏ ¯eÒ‡ -39Bz¯ÓLnL »ƒ¿»»«»∆ƒ¿«¿
¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï .da ÔÈ„·BÚ40˙Èa ‡ÏÂ Bz¯ÓLÓ ¿ƒ»…»»«ƒƒ¿«¿¿…≈

Ï·‡ ;ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡L Ô˙B ÔÈc‰ - ÂÈ˙B·‡¬»«ƒ≈∆»ƒ¿«ƒ¿»¬»
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz41,„ÈÓz ˙BzLÏ ¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â , «»»«¿»»«¬≈À»ƒ¿»ƒ

BlL ·‡ ˙È·a Ú·wiL „Ú „·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»«¬…«∆ƒ»«¿≈»∆
.Bz¯ÓLÓ·e¿ƒ¿«¿

משמר 38) אנשי שאפילו (מזה אמרו "מכאן א: יז, בתענית
לשתות  אסורים כן גם כלל, היום באותו עובדים היו שלא
ביתֿאב  ומשמרת משמרתו שמכיר כהן כל רש"י), – יין
כל  יין לשתות אסור שם, קבועין אבותיו שבתי ויודע שלו,

היום". בלילה,39)אותו ובין ביום בין שבוע אותו כל
עובדים. היו יום באותו אולי להסתפק, יש יום כל שעל

הזה 41)שם.40) הבלבול היינו זו, קלקלה כלומר,
מהל' בפ"א (וראה תקנתו. היא זו – המשמרות שנתבלבלו

ה"ח). מגילה
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.ÁB¯ÚO Ï„bL Ô‰k42Òk‰Ï BÏ ¯eÒ‡ -43ÔÓ …≈∆»«¿»»¿ƒ»≈ƒ
‰˙ÈÓ ·iÁ - „·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰44È„Èa «ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»««»ƒ»ƒ≈

„·ÚL ¯BkLk ,ÌÈÓL45Ïk ezLÈ ‡Ï ÔÈÈÂ :¯Ó‡pL . »«ƒ¿ƒ∆»«∆∆¡«¿«ƒ…ƒ¿»
‰Ó - eÁlLÈ ‡Ï Ú¯Ùe eÁl‚È ‡Ï ÌL‡¯Â ,Ô‰k…≈¿…»…¿«≈∆«…¿«≈«

.‰˙ÈÓa Ú¯t ÈÏc‚Ó Û‡ ,‰˙ÈÓa ÔÈÈ ÈÈe˙M¿≈«ƒ¿ƒ»«¿À¿≈∆«¿ƒ»

הי"א.42) להלן הט"ו.43)ראה ולהלן ה"א, למעלה ראה
ה"ט).44) (להלן עבודתו חילל לא פג,45)אבל סנהדרין

"ראשיכם  ו) י, (ויקרא במקרא מפורש שנאמר ואףֿעלֿפי ב.
פ' וב'ספרא' תמותו", ולא תפרומו לא ובגדיכם תפרעו, אל
תמותו, "ולא אמרו: מא) הלכה דמלואים, (מכילתא שמיני
כד. קטן במועד (וראה הן". שומע אתה לאו ממשמע
הפסוק  לדרוש הוצרכו כי יתכן – שם) הריטב"א ובחידושי
שאפשר  מספיק, אינו שמיני שבפרשת הפסוק כי הנ"ל,
שכבר  ולאחר לדורות. ולא לשעה רק נאמר שהוא לומר
שדין  וגו'" ישתו לא "ויין קבלה בדברי מהפסוק למדנו
הפסוק  כי עלֿידיֿזה לנו נתגלה יין, שתויי כדין ראש פרועי
לקרועי  ממנו ללמוד יש ושוב לדורות, גם הוא שמיני בפ'
להר"ן  המיוחסים בחידושים ועי' הי"ד, להלן ראה בגדים,
הביא  קסג) (לאֿתעשה המצוות' וב'ספר (כב:). בסנהדרין
מיתה, לחייב וגו'", תפרעו אל "ראשיכם הנ"ל הפסוק רבינו

עיי"ש.

.Ë‰„B·Ú ÔÈÏlÁÓ L‡¯‰ ÈÚe¯t ÔÈ‡Â46Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈¿≈»…¿«¿ƒ¬»««ƒ
.‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰˙ÈÓa ‡e‰L∆¿ƒ»¬»¿≈»

מיתה,46) לענין אלא יין לשתויי הוקשו שלא - ב יז, תענית
(שם). חילול לענין ולא

.È˙ÚLa ‡l‡ ÔÈi‰ ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«…¬ƒÀ¿»ƒ«««ƒ∆»ƒ¿«
Lc˜nÏ ‰‡Èa47‡l‡ Ú¯t Ïc‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ Ck , ƒ»«ƒ¿»»≈¬ƒ¿«≈∆«∆»

Lc˜nÏ ‰‡Èa ˙ÚLa48Ô‰Îa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿…≈
¯eÒ‡ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ;ËBÈ„‰49Ú¯t Ïc‚Ï50Ú¯˜ÏÂ ∆¿¬»…≈»»¿«≈∆«¿ƒ¿…«

ÂÈ„‚a51ÌÏBÚÏ52Lc˜na ‡e‰ „ÈÓz È¯‰L ,53CÎÏe . ¿»»¿»∆¬≈»ƒ«ƒ¿»¿»
.Ì¯ÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚·e Ú¯ÙÈ ‡Ï BL‡¯ ˙‡ :Ba ¯Ó‡∆¡«∆……ƒ¿»¿»»…ƒ¿…

(שנאמר 47) דאסור" הוא ביאה בזמן יין "שתויי א: יז, שם
בבואכם  אתך ובניך אתה תשת אל ושכר "יין ח) י, (ויקרא
הביא  שם לרש"י המיוחס ובפירוש וגו'". מועד אהל אל
החצר  אל בבואם כהן כל ישתו לא "ויין כא) (מד, מיחזקאל
"בזמן  שם בגמרא שכתוב כמו העתיק לא הפנימית").
המקדש  שבית בזמן שהכוונה לטעות אפשר שבזה ביאה"
"בשעת  אלא שם) לרש"י המיוחס בפירוש (ראה קיים
"כהן  הי"א: להלן כתב וכן עובד. כשהוא כלומר, ביאה"
כהן  אבל יום", לשלשים יום משלשים מגלח העובד הדיוט
וראה  המקדש, בזמן אפילו לגלח צריך אינו עובד שאינו

ובכסףֿמשנה. משתויי 48)בראב"ד ראש פרועי שלמדים
שם). (תענית, ב.49)יין יא, שלא 50)הוריות אפילו

פ"ה  למעלה וראה קסג). ל"ת המצוות' ('ספר אבלות כדרך
ה"ו. המקדש כלי המקדש,51)מהל' כלי (הל' מת על

המצוות'52)שם). ('ספר עבודה בשעת שלא אפילו
שם). המקדש כלי והל' קסד, טעם 53)לאֿתעשה זהו

– שאסור כיון אבל ולפרוע, לפרום התורה שאסרה למה

הל' למעלה ראה במקדש, שאינו בשעה אפילו הוא אסור
חייב  אינו התורה מן הרי עיון, צריך אבל שם. המקדש, כלי
ב'יריעות  וראה ה"ז. שם למעלה ראה במקדש, תמיד להיות

שלמה'.

.‡È¯ÈÊk .ÌBÈ ÌÈLÏL ?Ú¯t Ïec‚ ‡e‰ ‰nk54, «»ƒ∆«¿ƒ¿»ƒ
‰˙eÁt ˙e¯ÈÊ ÔÈ‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡««≈∆«¿«…¿≈¿ƒ¿»

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ55„·BÚ‰ ËBÈ„‰ Ô‰k ,CÎÈÙÏ .56Ál‚Ó - ƒ¿ƒ¿ƒ»…≈∆¿»≈¿«≈«
.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ

ב.54) כב, הקבלה"55)סנהדרין מפי הלכה זה "ודבר
ה"ב). נזירות מהל' למעלה 56)(פ"ג ראה עובד, דווקא

ה"י.

.·ÈÈL‡Â57¯ÓLÓ58¯tÒÏ ÔÈ¯eÒ‡59ÒaÎÏe60 ¿«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈¿«≈
ÔzaLa61ÔÈÏeÓ Ô‰Lk Ôz¯ÓLÓÏ eÏÚÈ ‡lL È„k ,62, ¿««»¿≈∆…«¬¿ƒ¿«¿»¿∆≈¿À»ƒ

ÔÈÁl‚Ó ‡l‡63ÔÈˆÁB¯Â64.eÏÚiL Ì„˜ ÔÈÒaÎÓe ∆»¿«¿ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ…∆∆«¬

כלי 57) מהל' פ"ו למעלה וראה במשנה, - ב טו, תענית
הי"א. ה"ג.58)המקדש פ"ד שם למעלה ראה

מלספר 59) אסורין מעמד ואנשי משמר "אנשי שם: במשנה,
והשמיט  השבת". כבוד מפני מותרין ובחמישי ומלכבס,
בפ"ו  למעלה רק והביאה האחרונה, הפיסקא את כאן רבינו
משנהֿלמלך  כסףֿמשנה, (ראה מעמד אנשי לענין שם
"ובחמישי  זו שבבא רבינו שדעת (ונראה ואורֿשמח).
שבתחילת  משמר לאנשי מכוונת אינה וכו'" מותרין
ה'מאירי' כתב שהרי שבסוף. מעמד לאנשי אלא הדברים,
"וגדולי  משמר) אנשי ד"ה המשנה בפירוש שם, (תענית
לספר  חייבים מיהא כהנים והלא שואלים, המפרשים
כאן. יש ניוול ומה הי"א), למעלה (ראה לשלשים משלשים
מספרין, יהו לא שבתם, בתוך שלשים יום הגיע אילו ועוד
כאן  אין מהם ובמחילה גזירה. מדין תורה איסור דוחין וכי
ועליו  ניוול, קצת יש שלשים שבתוך בפרע שאף קושיא,
בתוך  יספרו לא שבתם, לפני ספרו לא שאם אומר הוא
לספר  חייבים ודאי שלהם, שלשים יום הגיע אם הא שבתם,
שמותרים  יום, שלשים בתוך שמדובר ומכיון בשבתם". אף
לספר  להם שיתירו מסתבר לא במקדש, עבודה לעבוד
המקדש, מכבוד חמור שבת כבוד יהא שלא – שבת לכבוד
אומרים  ויש ו:), (יבמות לזה זה ומקדש שבת הוקשו והרי
אבל  צח). סי' ('יראים' מקדש ממורא שבת מורא שלמדו
יום, שלשים כשעברו אמורים הדברים מעמד באנשי
לספר  להם התירו ולכן בעבודה, הם אסורים שבמקדש
המוריה'). 'הר בדברי הי"ג להלן וראה השבת, לכבוד

(פ"ח 60) אותם מכבסין אין שהרי כהונה, לבגדי הכוונה אין
שלמה'). ('יריעות שלו חול לבגדי אלא ה"ה), שם

שלהם.61) שעוד 62)בשבוע ואףֿעלֿפי הי"ז. להלן ראה
עליו  יהיה שלא חכמים רצו תגלחתו, מיום שלשים עברו לא
שלא  הכוונה, ובכיבוס למעלה). (ראה קצת ניוול אפילו
למעלה). (ראה מלוכלכים כשהם שלו חול בבגדי יכנס

ראשם.63) כן 64)שערות אמרו הראש רחיצת שעל נראה
יז.). תענית ('מאירי'

.‚È‰ÓÏML ÈÓ65Ï‚¯‰ CB˙a Bz¯ÓLÓ66¯zÓ - ƒ∆»¿»ƒ¿«¿¿»∆∆À»
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Ï‚¯a Ál‚Ï67Ï‚¯‰ ·¯Úa ‰ÓÏL Ì‡ Ï·‡ .68BÈ‡ - ¿«≈«»∆∆¬»ƒ»¿»¿∆∆»∆∆≈
Ï‚¯‰ ·¯Úa ‡l‡ Ál‚Ó69. ¿«≈«∆»¿∆∆»∆∆

תנאֿקמא.65) כדעת - ב יז, קטן הרגל 66)מועד (כשחל
והר"ר  הריטב"א שפירשו כמו בשבת, באחד או בשבת

תלמיד בערב ידידיה לגלח יכול היה ולא שם, מפריש ר"י
רבינו  שלדעת הקודמת, בהלכה למעלה שכתבנו כמו הרגל,
מעמד  באנשי אלא השבת כבוד מפני בחמישי התירו לא
וב'הר  שם, ידידיה והר"ר בריטב"א ראה משמר, באנשי ולא

כאן). הרגל,67)המוריה' בערב לגלח יכול שלא מאחר
והר"ר 68)כנ"ל. (הריטב"א בשבת בשני הרגל שהיה כגון

הרגל. ערב ראשון ביום לגלח ויכול שם) ולא 69)ידידיה
ברגל.

.„È.‡e‰ „Á‡ L‡¯ ÈÚe¯t ÔÈ„Â ÌÈ„‚a ÈÚe¯˜ ÔÈcƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈…∆»
eÚ¯Ù˙ ‡Ï ÌÎÈL‡¯ :¯Ó‡pL70eÓ¯Ù˙ ‡Ï ÌÎÈ„‚·e ∆∆¡«»≈∆…ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿…

„·Ú Ì‡ ‡‰ ;e˙Ó˙ ‡ÏÂ71·iÁ - ÌÈ„‚a Úe¯˜ ‡e‰Â ¿…»À»ƒ»«¿¿«¿»ƒ«»
‡ÏÂ ‰¯Lk B˙„B·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓƒ»ƒ≈»«ƒ««ƒ∆¬»¿≈»¿…

dÏlÁ72. ƒ¿»

תפרעו.70) אל מכילתא 71)צ"ל: שמיני, פ' 'ספרא'
ה"ח. למעלה וראה מא. הלכה פרוע 72)דמלואים כמו

פ"ח  המקדש (כלי למעלה שכתב (ומה ה"ט). (למעלה ראש
עבודתו  מקורעין בגדיו היו שאם ל), הערה ועיי"ש ה"ד.
כשתקנו  מדובר וכאן בגדים. מחוסר מטעם היינו פסולה,
מחוסר  שלגבי ישרה), שאינה תפירה =) בשלילה הקרע
קרוע  לגבי אבל שתוקן, כיון קרוע, בגד זה  אין בגדים
דינו  אבלות שלגבי כיון שלול, שהוא אףֿעלֿפי בגדים,
מהל' (פ"ט שבעה לאחר כן לעשות מותר שהרי כקרוע,
ראה  המתים, על שקורעים כדרך קרוע עודנו – ה"א) אבל

הסמוכה). בהלכה

.ÂËÒÎ Ì‡ ,‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰k ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»…≈«»≈»¬»ƒƒ¿«
ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ73¯‡MÓ ¯BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L ‡e‰Â ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒƒƒ¿»

C¯„k ÌÈ„‚a Úe¯˜ B‡ ,L‡¯ Úe¯t B‡ ,ÔÈ¯kLÓ‰«¿«¿ƒ¿«…¿«¿»ƒ¿∆∆
ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL74‰„B·Ú „·Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆¿ƒ««≈ƒ««ƒ∆…»«¬»

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -75ÒÎÂ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ; ¬≈∆∆ƒ¿»»¬»¿ƒ¿«
‰„B·Ú‰ ˙ÚLa76‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰Â ,‰Îk ÏeÓ ƒ¿«»¬»¿À»»»«¬≈À¿»∆…

.ÒkÈƒ»≈

ה"א.73) פ"ו ולהלן ה"א, למעלה כלומר,74)ראה
אבל  מהל' (פ"ח טפח שהוא מת, על שקורעים כשיעור
למדו  תפרומו" לא "בגדיכם הנ"ל מהפסוק שהרי ה"ב).
שלמה', ב'יריעות ראה המת, על קריעה דין כד.) קטן (מועד

הי"ד. האולם 75)ולמעלה "בין מ"ט: פ"א בכלים
ראש  ופרועי מומין בעלי שאין ממנו, מקודש ולמזבח
- ב מד, ביומא כמאןֿדאמר רבינו וסובר לשם". נכנסים

ראב"ד. ועי' דאורייתא, פ'76)שמעלות ב'ספרא' הוא כן
עבודה, בשעת אלא חייב שאינו "ומנין ה"ד: פ"א שמיני
עבודה  בשעת רבינו, ומפרש ובניך", אתה תלמודֿלומר
(כסףֿ בלילה ולא ביום כלומר, לעבודה, הראויה בשעה

משנה).

.ÊË‡ˆBi‰ ÔÈ„Â ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ ‰Îk ÒÎp‰ ÔÈ„Â¿ƒ«ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈

‡e‰ „Á‡ ÌMÓ77ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ»∆»≈«¿∆»»¿ƒƒ«ƒ
- ‡ˆÈÂ ÌL ÂÈ„‚a Ú¯˜ B‡ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«»«¿»»»¿»»

.‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡ÈˆÈa „·Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ∆¿≈ƒ»«ƒƒ»«»ƒ»

שם.77) 'ספרא'

.ÊÈÒk‰Ï ,Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈
‡e‰Lk ,ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ˙lÁzÓ ,Blk Lc˜nÏ«ƒ¿»Àƒ¿ƒ«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿∆

Ïee C¯c L‡¯ Úe¯t B‡ ¯BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L78B‡ ¿«ƒƒ¿«…∆∆ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ;‰¯‰Ê‡· BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„‚a Úe¯¿̃«¿»ƒ««ƒ∆≈»«¿»»∆≈∆

LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙ÈaÏ ‡¯BÓe „B·k79.ÏeÓ Ba ÒkiL »»««ƒ«»¿«»∆ƒ»≈¿À»
˙ÙÏÁÓ ‰OÚpL „Ú B¯ÚO Ï„bL Ï‡¯OÈ Ï·‡80‡ÏÂ ¬»ƒ¿»≈∆»«¿»«∆«¬»«¿∆∆¿…

.Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ïee C¯„ ‰È‰»»∆∆ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈¿∆¿«ƒ¿»≈

יכנסו 78) שלא יז.) (תענית שאמרו ממה ללמוד יש כן
הי"ב. למעלה ראה מנוולין. כשהן ראה 79)למשמרתן

ה"אֿב. הבחירה בית מהל' פ"ז שמואל 80)למעלה שהרי
יב) א, (שמואלֿא שנאמר סו.), (נזיר נזיר היה הנביא
(פ"ג  היה עולם ונזיר שם) (נזיר ראשו" על יעלה לא "ומורה
(שם, עולם עד ה' בבית יושב והיה הט"ז), נזירות מהל'
בן  "יואל מדרש: בשם א יואל שמעוני' וב'ילקוט כב),
פתואל  שמו נקרא למה אמרין רבנן שמואל), (בן פתואל
יהיה  שלא כדי והיינו הזאת". כבתולה בשערו מסלסל שהיה
שהיה  "מי מח:) (נזיר שאמרו (וממה שמח'). ('אור מנוול
יום  שלשים שבתוך לפי להקשות, אין נזיר", והוא כהןֿגדול

ראש). פרוע נקרא אינו

ה'תש"פ  טבת ט' שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ביום 1) אלא הקדשים לקודש נכנס גדול כהן שאין בו יבואר

עבודה. בשעת שלא לקודש הנכנס כהן ודין הכפורים,

.‡ÌBiÓ ‡l‡ ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎ ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡≈…≈»ƒ¿»¿…∆«√»ƒ∆»ƒ
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ÌÈ¯etk‰2L„wÏ ÒÎ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ .3 «ƒƒ¿«ƒƒ¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆

ÌBÈ ÏÎa ‰„B·ÚÏ4. »¬»¿»

עבודה.2) על 4)להיכל.3)בשעת הקטורת להקטיר
להדליק  וכן משנה). (כסף בהיכל שהוא הזהב מזבח
וראה  הנרות, ולהטבת הפנימי, מזבח ולדישון המנורה,
שהיו  יא הלכה המקדש כלי מהלכות ה בפרק למעלה

להשתחוות. להיכל נכנסים

.·ÌÈ‰k‰ Ïk e¯‰Ê‰Â5L„˜Ï B‡ L„wÏ eÒkÈ ‡lL ¿À¿¬»«…¬ƒ∆…ƒ»¿«…∆¿…∆
‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL ÌÈL„w‰6‡·È Ï‡Â :¯Ó‡pL . «√»ƒ∆…ƒ¿«¬»∆∆¡«¿«»…

L„w‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎ·7˙ÈaÓ ;ÌÈL„w‰ L„˜ ‰Ê - ¿»≈∆«…∆∆…∆«√»ƒƒ≈
¯È‰Ê‰Ï - ˙Î¯tÏ8˙Èa‰ Ïk ÏÚ9. «»…∆¿«¿ƒ«»««ƒ

אחיך 5) "או וֿז): הלכה א פרשה מות אחרי (פרשת בספרא
אל  דבר לומר תלמוד - יבוא בלא הבנים ואין יבוא בבל
אחיך  לומר תלמוד ומה אחיך, לומר תלמוד שאין אהרן,
אומר  הוא "וכן נוסף: שם טוב ובלקח הבנים". את לרבות
אחיו". בן לוט והוא אחיו, נשבה כי אברם וישמע

המצוות 6) (ספר השכינה לפני ויראה למקדש כבוד משום
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Ï‚¯a Ál‚Ï67Ï‚¯‰ ·¯Úa ‰ÓÏL Ì‡ Ï·‡ .68BÈ‡ - ¿«≈«»∆∆¬»ƒ»¿»¿∆∆»∆∆≈
Ï‚¯‰ ·¯Úa ‡l‡ Ál‚Ó69. ¿«≈«∆»¿∆∆»∆∆

תנאֿקמא.65) כדעת - ב יז, קטן הרגל 66)מועד (כשחל
והר"ר  הריטב"א שפירשו כמו בשבת, באחד או בשבת

תלמיד בערב ידידיה לגלח יכול היה ולא שם, מפריש ר"י
רבינו  שלדעת הקודמת, בהלכה למעלה שכתבנו כמו הרגל,
מעמד  באנשי אלא השבת כבוד מפני בחמישי התירו לא
וב'הר  שם, ידידיה והר"ר בריטב"א ראה משמר, באנשי ולא

כאן). הרגל,67)המוריה' בערב לגלח יכול שלא מאחר
והר"ר 68)כנ"ל. (הריטב"א בשבת בשני הרגל שהיה כגון

הרגל. ערב ראשון ביום לגלח ויכול שם) ולא 69)ידידיה
ברגל.

.„È.‡e‰ „Á‡ L‡¯ ÈÚe¯t ÔÈ„Â ÌÈ„‚a ÈÚe¯˜ ÔÈcƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈…∆»
eÚ¯Ù˙ ‡Ï ÌÎÈL‡¯ :¯Ó‡pL70eÓ¯Ù˙ ‡Ï ÌÎÈ„‚·e ∆∆¡«»≈∆…ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿…

„·Ú Ì‡ ‡‰ ;e˙Ó˙ ‡ÏÂ71·iÁ - ÌÈ„‚a Úe¯˜ ‡e‰Â ¿…»À»ƒ»«¿¿«¿»ƒ«»
‡ÏÂ ‰¯Lk B˙„B·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓƒ»ƒ≈»«ƒ««ƒ∆¬»¿≈»¿…

dÏlÁ72. ƒ¿»

תפרעו.70) אל מכילתא 71)צ"ל: שמיני, פ' 'ספרא'
ה"ח. למעלה וראה מא. הלכה פרוע 72)דמלואים כמו

פ"ח  המקדש (כלי למעלה שכתב (ומה ה"ט). (למעלה ראש
עבודתו  מקורעין בגדיו היו שאם ל), הערה ועיי"ש ה"ד.
כשתקנו  מדובר וכאן בגדים. מחוסר מטעם היינו פסולה,
מחוסר  שלגבי ישרה), שאינה תפירה =) בשלילה הקרע
קרוע  לגבי אבל שתוקן, כיון קרוע, בגד זה  אין בגדים
דינו  אבלות שלגבי כיון שלול, שהוא אףֿעלֿפי בגדים,
מהל' (פ"ט שבעה לאחר כן לעשות מותר שהרי כקרוע,
ראה  המתים, על שקורעים כדרך קרוע עודנו – ה"א) אבל

הסמוכה). בהלכה

.ÂËÒÎ Ì‡ ,‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰k ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»…≈«»≈»¬»ƒƒ¿«
ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ73¯‡MÓ ¯BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L ‡e‰Â ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒƒƒ¿»

C¯„k ÌÈ„‚a Úe¯˜ B‡ ,L‡¯ Úe¯t B‡ ,ÔÈ¯kLÓ‰«¿«¿ƒ¿«…¿«¿»ƒ¿∆∆
ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL74‰„B·Ú „·Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆¿ƒ««≈ƒ««ƒ∆…»«¬»

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -75ÒÎÂ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ; ¬≈∆∆ƒ¿»»¬»¿ƒ¿«
‰„B·Ú‰ ˙ÚLa76‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰Â ,‰Îk ÏeÓ ƒ¿«»¬»¿À»»»«¬≈À¿»∆…

.ÒkÈƒ»≈

ה"א.73) פ"ו ולהלן ה"א, למעלה כלומר,74)ראה
אבל  מהל' (פ"ח טפח שהוא מת, על שקורעים כשיעור
למדו  תפרומו" לא "בגדיכם הנ"ל מהפסוק שהרי ה"ב).
שלמה', ב'יריעות ראה המת, על קריעה דין כד.) קטן (מועד

הי"ד. האולם 75)ולמעלה "בין מ"ט: פ"א בכלים
ראש  ופרועי מומין בעלי שאין ממנו, מקודש ולמזבח
- ב מד, ביומא כמאןֿדאמר רבינו וסובר לשם". נכנסים

ראב"ד. ועי' דאורייתא, פ'76)שמעלות ב'ספרא' הוא כן
עבודה, בשעת אלא חייב שאינו "ומנין ה"ד: פ"א שמיני
עבודה  בשעת רבינו, ומפרש ובניך", אתה תלמודֿלומר
(כסףֿ בלילה ולא ביום כלומר, לעבודה, הראויה בשעה

משנה).

.ÊË‡ˆBi‰ ÔÈ„Â ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ ‰Îk ÒÎp‰ ÔÈ„Â¿ƒ«ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈

‡e‰ „Á‡ ÌMÓ77ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ»∆»≈«¿∆»»¿ƒƒ«ƒ
- ‡ˆÈÂ ÌL ÂÈ„‚a Ú¯˜ B‡ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«»«¿»»»¿»»

.‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡ÈˆÈa „·Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ∆¿≈ƒ»«ƒƒ»«»ƒ»

שם.77) 'ספרא'

.ÊÈÒk‰Ï ,Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈
‡e‰Lk ,ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ˙lÁzÓ ,Blk Lc˜nÏ«ƒ¿»Àƒ¿ƒ«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿∆

Ïee C¯c L‡¯ Úe¯t B‡ ¯BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L78B‡ ¿«ƒƒ¿«…∆∆ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ;‰¯‰Ê‡· BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„‚a Úe¯¿̃«¿»ƒ««ƒ∆≈»«¿»»∆≈∆

LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙ÈaÏ ‡¯BÓe „B·k79.ÏeÓ Ba ÒkiL »»««ƒ«»¿«»∆ƒ»≈¿À»
˙ÙÏÁÓ ‰OÚpL „Ú B¯ÚO Ï„bL Ï‡¯OÈ Ï·‡80‡ÏÂ ¬»ƒ¿»≈∆»«¿»«∆«¬»«¿∆∆¿…

.Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ïee C¯„ ‰È‰»»∆∆ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈¿∆¿«ƒ¿»≈

יכנסו 78) שלא יז.) (תענית שאמרו ממה ללמוד יש כן
הי"ב. למעלה ראה מנוולין. כשהן ראה 79)למשמרתן

ה"אֿב. הבחירה בית מהל' פ"ז שמואל 80)למעלה שהרי
יב) א, (שמואלֿא שנאמר סו.), (נזיר נזיר היה הנביא
(פ"ג  היה עולם ונזיר שם) (נזיר ראשו" על יעלה לא "ומורה
(שם, עולם עד ה' בבית יושב והיה הט"ז), נזירות מהל'
בן  "יואל מדרש: בשם א יואל שמעוני' וב'ילקוט כב),
פתואל  שמו נקרא למה אמרין רבנן שמואל), (בן פתואל
יהיה  שלא כדי והיינו הזאת". כבתולה בשערו מסלסל שהיה
שהיה  "מי מח:) (נזיר שאמרו (וממה שמח'). ('אור מנוול
יום  שלשים שבתוך לפי להקשות, אין נזיר", והוא כהןֿגדול

ראש). פרוע נקרא אינו

ה'תש"פ  טבת ט' שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ביום 1) אלא הקדשים לקודש נכנס גדול כהן שאין בו יבואר

עבודה. בשעת שלא לקודש הנכנס כהן ודין הכפורים,

.‡ÌBiÓ ‡l‡ ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎ ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡≈…≈»ƒ¿»¿…∆«√»ƒ∆»ƒ
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ÌÈ¯etk‰2L„wÏ ÒÎ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ .3 «ƒƒ¿«ƒƒ¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆

ÌBÈ ÏÎa ‰„B·ÚÏ4. »¬»¿»

עבודה.2) על 4)להיכל.3)בשעת הקטורת להקטיר
להדליק  וכן משנה). (כסף בהיכל שהוא הזהב מזבח
וראה  הנרות, ולהטבת הפנימי, מזבח ולדישון המנורה,
שהיו  יא הלכה המקדש כלי מהלכות ה בפרק למעלה

להשתחוות. להיכל נכנסים

.·ÌÈ‰k‰ Ïk e¯‰Ê‰Â5L„˜Ï B‡ L„wÏ eÒkÈ ‡lL ¿À¿¬»«…¬ƒ∆…ƒ»¿«…∆¿…∆
‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL ÌÈL„w‰6‡·È Ï‡Â :¯Ó‡pL . «√»ƒ∆…ƒ¿«¬»∆∆¡«¿«»…

L„w‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎ·7˙ÈaÓ ;ÌÈL„w‰ L„˜ ‰Ê - ¿»≈∆«…∆∆…∆«√»ƒƒ≈
¯È‰Ê‰Ï - ˙Î¯tÏ8˙Èa‰ Ïk ÏÚ9. «»…∆¿«¿ƒ«»««ƒ

אחיך 5) "או וֿז): הלכה א פרשה מות אחרי (פרשת בספרא
אל  דבר לומר תלמוד - יבוא בלא הבנים ואין יבוא בבל
אחיך  לומר תלמוד ומה אחיך, לומר תלמוד שאין אהרן,
אומר  הוא "וכן נוסף: שם טוב ובלקח הבנים". את לרבות
אחיו". בן לוט והוא אחיו, נשבה כי אברם וישמע

המצוות 6) (ספר השכינה לפני ויראה למקדש כבוד משום
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סח). תעשה הקדש 7)לא "אל להיות: שצריך [נראה
פני  "אל הפסוק: לסוף והכוונה הקדשים", קדש זה [וגו']
של  דינו מה ידענו לא ועדיין הארון, ליד והיינו הכפרת".

לפרוכת]. מבפנים הבית מיתה.8)כל ולא מלקות לחייב
ר'9) וכדעת הקדשים), קודש (=בית הפנימי הבית [היינו

לפרוכת  ומבית כולו ההיכל "כל שעל כז: במנחות יהודה
פני  ואל במיתה), ולא ארבעים (=במלקות בארבעים

במיתה"]. הארון) (=ליד הכפורת

.‚ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎpL Ô‰k10˙BÓÈ ¯‡La …≈∆ƒ¿«¿…∆«√»ƒƒ¿»¿
‰M‰11ÏB„b Ô‰k B‡ ,ÏB„b Ô‰k ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa , «»»≈…≈∆¿≈…≈»…≈»

k‰ ÌBÈa BÏ ÒÎpL- ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡lL ÌÈ¯et ∆ƒ¿«¿«ƒƒ∆…ƒ¿«»¬»
‰nÎÂ .˙eÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿…»¿«»
BÓk ,Úa¯‡ ?ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÌLÏ ÒÎ ‡e‰ ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿»¿»¿«ƒƒ«¿«¿
‰˙ÈÓ ·iÁ - ˙ÈLÈÓÁ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¬ƒƒ«»ƒ»

ÌÈÓL È„Èa12. ƒ≈»«ƒ

הארון.10) ליד "ואל 11)כלומר, ח): הלכה (שם בספרא
ימות  שאר לרבות הקדש אל הכיפורים יום זה עת בכל יבא

יום 12)השנה". זה עת בכל יבא "ואל (שם): בספרא
עת, בכל אלא יום, בכל כתיב מדלא "פירוש הכיפורים"
שיש  פי על שאף הכתוב, הקפיד היום בעתות מינה שמע
לבא". לו ראויים היום עיתות כל לא לבוא, רשאי שהוא עת

.„ÌÈL„w‰ L„˜Ï ıeÁ L„wÏ ÒÎp‰Â13‡lL ¿«ƒ¿»«…∆¿…∆«√»ƒ∆…
˙BÂÁzL‰Ï B‡ ‰„B·ÚÏ14- ÏB„b ÔÈa ËBÈ„‰ ÔÈa , «¬»¿ƒ¿«¬≈∆¿≈»

˙¯tk‰ Èt Ï‡ :¯Ó‡pL .‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡Â ,‰˜BÏ15 ∆¿≈«»ƒ»∆∆¡«∆¿≈««…∆
¯‡L ÏÚÂ ,‰˙ÈÓa ÌÈL„w‰ L„˜ ÏÚ - ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿…»«…∆«√»ƒ¿ƒ»¿«¿»

.‰˜BÏÂ Â‡Ïa ˙Èa‰««ƒ¿«¿∆

הרי 13) הארון אל קרב שלא שכל ב, הלכה למעלה ראה
הקדשים". לקדש "חוץ בכלל שלא 14)הוא כלומר,

בכלל  שהשתחוויה מותר, להשתחוות שהרי להשתחוות,
היא. "אל 15)עבודה הפסוק תחילת הביא שלא מכיוון

ר' כדעת שדעתו נראה הפסוק, סוף אלא לפרוכת", מבית
ליד  היינו הכפורת, פני על אלא מיתה חייב שאינו יהודה,

הארון.

.‰- „·Ïa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL Ô‰k…≈∆»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»¬»ƒ¿«
ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÔÈa .‰˙ÈÓ ·iÁ16:¯Ó‡pL . «»ƒ»≈…≈»≈…≈∆¿∆∆¡«

‡Ï ,¯ÓBÏk .e˙Óz Ôt e‡ˆ˙ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tÓeƒ∆«…∆≈…≈¿∆»À¿«…
‰¯Ê‚ ÈtÓ ÌÈÙeÁ„e ÌÈÏ‰·Ó e‡ˆ˙Â ‰„B·Ú eÁÈpz«ƒ¬»¿≈¿¿…»ƒ¿ƒƒ¿≈¿≈»
‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :ÏB„b Ô‰Îa ¯Ó‡pL ‰Ê ÔÎÂ .BÊ¿≈∆∆∆¡«¿…≈»ƒ«ƒ¿»…≈≈
ÁÈpÈ ‡lL ,„·Ïa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡l‡ BÈ‡ -≈∆»ƒ¿«»¬»ƒ¿«∆…«ƒ«

.‡ˆÈÂ B˙„B·Ú¬»¿≈≈

מב16ֿ) הלכה דמילואים (מכילתא שמיני פרשת בספרא
ולא  יוצא אינו אימתי יחלל, ולא יצא לא המקדש "ומן מג):
ובניו  אהרן אלא לי אין וכו', עבודה בשעת אומר הוי יחלל
הדורות? כל של לכהנים מניין וכו', המשחה בשמן שנתרבו
רבינו, וסובר עליכם". ה' משחת שמן כי לומר תלמוד
פי  על שאף הדורות, שבכל הדיוטים לכהנים אף שהכוונה
אינו  וזה עליכם" ה' משחת שמן "כי ז) י, (ויקרא שנאמר

בשמן  נמשח הוא רק לדורות שהרי גדול, בכהן אלא
על  נמשחתם", הקדש בשמן "כי נאמר שלא מכיוון המשחה.
אלא  בשמן, הנמשחים גדולים לכהנים הכוונה שאין כרחנו
ה', משחת אבל נמשחים, שאינם הדיוטים לכהנים אף
שנאמר  כמו לדורות, עליהם היא אהרן, בני בו שנמשחו
וגו' אותם ומשחת וגו' תקריב בניו "ואת ידֿטו) מ, (שמות
בשם  משנה (כסף עולם" לכהונת משחתם להם להיות והיתה
צו). פרשת סוף התורה על ובפירוש המצוות בספר הרמב"ן

.ÂBÊ ‰¯‰Ê‡ ˙L ‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡17?ÏB„b Ô‰Îa ƒ≈ƒ¿≈»ƒ¿≈«¿»»¿…≈»
˙nL ÚÓLÂ B˙„B·Úa Lc˜na ‰È‰L ËBÈ„‰ Ô‰kL∆…≈∆¿∆»»«ƒ¿»«¬»¿»«∆≈
È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙Ó BÏB ≈∆«»¿ƒ¿«≈»»««ƒ∆≈

Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ18;ÔB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,„·BÚ BÈ‡ - ≈ƒ«ƒ¿»≈≈ƒ¿≈∆≈
ÔÈa ,B˙„B·Ú ÏlÁ - ‰¯Bz ÏL ÔB‡ ‡e‰Â „·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿≈∆»ƒ≈¬»≈
„·BÚ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ .¯eaˆ Ôa¯˜a ÔÈa „ÈÁÈ Ôa¯˜a¿»¿«»ƒ≈¿»¿«ƒ¬»…≈»≈

ÔB‡ ‡e‰Lk19‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :¯Ó‡pL , ¿∆≈∆∆¡«ƒ«ƒ¿»…≈≈¿…
da ˜ÒBÚ ‰È‰L ‰„B·Ú „·ÚÈÂ ·LÈ ,¯ÓBÏk .ÏlÁÈ20 ¿«≈¿«≈≈¿«¬…¬»∆»»≈»

.˙ÏlÁ˙Ó dÈ‡Â¿≈»ƒ¿«∆∆

יצא".17) לא המקדש "ומן בשעת 18)של כלומר,
אחר, כהן ידי על שתיגמר עד שם עומד אלא העבודה
משנה). (כסף לקדשים בזיון היא העבודה בשעת שהיציאה
שהיו  אהרן בבני שם) (ויקרא המפורש מהפסוק לכך וראיה

תצאו". לא מועד אהל "ומפתח הדיוטים: של 19)כהנים
עבודתו. מחלל אינו דרבנן אונן אבל כלשון 20)תורה

גדול  כהן (פירוש: ומקריב עומד "היה יג:) (יומא הברייתא
ר' וכו' המזבח גבי על היה) המתחיל דיבור שם תוספות -
אבל  בה, עוסק שהיה עבודה רק משמע יגמור". אומר יוסי

אסור. - בעבודה להתחיל

.ÊÌ‡ :¯ÓÁÂ ÏwÓ ?‰ÏeÒt ÔB‡‰ ˙„B·ÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬«»≈¿»ƒ«»…∆ƒ
,ÔB‡ ;ÏlÁ - „·Ú Ì‡ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ,ÌeÓ ÏÚa««∆≈¿»»ƒƒ»«ƒ≈≈
È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÌÈL„˜a ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»¿»»ƒ∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒ

ÏlÁiL ‡e‰ ÔÈc - epnÓ21. ƒ∆ƒ∆¿«≈

"ומן 21) מהפסוק רבינו הביא קסה עשה המצוות בספר
אחר  "הא - יב) כא, (ויקרא יחלל" ולא יצא לא המקדש

חילל". יצא שלא

.Á¯eÒ‡ - ÔB‡ „·BÚ ÏB„b Ô‰kL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…≈»≈≈»
ÏÎ‡Ï22¯Ó‡pL ;ÌÈL„˜a23ÈzÏÎ‡Â :24ÌBi‰ ˙‡hÁ ∆¡…¿»»ƒ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»«

·¯Úa ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡ ÔÎÂ .ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰25ÔB‡ . «ƒ«¿≈≈¿»¿≈≈≈∆¡…»∆∆≈
‰˜BÏ BÈ‡ - „·ÚL26ÌÈL„˜a ÚbÏ ¯zÓe .27ÏÚ Û‡ ∆»«≈∆À»ƒ«¿»»ƒ««

‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡lL ;Ï·Ë ‡lL Èt28, ƒ∆…»«∆…»«¬»∆»«¬ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ‚a Ï·‡¬»ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

אוכל".22) ולא אונן מקריב גדול "כהן יב: הוריות
הגדול.23) הכהן שאין 24)באהרן אמרו קא. בזבחים

למדו  דורות וקדשי שעה. לקדשי אלא זה מפסוק ללמוד
"לא  שם): (דברים בו שנאמר שני, ממעשר וחומר בקל

ממנו". באוני פי 25)אכלתי על [שאף צט. צח: זבחים
כמה  נוטל אלא לחלוקה, זקוק אינו אונן, שאינו גדול שכהן
יב  הלכה המקדש כלי מהלכות ה פרק (למעלה שרוצה
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כשהוא  - יח) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י פרק ולהלן
בחלוקה]. אפילו נוטל אינו לאו 26)אונן, בו שאין משום

יצא  "לא הכתוב מדקדוק או וחומר בקל נלמד אלא מפורש,
הלכה  למעלה ראה חילל", יצא שלא אחר "הא - יחלל" ולא

משנה. בכסף וראה הדין, מן עונשים ואין צח:27)ז. שם
מהלכות  י"ב בפרק כתב וכן שלפנינו. הנוסחא לפי במשנה
אינו  "אונן שם המשנה ובפירוש טו. הלכה הטומאות אבות
שאונן  הוגה ישראל ארץ נוסחת המשנה בפירוש אבל נוגע".

שם). טוב יום (תוספות בקדש לאכול שטובל 28)אסור
אבות  והלכות כא. וחגיגה צא: (פסחים האכילה לפני

שם). הטומאות

.ËÌÈ·B¯w‰ ÔÓ ˙Ó BÏ ˙nL ‰Ê ?ÔB‡ e‰Ê È‡≈∆≈∆∆≈≈ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L29- „·Ïa ‰˙Èn‰ ÌBÈa , ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»ƒ¿«

‰¯Bz ÔÈc ÔB‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰30ÔB‡ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ , «ƒ¿»≈ƒ»¿«¿»≈
È¯·cÓÌÈ¯ÙBÒ31. ƒƒ¿≈¿ƒ

ב 29) (פרק מאחיו" ואחותו ואחיו ובתו, בנו ואביו, "אמו
שם). עיין א, הלכה אבל עבודתו 30)מהלכות ומחלל

ו). הלכה כרבי 31)(למעלה עבודתו. מחלל ואינו מדרבנן,
וכרבי. שמעון

.ÈÌ˙B‡ Ïk - ¯a˜ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰‰ML ˙Óe≈∆»»»ƒ¿««»ƒ¿«»»
ÔÎÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«««ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz BÈ‡Â ,‰¯e·w‰ ÌBÈ32˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿≈≈≈¿ƒ»ƒ∆≈
‰¯e·w‰ ÌBÈ Ïk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡Ï B¯·˜e ˙Ó BÏ≈¿»¿«««ƒ»»«¿»
Ï·BËÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡Â ·È¯˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¿≈≈¿»»ƒƒƒ¿≈∆¿≈

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL ÌBÈÂ .·¯ÚÏ ÏÎB‡Â33ËewÏ ÌBÈÂ ¿≈»∆∆¿¿»¿»¿ƒ
˙BÓˆÚ34BÏÈÏ OÙBz BÈ‡L ,‰¯e·˜ ÌBÈk ‡e‰ È¯‰ - ¬»¬≈¿¿»∆≈≈≈

ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â Ï·BË CÎÈÙÏ .Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»≈¿≈¿»»ƒ
Ba ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÌLk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ Ï·‡ .·¯ÚÏ»∆∆¬»«ƒ»¿≈∆»∆¡…
BÏÈÏa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ck ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈL„»̃»ƒƒ«»»»∆¡…¿≈
ÏÎB‡ ‡e‰L ,„·Ïa ÁÒt‰ ÔÓ ıeÁ ;Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ«∆«ƒ¿«∆≈

·¯ÚÏ35.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk , »∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שיום 32) (שם) רבי כדעת ולא ק: שם חכמים כדעת
לילו. תופס למיתתו.33)הקבורה יום שלושים בתוך

יום 34) וגם קרובה שמועה יום שגם ק: בזבחים ברייתא
הרי  מדרבנן, אפילו לילותיהם תופשים אינם עצמות ליקוט

מדרבנן. אלא אינם אלו שכיוון 35)שימים שם. פסחים
שאינה  קדשים באכילת - מדרבנן אלא אינה לילה שאנינות
בפסח  אבל דבריהם, חכמים ביטלו לא עשה, מצוות אלא

דבריהם. חכמים ביטלו בכרת, שהוא

.‡È‰Ú·L Ïk ÂÈ˙Ba¯˜ ÁlLÓ BÈ‡ Ï·‡‰36elÙ‡ , »»≈≈¿«≈«»¿¿»»ƒ¿»¬ƒ
‰B·Ï B‡ ÌÈˆÚ B‡ ÔÈÈ37Ú¯ˆÓ ÔÎÂ .38ÁlLÓ BÈ‡ «ƒ≈ƒ¿»¿≈¿…»≈¿«≈«

‰Án‰ Ï‡ ‰‡È·Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ Ïk .ÂÈ˙Ba¯˜39 »¿¿»»¿«∆≈»¿ƒ»∆««¬∆
˜ÙÒ Ba LÈ ‰cÓ‰ Ï·‡ .‰·¯˜‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ -40Ì‡ ≈»¿«¿»»¬»«¿À∆≈»≈ƒ

- ÂÈÏÚ e·È¯˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁlLÓ BÈ‡ Ì‡ ÁlLÓ¿«≈«ƒ≈¿«≈«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»»
‰ˆ¯41. ƒ¿»

"בזמן 36) שם) קטן ומועד (זבחים שמעון ר' של בברייתא
ביום  אלא אינו ואונן אונן" שהוא בזמן ולא שלם שהוא

הנ"ל  מהברייתא למדו שם קטן מועד בגמרא אבל המיתה,
י"א  פרק תחילת זבחים בתוספתא מפורש וכן לאבל גם

שבעה. כל קרבנות מביא האונן שם:37)שאין בזבחים
שלמים  זבח "ואם א ג, (ויקרא שלמים אומר שמעון "ר'
ואינו  מביאן, עליו) מיושבת (שדעתו שלם כשהוא קרבנו")
וכו' העולה וכו' התודה את לרבות מניין אונן, כשהוא מביא
והמנחות  העופות וכו' ואשם חטאת וכו' ופסח מעשר בכור
כל  קרבנו שלמים לומר תלמוד והלבונה, והעצים והיין
כשהוא  מביא ואינו מביא שלם כשהוא מביא, שהוא קרבנות

שנאמר 38)אונן". ממה שמעון ר' כן למד טז. קטן במועד
"בזמן  חטאתו" יקריב וגו' בואו "וביום כז) מד, (יחזקאל
אינו  לביאה ראוי שאינו בזמן להקרבה, ראוי לביאה שראוי

להקרבה". נשלח 39)ראוי שהמצורע לויה, מחנה היא [זו
בא  כשהוא היינו בואו". "וביום בו נאמר שכן ממנה, גם
מהלכות  ד (פרק ניקנור לשער נשים לעזרת השמיני ביום
פשוט  זה ולפי לויה. מחנה שהוא ב) הלכה כפרה מחוסרי
שאינו  לויה, למחנה מחוץ נשלח הוא שאף לזב, הדין שהוא

שמותר בו, וכיוצא שרץ טמא אבל קרבנותיו. לו משלח
קרבנותיו]. הוא משלח לויה, למחנה ש"כל 40)להיכנס

(=לשמים) היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם
מנודה  שמא בזה חז"ל והסתפקו קרבנותיהם", ושלחו
פי  על ואף טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות
אמותיו  בארבע לעמוד שאסור העם, עם לבוא רשאי שאינו
אפילו  כלל לבוא ראוי שאינו למצורע, דומה שאינו ייתכן -

יחידי. לבוא ראוי מנודה ואילו שלא 41)יחידי, שמכיוון
בכל  רבינו דעת וכן מספק. לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה

שבקרבנות. הבעיות

.·ÈB· ‡ˆBiÎÂ ı¯L ‡ÓË42˙‡ ÔÈÁlLÓ Ï¯Ú‰Â ¿≈∆∆¿«≈¿∆»≈¿«¿ƒ∆
Ì‰È˙Ba¯˜43ÁÒtÓ ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Óe44ÔÈ‡L , »¿¿≈∆«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆«∆≈

ı¯L ‡ÓË ÏÚ B˙B‡ ÔÈËÁBL45ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â , ¬ƒ«¿≈∆∆¿≈¬ƒ«
˙Ó ‡ÓË Ï·‡ .¯‡a˙iL BÓk ,ÁÒt Ï¯Ú‰46ÔÈ‡ - ∆»≈∆«¿∆ƒ¿»≈¬»¿≈≈≈

ÏÏk Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó47¯‰ËiL „Ú48. «¿ƒƒ»»»¿»¿»«∆ƒ¿»

לבוא 42) ראוי שאינו זב אבל נשים. לעזרת לבוא [שראויים
שלא  שרץ בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת
אם  אבל כדלהלן, פסח, קרבן עליו שוחטין אין ולפיכך טבל
ו  בפרק כמפורש פסח, קרבן גם עליו שוחטין - טבל

א]. הלכה פסח קרבן "בכל 43)מהלכות סב. בפסחים
בזבחים  הוא וכן קרבנותיהם". משלחין וטמא ערל הזבחים

לאכול.44)כב: שראוי מי על אלא אותו שוחטין שאין
טבל.45) שלא זמן ממה 46)כל כן ולמדו שם. זבחים

טמא  יהיה כי איש "איש יֿיא) ט, (במדבר בפסח שנאמר
אם  ואפילו וגו'", השני בחודש לה' פסח ועשה וגו' לנפש
טבל, וגם כדין עליו והוזה פסח בערב להיות שלו שביעי חל
עליו, וזורקין שוחטין אין בלילה לאכול ראוי שהוא
לקרבן  הדין והוא שם. פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש

דרום,47)אחר. וזקני לקיש ריש בזה נחלקו שם בזבחים
לכתחילה, עליו שוחטין אין דרום לזקני שגם שם, ואמרו
(כסף  בדיעבד אפילו פסול - המחמיר לקיש לריש כן ואם

השמיני 48)משנה). וביום וטבילה, הזאות אחר היינו
למעלה. ראה שלו,
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כשהוא  - יח) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י פרק ולהלן
בחלוקה]. אפילו נוטל אינו לאו 26)אונן, בו שאין משום

יצא  "לא הכתוב מדקדוק או וחומר בקל נלמד אלא מפורש,
הלכה  למעלה ראה חילל", יצא שלא אחר "הא - יחלל" ולא

משנה. בכסף וראה הדין, מן עונשים ואין צח:27)ז. שם
מהלכות  י"ב בפרק כתב וכן שלפנינו. הנוסחא לפי במשנה
אינו  "אונן שם המשנה ובפירוש טו. הלכה הטומאות אבות
שאונן  הוגה ישראל ארץ נוסחת המשנה בפירוש אבל נוגע".

שם). טוב יום (תוספות בקדש לאכול שטובל 28)אסור
אבות  והלכות כא. וחגיגה צא: (פסחים האכילה לפני

שם). הטומאות

.ËÌÈ·B¯w‰ ÔÓ ˙Ó BÏ ˙nL ‰Ê ?ÔB‡ e‰Ê È‡≈∆≈∆∆≈≈ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L29- „·Ïa ‰˙Èn‰ ÌBÈa , ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»ƒ¿«

‰¯Bz ÔÈc ÔB‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰30ÔB‡ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ , «ƒ¿»≈ƒ»¿«¿»≈
È¯·cÓÌÈ¯ÙBÒ31. ƒƒ¿≈¿ƒ

ב 29) (פרק מאחיו" ואחותו ואחיו ובתו, בנו ואביו, "אמו
שם). עיין א, הלכה אבל עבודתו 30)מהלכות ומחלל

ו). הלכה כרבי 31)(למעלה עבודתו. מחלל ואינו מדרבנן,
וכרבי. שמעון

.ÈÌ˙B‡ Ïk - ¯a˜ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰‰ML ˙Óe≈∆»»»ƒ¿««»ƒ¿«»»
ÔÎÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«««ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz BÈ‡Â ,‰¯e·w‰ ÌBÈ32˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿≈≈≈¿ƒ»ƒ∆≈
‰¯e·w‰ ÌBÈ Ïk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡Ï B¯·˜e ˙Ó BÏ≈¿»¿«««ƒ»»«¿»
Ï·BËÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡Â ·È¯˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¿≈≈¿»»ƒƒƒ¿≈∆¿≈

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL ÌBÈÂ .·¯ÚÏ ÏÎB‡Â33ËewÏ ÌBÈÂ ¿≈»∆∆¿¿»¿»¿ƒ
˙BÓˆÚ34BÏÈÏ OÙBz BÈ‡L ,‰¯e·˜ ÌBÈk ‡e‰ È¯‰ - ¬»¬≈¿¿»∆≈≈≈

ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â Ï·BË CÎÈÙÏ .Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»≈¿≈¿»»ƒ
Ba ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÌLk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ Ï·‡ .·¯ÚÏ»∆∆¬»«ƒ»¿≈∆»∆¡…
BÏÈÏa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ck ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈL„»̃»ƒƒ«»»»∆¡…¿≈
ÏÎB‡ ‡e‰L ,„·Ïa ÁÒt‰ ÔÓ ıeÁ ;Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ«∆«ƒ¿«∆≈

·¯ÚÏ35.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk , »∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שיום 32) (שם) רבי כדעת ולא ק: שם חכמים כדעת
לילו. תופס למיתתו.33)הקבורה יום שלושים בתוך

יום 34) וגם קרובה שמועה יום שגם ק: בזבחים ברייתא
הרי  מדרבנן, אפילו לילותיהם תופשים אינם עצמות ליקוט

מדרבנן. אלא אינם אלו שכיוון 35)שימים שם. פסחים
שאינה  קדשים באכילת - מדרבנן אלא אינה לילה שאנינות
בפסח  אבל דבריהם, חכמים ביטלו לא עשה, מצוות אלא

דבריהם. חכמים ביטלו בכרת, שהוא

.‡È‰Ú·L Ïk ÂÈ˙Ba¯˜ ÁlLÓ BÈ‡ Ï·‡‰36elÙ‡ , »»≈≈¿«≈«»¿¿»»ƒ¿»¬ƒ
‰B·Ï B‡ ÌÈˆÚ B‡ ÔÈÈ37Ú¯ˆÓ ÔÎÂ .38ÁlLÓ BÈ‡ «ƒ≈ƒ¿»¿≈¿…»≈¿«≈«

‰Án‰ Ï‡ ‰‡È·Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ Ïk .ÂÈ˙Ba¯˜39 »¿¿»»¿«∆≈»¿ƒ»∆««¬∆
˜ÙÒ Ba LÈ ‰cÓ‰ Ï·‡ .‰·¯˜‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ -40Ì‡ ≈»¿«¿»»¬»«¿À∆≈»≈ƒ

- ÂÈÏÚ e·È¯˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁlLÓ BÈ‡ Ì‡ ÁlLÓ¿«≈«ƒ≈¿«≈«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»»
‰ˆ¯41. ƒ¿»

"בזמן 36) שם) קטן ומועד (זבחים שמעון ר' של בברייתא
ביום  אלא אינו ואונן אונן" שהוא בזמן ולא שלם שהוא

הנ"ל  מהברייתא למדו שם קטן מועד בגמרא אבל המיתה,
י"א  פרק תחילת זבחים בתוספתא מפורש וכן לאבל גם

שבעה. כל קרבנות מביא האונן שם:37)שאין בזבחים
שלמים  זבח "ואם א ג, (ויקרא שלמים אומר שמעון "ר'
ואינו  מביאן, עליו) מיושבת (שדעתו שלם כשהוא קרבנו")
וכו' העולה וכו' התודה את לרבות מניין אונן, כשהוא מביא
והמנחות  העופות וכו' ואשם חטאת וכו' ופסח מעשר בכור
כל  קרבנו שלמים לומר תלמוד והלבונה, והעצים והיין
כשהוא  מביא ואינו מביא שלם כשהוא מביא, שהוא קרבנות

שנאמר 38)אונן". ממה שמעון ר' כן למד טז. קטן במועד
"בזמן  חטאתו" יקריב וגו' בואו "וביום כז) מד, (יחזקאל
אינו  לביאה ראוי שאינו בזמן להקרבה, ראוי לביאה שראוי

להקרבה". נשלח 39)ראוי שהמצורע לויה, מחנה היא [זו
בא  כשהוא היינו בואו". "וביום בו נאמר שכן ממנה, גם
מהלכות  ד (פרק ניקנור לשער נשים לעזרת השמיני ביום
פשוט  זה ולפי לויה. מחנה שהוא ב) הלכה כפרה מחוסרי
שאינו  לויה, למחנה מחוץ נשלח הוא שאף לזב, הדין שהוא

שמותר בו, וכיוצא שרץ טמא אבל קרבנותיו. לו משלח
קרבנותיו]. הוא משלח לויה, למחנה ש"כל 40)להיכנס

(=לשמים) היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם
מנודה  שמא בזה חז"ל והסתפקו קרבנותיהם", ושלחו
פי  על ואף טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות
אמותיו  בארבע לעמוד שאסור העם, עם לבוא רשאי שאינו
אפילו  כלל לבוא ראוי שאינו למצורע, דומה שאינו ייתכן -

יחידי. לבוא ראוי מנודה ואילו שלא 41)יחידי, שמכיוון
בכל  רבינו דעת וכן מספק. לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה

שבקרבנות. הבעיות

.·ÈB· ‡ˆBiÎÂ ı¯L ‡ÓË42˙‡ ÔÈÁlLÓ Ï¯Ú‰Â ¿≈∆∆¿«≈¿∆»≈¿«¿ƒ∆
Ì‰È˙Ba¯˜43ÁÒtÓ ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Óe44ÔÈ‡L , »¿¿≈∆«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆«∆≈

ı¯L ‡ÓË ÏÚ B˙B‡ ÔÈËÁBL45ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â , ¬ƒ«¿≈∆∆¿≈¬ƒ«
˙Ó ‡ÓË Ï·‡ .¯‡a˙iL BÓk ,ÁÒt Ï¯Ú‰46ÔÈ‡ - ∆»≈∆«¿∆ƒ¿»≈¬»¿≈≈≈

ÏÏk Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó47¯‰ËiL „Ú48. «¿ƒƒ»»»¿»¿»«∆ƒ¿»

לבוא 42) ראוי שאינו זב אבל נשים. לעזרת לבוא [שראויים
שלא  שרץ בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת
אם  אבל כדלהלן, פסח, קרבן עליו שוחטין אין ולפיכך טבל
ו  בפרק כמפורש פסח, קרבן גם עליו שוחטין - טבל

א]. הלכה פסח קרבן "בכל 43)מהלכות סב. בפסחים
בזבחים  הוא וכן קרבנותיהם". משלחין וטמא ערל הזבחים

לאכול.44)כב: שראוי מי על אלא אותו שוחטין שאין
טבל.45) שלא זמן ממה 46)כל כן ולמדו שם. זבחים

טמא  יהיה כי איש "איש יֿיא) ט, (במדבר בפסח שנאמר
אם  ואפילו וגו'", השני בחודש לה' פסח ועשה וגו' לנפש
טבל, וגם כדין עליו והוזה פסח בערב להיות שלו שביעי חל
עליו, וזורקין שוחטין אין בלילה לאכול ראוי שהוא
לקרבן  הדין והוא שם. פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש

דרום,47)אחר. וזקני לקיש ריש בזה נחלקו שם בזבחים
לכתחילה, עליו שוחטין אין דרום לזקני שגם שם, ואמרו
(כסף  בדיעבד אפילו פסול - המחמיר לקיש לריש כן ואם

השמיני 48)משנה). וביום וטבילה, הזאות אחר היינו
למעלה. ראה שלו,
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושכל 1) המקדש, מן טמאים לשלח המצוה בו תתבאר

ממנו. שילוחו חמור - מחבירו חמורה שטומאתו

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰ Ïk ÁlLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2, ƒ¿«¬≈¿«≈«»«¿≈ƒƒ«ƒ¿»
‰Án‰ ÔÓ eÁlLÈÂ :¯Ó‡pL3·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk4ÏÎÂ ∆∆¡«ƒ«¿ƒ««¬∆»»«¿»»¿…

LÙÏ ‡ÓË5. »≈»»∆

לא.2) עשה המצוות , ספר היו:3)ראה  מחנות שלש 
פ"ז  למעלה ראה ישראל, ומחנה לויה מחנה שכינה, מחנה
במחנה  המדובר וכאן יא. הלכה הבחירה בית מהלכות

ה). הערה ב הלכה (להלן סו:4)שכינה פסחים ראה
למחנה", מחוץ אל "ויצא א כג, בדברים זו מצוה ונכפלה
מצותֿעשה". "זו שם) (דברים תצא בספרי ואמרו

מת.5) טמא כלומר,

.·‰ÈÎL ‰ÁÓ ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ ‰Án‰ ‰Ê6, ∆««¬∆»»»«¬≈¿ƒ»
ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ Á˙tÓ ‡e‰L7È‡ ÚÓBL .8, ∆ƒ∆«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ

„Á‡ ÌB˜Óa ÔzLÏL ˙Ó ‡ÓËe ·f‰Â Ú¯ˆn‰L9. ∆«¿…»¿«»¿≈≈¿»¿»¿»∆»
‰ÁnÏ ıeÁÓ ,·LÈ „„a :Ú¯ˆÓa ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ¿…»»»≈≈ƒ««¬∆

Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ ‰Ê - B·LBÓ10ÌÈÏLe¯È Á˙tÓ ‡e‰L , »∆«¬≈ƒ¿»≈∆ƒ∆«¿»«ƒ
ÌÈÙÏÂ11Ú¯ˆn ‰Ó .12‰¯eÓÁ B˙‡ÓhL ,13¯eÓÁ , ¿ƒ¿ƒ«¿…»∆À¿»¬»»

B¯·Á ÁelMÓ BÁelL14,‰¯eÓÁ B˙‡ÓhL Ïk Û‡ ; ƒƒƒ«¬≈«…∆À¿»¬»
˙‡ ÔÈÁlLÓ CÎÈÙÏ .B¯·Á ÁelMÓ BÁelL ¯eÓÁ»ƒƒƒ«¬≈¿ƒ»¿«¿ƒ∆

˙BÁÓ LÏLÏ ıeÁ Ú¯ˆn‰15ıeÁ ‡e‰L , «¿…»¿»«¬∆
ÌÈÏLe¯ÈÏ16‰‡È·a ‡nËÓ ‡e‰L ÈtÓ ,17ÔÈ‡M ‰Ó ƒ»«ƒƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ»«∆≈

‡nËÓ ·f‰18. «»¿«≈

המצוות 6) ובספר סח. ופסחים נשא, פרשת בתחלת ספרי
ולשון  וכו' שכינה מחנה הוא כאן האמור זה "ומחנה (שם):
אזהרה  המחנה, מן וישלחו שם) במדבר נשא (פ' ספרי
זה  ציווי נכפל וכבר בטומאה, למקדש יכנסו שלא לטמאים
לא  אשר איש בך יהיה כי יתעלה אמרו והוא אחר, בלשון
כג, (דברים למחנה מחוץ אל ויצא לילה מקרה טהור יהיה
שכינה". מחנה למחנה", "מחוץ באמרו כאן רצה יא).

מחנות:7) שלש במדבר שהיו "כשם כי המקדש, שבבית
בירושלים. היו כך ישראל, ומחנה לויה ומחנה שכינה מחנה
מפתח  ישראל, מחנה – הבית הר פתח ועד ירושלים מפתח
ניקנור  משערי לויה, מחנה – ניקנור שערי ועד הבית הר
פ"א, קמא בבא כלים (תוספתא שכינה" מחנה – ולפנים
בית  בהלכות למעלה וראה .(10 570 עמ' צוקרמנדל הוצאת
ח. משנה א פרק כלים המשנה ובפירוש שם, הבחירה

זב 8) וכל צרוע כל המחנה מן "וישלחו של הנ"ל מהפסוק
שם. בספרי זה וכל לנפש", טמא משולחים 9)וכל כלומר,

בלבד. שכינה "בדד 10)ממחנה של המשמעות זוהי כי
משנה). (כסף במחיצתו אחר ואין שם, לבדו שהוא ישב",

שם.11) שם.12)תוספתא נשא פ' שהרי 13)ספרי
ההלכה. סוף להלן ראה בביאה, בו 14)מטמא רק שהרי

ישראל. ממחנה גם משולח שהוא פ'15)שמענו ספרא
יד. הלכה יב פרק כלים 16)תזריע ממסכת בפ"א ראה

וראה  חומה. המוקפות מעיירות גם משולח הוא כי ז, משנה
הלכה  ולהלן יג, הלכה שם הבחירה בית בהלכות למעלה

בימי 17)ח. בין לבית, בביאתו "מטמא כלומר, שם. ספרי
אשר  כל נטמא לבית נכנס כיצד? הסגר, בימי בין החלט
יב, הלכה צרעת טומאת מהלכות י פרק (להלן וכו'" בבית

ד). משנה פ"א בכלים גם בביאה 18)וראה מטמא שאין
מהלכות  ובפ"א ג, הלכה (להלן ובמושב במשכב אלא
"מאי  אמרו: סז: ובפסחים א). הלכה ומושב משכב טומאת
בתשמיש  ואסור ופרימה, פריעה טעון שכן דמצורע, חומריה
בזה  שכתב מה וראה כשם, ד"ה שם בתוספות ועיין המטה".

כאן. המוריה בהר

.‚ÈzLÏ ıeÁ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ˙B·ÊÂ ÔÈ·Ê ÔÈÁlLÓe¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰Ï ıeÁ ‡e‰L ,˙BÁÓ19ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ÈtÓ , «¬∆¿«««ƒƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ

Ô·‡‰ ˙ÁzÓ elÙ‡ ·LBn‰Â ·kLn‰20ÔÈ‡M ‰Ó «ƒ¿»¿«»¬ƒƒ««»∆∆«∆≈
‡nËÓ ˙n‰21. «≈¿«≈

טו,19) הלכה הבחירה בית מהלכות ז פרק למעלה ראה
ח. משנה א פרק רבינו 20)ובכלים זאת וביאר בספרי. שם

"היו  שאם ה, הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות בפ"ו
למרכב  או למשכב העשוי הכלי מן למעלה גדולות אבנים
המרכב  או המשכב נטמא מלמעלה, האבנים על הזב ונישא

טומאה". אב נראה 21)ונעשה וכן סט: בנדה הוא כן
פג: בשבת

.„¯‰Ï Òk‰Ï ¯zÓ - BÓˆÚ ˙n‰ elÙ‡ ,˙Ó ‡ÓË¿≈≈¬ƒ«≈«¿À»¿ƒ»≈¿«
˙Èa‰22BnÚ ÛÒBÈ ˙BÓˆÚ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆∆¡««ƒ«∆∆«¿≈ƒ

.‰iÂÏ‰ ‰ÁÓa BnÚ -ƒ¿«¬≈«¿ƒ»

א,22) פרק קמא בבא כלים בתוספתא היא זו הלכה כל
כ. וסוטה מה. נזיר סז. בפסחים והובאה

.‰ÏÈÁ‰23È‡ÓËe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ epnÓ ÔÈÁlLÓ - «≈¿«¿ƒƒ∆¿≈»ƒ¿≈≈
˙Bc ÈÏÚB·e ˙Ó24ÌBÈ Ïe·Ë Ï·‡ ;25,ÌLÏ ÒÎ ≈¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

Ï·Ë ¯·kL26. ∆¿»»«

כי 23) ג הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה ראה
עשרה  גובהו סביב מקיף סורג הבית) (=מהר ממנו "לפנים
אמות". עשר גובהו החיל הסורג מן ולפנים טפחים,

וכל 24) טז. הלכה ז פרק שם למעלה הוא וכן שם. כלים
מותרים, נשים בעזרת אפילו התורה מן אבל מדרבנן, זה
פרק  ורא"ש ר"ש ראה ישראל, עזרת עד לויה מחנה זה שכל

ח. משנה כלים ממסכת שמשו.25)א העריב ולא שטבל
אותו.26) משלחים נשים מעזרת שרק שם במשנה נראה כן

מן  יום טבול נרחיק "ולא שם: המשנה בפירוש גם כתב וכן
כבר  יום שטבול לפי מת, טמא שהרחקנו (מה) כמו החיל
שם. ספרי וראה מת", כטמא האדם את מטמא ואינו נטהר,

.ÂÌBÈ Ïe·Ë epnÓ ÔÈÁlLÓ - ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚ27Ï·‡ , ∆¿««»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿¬»
ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ‡Ï28·È¯Ú‰ ÌÈ¯etk ¯qÁnL ; …¿À«ƒƒ∆¿À«ƒƒ∆¡ƒ

BLÓL29È¯·cÓ ‰iÂÏ ‰ÁÓa ÌBÈ Ïe·Ë ¯eq‡Â . ƒ¿¿ƒ¿¿«¬≈¿ƒ»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ30. ¿ƒ

הלכה 27) הבחירה בית מהלכות ז פרק ולמעלה שם, כלים
משלחים 28)יז. ישראל מעזרת שרק שם, בכלים נראה כן

אחר  ויולדת מצורע וזבה, זב הוא, כיפורים ומחוסר אותו.
ראה  קרבנותיהם, הביאו לא ועדיין השמש והעריב שטבלו
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א. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות פ"א כלומר,29)להלן
אין  שמשו, שהעריב כיון – חמורה היתה טומאתו כי אף
שמשו. העריב לא שעדיין טבולֿיום, כמו אותו מרחיקים
שטבולֿ כפרה, ממחוסר חמור יום טבול אמרו: שם ובספרי
בתרומה. מותר כיפורים ומחוסר בתרומה, אסור יום

בית 30) מהלכות ז פרק למעלה רבינו כתב וכן מדרבנן.
ה. הוריות ז: יבמות צב: פסחים וראה יז, הלכה הבחירה

לב: וזבחים

.ÊÏ‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ31ÌÈ¯etk ¯qÁÓ elÙ‡ - ÌÈÙÏÂ ≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿À«ƒƒ
ÌLÏ ÒkÈ ‡Ï32‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë ¯‰Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL ,33; …ƒ»≈¿»∆¬«ƒ…»«»√»¿»

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ∆»∆»«…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…
.d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ƒ¿¿»»√»»

שכינה.31) מחנה מתחיל וראה 32)שכאן שם. כלים
יח. הלכה שם הבחירה בית פג:33)בהלכות בסנהדרין

במקדש, ששימש כפרה מחוסר לענין זה מפסוק כן למדו
שנאמר  אחר, מפסוק למדו למקדש כניסה לענין ואילו
"טומאתו  – בו" טומאתו עוד יהיה "טמא יג) יט, (במדבר
המוריה. בהר וראה ח:) (מכות כיפורים" מחוסר לרבות בו,

.Á˙Èa‰ ¯‰Ó ÁlLÓ‰ ‡Óh‰34¯·BÚ - ÒÎ Ì‡ , «»≈«¿À»≈«««ƒƒƒ¿«≈
‰OÚ˙ ‡Ïa35‰Ê - ‰ÁnÏ ıeÁÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ; ¿…«¬∆∆∆¡«¿»»ƒ««¬∆∆
‰ÈÎL ‰ÁÓ36‰Ê - ‰Án‰ CBz Ï‡ ‡·È ‡ÏÂ , «¬≈¿ƒ»¿…»…∆««¬∆∆
‰iÂÏ ‰ÁÓ37- ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL Ú¯ˆÓ ÔÎÂ . «¬≈¿ƒ»¿≈¿…»∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

‰˜BÏ38˙BÙwn‰ ÌÈ¯Ú‰ ¯‡LÏ ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒƒ¿«ƒ¿»∆»ƒ«À»
‰ÓBÁ39È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,40:¯Ó‡pL ÈÙÏ , »««ƒ∆≈««¿ƒ∆∆¡«

‰˜BÏ BÈ‡ - ·LÈ „„a41. »»≈≈≈∆

מהו 34) א, הלכה הבחירה בית מהלכות ה פרק למעלה ראה
הבית. קמא 35)הר בבא כלים תוספתא ראה לוקה. וגם

לאֿתעשה.36)פ"א. ולא עשה אלא אין הנ"ל בפסוק
יטמאו  "ולא משום בלאֿתעשה שעובר י הלכה להלן וראה

מחניהם". לא37ֿ)את המצוות בספר הוא עח,כן תעשה
אמרו  הגמרא במסקנת סח. בפסחים אבל שד. לאוין ובסמ"ג
יבא  ולא לויה. מחנה זה למחנה, מחוץ אל "ויצא להיפך:
תצא  בספרי הוא וכן שכינה", מחנה זה המחנה, תוך אל
למחנה, מחוץ אל ויצא אומר: התימני "ר"ש שם) (דברים
שכינה". מחנה זה המחנה, תוך אל יבא ולא לויה. מחנה  זה

בכסףֿמשנה. שם 38)וראה (הובאה שם כלים תוספתא
מצורעים  "נכנסו ח): משנה א פרק כלים המשנה בפירוש
רב  שאמר (ומה הארבעים". את לוקין החומה מן לפנים
פטור, ממחיצתו לפנים שנכנס "מצורע סז.) (פסחים חסדא
הערים  לשאר הכוונה כי יתכן לעשה", הכתוב שניתקו

להלן). ראה חומה, כלים 39)המוקפות רא"ש פירוש ראה
נון, בן יהושע מימות מוקפות שיהו "והוא ז: משנה א פרק
ימכור  כי איש בהר בפ' דדרשינן חומה ערי דבתי דומיא
ולהבא, מכאן חומה הקיפוה יכול חומה, עיר מושב בית
מימות  חומה מוקפת שהיא חומה, עיר מושב בית ת"ל

שם. הר"ש כתב וכן נון". בן שם:40)יהושע בכלים
מתוכן  שמשלחין ממנה, מקודשות חומה המוקפות "עיירות
בית  מהלכות ז פרק למעלה גם וראה המצורעים", את

יג. הלכה המשנה 41)הבחירה בפירוש גם רבינו כתב כן

רבינו  מפרש כן כי (ויתכן ח. משנה בסוף א פרק לכלים
הנ"ל). שם בפסחים חסדא רב דברי

.ËÌÈBÓL ‰˜BÏ - ˙Èa‰ ¯‰Ï Ú¯ˆn‰ ÒÎ42Ï·‡ . ƒ¿««¿…»¿«««ƒ∆¿ƒ¬»
˙Ó ‡ÓË43ÌBÈ Ïe·Ë B‡44B‡ ,ÌÈL ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ¿≈≈¿∆ƒ¿«¿∆¿«»ƒ

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ45Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ¿À«ƒƒ∆ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒ
¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰˜BÏ BÈ‡L.˙ec ∆≈∆«ƒ«««¿

להר 42) כניסתו על וארבעים לירושלים, כניסתו על ארבעים
מן  לפנים מצורעים "נכנסו שם: כלים תוספתא ראה הבית,
להר  ויולדות נדות וזבות זבין הארבעים, את לוקין החומה
ויולדות  "כו' מגיה: הגר"א ובהגהת שמונים", לוקין - הבית
שם), בפסחים (וכ"ה ארבעים לוקין הבית להר שנכנסו
הדבר  פלא אבל שמונים". לוקה הבית להר שנכנס מצורע
תוספתא  הביא ח משנה א פרק כלים במסכת רבינו שהרי
ראשונים  בתוספת וראה הגר"א. כהגהת שלא כמקורה זו

מותר 43)שם. התורה מן כי ביארנו ה הלכה למעלה
ז  פרק למעלה גם וראה נשים, לעזרת ליכנס מת לטמא

יז. הלכה הבחירה בית הלכה 44)מהלכות למעלה ראה
לטבולֿ מותר התורה מן כי שם, הבחירה בית ובהלכות ו,

נשים. לעזרת ליכנס בברייתא 45)יום שאמרו אףֿעלֿפי
(=לעזרת  לעזרה שנכנסו כפרה "מחוסרי כז: במנחות
הוא  וכן כרת", ענוש במזיד חטאת, חייב בשוגג ישראל)
"כל  (29 569 עמ' צוק"מ הוצ' פ"א ב"ק  (כלים בתוספתא
ישראל), (=עזרת ולפנים ניקנור משער שנכנסו הטמאים
ועל  כרת זדונן על חייבין אלו הרי כפרה, מחוסרי הן אפילו
אלא  אינו זה - הראב"ד), בהשגת (ראה חטאת" שגגתן
אבל  יז:), (זבחים כזב" דזב, כיפורים "מחוסר דאמר למאן
וכמה  כזב" לאו דזב, כיפורים "מחוסר היא רבינו דעת
מהלכות  בפי"ח הוא וכן בכסףֿמשנה. ראה לדבר, ראיות
בית  הלכות למעלה נראה וכן יד. הלכה המוקדשין פסולי
הלכה  ופ"ט ד, הלכה פ"ד ולהלן יח, הלכה שם הבחירה

יא.

.ÈÌÈ‡ÓË ÁelML ÌLÎe46Lc˜n‰ ÔÓ47Ck ,‰OÚa ¿≈∆ƒ«¿≈ƒƒ«ƒ¿»«¬≈»
eÒÎ Ì‡48‰OÚ˙ ‡Ïa ÌÈ¯·BÚ -49‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ƒƒ¿¿¿ƒ¿…«¬∆∆∆¡«¿…

‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê - Ì‰ÈÁÓ ˙‡ e‡nËÈ50. ¿«¿∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»

א).46) הלכה (למעלה וגו'" המחנה מן "וישלחו שנאמר
מחנה  זו למחנה, מחוץ "ויצא ח הלכה למעלה גם וראה

ולפנים.47)שכינה". ישראל מעזרת שכינה, מחנה היינו
שכינה.48) זוטא 49)למחנה וספרי יד: מכות ראה

עז. לאֿתעשה המצוות ובספר שם, כלומר,50)לבמדבר
בלאֿתעשה  עוברים נכנסו, אם שכינה ממחנה הנשלחים
למחנה  נכנסו אם לויה, ממחנה הנשלחים אלו ואילו הנ"ל,
אל  יבוא "לא שנאמר משום אחר, בלאֿתעשה עוברים לויה,

ח. הלכה למעלה ראה המחנה", תוך

.‡ÈÌ‡ Ï·‡ ,ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯·BÚ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈≈∆»ƒ≈ƒ¿«¬»ƒ
Ï‡Â :˙„ÏBÈa ¯Ó‡pL ?¯eËt - ‰È¯BÁ‡Ó ‰¯ÊÚa Ú‚»«»¬»»≈¬∆»»∆∆¡«¿∆∆¿∆

‡·˙ ‡Ï Lc˜n‰51. «ƒ¿»…»…

שם 51) (ראה "ובספרא וז"ל: רבינו כתב שם, המצוות בספר
את  והזרתם שנאמר לפי אמרו ט) הלכה א פרק תזריע פ'
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א. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות פ"א כלומר,29)להלן
אין  שמשו, שהעריב כיון – חמורה היתה טומאתו כי אף
שמשו. העריב לא שעדיין טבולֿיום, כמו אותו מרחיקים
שטבולֿ כפרה, ממחוסר חמור יום טבול אמרו: שם ובספרי
בתרומה. מותר כיפורים ומחוסר בתרומה, אסור יום

בית 30) מהלכות ז פרק למעלה רבינו כתב וכן מדרבנן.
ה. הוריות ז: יבמות צב: פסחים וראה יז, הלכה הבחירה

לב: וזבחים

.ÊÏ‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ31ÌÈ¯etk ¯qÁÓ elÙ‡ - ÌÈÙÏÂ ≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿À«ƒƒ
ÌLÏ ÒkÈ ‡Ï32‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë ¯‰Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL ,33; …ƒ»≈¿»∆¬«ƒ…»«»√»¿»

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ∆»∆»«…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…
.d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ƒ¿¿»»√»»

שכינה.31) מחנה מתחיל וראה 32)שכאן שם. כלים
יח. הלכה שם הבחירה בית פג:33)בהלכות בסנהדרין

במקדש, ששימש כפרה מחוסר לענין זה מפסוק כן למדו
שנאמר  אחר, מפסוק למדו למקדש כניסה לענין ואילו
"טומאתו  – בו" טומאתו עוד יהיה "טמא יג) יט, (במדבר
המוריה. בהר וראה ח:) (מכות כיפורים" מחוסר לרבות בו,
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מהו 34) א, הלכה הבחירה בית מהלכות ה פרק למעלה ראה
הבית. קמא 35)הר בבא כלים תוספתא ראה לוקה. וגם

לאֿתעשה.36)פ"א. ולא עשה אלא אין הנ"ל בפסוק
יטמאו  "ולא משום בלאֿתעשה שעובר י הלכה להלן וראה

מחניהם". לא37ֿ)את המצוות בספר הוא עח,כן תעשה
אמרו  הגמרא במסקנת סח. בפסחים אבל שד. לאוין ובסמ"ג
יבא  ולא לויה. מחנה זה למחנה, מחוץ אל "ויצא להיפך:
תצא  בספרי הוא וכן שכינה", מחנה זה המחנה, תוך אל
למחנה, מחוץ אל ויצא אומר: התימני "ר"ש שם) (דברים
שכינה". מחנה זה המחנה, תוך אל יבא ולא לויה. מחנה  זה

בכסףֿמשנה. שם 38)וראה (הובאה שם כלים תוספתא
מצורעים  "נכנסו ח): משנה א פרק כלים המשנה בפירוש
רב  שאמר (ומה הארבעים". את לוקין החומה מן לפנים
פטור, ממחיצתו לפנים שנכנס "מצורע סז.) (פסחים חסדא
הערים  לשאר הכוונה כי יתכן לעשה", הכתוב שניתקו

להלן). ראה חומה, כלים 39)המוקפות רא"ש פירוש ראה
נון, בן יהושע מימות מוקפות שיהו "והוא ז: משנה א פרק
ימכור  כי איש בהר בפ' דדרשינן חומה ערי דבתי דומיא
ולהבא, מכאן חומה הקיפוה יכול חומה, עיר מושב בית
מימות  חומה מוקפת שהיא חומה, עיר מושב בית ת"ל

שם. הר"ש כתב וכן נון". בן שם:40)יהושע בכלים
מתוכן  שמשלחין ממנה, מקודשות חומה המוקפות "עיירות
בית  מהלכות ז פרק למעלה גם וראה המצורעים", את

יג. הלכה המשנה 41)הבחירה בפירוש גם רבינו כתב כן

רבינו  מפרש כן כי (ויתכן ח. משנה בסוף א פרק לכלים
הנ"ל). שם בפסחים חסדא רב דברי

.ËÌÈBÓL ‰˜BÏ - ˙Èa‰ ¯‰Ï Ú¯ˆn‰ ÒÎ42Ï·‡ . ƒ¿««¿…»¿«««ƒ∆¿ƒ¬»
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להר 42) כניסתו על וארבעים לירושלים, כניסתו על ארבעים
מן  לפנים מצורעים "נכנסו שם: כלים תוספתא ראה הבית,
להר  ויולדות נדות וזבות זבין הארבעים, את לוקין החומה
ויולדות  "כו' מגיה: הגר"א ובהגהת שמונים", לוקין - הבית
שם), בפסחים (וכ"ה ארבעים לוקין הבית להר שנכנסו
הדבר  פלא אבל שמונים". לוקה הבית להר שנכנס מצורע
תוספתא  הביא ח משנה א פרק כלים במסכת רבינו שהרי
ראשונים  בתוספת וראה הגר"א. כהגהת שלא כמקורה זו

מותר 43)שם. התורה מן כי ביארנו ה הלכה למעלה
ז  פרק למעלה גם וראה נשים, לעזרת ליכנס מת לטמא

יז. הלכה הבחירה בית הלכה 44)מהלכות למעלה ראה
לטבולֿ מותר התורה מן כי שם, הבחירה בית ובהלכות ו,

נשים. לעזרת ליכנס בברייתא 45)יום שאמרו אףֿעלֿפי
(=לעזרת  לעזרה שנכנסו כפרה "מחוסרי כז: במנחות
הוא  וכן כרת", ענוש במזיד חטאת, חייב בשוגג ישראל)
"כל  (29 569 עמ' צוק"מ הוצ' פ"א ב"ק  (כלים בתוספתא
ישראל), (=עזרת ולפנים ניקנור משער שנכנסו הטמאים
ועל  כרת זדונן על חייבין אלו הרי כפרה, מחוסרי הן אפילו
אלא  אינו זה - הראב"ד), בהשגת (ראה חטאת" שגגתן
אבל  יז:), (זבחים כזב" דזב, כיפורים "מחוסר דאמר למאן
וכמה  כזב" לאו דזב, כיפורים "מחוסר היא רבינו דעת
מהלכות  בפי"ח הוא וכן בכסףֿמשנה. ראה לדבר, ראיות
בית  הלכות למעלה נראה וכן יד. הלכה המוקדשין פסולי
הלכה  ופ"ט ד, הלכה פ"ד ולהלן יח, הלכה שם הבחירה

יא.
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‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê - Ì‰ÈÁÓ ˙‡ e‡nËÈ50. ¿«¿∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»

א).46) הלכה (למעלה וגו'" המחנה מן "וישלחו שנאמר
מחנה  זו למחנה, מחוץ "ויצא ח הלכה למעלה גם וראה

ולפנים.47)שכינה". ישראל מעזרת שכינה, מחנה היינו
שכינה.48) זוטא 49)למחנה וספרי יד: מכות ראה

עז. לאֿתעשה המצוות ובספר שם, כלומר,50)לבמדבר
בלאֿתעשה  עוברים נכנסו, אם שכינה ממחנה הנשלחים
למחנה  נכנסו אם לויה, ממחנה הנשלחים אלו ואילו הנ"ל,
אל  יבוא "לא שנאמר משום אחר, בלאֿתעשה עוברים לויה,

ח. הלכה למעלה ראה המחנה", תוך

.‡ÈÌ‡ Ï·‡ ,ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯·BÚ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈≈∆»ƒ≈ƒ¿«¬»ƒ
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‡·˙ ‡Ï Lc˜n‰51. «ƒ¿»…»…

שם 51) (ראה "ובספרא וז"ל: רבינו כתב שם, המצוות בספר
את  והזרתם שנאמר לפי אמרו ט) הלכה א פרק תזריע פ'
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אני  שומע לא), טו, (שם ימותו ולא מטומאתם ישראל בני
מאחוריו  במקדש הנוגע גם כלומר, מאחוריו, בין מתוכו בין
ואל  ביולדת, תלמודֿלומר כרת, מתחייב טמא, כשהוא
שאר  ודין היולדת שדין נתבאר ושם תבוא, לא המקדש

בזה". שוים טמאים
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e¯‡aL58. ∆≈«¿

להלן.52) ראה הלכות 53)לעזרה , יא פרק אחרי בספרא
כרת, ענוש יהיה בגדים כיבוס על "יכול טו: – יג
על  כיצד, הא עוונו. ונשא ירחץ לא ובשרו תלמודֿלומר
בטומאת  אלא מדבר שאינו מנין וכו'. כרת עונש גופו רחיצת
על  קרבן וחייב טומאה, ידי על וענש הזהיר וקדשיו, מקדש
בטומאת  טומאה ידי על להלן שחייב קרבן מה טומאה, ידי
ידי  על כאן האמורים ואזהרה עונש אף וקדשיו, מקדש
"ונשא  אומרים אחרים וקדשיו. מקדש בטומאת טומאה
האמור  עוון נשיאת מה לגזירהֿשוה, עוונו" "ונשא עוונו"
מפסוק  רבינו מביא שלא ומה בכרת". כאן אף בכרת, להלן
האדם  בנפש במת הנוגע "כל כ) – יג יט, (במדבר מפורש
הנפש  ונכרתה טמא ה' משכן את יתחטא ולא ימות אשר
ונכרתה  יתחטא ולא יטמא אשר ואיש וכו' מישראל ההיא
"משום  – טמא" ה' מקדש את כי הקהל מתוך ההיא הנפש
טומאות  בשאר אבל החמור, במת אלא מבואר אינו דשם
מהלכות  י בפרק להלן אבל המוריה), (הר – שמענו" לא
וז"ל  הנ"ל, בבמדבר הפסוק רבינו הביא ה הלכה שגגות
כי  הקהל מתוך ההיא הנפש ונכרתה נאמר, למקדש "ובנכנס

שם. המצוות בספר וראה טמא", ה' מקדש ראה 54)את
הלכה  שם י ובפרק ג, הלכה שגגות מהלכות א בפרק להלן

י)55)א. הלכה יב פרק דחובה (דבורא ויקרא ספרא ראה
הזהיר  וקדשיו, מקדש בטומאת אלא מדבר שאינו "ומנין
עונש  מה הטומאה, על קרבן וחייב טומאה ידי על וענש
מקדש  בטומאת טומאה, ידי על להלן האמורים ואזהרה
בטומאת  טומאה ידי על כאן שחייב קרבן אף וקדשיו,
הלכה  שגגות מהלכות י פרק להלן גם וראה וקדשיו" מקדש

א 56)ה. פרק כלים ובמסכת במשנה, יד. שבועות ראה
דמשכן  שכינה, במחנה אלא כרת חייבים שאין ח, משנה
תנא  כז:) (מנחות רבה ובהקומץ שם), (במדבר כתיב ומקדש
שוגג  לעזרה שנכנס ט) הלכה למעלה (ראה כיפורים מחוסר
ושאר  טבולֿיום צ"ל ואין כרת, עונש במזיד חטאת, חייב

שם). כלים (ר"ש הטמאים במשנה.57)כל שם שבועות
יב.58) הלכה הבחירה, בית מהלכות ו פרק למעלה
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ÔÓB˜Óa64. ƒ¿»

מגלח 59) הנזיר שאין המת מן בטומאות המתטמא "אבל
והוא  יד) הלכה (להלן המקדש" ביאת על פטור וכו' עליהן
כר' ולא יהושע, ר' משום אליעזר ר' כדעת נו: נזיר במשנה
נכון". אינו ר"מ "מאמר כי המשנה בפירוש כתב וכן מאיר,

אֿו.60) הלכות ז פרק נזירות אףֿעלֿפי 61)בהלכות
(נזיר  מגלח אינו נזיר הוא אם במת שנגעו בכלים שהנוגע
שוודאי  במת שנגע באדם שהנוגע וכלֿשכן במשנה) נד.
המקדש, ביאת על חייבים הם ואףֿעלֿפיֿכן מגלח, אינו
שאין  המת מן טומאה "כל במשנה) נו: (שם אמרו שלא
אלא  מקדש", ביאת על עליה חייבין אין עליה, מגלח הנזיר
גילוח, בהן אין שמעיקרן עצמות, ורובע דם רביעית למעט
של  שעיקרה במת, שנוגע בכלים או באדם הנוגע אבל
על  עליה חייבים עליה, נגלח הנזיר המת, דהיינו טומאה,
יטמא  אשר "ואיש כ) יט, (במדבר שנאמר ומה מקדש. ביאת
ד) הלכה פ"ז נזיר (ירושלמי למדו וממנו יתחטא", ולא
ושביעי) שלישי (=הזאה חיטוי צריך אם אלא חייב שאינו
במי  שנגע כלומר יטמא, אשר ואיש פירושו: הוא כן –
באדם  הנוגע גם חייב ולפיכך חייב, – חיטוי צריך שהוא
(כסף  חיטוי טעון אינו השני שזה אףֿעלֿפי במת, שנגע

שם.62)משנה). בתורה 63)ירושלמי מפורש שכן
או  וגו' חיה בנבלת וגו' תגע אשר "נפש ב) ה, (ויקרא

וגו'". שרץ הטומאות.64)בנבלת אבות בהלכות
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Lc˜n‰ ˙‡Èa68. ƒ««ƒ¿»

טבילה.65) "כל 66)כלומר, ד: משנה יא פרק פרה
המקדש, אל בא ואם וכו' תורה מדברי מים ביאת הטעון
חייב". ביאתו, לאחר בין (=במים) ביאתו לפני בין

בסמוך.67) למעלה ראה שם, נו:68)משנה נזיר משנה
הקודמת. בהלכה וראה

.ÂË˙Óa Ú‚pL Ì„‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ69, ¿≈«≈«¿≈ƒ∆»¿¿»»∆»«¿≈
˙Óa ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚pL B‡70Û‡ , ∆»«¿»»∆»«¿≈ƒ«¿ƒ¿≈«

‡nËÏe ‰Óe¯z ÔÈÚÏ ÔBL‡¯ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«≈
;Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈL„˜ ¯Oa¿«»»ƒ¬≈∆»«ƒ««ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ el‡ ÌÈ¯·cL71Èt ÏÚ Û‡Â . ∆¿»ƒ≈¬»»ƒƒ««»»¿««ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,¯eËt ‡e‰L72. ∆»«ƒ«««¿

אינו 69) – במת שנגע לראשון שלישי הוא השני שהנוגע
וראה  חיטוי. הצריכים בכלים שנגע אףֿעלֿפי חייב,

שם. לראשון,70)בירושלמי שלישי אלא אינו כאן אף
שנטמא 71)וכנ"ל. זה אלא בתורה נתפרשו לא "שהרי

(פ"ה  ראשון שהוא בו הנוגע והשני אב, שהוא במת,
ה). הלכה מת טומאת שאמרו 72)מהלכות ממה נראה כן
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מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה "וכל שם) (נזיר במשנה
שלא  הרי – המקדש" ביאת על עליה חייבין אין עליה
לשלישי  והואֿהדין איכא. איסורא אבל מחיוב, אלא מיעטו

בכסףֿמשנה. וראה לראשון,

.ÊËı¯L ÒÈÎn‰73Ba ‡ˆBiÎÂ74ÒÈÎ‰L B‡ Lc˜na ««¿ƒ∆∆¿«≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
Lc˜nÏ ‡ÓË Ì„‡75‡nË È¯‰L ,˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »»»≈«ƒ¿»¬≈∆«»»≈∆¬≈ƒ≈

elÙ‡ ,Lc˜nÏ ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk ˜¯Bf‰ Ï·‡ .ÈÈ Lc˜Óƒ¿«¿»¬»«≈≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¬ƒ
iÁ Ï·‡ ,˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ˙Óa eÚ‚pL ÌÈÏk eÈ‰· »≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ«»≈¬»«»

˙e˜ÏÓ76ÈtÓ .¯ÓB‚Â ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL . «¿∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰77ÏÚÂ ,˙¯k LeÚ BÙeb ˙ˆÈÁ¯ ÏÚ : «¿»»¿«¿ƒ«»»≈¿«

.ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ ÂÈ„‚a Òeakƒ¿»»∆«¿»ƒ

שמואל:73) אמר קיסנא בר טבי רב "אמר קד: בעירובין
וכו'. פטור עצמו שרץ חייב, למקדש שרץ טמא המכניס
קא  בהא לאו מאי וכו'. במקדש שנמצא שרץ כתנאי, לימא
מיפלגי  קא בהא והכא חייב, עלמא דכולי לא וכו', מיפלגי
דהכי  משמע חייב, עלמא דכולי דאסיקנא וכיון וכו'".
(ראה  בו נגע שלא באופן (והמדובר משנה). (כסף הלכתא
מטמא  שאינו א, הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ד
הוא  הרי כן, לא שאם ידו, על נטמא ולא במגע) אלא במשא
הלכה  למעלה רבינו שכתב כמו עצמו, על וחייב שרץ טמא

מטמאים 74)יג). (שאינם הטומאה אבות משאר אחר
למעלה). ראה רבינו,75)במשא, ומפרש שם. עירובין

חייב", למקדש, שרץ טמא "המכניס שמואל שאמר שמה
שנטמא  כלי שמכניס מפרש שם ורש"י טמא. אדם היינו
במשא, מטמא אינו מת טמא (וגם להלן. וראה בשרץ.
ט). הלכה מת טומאת מהלכות בפ"ה כמפורש

משנה).76) (כסף ד הלכה פ"ז נזיר ספרא 77)ירושלמי
שם  בירושלמי גם וראה יג, הלכה יא פרק אחרי פרשת
שהמכניס  שם בעירובין רש"י ודברי א. פסקה נשא ובספרי
ועיין  צ"ע. במזיד, וכרת בשוגג, חטאת חייב טמא כלי

שם. הגר"א בהגהות

.ÊÈ·‡ Ô‰L ÌÈ„‚a ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈∆∆»«¿»ƒ∆≈«
Ô‰L ,˙ÓÏ ‡Óh‰ ‰Ê Ô‰a Ú‚pL ÌÈ„‚a ÔB‚k ,‰‡ÓËÀ¿»¿¿»ƒ∆»«»∆∆«»≈¿≈∆≈

¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ ·‡78‡e‰L „‚a Ï·‡ ; ««À¿»¿∆ƒ¿»≈¬»∆∆∆
Ï·‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - Lc˜nÏ BÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡ƒ̄ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»≈∆»»¬»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ79. «ƒ«««¿

מת.78) טומאת מהלכות ה כן 79)בפרק שלמד נראה
אינו  טמא חרס כלי שהמכניס שם, בעירובין שאמרו ממה
שהואֿ רבינו וסבור הטומאה, אב נעשה שאינו לפי חייב,
(הר  חייב שאינו הטומאה, אב הם אם הכלים לכל הדין
בין  גופו, טומאת על כרת חייב שאדם ואףֿעלֿפי המוריה).
למעלה  ראה לטומאה, ראשון ובין הטומאה אב שיהיה
חיה  בנבלת תגע אשר "נפש בפסוק מפורש וכן יג, הלכה
באדם  שהרי מכלים, אדם ללמוד אין – שרץ" בנבלת וגו'
אלא  חייב אינו בכלים ואילו כרת, לחייבו התורה החמירה

המוריה. ובהר ספר בקרית ראה בלבד, מלקות

.ÁÈB˙B‡ ÔÈkÓ - Lc˜nÏ B„È ÒÈÎ‰L ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ80˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡ÓË Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»≈¿»≈¬«À¿

Ì‰È¯·c ÏL81‰˙LÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L B‡ , ∆ƒ¿≈∆∆»«√»ƒ¿≈ƒ¿»»
ÏaËiL Ì„˜ „ÈÊÓa Lc˜nÏ ÒÎÂ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ82 «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ…∆∆ƒ¿…

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -83. «ƒ«««¿

ידו 80) שהכניס טמא ר"ל, אמר עולא "אמר לב. בזבחים
ובסוף  ביאה". שמה במקצת דביאה וכו' לוקה לפנים
אבהו, רבי אמר רבין אתא "כי אמרו: (לג:) שם הסוגיא
ר"ל  יליף, לא ופירש"י איתמר", בקודש שנגע טמא לענין
איירי  ולא בקודש, שנגע לטמא אלא קרא מההוא מלקות
לנו  שאין שאףֿעלֿפי רבינו וסובר ע"ש. כלל מקדש בביאת
מדרבנן  מרדות מכת לחייבו יש – התורה מן מלקות לחייבו

משנה). הלכה 81)(כסף מת טומאת מהלכות בפ"ה ראה
י. הלכה ומושב משכב מהלכות ובפ"ב אחר 82)יא. אבל

מכת  אותו מכין אין שמשו, העריב שלא אףֿעלֿפי שטבל,
ומקור  א. הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ט עיין מרדות,

ה. משנה פי"א בפרה הטעון 83)הדברים "כל שם: בפרה
את  ופוסל הקודש את מטמא סופרים, מדברי מים ביאת
(=במים) ביאתו לפני בין המקדש, אל בא ואם וכו' התרומה
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב פטור, ביאתו לאחר ובין
קלה  טומאה שהוא לפי מקדש, ביאת על חייב "ואינו
שנטמא  מי על אלא מקדש, ביאת אסר לא והפסוק מדרבנן,
או  אדם בטומאת שאמר: כמו מדאורייתא, הטומאה באב
"פטור", ששנינו וממה טמא". שרץ בכל או טמאה בבהמה
כל  כעל מרדות מכת אותו ומכין אסור, אבל פטור משמע
הערב  צריך שאינו למעלה שכתבנו מה (ולפי דרבנן. איסור
אלא  אינו אסור", אבל "פטור שהדיוק עלֿכרחנו שמש,

במים). ביאתו לפני

.ËÈbb C¯c Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË;¯eËt - ˙B »≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆∆«»
‰·iÁ ‰‡Èa C¯c - ‡·˙ ‡Ï Lc˜n‰ Ï‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«ƒ¿»…»…∆∆ƒ»ƒ¿»

‰¯Bz84B˙B‡ ÔÈkÓ ,˙¯kÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »¿««ƒ∆»ƒ»≈«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ85[¯ÈÂ‡a Á¯Bt‰ Ïc‚Óa ÒÎ elÙ‡Â] . «««¿«¬ƒƒ¿«¿ƒ¿»«≈«»¬ƒ

[Ïc‚Óa] Lc˜nÏ ÒÎpL ÔÈa -86ÔÈa ˙Bbb C¯c ≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆«≈
ÌÈÁ˙t C¯„ Ba ÒÎpL87. ∆ƒ¿«∆∆¿»ƒ

שיעור 84) שם שהה שאם "ונראה יז: בשבועות ברייתא
גרוע  שאינו גגות, דרך שנכנס אף שחייב השתחוואה,
להלן  כמפורש שחייב", ושהה, שם ונטמא שנכנס מטהור

שם). ועיין למלך, (משנה כאֿכב נראה 85)הלכות כן
אסור  אבל פטור משמע "פטור", שם בברייתא שנאמר ממה
משנה). (כסף מרדות מכת אותו מכין ולכן מדרבנן,

ולפי 86) המוקפות. אלו תיבות אין ורומי, וויניציאה בדפוס
פתחים" דרך בו שנכנס "בין שכתב דבריו המשך זה,
ובכסףֿמשנה  כרת. חייב פתחים, דרך הנכנס שהרי תמוהין,
נוספות  תיבות שכתוב רבינו, מספרי מוגה ספר מצא כי כתב
שכתב  ה, ס"ק ג הלכה פ"ב למעלה המוריה הר וראה אלו.
נכנס  שאם פב: בזבחים שאמרו מה רבינו מפרש אולי כי

באויר. פורח במגדל דהיינו פטור, משופש לפי 87)דרך
פורח  במגדל שנכנס הדברים פירוש הכסףֿמשנה, הגהת
אבל  התורה, מן פטור ואףֿעלֿפיֿכן פתחים, דרך באויר

מדרבנן. מרדות מכת אותו מכין

.ÎÌB˜Ó Ïk88B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÌÈ·iÁL »»∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»
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מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה "וכל שם) (נזיר במשנה
שלא  הרי – המקדש" ביאת על עליה חייבין אין עליה
לשלישי  והואֿהדין איכא. איסורא אבל מחיוב, אלא מיעטו

בכסףֿמשנה. וראה לראשון,

.ÊËı¯L ÒÈÎn‰73Ba ‡ˆBiÎÂ74ÒÈÎ‰L B‡ Lc˜na ««¿ƒ∆∆¿«≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
Lc˜nÏ ‡ÓË Ì„‡75‡nË È¯‰L ,˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »»»≈«ƒ¿»¬≈∆«»»≈∆¬≈ƒ≈

elÙ‡ ,Lc˜nÏ ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk ˜¯Bf‰ Ï·‡ .ÈÈ Lc˜Óƒ¿«¿»¬»«≈≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¬ƒ
iÁ Ï·‡ ,˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ˙Óa eÚ‚pL ÌÈÏk eÈ‰· »≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ«»≈¬»«»

˙e˜ÏÓ76ÈtÓ .¯ÓB‚Â ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL . «¿∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰77ÏÚÂ ,˙¯k LeÚ BÙeb ˙ˆÈÁ¯ ÏÚ : «¿»»¿«¿ƒ«»»≈¿«

.ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ ÂÈ„‚a Òeakƒ¿»»∆«¿»ƒ

שמואל:73) אמר קיסנא בר טבי רב "אמר קד: בעירובין
וכו'. פטור עצמו שרץ חייב, למקדש שרץ טמא המכניס
קא  בהא לאו מאי וכו'. במקדש שנמצא שרץ כתנאי, לימא
מיפלגי  קא בהא והכא חייב, עלמא דכולי לא וכו', מיפלגי
דהכי  משמע חייב, עלמא דכולי דאסיקנא וכיון וכו'".
(ראה  בו נגע שלא באופן (והמדובר משנה). (כסף הלכתא
מטמא  שאינו א, הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ד
הוא  הרי כן, לא שאם ידו, על נטמא ולא במגע) אלא במשא
הלכה  למעלה רבינו שכתב כמו עצמו, על וחייב שרץ טמא

מטמאים 74)יג). (שאינם הטומאה אבות משאר אחר
למעלה). ראה רבינו,75)במשא, ומפרש שם. עירובין

חייב", למקדש, שרץ טמא "המכניס שמואל שאמר שמה
שנטמא  כלי שמכניס מפרש שם ורש"י טמא. אדם היינו
במשא, מטמא אינו מת טמא (וגם להלן. וראה בשרץ.
ט). הלכה מת טומאת מהלכות בפ"ה כמפורש

משנה).76) (כסף ד הלכה פ"ז נזיר ספרא 77)ירושלמי
שם  בירושלמי גם וראה יג, הלכה יא פרק אחרי פרשת
שהמכניס  שם בעירובין רש"י ודברי א. פסקה נשא ובספרי
ועיין  צ"ע. במזיד, וכרת בשוגג, חטאת חייב טמא כלי

שם. הגר"א בהגהות

.ÊÈ·‡ Ô‰L ÌÈ„‚a ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈∆∆»«¿»ƒ∆≈«
Ô‰L ,˙ÓÏ ‡Óh‰ ‰Ê Ô‰a Ú‚pL ÌÈ„‚a ÔB‚k ,‰‡ÓËÀ¿»¿¿»ƒ∆»«»∆∆«»≈¿≈∆≈

¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ ·‡78‡e‰L „‚a Ï·‡ ; ««À¿»¿∆ƒ¿»≈¬»∆∆∆
Ï·‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - Lc˜nÏ BÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡ƒ̄ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»≈∆»»¬»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ79. «ƒ«««¿

מת.78) טומאת מהלכות ה כן 79)בפרק שלמד נראה
אינו  טמא חרס כלי שהמכניס שם, בעירובין שאמרו ממה
שהואֿ רבינו וסבור הטומאה, אב נעשה שאינו לפי חייב,
(הר  חייב שאינו הטומאה, אב הם אם הכלים לכל הדין
בין  גופו, טומאת על כרת חייב שאדם ואףֿעלֿפי המוריה).
למעלה  ראה לטומאה, ראשון ובין הטומאה אב שיהיה
חיה  בנבלת תגע אשר "נפש בפסוק מפורש וכן יג, הלכה
באדם  שהרי מכלים, אדם ללמוד אין – שרץ" בנבלת וגו'
אלא  חייב אינו בכלים ואילו כרת, לחייבו התורה החמירה

המוריה. ובהר ספר בקרית ראה בלבד, מלקות

.ÁÈB˙B‡ ÔÈkÓ - Lc˜nÏ B„È ÒÈÎ‰L ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ80˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡ÓË Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»≈¿»≈¬«À¿

Ì‰È¯·c ÏL81‰˙LÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L B‡ , ∆ƒ¿≈∆∆»«√»ƒ¿≈ƒ¿»»
ÏaËiL Ì„˜ „ÈÊÓa Lc˜nÏ ÒÎÂ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ82 «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ…∆∆ƒ¿…

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -83. «ƒ«««¿

ידו 80) שהכניס טמא ר"ל, אמר עולא "אמר לב. בזבחים
ובסוף  ביאה". שמה במקצת דביאה וכו' לוקה לפנים
אבהו, רבי אמר רבין אתא "כי אמרו: (לג:) שם הסוגיא
ר"ל  יליף, לא ופירש"י איתמר", בקודש שנגע טמא לענין
איירי  ולא בקודש, שנגע לטמא אלא קרא מההוא מלקות
לנו  שאין שאףֿעלֿפי רבינו וסובר ע"ש. כלל מקדש בביאת
מדרבנן  מרדות מכת לחייבו יש – התורה מן מלקות לחייבו

משנה). הלכה 81)(כסף מת טומאת מהלכות בפ"ה ראה
י. הלכה ומושב משכב מהלכות ובפ"ב אחר 82)יא. אבל

מכת  אותו מכין אין שמשו, העריב שלא אףֿעלֿפי שטבל,
ומקור  א. הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ט עיין מרדות,

ה. משנה פי"א בפרה הטעון 83)הדברים "כל שם: בפרה
את  ופוסל הקודש את מטמא סופרים, מדברי מים ביאת
(=במים) ביאתו לפני בין המקדש, אל בא ואם וכו' התרומה
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב פטור, ביאתו לאחר ובין
קלה  טומאה שהוא לפי מקדש, ביאת על חייב "ואינו
שנטמא  מי על אלא מקדש, ביאת אסר לא והפסוק מדרבנן,
או  אדם בטומאת שאמר: כמו מדאורייתא, הטומאה באב
"פטור", ששנינו וממה טמא". שרץ בכל או טמאה בבהמה
כל  כעל מרדות מכת אותו ומכין אסור, אבל פטור משמע
הערב  צריך שאינו למעלה שכתבנו מה (ולפי דרבנן. איסור
אלא  אינו אסור", אבל "פטור שהדיוק עלֿכרחנו שמש,

במים). ביאתו לפני

.ËÈbb C¯c Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË;¯eËt - ˙B »≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆∆«»
‰·iÁ ‰‡Èa C¯c - ‡·˙ ‡Ï Lc˜n‰ Ï‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«ƒ¿»…»…∆∆ƒ»ƒ¿»

‰¯Bz84B˙B‡ ÔÈkÓ ,˙¯kÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »¿««ƒ∆»ƒ»≈«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ85[¯ÈÂ‡a Á¯Bt‰ Ïc‚Óa ÒÎ elÙ‡Â] . «««¿«¬ƒƒ¿«¿ƒ¿»«≈«»¬ƒ

[Ïc‚Óa] Lc˜nÏ ÒÎpL ÔÈa -86ÔÈa ˙Bbb C¯c ≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆«≈
ÌÈÁ˙t C¯„ Ba ÒÎpL87. ∆ƒ¿«∆∆¿»ƒ

שיעור 84) שם שהה שאם "ונראה יז: בשבועות ברייתא
גרוע  שאינו גגות, דרך שנכנס אף שחייב השתחוואה,
להלן  כמפורש שחייב", ושהה, שם ונטמא שנכנס מטהור

שם). ועיין למלך, (משנה כאֿכב נראה 85)הלכות כן
אסור  אבל פטור משמע "פטור", שם בברייתא שנאמר ממה
משנה). (כסף מרדות מכת אותו מכין ולכן מדרבנן,

ולפי 86) המוקפות. אלו תיבות אין ורומי, וויניציאה בדפוס
פתחים" דרך בו שנכנס "בין שכתב דבריו המשך זה,
ובכסףֿמשנה  כרת. חייב פתחים, דרך הנכנס שהרי תמוהין,
נוספות  תיבות שכתוב רבינו, מספרי מוגה ספר מצא כי כתב
שכתב  ה, ס"ק ג הלכה פ"ב למעלה המוריה הר וראה אלו.
נכנס  שאם פב: בזבחים שאמרו מה רבינו מפרש אולי כי

באויר. פורח במגדל דהיינו פטור, משופש לפי 87)דרך
פורח  במגדל שנכנס הדברים פירוש הכסףֿמשנה, הגהת
אבל  התורה, מן פטור ואףֿעלֿפיֿכן פתחים, דרך באויר

מדרבנן. מרדות מכת אותו מכין

.ÎÌB˜Ó Ïk88B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÌÈ·iÁL »»∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»
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Ôa¯˜89ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙aLa ‰‡ÓË ÌL ˙‡ˆÓ Ì‡ , »¿»ƒƒ¿≈»À¿»¿«»ƒƒ
d˙B‡90˙BÓB˜n‰ ¯‡Le ;91„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈÙBk - »¿»«¿ƒ»»¿ƒ«

˙aL ¯Á‡92d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈ‡ÈˆBÓ Ô‰LÎe . «««»¿∆≈ƒƒ≈ƒƒ»
ıÚ ÈÏk ÈËeLÙa ‡l‡93‰‡ÓË Ïa˜Ó ÔÈ‡L94‡lL , ∆»ƒ¿≈¿≈≈∆≈¿«≈À¿»∆…

‰‡Óh‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï95. ¿«∆«À¿»

בפירוש 88) גם וראה קד: בעירובין רש"י – העזרה על היינו
שם. לרבינו פרק 89)המשנה להלן ראה ויורד, עולה קרבן

יב. הלכה ולמעלה ג, הלכה שגגות מהלכות ראה 90)א
מהיכן  וכו' במקדש שנמצא "שרץ במשנה: שם עירובין
בן  ר"ש דברי ולמזבח האולם ומן ההיכל מן אותו, מוציאין
ועל  כרת זדונו על שחייבין מקום כל אומר עקיבא רבי ננס.
עקיבא, כרבי ופסק אותו". מוציאין משם חטאת, שגגתו

המוריה). (הר מחברו כר"ע שהלכה דהיינו 91)משום
שם. ברש"י ראה כל 92)הלשכות, "ושאר במשנה: שם

מהלכות  ג פרק להלן וראה פסכתר". עליו כופין המקומות,
ו. הלכה ומוספין עץ.93)תמידין של ראה 94)בצבת

י. הלכה כלים מהלכות פ"א שם 95)להלן עירובין ראה
בהמיינו  מוציאו כהן במקדש, שנמצא "שרץ במשנה:
צבת) אחר (ולחזור הטומאה את לשהות שלא (=אבנטו)
עץ, של בצבת אומר יהודה רבי ברוקא. בן יוחנן ר' דברי
לו  ונוח האבנט "לטמא הטומאה", את לרבות שלא
(רש"י  טומאה" מלרבות הצבת אחר ולחזור שם, להשהותה
שם. המשנה בפירוש פסק וכן יהודה, כר' רבינו ופסק שם).

.‡Î¯B‰Ë Lc˜ÓÏ ÒÎpL ‡ÓË „Á‡96¯B‰Ë B‡ , ∆»»≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙Áz ˙Ó ‰È‰L ÔB‚k ,‰‡ÓË Ba LiL Lc˜ÓÏ ÒÎpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈À¿»¿∆»»≈««
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ï‰‡‰ ˙Áz ‡e‰ ÒÎÂ Lc˜na Ï‰‡…∆«ƒ¿»¿ƒ¿«««»…∆¬≈∆«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰‡ÓËÂ B˙‡Èa È¯‰L ,˙¯k97ÒÎ . »≈∆¬≈ƒ»¿À¿»»ƒ¿««ƒ¿«
ÒÎpL ¯Á‡ ÌL ‡ÓËÂ Lc˜nÏ98BÓˆÚ ‡nË elÙ‡ , «ƒ¿»¿ƒ¿»»««∆ƒ¿«¬ƒƒ≈«¿

„ÈÊÓa99‡ˆÈÂ Ï‰aÈÂ ¯‰ÓÈ -100‰¯ˆ˜ C¯„a101. ¿≈ƒ¿«≈¿ƒ»≈¿≈≈¿∆∆¿»»

הדין 96) וזהו טהור, והמקדש טמא היה הוא כלומר,
יב. הלכה למעלה ראה למקדש", שנכנס "טמא של הפשוט

מהלכות 97) יח פרק דלהלן מהאי כן, לרבינו יצא אולי
טמא  קודש בשר האוכל שטמא יג, הלכה המקודשים פסולי
קדש  דאיתקש מקדש, לענין גם למד ומזה כרת , חייב
יז. משבועות ראיה להביא יש ועוד לג:). (זבחים למקדש
ולא  במיתה שחייב ששימש טמא של הדין למצוא שנדחקו

אל  במקדש, ונטמא טהור שנכנס באופן פירשו ולא א בכרת,
המוריה). (הר כרת חייב זה באופן שגם עלֿכרחנו

יד:98) שבועות טימא 99)משנה אשי, רב "בעי יז. שם
גמירי  לא במזיד שהייה, גמירי באונס מהו, במזיד עצמו
ול"ש  באונס ל"ש שהייה, גמירי בפנים דילמא או שהייה.
מלקות, לענין הוא שהספק רבינו, ופירש תיקו". במזיד,

המוריה). הר (ראה לקולא שלא 100)ופסק דכל מבואר
אם  רבא, "בעי טז: שם וראה וממלקות, מקרבן פטור שהה
לקרבן  למלקות, שהייה צריך שאין או למלקות שהייה צריך
בפנים  דילמא או שהייה. גמירי לא למלקות שהייה, גמירי
תיקו", למלקות, שנא ולא לקרבן שנא לא שהייה, גמירי

המוריה). הר (ראה לקולא הלכה 101)ופסק להלן ראה
כד. והלכה כב

.·Î˙B‰LÏ BÏ ¯eÒ‡Â102˙‡ˆÏ B‡ ˙BÂÁzL‰Ï B‡ ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¬»≈
ÏÚ Û‡ ‰k¯‡· ‡ˆiL B‡ ,‰‰L Ì‡Â .‰k¯‡ C¯„a¿∆∆¬À»¿ƒ»»∆»»«¬À»««
‰ÂÁzL‰Â ÏÎÈ‰Ï ÂÈt ¯ÈÊÁ‰L B‡ ,‰‰L ‡lL Èt103 ƒ∆…»»∆∆¡ƒ»»«≈»¿ƒ¿«¬»

‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡104‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .˙¯k ·iÁ - ««ƒ∆…»»«»»≈¿ƒ»»≈
Ôa¯˜ ‡È·Ó -105. ≈ƒ»¿»

שהייתו.102) שיעור הוא כמה כג הלכה להלן ראה
פניו.103) החזיר לא אם שם, להלן יד:104)ראה שם

שם  ובגמ' השתחוואה" בכדי ששהה או "והשתחווה במשנה
אבל  פנים, כלפי שהשתחווה אלא שנו לא רבא, אמר טז:

לא. שהה לא אין, שהה - חוץ כלפי ראה 105)השתחווה
שהיה. שצריך ספק, אין שלקרבן רבא בבעיית טז: שם
יד: שם רש"י ראה מסיני, למשה הלכה הם אלו ושיעורים

במשנה.

.‚ÎB˙‡ÈˆÈ C¯„ ‰ÂÁzL‰ ‡l‡ ,ÂÈt ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ»»∆»ƒ¿«¬»∆∆¿ƒ»
¯eÚMk ‰‰L Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·iÁ BÈ‡ - ıeÁ ÈtÏk106. ¿«≈≈«»∆»ƒ≈»»«ƒ

ÌÈt‡ eÚ¯ÎiÂ :˙B¯˜Ï È„k ?B˙i‰L ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿««ƒ
Èk ·BË Èk ÈÈÏ ˙B„B‰Â eÂÁzLiÂ ‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ‰ˆ¯‡«¿»«»ƒ¿»«ƒ¿«¬¿«»ƒƒ

BcÒÁ ÌÏBÚÏ107‰ÈÂÁzL‰ ¯eÚL e‰ÊÂ .108. ¿»«¿¿∆ƒƒ¿«¬»»

טז:106) בדברי 107)שם שבפסוק השניה המחצית
ג). (ז, נחמני 108)בימיםֿב בר יצחק ר' מחלוקת טז: שם

(כשיעור  פסוקא דהאי כמימריה אמר חד פזי, בן שמעון ור'
(כלומר, לסיפא כמויכרעו אמר וחד כולו), הפסוק כל קריאת
מתיבת  הפסוק, של השניה המחצית קריאת כשיעור
מחלוקת  ה"ג פ"ג יומא ובירושלמי הסוף). עד "ויכרעו"
המוריה, והר בכסףֿמשנה ראה זה, בענין נוספת אמוראים

שבבבלי. השני האמורא כדעת רבינו ופסק

.„Î¯LÙ‡L Ïk ?‰k¯‡ C¯„ ‡È‰ BÊ È‡Â˙‡ˆÏ BÏ ¿≈ƒ∆∆¬À»…∆∆¿»»≈
ÏÚ Û‡ ,‰¯ˆwa ‡ˆÈ .‰pnÓ ‰¯ˆ˜ C¯„a Lc˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆∆¿»»ƒ∆»»»«¿»»««
Ïk elÙ‡ ,Ï„eb „ˆa ·˜Ú CÏ‰ ‡l‡ ı¯ ‡lL Ètƒ∆…»∆»»«»≈¿«»¬ƒ»

¯eËt - ÌBi‰109˜Á„Â ı¯L Èt ÏÚ Û‡ ,‰k¯‡a ‡ˆÈ . «»»»»¬À»««ƒ∆»¿»«
‰k¯‡‰ Ba CÏ‰L ÔÓÊ ¯eÚL ‡ˆÓÂ ,BÁk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»…¿ƒ¿»ƒ¿«∆»«»¬À»
ÏÈ‡B‰ ,‰¯ˆwa Ì„‡ Ïk Cl‰nL ÔÓf‰ ¯eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒ«¿«∆¿«≈»»»«¿»»ƒ

·iÁ - ‰k¯‡a ‡ˆÈÂ110ËÚÓ CÏ‰Â ‰¯ˆwa ‡ˆÈ . ¿»»»¬À»«»»»«¿»»¿»«¿«
È„k ˙Bi‰M‰ ÏkÓ Û¯ËˆpL „Ú ,ËÚÓ ‰‰LÂ „ÓÚÂ¿»«¿»»¿««∆ƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ¿≈
‡È·Ó BÈ‡ - ‚‚BLa ,‰˜BÏ BÈ‡ - „ÈÊÓa :‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿≈ƒ≈∆¿≈≈≈ƒ

˜ÙÒ ¯·c‰L ÈtÓ ,Ôa¯˜111˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ; »¿»ƒ¿≈∆«»»»≈¬»«ƒ««
˙ec¯Ó112. «¿

שם 109) פטור, (שהוא שאמרו קצרה רבא, "אמר יז. שם
כולו". היום כל ואפילו גודל, בצד עקב אפילו במשנה)

כן.110) לו ופשט מרבה, אביי מיניה בעא שם 111)שם
משנה). (כסף לקולא ופסקה נפשטה, שלא כן 112)בעיא

מרדות  מכת אותו מכין שבספק מקומות, בכמה רבינו פסק
ז, הלכה שם פי"ז א, הלכה ביאה איסורי מהלכות ג' (פרק
בפ"ט  וראה ג, הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן
שם). רוקח ומעשה ובכסףֿמשנה ו, הלכה כלאים מהלכות
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) במקדש, עבודה שעבד טמא דין רבינו בו יבאר

בצבור. טומאה

.‡B˙„B·Ú ÏlÁ - Lc˜na „·ÚL ‡ÓË2‰˙ÈÓ ·iÁÂ , »≈∆»««ƒ¿»ƒ≈¬»¿«»ƒ»
ÌÈÓL È„Èa3ÌL ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙„B·Ú ÏÚ4. ƒ≈»«ƒ«¬»««ƒ∆…»»»

˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ ,Ï‡¯OÈ È· ÈL„wÓ e¯ÊpÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿…¿«¿∆
Ôl‰Ïe .‰‡ÓËa „·BÚÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ È¯‰ - ÈL„˜ ÌL5 ≈»¿ƒ¬≈«¿»»¿≈¿À¿»¿«»
¯eÓ‡‰ ÏelÁ ‰Ó ;e‰ÏlÁÈ Èk B· e˙Óe :¯ÓB‡ ‡e‰≈≈ƒ¿«¿À«ƒ»»

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - [ÌL]6‰˙ÈÓ - Ô‡k Û‡ , »«»ƒ»ƒ≈»«ƒ«»ƒ»
È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL Â‡Ï ÏÎÂ .ÌÈÓL È„Èaƒ≈»«ƒ¿»«∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ - ÌÈÓL7. »«ƒƒ»»

ב.2) טו, זבחים א.3)משנה, פג, ראה 4)סנהדרין
ולא  לעבוד לו אפשר היאך ה"ג להלן וראה ב. יז, שבועות

תרומה.5)ישהה. ב.6)אצל פג, הוא 7)סנהדרין כן
בפי"ט  ועי' לוקה, טבל שהאוכל במשנה, - א יג, במכות

ה"ב. סנהדרין מהל'

.·˙È·a ·iÁ BÈ‡ - ‰‡ÓËa „·Ú Ì‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ»«¿À¿»≈«»¿≈
B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ,˙e˜ÏÓ ‡l‡ ÔÈcƒ∆»«¿∆»«…¬ƒ…»¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙È·Ï8ıeÁÏ9˙‡ ÔÈÚˆBÙe ¿≈ƒ∆»ƒƒ«¿ƒ∆
BÁBÓ10CÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â ,11. ¿≈¿«ƒ¬≈∆¿»

מוציאין 8) כהונה פרחי שנינו: ושם ב. פא, סנהדרין משנה,
ה"ו. סנהדרין מהל' בפי"ח רבינו העתיק וכן אותו,

ורבינו 9) לעזרה". חוץ אותו "מוציאין אמרו: שם, במשנה
רבינו  דכוונת כתב למלך' וב'משנה "לעזרה", השמיט
אסור  מת שטמא וחיל, נשים לעזרת חוץ אותו דמוציאין
ה'תוספות' וכדברי ה"הֿט) פ"ג (למעלה מדרבנן שם להכנס
כאן, המוריה' 'הר וראה ובטמאים. ד"ה - א לב, זבחים
ראה  לעזרה", "חוץ רבינו העתיק שם סנהדרין בהל' אולם

.(300 (עמ' שם סנהדרין ל'מאירי' שם 10)בהערות
מביאין  הכהנים אחיו אין בטומאה, ששימש "כהן במשנה:
לעזרה  חוץ אותו מוציאין כהונה פרחי אלא לב"ד, אותו

בגיזרין". מוחו את מיתה 11)ומפצעין הוא שחייב כיון
פב:). (סנהדרין שמים בידי

.‚‡lL „Ú ,‰‰LÈ ‡ÏÂ „·ÚÏ BÏ ¯LÙ‡ C‡È‰Â¿≈«∆¿»«¬…¿…ƒ¿∆«∆…
˙¯k ·iÁ˙È12„·Ïa ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ‡l‡ÔB‚k ? ƒ¿«≈»≈∆»ƒ»ƒ≈»«ƒƒ¿«¿

‰¯ÊÚa ‡ÓËpL13‰¯ˆwa ‡ˆÈÂ14‰È‰ B˙‡ÈˆÈ·e , ∆ƒ¿»»¬»»¿»»«¿»»ƒƒ»»»
·¯˜Â ÁaÊna L‡‰ ÏÚ ¯·‡ Ba CÙ‰Â B„Èa ¯Bpƒ̂¿»¿»«≈»«»≈«ƒ¿≈«¿≈≈

B˙Ù¯O15‰„B·Úk ‡e‰ È¯‰ - ‰„B·Ú ·e¯˜ ÏkL ;16. ¿≈»∆»≈¬»¬≈«¬»

הכ"ב.12) פ"ג למעלה מחוץ 13)ראה בנטמא אבל
הי"ב. שם למעלה ראה כרת. חייב כשנכנס מיד לעזרה,

למעלה 14) ראה כרת, חייב שהה לא אם אף בארוכה, אבל
הכ"ב. להלן 15)שם וראה אביי, דברי - ב יז, שבועות
ה"ד. קרובי 16)פ"ט דכל קמ"ל "והא שם: שבועות,

היא". עבודה עבודה,

.„- BLÓL ·È¯ÚiL Ì„˜ „·ÚÂ Ï·hL ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆»«¿»«…∆∆«¬ƒƒ¿
‰ÏeÒt B˙„B·Ú17ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,18. ¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰È‰Ï‡ ÌL eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿≈¡…≈∆ƒƒ«¿»
e„ÓÏ19‡ÓË ÔÈ„ÚL ,„·ÚL ÌBÈ Ïe·ËÏ ‰¯‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»ƒ¿∆»«∆¬«ƒ»≈

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL ;‡e‰∆∆¡«»«∆∆¿»≈ƒ¿»∆¬«ƒ…
¯‰Ë20Èt ÏÚ Û‡ ,„·ÚL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ Ï·‡ . »≈¬»¿À«ƒƒ∆»«««ƒ

ÏlÁÂ ‰ÏeÒt B˙„B·ÚL21¯eËt ‰Ê È¯‰ -22. ∆¬»¿»¿ƒ≈¬≈∆»

וכו'17) דמן שקבלו הזבחים "כל ב: טו, זבחים משנה,
פסל". וכו' יום ב.18)טבול ופג, א. פג, סנהדרין

ב.19) פג, וסנהדרין א. יז, טעם 20)זבחים לתת והוא
עיון, צריך אבל (כסףֿמשנה). כיפורים ממחוסר חלוק למה
אלא  האדם, על אינו ש"וטהר" אמרו - ב ב, בברכות שהרי
ה"ב. תרומות מהל' בפ"ז בעצמו רבינו כתב וכן היום, על
וב'תוספות  יום, טבול ד"ה שם זבחים ב'תוספות' ועי'

יום. וטבול ד"ה מ"א, פ"ב זבחים משנה,21)יוםֿטוב'
שם. ב 22)זבחים ופג, א פג, בסנהדרין הרי לתמוה, יש

וכו', מיתה שמחוייבים אלו בכלל כיפורים מחוסר מנו -
מחוסר  מנה ב) (הלכה סנהדרין מהל' בפי"ט עצמו ורבינו
(כסףֿ מלקות שחייבים מיתה מחוייבי בכלל כיפורים
כי  נשמע הי"א פ"ט להלן גם שהרי תמוה, גם משנה).
הראב"ד, בהשגת גם וראה מיתה. חייב כיפורים מחוסר
בו" טומאתו "עוד (ח:) במכות שאמרו ממה עליו שמקשה
פ"ג  למעלה גם עוד ועי' עיי"ש. כיפורים, מחוסר לרבות

ה"ט.

.‰¯Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„B·ÚL ÔÈpÓe23‰ÈÏÚ ¯tÎÂ : ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«¿ƒ∆»∆»
d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰24. «…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»√»»

ÌÈ¯etk È¯qÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â25. ¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒƒ

יולדת.23) כיפורים 24)לגבי "מחוסר ב: יט, בזבחים
וטהרה, הכהן עליה וכפר קרא: דאמר הונא, רב אמר מנלן,
- א פג, בסנהדרין ראה אבל טמאה". שהיא מכלל טהרה
ב. עד, ביבמות גם וראה מיתה. חיוב לענין זה דרש

מחוסרי 25) מהל' פ"א להלן ראה ומצורע, וזבה זב היינו
ה"א. כפרה

.Â‡È‰ Ì‡ :‡ÓË ‰È‰L Ú„B Ck ¯Á‡Â „·ÚL Ô‰k…≈∆»«¿««»«∆»»»≈ƒƒ
‰Úe„È ‰‡ÓË26ÔÈÏeÒt ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ Ïk -27, À¿»¿»»«»¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ Ì‡Â ;ÔÈlÁ B˙„B·Ú È¯‰L28- ∆¬≈¬»Àƒ¿ƒƒÀ¿««¿
‰v¯Ó ıÈv‰29elÙ‡Â .eˆ¯ ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ ÏÎÂ , «ƒ¿«∆¿»«»¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

- ˜¯ÊÂ Ìc‰ ˜¯ÊiL Ì„˜ ‡ÓË ‡e‰L BÏ Ú„B«∆»≈…∆∆ƒ¿…«»¿»«
‰ˆ¯‰30ÏÚ Û‡ ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰L ; ƒ¿»∆«ƒ¿«∆«À¿««¿««

„ÈÊÓ ‡e‰L Èt31ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e¯‡a ¯·Îe . ƒ∆≈ƒ¿»≈«¿À¿««¿
˙e¯ÈÊa32. ƒ¿ƒ

להלן.26) ראה בעולם, אחד לאיש רק ראה 27)אפילו
ומקריב  עומד היה שאם - ב סו, בקידושין ועי' ה"א. למעלה
ורק  פסולה, עבודתו מום, בעל שהוא ונודע המזבח, גבי על
כשרה, שעבודתו (שם) מיוחד מפסוק למדו חלל לגבי

מום. בעל כדין טמא דין מכירה 28)מעתה אדם שאין
הי"ח). נזירות מהל' (פ"ו העולם בסוף משנה,29)אפילו

הקרבנות  לכל רבינו למד ומפסח פסח, לענין - ב פ, פסחים
אין 30)(כסףֿמשנה). לכתחילה אבל בדיעבד, רק משמע

שעושה  - כתב הי"א, פסח קרבן מהל' בפ"ו אבל לזרוק, לו
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קט ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - zah 'h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) במקדש, עבודה שעבד טמא דין רבינו בו יבאר

בצבור. טומאה

.‡B˙„B·Ú ÏlÁ - Lc˜na „·ÚL ‡ÓË2‰˙ÈÓ ·iÁÂ , »≈∆»««ƒ¿»ƒ≈¬»¿«»ƒ»
ÌÈÓL È„Èa3ÌL ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙„B·Ú ÏÚ4. ƒ≈»«ƒ«¬»««ƒ∆…»»»

˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ ,Ï‡¯OÈ È· ÈL„wÓ e¯ÊpÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿…¿«¿∆
Ôl‰Ïe .‰‡ÓËa „·BÚÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ È¯‰ - ÈL„˜ ÌL5 ≈»¿ƒ¬≈«¿»»¿≈¿À¿»¿«»
¯eÓ‡‰ ÏelÁ ‰Ó ;e‰ÏlÁÈ Èk B· e˙Óe :¯ÓB‡ ‡e‰≈≈ƒ¿«¿À«ƒ»»

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - [ÌL]6‰˙ÈÓ - Ô‡k Û‡ , »«»ƒ»ƒ≈»«ƒ«»ƒ»
È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL Â‡Ï ÏÎÂ .ÌÈÓL È„Èaƒ≈»«ƒ¿»«∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ - ÌÈÓL7. »«ƒƒ»»

ב.2) טו, זבחים א.3)משנה, פג, ראה 4)סנהדרין
ולא  לעבוד לו אפשר היאך ה"ג להלן וראה ב. יז, שבועות

תרומה.5)ישהה. ב.6)אצל פג, הוא 7)סנהדרין כן
בפי"ט  ועי' לוקה, טבל שהאוכל במשנה, - א יג, במכות

ה"ב. סנהדרין מהל'

.·˙È·a ·iÁ BÈ‡ - ‰‡ÓËa „·Ú Ì‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ»«¿À¿»≈«»¿≈
B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ,˙e˜ÏÓ ‡l‡ ÔÈcƒ∆»«¿∆»«…¬ƒ…»¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙È·Ï8ıeÁÏ9˙‡ ÔÈÚˆBÙe ¿≈ƒ∆»ƒƒ«¿ƒ∆
BÁBÓ10CÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â ,11. ¿≈¿«ƒ¬≈∆¿»

מוציאין 8) כהונה פרחי שנינו: ושם ב. פא, סנהדרין משנה,
ה"ו. סנהדרין מהל' בפי"ח רבינו העתיק וכן אותו,

ורבינו 9) לעזרה". חוץ אותו "מוציאין אמרו: שם, במשנה
רבינו  דכוונת כתב למלך' וב'משנה "לעזרה", השמיט
אסור  מת שטמא וחיל, נשים לעזרת חוץ אותו דמוציאין
ה'תוספות' וכדברי ה"הֿט) פ"ג (למעלה מדרבנן שם להכנס
כאן, המוריה' 'הר וראה ובטמאים. ד"ה - א לב, זבחים
ראה  לעזרה", "חוץ רבינו העתיק שם סנהדרין בהל' אולם

.(300 (עמ' שם סנהדרין ל'מאירי' שם 10)בהערות
מביאין  הכהנים אחיו אין בטומאה, ששימש "כהן במשנה:
לעזרה  חוץ אותו מוציאין כהונה פרחי אלא לב"ד, אותו

בגיזרין". מוחו את מיתה 11)ומפצעין הוא שחייב כיון
פב:). (סנהדרין שמים בידי

.‚‡lL „Ú ,‰‰LÈ ‡ÏÂ „·ÚÏ BÏ ¯LÙ‡ C‡È‰Â¿≈«∆¿»«¬…¿…ƒ¿∆«∆…
˙¯k ·iÁ˙È12„·Ïa ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ‡l‡ÔB‚k ? ƒ¿«≈»≈∆»ƒ»ƒ≈»«ƒƒ¿«¿

‰¯ÊÚa ‡ÓËpL13‰¯ˆwa ‡ˆÈÂ14‰È‰ B˙‡ÈˆÈ·e , ∆ƒ¿»»¬»»¿»»«¿»»ƒƒ»»»
·¯˜Â ÁaÊna L‡‰ ÏÚ ¯·‡ Ba CÙ‰Â B„Èa ¯Bpƒ̂¿»¿»«≈»«»≈«ƒ¿≈«¿≈≈

B˙Ù¯O15‰„B·Úk ‡e‰ È¯‰ - ‰„B·Ú ·e¯˜ ÏkL ;16. ¿≈»∆»≈¬»¬≈«¬»

הכ"ב.12) פ"ג למעלה מחוץ 13)ראה בנטמא אבל
הי"ב. שם למעלה ראה כרת. חייב כשנכנס מיד לעזרה,

למעלה 14) ראה כרת, חייב שהה לא אם אף בארוכה, אבל
הכ"ב. להלן 15)שם וראה אביי, דברי - ב יז, שבועות
ה"ד. קרובי 16)פ"ט דכל קמ"ל "והא שם: שבועות,

היא". עבודה עבודה,

.„- BLÓL ·È¯ÚiL Ì„˜ „·ÚÂ Ï·hL ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆»«¿»«…∆∆«¬ƒƒ¿
‰ÏeÒt B˙„B·Ú17ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,18. ¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰È‰Ï‡ ÌL eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿≈¡…≈∆ƒƒ«¿»
e„ÓÏ19‡ÓË ÔÈ„ÚL ,„·ÚL ÌBÈ Ïe·ËÏ ‰¯‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»ƒ¿∆»«∆¬«ƒ»≈

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL ;‡e‰∆∆¡«»«∆∆¿»≈ƒ¿»∆¬«ƒ…
¯‰Ë20Èt ÏÚ Û‡ ,„·ÚL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ Ï·‡ . »≈¬»¿À«ƒƒ∆»«««ƒ

ÏlÁÂ ‰ÏeÒt B˙„B·ÚL21¯eËt ‰Ê È¯‰ -22. ∆¬»¿»¿ƒ≈¬≈∆»

וכו'17) דמן שקבלו הזבחים "כל ב: טו, זבחים משנה,
פסל". וכו' יום ב.18)טבול ופג, א. פג, סנהדרין

ב.19) פג, וסנהדרין א. יז, טעם 20)זבחים לתת והוא
עיון, צריך אבל (כסףֿמשנה). כיפורים ממחוסר חלוק למה
אלא  האדם, על אינו ש"וטהר" אמרו - ב ב, בברכות שהרי
ה"ב. תרומות מהל' בפ"ז בעצמו רבינו כתב וכן היום, על
וב'תוספות  יום, טבול ד"ה שם זבחים ב'תוספות' ועי'

יום. וטבול ד"ה מ"א, פ"ב זבחים משנה,21)יוםֿטוב'
שם. ב 22)זבחים ופג, א פג, בסנהדרין הרי לתמוה, יש

וכו', מיתה שמחוייבים אלו בכלל כיפורים מחוסר מנו -
מחוסר  מנה ב) (הלכה סנהדרין מהל' בפי"ט עצמו ורבינו
(כסףֿ מלקות שחייבים מיתה מחוייבי בכלל כיפורים
כי  נשמע הי"א פ"ט להלן גם שהרי תמוה, גם משנה).
הראב"ד, בהשגת גם וראה מיתה. חייב כיפורים מחוסר
בו" טומאתו "עוד (ח:) במכות שאמרו ממה עליו שמקשה
פ"ג  למעלה גם עוד ועי' עיי"ש. כיפורים, מחוסר לרבות

ה"ט.

.‰¯Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„B·ÚL ÔÈpÓe23‰ÈÏÚ ¯tÎÂ : ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«¿ƒ∆»∆»
d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰24. «…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»√»»

ÌÈ¯etk È¯qÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â25. ¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒƒ

יולדת.23) כיפורים 24)לגבי "מחוסר ב: יט, בזבחים
וטהרה, הכהן עליה וכפר קרא: דאמר הונא, רב אמר מנלן,
- א פג, בסנהדרין ראה אבל טמאה". שהיא מכלל טהרה
ב. עד, ביבמות גם וראה מיתה. חיוב לענין זה דרש

מחוסרי 25) מהל' פ"א להלן ראה ומצורע, וזבה זב היינו
ה"א. כפרה

.Â‡È‰ Ì‡ :‡ÓË ‰È‰L Ú„B Ck ¯Á‡Â „·ÚL Ô‰k…≈∆»«¿««»«∆»»»≈ƒƒ
‰Úe„È ‰‡ÓË26ÔÈÏeÒt ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ Ïk -27, À¿»¿»»«»¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ Ì‡Â ;ÔÈlÁ B˙„B·Ú È¯‰L28- ∆¬≈¬»Àƒ¿ƒƒÀ¿««¿
‰v¯Ó ıÈv‰29elÙ‡Â .eˆ¯ ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ ÏÎÂ , «ƒ¿«∆¿»«»¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

- ˜¯ÊÂ Ìc‰ ˜¯ÊiL Ì„˜ ‡ÓË ‡e‰L BÏ Ú„B«∆»≈…∆∆ƒ¿…«»¿»«
‰ˆ¯‰30ÏÚ Û‡ ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰L ; ƒ¿»∆«ƒ¿«∆«À¿««¿««

„ÈÊÓ ‡e‰L Èt31ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e¯‡a ¯·Îe . ƒ∆≈ƒ¿»≈«¿À¿««¿
˙e¯ÈÊa32. ƒ¿ƒ

להלן.26) ראה בעולם, אחד לאיש רק ראה 27)אפילו
ומקריב  עומד היה שאם - ב סו, בקידושין ועי' ה"א. למעלה
ורק  פסולה, עבודתו מום, בעל שהוא ונודע המזבח, גבי על
כשרה, שעבודתו (שם) מיוחד מפסוק למדו חלל לגבי

מום. בעל כדין טמא דין מכירה 28)מעתה אדם שאין
הי"ח). נזירות מהל' (פ"ו העולם בסוף משנה,29)אפילו

הקרבנות  לכל רבינו למד ומפסח פסח, לענין - ב פ, פסחים
אין 30)(כסףֿמשנה). לכתחילה אבל בדיעבד, רק משמע

שעושה  - כתב הי"א, פסח קרבן מהל' בפ"ו אבל לזרוק, לו
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לשאר  חובה, שהוא פסח בין לחלק ויש לכתחילה, גם
(כסףֿמשנה). הלשון 31)קרבנות כפי ב. פא, פסחים

אשי. רב בר מר של מהל'32)השני בפ"ד גם וראה שם.
ה"ב. פסח קרבן

.ÊÔÈ·¯w‰ ÌÈ¯·c ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÎÂ33; ¿≈«ƒ¿«∆«À¿«¿»ƒ«¿≈ƒ
ÔBÚ ˙‡ Ô¯‰‡ ‡OÂ Ô¯‰‡ ÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»«≈««¬…¿»»«¬…∆¬
ÔÈÏÎ‡p‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡ Ï·‡ .ÌÈL„w‰34, «√»ƒ¬»≈¿«∆«À¿««∆¡»ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‡ÏÂ35;‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓËpL ¿…«À¿«»»»∆ƒ¿»¿À¿»¿»
¯eaˆa ‰ÈeÁc‰ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡36ıÈv‰L , ∆»ƒ≈»¿»«À¿»«¿»¿ƒ∆«ƒ

‰ÈÏÚ ‰v¯Ó37. ¿«∆»∆»

עז.).33) בפסחים (רש"י והאימורים הקומץ הדם, היינו
מרבי 34) חוץ התנאים כל לדעת שם, בפסחים הוא כן

(רש"י  המנחה ושיירי הקרבן בשר היינו ו"נאכלין" אליעזר.
במשנה.35)שם). - ב פ, ביומא 36)שם ששת רב כדעת

שהרי  בציבור", הותרה "טומאה שאמר נחמן כרב ולא ב. ו,
וראה  הי"ד). להלן (כסףֿמשנה באיסורין ששת כרב הלכה

הי"דֿטז. היתר 37)להלן שאינה שכיון ב. ז, א. ז, יומא
בציבור. בין ד"ה רש"י ועי' ציץ, לריצוי היא צריכה גמור

.ÁBÁˆÓ ÏÚ ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÈ‡Â38; ¿≈«ƒ¿«∆∆»ƒ¿«∆«ƒ¿
„ÈÓz BÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :¯Ó‡pL39ÈÙÏ Ì‰Ï ÔBˆ¯Ï ∆∆¡«¿»»«ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈

.ÈÈ¿»

שכן 38) שמעון, כרבי ולא - ב ז, ביומא יהודה רבי כדעת
כרבי  הלכה שמעון, ורבי יהודה "רבי ב: מו, בעירובין אמרו
טומאה  יהודה שלרבי אמרו, שם בגמרא והנה יהודה".
הכיפורים  ביום נעשה מה כן, לא שאם בציבור , הותרה
מצחו  על הציץ ואין בגדיֿלבן לבוש הגדול כשהכהן
רבינו, דברי מוקשים זה ולפי בקרבן. טומאה אז ואירעה
הציץ  שאין פסק ואעפ"כ בציבור, דחויה שטומאה שפסק
משנה', ב'כסף וראה מצחו. על כשהוא אלא מרצה
וב'הר  מהר"ן בציוני שמח', ב'אור המשנה', ב'מרכבת

שמעון 39)המוריה'. רבי למד הזה מהפסוק הרי צ"ע,
למד  יהודה ורבי מרצה, הוא - מצחו על אינו שאפילו

שם. ביומא, הגרצה"ח הגהות ועי' אחר. מפסוק

.Ë‡Ï ‰ÁB„ BÈ‡ - ÔÓÊ BÏ Úe·˜ ÔÈ‡L Ôa¯˜ Ïk»»¿»∆≈»«¿«≈∆…
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡40ÌBi‰ ·¯˜È ‡Ï Ì‡L ; ∆««»¿…∆«À¿»∆ƒ…ƒ¿««

BÏ Úe·wL Ôa¯˜ ÏÎÂ .¯ÁÓ ˙¯ÁÓÏe ¯ÁÓÏ ·¯˜È -ƒ¿«¿»»¿»√«»»¿»»¿»∆»«
„ÈÁÈ Ôa¯˜ ÔÈa ¯eaˆ Ôa¯˜ ÔÈa ,ÔÓÊ41˙‡ ‰ÁBc - ¿«≈»¿«ƒ≈»¿«»ƒ∆∆

‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ˙aM‰42‡e‰ ˙B‡Óh‰ Ïk ‡ÏÂ . ««»¿∆∆«À¿»¿…»«À¿
dc·Ï ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ,‰ÁB„43. ∆∆»À¿««≈¿«»

א.40) יד, תמורה ופר 41)משנה, גדול כהן חביתי כגון
שם). (משנה, הכיפורים ביום גדול במשנה.42)כהן שם

עוד  וראה הטומאה, את דוחה כיצד מבואר הי"ב ולהלן
הט"ז. סוף כב,43)להלן ובזבחים א. סז, בפסחים הוא כן

שאיש  לנפש, טמא שהיה במי נאמר זה דין עיקר שכל ב.
בטומאה. עושה אלא נדחה אינו וציבור שני לפסח נדחה

הט"ז. להלן וראה

.È¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk44Ôlk CÎÈÙÏ .ÌpÓÊ Úe·˜ »»¿¿«ƒ»«¿«»¿ƒ»À»
.˙n‰ ˙‡ÓË ˙‡Â ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»¿∆À¿««≈

לפר 44) פרט הלשכה, מתרומת הבאים הקרבנות היינו
שהם  שאףֿעלֿפי עבודהֿזרה ושעירי ציבור, של דבר העלם
נב. (מנחות הלשכה מתרומת באים אינם – ציבור קרבנות
ה"ב) שקלים מהל' בפ"ד רבינו פסק וכן יהודה, רבי לדברי

כסףֿמשנה). ועי' שמח'. ('אור קבוע זמנם ואין

.‡ÈÏÎ‡ BÈ‡ - ‰‡ÓËa ·¯wL Ô‰Ó Ôa¯˜ ÏÎÂ45, ¿»»¿»≈∆∆»«¿À¿»≈∆¡»
‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„ epnÓ ÔÈ¯ÈË˜Ó ‡l‡46, ∆»«¿ƒƒƒ∆¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»»

ÌÈL„˜ ¯‡Lk ,Û¯O ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯‡M‰Â¿«¿»»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ
e‡ÓËpL47. ∆ƒ¿¿

פסח 45) לקרבן פרט א. ז, יומא וראה ב. עו, פסחים משנה,
ה"ח). פסח קרבן מהל' ופ"ז שם. (משנה, לאכילה שעיקרו

שאמרנו 46) וכמו להקטרה, אלא בא לא מתחילה שהרי
הרי  לאכילה, אלא מתחילתו בא שלא שכיון למעלה בפסח

הקטרה. לענין הקרבנות בכל כן כמו נאכל, ראה 47)הוא
המוקדשין. פסולי מהל' בפי"ט

.·ÈB˙B‡ ÏL BpÓÊ ÚÈb‰ ?‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁBc „ˆÈk≈«∆∆«À¿»ƒƒ«¿«∆
ÔÈ·È¯˜nL Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰Â Ôa¯˜48,˙ÓÏ ÔÈ‡ÓË B˙B‡ »¿»¿»…«»»∆«¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈

ÌÈ‰k‰ eÈ‰Â ÌÈ¯B‰Ë Ï‰w‰ eÈ‰L B‡49ÔÈ·È¯˜n‰50 ∆»«»»¿ƒ¿»«…¬ƒ««¿ƒƒ
ÌÈ‡ÓË51˙ÓÏ52eÈ‰Â ÔÈ¯B‰Ë el‡Â el‡ eÈ‰L B‡ , ¿≈ƒ¿≈∆»≈»≈¿ƒ¿»

ÌÈ‡ÓË ˙¯M‰ ÈÏk53˙ÓÏ54,‰‡ÓËa ‰OÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¿≈«»≈¿≈ƒ¿≈¬≈∆≈»∆¿À¿»
„Á‡k ÌÈ¯B‰h‰Â ÌÈ‡Óh‰ Ba e˜qÚ˙ÈÂ55eÒkÈÂ , ¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ»¿

‰¯ÊÚÏ Ôlk56ÔB‚k ,˙¯Á‡ ‰‡ÓËa ÌÈ‡Óh‰ Ï·‡ . À»»¬»»¬»«¿≈ƒ¿À¿»«∆∆¿
[˙B„ÏBÈÂ] ˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÔÈ·Ê57‰Ï·e ı¯L È‡ÓËe »ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈≈∆∆¿≈»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ58ÏÂ e˜qÚ˙È ‡Ï -Û‡Â ,‰¯ÊÚÏ eÒkÈ ‡ ¿«≈»∆…ƒ¿«¿¿…ƒ»¿»¬»»¿«
‰‡ÓËa ‰OÚpL Èt ÏÚ59e¯·Ú Ì‡Â .60B‡ eOÚÂ «ƒ∆«¬»¿À¿»¿ƒ»¿¿»

‰‡Èa‰ ÏÚ ˙¯k ÔÈ·iÁ - ‰¯ÊÚÏ eÒÎ61‰˙ÈÓe62ÏÚ ƒ¿¿»¬»»«»ƒ»≈««ƒ»ƒ»«
„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ˙ÈÁ„ ‡lL ;‰„B·Ú‰63. »¬»∆…ƒ¿≈∆»À¿««≈ƒ¿«

שייך 48) ובו אותו, יעשו ישראל עדת שכל פסח, קרבן היינו
תמידין  כגון ציבור בקרבנות אבל הקהל, רוב נטמא לומר
או  הכהנים נטמאו אלא הקהל רוב נטמא שייך לא ומוספין,

הי"ד. להלן וראה איש'). ('חזון השרת לא 49)כלי אפילו
וראה  הי"ד. (להלן בירושלים הנכנסים הכהנים רוב נטמאו
בפירוש  כתב וכן ה"ו). החודש קידוש מהל' בפ"ד גם

שם. להקריב.50)המשנה, הראויים כלומר,
שהיו 51) או רובו או קהל "נטמא במשנה: - א עט, בפסחים

גם  ראה בטומאה". יעשו טהורים, והקהל טמאים הכהנים
ה"א. פסח קרבן מהל' פ"ז בין 52)להלן הבדל ואין

ולא  נדחית מת בטומאת רק שבכולם הכהנים, לבין הבעלים
הותר  שלא - ב כב, בזבחים הגמרא וכדברי אחרת, בטומאה
=) שמכפרים בשרץ, ולא מת בטומאת רק בציבור לכהן
מת  מתכפרים, מה הקהל), =) דמתכפרים דומיא הכהנים)
המוריה'). 'הר (ראה כן מכפרים אף לא, שרץ אין,

שרת 53) וכלי טהורים וכהנים "ישראל שם: פסחים ברייתא,
שם. פסח, קרבן בהל' גם וראה בטומאה", יעשו טמאים,

שנטמא 54) אלא שנו לא חסדא, רב "אמר שם: בפסחים,
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"בחלל  טז) יט, (במדבר אמר דרחמנא מת, בטמא הסכין
דמעיקרא  לגברא, מטמא וקא כחלל, הוא הרי חרב – חרב"
נטמא  אבל מתעביד, קא דכרת הגוף בטומאת מתעביד כי
עביד". לא טמאין עביד, טהורין וכו' שרץ בטומאת הסכין
שם. המוריה' וב'הר ה"ט, שם פסח קרבן בהל' וראה

חלוק",55) ציבור קרבן שאין בטומאה, "יעשו שם: פסחים,
חלוק, בטומאה הבא ציבור קרבן "שאין שם: רש"י ראה
עושה  היחיד אף בטומאה, בא רובן שקרבן מאחר
גנאי  אותו, עושין הציבור שרוב מאחר "כלומר, בטומאה".
מהם" ונזהרין מהן פורשין שבהן שהטהורין להם הוא

שם. פסח, קרבן בהל' גם וראה שם). אבל 56)('מאירי'
הי"ג. להלן ראה להיכל, מבואר 57)לא - א סז, בפסחים

טומאות. שאר לא אבל מת, טמא גם 58)דדוקא ראה
נדחה. לא שרץ דטמא - ב כב, באופנים 59)זבחים דהיינו

וכו', למת טמאים הקהל רוב שהיו כגון למעלה, הנקובים
הנדה  הזבה, הזב, בטומאות הטמאים על אסור זאת, ובכל

לעזרה. ולהכנס להתעסק כדין 61)במזיד.60)והיולדות
כרבי  ולא הי"ב). פ"ג (למעלה במזיד למקדש שנכנס טמא
אינם  מת וטמאי הואיל צה:), (פסחים מכרת הפוטרם אלעזר
שם. כתנאֿקמא אלא שם), (גמרא משם משתלחים

ה"א.62) למעלה ראה שמים. ה"ט.63)בידי למעלה ראה

.‚ÈeÒÎÂ ˙Ó È‡ÓË e˜Á„Â ,‰‡ÓËa ‡aL ÁÒÙe∆«∆»¿À¿»¿»¬¿≈≈≈¿ƒ¿¿
ÏÎÈ‰Ï64ÔÈ¯eËt -65‡l‡ e¯z‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «≈»¿ƒ««ƒ∆…À¿∆»
‰¯ÊÚÏ66ıeÁÓ Ï‡ Ì‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »¬»»ƒ¿≈¬ƒ≈»∆∆ƒ

ÌeÁlLz ‰ÁnÏ67ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -68. ««¬∆¿«¿¬≈≈¿ƒ

לפי 64) רבא, שפשט וכמו שם) (פסחים, יוסף רב של בעיה
שכיח  שבפסח משום "פסח" ונקט להלן. וראה השני. הלשון
היתה  הפסח שנשחט שבשעה להיכל, ויכנסו שידחקו הדבר
מהל' פ"א (ראה דוחק ויש רבים אנשים מתמלאת העזרה
הקרבנות. לכל הואֿהדין אבל הי"א), פסח קרבן

להלן.65) ראה (ושאר 66)מלקות, הפסח צרכי שהרי
ה"ג. פסח קרבן מהל' פ"א ראה בעזרה, נעשים קרבנות)

מחוץ 67) לשלחם הציווי עליהם חל שלא כיון כלומר,
לעזרה. ליכנס הותרו שהרי בעיית 68)לעזרה, שם, פסחים

ולשון  לחומרא א' לשון לשונות, בשתי ונפשטה יוסף, רב
והיינו  (כסףֿמשנה). לקולא ב' כלשון רבינו ופסק לקולא, ב'
שמים  בידי במיתה אבל ביתֿדין, בידי שהוא מלקות, לענין
(משנהֿלמלך  גליא שמיא כלפי שהרי לקולא, ספק שייך לא

הי"ג). הקרבנות מעשה מהל' פ"ט

.„È·‡ ˙Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰69,ÌÈ¯B‰Ë Ì˙ˆ˜Óe ÌÈ‡ÓË »ƒ¿»≈»¿≈ƒƒ¿»»¿ƒ
‡l‡ e·È¯˜È ‡Ï - ˙Ó È‡ÓË Ôa¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿≈≈≈…«¿ƒ∆»

ÌÈ¯B‰h‰70e‡È·È - ˙Ó È‡ÓË ·‡‰ ˙Èa Ïk ‰È‰ . «¿ƒ»»»≈»»¿≈≈≈»ƒ
¯Á‡ ·‡ ˙Èa71‰¯ÓLn‰ Ïk ‰˙È‰ .72- ˙Ó È‡ÓË ≈»«≈»¿»»«ƒ¿»»¿≈≈≈

˙¯Á‡ ‰¯ÓLÓ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ73ÌÈ‰k‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ . «¬ƒƒ«ƒ¿»»«∆∆ƒ»…«…¬ƒ
eOÚÈ - ÔÈ‡ÓË Úe·w‰ ÔÓfa ÌÈÏLe¯Èa ÌL ÔÈÒÎp‰«ƒ¿»ƒ»ƒ»«ƒ«¿««»«¿≈ƒ«¬

‰‡ÓËa74. ¿À¿»

ראש 69) כל כי הי"א, המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה
ביתֿאב  – יום כל אבות, לבתי משמרו מחלק ומשמר משמר

דכולי 70)אחר. אליבא זהו - ב ו, ביומא אחד לשון לפי

דחויה  טומאה שסובר למי רק זהו השני הלשון ולפי עלמא,
ה"ז. למעלה וראה רב 71)בציבור, כדעת שם. יומא,

בקושי  כלומר בציבור, היא דחויה שטומאה הסובר ששת,
לחזור  יש – טהרה אחרי לחזור שאפשר מה וכל התירוה,

הט"ו). המקדש 72)(להלן כלי מהל' פ"ד למעלה ראה
אפילו 73)ה"ג. היא", "דחויה שלמאןֿדאמר רבינו סובר

ומה  אחרת. משמרת על מחזירים טמאה, המשמרת כל היתה
(כסףֿמשנה), הוא דוקא לאו – ביתֿאב רק בגמרא שהזכירו
מהל' פ"ד למעלה המוריה' וב'הר המשנה' ב'מרכבת וראה
קי, בבאֿקמא הגמרא מדברי שהביאו מה ה"ט, המקדש כלי

לענין 74)א. ה"ו, פסח קרבן מהל' בפ"ז רבינו כתב כן
רוב  אם לידע הפסח, משערים "כיצד לשונו: וזה הקהל. רוב
וכו' האוכלין בכל משערין אין טהורים, או טמאים הקהל
=) מבחוץ שהם ועד לעזרה, הנכנסים בכל משערין אלא
מדברי  הוא שם דבריו ומקור אותן" משערין וכו' לעזרה)
ומדובר  כה. הערה עיי"ש ה"ו). פ"ז (פסחים ה'ירושלמי'
מיעוט  עלֿידי הקרבן את לעשות שאיֿאפשר באופן
הרוב  עלֿידי גם נעשה שהוא שמכיון בלבד, הטהרים
קרבן  שאין בטומאה, לעשות המיעוט גם מותרים הטמא,

הי"ב. למעלה ראה חלוק, ציבור

.ÂË?¯Á‡ ·‡ ˙ÈaÓ ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»«¬ƒƒ««»ƒ≈»«≈
d¯eq‡a ‡l‡ ,¯eaˆa ‰¯z‰ ‡Ï ‰‡Óh‰L ÈtÓƒ¿≈∆«À¿»…À¿»¿ƒ∆»¿ƒ»

˜Ác‰ ÈtÓ ‰zÚ ‡È‰ ‰ÈeÁ„e ,˙„ÓBÚ75ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ∆∆¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ
‰Ê ÈtÓe .¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ‰Á„p‰ ¯·c Ïk»»»«ƒ¿∆∆»¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰ÈÏÚ ˙Bv¯Ï ıÈˆ ‰ÎÈ¯ˆ76. ¿ƒ»ƒ¿«»∆»

שם.75) יומא ששת, וראה 76)כרב א. ז, יומא ראה
ה"ז. למעלה

.ÊË?¯eaˆa ‰ÈeÁc ˙Ó ˙‡ÓhL ÔÈpÓe77:¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆À¿«≈¿»¿ƒ∆∆¡«
e„ÓÏ Ck .Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰ ¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ«¿ƒ¬»ƒ¬∆»¿≈ƒ¿∆∆»»»»¿

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ78ÁÒÙÏ eÁciL Ì‰ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈL‡L , ƒƒ«¿»∆¬»ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ»¿∆«
- ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L ¯eaˆ Ï·‡ ;ÌÈ‡ÓË eÈ‰ Ì‡ ÈL≈ƒƒ»¿≈ƒ¬»ƒ∆»¿≈≈≈

ÔÈÁc ÔÈ‡79ÁÒt eOÚÈÂ ‰Ácz ‰‡Óh‰ ‡l‡ , ≈»ƒ»ƒ∆»«À¿»ƒ»∆¿«¬∆«
ÔÓÊ BÏ Úe·wL Ôa¯˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰‡ÓËa¿À¿»¿«ƒ¿»»¿»∆»«¿«

‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L ,ÁÒÙk80. ¿∆«∆∆∆«À¿»

בציבור,77) שנדחית המת טומאת נבדלה מדוע כלומר,
ה"ט  למעלה ראה בציבור, נדחות שאינן הטומאות מיתר

בהעלותך.78)והי"ב. פרשת ו'ספרי' א. סז, פסחים
ה"א.79) שם פסח קרבן בהל' בהם 80)ראה שנאמר

במועדיכם  – במועדיכם" לה' תעשו "אלה לט) כט, (במדבר
ה"ט. למעלה וראה עז.). (פסחים בטומאה אפילו

.ÊÈÌÈ·e˙ka L¯ÙÓ ¯·c‰ È¯‰Â81Èk :ÌL ¯Ó‡pL . «¬≈«»»¿…»«¿ƒ∆∆¡«»ƒ
˙ËÈÁL ÏÚ ÌiÂÏ‰Â ,eLc˜˙‰ ‡Ï ¯L‡ Ï‰wa ˙a«̄««»»¬∆…ƒ¿«»¿«¿ƒƒ«¿ƒ«

‰Ï LÈc˜‰Ï] ¯B‰Ë ‡Ï ÏÎÏ ÌÈÁÒt‰˙Èa¯Ó Èk .[' «¿»ƒ¿……»¿«¿ƒ«ƒ«¿ƒ
‡Ï ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈ ‰MÓe ÌÈ¯Ù‡Ó ˙a¯ ÌÚ‰»»««≈∆¿«ƒ¿«∆ƒ»»¿À…

e¯‰h‰82‡Ïa ÁÒt‰ ˙‡ eÏÎ‡ Èk :¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe . ƒ∆»«∆∆∆¡«ƒ»¿∆«∆«¿…
‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰M‰ d˙B‡ e¯aÚL ÈtÓ ?·e˙kÎ83. «»ƒ¿≈∆ƒ¿»«»»ƒ¿≈«À¿»

ÌÈÏLe¯Èa Ï‰w‰ ÏÎÂ ÂÈ¯OÂ CÏn‰ ıÚeiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»««∆∆¿»»¿»«»»ƒ»»ƒ
ÈM‰ L„Áa ÁÒt‰ ˙BOÚÏ84B˙OÚÏ eÏÎÈ ‡Ï Èk . «¬«∆««…∆«≈ƒƒ…»¿«¬

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31



קיי ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - zah 'h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"בחלל  טז) יט, (במדבר אמר דרחמנא מת, בטמא הסכין
דמעיקרא  לגברא, מטמא וקא כחלל, הוא הרי חרב – חרב"
נטמא  אבל מתעביד, קא דכרת הגוף בטומאת מתעביד כי
עביד". לא טמאין עביד, טהורין וכו' שרץ בטומאת הסכין
שם. המוריה' וב'הר ה"ט, שם פסח קרבן בהל' וראה

חלוק",55) ציבור קרבן שאין בטומאה, "יעשו שם: פסחים,
חלוק, בטומאה הבא ציבור קרבן "שאין שם: רש"י ראה
עושה  היחיד אף בטומאה, בא רובן שקרבן מאחר
גנאי  אותו, עושין הציבור שרוב מאחר "כלומר, בטומאה".
מהם" ונזהרין מהן פורשין שבהן שהטהורין להם הוא

שם. פסח, קרבן בהל' גם וראה שם). אבל 56)('מאירי'
הי"ג. להלן ראה להיכל, מבואר 57)לא - א סז, בפסחים

טומאות. שאר לא אבל מת, טמא גם 58)דדוקא ראה
נדחה. לא שרץ דטמא - ב כב, באופנים 59)זבחים דהיינו

וכו', למת טמאים הקהל רוב שהיו כגון למעלה, הנקובים
הנדה  הזבה, הזב, בטומאות הטמאים על אסור זאת, ובכל

לעזרה. ולהכנס להתעסק כדין 61)במזיד.60)והיולדות
כרבי  ולא הי"ב). פ"ג (למעלה במזיד למקדש שנכנס טמא
אינם  מת וטמאי הואיל צה:), (פסחים מכרת הפוטרם אלעזר
שם. כתנאֿקמא אלא שם), (גמרא משם משתלחים

ה"א.62) למעלה ראה שמים. ה"ט.63)בידי למעלה ראה

.‚ÈeÒÎÂ ˙Ó È‡ÓË e˜Á„Â ,‰‡ÓËa ‡aL ÁÒÙe∆«∆»¿À¿»¿»¬¿≈≈≈¿ƒ¿¿
ÏÎÈ‰Ï64ÔÈ¯eËt -65‡l‡ e¯z‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «≈»¿ƒ««ƒ∆…À¿∆»
‰¯ÊÚÏ66ıeÁÓ Ï‡ Ì‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »¬»»ƒ¿≈¬ƒ≈»∆∆ƒ

ÌeÁlLz ‰ÁnÏ67ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -68. ««¬∆¿«¿¬≈≈¿ƒ

לפי 64) רבא, שפשט וכמו שם) (פסחים, יוסף רב של בעיה
שכיח  שבפסח משום "פסח" ונקט להלן. וראה השני. הלשון
היתה  הפסח שנשחט שבשעה להיכל, ויכנסו שידחקו הדבר
מהל' פ"א (ראה דוחק ויש רבים אנשים מתמלאת העזרה
הקרבנות. לכל הואֿהדין אבל הי"א), פסח קרבן

להלן.65) ראה (ושאר 66)מלקות, הפסח צרכי שהרי
ה"ג. פסח קרבן מהל' פ"א ראה בעזרה, נעשים קרבנות)

מחוץ 67) לשלחם הציווי עליהם חל שלא כיון כלומר,
לעזרה. ליכנס הותרו שהרי בעיית 68)לעזרה, שם, פסחים

ולשון  לחומרא א' לשון לשונות, בשתי ונפשטה יוסף, רב
והיינו  (כסףֿמשנה). לקולא ב' כלשון רבינו ופסק לקולא, ב'
שמים  בידי במיתה אבל ביתֿדין, בידי שהוא מלקות, לענין
(משנהֿלמלך  גליא שמיא כלפי שהרי לקולא, ספק שייך לא

הי"ג). הקרבנות מעשה מהל' פ"ט

.„È·‡ ˙Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰69,ÌÈ¯B‰Ë Ì˙ˆ˜Óe ÌÈ‡ÓË »ƒ¿»≈»¿≈ƒƒ¿»»¿ƒ
‡l‡ e·È¯˜È ‡Ï - ˙Ó È‡ÓË Ôa¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿≈≈≈…«¿ƒ∆»

ÌÈ¯B‰h‰70e‡È·È - ˙Ó È‡ÓË ·‡‰ ˙Èa Ïk ‰È‰ . «¿ƒ»»»≈»»¿≈≈≈»ƒ
¯Á‡ ·‡ ˙Èa71‰¯ÓLn‰ Ïk ‰˙È‰ .72- ˙Ó È‡ÓË ≈»«≈»¿»»«ƒ¿»»¿≈≈≈

˙¯Á‡ ‰¯ÓLÓ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ73ÌÈ‰k‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ . «¬ƒƒ«ƒ¿»»«∆∆ƒ»…«…¬ƒ
eOÚÈ - ÔÈ‡ÓË Úe·w‰ ÔÓfa ÌÈÏLe¯Èa ÌL ÔÈÒÎp‰«ƒ¿»ƒ»ƒ»«ƒ«¿««»«¿≈ƒ«¬

‰‡ÓËa74. ¿À¿»

ראש 69) כל כי הי"א, המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה
ביתֿאב  – יום כל אבות, לבתי משמרו מחלק ומשמר משמר

דכולי 70)אחר. אליבא זהו - ב ו, ביומא אחד לשון לפי

דחויה  טומאה שסובר למי רק זהו השני הלשון ולפי עלמא,
ה"ז. למעלה וראה רב 71)בציבור, כדעת שם. יומא,

בקושי  כלומר בציבור, היא דחויה שטומאה הסובר ששת,
לחזור  יש – טהרה אחרי לחזור שאפשר מה וכל התירוה,

הט"ו). המקדש 72)(להלן כלי מהל' פ"ד למעלה ראה
אפילו 73)ה"ג. היא", "דחויה שלמאןֿדאמר רבינו סובר

ומה  אחרת. משמרת על מחזירים טמאה, המשמרת כל היתה
(כסףֿמשנה), הוא דוקא לאו – ביתֿאב רק בגמרא שהזכירו
מהל' פ"ד למעלה המוריה' וב'הר המשנה' ב'מרכבת וראה
קי, בבאֿקמא הגמרא מדברי שהביאו מה ה"ט, המקדש כלי

לענין 74)א. ה"ו, פסח קרבן מהל' בפ"ז רבינו כתב כן
רוב  אם לידע הפסח, משערים "כיצד לשונו: וזה הקהל. רוב
וכו' האוכלין בכל משערין אין טהורים, או טמאים הקהל
=) מבחוץ שהם ועד לעזרה, הנכנסים בכל משערין אלא
מדברי  הוא שם דבריו ומקור אותן" משערין וכו' לעזרה)
ומדובר  כה. הערה עיי"ש ה"ו). פ"ז (פסחים ה'ירושלמי'
מיעוט  עלֿידי הקרבן את לעשות שאיֿאפשר באופן
הרוב  עלֿידי גם נעשה שהוא שמכיון בלבד, הטהרים
קרבן  שאין בטומאה, לעשות המיעוט גם מותרים הטמא,

הי"ב. למעלה ראה חלוק, ציבור

.ÂË?¯Á‡ ·‡ ˙ÈaÓ ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»«¬ƒƒ««»ƒ≈»«≈
d¯eq‡a ‡l‡ ,¯eaˆa ‰¯z‰ ‡Ï ‰‡Óh‰L ÈtÓƒ¿≈∆«À¿»…À¿»¿ƒ∆»¿ƒ»

˜Ác‰ ÈtÓ ‰zÚ ‡È‰ ‰ÈeÁ„e ,˙„ÓBÚ75ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ∆∆¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ
‰Ê ÈtÓe .¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ‰Á„p‰ ¯·c Ïk»»»«ƒ¿∆∆»¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰ÈÏÚ ˙Bv¯Ï ıÈˆ ‰ÎÈ¯ˆ76. ¿ƒ»ƒ¿«»∆»

שם.75) יומא ששת, וראה 76)כרב א. ז, יומא ראה
ה"ז. למעלה

.ÊË?¯eaˆa ‰ÈeÁc ˙Ó ˙‡ÓhL ÔÈpÓe77:¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆À¿«≈¿»¿ƒ∆∆¡«
e„ÓÏ Ck .Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰ ¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ«¿ƒ¬»ƒ¬∆»¿≈ƒ¿∆∆»»»»¿

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ78ÁÒÙÏ eÁciL Ì‰ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈL‡L , ƒƒ«¿»∆¬»ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ»¿∆«
- ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L ¯eaˆ Ï·‡ ;ÌÈ‡ÓË eÈ‰ Ì‡ ÈL≈ƒƒ»¿≈ƒ¬»ƒ∆»¿≈≈≈

ÔÈÁc ÔÈ‡79ÁÒt eOÚÈÂ ‰Ácz ‰‡Óh‰ ‡l‡ , ≈»ƒ»ƒ∆»«À¿»ƒ»∆¿«¬∆«
ÔÓÊ BÏ Úe·wL Ôa¯˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰‡ÓËa¿À¿»¿«ƒ¿»»¿»∆»«¿«

‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L ,ÁÒÙk80. ¿∆«∆∆∆«À¿»

בציבור,77) שנדחית המת טומאת נבדלה מדוע כלומר,
ה"ט  למעלה ראה בציבור, נדחות שאינן הטומאות מיתר

בהעלותך.78)והי"ב. פרשת ו'ספרי' א. סז, פסחים
ה"א.79) שם פסח קרבן בהל' בהם 80)ראה שנאמר

במועדיכם  – במועדיכם" לה' תעשו "אלה לט) כט, (במדבר
ה"ט. למעלה וראה עז.). (פסחים בטומאה אפילו

.ÊÈÌÈ·e˙ka L¯ÙÓ ¯·c‰ È¯‰Â81Èk :ÌL ¯Ó‡pL . «¬≈«»»¿…»«¿ƒ∆∆¡«»ƒ
˙ËÈÁL ÏÚ ÌiÂÏ‰Â ,eLc˜˙‰ ‡Ï ¯L‡ Ï‰wa ˙a«̄««»»¬∆…ƒ¿«»¿«¿ƒƒ«¿ƒ«

‰Ï LÈc˜‰Ï] ¯B‰Ë ‡Ï ÏÎÏ ÌÈÁÒt‰˙Èa¯Ó Èk .[' «¿»ƒ¿……»¿«¿ƒ«ƒ«¿ƒ
‡Ï ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈ ‰MÓe ÌÈ¯Ù‡Ó ˙a¯ ÌÚ‰»»««≈∆¿«ƒ¿«∆ƒ»»¿À…

e¯‰h‰82‡Ïa ÁÒt‰ ˙‡ eÏÎ‡ Èk :¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe . ƒ∆»«∆∆∆¡«ƒ»¿∆«∆«¿…
‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰M‰ d˙B‡ e¯aÚL ÈtÓ ?·e˙kÎ83. «»ƒ¿≈∆ƒ¿»«»»ƒ¿≈«À¿»

ÌÈÏLe¯Èa Ï‰w‰ ÏÎÂ ÂÈ¯OÂ CÏn‰ ıÚeiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»««∆∆¿»»¿»«»»ƒ»»ƒ
ÈM‰ L„Áa ÁÒt‰ ˙BOÚÏ84B˙OÚÏ eÏÎÈ ‡Ï Èk . «¬«∆««…∆«≈ƒƒ…»¿«¬
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¯·Îe .ÈcÓÏ eLc˜˙‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ Èk ,‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ«…¬ƒ…ƒ¿«¿¿««¿»
L„Á‰ Lec˜a e¯‡a85‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L , ≈«¿¿ƒ«…∆∆≈¿«¿ƒ∆«»»

.‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»ƒ¿≈«À¿»

הטומאה.81) את דוחה קבוע קרבן (שם,82)כי וכתוב
בטומאה. אותו שעשו הרי וגו'". הפסח "וישחטו טו)
ורבים  להטהר, הספיקו לא השנה, את שעיברו שאףֿעלֿפי

המוריה'). ('הר בטומאתם תאמר 83)נשארו אם "כלומר,
ציבור  קרבן מפני נדחית אינה שטומאה ראיה, משם ,אדרבה

כי  עליו כתוב בטומאה, שעשה אותה, שדחה חזקיהו, שהרי
כן  שעשה על רחמים לבקש ככתוב, בלא הפסח את אכלו
שעיברו  מפני אדרבה, אלא כן, עליו כתוב כך מפני לא –
יב, סנהדרין וראה (כסףֿמשנה) הטומאה" מפני שנה אותה
מחלוקת  פ"ב, סנהדרין ותוספתא פ"ח, פסחים ותוספתא א.

הי"ח. להלן וראה בזה, השנה 84)תנאים לעבר כלומר,
גמרא  ראה ניסן, חודש יהיה השני שהחודש באופן

שם. ה"ו.85)ותוספתא פ"ד

.ÁÈ¯aÚL :‰M‰ d˙B‡a ÌL ‰˙È‰ ˙¯Á‡ „BÚÂ¿«∆∆»¿»»¿»«»»∆ƒ≈
,¯„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰M‰ ˙‡ CÏn‰ ‰i˜ÊÁƒ¿ƒ»«∆∆∆«»»¿¿ƒ∆¬»
L„Á‰ B˙B‡ ‰OÚÂ ,ÔÒÈ L„Á L‡¯ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯L∆»ƒ¿……∆ƒ»¿»»«…∆

ÌÈÓÎÁ BÏ e„B‰ ‡ÏÂ .ÈL ¯„‡86ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L , ¬»≈ƒ¿…¬»ƒ∆≈¿«¿ƒ
L„Á‰ Lec˜a e¯‡aL BÓk ,‰Ê ÌBÈa87ÈtÓe . ¿∆¿∆≈«¿¿ƒ«…∆ƒ¿≈

˙‡ eÏÎ‡ Èk :¯Ó‡ ‰ÎÏ‰k ‡lL ‰OÚL el‡ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈∆»»∆…«¬»»∆¡«ƒ»¿∆
·e˙kÎ ‡Ïa ÁÒt‰88ÏÚÂ BÓˆÚ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·e . «∆«¿…«»ƒ≈«¬ƒ««¿¿«

ÌÈÓÎÁ‰89Èk :¯Ó‡pL .ÂÈOÚÓ ÏÚ eÓÈkÒ‰L «¬»ƒ∆ƒ¿ƒ««¬»∆∆¡«ƒ
.„Úa ¯tÎÈ ·Bh‰ '‰ ¯Ó‡Ï Ì‰ÈÏÚ e‰i˜ÊÁÈ Ïlt˙‰ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»¬≈∆≈…«¿«≈¿«
- ÌÚ‰ ˙‡ ‡t¯iÂ e‰i˜ÊÁÈ Ï‡ '‰ ÚÓLiÂ :¯Ó‡Â¿∆¡««ƒ¿«∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»»

.Ìa¯˜ ‰ˆ¯pL∆ƒ¿»»¿»»

חזקיהו 86) עשה דברים ששה רבנן, "תנו ב: י, ברכות
ניסן  עיבר וכו', לו הודו לא ג' ועל לו, הודו ג' על המלך,
שמואל  דאמר בדשמואל, שטעה וכו', לו הודו ולא בניסן
וראוי  הואיל אדר, של ל' ביום השנה את מעברין אין
פסחים  וראה אמרינן". לא וראוי הואיל סבר ניסן, לקובעו

ב. יב, וסנהדרין א. הי"ד.87)נו, בגמרא 88)שם
של  תנאֿקמא לדעת שיטות: שלש בזה ישנן שם, סנהדרין
עיברוה  ואם הטומאה, מפני מעברין אין יהודה, רבי
לכתחילה. שיעברו על רחמים לבקש והוצרכו מעוברת,
לבקש  והוצרכו לכתחילה, אפילו מעברין שמעון רבי לדעת
רבי  ולדעת אדר. של שלשים ביום שעיברוה על רחמים
שני. פסח שעשו על רחמים לבקש הוצרכו יהודה בן שמעון
שם  החודש קידוש בהל' (ראה תנאֿקמא כדעת רבינו ופסק
שכן  בניסן, ניסן שעיברוה שמעון, רבי כדעת גם ה"ו)
חולק. זה על שאין הרי שם, בברכות גם מפורש

לו,89) הודו לא רובם שהרי החכמים, מקצת על כלומר,
"החכמים" במקום "שריו" כתב ובסמ"ג למעלה. ראה

(כסףֿמשנה).

ה'תש"פ  טבת י' שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפני 1) לכהנים ורגלים ידים קידוש מצות בו תתבאר

לעבודה. עבודה בין לקדש צריך ואם עבודתם,

.‡„·BÚ‰ Ô‰k Lc˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È3 ƒ¿«¬≈¿«≈…≈»≈»»¿«¿»
epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ;„·ÚÈ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…∆∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆
ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ „·ÚL Ô‰ÎÂ .Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡∆¿≈∆¿∆«¿≈∆¿…≈∆»«¿…ƒ≈»»

˙È¯ÁL ÂÈÏ‚¯Â4‰˙ÈÓ ·iÁ -5:¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ¿«¿»«¬ƒ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
Ô‰k ÔÈa .‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ ÌÈÓ eˆÁ¯Èƒ¿¬«ƒ¿…»À«¬»¿»≈…≈

ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b6. »≈…≈∆¿

ששחיטה 2) לנו להורות העובד, כהן וכתב רבינו דקדק
ורגלים. ידים קידוש צריכה אינה בזר, מן 3)שכשירה

גדול 4)הכיור. כהן של ורגלים ידים קידושי למעט ובא
ז, הלכה להלן ראה לבגדים, בגדים שבין הכיפורים ביום

כשירה. עבודתו - לבגד בגד בין קידש לא ראה 5)שאם
כאן. אין שמלקות ג, הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק

ולזרעו 6) לו עולם חק להם "והייתה כא) ל, (שמות שנאמר
לדורותם".

.·˙wÁ :¯Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„B·ÚL ÔÈpÓe7BÏ ÌÏBÚ ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«À«»
‰Ó ;ÌÏBÚ ˙wÁ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰p‰k È„‚··e ,BÚ¯ÊÏe¿«¿¿ƒ¿≈¿À»≈À«»«
ÈÓ Û‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰„B·Ú ÏlÁÓ ÌÈ„‚a ¯qÁn¿À«¿»ƒ¿«≈¬»¿∆≈«¿«ƒ

.‰„B·Ú ÏlÁÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ıÁ¯ ‡lL∆…»«»»¿«¿»¿«≈¬»

חק.7) להיות: צריך

.‚,‰„B·ÚÂ ‰„B·Ú Ïk ÔÈa Lc˜Ï CÈ¯ˆ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»ƒ¿«≈≈»¬»«¬»
ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â „·BÚÂ ¯˜aa Lc˜Ó ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡∆»««««¿«≈«…∆¿≈¿≈»«

‰ÏÈl‰ ÏÎÂ Blk8Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .9‡ÏÂ , À¿»««¿»¿∆…≈≈ƒ«ƒ¿»¿…
BzÚc ÁÈqÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÓ ÏÈËÈ ‡ÏÂ ,ÔLÈÈ10‰OÚ Ì‡Â . ƒ«¿…»ƒ«ƒ¿…«ƒ««¿¿ƒ»»

Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÔzÚa¯‡Ó „Á‡11. ∆»≈«¿«¿»»ƒ«¬…¿«≈

ולקדש.8) לחזור צריך למחר גופו 9)אבל כל יציאת היינו
שיצא  זה ידי על שמא נפשטה, שלא בעיא והיא העזרה. מן

דעתו. הסיח הקודש מבואר 10)מן הדעת היסח דין
מסיח  ישן שסתם לשינה גם רבינו למד ומזה הנ"ל, בגמרא
"ישן  ב: הלכה ג פרק יומא ובירושלמי משנה). (כסף דעתו

ורגלים". ידים קידוש טעון נתנמנם טבילה ואם 11)טעון
מהמקדש  מהיוצא חוץ פסולה. עבודתו ועבד קידש לא
- עבד אם ולפיכך מספק. אלא ולקדש לחזור צריך שאינו

כשרה. עבודתו

.„‡Ï Ì‡ ,Lc˜ ‡ÏÂ „·ÚÂ ¯ÊÁÂ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ»»ƒ«ƒ¿»¿»«¿»«¿…ƒ≈ƒ…
‰¯Lk B˙„B·Ú - BzÚc ÁÈq‰12‰È‰ ÏÏk‰ ‰ÊÂ . ƒƒ««¿¬»¿≈»¿∆«¿»»»

Lc˜na13‰„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡ :14ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»≈»»ƒ¿»»¬»»»¬»««
Ï·BË ‡e‰L „Ú ,¯B‰Ë ‡e‰L Èt15. ƒ∆»«∆≈

ולא 12) שם בזבחים היא שבעיא ג. הלכה למעלה ראה
(כסף  כשרה עבודתו שבדיעבד רבינו פסק ולפיכך נפשטה,
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היה 13)משנה). הכלל "זה במשנה: ל. - כח. [ביומא
מים  המטיל וכל טבילה טעון רגליו את המיסך כל במקדש,
נוסחאות  בשינויי הוא (כן ואין ורגלים ידים קידוש טעון
עד  טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס אדם שם) במשניות
לעזרה  נכנס אדם ואין שגם רבינו מדברי ונראה שיטבול".
נראה  זה ולפי במקדש. שהיה הכלל מאותו הוא וכו'
להלן  אלא המסיך", "וכל מהמלים אינה ה הלכה שהתחלת

חוץ"]. "יצא כתבו 14)מהמלים שם ותוספות רש"י
הוא  וכן בגמרא. שם מוכח וכן דווקא. לאו שלעבודה
אלא  לעבודה דבר סוף "לא ג הלכה ג פרק יומא בירושלמי

לעבודה". שלא אומר 15)אפילו יהודה "ר' שם: בגמרא
שבידו  ישנה טומאה שיזכור כדי זו היא טבילה סרך
יום  עבודת מהלכות ב בפרק רבינו כתב וכן ויפרוש".

ג. הלכה הכיפורים

‰16ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÈÒn‰ ÏÎÂ .17‰ÏÈ·Ë ÔeÚË -18ÏÎÂ ; ¿»«≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿»
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË - ÌÈÓ ÏÈËn‰19‡ˆÈ .20 «≈ƒ«ƒ»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ»»

‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ21- ‡ˆÈ ıeÁa ˙B‰LÏ Ì‡ : ¿«»¬»»ƒƒ¿«»»
‡ˆÈ „iÓ ¯ÊÁÏ Ì‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ¯ÊBÁLk]22- [ ¿∆≈»¿ƒ»¿ƒ«¬…ƒ»»»

‡Ï Ì‡Â .„·Ïa ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË ¯ÊBÁLk¿∆≈»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ…
Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë23‡ÏÂ BzÚc ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·ÚÂ »«¿…ƒ≈¿»«ƒ¿…ƒƒ««¿¿…

‰¯Lk B˙„B·Ú - ÌÈÓ ÏÈË‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯ CÈÒ‰24. ≈ƒ«¿»¿…≈ƒ«ƒ¬»¿≈»
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÂÈ„È ‡ÈˆB‰ƒ»»¿«»¬»»≈»ƒ«¬…

.Lc˜Ïe¿«≈

חוץ,16) יצא המלים לפני להלן להיות צריך ההלכה [סימן
למעלה]. ולשון 17)ראה גדולים, נקבים הם כח. יומא

שהצריך  לפי נד:), (נזיר הארץ על המיסך אילן כמו מיסך
רגליו, ואת גופו את ומכסה ברכיו על כורע גדולים, לנקבים
את  להסך שאול ויבוא ג) כד, (שמואלֿא נאמר בשאול וכן

שם). (רש"י שאין 18)רגליו קבוע, כסא בבית [המדובר
ניצוצות, ישנם שאם רגליו, על רגלים מי של ניצוצות שם

ורגלים]. ידים קידוש גם מי 19)צריך ניצוצות משום
ומשום  רגליו, לקדש צריך - רגליו גבי על שנפלו רגלים
ידיו. לקדש צריך רגליו, בהן ששפשף ידיו שעל ניצוצות

ה].20) הלכה מתחילה ישראל.21)[כאן כל 22)עזרת
משנה. הכסף פי על הוגה חוץ 23)המוקף שיצא זה

העזרה. ולא 24)לחומת היא שבעיא למעלה כתבנו כבר
משנה. בכסף ראה מספק, לפסול אין ולפיכך נפשטה,

.ÂÂÈ„È e‡ÓË25ÔÏÈaËÓ -26BÈ‡Â ,˙B¯B‰Ë Ô‰Â ƒ¿¿»»«¿ƒ»¿≈¿¿≈
ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÈÎ‡a BÙe‚ ‡ÓË .Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬ƒ«√»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙i˙L B‡ ÔÈ‡ÓË27ÏÚ Û‡ ,Ï·ËÂ ¿≈ƒ¿ƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿»«««
ˆ BÈ‡L ÈtLÓL ·¯Ú‰ CÈ¯28Lc˜Óe ¯ÊBÁ - ƒ∆≈»ƒ∆¡≈∆∆≈¿«≈
‰ÏÈ·Ë ¯Á‡29Ï·BË ÏkL ;30ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó ««¿ƒ»∆»≈¿«≈»»¿«¿»

ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Lc˜ ‡Ï Ì‡Â .„·BÚ Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒ…ƒ≈ƒ¿…ƒƒ«
ÏlÁ ‡Ï - BzÚc31. «¿…ƒ≈

את 25) ולא הידים את אלא מטמאה שאינה דרבנן בטומאה
להטביל.26)הגוף. החמירו שבקודש כ: בחגיגה ראה

ידים 27) לקידוש שתועיל מהו "טומאה שם: בזבחים
דעתו, מסיח שמש, הערב שצריך כיוון ליה תיפוק ורגלים,

דבר  שהוא ומפני החמה". לשקיעת סמוך שנטמא כגון
טמאין, באוכלין גופו שנטמא רבינו כתב לכן שכיח, שאינו
הרי  כן: על ויתר משנה). (כסף שמש הערב צריך שאינו
מיל  רבעי שלושת הוא השמשות בין ששיעור סובר רבינו
אורח  יוסף הבית כתב וכן ד, הלכה שבת מהלכות ה (פרק
הדעת, היסח כאן יש כן אם רבינו), בדעת רסא סימן חיים
כלל. שמש הערב צריך שאינו באופן רבינו כתב ולכן

מדרבנן.28) - אלו טומאות שעיקר הסיח 29)מפני שמא
לעבודה. ראוי אינו שעכשיו מאחר [כלומר,30)דעתו,

ידים  קידוש צריך ודאי שבזה שמש הערב הצריכה טבילה
שהמסיך  ונראה כ: בזבחים הגמרא בלשון ראה ורגלים,
- הקודמת) בהלכה (למעלה טבילה שצריך פי על אף רגליו
למעלה  (ראה רגליו גבי על ניצוצות של חשש היה לא אם
שטבילה  כיוון ורגלים, ידים קידוש צריך אינו דֿה) הלכה

טומאה]. מחמת אינה בזבחים 31)זו היא נפשטה ולא בעיא
שזה  [ונראה משנה). (כסף עבודתו פוסלין אין ומספק שם,
קידוש  הצריך שמש) הערב (שצריך טובל כל על גם מוסב
של  דין אלא ממש, הדעת היסח כאן שאין לפי ורגלים, ידים

מעבודה]. אז שנפסל כיון דעת היסח

.ÊÔÈa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë ‡lL ÏB„b Ô‰k…≈»∆…»«¿…ƒ≈»»¿«¿»≈
ÌÈ„‚·Ï ÌÈ„‚a32‰„B·ÚÏ ‰„B·Ú ÔÈae33ÌBÈa ¿»ƒƒ¿»ƒ≈¬»«¬»¿

‰¯Lk B˙„B·Ú - „·ÚÂ ÌÈ¯etk‰34Ô˙B‡Â ÏÈ‡B‰ . «ƒƒ¿»«¬»¿≈»ƒ¿»
,ÂÈ·e Ô¯‰‡a ÌÈÂL ÔÈ‡ ÔÈLecw‰Â ˙BÏÈ·h‰«¿ƒ¿«ƒƒ≈»»ƒ¿«¬…»»
ÏÎa ‰ÂM‰ ¯·c - epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â :¯Ó‡Â¿∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆»»«»∆¿»

.ÔBL‡¯ Lec˜ ‡e‰L ,·kÚÓ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«≈∆ƒƒ

לבן 32) בגדי כשפושט שמקדש הקידושים חמשת [הם
זהב]. בלבישת 33)ובגדי שמקדש הקידושים חמשת [הם

פנים]. לעבודות הלבן ובגדי חוץ, לעבודות הזהב בגדי
בעשה.34) עבר אבל

.ÁÛ‡ ,¯ÁÓÏ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÌBi‰ ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»«»ƒ«¬…¿«≈¿»»«
˙BÏÒÙ ÌÈ„i‰L ;‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»≈»««¿»∆«»«ƒƒ¿»
- ‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈ·ÏÁ‰ ¯ÈË˜‰Â ‰ÏÈla Lc˜ .‰ÈÏa¿ƒ»ƒ≈««¿»¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ»««¿»

˘c˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ35.ÌBi‰ ˙„B·ÚÏ ÌBia »ƒ«¬…¿«≈««¬««

ידיו 35) "קידש שם: בזבחים ברייתות בשתי רבי כדעת
על  ומקריב עומד היה ביום. לקדש צריך בלילה וכו' ורגליו

ורגלים". ידים קידוש טעון לאורה הלילה, כל מזבח גבי

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔLc‰ ˙Óe¯˙Ï ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»¿«¿»ƒ¿««∆∆««ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜ Lc˜Ó ‡e‰L∆¿«≈…∆∆«¬∆«∆∆≈»ƒ

ÌBi‰ ¯È‡‰L ¯Á‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ36˙lÁ˙· È¯‰L ; «¬…¿«≈««∆≈ƒ«∆¬≈ƒ¿ƒ«
Lc˜ ‰„B·Ú37. ¬»ƒ≈

החמה.36) הנץ אחר היום 37)כלומר, עבודת תחילת שזו
יוחנן. ר' של הנ"ל המימרא על רבא דברי שם זבחים היא.
בלינה. פוסל החמה הנץ היה הנ"ל הסברא שלולא ומכאן
יב, הלכה ומוספין תמידין מהלכת ב פרק להלן [וראה
עלות  אחרי הייתה הדשן שתרומת הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו

השחר].

.ÈÈÏkÓ „Á‡Ó Lc˜ Ì‡Â .¯Bik‰ ÈnÓ Lc˜Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«≈ƒ≈«ƒ¿ƒƒ≈≈∆»ƒ¿≈
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היה 13)משנה). הכלל "זה במשנה: ל. - כח. [ביומא
מים  המטיל וכל טבילה טעון רגליו את המיסך כל במקדש,
נוסחאות  בשינויי הוא (כן ואין ורגלים ידים קידוש טעון
עד  טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס אדם שם) במשניות
לעזרה  נכנס אדם ואין שגם רבינו מדברי ונראה שיטבול".
נראה  זה ולפי במקדש. שהיה הכלל מאותו הוא וכו'
להלן  אלא המסיך", "וכל מהמלים אינה ה הלכה שהתחלת

חוץ"]. "יצא כתבו 14)מהמלים שם ותוספות רש"י
הוא  וכן בגמרא. שם מוכח וכן דווקא. לאו שלעבודה
אלא  לעבודה דבר סוף "לא ג הלכה ג פרק יומא בירושלמי

לעבודה". שלא אומר 15)אפילו יהודה "ר' שם: בגמרא
שבידו  ישנה טומאה שיזכור כדי זו היא טבילה סרך
יום  עבודת מהלכות ב בפרק רבינו כתב וכן ויפרוש".

ג. הלכה הכיפורים

‰16ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÈÒn‰ ÏÎÂ .17‰ÏÈ·Ë ÔeÚË -18ÏÎÂ ; ¿»«≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿»
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË - ÌÈÓ ÏÈËn‰19‡ˆÈ .20 «≈ƒ«ƒ»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ»»

‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ21- ‡ˆÈ ıeÁa ˙B‰LÏ Ì‡ : ¿«»¬»»ƒƒ¿«»»
‡ˆÈ „iÓ ¯ÊÁÏ Ì‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ¯ÊBÁLk]22- [ ¿∆≈»¿ƒ»¿ƒ«¬…ƒ»»»

‡Ï Ì‡Â .„·Ïa ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË ¯ÊBÁLk¿∆≈»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ…
Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë23‡ÏÂ BzÚc ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·ÚÂ »«¿…ƒ≈¿»«ƒ¿…ƒƒ««¿¿…

‰¯Lk B˙„B·Ú - ÌÈÓ ÏÈË‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯ CÈÒ‰24. ≈ƒ«¿»¿…≈ƒ«ƒ¬»¿≈»
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÂÈ„È ‡ÈˆB‰ƒ»»¿«»¬»»≈»ƒ«¬…

.Lc˜Ïe¿«≈

חוץ,16) יצא המלים לפני להלן להיות צריך ההלכה [סימן
למעלה]. ולשון 17)ראה גדולים, נקבים הם כח. יומא

שהצריך  לפי נד:), (נזיר הארץ על המיסך אילן כמו מיסך
רגליו, ואת גופו את ומכסה ברכיו על כורע גדולים, לנקבים
את  להסך שאול ויבוא ג) כד, (שמואלֿא נאמר בשאול וכן

שם). (רש"י שאין 18)רגליו קבוע, כסא בבית [המדובר
ניצוצות, ישנם שאם רגליו, על רגלים מי של ניצוצות שם

ורגלים]. ידים קידוש גם מי 19)צריך ניצוצות משום
ומשום  רגליו, לקדש צריך - רגליו גבי על שנפלו רגלים
ידיו. לקדש צריך רגליו, בהן ששפשף ידיו שעל ניצוצות

ה].20) הלכה מתחילה ישראל.21)[כאן כל 22)עזרת
משנה. הכסף פי על הוגה חוץ 23)המוקף שיצא זה

העזרה. ולא 24)לחומת היא שבעיא למעלה כתבנו כבר
משנה. בכסף ראה מספק, לפסול אין ולפיכך נפשטה,

.ÂÂÈ„È e‡ÓË25ÔÏÈaËÓ -26BÈ‡Â ,˙B¯B‰Ë Ô‰Â ƒ¿¿»»«¿ƒ»¿≈¿¿≈
ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÈÎ‡a BÙe‚ ‡ÓË .Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬ƒ«√»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙i˙L B‡ ÔÈ‡ÓË27ÏÚ Û‡ ,Ï·ËÂ ¿≈ƒ¿ƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿»«««
ˆ BÈ‡L ÈtLÓL ·¯Ú‰ CÈ¯28Lc˜Óe ¯ÊBÁ - ƒ∆≈»ƒ∆¡≈∆∆≈¿«≈
‰ÏÈ·Ë ¯Á‡29Ï·BË ÏkL ;30ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó ««¿ƒ»∆»≈¿«≈»»¿«¿»

ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Lc˜ ‡Ï Ì‡Â .„·BÚ Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒ…ƒ≈ƒ¿…ƒƒ«
ÏlÁ ‡Ï - BzÚc31. «¿…ƒ≈

את 25) ולא הידים את אלא מטמאה שאינה דרבנן בטומאה
להטביל.26)הגוף. החמירו שבקודש כ: בחגיגה ראה

ידים 27) לקידוש שתועיל מהו "טומאה שם: בזבחים
דעתו, מסיח שמש, הערב שצריך כיוון ליה תיפוק ורגלים,

דבר  שהוא ומפני החמה". לשקיעת סמוך שנטמא כגון
טמאין, באוכלין גופו שנטמא רבינו כתב לכן שכיח, שאינו
הרי  כן: על ויתר משנה). (כסף שמש הערב צריך שאינו
מיל  רבעי שלושת הוא השמשות בין ששיעור סובר רבינו
אורח  יוסף הבית כתב וכן ד, הלכה שבת מהלכות ה (פרק
הדעת, היסח כאן יש כן אם רבינו), בדעת רסא סימן חיים
כלל. שמש הערב צריך שאינו באופן רבינו כתב ולכן

מדרבנן.28) - אלו טומאות שעיקר הסיח 29)מפני שמא
לעבודה. ראוי אינו שעכשיו מאחר [כלומר,30)דעתו,

ידים  קידוש צריך ודאי שבזה שמש הערב הצריכה טבילה
שהמסיך  ונראה כ: בזבחים הגמרא בלשון ראה ורגלים,
- הקודמת) בהלכה (למעלה טבילה שצריך פי על אף רגליו
למעלה  (ראה רגליו גבי על ניצוצות של חשש היה לא אם
שטבילה  כיוון ורגלים, ידים קידוש צריך אינו דֿה) הלכה

טומאה]. מחמת אינה בזבחים 31)זו היא נפשטה ולא בעיא
שזה  [ונראה משנה). (כסף עבודתו פוסלין אין ומספק שם,
קידוש  הצריך שמש) הערב (שצריך טובל כל על גם מוסב
של  דין אלא ממש, הדעת היסח כאן שאין לפי ורגלים, ידים

מעבודה]. אז שנפסל כיון דעת היסח

.ÊÔÈa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë ‡lL ÏB„b Ô‰k…≈»∆…»«¿…ƒ≈»»¿«¿»≈
ÌÈ„‚·Ï ÌÈ„‚a32‰„B·ÚÏ ‰„B·Ú ÔÈae33ÌBÈa ¿»ƒƒ¿»ƒ≈¬»«¬»¿

‰¯Lk B˙„B·Ú - „·ÚÂ ÌÈ¯etk‰34Ô˙B‡Â ÏÈ‡B‰ . «ƒƒ¿»«¬»¿≈»ƒ¿»
,ÂÈ·e Ô¯‰‡a ÌÈÂL ÔÈ‡ ÔÈLecw‰Â ˙BÏÈ·h‰«¿ƒ¿«ƒƒ≈»»ƒ¿«¬…»»
ÏÎa ‰ÂM‰ ¯·c - epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â :¯Ó‡Â¿∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆»»«»∆¿»

.ÔBL‡¯ Lec˜ ‡e‰L ,·kÚÓ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«≈∆ƒƒ

לבן 32) בגדי כשפושט שמקדש הקידושים חמשת [הם
זהב]. בלבישת 33)ובגדי שמקדש הקידושים חמשת [הם

פנים]. לעבודות הלבן ובגדי חוץ, לעבודות הזהב בגדי
בעשה.34) עבר אבל

.ÁÛ‡ ,¯ÁÓÏ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÌBi‰ ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»«»ƒ«¬…¿«≈¿»»«
˙BÏÒÙ ÌÈ„i‰L ;‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»≈»««¿»∆«»«ƒƒ¿»
- ‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈ·ÏÁ‰ ¯ÈË˜‰Â ‰ÏÈla Lc˜ .‰ÈÏa¿ƒ»ƒ≈««¿»¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ»««¿»

˘c˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ35.ÌBi‰ ˙„B·ÚÏ ÌBia »ƒ«¬…¿«≈««¬««

ידיו 35) "קידש שם: בזבחים ברייתות בשתי רבי כדעת
על  ומקריב עומד היה ביום. לקדש צריך בלילה וכו' ורגליו

ורגלים". ידים קידוש טעון לאורה הלילה, כל מזבח גבי

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔLc‰ ˙Óe¯˙Ï ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»¿«¿»ƒ¿««∆∆««ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜ Lc˜Ó ‡e‰L∆¿«≈…∆∆«¬∆«∆∆≈»ƒ

ÌBi‰ ¯È‡‰L ¯Á‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ36˙lÁ˙· È¯‰L ; «¬…¿«≈««∆≈ƒ«∆¬≈ƒ¿ƒ«
Lc˜ ‰„B·Ú37. ¬»ƒ≈

החמה.36) הנץ אחר היום 37)כלומר, עבודת תחילת שזו
יוחנן. ר' של הנ"ל המימרא על רבא דברי שם זבחים היא.
בלינה. פוסל החמה הנץ היה הנ"ל הסברא שלולא ומכאן
יב, הלכה ומוספין תמידין מהלכת ב פרק להלן [וראה
עלות  אחרי הייתה הדשן שתרומת הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו

השחר].

.ÈÈÏkÓ „Á‡Ó Lc˜ Ì‡Â .¯Bik‰ ÈnÓ Lc˜Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«≈ƒ≈«ƒ¿ƒƒ≈≈∆»ƒ¿≈
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¯Lk ‰Ê È¯‰ - ˙¯M‰38ÌÈ‡ ÏÁ‰ ÈÏk Ï·‡ . «»≈¬≈∆»≈¬»¿≈«…≈»
ÔÈLc˜Ó39ıeÁa ˙¯L ÈÏÎa Lc˜ .40ÏÁ ÈÏÎa B‡ ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿≈»≈«ƒ¿ƒ…

CB˙a ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „·ÚÂ ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»«¬»¿»¿≈¿«¿ƒ¿
:¯Ó‡pL ;Ô‰Ó ‡l‡ ,˙¯M‰ ÈÏk CB˙a B‡ ¯Bik‰«ƒ¿¿ƒ«»≈∆»≈∆∆∆¡«

BÎB˙a ‡ÏÂ - epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â41Lc˜ Ì‡Â . ¿»¬«¬…»»ƒ∆¿…¿¿ƒƒ≈
.ÏlÁ ‡Ï - „·ÚÂ BÎB˙a¿¿»«…ƒ≈

כלומר,38) שרת. כלי לרבות ירחצו אמרו: כב. בזבחים
ירחצו", המזבח אל "ובקרבתם לב) מ, (שמות בתורה נאמר
"ורחצו  לא) (שם, למעלה נאמר כבר שהרי הוא ומיותר
אל  ובקרבתם מועד אהל אל "בבואם לו וסמוך ממנו",

שם). (רש"י כלי 39)המזבח" למעוטי ממנו, "[ורחצו]
מקום,40)חול". לו הוקבע שהרי בפנים, לקדש שצריך

ויתן  המזבח ובין מועד אהל בין הכיור את "וישם שנאמר
לרחצה". מים שלא 41)שמה בעיא היא כא. בזבחים

אפילו  דילמא או בתוכו, ולא רחמנא אמר "ממנו נפשטה
אלא  לכתחילה יקדש לא נפשטה, שלא ומכיוון מתוכו".
עבודה  מחלל אינו מספק ועבד בתוכו קידש ואם ממנו,

ה). הלכה למעלה וראה משנה (כסף מספק

.‡ÈÔÈÚÓa elÙ‡ ,‰Â˜Ó ÈÓa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÏÈaË‰42 ƒ¿ƒ»»¿«¿»¿≈ƒ¿∆¬ƒ¿«¿»
ÈÏk ÏÎ·e .ÈÏÎa ıÁ¯iL „Ú ,ÏÏk Lec˜ ‰Ê ÔÈ‡ -≈∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

ÔÈLc˜Ó L„w‰43ÔÈ‡L ÔÈa ˙ÈÚÈ·¯ Ô‰a LiL ÔÈa , «…∆¿«¿ƒ≈∆≈»∆¿ƒƒ≈∆≈
.˙ÈÚÈ·¯ Ô‰a»∆¿ƒƒ

והוא 42) לטבילה כשרים (שהן מערה במי "טבל כ: בזבחים
- מכונסים במים טבילות, שרוב אלא חיים, למים הדין

פסולה". עבודתו ועבד "בכל 43)רש"י) כא: שם הוא כן
בהם  שאין בין רביעית בהם שיש בין מקדשים הכלים
היינו  מתוכו, בקודח שהמדובר שם בגמרא וביארו רביעית"
כהנים, ארבעה ממנו לקדש כדי בו שיש הכיור מן שנוטל
מקדשים  אין כן, לא שאם גדול, מכלי שבא כיוון ומקדש

עצמו. מהכיור עדיף אחר שרת כלי יהא שלא ממנו,

.·ÈÔÈa ÌÈiÁ ÌÈÓ ÔÈa ,Lec˜Ï ÌÈ¯Lk ˙BÓÈn‰ Ïk»«≈¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ«ƒ≈
eÈ‰È ‡l‡ ,Ô‰È‡¯Ó ‰pzLÈ ‡lL „·Ï·e ;‰Â˜Ó ÈÓ≈ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«∆«¿≈∆∆»ƒ¿

˜B¯p‰ ËÈË .‰ÏÈ·ËÏ ÌÈ¯Lk‰ ÌÈnk44‰¯t‰L ««ƒ«¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ«»∆«»»
epnÓ ‰˙BLÂ ‰ÁBL45‰Ê .¯Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ - »¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆

.¯Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ - ‰Â˜Ó ÈÓÏ ÌÈÏLn‰ Ïk :ÏÏk‰«¿»»««¿ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¿≈ƒ

כלי.44) אל מכלי להוריקו שראוי דק שאינו 45)שהוא
למקוה. להשלים וכשר ממנו שותה והפרה עב.

.‚ÈÈ„kÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?¯Bika ˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓ ‰nk«»«ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿≈
.ÂÈ·e Ô¯‰‡ :¯Ó‡pL .ÌÈ‰k ‰Úa¯‡ epnÓ Lc˜Ï¿«≈ƒ∆«¿»»…¬ƒ∆∆¡««¬…»»
‰Úa¯‡ È¯‰ - Ì‰nÚ ÒÁÈÙe ,¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ eÈ‰Â46. ¿»∆¿»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ»∆¬≈«¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

epnn ycwl ickn zegt oi` ,xeika zeidl oikixv min dnk"
qgpte ,xnzi`e xfrl` eide eipae oxd` xn`py ,mipdk 'c

."drax` ixd mdnr

מפני  הוא בפשטות ואביהוא, נדב את גם מנה שלא ומה
שמיני  ליום עד המילואים בימי אלא שימשו שלא

אמנם  ופנחס. איתמר אלעזר, רק נשארו ואח"כ למילואים
– מתולדתו כהן היה שפנחס למאן־דאמר רק הוא זה כל
ש"לא  לדעה אבל – הכהן" אהרן בן אלעזר בן "פנחס
היה  זמרי מעשה הרי לזמרי", שהרגו עד פנחס נתכהן
רק  היו שנים ותשע שלושים שכל ונמצא הארבעים, בשנת
לרחוץ  כדי מים צריכים היו מדוע וא"כ כהנים, שלושה
אלא  צריך אין זה שלמ"ד לומר ואין כהנים. ארבעה מהם
פלוגתא  הוא אז כי כהנים, שלושה לקדש כדי מים
שגם  לומר צריך כן על הכיור. של בגודלו שפליגי במציאות
במקדש  היו לזמרי" שהרגו עד פנחס נתכהן "לא למ"ד
אחר  מפסוק זאת שלמד אלא כהנים, ארבעה לקדש מים

שם). ובפירש"י ב. יט, זבחים (עי'
(hk oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ואהרן 46) משה ממנו "ורחצו הפסוק הביאו שם בגמרא
ל, בשמות אחר פסוק הביא ורבינו לב, מ, שבשמות ובניו"
לכלול  הוצרך ולפיכך ובניו, אהרן אלא בו נאמר שלא יט,
שהרי  קשה, הדבר אבל ארבעה. שיהיו כדי עמהם פינחס את
ואביהו  נדב היו עדיין שם) (בשמות זו פרשה שנאמרה בזמן
או  חמשה לקדש כדי מים יצטרכו לא למה כן ואם בחיים,

כהנים? ששה

.„ÈeÈ‰ „ˆÈÎÂ .e¯‡aL BÓk ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ ¯Bik ÈÓ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿≈«»
¯ÁÓÏe ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa B˙B‡ ÌÈÚwLÓ ?ÔÈOBÚƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿«¿»¿»»
.¯˜aa ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡lÓÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿«¿ƒ¿»«…∆

.ÂË‰È‰ ‰Â˜Ók - ‰ÓÏL ‰OÚL Ìi‰47ÈtÓ , «»∆»»¿……¿ƒ¿∆»»ƒ¿≈
,ÌËÈÚ ÔÈÚÓ BÎB˙a ˙¯·BÚ ‰˙È‰ ÌÈÓ ÏL ‰n‡L∆«»∆«ƒ»¿»∆∆¿≈≈≈»
,¯Bik‰ ÈÓk ‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…»≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ

.¯Bik‰ ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰ epnÓeƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ

לכהנים 47) לרחצה "והים ח: הלכה ג פרק יומא בירושלמי
מושכת  המים אמת הוא? כלי ולא ו) ד, הימיםֿב (דברי בו

מעיטם". לו

.ÊËÈab ÏÚ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÁÈpÓ ?Lec˜ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«ƒ«ƒ«»«¿»ƒ««≈
BÏ‚¯ Èab ÏÚ ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÂ ,˙ÈÓÈ‰ BÏ‚«̄¿«¿»ƒ¿»«¿»ƒ««≈«¿
- ‰ÏÈ·Ëa ıˆBÁ‰ ÏÎÂ .Lc˜Óe ‰ÁBLÂ ,˙ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ¿∆¿«≈¿»«≈ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È Lec˜a ıˆBÁ48,·LBÈ ‡e‰Lk Lc˜Ó BÈ‡Â . ≈¿ƒ»«ƒ¿≈¿«≈¿∆≈
‰„B·Úk ‡e‰L ÈÙÓ49,„ÓÚÓ ‡l‡ ‰„B·Ú ÔÈ‡Â , ƒ¿≈∆«¬»¿≈¬»∆»≈…∆

.˙¯LÏ „ÓÚÏ :¯Ó‡pL∆∆¡««¬…¿»≈

בנטילת 48) חוצץ בגוף בטבילה שחוצץ "דבר קו: בחולין
במקדש". ורגלים ידים ובקידוש שם:49)ידים בזבחים

הרי  לשרת, המזבח אל בגשתם (או לשרת" קרא "אמר
רש"י). - לשירות קידוש הוקש

.ÊÈ·LBÈ ‡e‰Â „·BÚ‰ ÏÎÂ50B˙„B·ÚÂ ,ÏlÁ - ¿»»≈¿≈ƒ≈«¬»
ÏÏkÓ BlL ‰¯‰Ê‡L ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡Â .‰ÏeÒt¿»¿≈∆ƒ¿≈∆«¿»»∆ƒ¿»
Lc˜n‰ ˙„B·ÚÓ ‰„B·Úa ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‡È‰ ‰OÚ¬≈ƒ¿≈»»≈«¬»≈¬««ƒ¿»

‰tˆ¯‰ ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -51¯·„ ‰È‰ Ì‡Â . »ƒ∆ƒ¿∆≈«»ƒ¿»¿ƒ»»»»
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ıˆBÁ52ÌÈÏk Èab ÏÚ „ÓÚL ÔB‚k ,Ú˜¯w‰ ÔÈ·e BÈa ≈≈≈««¿«¿∆»«««≈≈ƒ
B¯·Á ÈÏ‚¯ ÏÚ B‡ ‰Ó‰a B‡53‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt - ¿≈»««¿≈¬≈¿»¿≈ƒ»»

·e B„È ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ÈÏk‰ ÔÈ54.ÏÒt - Ba „·BÚL »»≈≈»≈«¿ƒ∆≈»«

לעמידה 50) - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שם
לישיבה". ולא הרצפה 51)בחרתי על וגם לעמוד, שצריך

הרצפה. לבין רגליו בין חציצה, שום תהיה שם 52)שלא
מה  מקדשין, שרת וכלי מקדשת ורצפה "הואיל אמרו: כד.
דבר  יהא לא רצפה אף כו' חוצץ דבר יהא לא שרת כלי
כלי  שמקדשין כמו בתוכה הנכנס תקדש "העזרה כי חוצץ".

בהן". הנכנס הדבר אינו 53)שרת במינו שמין פי על ואף
גם  בכך, דרכו שאין חבירו, רגל גבי על בעמידה - חוצץ

חוצץ. במינו חוצץ 54)מין דבר יהא לא שרת "כלי שם
ה) ד, (ויקרא שנאמר שרת", כלי לבין הכהן) (=בין בינו

כהן. של בעצמו לקיחה שתהא - הכהן" "ולקח

.ÁÈÔÈÓÈa ‡l‡ ‰„B·Ú ÔÈ‡Â55- Ï‡ÓOa „·Ú Ì‡Â . ¿≈¬»∆»¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿…
‰˜BÏ BÈ‡Â ,‰ÏeÒt56BÏ‚¯Â ÈÏk‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ . ¿»¿≈∆«¿««««¿ƒ¿«¿

˙Á‡ BÏ‚¯Â Ô·‡‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ ,‰tˆ¯‰ ÏÚ ˙Á‡«««»ƒ¿»«¿«««»∆∆¿«¿««
‰tˆ¯‰ ÏÚ57Ô·‡‰ B‡ ÈÏk‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ - «»ƒ¿»ƒ…∆ƒƒ»≈«¿ƒ»∆∆

‰¯Lk B˙„B·Ú - ˙Á‡ BÏ‚¯ ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ58Ì‡Â , »«¬…««¿««¬»¿≈»¿ƒ
BzÚiÒÓ Ï‡ÓOe ÔÈÓÈa Ïa˜ .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - Â‡Ï«¬»¿»ƒ≈¿»ƒ¿…¿««¿
.ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ ÚiÒÓ‰L ,‰¯Lk B˙„B·Ú -¬»¿≈»∆«¿«≈«≈«¿ƒƒ»»

מדם 55) הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר ממה כן למדו שם.
אי  אצבע שנאמר מקום וכל ונתן", באצבעו אלא החטאת נו

אצבעו  את הכהן "וטבל טז) יד, (שם שנאמר בימין,
בימין  נתינה וכל לקיחה שכל מכאן כד:), (שם הימנית"

בתורה.56)דווקא. מפורשת אזהרה בזה שאין כיוון
ואף 57) שם. בברייתא הוא וכן משנה. הכסף פי על נוסף

שאינו  כיוון הרצפה, עם במינו מין הוא שהאבן פי על
חוצץ. הוא הרי בה, שנתקל משום שמסייע 58)מבטלו

ממש. בו אין

.ËÈ‰¯ÊÚ‰ È·‡Ó Ô·‡ ‰„c˙59‰ÈÏÚ „ÓÚÈ ‡Ï - ƒ¿«¿»∆∆≈«¿≈»¬»»…«¬…»∆»
- „·Ú Ì‡Â .ı¯‡a ¯aÁzL „Ú ‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»«∆¿À«»»∆¿ƒ»«

.˙„ÓBÚ dÓB˜Ó·e ÏÈ‡B‰ ,‰¯Lk B˙„B·Ú¬»¿≈»ƒƒ¿»∆∆

עליה 59) ועמד האבן נדלדלה אמי רבי "בעי שם בזבחים
חייצא, דוודאי לך תיבעי לא לחברה דעתו דאין היכא מהו,
כמה  לחברה דדעתו כיוון מאי, לחברה, דדעתו לך תיבעי כי
תלישא"? הא מיהא השתא דילמא או דמייא, דמחברה
לחברה, דעתו אין אם שאפילו נראה רבינו דברי ומסתימת
(שם) זוטי רבה דעת שלפי משום בדיעבד, חציצה זו אין
האבן, בנעקרה אלא האבן, בנדלדלה אמי רבי הסתפק לא
פי  על אף חציצה. אינה לעולם בנדלדלה כי מזה ונראה
הלשונות  שתי בין רבינו הכריע ולא לחברה, דעתו שאין
כשר, עמד ואם יעמוד, לא שלכתחילה פסק ולכן הללו,

הספיקות. בכל כדרכו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מום,1) בעל לכהן המקדש בבית עבודה איסור בו יתבאר

קבוע. מום הוא ומה עובר. מום הוא ומום

.‡ÌeÓ ÔÈa Úe·˜ ÌeÓ ÔÈa ,ÌeÓ Ba LiL Ô‰k Ïk»…≈∆≈≈»«≈
¯·BÚ2ÁaÊn‰ ÔÓ Lc˜nÏ ÒkÈ ‡Ï ,3ÌÈÙÏÂ4; ≈…ƒ»≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

.LbÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ‡·È ‡Ï ˙Î¯t‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«»…∆…»…¿∆«ƒ¿≈«…ƒ«
ÒÎÂ ¯·Ú Ì‡Â5Ì‡Â .„·Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ - ¿ƒ»«¿ƒ¿«∆««ƒ∆…»«¿ƒ

ÏÒt - Lc˜na „·Ú6ÏÚ Û‡ ‰˜BÏÂ ,‰„B·Ú ÏlÁÂ »««ƒ¿»»«¿ƒ≈¬»¿∆««
‰„B·Ú‰7.·¯˜È ‡Ï ÌeÓ B· ‰È‰È ¯L‡ :¯Ó‡pL . »¬»∆∆¡«¬∆ƒ¿∆…ƒ¿«

·¯˜È ‡lL BÊ ‰¯‰Ê‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ¿«
‰„B·ÚÏ8. »¬»

ãycew zegiyn zecewpã

...ycwnl qpki `l ,xaer oia reaw oia ,men ea yiy odk lk"
."'ek dwel qpkpe xar m`e

"תמימים  להיות צריכים שהקרבנות שכשם והיינו
"תמים". להיות צריך המקריב הכהן גם כך ומובחרין",

התפילה, בעבודת הזה בזמן גם שייכת הקרבנות עבודת
זו  שבלב ו"עבודה תקנום", תמידים כנגד "תפילות שהרי
שהרי  מישראל, ואחד אחד כל על־ידי ונעשית תפילה",
צריך  שהוא צרכיו שואל אדם שיהא "מצות־עשה... היא
יהודי  כל של בקשתו ממלא שהקב"ה ובוודאי כו'", להם
של  באופן היא כשתפילתו ועאכו"כ לו, המצטרך בכל
גם  ישנו תמים, להיות צריך שכהן הדין שגם ומובן יגיעה.
"תמים" של במצב להיות המתפלל שצריך הזה בזמן
מצוות  שס"ה ושמירת מצוות־עשה רמ"ח כל קיום על־ידי

לא־תעשה.
(l oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

בין 2) קבועין בין אלו, "מומין במשנה: מג. בבכורות
רש"י). – לעבודה כהן (פוסלין באדם" פוסלין עוברין,
מום  בעל אלא לי "אין ה: הלכה ג פרשה אמור פ' ובספרא
אשר  איש כל תלמודֿלומר מניין? עובר, מום בעל קבוע.
יהיה  "אשר נאמר יז) כא, (ויקרא כן לפני פירוש: מום". בו
כלומר, לעולם, מום בו יהיה שמשמעו: יקרב", לא מום בו
בו  "אשר כא) (שם, השני הפסוק מביא ולכן קבוע. מום
(התורה  עובר מום לרבות יהיה" "אשר נאמר ולא מום",

"המזבח 3)והמצוה). רבינו כתב שם, המצוות בספר גם
מלשון  מוכח וכן וההיכל", והאולם ולמזבח האולם ובין
המשנה  לשון מפשטות ואילו יגש". לא המזבח "ואל הפסוק
ולמזבח. האולם בין אלא אסורים שאינם נראה שם) (כלים
טו. והלכה א הלכה פ"א ולמעלה במשנהֿלמלך, וראה
מצאנו  לא עבודה, בלי כניסה של זה שבדין ואףֿעלֿפי
שאין  רבינו סובר – עובר מום בעל גם לרבות מיוחד לימוד

עבודה. לאיסור זה איסור בין משנה 4)לחלק פ"א בכלים
נכנסים  וכו' מומין בעלי שאין וכו' ולמזבח האולם "בין ט:
מד: ביומא הוא וכן תורה. איסור שזהו רבינו, ודעת לשם".
כתב  וכן מדאורייתא, הן כלים מסכת של אלו שמעלות
על  הקשה שם והרמב"ן סט. לאֿתעשה המצוות בספר רבינו
בין  להכנס מום בעלי לכהנים מד.) (סוכה שהתירו ממה זה,
איסורו  שאין הרי ערבה, מצות לקיים כדי ולמזבח האולם

שם. אסתר במגילת וראה מדרבנן. המזבח 5)אלא מן

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



קטו ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - zah 'i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ıˆBÁ52ÌÈÏk Èab ÏÚ „ÓÚL ÔB‚k ,Ú˜¯w‰ ÔÈ·e BÈa ≈≈≈««¿«¿∆»«««≈≈ƒ
B¯·Á ÈÏ‚¯ ÏÚ B‡ ‰Ó‰a B‡53‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt - ¿≈»««¿≈¬≈¿»¿≈ƒ»»

·e B„È ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ÈÏk‰ ÔÈ54.ÏÒt - Ba „·BÚL »»≈≈»≈«¿ƒ∆≈»«

לעמידה 50) - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שם
לישיבה". ולא הרצפה 51)בחרתי על וגם לעמוד, שצריך

הרצפה. לבין רגליו בין חציצה, שום תהיה שם 52)שלא
מה  מקדשין, שרת וכלי מקדשת ורצפה "הואיל אמרו: כד.
דבר  יהא לא רצפה אף כו' חוצץ דבר יהא לא שרת כלי
כלי  שמקדשין כמו בתוכה הנכנס תקדש "העזרה כי חוצץ".

בהן". הנכנס הדבר אינו 53)שרת במינו שמין פי על ואף
גם  בכך, דרכו שאין חבירו, רגל גבי על בעמידה - חוצץ

חוצץ. במינו חוצץ 54)מין דבר יהא לא שרת "כלי שם
ה) ד, (ויקרא שנאמר שרת", כלי לבין הכהן) (=בין בינו

כהן. של בעצמו לקיחה שתהא - הכהן" "ולקח

.ÁÈÔÈÓÈa ‡l‡ ‰„B·Ú ÔÈ‡Â55- Ï‡ÓOa „·Ú Ì‡Â . ¿≈¬»∆»¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿…
‰˜BÏ BÈ‡Â ,‰ÏeÒt56BÏ‚¯Â ÈÏk‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ . ¿»¿≈∆«¿««««¿ƒ¿«¿

˙Á‡ BÏ‚¯Â Ô·‡‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ ,‰tˆ¯‰ ÏÚ ˙Á‡«««»ƒ¿»«¿«««»∆∆¿«¿««
‰tˆ¯‰ ÏÚ57Ô·‡‰ B‡ ÈÏk‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ - «»ƒ¿»ƒ…∆ƒƒ»≈«¿ƒ»∆∆

‰¯Lk B˙„B·Ú - ˙Á‡ BÏ‚¯ ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ58Ì‡Â , »«¬…««¿««¬»¿≈»¿ƒ
BzÚiÒÓ Ï‡ÓOe ÔÈÓÈa Ïa˜ .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - Â‡Ï«¬»¿»ƒ≈¿»ƒ¿…¿««¿
.ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ ÚiÒÓ‰L ,‰¯Lk B˙„B·Ú -¬»¿≈»∆«¿«≈«≈«¿ƒƒ»»

מדם 55) הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר ממה כן למדו שם.
אי  אצבע שנאמר מקום וכל ונתן", באצבעו אלא החטאת נו

אצבעו  את הכהן "וטבל טז) יד, (שם שנאמר בימין,
בימין  נתינה וכל לקיחה שכל מכאן כד:), (שם הימנית"

בתורה.56)דווקא. מפורשת אזהרה בזה שאין כיוון
ואף 57) שם. בברייתא הוא וכן משנה. הכסף פי על נוסף

שאינו  כיוון הרצפה, עם במינו מין הוא שהאבן פי על
חוצץ. הוא הרי בה, שנתקל משום שמסייע 58)מבטלו

ממש. בו אין

.ËÈ‰¯ÊÚ‰ È·‡Ó Ô·‡ ‰„c˙59‰ÈÏÚ „ÓÚÈ ‡Ï - ƒ¿«¿»∆∆≈«¿≈»¬»»…«¬…»∆»
- „·Ú Ì‡Â .ı¯‡a ¯aÁzL „Ú ‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»«∆¿À«»»∆¿ƒ»«

.˙„ÓBÚ dÓB˜Ó·e ÏÈ‡B‰ ,‰¯Lk B˙„B·Ú¬»¿≈»ƒƒ¿»∆∆

עליה 59) ועמד האבן נדלדלה אמי רבי "בעי שם בזבחים
חייצא, דוודאי לך תיבעי לא לחברה דעתו דאין היכא מהו,
כמה  לחברה דדעתו כיוון מאי, לחברה, דדעתו לך תיבעי כי
תלישא"? הא מיהא השתא דילמא או דמייא, דמחברה
לחברה, דעתו אין אם שאפילו נראה רבינו דברי ומסתימת
(שם) זוטי רבה דעת שלפי משום בדיעבד, חציצה זו אין
האבן, בנעקרה אלא האבן, בנדלדלה אמי רבי הסתפק לא
פי  על אף חציצה. אינה לעולם בנדלדלה כי מזה ונראה
הלשונות  שתי בין רבינו הכריע ולא לחברה, דעתו שאין
כשר, עמד ואם יעמוד, לא שלכתחילה פסק ולכן הללו,

הספיקות. בכל כדרכו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מום,1) בעל לכהן המקדש בבית עבודה איסור בו יתבאר

קבוע. מום הוא ומה עובר. מום הוא ומום

.‡ÌeÓ ÔÈa Úe·˜ ÌeÓ ÔÈa ,ÌeÓ Ba LiL Ô‰k Ïk»…≈∆≈≈»«≈
¯·BÚ2ÁaÊn‰ ÔÓ Lc˜nÏ ÒkÈ ‡Ï ,3ÌÈÙÏÂ4; ≈…ƒ»≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

.LbÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ‡·È ‡Ï ˙Î¯t‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«»…∆…»…¿∆«ƒ¿≈«…ƒ«
ÒÎÂ ¯·Ú Ì‡Â5Ì‡Â .„·Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ - ¿ƒ»«¿ƒ¿«∆««ƒ∆…»«¿ƒ

ÏÒt - Lc˜na „·Ú6ÏÚ Û‡ ‰˜BÏÂ ,‰„B·Ú ÏlÁÂ »««ƒ¿»»«¿ƒ≈¬»¿∆««
‰„B·Ú‰7.·¯˜È ‡Ï ÌeÓ B· ‰È‰È ¯L‡ :¯Ó‡pL . »¬»∆∆¡«¬∆ƒ¿∆…ƒ¿«

·¯˜È ‡lL BÊ ‰¯‰Ê‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ¿«
‰„B·ÚÏ8. »¬»

ãycew zegiyn zecewpã

...ycwnl qpki `l ,xaer oia reaw oia ,men ea yiy odk lk"
."'ek dwel qpkpe xar m`e

"תמימים  להיות צריכים שהקרבנות שכשם והיינו
"תמים". להיות צריך המקריב הכהן גם כך ומובחרין",

התפילה, בעבודת הזה בזמן גם שייכת הקרבנות עבודת
זו  שבלב ו"עבודה תקנום", תמידים כנגד "תפילות שהרי
שהרי  מישראל, ואחד אחד כל על־ידי ונעשית תפילה",
צריך  שהוא צרכיו שואל אדם שיהא "מצות־עשה... היא
יהודי  כל של בקשתו ממלא שהקב"ה ובוודאי כו'", להם
של  באופן היא כשתפילתו ועאכו"כ לו, המצטרך בכל
גם  ישנו תמים, להיות צריך שכהן הדין שגם ומובן יגיעה.
"תמים" של במצב להיות המתפלל שצריך הזה בזמן
מצוות  שס"ה ושמירת מצוות־עשה רמ"ח כל קיום על־ידי

לא־תעשה.
(l oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

בין 2) קבועין בין אלו, "מומין במשנה: מג. בבכורות
רש"י). – לעבודה כהן (פוסלין באדם" פוסלין עוברין,
מום  בעל אלא לי "אין ה: הלכה ג פרשה אמור פ' ובספרא
אשר  איש כל תלמודֿלומר מניין? עובר, מום בעל קבוע.
יהיה  "אשר נאמר יז) כא, (ויקרא כן לפני פירוש: מום". בו
כלומר, לעולם, מום בו יהיה שמשמעו: יקרב", לא מום בו
בו  "אשר כא) (שם, השני הפסוק מביא ולכן קבוע. מום
(התורה  עובר מום לרבות יהיה" "אשר נאמר ולא מום",

"המזבח 3)והמצוה). רבינו כתב שם, המצוות בספר גם
מלשון  מוכח וכן וההיכל", והאולם ולמזבח האולם ובין
המשנה  לשון מפשטות ואילו יגש". לא המזבח "ואל הפסוק
ולמזבח. האולם בין אלא אסורים שאינם נראה שם) (כלים
טו. והלכה א הלכה פ"א ולמעלה במשנהֿלמלך, וראה
מצאנו  לא עבודה, בלי כניסה של זה שבדין ואףֿעלֿפי
שאין  רבינו סובר – עובר מום בעל גם לרבות מיוחד לימוד

עבודה. לאיסור זה איסור בין משנה 4)לחלק פ"א בכלים
נכנסים  וכו' מומין בעלי שאין וכו' ולמזבח האולם "בין ט:
מד: ביומא הוא וכן תורה. איסור שזהו רבינו, ודעת לשם".
כתב  וכן מדאורייתא, הן כלים מסכת של אלו שמעלות
על  הקשה שם והרמב"ן סט. לאֿתעשה המצוות בספר רבינו
בין  להכנס מום בעלי לכהנים מד.) (סוכה שהתירו ממה זה,
איסורו  שאין הרי ערבה, מצות לקיים כדי ולמזבח האולם

שם. אסתר במגילת וראה מדרבנן. המזבח 5)אלא מן
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(אות  ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט אבל כנ"ל. ולפנים,
עיון  וצריך להיכל, נכנס אם אלא לוקה שאינו נראה כח)
שלמעלה  יין, שתויי בדין גם ישנה כזו וסתירה משנה). (כסף
לוקה, ולפנים המזבח מן נכנס שאם כתב אֿטו הלכה פ"א
לוקה  שאינו נראה כט) (אות שם סנהדרין בהלכות ואילו

רוקח. במעשה ועיין להיכל, נכנס אם טז:6)אלא זבחים
למזבח.7) הכניסה על שלוקה למה כלומר,8)נוסף

לחם  "להקריב אלא נאמר לא שם שבפסוק אףֿעלֿפי
בו  שנאמר לחם, קרוי שהוא תמיד, קרבן דהיינו אלקיו"
בספרא  למדו – לאשי" לחמי קרבני "את ב) כח, (במדבר
הקרבנות  יתר לכל גם הפסוקים מריבויי גֿד) הלכות (שם

משנה). (כסף

.·‰˜BÏÂ ,ÏÒt - „·ÚL ¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ9. ¿≈««≈∆»«»«¿∆
ÈtÓ .·¯˜È ‡Ï ÌeÓ Ba ¯L‡ LÈ‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¬∆…ƒ¿»ƒƒ

Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ÔÈ‡Â .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚ· «¿»»¿∆«¿»»¿««≈¿≈
„·Ïa ˙e˜ÏÓa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa e„·ÚL ÔÈÓeÓ ÈÏÚa10. «¬≈ƒ∆»¿¿ƒ»∆»¿«¿ƒ¿«

ה).9) (הלכה שם וספרא שם, ולא 10)בכורות כחכמים,
פד.). פג. (סנהדרין כרבי

.‚B˙i¯a ˙lÁzÓ Ba eÈ‰L „Á‡ ,Ôlk ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒÀ»∆»∆»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ôk ¯Á‡ Ba e„ÏBpL „Á‡Â11ÔÈ‡L ÔÈa ÔÈ¯·BÚ ÔÈa , ¿∆»∆¿««≈≈¿ƒ≈∆≈»

e¯·ÚiL „Ú ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯·BÚ12. ¿ƒ¬≈∆»«∆«¬…

ונעשה 11) תמים שנולד אלא לי "אין ג: הלכה שם ספרא
תלמודֿלומר  מניין, אמו ממעי מום בעל נולד מום, בעל

מום". בו יהיה עוברים.12)אשר במומים

.„„È ¯·L B‡ Ï‚¯ ¯·L ÔB‚k - Úe·˜ ÌeÓ13; »«¿∆∆∆∆∆∆»
¯·BÚ ÌeÓe14·¯b ÔB‚k -15‡È‰Â ,˙ÙlÈ B‡ ≈¿»»«∆∆¿ƒ

˙ÈÊÊÁ‰16„·Ïa ‰¯Bza ÔÈ·e˙k‰ ÔÈÓen‰ ‡ÏÂ .17Ô‰ «¬»ƒ¿…«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿«≈
ÔÈ‡¯p‰ ÔÈÓen‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBtL∆¿ƒ«…¬ƒ∆»»«ƒ«ƒ¿ƒ

Ûeba18.ÌB˜Ó ÏkÓ - ÌeÓ Ba ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ; «∆∆¡«…¬∆ƒ»»
.Ô‰ ‡Ó‚c ‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰ el‡Â¿≈«¿ƒ«»À¿»≈

יט.13) כא, בויקרא כ.14)מפורש שם, בתורה מפורש
מזבח 15) איסורי מהלכות ופ"ב י, הלכה פ"ז להלן ראה לח,

ז. ושם.16)הלכה שם ראה מצרית, ספרא 17)שאינה
מנין  בלבד, אלו את אלא לי "אין א: הלכה ג פרק שם
ריבה". מום מום תלמודֿלומר המומים, שאר לרבות

ז.18) הלכה להלן ראה

.‰ÔÈÓeÓ LÈ :Ì‰ ÔÈÓeÓ ÈÈÓ ‰LÏL19ÔÈÏÒBt Ô‰L ¿»ƒ≈ƒ≈≈ƒ∆≈¿ƒ
ÔÈÓeÓ LÈÂ] .·¯˜lÓ ‰Ó‰a‰Â „·ÚlÓ Ô‰k‰«…≈ƒ«¬…¿«¿≈»ƒƒ¿«¿≈ƒ

[.„·ÚlÓ „·Ïa Ì„‡a ÔÈÏÒBtL20ÔÈ‡L ÔÈÓeÓ LÈÂ ∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ«¬…¿≈ƒ∆≈
Ô‰k ÏkL :e¯Ó‡ ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ï·‡ ,ÔÈÏÒBt¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿∆»…≈

.„·BÚ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ Ba LiL∆≈∆»≈∆≈≈

מג.19) ואףֿעלֿפי 20)בכורות במשנה. שם בכורות
ולמדו  כדלהלן. עבודתם, מחללים ואינם גמור מום שאינם
איש  "כל כא) כא, (ויקרא שנאמר ממה שם בגמרא זאת
אהרן  של בזרעו ששוה "איש – אהרן" מזרע מום בו אשר
במום, אלא נפסל אינו אדם) בני משאר משונה (=שאינו

שנמנו  אלו (כגון אהרן של בזרעו שוה שאינו מי אבל
– גמור מום זה שאין אףֿעלֿפי פ"ח), ולהלן שם, במשנה

להלן. וראה לכתחילה, הם נפסלים

.ÂÌeÓ Ba LiL ÈÓ Ïk21‰Ó‰··e Ì„‡a ÏÒBtL »ƒ∆≈∆≈¿»»ƒ¿≈»
‚‚BLa ÔÈa ,„·ÚÂ22.‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „ÈÊÓa ÔÈa ¿»«≈¿≈≈¿≈ƒ¬»¿»

ÔÓ ÌeÓ Ba LiL ÈÓ ÏÎÂ .‰˜BÏ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ∆¿»ƒ∆≈ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„·ÚÂ Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿À»ƒ¿»»¿»«««ƒ∆

‰˜BÏ23B˙„B·Ú ÏlÁ ‡Ï -24¯·„ Ba ‰È‰ Ì‡Â . ∆…ƒ≈¬»¿ƒ»»»»
,‰˜BÏ BÈ‡ - ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ì‰L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ≈∆

.‰¯Lk B˙„B·ÚÂ«¬»¿≈»

במשנה.21) שם מום,22)בכורות בעל שהוא ידע שלא
סו: בקידושין הוא המשנה 23)כן בפירוש כתב כן

מג: בבכורות שהרי עיון, צריך אבל ג). משנה פ"ז (בכורות
ומשום  אהרן של בזרעו שוה שאינו בין איכא "מאי אמרו
בזרעו  שוה שאינו שמי עשה", בינייהו איכא העין, מראית
עשה  – עשה מכלל הבא שלאו – בעשה עובר אהרן, של
שכתב  המוריה הר (ודברי במשנהֿלמלך. ועיין שם) (רש"י
עשה, יש העין שבמראית היינו עשה", בינייהו "איכא לפרש
תמוהים  – לאֿתעשה יש אהרן של בזרעו שוה באינו ואילו
אלא  אסורים אינם העין במראית שאסורים שאלו מאד,

עשה). בהם ואין איכא 24)מדרבנן, "מאי שם: בבכורות
איכא  אהרן, של בזרעו שוה לשאינו (=מום) מומא בין
(ויקרא  דכתיב עבודה, מחלל מומא עבודה. אחולי משום
– אהרן של בזרעו שוה שאינו יחלל. ולא בו מום כג) שם,

עבודה". (=מחלל) מיחיל לא

.Ê‡ Ì„‡a ÏÒBt ÔÈ‡ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ ‡l25Ï·‡ ; ≈≈¿»»∆»ƒ∆«»¬»
B‡ Ì„‡ ÏL B˙ÈÏk ÏhpL ÔB‚k ,Ûeb‰ ÏÏÁaL ÔÈÓeÓƒ∆«¬««¿∆ƒ«À¿»∆»»
‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÚÓ e·wpL B‡ BlL ÏBÁË¿∆∆ƒ¿≈»««ƒ∆«¬»

‰Ù¯Ë26B‡ Ï‚¯ ¯·L :¯Ó‡pL .‰¯Lk B˙„B·Ú - ¿≈»¬»¿≈»∆∆¡«∆∆»∆
.ÈeÏba Ïk Û‡ ,ÈeÏba el‡ ‰Ó - „È ¯·L∆∆»»≈«»«…«»

שנאמר 25) מום, אינו בפנים "מום פ"ד: בכורות תוספתא
וכו'". שבגלוי מום המיוחדין, ופסח עור מה ופסח, עור

במשנה.26) מה: בכורות

.ÁÏ¯Ú‰27¯Î Ô·k ‡e‰ È¯‰ -28Ôa Ïk :¯Ó‡pL , ∆»≈¬≈¿∆≈»∆∆¡«»∆
¯Oa Ï¯ÚÂ ·Ï Ï¯Ú ¯Î29ÏlÁ - „·ÚL Ï¯Ú ,CÎÈÙÏ . ≈»∆∆≈¿∆∆»»¿ƒ»»≈∆»«ƒ≈

‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ Ï·‡ ;„·ÚL ¯Êk ,‰˜BÏÂ B˙„B·Ú30. ¬»¿∆¿»∆»«¬»≈«»ƒ»

במשנה.27) טו: זה 28)זבחים בתורה האמור נכר "בן
ז). הלכה פסח קרבן מהלכות (פ"ט נכר" אל העובד

ט)29) מד, (יחזקאל בוזי בן יחזקאל "מדברי כב: שם
מקדשי  אל יבא לא בשר וערל לב ערל נכר בן כל למדנו,
בני  בהביאכם ז) (שם, דכתיב עבודה, דמחלי ומנלן לשרתני.
ביתי". את לחללו במקדשי להיות בשר וערלי לב ערלי נכר
(שם  רש"י לדעת שם: ותוספות רש"י נחלקו ערל, ובביאור
שאנוס  מילה מחמת אחיו שמתו ערל אפילו במשנה) טו:
כב: שם (תוספות רבינוֿתם ולדעת עבודה, מחלל – הוא
אבל  לערלה, במומר אלא אמורים הדברים אין ערל) ד"ה
מחלל  אינו הוא, שאנוס מילה, מחמת אחיו שמתו מי
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אלא 30)עבודה. במיתה אינו שערל פג. בסנהדרין הוא כן
באזהרה.

.ËÔ‰k31„Ú ,„·BÚ BÈ‡ - ‰¯·Úa ÌÈL ‡OB ‰È‰L …≈∆»»≈»ƒ«¬≈»≈≈«
ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÈciL32‰È‰È ‡lL È„k , ∆«ƒ≈ƒ««««ƒ¿≈∆…ƒ¿∆

L¯‚Óe „¯BÈÂ „·BÚÂ ;‡ËÁÏ ÛÈÒBÈ ‡lL ,‰¯Ù‰ BÏ33. ¬»»∆…ƒ«¬…¿≈¿≈¿»≈
ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,ÏeÒt - ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ«≈¿≈ƒ»«∆¿«≈»»

‡nhÈ ‡lL ÔÈc ˙È·a34¯ÈciL Ì„˜ „·ÚÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¿≈ƒ∆…ƒ«»¿ƒ»«¿»«…∆∆«ƒ
ÏlÁ ‡Ï - ‰¯·Úa ÈeO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜iL B‡∆¿«≈««ƒ∆»«¬≈»…ƒ≈

‰„B·Ú35. ¬»

במשנה.31) מה: (פ"ו 32)בכורות התרה לו שאין
שילך  חשש יש כן, לא שאם ח). הלכה שבועות מהלכות
שצריך  במפורש הביא לא רבינו שהרי נדרו, לו ויתיר לחכם
יורהֿדעה  (ראה נדר שבשבילה והסיבה הנדר, את לפרט
כך  על נשבעתי אני "שיאמר כתב אלא יד), סעיף רכח סימן
כג. בערכין התוספות דעת וכן ה) הלכה (שם ונחמתי" וכך,

שם. לבכורות רש"ש ועיין מר. שם.33)ד"ה ברייתא
ולא 34) רבים, דעת על אותו מדירים בעבירה, נשים בנושא

יצרו  בעבירה נשים שנושא משום בלבד, בקבלה הסתפקו
מו.). שם (גמרא עבודתו 35)תוקפו שעבד, חלל שאף

לה: לגיטין במאירי וראה י, הלכה כדלהלן כשרה,

.È‰¯Lk B˙„B·Ú - ÏÏÁ ‡ˆÓÂ ˜c·Â „·ÚL Ô‰k36 …≈∆»«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¬»¿≈»
ÏlÁ ‡Ï - „·Ú Ì‡Â .‡a‰Ï „·BÚ BÈ‡Â ,¯·ÚLÏ37; ¿∆»«¿≈≈¿«»¿ƒ»«…ƒ≈
ÔÈlÁ Û‡ - ‰ˆ¯z ÂÈ„È ÏÚÙe BÏÈÁ ÈÈ C¯a :¯Ó‡pL38 ∆∆¡«»≈¿»≈…«»»ƒ¿∆«Àƒ

‰ˆ¯z BaL39. ∆ƒ¿∆

בקידושין 36) והובאה א, משנה פ"ח בתרומות יהושע כרבי
לא 37)סו: כן גם שנודע, לאחר עבד אם שאף משמע

אין  תרצה", שבו (=חללים) חולין "אף שאמרו שכיון חילל,
וכן  משנה). (כסף שנודע לאחר לבין שנודע לפני בין לחלק
(תרומות  מהירושלמי ויסודו שם. בקידושין המאירי כתב
מותר  הדם שקבל בשעה נודע שאם שאמרו, א) הלכה שם
לגמור  מותר קמיצה, בשעת לו בנודע וכן ולזרוק, לגמור
בנידון  נאמר אם שרק בדין: (וכן שלמה). (יריעות ולהקטיר
כאילו  הוא חלל שנמצא לאחר כלומר, כהונה", "מתה זה
מקום  יש אז – יא:) מכות (ראה למפרע בטל ואינו מת,
מה  לפי אבל הידיעה, לאחר לבין הידיעה לפני בין לחלק
נתגלה  כלומר, כהונה", ש"בטלה יג.) (שם במסקנא שאמרו
רבינו  פסק וכן שם), (רש"י כהן היה לא כי למפרע הדבר
לחלק  מקום אין זה, לפי – יב הלכה רוצח מהלכות בפ"ז
אינה  התוספות דעת אבל לאחריה. לבין הידיעה לפני בין
ועל, ד"ה יב: ובקידושין עדי, ד"ה כג. בכתובות ראה כן,

שם). רש"ש בקידושין 38)ועיין (רש"י חללים כלומר,
שם.39)שם). קידושין

.‡ÈÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa40˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ eÈ‰41, ≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
Ì‰ÈOÚÓ ¯wÚÂ42˙‡ ÔÈ„Â ÔÈ·LBÈ eÈ‰L - ¯È„z‰ ¿ƒ««¬≈∆«»ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ∆

ÔÈÓeÓ·e ÔÈÒÁBÈa ÌÈ‰k‰ ÔÈ˜„B·e ,‰p‰k‰43Ïk . «¿À»¿ƒ«…¬ƒ¿¬ƒ¿ƒ»
ÛhÚ˙Óe ÌÈ¯BÁL L·BÏ - BÒeÁÈa ÏeÒt ‡ˆÓpL Ô‰k…≈∆ƒ¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
ÌÏL ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ ;‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈÂ ÌÈ¯BÁL¿ƒ¿≈ƒ»¬»»¿»ƒ∆ƒ¿»»≈

ÂÈÁ‡ ÌÚ LnLÓe ÒÎÂ ÌÈ·Ï L·BÏ - ¯LÎÂ¿»≈≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿«≈ƒ∆»
.ÌÈ‰k‰«…¬ƒ

ד.40) משנה פ"ה ראה 41)מדות חול, של בחצייה
יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה נוסף 42)למעלה

במשנה). פו: (סנהדרין ההוראה בשטח לתפקידם
ומצאו 43) שהתחילו או בעבודה, התחילו לא שעוד אותם

בהם  מצאו ולא בעבודה שהתחילו אלו אבל ריעותא. בהם
מהלכות  בפ"כ וראה ג: (פסחים אותם בודקים אין ריעותא,

ב). הלכה ביאה איסורי

.·È·LBÈ - ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ BÒeÁÈa ¯Lk ‡ˆÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈˆÚ‰ ˙kLÏa44‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ Úl˙Óe45˜ÏBÁÂ . ¿ƒ¿«»≈ƒ¿«≈«≈ƒ««¬»»¿≈

„waÌÈL46:¯Ó‡pL ,ÏÎB‡Â BlL ·‡ ˙Èa ÈL‡ ÌÚ «√»ƒƒ«¿≈≈»∆¿≈∆∆¡«
.ÏÎ‡È ÌÈL„w‰ ÔÓe ÌÈL„w‰ L„wÓ ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∆∆¡…»ƒ…∆«√»ƒƒ«√»ƒ…≈

הבחירה 44) בית מהלכות בפ"ה וראה ה. משנה פ"ב מדות
ח. (הלכות 45)הלכה פסול" תולעת בו שנמצא עץ ש"כל

הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן שם, הבחירה בית
מהלכות 46)ב). פ"י להלן וראה במשנה, צח: זבחים

יז. הלכה הקרבנות מעשה

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובבהמה.1) באדם הפוסלים המומים יפרש

.‡ÌÈMÓÁ - ‰Ó‰··e Ì„‡a ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2. »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
:ÔË¯Ù e‰ÊÂ¿∆¿»»

להלן 2) וראה ה"א. מזבח איסורי מהל' פ"ב להלן ראה
שם  מזבח איסורי ובהל' באדם, רק המיוחדים המומין פ"ח,
שיבלת  ואףֿעלֿפי בבהמה. רק המיוחדים המומין ה"ב,
נכתבו  לא ותבלול ודק אדם, אצל בתורה נכתבו לא וחרוץ

בגזירהֿשוה. מזה זה מג.) (בכורות למדו – בבהמה

.·ÌbÙpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰MÓÁ3BÊ‡ ÒeÁÒ4 ¬ƒ»»…∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»¿
Ì‚ta Ô¯tv‰ ¯bÁzL È„k5ÒeÁÒÏ Ûwn‰ ¯BÚ‰ Ï·‡ . ¿≈∆«¿…«ƒ…∆«¿»¬»»«À»ƒ¿
ÌeÓ Ba ÔÈ‡ - ÔÊ‡‰6˜cÒ ÔÈa ·w ÔÈa ,7. »…∆≈≈ƒ«≈ƒ¿«

להלן 3) וראה לז.). שם (רש"י חסרון שם כשיש היא פגימה
את 4)ה"ג. שוחטין מומין אלו "על במשנה: - א לז, שם

שבמשניות  ובמשנה החסחוס". מן אזנו נפגמה הבכור,
ברש"י  וראה ברא"ש, הוא וכן "הסחוס", הגירסא

האוזן. תנוך הוא כי שם -5)וב'תוספות' ב לז, שם
אותו  בודקין אם ציפורן, בה "שתעכב והיינו בגמרא.

שם). (רש"י סכין" לא 6)כבדיקת "אבל במשנה שם
עור  והאי מומא, הוי ולא בריא "דהדר רש"י ופירש העזר",
לכל  הכוונה רבינו לדעת אבל אוזן", של רכה אליה היינו
וראה  האוזן, של הרכה לאליה רק ולא המקיף העור
אין  בדין והי"א ה"ד להלן (וראה כאן. יוםֿטוב' 'תוספות

בעצם). אלא אלא 7)חרוץ שם נשנה לא שזה אףֿעלֿפי
כנ"ל. ומבריא, שחוזר כיון לכולם הוא אחד טעם – בנפגם

.‚˜cÒpL ÈÓ8Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa BÊ‡ ÒeÁÒ ƒ∆ƒ¿«¿»¿¿»∆««ƒ
¯ÒÁ ‡lL9·wpL ÈÓ .10‰ÈL¯Îk BÊ‡ ÒeÁÒ11ÔÈa . ∆…»«ƒ∆ƒ«¿»¿¿«¿ƒ»≈

È¯‰ - ‰ÈL¯ÎÏ Û¯ËˆÓ Ì‡ ,C¯‡ ·˜ ÔÈa Ï‚Ú ·˜∆∆»…≈∆∆»…ƒƒ¿»≈¿«¿ƒ»¬≈
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אלא 30)עבודה. במיתה אינו שערל פג. בסנהדרין הוא כן
באזהרה.

.ËÔ‰k31„Ú ,„·BÚ BÈ‡ - ‰¯·Úa ÌÈL ‡OB ‰È‰L …≈∆»»≈»ƒ«¬≈»≈≈«
ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÈciL32‰È‰È ‡lL È„k , ∆«ƒ≈ƒ««««ƒ¿≈∆…ƒ¿∆

L¯‚Óe „¯BÈÂ „·BÚÂ ;‡ËÁÏ ÛÈÒBÈ ‡lL ,‰¯Ù‰ BÏ33. ¬»»∆…ƒ«¬…¿≈¿≈¿»≈
ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,ÏeÒt - ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ«≈¿≈ƒ»«∆¿«≈»»

‡nhÈ ‡lL ÔÈc ˙È·a34¯ÈciL Ì„˜ „·ÚÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¿≈ƒ∆…ƒ«»¿ƒ»«¿»«…∆∆«ƒ
ÏlÁ ‡Ï - ‰¯·Úa ÈeO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜iL B‡∆¿«≈««ƒ∆»«¬≈»…ƒ≈

‰„B·Ú35. ¬»

במשנה.31) מה: (פ"ו 32)בכורות התרה לו שאין
שילך  חשש יש כן, לא שאם ח). הלכה שבועות מהלכות
שצריך  במפורש הביא לא רבינו שהרי נדרו, לו ויתיר לחכם
יורהֿדעה  (ראה נדר שבשבילה והסיבה הנדר, את לפרט
כך  על נשבעתי אני "שיאמר כתב אלא יד), סעיף רכח סימן
כג. בערכין התוספות דעת וכן ה) הלכה (שם ונחמתי" וכך,

שם. לבכורות רש"ש ועיין מר. שם.33)ד"ה ברייתא
ולא 34) רבים, דעת על אותו מדירים בעבירה, נשים בנושא

יצרו  בעבירה נשים שנושא משום בלבד, בקבלה הסתפקו
מו.). שם (גמרא עבודתו 35)תוקפו שעבד, חלל שאף

לה: לגיטין במאירי וראה י, הלכה כדלהלן כשרה,

.È‰¯Lk B˙„B·Ú - ÏÏÁ ‡ˆÓÂ ˜c·Â „·ÚL Ô‰k36 …≈∆»«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¬»¿≈»
ÏlÁ ‡Ï - „·Ú Ì‡Â .‡a‰Ï „·BÚ BÈ‡Â ,¯·ÚLÏ37; ¿∆»«¿≈≈¿«»¿ƒ»«…ƒ≈
ÔÈlÁ Û‡ - ‰ˆ¯z ÂÈ„È ÏÚÙe BÏÈÁ ÈÈ C¯a :¯Ó‡pL38 ∆∆¡«»≈¿»≈…«»»ƒ¿∆«Àƒ

‰ˆ¯z BaL39. ∆ƒ¿∆

בקידושין 36) והובאה א, משנה פ"ח בתרומות יהושע כרבי
לא 37)סו: כן גם שנודע, לאחר עבד אם שאף משמע

אין  תרצה", שבו (=חללים) חולין "אף שאמרו שכיון חילל,
וכן  משנה). (כסף שנודע לאחר לבין שנודע לפני בין לחלק
(תרומות  מהירושלמי ויסודו שם. בקידושין המאירי כתב
מותר  הדם שקבל בשעה נודע שאם שאמרו, א) הלכה שם
לגמור  מותר קמיצה, בשעת לו בנודע וכן ולזרוק, לגמור
בנידון  נאמר אם שרק בדין: (וכן שלמה). (יריעות ולהקטיר
כאילו  הוא חלל שנמצא לאחר כלומר, כהונה", "מתה זה
מקום  יש אז – יא:) מכות (ראה למפרע בטל ואינו מת,
מה  לפי אבל הידיעה, לאחר לבין הידיעה לפני בין לחלק
נתגלה  כלומר, כהונה", ש"בטלה יג.) (שם במסקנא שאמרו
רבינו  פסק וכן שם), (רש"י כהן היה לא כי למפרע הדבר
לחלק  מקום אין זה, לפי – יב הלכה רוצח מהלכות בפ"ז
אינה  התוספות דעת אבל לאחריה. לבין הידיעה לפני בין
ועל, ד"ה יב: ובקידושין עדי, ד"ה כג. בכתובות ראה כן,

שם). רש"ש בקידושין 38)ועיין (רש"י חללים כלומר,
שם.39)שם). קידושין

.‡ÈÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa40˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ eÈ‰41, ≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
Ì‰ÈOÚÓ ¯wÚÂ42˙‡ ÔÈ„Â ÔÈ·LBÈ eÈ‰L - ¯È„z‰ ¿ƒ««¬≈∆«»ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ∆

ÔÈÓeÓ·e ÔÈÒÁBÈa ÌÈ‰k‰ ÔÈ˜„B·e ,‰p‰k‰43Ïk . «¿À»¿ƒ«…¬ƒ¿¬ƒ¿ƒ»
ÛhÚ˙Óe ÌÈ¯BÁL L·BÏ - BÒeÁÈa ÏeÒt ‡ˆÓpL Ô‰k…≈∆ƒ¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
ÌÏL ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ ;‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈÂ ÌÈ¯BÁL¿ƒ¿≈ƒ»¬»»¿»ƒ∆ƒ¿»»≈

ÂÈÁ‡ ÌÚ LnLÓe ÒÎÂ ÌÈ·Ï L·BÏ - ¯LÎÂ¿»≈≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿«≈ƒ∆»
.ÌÈ‰k‰«…¬ƒ

ד.40) משנה פ"ה ראה 41)מדות חול, של בחצייה
יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה נוסף 42)למעלה

במשנה). פו: (סנהדרין ההוראה בשטח לתפקידם
ומצאו 43) שהתחילו או בעבודה, התחילו לא שעוד אותם

בהם  מצאו ולא בעבודה שהתחילו אלו אבל ריעותא. בהם
מהלכות  בפ"כ וראה ג: (פסחים אותם בודקים אין ריעותא,

ב). הלכה ביאה איסורי

.·È·LBÈ - ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ BÒeÁÈa ¯Lk ‡ˆÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈˆÚ‰ ˙kLÏa44‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ Úl˙Óe45˜ÏBÁÂ . ¿ƒ¿«»≈ƒ¿«≈«≈ƒ««¬»»¿≈

„waÌÈL46:¯Ó‡pL ,ÏÎB‡Â BlL ·‡ ˙Èa ÈL‡ ÌÚ «√»ƒƒ«¿≈≈»∆¿≈∆∆¡«
.ÏÎ‡È ÌÈL„w‰ ÔÓe ÌÈL„w‰ L„wÓ ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∆∆¡…»ƒ…∆«√»ƒƒ«√»ƒ…≈

הבחירה 44) בית מהלכות בפ"ה וראה ה. משנה פ"ב מדות
ח. (הלכות 45)הלכה פסול" תולעת בו שנמצא עץ ש"כל

הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן שם, הבחירה בית
מהלכות 46)ב). פ"י להלן וראה במשנה, צח: זבחים

יז. הלכה הקרבנות מעשה

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובבהמה.1) באדם הפוסלים המומים יפרש

.‡ÌÈMÓÁ - ‰Ó‰··e Ì„‡a ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2. »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
:ÔË¯Ù e‰ÊÂ¿∆¿»»

להלן 2) וראה ה"א. מזבח איסורי מהל' פ"ב להלן ראה
שם  מזבח איסורי ובהל' באדם, רק המיוחדים המומין פ"ח,
שיבלת  ואףֿעלֿפי בבהמה. רק המיוחדים המומין ה"ב,
נכתבו  לא ותבלול ודק אדם, אצל בתורה נכתבו לא וחרוץ

בגזירהֿשוה. מזה זה מג.) (בכורות למדו – בבהמה

.·ÌbÙpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰MÓÁ3BÊ‡ ÒeÁÒ4 ¬ƒ»»…∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»¿
Ì‚ta Ô¯tv‰ ¯bÁzL È„k5ÒeÁÒÏ Ûwn‰ ¯BÚ‰ Ï·‡ . ¿≈∆«¿…«ƒ…∆«¿»¬»»«À»ƒ¿
ÌeÓ Ba ÔÈ‡ - ÔÊ‡‰6˜cÒ ÔÈa ·w ÔÈa ,7. »…∆≈≈ƒ«≈ƒ¿«

להלן 3) וראה לז.). שם (רש"י חסרון שם כשיש היא פגימה
את 4)ה"ג. שוחטין מומין אלו "על במשנה: - א לז, שם

שבמשניות  ובמשנה החסחוס". מן אזנו נפגמה הבכור,
ברש"י  וראה ברא"ש, הוא וכן "הסחוס", הגירסא

האוזן. תנוך הוא כי שם -5)וב'תוספות' ב לז, שם
אותו  בודקין אם ציפורן, בה "שתעכב והיינו בגמרא.

שם). (רש"י סכין" לא 6)כבדיקת "אבל במשנה שם
עור  והאי מומא, הוי ולא בריא "דהדר רש"י ופירש העזר",
לכל  הכוונה רבינו לדעת אבל אוזן", של רכה אליה היינו
וראה  האוזן, של הרכה לאליה רק ולא המקיף העור
אין  בדין והי"א ה"ד להלן (וראה כאן. יוםֿטוב' 'תוספות

בעצם). אלא אלא 7)חרוץ שם נשנה לא שזה אףֿעלֿפי
כנ"ל. ומבריא, שחוזר כיון לכולם הוא אחד טעם – בנפגם

.‚˜cÒpL ÈÓ8Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa BÊ‡ ÒeÁÒ ƒ∆ƒ¿«¿»¿¿»∆««ƒ
¯ÒÁ ‡lL9·wpL ÈÓ .10‰ÈL¯Îk BÊ‡ ÒeÁÒ11ÔÈa . ∆…»«ƒ∆ƒ«¿»¿¿«¿ƒ»≈

È¯‰ - ‰ÈL¯ÎÏ Û¯ËˆÓ Ì‡ ,C¯‡ ·˜ ÔÈa Ï‚Ú ·˜∆∆»…≈∆∆»…ƒƒ¿»≈¿«¿ƒ»¬≈
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ÌeÓ ‰Ê12‡ÈˆBz ‡ÏÂ ·˜pzL È„k BÊ‡ ‰L·iL ÈÓ . ∆ƒ∆»¿»»¿¿≈∆ƒ»≈¿…ƒ
Ì„13BÊ‡ ‰˙È‰L ÈÓ .14ÌÈzLÏ ‰ÏeÙk15elÙ‡ . »ƒ∆»¿»»¿¿»ƒ¿«ƒ¬ƒ

˙BÏeÙÎe ˙BËB Ô˙BÈ‰Ï ÂÈÊ‡ C¯cL ,È„b‰16„·Ï·e . «¿ƒ∆∆∆»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«
ÔÈÒeÁÒ ÈL BÏ eÈ‰iL17‡l‡ dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿≈¿ƒ¬»ƒ≈»∆»

¯Lk - ÏtÎpL „Á‡ Ûe‚k ‡e‰ È¯‰Â „Á‡ ÒeÁÒ18. ¿∆»«¬≈¿∆»∆ƒ¿«»≈

להלן.8) וראה שם). (רש"י חסרון בלי הוא סדק
(שם 9) ובגמרא חסרה", שלא אע"פ "נסדקה שם: במשנה,

שהוא". כל הסדק רבנן, "תנו בלי 10)לז:) הוא זה (נקב
שהרי  כרשינה, בשיעור צורך אין חסרון, בו יש שאם חסרון,
ה"ב), (למעלה ציפורן בה שתחגור בכדי אפילו פסול נפגם

להלן). כרשינה".11)וראה מלא "ניקבה במשנה: שם
(שם) ובגמרא כרשינה". גרגר "שיעור המשנה: ובפירוש
מן  צמח "והוא הינדא", שרביא רב: אמר כרשינה, "מאי
שם). (רש"י בהמה" מאכל והוא לעדשים הדומה הקטניות,
שם. מו להערה ובהוספה ה"ח, עבדים מהל' בפ"ג וראה
קטן, שיעור שהוא הציפורן, בחגירת פסול שבנפגם (ומה
כנ"ל. חסרון, בו אין ניקב אבל חסרון, שם שיש משום היינו
בו  אין הוא שאף אףֿעלֿפי שהוא, בכל בנסדק שפסלו ומה
או"ח  (שו"ע כשר שניקב שופר, בדיני גם מצאנו – חסרון
בכל  אפילו פוסלים יש לארכו בנסדק ואילו ס"ז), תקפו סי'
והסדק  ומרחיב. הולך אינו שהנקב לפי ס"ח), (שם שהוא
בנסדק  וכאן שם), השו"ע במפרשי (ראה ומרחיב הולך
ויותר). יותר ויתרחב שילך להם ידוע היה הסחוס,

הושעיא12) רב מיניה "בעא שם: רבה,בבכורות, הונא מרב
לא  זו לו אמר העומדת, כרשינה או ויוצאה הנכנסת כרשינה
שחסרו  והגולגולת השדרה דתנן שמעתי, בה כיוצא שמעתי,
היתה  שזו רבינו ומפרש וכו'". מקדח כמלא וכו' כמה
תהיה  שהכרשינה עגול, להיות הנקב צריך אם הבעיה,
מצטרף, הוא ארוך הוא אם אפילו או בו, ויוצאת נכנסת
מקדח, כמלא הוא בו החסר ששיעור מגולגולת לו ופשט
אפילו  ארוך, אחד נקב בה "יש שאם מה.) (חולין אמרו ושם
גם  למד ומזה מקדח", למלא מצטרפין הרבה, נקבים בה יש
ארוך  הנקב אם גם הוא כרשינה" ש"מלא שלפנינו בנידון

שמח'). יבשה,13)('אור איזהו שיבשה, "או במשנה: שם
אומר, המשולם בן ר"י דם. טיפת מוציאה ואינה שתינקב כל
גם  וראה כתנאֿקמא, רבינו ופסק נפרכת". שתהא יבשה

המשנה. במשנה.14)בפירוש - ב מ, "שיש 15)בכורות
שם). (רש"י אוזן" בתוך אוזן אחד, מצד אזנים שתי לו

וכו'".16) כפולה היתה הגדי "אוזן במשנה: שם ראה
בגדי, אפילו כי לרבותא גדי התנא נקט כי רבינו ומפרש
באם  למום, נחשב זה וכפולות, נוטות להיותן אזניו שדרך

סחוסין. שני לו נפרדים.17)היו תנוכים שני כלומר,
אמרו 18) כפולה, היתה הגדי "אוזן במשנה: שם ראה

אחד  עצם אינה ואם מום, אחד עצם שהוא בזמן חכמים:
ומפרשה  מום". אינו שבמשניות) ובמשנה ברש"י (כ"ה
הוא  הנוסף שהאוזן היינו אחד", עצם שהוא "בזמן רבינו:
אחד", עצם שאינו "בזמן מום. זה הרי – עצמו בפני עצם
מום  זה אין – עצמו בפני עצם אינו הנוסף שהאוזן היינו
בברייתא  גורס שהוא ונראה שט). סי' יו"ד יוסף' ('בית
"אזניו  שלפנינו: מהנוסחא להיפך שם) (בכורות בגמרא

מום" זה הרי חסחסיות בשתי מום, אינו בחסחסת כפולות
(הוצאת  פ"ד בכורות בתוספתא הוא וכן שם). יוסף' ('בית
לא  אחת בחסיסה מגופפות, "אזניו :(18 539 עמ' צוקרמנדל
שהוא  =) ישחט" חסיסות בשתי למקדש), חוץ =) ישחט

שם. המשניות בפירוש וראה מום).

.„ÒÈ¯a ‰LÏL19ÒÈ¯ ·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ ÏL ¿»»ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ«ƒ
‡e‰L ÏÎa ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó20ÈÒÈ¯Ó ÒÈ¯ ˜cÒpL ÈÓ . ≈ƒ≈≈»¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈

‡e‰L ÏÎa ÂÈÈÚ21ÌbÙpL ÈÓ] .22ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó ÒÈ¯ ≈»¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈»
[.‡e‰L ÏÎaıe¯Á ÏÏÎa el‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏLe23 ¿»∆¿»ƒ≈ƒ¿«»

‰¯Bza ¯eÓ‡‰24. »»«»

אמר 19) הריס, "מאי לח:) (שם ובגמרא א. לח, שם משנה
המשנה  בפירוש רבינו ומפרש דעינא". ברע תורא פפא רב
העין". עפעפי משני האחד העפעף שם העין, "ריס

נאמר 20) שלא ומכיון שניקב". עין של "הריס שם: במשנה,
שהוא. בכל שהוא רבינו קבע הנקב, שם,21)שיעור

לענין  - ב לז, שם ראה שהוא, בכל שכתב ומה במשנה.
- א לז, שם ראה חסרון, ובלא שהוא", בכל "הסדק סחוס

וצריך 22)במשנה. א. לח, במשנה שם נחסר. כלומר,
שהוא  בכל פסולים חסרון, בהם שאין ונסדק, ניקב אם עיון:
וראה  שהוא. בכל שפסול חסרון, בו שיש נפגם, כלֿשכן –

של 23)להלן. ריס "חרוץ הי"ב: פ"ז אמור פ' 'ספרא'
ושנסדק". שנפגם שניקב "עורת 24)עיניו כב כב, בויקרא

אלא  בבשר, חרוץ שאין ואףֿעלֿפי חרוץ". או שבור או
בבשר  אינם העינים שריסי נראה – הי"א) (להלן בעצם

איש'). ('חזון

.‰¯eÚ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚa ‰BÓL25˙Á‡a ÔÈa , ¿»»«ƒ¿≈≈»ƒ≈≈¿««
Ô‰È˙MÓ ÔÈa ÂÈÈÚÓ26ÂÈÈÚ ÈzLa ‰‡B¯ BÈ‡L ÈÓ . ≈≈»≈ƒ¿≈∆ƒ∆≈∆ƒ¿≈≈»

ÈepL Ô‰a ‰‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡a B‡¿««≈∆««ƒ∆≈ƒ¿∆»∆ƒ
ÏÏk27ÂÈ˙B‡¯ „‚k ÌÈÚe·˜ ÌÈÓ e„¯iL ˙ÓÁÓ ,28. ¿»≈¬«∆»¿«ƒ¿ƒ¿∆∆¿»

‰¯e¯a ‰i‡¯ Ô‰Ó ˙Á‡a B‡ ÂÈÈÚa ‰‡B¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¿≈»¿««≈∆¿ƒ»¿»
ÌÈÚe·˜ ÌÈ¯ÂÒ da ‰È‰L ˙ÓÁÓ29BÓk BÈÚaL ÈÓ . ≈¬«∆»»»«¿≈ƒ¿ƒƒ∆¿≈¿

‰‡B¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·Ú30¯˙È ¯Oa ‡ˆiL ÈÓ . ≈»««ƒ∆∆ƒ∆»»¿«»≈
¯BÁM‰ ÔÓ ËÚÓ ‰tÁL „Ú BÈÚa31ÈÓ .ÔÈÚ ÏL ¿≈«∆ƒ»¿«ƒ«¿∆«ƒƒ

„Ú ,¯BÁMa ËÚÓ epnÓ ÒÎÂ ÔÈÚ ÏL Ô·l‰ CLÓpL∆ƒ¿««…∆∆«ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿««¿«
Ïel·z ‡e‰Â .Ô·la ·¯ÚÓ ¯BÁM‰ ‡ˆÓpL32¯eÓ‡‰ ∆ƒ¿»«¿¿…»«…∆¿¿«»»

‰¯Bza33- Ô·l‰ CB˙Ï ¯BÁM‰ ÔÓ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»»ƒ«¿¿«»»
Ô·la ÔÈÓeÓ ÔÈ‡L ;ÌeÓ BÈ‡34‰c˜ ‰˙È‰L ÈÓ . ≈∆≈ƒ«»»ƒ∆»¿»¿À»
˜„ e‰ÊÂ .¯BÁM‰ CB˙a ‰·Ï35‰¯Bza ¯eÓ‡‰36. ¿»»¿«¿¿∆«»»«»

‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;¯BÁM‰ Èab ÏÚ ‰Ùˆ ‰È‰zL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»»««≈«¿¬»ƒ…
.ÌeÓ BÈ‡ - ¯BÁMa ˙ÚwLÓ ‰˙È‰L B‡ ‰Ùˆ ‰˙È‰»¿»»»∆»¿»¿À«««¿≈
‰Ùˆ elÙ‡ ,Ô·l‰ CB˙a ‰¯BÁL ‰c˜ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿À»¿»¿«»»¬ƒ»»
‰¯BÁL ‰c˜ ‰˙È‰ .Ô·la ÌÈÓeÓ ÔÈ‡L ;ÌeÓ BÈ‡ -≈∆≈ƒ«»»»¿»¿À»¿»
Ì‡ Ï·‡ .˜„ ‡¯˜ ‰Ê Û‡ - ¯BÁM‰ CB˙a ˙Ú˜BL««¿«¿«∆ƒ¿»«¬»ƒ
BÈ‡ - ¯BÁMa ‰¯BÁL ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ùˆ ‰˙È‰»¿»»»ƒ¿ƒ¿»«¿≈

.ÌeÓ

לא 25) מום בו אשר איש כל "כי יח) כא, (שם שנאמר
(ראה  אחת עין או עיניו שנעקרו והיינו וגו'", עור איש יקרב,
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א. מד, בבכורות מפורש וכן שם:26)להלן). בבכורות
מאחת  סומא בין עיניו, בשתי סומא בין עור רבנן, "תנו

במקומן.27)מעיניו". וישנן נעקרו, כלומר,28)שלא
והמים  "חוורור במשנה: - ב לח, בבכורות ראה בעיניו,
"במה  הי"ג מזבח איסורי מהל' פ"ב להלן וראה הקבועים",

קבועים". שהמים שם 29)יודע שבמשנה "חוורור זהו
שבמשנה  "הקבועים" ומילת הקבועים", והמים "חורור
ב'ספרא' הוא וכן המים. על וגם חוורור על גם סובבת הנ"ל
בהל' וראה הקבועים". והמים קבוע "חרוור ה"ו פ"ג שם

קבועים. סנוורים איזהו הי"ב, שם מזבח ראה 30)איסורי
עצב". נחש חלזון תבלול דק בעינו "הרי א. לח, שם במשנה
במשנה  הוא וכן "עצב", במקום "עינב" גרס ורבינו
רומי  כת"י הי"ב שם וב'ספרא' שם. וברע"ב שבמשניות
על  ובהגהה עיניו". לחש "חלזון בניורק): הסמינר (צלום
התורה  על ברש"י גם הוא וכן עינב". "נחש, הוגה הגליון,

כ). כא, ובפירוש 31)(ויקרא נחש", "חלזון במשנה שם
הוא  אחד, ענין על נגררים שמות שני נחש, "וחלזון המשנה:
קצת  שחופה עד וימשך (מיותר) (מותר) בשר בעין שיצמח
ערב  בלשון הרופאים אצל המפורסם ושמו העין, משחור

הפוסק 32)טפרא". לבן תבלול, "איזהו במשנה: שם
הוא  "ותבלול המשנה: ובפירוש בשחור", ונכנס בסירא
השחור  עם הלבן שיתערב והוא בלול, מן ונגזר הערבוב,
דבר  שום נכנס הלבן מן כאילו נראה שאם והוא וכו',
הפוסק  לבן שאמר מה והוא מום, הוא הרי העין בשחור

בשחור". ונכנס דק 33)בסירא או גבן "או כ כא, ויקרא
בעינו". תבלול אינו 34)או בלבן נכנס "שחור שם: משנה

היא, יוסי רבי מני "מתניתין לח:) (שם ובגמרא מום".
מום, זה הרי בלבן, ונכנס שחור בשחור, ונכנס לבן דתניא
זה  הרי בשחור ונכנס לבן אומר, יוסי רבי מאיר. רבי דברי
אמר  בלבן. מומין שאין מום, אינו בלבן ונכנס שחור מום,
מחלב  יצא ז) עג, (תהלים דכתיב יוסי, דרבי טעמא מאי רב,
שבעינו, שמן מרוב רעה, לתרבות רשע יצא =) עינימו
העין) חלב =) דעינא תרבא רש"י) – הוא בלבן העין ושומן
איקרי". לא - סתמא עינימו הלובן), =) איקרי

מכאן 35) רבינו דברי וכל דק", בעינו "הרי שם: במשנה
ב. לח, שם בגמרא הוא ההלכה סוף כ 36)ועד כב, שם

תבלול". או דק או גבן "או
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א.37) לט, שם נחיר 38)משנה, של אחד דופן כלומר,
כברייתא  חוטמין ולא "חוטם", במשנה נאמר שהרי אחד.
וראה  מום, זה הרי אחד, חוטם ניקב אם שאפילו ומכאן שם,
זה, לתוך זה חוטמין "ניקבו שם: ובברייתא ה"ז. להלן
"אם  והיינו מום". אינו – מבפנים מום, זה הרי – מבחוץ
לו  היה אם וכו', נקבים לשני באף המפסיק הבשר ניקב
היה  ואם מום. הוא הרי – האדמה פני על הנראה בחלק
מום" אינו – האף מן העליון לצד לומר רוצה העור, תחת
איסורי  מהל' פ"ב להלן רבינו והביאו המשנה). (פירוש
כלֿכך  נמצא לא באדם כי בהמה, של במומים ה"ב מזבח
המוריה'). ('הר מבחוץ ניכר יהיה האמצעי שבדופן שהנקב

להעיר 39) יש וכן שהעירונו. מה כא, הערה למעלה ראה
כאן. גם
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שנסדקה",40) שנפגמה שנקבה "שפמו שם: במשנה
"שפתו". הגירסא שבמשניות נראה 41)ובמשנה כן

וראה  "שפתותיו", ולא "שפתו", הנ"ל: המשנה מלשון
ה"ו. ראה 42)למעלה "מזר", במקום "עור" צ"ל אולי

ומפרש  דשיפתיה", ברא תורה פפא, רב "אמר שם בגמרא
(ויתכן  החיצון". עור = דשיפתיה ברא "תורה גרשום' 'רבינו

שלה"). "הזר להיות צריך המלה 43)כי כן פירש אם
ה"ב  למעלה גם כן כתב לא למה צריךֿעיון "נסדקה",

בחוטם. וה"ו בריס, ה"ד במשנה:44)באוזן, - א מ, שם
רבן  ושאל העליון, על עודף התחתון שהלחי "ומעשה
מ:) (שם ובגמרא מום". זה הרי ואמרו לחכמים, גמליאל
ובין  באדם בין מום שהוא עצם בה יש אם בין חילקו
בבהמה. אלא מום שאינו עצם בו אין אם לבין בבהמה,
השפה  על עודפת בלבד התחתונה השפה אם כלומר,
– העליונה על עודפת אינה התחתון הלחי אבל העליונה,
פ"ח  להלן ראה בלבד, באדם אלא בבהמה, מום זה אין

שני 45)ה"ח. ברש"י, שם וראה ב. מ, שם ברייתא
יוסף' ה'בית וכתב נפוח. פיו ב) קצר. פיו א) פירושים:
וכן  ברש"י, השני כפירוש מפרש שרבינו שט, סי' ביו"ד
להלן  וראה השני. הפירוש רק כאן משנה' ב'כסף הביא

ה"ז. ופ"ח פיו 46)ה"ט, רבנן, "תנו בברייתא: שם ראה
מחמת  מום, אינו – הרוח מחמת מבולמות ורגליו בלום
"מחמת  (פ"ד) בכורות ובתוספתא מום". זה הרי העצם
כפירושו  וזהו מום". זה הרי עצמו מחמת מום, אינו – הרוח
ה"ט  להלן וראה (כסףֿמשנה). רש"י כפירוש ולא רבינו, של

מבולמות. רגלים "ושניטל 47)לגבי א: מ, שם במשנה,
של ביתֿדין לשונו, של המדבר זה רוב הרי אמרו, אחריהם

דבוק  שאינו הלשון קצת אותו היינו המדבר, ו"רוב מום",
(פירוש  אחריהם של כביתֿדין והלכה (רש"י). במלקוחיו"

המשנה).
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e˜z B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡53e˙¯Î B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡54B‡ ««≈∆ƒ¿««≈∆ƒ¿¿

Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‰ˆÈa ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆ƒ∆≈∆»≈»««««ƒ
ÔÈÒÈk ÈL BÏ LiL55„Á‡ ÒÈÎa ÂÈˆÈa È˙ML ÈÓ .56. ∆≈¿≈ƒƒƒ∆¿≈≈»¿ƒ∆»

ÒBÈ‚B¯c‡‰ .ÌeËÓh‰57. «À¿»«¿¿ƒ

לא 48) וכרות, ונתוק וכתות "ומעוך כד): (כב, בויקרא
ורבי  יהודה רבי בזה נחלקו - ב לט, ובבכורות לה'". תקריבו
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א. מד, בבכורות מפורש וכן שם:26)להלן). בבכורות
מאחת  סומא בין עיניו, בשתי סומא בין עור רבנן, "תנו

במקומן.27)מעיניו". וישנן נעקרו, כלומר,28)שלא
והמים  "חוורור במשנה: - ב לח, בבכורות ראה בעיניו,
"במה  הי"ג מזבח איסורי מהל' פ"ב להלן וראה הקבועים",

קבועים". שהמים שם 29)יודע שבמשנה "חוורור זהו
שבמשנה  "הקבועים" ומילת הקבועים", והמים "חורור
ב'ספרא' הוא וכן המים. על וגם חוורור על גם סובבת הנ"ל
בהל' וראה הקבועים". והמים קבוע "חרוור ה"ו פ"ג שם

קבועים. סנוורים איזהו הי"ב, שם מזבח ראה 30)איסורי
עצב". נחש חלזון תבלול דק בעינו "הרי א. לח, שם במשנה
במשנה  הוא וכן "עצב", במקום "עינב" גרס ורבינו
רומי  כת"י הי"ב שם וב'ספרא' שם. וברע"ב שבמשניות
על  ובהגהה עיניו". לחש "חלזון בניורק): הסמינר (צלום
התורה  על ברש"י גם הוא וכן עינב". "נחש, הוגה הגליון,

כ). כא, ובפירוש 31)(ויקרא נחש", "חלזון במשנה שם
הוא  אחד, ענין על נגררים שמות שני נחש, "וחלזון המשנה:
קצת  שחופה עד וימשך (מיותר) (מותר) בשר בעין שיצמח
ערב  בלשון הרופאים אצל המפורסם ושמו העין, משחור

הפוסק 32)טפרא". לבן תבלול, "איזהו במשנה: שם
הוא  "ותבלול המשנה: ובפירוש בשחור", ונכנס בסירא
השחור  עם הלבן שיתערב והוא בלול, מן ונגזר הערבוב,
דבר  שום נכנס הלבן מן כאילו נראה שאם והוא וכו',
הפוסק  לבן שאמר מה והוא מום, הוא הרי העין בשחור

בשחור". ונכנס דק 33)בסירא או גבן "או כ כא, ויקרא
בעינו". תבלול אינו 34)או בלבן נכנס "שחור שם: משנה

היא, יוסי רבי מני "מתניתין לח:) (שם ובגמרא מום".
מום, זה הרי בלבן, ונכנס שחור בשחור, ונכנס לבן דתניא
זה  הרי בשחור ונכנס לבן אומר, יוסי רבי מאיר. רבי דברי
אמר  בלבן. מומין שאין מום, אינו בלבן ונכנס שחור מום,
מחלב  יצא ז) עג, (תהלים דכתיב יוסי, דרבי טעמא מאי רב,
שבעינו, שמן מרוב רעה, לתרבות רשע יצא =) עינימו
העין) חלב =) דעינא תרבא רש"י) – הוא בלבן העין ושומן
איקרי". לא - סתמא עינימו הלובן), =) איקרי

מכאן 35) רבינו דברי וכל דק", בעינו "הרי שם: במשנה
ב. לח, שם בגמרא הוא ההלכה סוף כ 36)ועד כב, שם

תבלול". או דק או גבן "או
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א.37) לט, שם נחיר 38)משנה, של אחד דופן כלומר,
כברייתא  חוטמין ולא "חוטם", במשנה נאמר שהרי אחד.
וראה  מום, זה הרי אחד, חוטם ניקב אם שאפילו ומכאן שם,
זה, לתוך זה חוטמין "ניקבו שם: ובברייתא ה"ז. להלן
"אם  והיינו מום". אינו – מבפנים מום, זה הרי – מבחוץ
לו  היה אם וכו', נקבים לשני באף המפסיק הבשר ניקב
היה  ואם מום. הוא הרי – האדמה פני על הנראה בחלק
מום" אינו – האף מן העליון לצד לומר רוצה העור, תחת
איסורי  מהל' פ"ב להלן רבינו והביאו המשנה). (פירוש
כלֿכך  נמצא לא באדם כי בהמה, של במומים ה"ב מזבח
המוריה'). ('הר מבחוץ ניכר יהיה האמצעי שבדופן שהנקב

להעיר 39) יש וכן שהעירונו. מה כא, הערה למעלה ראה
כאן. גם
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Ô‰Ó ˙Á‡41.B˙ÙO ‰˜cÒpL ÈÓ .B˙ÙO ‰ÓbÙpL ÈÓ . ««≈∆ƒ∆ƒ¿¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿»¿»

¯fÓ ˜„qzL ‡e‰Â42ÈLÏ ˜ÏÁzL „Ú dlL ¿∆ƒ»≈ƒ≈∆»«∆≈»≈ƒ¿≈
ÌÈL‡¯43ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBzÁz‰ BÈÁÏ ÌˆÚL ÈÓ . »ƒƒ∆∆∆∆¡««¿≈«»∆¿

‡e‰L Ïk44ÌÏ· ÂÈtL ÈÓ .45.B˙i¯·e BÙeb ˙ÓÁÓ »∆ƒ∆ƒƒ¿»≈¬«¿ƒ»
ÌeÓ BÈ‡ - Áe¯‰ ˙ÓÁÓ ÌÏ· Ì‡ Ï·‡46ÏhpL ÈÓ . ¬»ƒƒ¿»≈¬«»«≈ƒ∆ƒ«
BBLÏ ÏL ¯a„Ó‰ ·¯47. …«¿«≈∆¿

שנסדקה",40) שנפגמה שנקבה "שפמו שם: במשנה
"שפתו". הגירסא שבמשניות נראה 41)ובמשנה כן

וראה  "שפתותיו", ולא "שפתו", הנ"ל: המשנה מלשון
ה"ו. ראה 42)למעלה "מזר", במקום "עור" צ"ל אולי

ומפרש  דשיפתיה", ברא תורה פפא, רב "אמר שם בגמרא
(ויתכן  החיצון". עור = דשיפתיה ברא "תורה גרשום' 'רבינו

שלה"). "הזר להיות צריך המלה 43)כי כן פירש אם
ה"ב  למעלה גם כן כתב לא למה צריךֿעיון "נסדקה",

בחוטם. וה"ו בריס, ה"ד במשנה:44)באוזן, - א מ, שם
רבן  ושאל העליון, על עודף התחתון שהלחי "ומעשה
מ:) (שם ובגמרא מום". זה הרי ואמרו לחכמים, גמליאל
ובין  באדם בין מום שהוא עצם בה יש אם בין חילקו
בבהמה. אלא מום שאינו עצם בו אין אם לבין בבהמה,
השפה  על עודפת בלבד התחתונה השפה אם כלומר,
– העליונה על עודפת אינה התחתון הלחי אבל העליונה,
פ"ח  להלן ראה בלבד, באדם אלא בבהמה, מום זה אין

שני 45)ה"ח. ברש"י, שם וראה ב. מ, שם ברייתא
יוסף' ה'בית וכתב נפוח. פיו ב) קצר. פיו א) פירושים:
וכן  ברש"י, השני כפירוש מפרש שרבינו שט, סי' ביו"ד
להלן  וראה השני. הפירוש רק כאן משנה' ב'כסף הביא

ה"ז. ופ"ח פיו 46)ה"ט, רבנן, "תנו בברייתא: שם ראה
מחמת  מום, אינו – הרוח מחמת מבולמות ורגליו בלום
"מחמת  (פ"ד) בכורות ובתוספתא מום". זה הרי העצם
כפירושו  וזהו מום". זה הרי עצמו מחמת מום, אינו – הרוח
ה"ט  להלן וראה (כסףֿמשנה). רש"י כפירוש ולא רבינו, של

מבולמות. רגלים "ושניטל 47)לגבי א: מ, שם במשנה,
של ביתֿדין לשונו, של המדבר זה רוב הרי אמרו, אחריהם

דבוק  שאינו הלשון קצת אותו היינו המדבר, ו"רוב מום",
(פירוש  אחריהם של כביתֿדין והלכה (רש"י). במלקוחיו"

המשנה).

.ÁÚ¯f‰ È¯·È‡a ¯OÚ ÌÈL48CÚÓpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¿≈»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ¿«
L „Èb‰˙zÎ B‡ ,Bl49˜z B‡ ,50˙¯Î B‡ ,51ÈÓ . «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿«ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ BlL ÌÈˆÈa‰ eÎÚÓpL52B‡ e˙zÎ B‡ , ∆ƒ¿¬«≈ƒ∆««≈∆ƒ¿¿
e˜z B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡53e˙¯Î B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡54B‡ ««≈∆ƒ¿««≈∆ƒ¿¿

Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‰ˆÈa ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆ƒ∆≈∆»≈»««««ƒ
ÔÈÒÈk ÈL BÏ LiL55„Á‡ ÒÈÎa ÂÈˆÈa È˙ML ÈÓ .56. ∆≈¿≈ƒƒƒ∆¿≈≈»¿ƒ∆»

ÒBÈ‚B¯c‡‰ .ÌeËÓh‰57. «À¿»«¿¿ƒ

לא 48) וכרות, ונתוק וכתות "ומעוך כד): (כב, בויקרא
ורבי  יהודה רבי בזה נחלקו - ב לט, ובבכורות לה'". תקריבו
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אלו  מומין יהודה רבי לדעת יוסי: ורבי יעקב בן אליעזר
יעקב, בן אליעזר רבי לדעת בגיד. וגם בביצים גם הם כולם,
בביצים  גם הם וכתות מעוך יוסי, רבי ולדעת בגיד. רק כולם
בביצים, ולא בגיד אלא אינם וכרות נתוק ואילו בגיד, וגם
בגיד. וגם בביצים גם שכולן יהודה, כרבי רבינו ופסק

והיינו 49) שם) התורה, על (רש"י ממעוך יותר כתוש
שם). בכורות, (רש" שנימוח עד באבנים שנכתתו

רש"י 50) (ראה מעורה נשאר ולא לגמרי ביד שניתק היינו
שם).51)שם). (רש"י מעורה נשאר ועדיין בסכין

הרי 52) אחת, ביצה אלא לו שאין שמי דלהלן מהא נלמד
מום. שתלויין 53)זה חוטים שנפסקו עד ביד תלושין

(רש"י  נתלש לא והכיס הכיס בתוך הם נתונים אבל בהם,
שם). בכורות, רש"י גם וראה שם, ויקרא בחומש

הוא 54) שכרות קצת, ומעורין בכיס תלויין ועדיין בסכין
שם) בחומש רש"י וראה שם, בכורות (רש"י מנתוק פחות
לגמרי, שכרתן הוא שכרות כתב - ב לג, שם ברש"י אבל
הכיס, מן גם שמשליכן הוא נתוק ואילו בכיס, תלויין הם רק

להביא. ד"ה שם ב'תוספות' –55)וראה א מ, שם
כי  סובר תנאֿקמא מחלוקות, שלש שם ובגמרא במשנה.
כיסין, שני לו שיש כיון סובר ישמעאל ורבי מום, הוא
כי  סובר עקיבא ורבי מום. ואינו ביצים, שני לו שיש בידוע
סופה  – נוספת ביצה לו יש אם ומועך, עכוזו על מושיבו
וגם  עקיבא, כרבי פסק ה"ה בכורות מהל' פ"ג ולהלן לצאת.

אחת. ביצה אלא לו שאין נתברר אם כוונתו שם 56)כאן
כולם. לדעת ובגמרא, שם 57)במשנה ישמעאל רבי כדעת

ה"ג. מזבח איסורי מהל' פ"ג להלן וראה במשנה. - א מא,

.ËÁqt‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚¯·e ÌÈ„ia ‰ML58ÈÓe . ƒ»«»«ƒ»«¿«ƒ¿≈≈«ƒ≈«ƒ
BÎ¯È ‰ËÓLpL59‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Úe¯O ‡e‰ .60ÈÓ . ∆ƒ¿¿»¿≈»«»»«»ƒ

dz¯·ÁÓ ‰‰B·b ÂÈ˙BÎ¯iÓ ˙Á‡L61¯aLpL ÈÓ . ∆««ƒ«¿»¿»≈¬∆¿»ƒ∆ƒ¿«
B„È ÌˆÚ62¯k ‰È‰iL ‡e‰Â .63ÌˆÚ ¯aLpL ÈÓ . ∆∆»¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆ƒ¿«∆∆

¯k BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .¯k ‰È‰iL ‡e‰Â .BÏ‚«̄¿¿∆ƒ¿∆ƒ»««ƒ∆≈ƒ»
ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - Cl‰iLk ¯k Ì‡ ,„ÓBÚLk64ÈÓ . ¿∆≈ƒƒ»¿∆¿«≈¬≈∆ƒ

‚¯L˙BÓl·Ó ÂÈÏ65Ô˙i¯·e ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ66Ì‡ Ï·‡ . ∆«¿»¿À»≈¬««¿»¿ƒ»»¬»ƒ
.ÌeÓ BÈ‡ - Áe¯‰ ˙ÓÁÓ ˙BÓl·Ó eÈ‰»¿À»≈¬«»«≈

אשר 58) איש כל "כי יח) כא, (ויקרא שנאמר כמו הצולע.
וגו'". פסח או עור איש יקרב, לא מום שנשתרבבה 59)בו

משנה  חברתה. מירך יותר גדולה אחת ירך כלומר, יריכו.
להלן, וראה יריכו". שנשמטה שחול, "איזהו א: מ, שם

הסמוכה. שרוע".60)בהערה או חרום "או שם: ויקרא
וראה  וקלוט". שרוע ושה "ושור כג) כב, (שם כן וכמו
ומפרש  יריכו", לו שנשתרבב שרוע וכו' "תנא שם: בגמרא
אמור  וב'ספרא' מחבירתה, גדולה מירכותיו שאחת רש"י
ונשמט  נשתרבב כי הרי יריכו", שנשמטה "שרוע ה"ו פ"ז
ד"ה  שם ו'תוספות' במשנה שם ברש"י וראה הך. היינו

מירכיים 61)שנשמטה. שאחת "וכסול במשנה: שם
במקום  גבוהה אלא במידתה גדולה לא כלומר, גבוהות",
למעלה  עלה זה, ירך של דאטמא" "בוקא שמקום  חיבורה,
שם. במשנה, רש"י ראה מחבירתה, יותר הגב על

רגל 62) שבר בו יהיה אשר איש "או יט) כא, (שם שנאמר
יד". שבר רגלו 63)או ועצם ידו עצם "נשבר במשנה: שם

הוי  קא מי ניכר "אינו שם: ובגמרא ניכר", שאינו אע"פ
ניכר  אבל עצמו, מחמת ניכר אינו פפא: רב אמר מומא,

מלאכה". ובפירוש 64)מחמת המשנה בפירוש שם ראה
ניכר  אבל עומד, כשהוא עצמו מחמת ניכר אינו כי רש"י
מלאכה. זו הרגל והילוך שצולע, הילוכו בשעת

ה"ז.65) למעלה ראה בברייתא:66)נפוחות, - ב מ, שם
אינו  הרוח מחמת מבולמות, ורגליו בלום פיו רבנן, "תנו
מחמת  רבינו ומפרש מום", זה הרי העצם מחמת מום,
התוספתא  וכדברי וברייתן, עצמן מחמת כלומר העצם,
עצמו  מחמת מום, אינו הרוח "מחמת שם) ברש"י (מובא

שם. למעלה ראה מום", זה הרי

.ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ûeb‰ ÏÎa ˙BÈ‰Ï ÔÈÈe‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒƒ¿¿»«¿≈≈ƒ
·¯b Ba LiL67‡e‰L Ïk L·È68¯eÓ‡‰ ·¯b‰ e‰ÊÂ . ∆≈»»»≈»∆¿∆«»»»»

‰¯Bza69‡e‰ ‰ÊÂ .ÌˆÚ da LiL ˙ÏaÈ Ba LiL ÈÓ . «»ƒ∆≈«∆∆∆≈»∆∆¿∆
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏaÈ70˙È¯ˆÓ ˙ÈÊÊÁ Ba LiL ÈÓ .71 «∆∆»¬»«»ƒ∆≈¬»ƒƒ¿ƒ

˙ÙlÈ ‡È‰ BÊÂ .‰¯eÚÎe ‰L˜ ˙ÈÊÊÁ ‡È‰Â ,‡È‰L Ïk»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»»¿»¿ƒ«∆∆
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰72. »¬»«»

שחין.67) אי 68)מין לח גרב אבל קבוע, מום הוא נו שאז
להלן  ראה להתרפא, שיכול לפי עובר מום אלא קבוע מום
- א מא, בבכורות ומבואר ה"ז. מזבח איסורי מהל' פ"ב
יבש  וגרב מבחוץ, ולח מבפנים לח הוא שמתרפא לח שגרב
ולח  מבפנים יבש כן וכמו מתרפא. אינו ומבחוץ מבפנים
מבפנים  לח גם משנה' ה'כסף ולדעת מתרפא. אינו מבחוץ
המוריה'. ב'הר וראה מתרפא, אינו מבחוץ ויבש

כז.69) כח, דברים כב. וכב, יט. כא, ויקרא 70)ויקרא
ילפת, או גרב או יבלת או חרוץ או שבור או "עורת כב כב,
"יבלת" כי - ב מ, בבכורות וראה לה'". אלה תקריבו לא
ובין  בגופו בין מום הוא והרי עצם, בה שיש הוא שבקרא

(שם 71)בעינו. שבמצרים מכות בעשרת שהיתה שחין
מצרית. שאינה חזזית יש כי שם להלן וראה מא.).

שם.72) בכורות, מס' וראה כ. כא, ויקרא

.‡È‰Ê È¯‰ - ıÈ¯Á Ba ı¯ÁpL ÈeÏbaL ÌˆÚ Ïk»∆∆∆«»∆∆¡«»ƒ¬≈∆
ÌeÓ73‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ıe¯Á ÏÏÎa ‡e‰Â ,74ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿«»»»«»¿≈

ÈeÏbaL ˙BÓˆÚ ÏÏÎa ˙BÚÏv‰75. «¿»ƒ¿«¬»∆«»

ורגלו".73) ידו עצם "ושנפגם ב: מ, בכורות משנה ראה
א:74) מא, שם ובגמרא חרוץ". או שבור "או כב כב, שם

עצם, במקום שבור מה דשבור, דומיא חרוץ וכו' אביי "אמר
ה"ד. למעלה וראה עצם". במקום חרוץ ראה 75)אף

שבר  שנאמר "לפי שבר, לענין הי"א פ"ז אמור פ' ב'ספרא'
נשברה  או ידו שנשברה אלא לי אין שיכול, רגל. שבר או יד
שבר  תלמודֿלומר צלע, שבר מרבה שאני יכול וכו', רגלו
ואינן  גלוי שמומם מיוחדים אלו מה רגל, שבר או יד
לענין  והואֿהדין בגלוי". מומו שאין צלע שבר יצא חוזרים,
בתוספתא  גם הוא וכן ה"ז). פ"ו למעלה (וראה חרוץ
נשתברו  יוצאין. שהכסלים כל כסול, "איזהו פ"ד: בכורות
עור  שנאמר מום, אינו מבפנים מום שהיה או צלעותיו, רוב

שב  מום המיוחדים ופסח עור מה חוזר".ופסח, ואין גלוי

.·ÈÌL LÈ „BÚÂ76ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏL77el‡Â , ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿≈
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‡e‰Lk „ÚB¯Â ˙˙B¯ ˙BÈ‰Ï ÚÈb‰L Ô˜f‰ :Ô‰≈«»≈∆ƒƒ«ƒ¿≈¿≈¿∆
„ÓBÚ78ÔBÏLÎÂ BÈÏÁ ÈtÓ „ÚB¯ ‡e‰Lk ‰ÏBÁ‰ . ≈«∆¿∆≈ƒ¿≈»¿¿ƒ¿

Ì„‡a ¯Lk - ‰Ù¯h‰ Ï·‡ .BÁk79‰Ó‰·a ÏeÒÙe80. …¬»«¿≈»»≈¿»»»ƒ¿≈»
ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ81‰Ó‰·a ÏeÒÙe Ì„‡a ¯Lk -82. ¿≈≈…∆»≈¿»»»ƒ¿≈»

ד.76) ובהערה ה"א, התורה יסודי מהל' בפ"א ראה
שופטים 77) פ' ב'ספרי' גם וראה א. מא, בבכורות משנה

מן  רבנן, דתנו מילי, "מנהני שם: ובגמרא א. יז, דברים
לזקן  פרט י), א, (ויקרא העזים מן או הכבשים ומן הצאן

ולמזוהם". כהן 78)ולחולה רבנן, "תנו א: כד, בחולין
עד  וכו', לעבודה כשר שיזקין עד שערות שתי משיביא
עד  חנינא, רבי אמר אלעא רבי אמר כמה, עד שיזקין
וב'משנה  ה"ו, מזבח איסורי מהל' פ"ב להלן וראה שירתת".

שם. מום 79)למלך' שאינו לפי ב. מה, בכורות משנה,
ה"ז. פ"ו למעלה ראה אלא 80)שבגלוי, מום, מטעם לא

את  להוציא – ג) א, (ויקרא הבקר" "מן הפסוק מן נתמעטה
ה"י). (פ"ב דנדבה דיבורא שם ('ספרא' הטריפה

הבטן.81) מן ניתוח עלֿידי במשנה.82)הוציאוהו שם
פרט  יולד", כי עז או כשב או "שור כז) (כב, שנאמר משום

ה"ד. שם פ"ג להלן ראה דופן, ליוצא

.‚ÈÌ‰ÊÓ‰83ÛLÂ ıÁB¯ - B˙ÚÊa Ì‰ÊÓ ‡e‰L Ô‰ÎÂ . «¿…»¿…≈∆¿…»¿≈»≈¿»
„·BÚÂ ÌO·a BÙeb Ïk84Ô˙B - Ú¯ ÂÈt ÁÈ¯ ‰È‰ . »¿…∆¿≈»»≈«ƒ«≈

ÏtÏt ÂÈÙa85ÏÈ·bÊ B‡86Ì‡Â .„·BÚÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒƒ¿≈«¿¿ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ
,B˙„B·Ú ÏlÁ È¯‰ - ÂÈt Ìe‰Êa B‡ B˙ÚÊ Ìe‰Êa „·Ú»«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬≈ƒ≈¬»

.Ìlk ÔÈÓeÓ ÈÏÚa‰ el‡ ¯‡Lkƒ¿»≈««¬≈ƒÀ»

שם).83) המשנה בפירוש (רבינו רע" שריחו "הוא
א.84) עה, אינגעבר.86)שם.85)כתובות

ה'תש"פ  טבת י"א רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
לבדו.1) באדם המיוחדים המומים בו מפרש

.‡e‰ÊÂ .ÌÈÚLz - Ì„‡a ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒ«¿À»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿∆
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,L‡¯a ‰BÓL :ÔË¯t¿»»¿»»…¿≈≈ƒ∆∆¿«»¿√
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ .B„Èa B˜ÁcL BÓk ‰hÓÏ Ú˜BL≈«¿«»¿∆¿»¿»ƒ∆∆¿«»¿√
‡ˆBÈ BL‡¯ ˙‡tL ÈÓ .‰ˆÈa BÓk ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ∆¿«¿»¿≈»ƒ∆¿«…≈
ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡ˆBÈ BL‡¯L ÈÓ .˙·wÓ BÓk ÂÈt „‚k¿∆∆»»¿«∆∆ƒ∆…≈≈¬»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBÈÂ ·Á¯ BL‡¯L ÈÓ .Bt¯Ú „‚k¿∆∆»¿ƒ∆…»»¿≈ƒ»ƒ»
ÏÚ ˙Ùl‰ L‡¯ BÓk B¯‡eˆ ÏÚ BL‡¯ ‡ˆÓzL „Ú«∆ƒ¿»…««»¿…«∆∆«
.¯wÚ Ïk ¯ÚO BL‡¯ ÏÎa ÔÈ‡L Á¯w‰ .BlL ÔÈÏÚ‰∆»ƒ∆«≈≈«∆≈¿»…≈»»ƒ»
ÔÊ‡Ó ÂÈ¯BÁ‡Ó ˙ÙwÓ ¯ÚO ÏL ‰ËÈL Ba LÈ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ»∆≈»À∆∆≈¬»≈…∆
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓ ¯ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .¯Lk - ÔÊ‡Ï¿…∆»≈ƒ∆»»«≈»«ƒ≈…∆¿…∆
‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ Á¯˜ L‡¯‰ ¯‡Le ,„·Ïa ÂÈÙlÓƒ¿»»ƒ¿«¿»»…≈≈«¬≈
L‡¯‰ Ïk ˙‡ ÛÈwÓ BlL ¯ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .ÏeÒt»ƒ∆»»«≈»∆«ƒ∆»»…
Ìb - ÚˆÓ‡a ¯ÚO ÌL ÔÈ‡Â ÂÈ¯Á‡Óe ÂÈÙlÓ ·È·Ò»ƒƒ¿»»≈«¬»¿≈»≈»»∆¿««

.ÏeÒÙe Á¯˜ ‰Ê∆≈≈«»

.·‰a¯‰ Ú˜BL B¯‡evL ÈÓ :Ì‰ el‡Â ,¯‡eva ÌÈL¿«ƒ««»¿≈≈ƒ∆«»≈««¿≈

ÈÓ .ÂÈÙ˙k ÏÚ ÁpÓ ‡e‰ el‡k BL‡¯ ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»…¿ƒÀ»«¿≈»ƒ
.ÂÈÙ˙k ÔÈaÓ ËeÓLk ‰‡¯pL „Ú ‰a¯‰ C¯‡ B¯‡evL∆«»»…«¿≈«∆ƒ¿∆¿»ƒ≈¿≈»

.‚˙BpË˜ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰Úa¯‡«¿»»»…∆¿≈≈ƒ∆¿≈»¿»¿«
ÈÓ .‚BÙÒÏ ˙BÓBc ,˙BÁeÙ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ .‰a¯‰«¿≈ƒ∆¿≈»¿»¿ƒ¿ƒ

ÂÈÊ‡L‰pLÓ ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡L ÈÓ .‰hÓÏ ˙BÏcÏ„Ó ∆»¿»¿À¿»¿«»ƒ∆««≈»¿»¿À»
‰‡¯Óa dz¯·ÁÓ2. ≈¬∆¿»¿«¿∆»

בגוף 2) שיש "וידוע לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
וגבות  והאזניים העיניים כגון לזה זה שדומים אברים
דבר  באיזה שינוי לחבירו אחד בין וכשיהיה וזולתן העיניים
זוגדס  מום בעל הוא האיש הרי וכו', כגון שינוי אותו שיהא
ראויין  שאין הדברים בשני שינוי בעל עניינו זגדס ויקרא
כלומר, שניים, דוס: שניים, זוג: ו"פירוש שינוי" בהן שיהא

עניינים. בשני - הזוג

.„ÌÈÈ·ba ‰MÓÁ3¯ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈ·bL ÈÓ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Ôa‚ ‡e‰Â .ÂÈÈ·‚aƒ¿ƒ»¿ƒ≈»»«»ƒ∆¿ƒ»

„Á‡ ÔÈ·‚ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .ÔÈ·ÎBL4BÏ LiL ÈÓ . ¿ƒƒ∆≈∆»»ƒ∆»ƒ∆≈
‰pLÓ ÂÈÈ·bÓ „Á‡L ÈÓ .ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈÈ·‚¿ƒƒ»≈«¿«ƒƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À∆
,¯ˆ˜ ‰Ê ÏL B¯ÚOe C¯‡ ‰Ê ÏL B¯ÚOL ÔÈa .B¯·ÁÓ≈¬≈≈∆¿»∆∆»…¿»∆∆»»
Ô·Ï ÈM‰ ÏL B¯ÚOe ¯BÁL „Á‡ ÏL B¯ÚOL ÔÈa≈∆¿»∆∆»»¿»∆«≈ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈepL Ì‰ÈÈa LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ì„‡ B‡»…ƒ¿≈≈≈∆ƒ∆¬≈∆

ÏeÒt5. »

העיניים.3) יחד 4)בגבות מתחברים הגבינים שני כלומר,
אחד. כגבין ונראים לחוטם זה 5)ממעל פסול כי ייתכן

ואינם  בתורה, מפורשים אינם שהרי מדרבנן, אלא אינו
אהרן. של בזרעו שווה שאינו מטעם אלא מום, מטעם

.‰¯ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ‰ ÒÈ¯a ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ÏÏk6‰a¯Ó ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ¯ÚOL ÈÓ . ¿»¿ƒ≈≈»ƒ∆¿«ƒ≈≈»¿À∆

‰aÚÓ7‰pLÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó „Á‡ ¯ÚOL ÈÓ .‰a¯‰ ¿À∆«¿≈ƒ∆¿«∆»≈ƒ≈≈»¿À∆
B‡ ,Ô·Ï „Á‡Â ¯BÁL „Á‡L ÔB‚k .¯Á‡ ÒÈ¯ ¯ÚOÓƒ¿«ƒ«≈¿∆∆»»¿∆»»»

¯LB „Á‡L8˙B¯e‚Ò ÂÈtÚÙÚL ÈÓ .‰aÚÓ ÈM‰Â ∆∆»≈¿«≈ƒ¿À∆ƒ∆«¿«»¿
.Ì„‡‰ Ïk ¯‡Lk ‰a¯‰ ˙BÁzÙ ÔÈ‡Â ËÚÓ¿«¿≈»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»»»»

"תמיר"6) והוא השרשים, אפילו נשתיירו לא כלומר,
משום  אלא זה אין השרשים נשתיירו אם אבל שבברייתא,
פסול  עיניו ריסי "ושנשרו במשנה: מג: שם ראה עין, מראית

עין". מראית מעובה.7)מפני או כנראה 8)כלומר,
כאילו  ונראה "סמיך", השער אין כלומר, ל"דליל", שהכוונה

שערות. כמה נשרו

.ÂÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÈÚa ¯OÚ „Á‡««»»»≈«ƒ¿≈≈ƒ∆»¿≈≈»
.BzÁctÓ ˙B·B¯˜ ,Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»»»»∆¿ƒ««¿
ÈÓ .Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜nÓ ‰hÓÏ ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈»¿«»ƒ»»»»∆ƒ

ÎLÓ ÌÈ‡Â ˙Bl‚Ú ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰LËÚÓ C¯‡a ˙B ∆»¿≈≈»¬À¿≈»ƒ¿»¿…∆¿«
ÈÈÚk ˙B‡ˆBÈ Ô‰Â ˙B¯ÊeÓ ÂÈÈÚL ÈÓ .ÌÈÈÚ‰ ¯‡Lkƒ¿»»≈«ƒƒ∆≈»»¿≈¿¿≈≈
.‰a¯‰ ÒÚk ÒÚBkL ˙Úa ÏkzÒÓ ‡e‰L ÈÓÎe ¯Óp‰«»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆≈«««¿≈
ÂÈÈÚL ÈÓ .Ï‚Ú ÏLk ‰a¯‰ ˙BÏB„b ÂÈÈÚL ÈÓƒ∆≈»¿«¿≈¿∆≈∆ƒ∆≈»
ÈÓ .„ÈÓz ˙BÙÏBÊ ÂÈÚÓcL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BpË¿̃«¿∆«»ƒ∆¿»»¿»ƒƒ
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קכי ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - zah `"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡e‰Lk „ÚB¯Â ˙˙B¯ ˙BÈ‰Ï ÚÈb‰L Ô˜f‰ :Ô‰≈«»≈∆ƒƒ«ƒ¿≈¿≈¿∆
„ÓBÚ78ÔBÏLÎÂ BÈÏÁ ÈtÓ „ÚB¯ ‡e‰Lk ‰ÏBÁ‰ . ≈«∆¿∆≈ƒ¿≈»¿¿ƒ¿

Ì„‡a ¯Lk - ‰Ù¯h‰ Ï·‡ .BÁk79‰Ó‰·a ÏeÒÙe80. …¬»«¿≈»»≈¿»»»ƒ¿≈»
ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ81‰Ó‰·a ÏeÒÙe Ì„‡a ¯Lk -82. ¿≈≈…∆»≈¿»»»ƒ¿≈»

ד.76) ובהערה ה"א, התורה יסודי מהל' בפ"א ראה
שופטים 77) פ' ב'ספרי' גם וראה א. מא, בבכורות משנה

מן  רבנן, דתנו מילי, "מנהני שם: ובגמרא א. יז, דברים
לזקן  פרט י), א, (ויקרא העזים מן או הכבשים ומן הצאן

ולמזוהם". כהן 78)ולחולה רבנן, "תנו א: כד, בחולין
עד  וכו', לעבודה כשר שיזקין עד שערות שתי משיביא
עד  חנינא, רבי אמר אלעא רבי אמר כמה, עד שיזקין
וב'משנה  ה"ו, מזבח איסורי מהל' פ"ב להלן וראה שירתת".

שם. מום 79)למלך' שאינו לפי ב. מה, בכורות משנה,
ה"ז. פ"ו למעלה ראה אלא 80)שבגלוי, מום, מטעם לא

את  להוציא – ג) א, (ויקרא הבקר" "מן הפסוק מן נתמעטה
ה"י). (פ"ב דנדבה דיבורא שם ('ספרא' הטריפה

הבטן.81) מן ניתוח עלֿידי במשנה.82)הוציאוהו שם
פרט  יולד", כי עז או כשב או "שור כז) (כב, שנאמר משום

ה"ד. שם פ"ג להלן ראה דופן, ליוצא

.‚ÈÌ‰ÊÓ‰83ÛLÂ ıÁB¯ - B˙ÚÊa Ì‰ÊÓ ‡e‰L Ô‰ÎÂ . «¿…»¿…≈∆¿…»¿≈»≈¿»
„·BÚÂ ÌO·a BÙeb Ïk84Ô˙B - Ú¯ ÂÈt ÁÈ¯ ‰È‰ . »¿…∆¿≈»»≈«ƒ«≈

ÏtÏt ÂÈÙa85ÏÈ·bÊ B‡86Ì‡Â .„·BÚÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒƒ¿≈«¿¿ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ
,B˙„B·Ú ÏlÁ È¯‰ - ÂÈt Ìe‰Êa B‡ B˙ÚÊ Ìe‰Êa „·Ú»«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬≈ƒ≈¬»

.Ìlk ÔÈÓeÓ ÈÏÚa‰ el‡ ¯‡Lkƒ¿»≈««¬≈ƒÀ»

שם).83) המשנה בפירוש (רבינו רע" שריחו "הוא
א.84) עה, אינגעבר.86)שם.85)כתובות

ה'תש"פ  טבת י"א רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
לבדו.1) באדם המיוחדים המומים בו מפרש

.‡e‰ÊÂ .ÌÈÚLz - Ì„‡a ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒ«¿À»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿∆
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,L‡¯a ‰BÓL :ÔË¯t¿»»¿»»…¿≈≈ƒ∆∆¿«»¿√
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ .B„Èa B˜ÁcL BÓk ‰hÓÏ Ú˜BL≈«¿«»¿∆¿»¿»ƒ∆∆¿«»¿√
‡ˆBÈ BL‡¯ ˙‡tL ÈÓ .‰ˆÈa BÓk ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ∆¿«¿»¿≈»ƒ∆¿«…≈
ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡ˆBÈ BL‡¯L ÈÓ .˙·wÓ BÓk ÂÈt „‚k¿∆∆»»¿«∆∆ƒ∆…≈≈¬»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBÈÂ ·Á¯ BL‡¯L ÈÓ .Bt¯Ú „‚k¿∆∆»¿ƒ∆…»»¿≈ƒ»ƒ»
ÏÚ ˙Ùl‰ L‡¯ BÓk B¯‡eˆ ÏÚ BL‡¯ ‡ˆÓzL „Ú«∆ƒ¿»…««»¿…«∆∆«
.¯wÚ Ïk ¯ÚO BL‡¯ ÏÎa ÔÈ‡L Á¯w‰ .BlL ÔÈÏÚ‰∆»ƒ∆«≈≈«∆≈¿»…≈»»ƒ»
ÔÊ‡Ó ÂÈ¯BÁ‡Ó ˙ÙwÓ ¯ÚO ÏL ‰ËÈL Ba LÈ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ»∆≈»À∆∆≈¬»≈…∆
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓ ¯ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .¯Lk - ÔÊ‡Ï¿…∆»≈ƒ∆»»«≈»«ƒ≈…∆¿…∆
‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ Á¯˜ L‡¯‰ ¯‡Le ,„·Ïa ÂÈÙlÓƒ¿»»ƒ¿«¿»»…≈≈«¬≈
L‡¯‰ Ïk ˙‡ ÛÈwÓ BlL ¯ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .ÏeÒt»ƒ∆»»«≈»∆«ƒ∆»»…
Ìb - ÚˆÓ‡a ¯ÚO ÌL ÔÈ‡Â ÂÈ¯Á‡Óe ÂÈÙlÓ ·È·Ò»ƒƒ¿»»≈«¬»¿≈»≈»»∆¿««

.ÏeÒÙe Á¯˜ ‰Ê∆≈≈«»

.·‰a¯‰ Ú˜BL B¯‡evL ÈÓ :Ì‰ el‡Â ,¯‡eva ÌÈL¿«ƒ««»¿≈≈ƒ∆«»≈««¿≈

ÈÓ .ÂÈÙ˙k ÏÚ ÁpÓ ‡e‰ el‡k BL‡¯ ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»…¿ƒÀ»«¿≈»ƒ
.ÂÈÙ˙k ÔÈaÓ ËeÓLk ‰‡¯pL „Ú ‰a¯‰ C¯‡ B¯‡evL∆«»»…«¿≈«∆ƒ¿∆¿»ƒ≈¿≈»

.‚˙BpË˜ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰Úa¯‡«¿»»»…∆¿≈≈ƒ∆¿≈»¿»¿«
ÈÓ .‚BÙÒÏ ˙BÓBc ,˙BÁeÙ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ .‰a¯‰«¿≈ƒ∆¿≈»¿»¿ƒ¿ƒ

ÂÈÊ‡L‰pLÓ ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡L ÈÓ .‰hÓÏ ˙BÏcÏ„Ó ∆»¿»¿À¿»¿«»ƒ∆««≈»¿»¿À»
‰‡¯Óa dz¯·ÁÓ2. ≈¬∆¿»¿«¿∆»

בגוף 2) שיש "וידוע לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
וגבות  והאזניים העיניים כגון לזה זה שדומים אברים
דבר  באיזה שינוי לחבירו אחד בין וכשיהיה וזולתן העיניים
זוגדס  מום בעל הוא האיש הרי וכו', כגון שינוי אותו שיהא
ראויין  שאין הדברים בשני שינוי בעל עניינו זגדס ויקרא
כלומר, שניים, דוס: שניים, זוג: ו"פירוש שינוי" בהן שיהא

עניינים. בשני - הזוג

.„ÌÈÈ·ba ‰MÓÁ3¯ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈ·bL ÈÓ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Ôa‚ ‡e‰Â .ÂÈÈ·‚aƒ¿ƒ»¿ƒ≈»»«»ƒ∆¿ƒ»

„Á‡ ÔÈ·‚ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .ÔÈ·ÎBL4BÏ LiL ÈÓ . ¿ƒƒ∆≈∆»»ƒ∆»ƒ∆≈
‰pLÓ ÂÈÈ·bÓ „Á‡L ÈÓ .ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈÈ·‚¿ƒƒ»≈«¿«ƒƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À∆
,¯ˆ˜ ‰Ê ÏL B¯ÚOe C¯‡ ‰Ê ÏL B¯ÚOL ÔÈa .B¯·ÁÓ≈¬≈≈∆¿»∆∆»…¿»∆∆»»
Ô·Ï ÈM‰ ÏL B¯ÚOe ¯BÁL „Á‡ ÏL B¯ÚOL ÔÈa≈∆¿»∆∆»»¿»∆«≈ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈepL Ì‰ÈÈa LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ì„‡ B‡»…ƒ¿≈≈≈∆ƒ∆¬≈∆

ÏeÒt5. »

העיניים.3) יחד 4)בגבות מתחברים הגבינים שני כלומר,
אחד. כגבין ונראים לחוטם זה 5)ממעל פסול כי ייתכן

ואינם  בתורה, מפורשים אינם שהרי מדרבנן, אלא אינו
אהרן. של בזרעו שווה שאינו מטעם אלא מום, מטעם

.‰¯ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ‰ ÒÈ¯a ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ÏÏk6‰a¯Ó ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ¯ÚOL ÈÓ . ¿»¿ƒ≈≈»ƒ∆¿«ƒ≈≈»¿À∆

‰aÚÓ7‰pLÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó „Á‡ ¯ÚOL ÈÓ .‰a¯‰ ¿À∆«¿≈ƒ∆¿«∆»≈ƒ≈≈»¿À∆
B‡ ,Ô·Ï „Á‡Â ¯BÁL „Á‡L ÔB‚k .¯Á‡ ÒÈ¯ ¯ÚOÓƒ¿«ƒ«≈¿∆∆»»¿∆»»»

¯LB „Á‡L8˙B¯e‚Ò ÂÈtÚÙÚL ÈÓ .‰aÚÓ ÈM‰Â ∆∆»≈¿«≈ƒ¿À∆ƒ∆«¿«»¿
.Ì„‡‰ Ïk ¯‡Lk ‰a¯‰ ˙BÁzÙ ÔÈ‡Â ËÚÓ¿«¿≈»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»»»»

"תמיר"6) והוא השרשים, אפילו נשתיירו לא כלומר,
משום  אלא זה אין השרשים נשתיירו אם אבל שבברייתא,
פסול  עיניו ריסי "ושנשרו במשנה: מג: שם ראה עין, מראית

עין". מראית מעובה.7)מפני או כנראה 8)כלומר,
כאילו  ונראה "סמיך", השער אין כלומר, ל"דליל", שהכוונה

שערות. כמה נשרו

.ÂÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÈÚa ¯OÚ „Á‡««»»»≈«ƒ¿≈≈ƒ∆»¿≈≈»
.BzÁctÓ ˙B·B¯˜ ,Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»»»»∆¿ƒ««¿
ÈÓ .Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜nÓ ‰hÓÏ ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈»¿«»ƒ»»»»∆ƒ

ÎLÓ ÌÈ‡Â ˙Bl‚Ú ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰LËÚÓ C¯‡a ˙B ∆»¿≈≈»¬À¿≈»ƒ¿»¿…∆¿«
ÈÈÚk ˙B‡ˆBÈ Ô‰Â ˙B¯ÊeÓ ÂÈÈÚL ÈÓ .ÌÈÈÚ‰ ¯‡Lkƒ¿»»≈«ƒƒ∆≈»»¿≈¿¿≈≈
.‰a¯‰ ÒÚk ÒÚBkL ˙Úa ÏkzÒÓ ‡e‰L ÈÓÎe ¯Óp‰«»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆≈«««¿≈
ÂÈÈÚL ÈÓ .Ï‚Ú ÏLk ‰a¯‰ ˙BÏB„b ÂÈÈÚL ÈÓƒ∆≈»¿«¿≈¿∆≈∆ƒ∆≈»
ÈÓ .„ÈÓz ˙BÙÏBÊ ÂÈÚÓcL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BpË¿̃«¿∆«»ƒ∆¿»»¿»ƒƒ
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B‡ ,ÌËÁ‰ „‚kÓ BÈÚ L‡¯Ó ˙ÎLÓ ˙ÈÁeÏÁlL∆«¿ƒƒ¿∆∆≈…≈ƒ¿∆∆«…∆
ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ıa˜nL ÈÓ .ÂÈÚ„ˆ „vÓ BÈÚ ·fÓƒ¿«≈ƒ«¿»»ƒ∆¿«≈ƒ≈≈»
‡e‰L ‰ÚLa B‡ ¯B‡ ‰‡B¯L ‰ÚLa ËÚÓ ÔÓˆBÚÂ¿¿»¿«¿»»∆∆¿»»∆
„Ú ˙·a¯ÚÓ BÈÚ ˙i‡¯L ÈÓ .‰i‡¯a ˜c˜„Ï ‰ˆB¯∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«≈¿À¿∆∆«
‰Ê ¯·c Ú„eÈÂ .˙Á‡k ‰iÏÚ‰ ˙‡Â ¯„Á‰ ˙‡ ‰‡B¯L∆∆∆«∆∆¿∆»¬ƒ»¿««¿ƒ»«»»∆
ÏkzÒÓ ‡e‰ el‡k ‰‡¯Â B¯·Á ÌÚ ¯a„iL ˙Úa¿≈∆¿«≈ƒ¬≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«≈
ÔÈa ,dz¯·ÁÓ ‰pLÓ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡L ÈÓ .¯Á‡ LÈ‡a¿ƒ«≈ƒ∆««≈≈»¿À»≈¬∆¿»≈
‰¯BÁL ˙Á‡ ‰˙È‰L ÔB‚k .‰‡¯Óa ÔÈa dÓB˜Óaƒ¿»≈¿«¿∆»¿∆»¿»««¿»
ÏÈ‡B‰ ,‰ÏB„b ˙Á‡Â ‰pË˜ ˙Á‡ B‡ ,‰Îe˙t ˙Á‡Â¿««¿»««¿«»¿««¿»ƒ

.ÏeÒt - ÌB˜Ó ÏkÓ ÈepL Ô‰ÈzL ÔÈa LÈÂ¿≈≈¿≈∆ƒƒ»»»

.Ê,Ú˜BL BÓËÁ ¯wÚL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌËÁa ‰MLƒ»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿≈«
Ìe¯Á ‰ÊÂ .˙Á‡k ÂÈÈÚ ÈzL ÏÁBk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈¿≈≈»¿««¿∆»
ÈÓ .‰ÏÚÓÏ ËÏBa BÓËÁ ÚˆÓ‡L ÈÓ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰»»«»ƒ∆∆¿«»¿≈¿«¿»ƒ
„ˆÏ Ì˜Ú BÓËÁL ÈÓ .‰hÓÏ ÛËB BÓËÁ ı˜ÚL∆…∆»¿≈¿«»ƒ∆»¿»…¿«
ÔË˜ BÓËÁL ÈÓ .ÂÈ¯·È‡Ó ÏB„‚ BÓËÁL ÈÓ .„Á‡∆»ƒ∆»¿»≈≈»»ƒ∆»¿»»
ÏÚL ‰pË˜ Úaˆ‡a ?B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ .ÂÈ¯·È‡Ó≈≈»»¿≈«¿«¬ƒ¿∆¿«¿«»∆«
- ‰pnÓ ÔË˜ B‡ ‰pnÓ ÏB„‚ BÓËÁ ‰È‰ Ì‡ .B„È»ƒ»»»¿»ƒ∆»»»ƒ∆»

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆

.Á‰BÈÏÚ‰ B˙ÙOL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ˙ÙOa ‰LÏL¿»«¿»«ƒ¿≈≈ƒ∆¿»»∆¿»
˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰ B˙ÙOL ÈÓ .‰BzÁz‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆«««¿»ƒ∆¿»««¿»∆∆
.ÂÈtÓ „¯BÈ B¯È¯Â ÈeÙ¯ ÂÈtL ÈÓ .‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒƒ

.ËÈÓ .‰·ˆ BÒ¯kL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔËaa ‰LÏL¿»«∆∆¿≈≈ƒ∆¿≈»»ƒ
ÈÓ .Ì„‡ Èa ¯‡Lk Ú˜BL BÈ‡Â ‡ˆBÈ B¯eahL∆«≈¿≈≈«ƒ¿»¿≈»»ƒ

.‰M‡ Èc„k BËa ÏÚ ÔÈ·ÎBL ÂÈccL∆«»¿ƒ«ƒ¿¿«≈ƒ»

.ÈÈÓ .‰n˜Ú B˙¯„ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,·ba ‰LÏL¿»««¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¬À»ƒ
B‡ ıeÁÏ ‰ËÏaL ÔÈa .B˙¯„MÓ ‡ÈÏÁ ‰˙‡ˆiL∆»¿»À¿»ƒƒ¿»≈∆»¿»«
.˙¯ËBËÁ ÏÚa e‰ÊÂ .ÔÈ„„vÏ ‰˙Ë B‡ ÌÈtÏ ‰ÒÎƒ¿¿»«¿ƒ»¿»«¿»ƒ¿∆««¬∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,˙¯ËBËÁk ‰OÚÂ Ba‚a ¯Oa ÁÙzL ÈÓƒ∆»«»»¿«¿«¬»«¬∆∆««ƒ

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - dÓB˜nÓ ‡ÈÏÁ ‰ÊÊ ‡lL∆…»»À¿»ƒ¿»¬≈∆

.‡ÈÚaˆ‡ B„Èa LiL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„ia ‰MLƒ»«»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈¿»∆¿«
C˙Á Ì‡Â .LLÂ LL eÈ‰ elÙ‡ ,ÂÈ„È ˙BÚaˆ‡a ‰¯˙È¿≈»¿∆¿¿»»¬ƒ»≈»≈¿ƒ»«
dÎ˙Á elÙ‡ ,ÌˆÚ da ‰È‰ Ì‡Â .¯Lk - ‰¯˙È‰ ˙‡∆«¿≈»»≈¿ƒ»»»∆∆¬ƒ¬»»
˙BÚaˆ‡ È˙ML ÈÓ .B„iÓ Úaˆ‡ ¯ÒÁL ÈÓ .ÏeÒt -»ƒ∆»≈∆¿«ƒ»ƒ∆¿≈∆¿¿
ÔÎ˙Á Ì‡Â .˜¯t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈ„È»»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ¬»»
?e¯Ó‡ ˜¯t ‰Ê È‡a .¯Lk - ˜¯t‰ „Ú ÔLÈ¯Ù‰Â¿ƒ¿ƒ»««∆∆»≈¿≈∆∆∆»¿
ÂÈ˙BÚaˆ‡L ÈÓ .„i‰ ÛÎÏ CeÓq‰ ÔBL‡¯ ˜¯Ùa¿∆∆ƒ«»¿««»ƒ∆∆¿¿»
ÈÓ .BÏ„ebÓ ˙‡ˆBÈ ‰wtL ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙B·k¯ÓÀ¿»««≈ƒ∆ƒ»≈ƒ»ƒ

BÈÓÈ „È ¯h‡ ‡e‰L9- ÂÈ„È ÈzLa ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈»»
¯Lk10. »≈

ביד 9) בין "איטר מה: שם ברייתא ימינו. רגל איטר כן וכמו
דכתיב  פסול ביד "איטר שם: רש"י וכתב פסול ". ברגל בין
ימין  אלא אינו וכהן אצבע שנאמר מקום כל אצבעו, וטבל

רק  וזהו עבודתו, חילל עבד אם דבריו, ולפי כד.)". (זבחים
ביד  עבד אם אבל שמאלית). (שהיא ימינו ביד עבד אם
"שמאל", משום פסול שאינו נראה מיומנת), (שהיא שמאלו
ומכיוון  מום, משום לוקה אלא שלו, ידֿימינו זוהי שהרי
אבל  עבודתו. מחלל אינו אהרן, של בזרעו שווה שאינו
(שהיא  ימינו ביד עבד אם שאף נראה, רבינו מדברי
עבד  סוף סוף שהרי "שמאל", מטעם פסול אינו שמאלית),
עבד  שאם לאדם, המיוחד מום בעל הוא הרי אלא ימין, ביד

חילל. רבי 10)לא ידיו בשתי "השולט במשנה: מה. שם
כחישותא  (=רבי) סבר מר ... מכשירין", וחכמים פוסל
סבר  ומר ימין) ביד חולשה (=התחילה בימין אתחלא
וחוזק  הבראה (התחילה בשמאל אתחלא בריותא (=חכמים)

כחכמים. ופסק שמאל)", ביד

.·ÈÒÈkL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ú¯f‰ È¯·È‡a ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ¯‡Ï ÚÈbnL „Ú C¯‡Â ÏB„b ÌÈˆÈa‰«≈ƒ»¿»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ¯‡Ï ÚÈbnL „Ú C¯‡ BlL „Èb‰L∆«ƒ∆»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
Áe¯‰L ÈÓ .ÌÈˆÈa ÏL ÒÈk‰ Ì‰Â ,ÂÈÎL‡ eÁ¯ÓpL∆ƒ¿¿¬»»¿≈«ƒ∆≈ƒƒ∆»«

.‰¯Bza ¯eÓ‡‰ CL‡ ÁB¯Ó ‡e‰Â .ÂÈÎL‡a«¬»»¿¿«»∆»»«»

.‚ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚¯·e ÌÈ˜BMa ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»««ƒ»«¿«ƒ¿≈≈ƒ
ÔÈ‡Â Ï‚¯Ï Ï‚¯ ¯aÁnL „Ú ,˙Bn˜Ú ÂÈ˜BML∆»¬À«∆¿«≈∆∆¿∆∆¿≈

ÂÈ˙BaÎ¯‡11.˙‡ˆBÈ B˙wtL ÈÓ .BÊa BÊ ˙BÚ‚B «¿À»¿»ƒ∆ƒ»≈
„vÓ ·˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL Ï‚Ú‰ ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰wt‰Â¿«ƒ»ƒ»∆∆∆»…∆¿«¿»ƒ∆»≈ƒ«
ÈÓ .ÌÈLp‰ da ˙BÂhL ‰wtÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈt¿ƒ¿∆«ƒ»∆…»«»ƒƒ
‡e‰ el‡k ˜BM‰ ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ‡ˆBÈ B·˜ÚL∆¬≈≈«¬»«∆ƒ¿»«¿ƒ
,Êe‡ ÏLk ˙B·Á¯ ÂÈ˙BÒ¯tL ÈÓ .„ÓBÚ BÏ‚¯ ÚˆÓ‡a¿∆¿««¿≈ƒ∆«¿»¿»¿∆«»
‰wtL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BËeÏ˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿¿∆«»ƒ∆ƒ»
elÙ‡ ,‰¯˙È Úaˆ‡ BÏ‚¯a LiL ÈÓ .BÏ„ebÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿∆¿«¿≈»¬ƒ
d· ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .¯Lk - dÎ˙Á Ì‡Â .LLÂ LL≈»≈¿ƒ¬»»»≈¿∆…ƒ¿∆»
ÈÓ .ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡Ó ˙Á‡ ¯ÒÁL ÈÓ .ÌˆÚ∆∆ƒ∆»≈««≈∆¿¿«¿»ƒ
eÈ‰L ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙B·k¯Ó ÂÈ˙BÚaˆ‡L∆∆¿¿»À¿»««≈ƒ∆»
Ì‡Â .˜¯t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡∆¿¿«¿»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ
ÈÓ .¯Lk - ÔLÈ¯Ù‰Â ÔÎ˙ÁL B‡ ,˜¯t‰ „Ú eÈ‰»««∆∆∆¬»»¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ
·Á¯k ÂÈ˙BÚaˆ‡ Òt ·Á¯ ‡ˆÓpL ,‰ÂL dlÎ BÏ‚¯L∆«¿À»»»∆ƒ¿»…««∆¿¿»¿…«
,‰n˜Ú BÏ‚¯L ÈÓ .‰ÂL ‰ÎÈ˙Á ‡È‰ el‡Îe B·˜Ú¬≈¿ƒƒ¬ƒ»»»ƒ∆«¿¬À»
˙BÚaˆ‡‰ Ba LiL BÏ‚¯ Òt ‡ˆÓpL ,ÏbÓÏ ‰ÓBc»¿«»∆ƒ¿»««¿∆≈»∆¿»
BÏ‚¯L ÈÓ .˙Lw‰ ÈL‡¯ ÈL Ì‰ el‡k B·˜Ú ÌÚƒ¬≈¿ƒ≈¿≈»≈«∆∆ƒ∆«¿
,ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·b dÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰ÏeÏÁ¬»¿∆ƒ¿∆∆¿»»»«≈«»»∆
˙BÚaˆ‡ ÏÚÂ B·˜Ú ÏÚ „ÓBÚ - „ÓBÚLk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿∆≈≈«¬≈¿«∆¿¿
LÈwnL ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈlÒ¯˜a LÈwn‰ .ÂÈÏ‚«̄¿»««ƒ¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆«ƒ
Ï‚¯a ¯h‡ ‡e‰L ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈ˙BaÎ¯‡a¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆ƒ≈¿∆∆

BÈÓÈ12. ¿ƒ

ופירש 12)ברכיו.11) פסול" ברגל בין ביד בין "איטר
שאר  כדרך כתיב, ולשרת לעמוד כו' ברגל ואיטר שם: רש"י

בימין. שעיקרה עמידה

.„ÈÏB„b BÙebL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ûeb‰ ÏÎa ‰Úa¯‡«¿»»¿»«¿≈≈ƒ∆»
ÂÈ¯·È‡Ó13.¯˙BÈa C¯‡‰ .ÂÈ¯·È‡Ó ÔË˜ BÙebL ÈÓ . ≈≈»»ƒ∆»»≈≈»»»»…¿≈
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¯‡MÓ ÔÈ‚ÏÙÓ eÈ‰iL „Ú .¯˙BÈa ¯ˆw‰ ‡e‰Â ,Òpp‰««»¿«»»¿≈«∆ƒ¿À¿»ƒƒ¿»
.ÌÚ‰»»

קטן 13) או מאבריו גדול "גופו במשנה: מד. שם ראה
שצריך  מזה בידינו "העולה המשנה: בפירוש ראה מאבריו",
גופו, לשיעור הראוי כשיעור משוערים גופו אברי להיות

קצתם". אל קצתם

.ÂËÔ·l‰ .ÈLek‰ :Ô‰ el‡Â ,¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓL¿»¿«»»¿≈≈«ƒ«»»
ÌÈÚ‚ ÈÏÚa .ÈMk Ì„‡‰ .‰È·‚ BÓk ¯˙BÈa¿≈¿¿ƒ»»»…«»ƒ«¬≈¿»ƒ
;˜‰a‰ BÓk ,BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ∆ƒ¿«»»≈¬««¿¿«…«
˙·¯ˆ ÔB‚k ,¯Á‡ ¯·c ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL∆ƒ¿«»»≈¬«»»«≈¿»∆∆
¯BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÚ‚ ÏÏÎa ‰ÊÂ .‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆»¿»¿
¯ÒÈ‡k dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚO da LiL ‡ÓeL ÂÈt»»»∆≈»≈»««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÂÈt ¯BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .‡e‰L Ïk ‡l‡¯ÒÈ‡k ‡ÓeL ∆»»∆ƒ∆»¿»¿»»»¿ƒ»
¯BÚ‰ ÏcÏciL ‡e‰Â .ÔÈÏecÏc‰ ÈÏÚa .¯˙BÈ B‡≈«¬≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿≈»
‰Ê È‡a ÏcÏcpL ¯BÚa LiL ˙ÈÁeÏÁl‰ B‡ ,¯Oa‰Â¿«»»««¿ƒ∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈∆

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - Ûeb‰ ÏkÓ ‰È‰iL ÌB˜Ó»∆ƒ¿∆ƒ»«¬≈∆

.ÊËel‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ ‰Úa¯‡ Ì„‡a ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»»«¿»»ƒ¬≈ƒ¿≈
.ÌÈa¯ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ ,‰tÎp‰Â .‰ËBM‰ .L¯Á‰ :Ô‰≈«≈≈«∆¿«ƒ¿∆¬ƒ¿»ƒ«ƒ
.ÌÈÚe„È ÌÈzÚa B‡ „ÈÓz ez˙Ú·Ó ‰Ú¯ Áe¯L ÈÓƒ∆«»»¿«¬«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰‡Ó ÌÈ‰ka ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ«¿ƒ«…¬ƒ≈»
ÌÈLe .L‡¯a ‰BÓL :ÌÏÏk e‰ÊÂ .ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿∆¿»»¿»»…¿«ƒ
‰Ú·LÂ .ÌÈÈ·ba ‰MÓÁÂ .ÌÈÊ‡a ‰ÚL˙Â .¯‡eva««»¿ƒ¿»»»¿«ƒ«¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¿»
.ÌËÁa ‰ÚL˙Â .ÌÈÈÚa ¯OÚ ‰ÚL˙Â .ÔÈÚ‰ ÒÈ¯a¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»»»≈«ƒ¿ƒ¿»«…∆
‰Ú·LÂ .·ba ‰LÏLe .ÔËaa ‰LÏLe .‰ta ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«∆¿»«∆∆¿»««¿ƒ¿»
.ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯OÚÂ .Ú¯f‰ È¯·È‡a ¯OÚ ‰MLÂ .ÌÈ„ia«»«ƒ¿ƒ»»»¿≈¿≈«∆«¿∆¿ƒ»«¿«ƒ
‰Ú·LÂ .¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓLe .Ûeb‰ ÏÎa ‰BÓLe¿»¿»«¿»¿«»»¿ƒ¿»
el‡Â .„Á‡ „Á‡ Ôlk eË¯Ù ¯·Îe .BÁÈ¯Â Ûeb‰ ÁÎa¿…««¿≈¿»ƒ¿¿À»∆»∆»¿≈
Û‡ ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ e¯LpL ÈÓ :ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ eÏÒt»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ∆»¿ƒ≈≈»«
.ÂÈpL eÏhpL ÈÓe .Ô¯wÚa ¯ÚO‰ ¯‡LpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿««≈»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿ƒ»

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פסולה,1) עבודתו במקדש, שעבד זר כי רבינו בו יבאר

הוא. חייב עבודה איזו ועל שמים, בידי מיתה חייב והוא

.‡¯Ê2Lc˜na „·ÚL3‰ÏeÒt B˙„B·Ú -4·iÁÂ , »∆»««ƒ¿»¬»¿»¿«»
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ5˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¯Ó‡pL .6ÈtÓ . ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿«»«»≈»ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰7·¯wÏ ‡l‡ ‰Ê ·eiÁ ÔÈ‡L , «¿»»¿∆≈ƒ∆∆»«»≈

ÂÈÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .‰„B·ÚÏ8ÌÎÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï ¯ÊÂ :9. »¬»¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»…ƒ¿«¬≈∆
ÌÈ¯Îf‰ Ô¯‰‡ Ú¯fÓ BÈ‡L Ïk ?¯Ê e‰Ê È‡10. ≈∆»…∆≈ƒ∆««¬…«¿»ƒ

Ô¯‰‡ Èa e¯ÈË˜‰Â ,Ô¯‰‡ Èa eÎ¯ÚÂ :¯Ó‡pL11Èa ; ∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…¿≈
¯‰‡Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô12. «¬…¿…¿«¬…

זר.2) איזה ההלכה, בסוף ב 3)ראה הלכה להלן ראה
שלפנינו. בנידון עבודה איזוהי ח, יד:4)והלכה זבחים

רבי 5)וטו: במקדש, ששמש "זר במשנה: פא: סנהדרין
והלכה  שמים". בידי אומרים וחכמים בחנק, אומר עקיבא

שם. המשנה פירוש ראה עקיבא, כרבי ולא כחכמים
פג:6) יומת,7)סנהדרין הקרב "והזר טז: פ' קרח בספרי

בידי 8)לעבודה". מיתה לחייבו נצרכה לא זו אזהרה
בו  אין ורגלים ידים קידוש בלא המשמש שהרי שמים,
(פי"ט  שמים בידי מיתה חייב ואףֿעלֿפיֿכן אזהרה,
ראה  מלקות, לחייבו אלא – ג) הלכה סנהדרין מהלכות
יא. אות ב הלכה שם סנהדרין ובהלכות ח, הלכה להלן

לא 9) אזהרה שמענו, עונש יומת. הקרב "והזר שם: בספרי
גם  וראה אליכם". יקרב לא וזר תלמודֿלומר שמענו,

טז. ספרי 10)בזבחים ובקצת הנכונה, הנוסחא היא "כך
משנה). (כסף הניכר" חסרון יש ר"מ) רומי בדפוס (גם רבינו

אהרן".11) בני (אותו) "והקטירו לו.12)צ"ל: קידושין

.·‰„B·Úa e˜qÚ˙È ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ¯f‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿«¬»
ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Ba¯w‰ ˙B„B·ÚÓ≈¬«»¿»≈«»ƒƒ»∆»«

‰nz ‰„B·Ú13‰„B·Ú ‰È¯Á‡ LiL ‰„B·Ú ÏÚ ‡Ï ,14. ¬»«»…«¬»∆≈«¬∆»¬»
„·Ïa ˙B„B·Ú Úa¯‡ ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ·iÁ ¯f‰ ÔÈ‡Â15: ¿≈«»«»ƒ»∆»««¿«¬ƒ¿«

‰˜È¯f‰ ÏÚ16‚Áa ÌÈn‰ Ceq ÏÚÂ ,‰¯Ë˜‰‰ ÏÚÂ ,17, ««¿ƒ»¿«««¿»»¿«ƒ««ƒ∆»
„ÈÓz ÔÈi‰ Ceq ÏÚÂ18. ¿«ƒ««ƒ»ƒ

הדבר 13) את ומתממת גומרת שהיא עבודה והיא כד. יומא
שם). זריקה,14)(רש"י אחריהן שיש והולכה קבלה כגון

שם. יומא עבודות 15)ראה ארבע רב, "אמר שם: ראה
וניסוך  המים וניסוך והקטרה זריקה מיתה, עליהן חייב זר
דכתיב  דרב, טעמא מאי וכו' הדשן תרומת אמר ולוי היין.
לכל  כהונתכם את תשמרו אתך ובניך ואתה ז) יח, (במדבר
אתן  מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח דבר
עבודת  ולא מתנה עבודת – יומת הקרב והזר כהונתכם את
ועבדתם, ח). הלכה להלן ראה הדשן, תרומת (היא סילוק
ופסק  וכו'". עבודה אחריה שיש עבודה ולא תמה עבודה

כרב. היא 16)רבינו זריקה גמורות: עבודות הן אלו כל
ובאברים  המנחה בקומץ – הקטרה בדם, אחרונה עבודה
עבודות  אחריהם אין והמים היין ניסוך וכן ובפדרים,

תמידין 17)אחרות. מהלכות פ"י להלן ראה הסוכות, בחג
ו. הלכה השנה.18)ומוספין ימות בכל

.‚ÌÈÙa ˜¯fL ÔÈa ?‰˜È¯f‰ ÏÚ „ˆÈk19˜¯fL ÔÈa , ≈«««¿ƒ»≈∆»«ƒ¿ƒ≈∆»«
ıeÁa20Ìc‰ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa ,21, «≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»«»

Ú¯ˆn‰ ˙Ba¯˜ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa22 ≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»»¿¿«¿…»
.‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ»

מעשה 19) גם וראה המוריה, (הר הפנימי הזהב במזבח
המשנה). ומרכבת (הר 20)רוקח, החיצון העולה, במזבח

וביומא  המשנה). ומרכבת רוקח מעשה גם וראה המוריה,
מיתה, עליהן חייב שזר עבודות דרב, כוותיה "תניא כד:
רש"י: ופירש ולפנים", לפני בין לפנים בין דם זריקת
הפרוכת, שעל הזאות לפנים, בין בחוץ. המזבח דם "זריקת
אבל  הכיפורים", דיום הבדים בין שעל ולפנים לפני בין
אלא  לעזרה, מחוץ שלא היינו לפנים בין מפרש, רבינו
הזהב  במזבח הוא ולפנים ולפני החיצון, המזבח על בפנים

בכסףֿמשנה). וראה המוריה, (הר כלומר,21)הפנימי
הזהב, המזבח ועל הפרוכת על הבדים, בין על שמזין הזיות
יבֿיג. הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ה פרק להלן ראה
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¯‡MÓ ÔÈ‚ÏÙÓ eÈ‰iL „Ú .¯˙BÈa ¯ˆw‰ ‡e‰Â ,Òpp‰««»¿«»»¿≈«∆ƒ¿À¿»ƒƒ¿»
.ÌÚ‰»»

קטן 13) או מאבריו גדול "גופו במשנה: מד. שם ראה
שצריך  מזה בידינו "העולה המשנה: בפירוש ראה מאבריו",
גופו, לשיעור הראוי כשיעור משוערים גופו אברי להיות

קצתם". אל קצתם

.ÂËÔ·l‰ .ÈLek‰ :Ô‰ el‡Â ,¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓL¿»¿«»»¿≈≈«ƒ«»»
ÌÈÚ‚ ÈÏÚa .ÈMk Ì„‡‰ .‰È·‚ BÓk ¯˙BÈa¿≈¿¿ƒ»»»…«»ƒ«¬≈¿»ƒ
;˜‰a‰ BÓk ,BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ∆ƒ¿«»»≈¬««¿¿«…«
˙·¯ˆ ÔB‚k ,¯Á‡ ¯·c ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL∆ƒ¿«»»≈¬«»»«≈¿»∆∆
¯BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÚ‚ ÏÏÎa ‰ÊÂ .‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆»¿»¿
¯ÒÈ‡k dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚO da LiL ‡ÓeL ÂÈt»»»∆≈»≈»««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÂÈt ¯BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .‡e‰L Ïk ‡l‡¯ÒÈ‡k ‡ÓeL ∆»»∆ƒ∆»¿»¿»»»¿ƒ»
¯BÚ‰ ÏcÏciL ‡e‰Â .ÔÈÏecÏc‰ ÈÏÚa .¯˙BÈ B‡≈«¬≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿≈»
‰Ê È‡a ÏcÏcpL ¯BÚa LiL ˙ÈÁeÏÁl‰ B‡ ,¯Oa‰Â¿«»»««¿ƒ∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈∆

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - Ûeb‰ ÏkÓ ‰È‰iL ÌB˜Ó»∆ƒ¿∆ƒ»«¬≈∆

.ÊËel‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ ‰Úa¯‡ Ì„‡a ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»»«¿»»ƒ¬≈ƒ¿≈
.ÌÈa¯ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ ,‰tÎp‰Â .‰ËBM‰ .L¯Á‰ :Ô‰≈«≈≈«∆¿«ƒ¿∆¬ƒ¿»ƒ«ƒ
.ÌÈÚe„È ÌÈzÚa B‡ „ÈÓz ez˙Ú·Ó ‰Ú¯ Áe¯L ÈÓƒ∆«»»¿«¬«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰‡Ó ÌÈ‰ka ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ«¿ƒ«…¬ƒ≈»
ÌÈLe .L‡¯a ‰BÓL :ÌÏÏk e‰ÊÂ .ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿∆¿»»¿»»…¿«ƒ
‰Ú·LÂ .ÌÈÈ·ba ‰MÓÁÂ .ÌÈÊ‡a ‰ÚL˙Â .¯‡eva««»¿ƒ¿»»»¿«ƒ«¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¿»
.ÌËÁa ‰ÚL˙Â .ÌÈÈÚa ¯OÚ ‰ÚL˙Â .ÔÈÚ‰ ÒÈ¯a¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»»»≈«ƒ¿ƒ¿»«…∆
‰Ú·LÂ .·ba ‰LÏLe .ÔËaa ‰LÏLe .‰ta ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«∆¿»«∆∆¿»««¿ƒ¿»
.ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯OÚÂ .Ú¯f‰ È¯·È‡a ¯OÚ ‰MLÂ .ÌÈ„ia«»«ƒ¿ƒ»»»¿≈¿≈«∆«¿∆¿ƒ»«¿«ƒ
‰Ú·LÂ .¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓLe .Ûeb‰ ÏÎa ‰BÓLe¿»¿»«¿»¿«»»¿ƒ¿»
el‡Â .„Á‡ „Á‡ Ôlk eË¯Ù ¯·Îe .BÁÈ¯Â Ûeb‰ ÁÎa¿…««¿≈¿»ƒ¿¿À»∆»∆»¿≈
Û‡ ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ e¯LpL ÈÓ :ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ eÏÒt»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ∆»¿ƒ≈≈»«
.ÂÈpL eÏhpL ÈÓe .Ô¯wÚa ¯ÚO‰ ¯‡LpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿««≈»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿ƒ»

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פסולה,1) עבודתו במקדש, שעבד זר כי רבינו בו יבאר

הוא. חייב עבודה איזו ועל שמים, בידי מיתה חייב והוא

.‡¯Ê2Lc˜na „·ÚL3‰ÏeÒt B˙„B·Ú -4·iÁÂ , »∆»««ƒ¿»¬»¿»¿«»
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ5˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¯Ó‡pL .6ÈtÓ . ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿«»«»≈»ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰7·¯wÏ ‡l‡ ‰Ê ·eiÁ ÔÈ‡L , «¿»»¿∆≈ƒ∆∆»«»≈

ÂÈÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .‰„B·ÚÏ8ÌÎÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï ¯ÊÂ :9. »¬»¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»…ƒ¿«¬≈∆
ÌÈ¯Îf‰ Ô¯‰‡ Ú¯fÓ BÈ‡L Ïk ?¯Ê e‰Ê È‡10. ≈∆»…∆≈ƒ∆««¬…«¿»ƒ

Ô¯‰‡ Èa e¯ÈË˜‰Â ,Ô¯‰‡ Èa eÎ¯ÚÂ :¯Ó‡pL11Èa ; ∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…¿≈
¯‰‡Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô12. «¬…¿…¿«¬…

זר.2) איזה ההלכה, בסוף ב 3)ראה הלכה להלן ראה
שלפנינו. בנידון עבודה איזוהי ח, יד:4)והלכה זבחים

רבי 5)וטו: במקדש, ששמש "זר במשנה: פא: סנהדרין
והלכה  שמים". בידי אומרים וחכמים בחנק, אומר עקיבא

שם. המשנה פירוש ראה עקיבא, כרבי ולא כחכמים
פג:6) יומת,7)סנהדרין הקרב "והזר טז: פ' קרח בספרי

בידי 8)לעבודה". מיתה לחייבו נצרכה לא זו אזהרה
בו  אין ורגלים ידים קידוש בלא המשמש שהרי שמים,
(פי"ט  שמים בידי מיתה חייב ואףֿעלֿפיֿכן אזהרה,
ראה  מלקות, לחייבו אלא – ג) הלכה סנהדרין מהלכות
יא. אות ב הלכה שם סנהדרין ובהלכות ח, הלכה להלן

לא 9) אזהרה שמענו, עונש יומת. הקרב "והזר שם: בספרי
גם  וראה אליכם". יקרב לא וזר תלמודֿלומר שמענו,

טז. ספרי 10)בזבחים ובקצת הנכונה, הנוסחא היא "כך
משנה). (כסף הניכר" חסרון יש ר"מ) רומי בדפוס (גם רבינו

אהרן".11) בני (אותו) "והקטירו לו.12)צ"ל: קידושין

.·‰„B·Úa e˜qÚ˙È ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ¯f‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿«¬»
ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Ba¯w‰ ˙B„B·ÚÓ≈¬«»¿»≈«»ƒƒ»∆»«

‰nz ‰„B·Ú13‰„B·Ú ‰È¯Á‡ LiL ‰„B·Ú ÏÚ ‡Ï ,14. ¬»«»…«¬»∆≈«¬∆»¬»
„·Ïa ˙B„B·Ú Úa¯‡ ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ·iÁ ¯f‰ ÔÈ‡Â15: ¿≈«»«»ƒ»∆»««¿«¬ƒ¿«

‰˜È¯f‰ ÏÚ16‚Áa ÌÈn‰ Ceq ÏÚÂ ,‰¯Ë˜‰‰ ÏÚÂ ,17, ««¿ƒ»¿«««¿»»¿«ƒ««ƒ∆»
„ÈÓz ÔÈi‰ Ceq ÏÚÂ18. ¿«ƒ««ƒ»ƒ

הדבר 13) את ומתממת גומרת שהיא עבודה והיא כד. יומא
שם). זריקה,14)(רש"י אחריהן שיש והולכה קבלה כגון

שם. יומא עבודות 15)ראה ארבע רב, "אמר שם: ראה
וניסוך  המים וניסוך והקטרה זריקה מיתה, עליהן חייב זר
דכתיב  דרב, טעמא מאי וכו' הדשן תרומת אמר ולוי היין.
לכל  כהונתכם את תשמרו אתך ובניך ואתה ז) יח, (במדבר
אתן  מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח דבר
עבודת  ולא מתנה עבודת – יומת הקרב והזר כהונתכם את
ועבדתם, ח). הלכה להלן ראה הדשן, תרומת (היא סילוק
ופסק  וכו'". עבודה אחריה שיש עבודה ולא תמה עבודה

כרב. היא 16)רבינו זריקה גמורות: עבודות הן אלו כל
ובאברים  המנחה בקומץ – הקטרה בדם, אחרונה עבודה
עבודות  אחריהם אין והמים היין ניסוך וכן ובפדרים,

תמידין 17)אחרות. מהלכות פ"י להלן ראה הסוכות, בחג
ו. הלכה השנה.18)ומוספין ימות בכל

.‚ÌÈÙa ˜¯fL ÔÈa ?‰˜È¯f‰ ÏÚ „ˆÈk19˜¯fL ÔÈa , ≈«««¿ƒ»≈∆»«ƒ¿ƒ≈∆»«
ıeÁa20Ìc‰ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa ,21, «≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»«»

Ú¯ˆn‰ ˙Ba¯˜ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa22 ≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»»¿¿«¿…»
.‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ»

מעשה 19) גם וראה המוריה, (הר הפנימי הזהב במזבח
המשנה). ומרכבת (הר 20)רוקח, החיצון העולה, במזבח

וביומא  המשנה). ומרכבת רוקח מעשה גם וראה המוריה,
מיתה, עליהן חייב שזר עבודות דרב, כוותיה "תניא כד:
רש"י: ופירש ולפנים", לפני בין לפנים בין דם זריקת
הפרוכת, שעל הזאות לפנים, בין בחוץ. המזבח דם "זריקת
אבל  הכיפורים", דיום הבדים בין שעל ולפנים לפני בין
אלא  לעזרה, מחוץ שלא היינו לפנים בין מפרש, רבינו
הזהב  במזבח הוא ולפנים ולפני החיצון, המזבח על בפנים

בכסףֿמשנה). וראה המוריה, (הר כלומר,21)הפנימי
הזהב, המזבח ועל הפרוכת על הבדים, בין על שמזין הזיות
יבֿיג. הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ה פרק להלן ראה
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שבע  על חייב ללוי, ובין לרב בין כי כד: כד. ביומא וראה
הפרוכת  שעל בין מההזאות, אחת היינו שבפנים, הזאות

המזבח. שעל ובין הבדים בין שעל שם:22)ובין יומא
הן  שבמצורע, והזאות ושבמצורע", שבפנים הזאות "שבע
להלן  (ראה הקדשים קודש בית כנגד השמן מלוג ההזאות
הדם  מתן כן וכמו ב). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד פרק

המוריה). (הר והבהונות התנוך על והשמן

.„B‡ ıÓ˜ B‡ ÌÈ¯·È‡ ¯ÈË˜‰ ?‰¯Ë˜‰ ÏÚ „ˆÈk≈«««¿»»ƒ¿ƒ≈»ƒ…∆
ÁaÊn‰ ÏÚ ‰B·Ï23‡lL ÌÈ¯·È‡a CÙ‰ elÙ‡ , ¿»««ƒ¿≈«¬ƒ»«¿≈»ƒ∆…

‰˙ÈÓ ·iÁ - Ô˙Ù¯O ·¯˜Â eÏkÚ˙24¯ÈË˜‰L ‡e‰Â . ƒ¿«¿¿≈≈¿≈»»«»ƒ»¿∆ƒ¿ƒ
˙Èfk25- ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿…∆«ƒ¿««»»

·iÁ ˙ÈÊk ¯ÈË˜iMÓ26ÌBÈa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜n‰ Ï·‡ . ƒ∆«¿ƒ««ƒ«»¬»««¿ƒ¿…∆¿
‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ÌÈL„w‰ L„˜a ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ»»∆»
‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ¯eÚL ,ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ¯ÈË˜iL „Ú27. «∆«¿ƒ¿…»¿»ƒ«¿…»«»

מבשר 23) "המעלה קיב: בזבחים ששנינו ממה כן למד
קדשים  מבשר קדשים, קדשי מבשר אשם, מבשר חטאת,
מנחות  ושירי הפנים, ולחם הלחם ושתי העומר, ומותר קלים
זרות, משום אין באלו שרק הרי זרות". משום בהם ואין וכו'
חייב  להקטיר שדרכו בדבר אבל להקטיר, דרכן שאין מפני
(הר  והמקטיר ד"ה כד: יומא תוספות וראה זרות, משום

זר 24)המוריה). הונא, רב "אמר יז: ושבועות יב. יומא
שם), (שבועות בגמרא ואמרו מיתה" חייב בצינורא שהפך
שעות. לשתי נשרפים היו בהם, מהפך היה לא שאם
שכל  עבודה, זו הרי אחת, בשעה נשרפו שהיפך, ועלֿידיֿזה
ג. הלכה ד פרק למעלה וראה היא, עבודה עבודה, קירוב

בסמוך.25) להלן מכזית 26)ראה פחותה הקטרה אין כי
ב). הלכה מזבח איסורי מהלכות ה פרק ויקרא 27)(להלן

קט: בזבחים ראה עבודה, זו אין מזה ופחות יב. טז,

.‰‡e‰ È¯‰ - ‰Î¯Ún‰ ÏÚ ÌÈˆÚ È¯Ê‚ ÈL ¯cÒÓ‰Â¿«¿«≈¿≈ƒ¿≈≈ƒ«««¬»»¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁÂ ÌÈ¯·È‡ ¯ÈË˜Ók28Ôa¯˜ ÌÈˆÚ‰L ; ¿«¿ƒ≈»ƒ¿«»ƒ»∆»≈ƒ»¿»

‡e‰29˜ˆBi‰ Ï·‡ .30ÏÏBa‰Â31˙˙Bt‰Â ,32 ¬»«≈¿«≈¿«≈
ÁÏBn‰Â33ÛÈn‰Â ,34LÈbn‰Â35ÌÁÏ ˙‡ ¯cÒÓe , ¿«≈«¿«≈ƒ¿««ƒ¿«≈∆∆∆

˙‡ ·ÈËn‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ B‡ ÌÈt‰«»ƒ∆«»ƒƒ««À¿»¿«≈ƒ∆
˙B¯p‰36Ïa˜Ó‰Â ıÓBw‰Â ,ÁaÊna L‡ ˙Èvn‰Â , «≈¿««ƒ≈«ƒ¿≈«¿«≈¿«¿«≈

Ïk ÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰Â eÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc»ƒ««ƒ∆ƒ¿¿«¬≈À¿»«»
‰˜BÏÂ el‡37˙Á‡ ÏkL ÈtÓ ;‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ≈¿∆≈«»ƒ»ƒ¿≈∆»««

‰„B·Ú ¯Ób dÈ‡Â ,‰„B·Ú ‰È¯Á‡L ‰„B·Ú Ô‰Ó38. ≈∆¬»∆«¬∆»¬»¿≈»¿«¬»

גיזרי 28) שני שסידר "זר כד:) (יומא יוחנן א"ר אסי כר'
האיברים  וסידור היא", תמה ועבודה הואיל חייב, עצים
ולא  שם). (רש"י אחרת לעבודה התחלה הוא כך, שאחר

(שם). עליו החולקין ולוי יד 29)כרב פרק להלן ראה
עליו  חלה ולפיכך א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הקרבנות. מעבודות בעבודות יתעסקו שלא האזהרה

שנאמר 30) מה והוא המנחות, על השמן שיוצק "הוא
קיב:). לזבחים (פיה"מ שמן" עליה ויצקת ו) ב, (ויקרא

יג)31) ז, (במדבר שנאמר בשמן, הסולת שבולל "ר"ל
שם). (רבינו למנחה" בשמן לחם 32)בלולה הפותת "הוא

(רבינו  פתים" אותה פתות שם) (ויקרא שנאמר כמו המנחות,

על 33)שם). יג) (שם, שנאמר למנחה, המלח נותן "הוא
שם). (רבינו מלח" תקריב קרבנך מה 34)כל "הוא

המנחה", את "והניף (צ"ל תנופה אותם והניף שנאמר
שם. רבינו – כה) ה, (ויקרא 35)במדבר שנאמר מה "הוא

שם). (רבינו והגישה" ח) המנורה 36)ב, דישון כלומר,
ראה  בזר, כשרה – הדלקה שהרי שם), זבחים רש"י (ראה

ז. הלכה והבולל 37)להלן "היוצק שם: זבחים במשנה
את  והמטיב השולחן את והמסדר והמגיש והמניף והמולח
משום  עליו חייבין ואין וכו' דמים והמקבל והקומץ הנרות
לא  במזבח אש ומצית שמים). בידי מיתה (=כלומר, זרות"
ט: הלכה י פרק אחרי בספרא ומקורו במשנה, שם נזכר
ולדברי  וכו'". חייב יהא וכו' והבולל והיוצק היוצא "יכול
והיוצק". היוצת "יכול וצ"ל סופר, טעות כאן יש המוריה הר
שהצתת  הצתה, ד"ה שם יומא ישנים בתוספות הוא וכן
גיזרי  שני סידור אחריה שיש לפי תמה, עבודה אינה האש
הלכה  למעלה וראה , כד: ביומא נזכר בזיכין וסידור עצים.
מכל  עבודה בשום יתעסקו שלא מוזהרין הזרים כי ב'
שעבד  זר כי א, הלכה למעלה וראה שבקרבנות, העבודות

פסולה. עבודתו ויומא 38)במקדש קטו: בזבחים ראה
וראה  תמה, עבודה על אלא מיתה חייבין אין כי שם,

ב. הלכה למעלה

.Â„w‰ ˙ËÈÁLÌÈ¯Êa ‰¯Lk ÌÈL39ÈL„˜ elÙ‡ , ¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ¬ƒ»¿≈
¯eaˆ ÈL„˜ ÔÈa „ÈÁÈ ÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜40:¯Ó‡pL ; »»ƒ≈»¿≈»ƒ≈»¿≈ƒ∆∆¡«

- Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜‰Â ,ÈÈ ÈÙÏ ¯˜a‰ Ôa ˙‡ ËÁLÂ¿»«∆∆«»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…
‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ41Áezp‰Â ËLÙ‰‰ ÔÎÂ .42 ƒ«»»¿≈«ƒ¿«¿À»¿≈«∆¿≈¿«ƒ«

ÌÈ¯Êa ‰¯Lk - ÁaÊnÏ ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰Â43¯Ó‡pL . ¿»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ∆∆¡«
BÊ - ‰ÁaÊn‰ Ïk‰ ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â :ÌÈ¯·È‡a»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«…«ƒ¿≈»
‰ÎÈ¯vL ‡È‰ ÌÈ¯·È‡ ˙ÎÏB‰ ;L·kÏ ÌÈ¯·È‡ ˙ÎÏB‰»«≈»ƒ«∆∆»«≈»ƒƒ∆¿ƒ»

ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰ ‡ÏÂ ,‰p‰k44. ¿À»¿…»«≈ƒ

יט.39) מנחות לא: זבחים כז. יומא סד: פסחים לא: ברכות
ב. הלכה ד פרשה נדבה ויקרא פ"ה וספרא להלן וראה

פסולי  מהלכות ובפ"א א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
א. הלכה (הר 40)המוקדשין תמיד בקרבן כה: יומא

לח.41)המוריה). הערה כז.42)ראה כו: יומא ראה
כז.43) ממעטים 44)שם הנ"ל שמהפסוק שם יומא ראה

אחר  מפסוק נתמעטה עצים הולכת ואילו וניתוח, הפשט
המזבחה". והקטיר הכל את הכהן "והקריב יג) א, (שם

רבינו. בדברי טעותֿסופר נפלה שמח, האור ולדעת

.ÊÌÈ¯Êa ‰¯Lk ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰ ÔÎÂ45Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈«¿»««≈¿≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ
¯ÊÏ ¯zÓ - ıeÁÏ Ô‡ÈˆB‰Â ˙B¯p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ·ÈË‰≈ƒ«…≈∆«≈¿ƒ»«À»¿»

Ô˜ÈÏ„‰Ï46. ¿«¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

z` odkd aihd m` jkitl ,mixfa dxyk zexpd zwlcd"
."owilcdl xfl xzen ,uegl o`ivede zexpd

היא", עבודה לאו ש"הדלקה א.) כד, (יומא בגמרא ומקורו
עולה  השלהבת הפתילה) (של היוצא ברוב שהדליק דכיון

מאליה".
אל  "דבר לאהרן הוא ההדלקה ציווי הלא להבין, וצריך
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כשרה  שהדלקה יתכן ואיך הנרות", את בהעלותך גו' אהרן
חנוכה  בנרות אפילו הרי ועוד, לכתחילה. אפילו בזרים
דרבנן, רק הוא וחיובן המקדש, לנרות זכר רק שהם
ש"הדלקה  הוא והדין במקומה, להיות צריכה ההדלקה
לא  לחוץ והוציאה בפנים "הדליקה אם ולכן מצוה", עושה
זר  ויכול אפשר המקדש שבנרות יתכן ואיך כלום", עשה
צריך  ואין להיכל יכניסנו והכהן להיכל, מחוץ להדליקן

שוב. להדלקה
אין  המנורה, את מדליק שהכהן הגם בזה: והביאור
כיון  היא", עבודה לאו "הדלקה אליו מתייחסת ההדלקה
"דהא  מאליה", עולה שלהבת ש"תהא היא הכוונה שעיקר
עולה  השלהבת הפתילה) (של היוצא ברוב שהדליק כיון
סיוע  ללא להיכל" ומחוץ בזר כשרה "הדלקה ולכן מאליה",

ב  ודווקא ההיכל, קדושת וללא העבודה הכהן מודגשת זה
המנורה. בהדלקת עצמו בכח

להיכל, ומחוץ בזרים כשרה שהדלקה הרמב"ם שפסק אף
הדלקת  תהיה השלישי שבבית־המקדש לומר מסתבר
נאמר  שאליו אהרן, על־ידי השלימות בתכלית המנורה
ידליק  שאהרן להוסיף, ויש הנרות". את "בהעלותך הציווי
של  הראשון ברגע מיד שהרי משה, של המנורה את
– המנורה עם יחד עמהם" ואהרן "משה יהיו הגאולה
בגאולה  בשלימותם ויתגלו נצחיים שהם משה ידי מעשה

העתידה.
(al oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

וסובר 45) היא", עבודה לאו "הדלקה, אמרו כד: ביומא
שכשרה  שחיטה, כמו היא הרי עבודה, שאינה שכיון רבינו
אל  "דבר ב) ח, (במדבר שנאמר ומה משנה). (כסף בזרים
שם  ישנים בתוספות (ראה הנרות" את בהעלותך וכו' אהרן
אסור  שזר משום הוא כאן), בכסףֿמשנה מובא ובריטב"א,

המוריה). (הר להיכל "הפליג 46)ליכנס כי כתב הראב"ד
כשרות". הדליקן שאם אלא להדליקן, לזר מותר כשאמר
הרי  רבינו: על הקשה א) אות צח (מצוה ובמנחתֿחינוך
ואםֿכן  מצוה, עושה הדלקה – שבמנורה כב: בשבת מבואר
(פרשה  אמור פ' מספרא הקשה ועוד בחוץ. מדליקה היאך
אין  המנורה שבהדלקת רבינו שדעת (ונראה יב). הלכה יג
ואףֿעלֿפיֿכן  מקומה, על בהנחה אלא בהדלקה, המצוה
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות (פ"ג לנר מנר להדליק מותר
למאןֿדאמר  לנר מנר להדליק אסור חנוכה בנר שרק יג),
אבל  אחר, נר הוא המצוה שעיקר מפני מצוה, עושה הנחה
נרותיה. שבעת כל שידלקו עד חובתו, ידי יוצא אינו במנורה
הכוונה  אין ויכניס", מבחוץ יתקן "שלא בספרא שאמרו ומה
"שלא  אלא וכו'", ידליק "שלא אמרו לא שהרי להדלקה,
אבל  שם. אותה ולערוך בחוץ המנורה להוציא והיינו יתקן",
ולערוך  בפנים ולהכניסן בחוץ ולהדליקן הפתילות להוציא
מצוה, עושה שהנחה לפי איסור, אין – במנורה שם אותם

כנ"ל).

.ÁÔ‰k ‰ÎÈ¯ˆ ÔLc‰ ˙Ó¯‰47Ô‰k‰ L·ÏÂ :¯Ó‡pL , ¬»««∆∆¿ƒ»…≈∆∆¡«¿»««…≈

¯ÓB‚Â „· BcÓ48‰˜BÏ - Ï‡¯OÈ ÌÈ¯‰ Ì‡Â .49BÈ‡Â , ƒ«¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿»≈∆¿≈
‰„B·Ú ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÈÓ ·iÁ50. «»ƒ»««ƒ∆≈«¬∆»¬»

‰zÓ ˙„·Ú :¯Ó‡pL51‰È‰zL ‡e‰ ‰zÓ ˙„B·Ú . ∆∆¡«¬…««»»¬««»»∆ƒ¿∆
Ï·‡ ;‰˙ÈÓ ·iÁ - ¯f‰ dÏ ·¯˜ Ì‡Â ,Bc·Ï Ô‰Îa¿…≈¿«¿ƒ»«»«»«»ƒ»¬»

˜elÒ ˙„B·Ú52Ì‡ ÔÎÂ] .‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¬«ƒ≈«»ƒ»∆»ƒ»¿≈ƒ
[.‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÔMc53 ƒ≈ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»≈«»ƒ»

י.47) הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב ' פרק להלן ראה
הדשן.48) את אליכם",49)והרים יקרב לא "וזר משום

א. הלכה למעלה על 50)ראה כי ב, הלכה למעלה ראה
מיתה. חייבים עבודה, אחריה שאין תמה, עבודה

דבר 51) לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך "ואתה
את  אתן מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח
שהוא  כזו, עבודה לומר ורוצה יומת". הקרב והזר כהונתכם
יין  עליו מנסך או דם, עליו זורק כגון המזבח, גבי על נותן

קטורת. עליו מקטיר או מים, המזבח.52)או מן שמסלק
כלוי. ולא כרב, כד. בסוגריים 53)יומא המוקף כל

הכסףֿמשנה  מצאו אבל ר"מ, רומי בדפוס אינו מרובעים
וכמו  סילוק, עבודות שהן מפני וטעמו, רבינו. ספרי בקצת
רבא  של בבעיא הדברים ומקור הדשן. בהרמת שנתבאר

ופשטה. שחזר כד:), (שם
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המערכה.54) שסידר זה פורקה 55)כלומר, הזר כלומר,
כז:). (יומא כהן לזה צריך ואין שם:56)בעצמו יומא

כיצד  חייב, המערכה את שסידר זר יוחנן, ר' אמר אסי "א"ר
ר' של והתקפתו כהן" וסודרה זר פורקה וכו' עושה הוא
לא  הפסול על אבל מיתה, חיוב על אלא אינה שם, זירא

ישנים). תוספות וראה משנה, (כסף התקיף

.ÈÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡lLÂ ÌeÓ ÏÚ·e ‡Óh‰«»≈««¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Lc˜na LnML57˙B„B·Ú ÏÚ ‡l‡ ∆ƒ≈«ƒ¿»≈»«»ƒ∆»«¬
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במיתה,57) – ידים רחוץ ושלא טמא כדינו: מהם אחד כל
(כסף  ב הלכה פ"ו למעלה ראה במלקות, – מום ובעל

ראה 58)משנה). מתנה, ועבודת תמה עבודה כלומר,
"ואין  שנינו: קיב: בזבחים והנה ח. והלכה ב הלכה למעלה
משום  ולא טומאה, משום ולא זרות, משום לא עליו חייבים
ורבינו  ורגלים". ידים רחוץ שלא משום ולא בגדים, מחוסר
בפ"י  למעלה כתב שכבר מאחר בגדים, מחוסר השמיט
כזר. הוא הרי בגדים שמחוסר ד הלכה המקדש כלי מהלכות
אלא  שם דיברו שלא מפני שם, במשנה נזכר לא מום ובעל
ראה  בלבד, מלקות אלא אין מום בבעל ואילו מיתה. בחיוב
קורקוס). (ר"י האחרים מהפסולים רבינו ולמדו למעלה,

ה59) הלכה למעלה ח.ראה והלכה
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כשרה  שהדלקה יתכן ואיך הנרות", את בהעלותך גו' אהרן
חנוכה  בנרות אפילו הרי ועוד, לכתחילה. אפילו בזרים
דרבנן, רק הוא וחיובן המקדש, לנרות זכר רק שהם
ש"הדלקה  הוא והדין במקומה, להיות צריכה ההדלקה
לא  לחוץ והוציאה בפנים "הדליקה אם ולכן מצוה", עושה
זר  ויכול אפשר המקדש שבנרות יתכן ואיך כלום", עשה
צריך  ואין להיכל יכניסנו והכהן להיכל, מחוץ להדליקן

שוב. להדלקה
אין  המנורה, את מדליק שהכהן הגם בזה: והביאור
כיון  היא", עבודה לאו "הדלקה אליו מתייחסת ההדלקה
"דהא  מאליה", עולה שלהבת ש"תהא היא הכוונה שעיקר
עולה  השלהבת הפתילה) (של היוצא ברוב שהדליק כיון
סיוע  ללא להיכל" ומחוץ בזר כשרה "הדלקה ולכן מאליה",

ב  ודווקא ההיכל, קדושת וללא העבודה הכהן מודגשת זה
המנורה. בהדלקת עצמו בכח

להיכל, ומחוץ בזרים כשרה שהדלקה הרמב"ם שפסק אף
הדלקת  תהיה השלישי שבבית־המקדש לומר מסתבר
נאמר  שאליו אהרן, על־ידי השלימות בתכלית המנורה
ידליק  שאהרן להוסיף, ויש הנרות". את "בהעלותך הציווי
של  הראשון ברגע מיד שהרי משה, של המנורה את
– המנורה עם יחד עמהם" ואהרן "משה יהיו הגאולה
בגאולה  בשלימותם ויתגלו נצחיים שהם משה ידי מעשה

העתידה.
(al oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

וסובר 45) היא", עבודה לאו "הדלקה, אמרו כד: ביומא
שכשרה  שחיטה, כמו היא הרי עבודה, שאינה שכיון רבינו
אל  "דבר ב) ח, (במדבר שנאמר ומה משנה). (כסף בזרים
שם  ישנים בתוספות (ראה הנרות" את בהעלותך וכו' אהרן
אסור  שזר משום הוא כאן), בכסףֿמשנה מובא ובריטב"א,

המוריה). (הר להיכל "הפליג 46)ליכנס כי כתב הראב"ד
כשרות". הדליקן שאם אלא להדליקן, לזר מותר כשאמר
הרי  רבינו: על הקשה א) אות צח (מצוה ובמנחתֿחינוך
ואםֿכן  מצוה, עושה הדלקה – שבמנורה כב: בשבת מבואר
(פרשה  אמור פ' מספרא הקשה ועוד בחוץ. מדליקה היאך
אין  המנורה שבהדלקת רבינו שדעת (ונראה יב). הלכה יג
ואףֿעלֿפיֿכן  מקומה, על בהנחה אלא בהדלקה, המצוה
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות (פ"ג לנר מנר להדליק מותר
למאןֿדאמר  לנר מנר להדליק אסור חנוכה בנר שרק יג),
אבל  אחר, נר הוא המצוה שעיקר מפני מצוה, עושה הנחה
נרותיה. שבעת כל שידלקו עד חובתו, ידי יוצא אינו במנורה
הכוונה  אין ויכניס", מבחוץ יתקן "שלא בספרא שאמרו ומה
"שלא  אלא וכו'", ידליק "שלא אמרו לא שהרי להדלקה,
אבל  שם. אותה ולערוך בחוץ המנורה להוציא והיינו יתקן",
ולערוך  בפנים ולהכניסן בחוץ ולהדליקן הפתילות להוציא
מצוה, עושה שהנחה לפי איסור, אין – במנורה שם אותם

כנ"ל).

.ÁÔ‰k ‰ÎÈ¯ˆ ÔLc‰ ˙Ó¯‰47Ô‰k‰ L·ÏÂ :¯Ó‡pL , ¬»««∆∆¿ƒ»…≈∆∆¡«¿»««…≈
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‰zÓ ˙„·Ú :¯Ó‡pL51‰È‰zL ‡e‰ ‰zÓ ˙„B·Ú . ∆∆¡«¬…««»»¬««»»∆ƒ¿∆
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י.47) הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב ' פרק להלן ראה
הדשן.48) את אליכם",49)והרים יקרב לא "וזר משום

א. הלכה למעלה על 50)ראה כי ב, הלכה למעלה ראה
מיתה. חייבים עבודה, אחריה שאין תמה, עבודה

דבר 51) לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך "ואתה
את  אתן מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח
שהוא  כזו, עבודה לומר ורוצה יומת". הקרב והזר כהונתכם
יין  עליו מנסך או דם, עליו זורק כגון המזבח, גבי על נותן

קטורת. עליו מקטיר או מים, המזבח.52)או מן שמסלק
כלוי. ולא כרב, כד. בסוגריים 53)יומא המוקף כל

הכסףֿמשנה  מצאו אבל ר"מ, רומי בדפוס אינו מרובעים
וכמו  סילוק, עבודות שהן מפני וטעמו, רבינו. ספרי בקצת
רבא  של בבעיא הדברים ומקור הדשן. בהרמת שנתבאר

ופשטה. שחזר כד:), (שם
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המערכה.54) שסידר זה פורקה 55)כלומר, הזר כלומר,
כז:). (יומא כהן לזה צריך ואין שם:56)בעצמו יומא

כיצד  חייב, המערכה את שסידר זר יוחנן, ר' אמר אסי "א"ר
ר' של והתקפתו כהן" וסודרה זר פורקה וכו' עושה הוא
לא  הפסול על אבל מיתה, חיוב על אלא אינה שם, זירא

ישנים). תוספות וראה משנה, (כסף התקיף
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במיתה,57) – ידים רחוץ ושלא טמא כדינו: מהם אחד כל
(כסף  ב הלכה פ"ו למעלה ראה במלקות, – מום ובעל

ראה 58)משנה). מתנה, ועבודת תמה עבודה כלומר,
"ואין  שנינו: קיב: בזבחים והנה ח. והלכה ב הלכה למעלה
משום  ולא טומאה, משום ולא זרות, משום לא עליו חייבים
ורבינו  ורגלים". ידים רחוץ שלא משום ולא בגדים, מחוסר
בפ"י  למעלה כתב שכבר מאחר בגדים, מחוסר השמיט
כזר. הוא הרי בגדים שמחוסר ד הלכה המקדש כלי מהלכות
אלא  שם דיברו שלא מפני שם, במשנה נזכר לא מום ובעל
ראה  בלבד, מלקות אלא אין מום בבעל ואילו מיתה. בחיוב
קורקוס). (ר"י האחרים מהפסולים רבינו ולמדו למעלה,

ה59) הלכה למעלה ח.ראה והלכה
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העריב 60) ולא שטבל טהרתו, ימי מלאות ביום מצורע כגון
שצריך  כיפורים, מחוסר וגם טבולֿיום הוא הרי שמשו,

למחר. קרבנותיו נוספת.61)להביא היינו 62)בטומאה
בלא  המשמש שהרי מלקות, חיוב לפרש ואין מיתה. חיוב
מהלכות  בפי"ט כמפורש לוקה, אינו ורגלים, ידים קידוש
הלכה  פ"ב למעלה במשנהֿלמלך וראה ג. הלכה סנהדרין
צריךֿעיון  מיתה, שחייב מכאן שנראה כיפורים ובמחוסר ב,
סנהדרין  ובהלכות שפטור. ד הלכה פ"ד למעלה שכתב ממה
וראה  מלקות, וגם מיתה גם חייב שהוא כתב ב, הלכה שם
ט. הלכה פ"ג למעלה גם וראה שם. למעלה בכסףֿמשנה
טבולֿיום  טמא שעבד "כהן יב: פרק זבחים בתוספתא וראה
ורגלים  ידים רחוץ ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר
ואחר  כיפורים, ומחוסר טבולֿיום מקודם שהיה (=כלומר,
כאן), בכסףֿמשנה דבריו הובאו קורקוס ר"י - נטמא, כך
תנאי  דפליגי "אפשר כי הראב"ד וכתב אחת", אלא חייב אין
פוסק  שרבינו ומאחר אחת". בת ובאיסור כולל באיסור
והכא  אחת, בת או מוסיף או בכולל איסור על חל דאיסור
כל  על חייב לכן הן, אחת בת כיפורים ומחוסר טבולֿיום
כיצד  בפרטות שמבאר שם ועיין (כסףֿמשנה, ואחת אחת

החיובים). כל כאן שעבד 63)חלים "זר שם: תוספתא
רחוץ  ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר טבולֿיום טמא
דלא  משום "וטעמא אחת". אלא חייב אין ורגלים, ידים
ידים  רחוץ ושלא בגדים ומחוסר טמא מלעבוד הוזהר
ואינו  הואיל הזר אבל לעבוד, ראוי שהוא מי אלא ורגלים,

משנה). (כסף מאלה" אחד משום עובר אינו לעבוד, ראוי

.·ÈLnML ¯Ê64ÌeMÓe ˙aL ÌeMÓ ·iÁ - ˙aLa »∆ƒ≈¿«»«»ƒ«»ƒ
˙e¯Ê65ÌeMÓ ·iÁ - ‰‡ÓËa LnML ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ . »¿≈««∆ƒ≈¿À¿»«»ƒ

ÌeÓ ÏÚa ÌeMÓe ‰‡ÓË66. À¿»ƒ««

עבודה.64) תנאים 65)שעבד שנחלקו לב: ביבמות ראה
ולא  שנים, דחייב פליגי לא כו"ע אחת דבבת וס"ל בזה,
כולל  באיסור יוסי ולר' כולל, באיסור רק ור"ש יוסי ר' פליגי
שנים, חייב כולל שבאיסור רבינו ולדעת שנים, כן גם חייב
המוריה  הר ראה שנים, חייב ענין שבכל כאן פסק יפה

עוד 66)וכסףֿמשנה. וראה למעלה. וראה שם, יבמות
אלא  מיתה, חייב אינו מום שבעל ב, הלכה  פ"ו למעלה

בלבד. מלקות

.‚È„ÈÊÓa ÔÈa ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL Ô‰k Ïk67ÔÈa »…≈∆»«¬»»»≈¿≈ƒ≈
‚‚BLa68‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,69È¯‰ - ¿≈««ƒ∆»«ƒ¿»¿»¬≈

eLbÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ Lc˜na LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿…ƒ¿
ÈÏ Ô‰ÎÏ ÈÏ‡70ÔB‚k ,˙e¯La d˙B‡ „·BÚ‰ „Á‡ . ≈«¿«≈ƒ∆»»≈»¿≈¿

B‡ ,dÏ ‰ÂÁzLn‰ B‡ ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯Ók ‰OÚpL∆«¬»…∆«¬»»»«ƒ¿«¬∆»
dBÏ‡a ÂÈÏÚ dÏa˜Â da ‰„Bn‰71¯‰ -ÏeÒt ‰Ê È «∆»¿ƒ¿»»»∆¡«¬≈∆»

Û‡ ,ÁBÁÈ ÁÈ¯ Ba¯˜ ÔÈ‡ - ·È¯˜‰Â ¯·Ú .ÌÏBÚÏ¿»»«¿ƒ¿ƒ≈»¿»≈«ƒ««
B‡ ‰ÂÁzL‰L B‡ ˙¯ML ˙Úa ‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»≈¿≈∆≈≈∆ƒ¿«¬»

‚‚BLa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ËÁBM‰ Ï·‡ .‰„B‰L72Ì‡ , ∆»¬»«≈«¬»»»¿≈ƒ
‡Ï È¯‰L ;Ïa˜˙Â ÁBÁÈ ÁÈ¯ Ba¯˜ - ·È¯˜‰Â ¯·Ú»«¿ƒ¿ƒ»¿»≈«ƒ«¿ƒ¿«≈∆¬≈…

„·Ïa ËÁL ‡l‡ ,¯ÓÎ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙¯L73‡e‰Â , ≈≈¿…«¬»…∆∆»»«ƒ¿«¿
„·ÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‚‚BL74. ≈¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…«¬…

לא 67) חוניו, בבית ששמשו "הכהנים במשנה קט. במנחות

אחר  לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש ישמשו
– בירושלים עוד ישמשו לא לעבודהֿזרה שמשו (=אם
כהני  יעלו לא אך ט) כג, (מלכיםֿב שנאמר שם), רש"י

וכו'". בירושלים ה' מזבח אל ששת 68)הבמות כרב
נחמן. כרב ולא שם, קט:69)במנחות שם נראה כן

לפני 70) אותם ישרתו אשר "יען יב) (שם, נאמר זה ולפני
נשאתי  כן על עוון, למכשול ישראל לבית והיו גילוליהם,

עוונם". ונשאו אלקים, ה' נאם עליהם וכרב 71)ידי שם.
נחמן.72)ששת. כרב ולא ששת, וכרב קט. שם

במקדש 73) דהא הוא, שירות לאו שחיטה כי שם ראה
בזר. שלכתחילה 74)כשרה שם, הגמרא מלשון נראה כן

המוריה. ובהר בכסףֿמשנה וראה אסור, ענין בכל

.„ÈBa ·È¯˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OÚÂ ¯·ÚL ÈÓƒ∆»«¿»»«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·k BÈ‡ - ÌMÏ ˙Ba¯˜75ÏÚ Û‡Â ; »¿»«≈≈¿≈¬»»»¿««

LnLÈ ‡Ï - ‰Êk ˙È·a LnML Ô‰k Ïk ,ÔÎ Ètƒ≈»…≈∆ƒ≈¿«ƒ»∆…¿«≈
ÌÏBÚÏ Lc˜na76- ÌL Ô‰a eLnzLpL ÌÈÏk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»∆»

eÊbÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ Lc˜na Ô‰a eLnzLÈ ‡Ï77. …ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»¿»∆»ƒ»¿
ÌL LnML Ô‰k „·Ú Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ78- Lc˜na ¿≈»∆ƒ∆ƒ»«…≈∆ƒ≈»«ƒ¿»

ÏÒt ‡Ï79. …»«

ישמשו 75) לא חוניו, בבית ששמשו "הכהנים שם במשנה
(ראה  וכו'" אחר לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש
ברח  הצדיק שמעון של בנו חוניו כי המשנה, בפירוש
מקדש, בית בצורת בית לו ועשה מצרים של לאלכסנדריא
ובגמרא  לשםֿיתברך) קרבנות עליו והקריב מזבח שם ובנה
מכלל  אחר, דבר לומר צריך אין "מדקאמר אמרו קט:) (שם

וכ  הוא עבודתֿכוכבים לאו חוניו פי"ד דבית להלן וראה ו'".
ז. הלכה הקרבנות מעשה מובא 76)מהלכות שם, משנה

שנפשטה.77)למעלה. בעיא נב: זרה בבית 78)עבודה
הוא 79)חוניו. קנסא דמשום דכיון הוא, דמסתבר "טעמא

– שם) זרה (עבודה ישמעאל ר' בפרק כדאמרינן דמיפסלי,
משנה). (כסף לקנסם" אין בדיעבד

.ÂËel‡Â ,¯OÚ ‰BÓL ‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿ƒ»¬»¿»»»¿≈
‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ‰ :Ô‰80¯f‰ .81ÌeÓ ÏÚa .82. ≈»≈¬»»»«»««

Ï¯Ú‰83‡Óh‰ .84ÌBÈ Ïe·Ë .85¯qÁÓ .ÌÈ¯etk86. ∆»≈«»≈¿¿À«ƒƒ
ÔB‡‰87¯BkM‰ .88ÌÈ„‚a ¯qÁÓ .89ÌÈ„‚a ¯˙È .90. »≈«ƒ¿À«¿»ƒ»≈¿»ƒ

ÌÈ„‚a Ìe¯t91L‡¯ Úe¯t .92ÌÈ„È ıÁ¯ ‡lL . ¿¿»ƒ¿«…∆…»«»«ƒ
ÌÈÏ‚¯Â93·LBi‰ .94B„È ÔÈa LiL ÈÓ .95ÈÏk‰ ÔÈ·e ¿«¿«ƒ«≈ƒ∆≈≈»≈«¿ƒ

¯·c ı¯‡‰ ÔÈ·e BÏ‚¯ ÔÈa LiL ÈÓ .ıˆBÁ ¯·c»»≈ƒ∆≈≈«¿≈»»∆»»
ıˆBÁ96BÏ‡ÓOa „·ÚL ÈÓ .97.ÔÈÏeÒt el‡ Ïk ≈ƒ∆»«ƒ¿…»≈¿ƒ

L‡¯ Úe¯tÓ ıeÁ ;eÏlÁ - e„·Ú Ì‡Â ,‰„B·ÚÏ98 »¬»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«…
ÌÈ„‚a Úe¯˜e99‚‚BLa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ËÁBM‰Â100, ¿«¿»ƒ¿«≈«¬»»»¿≈

.‰¯Lk Ô˙„B·Ú - e„·Ú Ì‡L∆ƒ»¿¬»»¿≈»

יג.80) הלכה א.81)למעלה הלכה למעלה 82)למעלה
וב'. א הלכות ו ח.83)פרק הלכה שם למעלה

א.84) הלכה ד פרק ד.85)למעלה הלכה שם למעלה
ה.86) והלכה שם ז.87)למעלה הלכה פרק למעלה
א.88) הלכה פרק כלי 89)למעלה מהלכות י פרק למעלה

ד. הלכה ה.90)המקדש הלכה שם המקדש כלי הלכות
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gafnקכו ixeqi` 'ld - dcear xtq - zah `"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ועיין 91) יד. הלכה המקדש ביאת מהלכות א פרק למעלה
להלן. וראה עבודתו. חילל לא אבל מיתה שחייב שם

מחלל 92) אינו הוא ואף יד. חֿט, הלכות שם למעלה
להלן. וראה א.93)עבודתו, הלכה ה פרק שם למעלה

יז.94) הלכה שם שם 97)שם.96)שם.95)למעלה
יח. ט.98)הלכה הלכה א פרק למעלה ראה 99)ראה

יד. הלכה יג.100)שם הלכה למעלה ראה

Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

zFkldgAfn ixEQ`
gafnixeqì'ld-dcearxtq

¦§¦¥¦§¥©
,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
·È¯˜‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ¯OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL (· .ÌÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ««
‡lL („ .[ÌeÓ ÏÚa] ËBÁLÈ ‡lL (‚ .[ÁaÊnÏ]«ƒ¿≈«∆…ƒ¿««∆…
·È¯˜È ‡lL (Â .BaÏÁ ¯ÈË˜È ‡lL (‰ .BÓc ˜¯ÊÈƒ¿…»∆…«¿ƒ∆¿∆…«¿ƒ
elÙ‡ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È ‡lL (Ê .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa««≈∆…«¿ƒ««¬ƒ
ÌeÓ ÏÈhÈ ‡lL (Á .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙Ba¯˜a¿»¿¿»¿≈»ƒ∆…«ƒ
·È¯˜‰Ï (È .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë .ÌÈL„˜·«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿«¿ƒ
‡¯˜ ‡e‰ ‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â ,‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆ƒ¿»
·È¯˜‰Ï ‡lL (‡È .B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ÔÓÊ ¯qÁÓ¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ
(‚È .L·„e ¯B‡O ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (·È .¯ÈÁÓe Ô˙‡∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ¿¿«
ÏÚÓ ÁÏÓ ˙ÈaL‰Ï ‡lL („È .˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏƒ¿…«»«»¿»∆…¿«¿ƒ∆«≈«

.˙Ba¯w‰«»¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תמימים 1) הקרבנות כל שיהיו מצותֿעשה כי בו יבאר

בקרבנות. שוים ולבו פיו שיהא צריך אם ודין ומובחרים,

.‡ÔÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ¿»«»¿»¿ƒƒ
ÔÈ¯Á·Óe3˙ÂˆÓ BÊ - ÔBˆ¯Ï ‰È‰È ÌÈÓz :¯Ó‡pL . À¿»ƒ∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿«

‰OÚ4. ¬≈

מום.2) "והבל 3)בלי ד) ד, (בראשית בתורה שנאמר
הבל  אל ה' וישע ומחלביהן, צאנו מבכורות הוא גם הביא
יא) יב, (דברים נאמר ועוד הי"א). פ"ז (להלן מנחתו" ואל

ה"ח). פ"ב להלן (ראה נדריכם" מבחר פ'4)"וכל 'ספרא'
ה"ט. פ"ז אמור

.·ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÌeÓ da LiL ‰Ó‰a LÈc˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒ¿≈»∆≈»¿«≈«ƒ¿≈«
‰˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -5:¯Ó‡pL .BLc˜‰ ÏÚ ≈¿…«¬∆¿∆«∆¿ƒ∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .e·È¯˜˙ ‡Ï ÌeÓ Ba ¯L‡ Ïk6, …¬∆…«¿ƒƒƒ«¿»»¿
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜ÓÏ ‰¯‰Ê‡ BfL7BLÈc˜‰ elÙ‡ . ∆«¿»»¿«¿ƒ«¬≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ

[ÌÈÎÒ] ÈÓ„Ï8‡e‰ ÌÈL„˜ ÔBÈÊaL ,‰˜BÏ -9. ƒ¿≈¿»ƒ∆∆ƒ¿»»ƒ

בדיבורו 5) – מעשה בו שאין ואףֿעלֿפי א. ז, תמורה
('חינוך' במימר ג:) (תמורה שאמרו כמו מעשה, עושה
להעיר  ויש ה"א. תמורה מהל' פ"א להלן וראה רפה). מצוה
הלוקין. בין זה לאו מנה לא ה"ב סנהדרין מהל' בפי"ט כי

ב.6) ו, אמור 7)תמורה כבר הרי תשחטו, בלא ש"אם
מה  אלא לה'") אלה תקריבו "לא – כב כב, (ויקרא למטה

ו:). (שם תקדישו" בל תקריבו? לא הנוסחא 8)ת"ל כן
הוא  וכן משנה'. 'כסף גרס וכן וויניציאה, רומי בדפוסי
לדמי  לי' אקדיש אפילו וכו' רבא "אמר ב: ז, שם בגמרא
למזבח. נסכים בדמיו שיקנו לומר, ורצה לקי". נמי נסכים,
לדמים". הקדישו "אפילו רבינו: בדברי אחרים ובדפוסים

שם.9) תמורה,

.‚'‰ÏBÚ' ,'‰ÏBÚ' ¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' ¯ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»«»»
ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - 'ÌÈÓÏL' ¯Ó‡Â¿»«¿»ƒ…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ

ÌÈÂL BaÏÂ10ÌeÓ ÏÚa ÏÚ ¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈««««
¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' B‡ ,ÌÈÓÏL BLÈc˜‰Â '‰ÏBÚ'»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»«
‰˜BÏ BÈ‡ - ¯eq‡Ï Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ'11. »««ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈∆

LÈc˜‰Â ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ¯znL ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆À»¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ
LB„˜ ‰Ê È¯‰ -12‰˜BÏ BÈ‡Â ,13. ¬≈∆»¿≈∆

מעשה 10) מהל' פי"ב להלן הוא וכן מ"ח. פ"ג תרומות
הי"ב. לא 11)הקרבנות שהרי (כסףֿמשנה), הוא פשוט

כנ"ל. כלל, רוצה 12)נתקדש שהרי טעות, הקדש זה שאין
להקדישו  שמותר וחשב בדין, שטעה אלא להקדישו, ומכוין

להלן. וראה במשנה:13)(כסףֿמשנה). - א יז, בתמורה
ולא  בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר, יהודה ברבי יוסי "רבי
שוגג  דמי "היכי שם ובגמרא במוקדשין". כמזיד שוגג עשה
תמורה  גבי להמיר, מותר שהוא כסבור חזקיה אמר כמזיד,
לוקה  ואינו קדוש, שהוא הרי לקי". לא קדשים גבי לקי,
תמורה  מהל' פ"א להלן ראה תמורה, ולענין ראב"ד). (ועי'

ה"ב.

.„Ôa¯˜ ÌLÏ ÌeÓ ÏÚa ËÁBM‰14‰˜BÏ -15È¯‰L . «≈««¿≈»¿»∆∆¬≈
'‰Ï ‰l‡ e·È¯˜˙ ‡Ï :ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯Ó‡16ÈtÓe ; ∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ≈∆«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰17˜¯Bf‰ ÔÎÂ .ËÁBMÏ ‰¯‰Ê‡ BfL , «¿»»¿∆«¿»»«≈¿≈«≈
‰˜BÏ - ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ìc18¯Ó‡ È¯‰L . ««¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆¬≈∆¡«
'‰Ï (‰l‡) e·È¯˜˙ ‡Ï :Ô‰a19‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; »∆…«¿ƒ≈∆«ƒƒ«¿»

È¯eÓ‡ ¯ÈË˜n‰ ÔÎÂ .˜¯BfÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ20 »¿∆«¿»»«≈¿≈««¿ƒ≈≈
‰˜BÏ - ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa21‰M‡Â :¯Ó‡pL ; «¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆∆¡«¿ƒ∆

ÌÈ·ÏÁ‰ el‡ - ÁaÊn‰ ÏÚ Ì‰Ó ez˙ ‡Ï22˙‡ˆÓ . …ƒ¿≈∆««ƒ¿≈«≈«¬»ƒƒ¿≈»
BÓc ˜¯ÊÂ BËÁLe ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒƒ¿ƒ««¿»¿»«»

˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - ÂÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Â23. ¿ƒ¿ƒ≈»∆«¿««¿À

חולין 14) לשם שחט אם אבל קרבן, לשם שחט אם דווקא
לשם  השוחט פסלו חטאת שבקרבן שכשם לוקה, אינו –
פסולי  מהל' (פט"ו לה'" הוא פסח "זבח שנאמר לפי חולין,
אלה  תקריבו "לא שנאמר כאן כן כמו הי"א), המוקדשין
כמו  שבפסח, ואףֿעלֿפי קרבן. לשם דווקא הכוונה לה'",
מעשה  מהל' (פ"ד בסתם שוחט גם הכשירו הקרבנות, בכל
עומד  שסתמו כשר, בקרבן אלא זה אין – ה"י) הקרבנות
ולפיכך  לשמו, סתמו אין מום בעל אבל ב:), (זבחים לשמו
מצוה  חינוך' ('מנחת קרבן לשם בשוחט אלא חייב אינו

ב.15)רפט). ו, תמורה "עורת 16)ברייתא, שם: בפסוק
לה'". אלה תקריבו לא וכו' יבלת או חרוץ או שבור או

ה"ב.17) למעלה וראה שם. בברייתא.18)בברייתא שם
והוא 19) טעותֿסופר. "אלה" ומלת לה'" תקריבו "לא צ"ל:

תקריבו  לא וכרות, ונתוק וכתות "ומעוך כד: כב, בויקרא
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ועיין 91) יד. הלכה המקדש ביאת מהלכות א פרק למעלה
להלן. וראה עבודתו. חילל לא אבל מיתה שחייב שם

מחלל 92) אינו הוא ואף יד. חֿט, הלכות שם למעלה
להלן. וראה א.93)עבודתו, הלכה ה פרק שם למעלה

יז.94) הלכה שם שם 97)שם.96)שם.95)למעלה
יח. ט.98)הלכה הלכה א פרק למעלה ראה 99)ראה

יד. הלכה יג.100)שם הלכה למעלה ראה

Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

zFkldgAfn ixEQ`
gafnixeqì'ld-dcearxtq

¦§¦¥¦§¥©
,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
·È¯˜‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ¯OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL (· .ÌÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ««
‡lL („ .[ÌeÓ ÏÚa] ËBÁLÈ ‡lL (‚ .[ÁaÊnÏ]«ƒ¿≈«∆…ƒ¿««∆…
·È¯˜È ‡lL (Â .BaÏÁ ¯ÈË˜È ‡lL (‰ .BÓc ˜¯ÊÈƒ¿…»∆…«¿ƒ∆¿∆…«¿ƒ
elÙ‡ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È ‡lL (Ê .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa««≈∆…«¿ƒ««¬ƒ
ÌeÓ ÏÈhÈ ‡lL (Á .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙Ba¯˜a¿»¿¿»¿≈»ƒ∆…«ƒ
·È¯˜‰Ï (È .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë .ÌÈL„˜·«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿«¿ƒ
‡¯˜ ‡e‰ ‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â ,‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆ƒ¿»
·È¯˜‰Ï ‡lL (‡È .B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ÔÓÊ ¯qÁÓ¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ
(‚È .L·„e ¯B‡O ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (·È .¯ÈÁÓe Ô˙‡∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ¿¿«
ÏÚÓ ÁÏÓ ˙ÈaL‰Ï ‡lL („È .˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏƒ¿…«»«»¿»∆…¿«¿ƒ∆«≈«

.˙Ba¯w‰«»¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תמימים 1) הקרבנות כל שיהיו מצותֿעשה כי בו יבאר

בקרבנות. שוים ולבו פיו שיהא צריך אם ודין ומובחרים,

.‡ÔÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ¿»«»¿»¿ƒƒ
ÔÈ¯Á·Óe3˙ÂˆÓ BÊ - ÔBˆ¯Ï ‰È‰È ÌÈÓz :¯Ó‡pL . À¿»ƒ∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿«

‰OÚ4. ¬≈

מום.2) "והבל 3)בלי ד) ד, (בראשית בתורה שנאמר
הבל  אל ה' וישע ומחלביהן, צאנו מבכורות הוא גם הביא
יא) יב, (דברים נאמר ועוד הי"א). פ"ז (להלן מנחתו" ואל

ה"ח). פ"ב להלן (ראה נדריכם" מבחר פ'4)"וכל 'ספרא'
ה"ט. פ"ז אמור

.·ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÌeÓ da LiL ‰Ó‰a LÈc˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒ¿≈»∆≈»¿«≈«ƒ¿≈«
‰˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -5:¯Ó‡pL .BLc˜‰ ÏÚ ≈¿…«¬∆¿∆«∆¿ƒ∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .e·È¯˜˙ ‡Ï ÌeÓ Ba ¯L‡ Ïk6, …¬∆…«¿ƒƒƒ«¿»»¿
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜ÓÏ ‰¯‰Ê‡ BfL7BLÈc˜‰ elÙ‡ . ∆«¿»»¿«¿ƒ«¬≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ

[ÌÈÎÒ] ÈÓ„Ï8‡e‰ ÌÈL„˜ ÔBÈÊaL ,‰˜BÏ -9. ƒ¿≈¿»ƒ∆∆ƒ¿»»ƒ

בדיבורו 5) – מעשה בו שאין ואףֿעלֿפי א. ז, תמורה
('חינוך' במימר ג:) (תמורה שאמרו כמו מעשה, עושה
להעיר  ויש ה"א. תמורה מהל' פ"א להלן וראה רפה). מצוה
הלוקין. בין זה לאו מנה לא ה"ב סנהדרין מהל' בפי"ט כי

ב.6) ו, אמור 7)תמורה כבר הרי תשחטו, בלא ש"אם
מה  אלא לה'") אלה תקריבו "לא – כב כב, (ויקרא למטה

ו:). (שם תקדישו" בל תקריבו? לא הנוסחא 8)ת"ל כן
הוא  וכן משנה'. 'כסף גרס וכן וויניציאה, רומי בדפוסי
לדמי  לי' אקדיש אפילו וכו' רבא "אמר ב: ז, שם בגמרא
למזבח. נסכים בדמיו שיקנו לומר, ורצה לקי". נמי נסכים,
לדמים". הקדישו "אפילו רבינו: בדברי אחרים ובדפוסים

שם.9) תמורה,

.‚'‰ÏBÚ' ,'‰ÏBÚ' ¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' ¯ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»«»»
ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - 'ÌÈÓÏL' ¯Ó‡Â¿»«¿»ƒ…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ

ÌÈÂL BaÏÂ10ÌeÓ ÏÚa ÏÚ ¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈««««
¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' B‡ ,ÌÈÓÏL BLÈc˜‰Â '‰ÏBÚ'»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»«
‰˜BÏ BÈ‡ - ¯eq‡Ï Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ'11. »««ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈∆

LÈc˜‰Â ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ¯znL ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆À»¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ
LB„˜ ‰Ê È¯‰ -12‰˜BÏ BÈ‡Â ,13. ¬≈∆»¿≈∆

מעשה 10) מהל' פי"ב להלן הוא וכן מ"ח. פ"ג תרומות
הי"ב. לא 11)הקרבנות שהרי (כסףֿמשנה), הוא פשוט

כנ"ל. כלל, רוצה 12)נתקדש שהרי טעות, הקדש זה שאין
להקדישו  שמותר וחשב בדין, שטעה אלא להקדישו, ומכוין

להלן. וראה במשנה:13)(כסףֿמשנה). - א יז, בתמורה
ולא  בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר, יהודה ברבי יוסי "רבי
שוגג  דמי "היכי שם ובגמרא במוקדשין". כמזיד שוגג עשה
תמורה  גבי להמיר, מותר שהוא כסבור חזקיה אמר כמזיד,
לוקה  ואינו קדוש, שהוא הרי לקי". לא קדשים גבי לקי,
תמורה  מהל' פ"א להלן ראה תמורה, ולענין ראב"ד). (ועי'

ה"ב.

.„Ôa¯˜ ÌLÏ ÌeÓ ÏÚa ËÁBM‰14‰˜BÏ -15È¯‰L . «≈««¿≈»¿»∆∆¬≈
'‰Ï ‰l‡ e·È¯˜˙ ‡Ï :ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯Ó‡16ÈtÓe ; ∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ≈∆«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰17˜¯Bf‰ ÔÎÂ .ËÁBMÏ ‰¯‰Ê‡ BfL , «¿»»¿∆«¿»»«≈¿≈«≈
‰˜BÏ - ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ìc18¯Ó‡ È¯‰L . ««¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆¬≈∆¡«
'‰Ï (‰l‡) e·È¯˜˙ ‡Ï :Ô‰a19‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; »∆…«¿ƒ≈∆«ƒƒ«¿»

È¯eÓ‡ ¯ÈË˜n‰ ÔÎÂ .˜¯BfÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ20 »¿∆«¿»»«≈¿≈««¿ƒ≈≈
‰˜BÏ - ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa21‰M‡Â :¯Ó‡pL ; «¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆∆¡«¿ƒ∆

ÌÈ·ÏÁ‰ el‡ - ÁaÊn‰ ÏÚ Ì‰Ó ez˙ ‡Ï22˙‡ˆÓ . …ƒ¿≈∆««ƒ¿≈«≈«¬»ƒƒ¿≈»
BÓc ˜¯ÊÂ BËÁLe ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒƒ¿ƒ««¿»¿»«»

˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - ÂÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Â23. ¿ƒ¿ƒ≈»∆«¿««¿À

חולין 14) לשם שחט אם אבל קרבן, לשם שחט אם דווקא
לשם  השוחט פסלו חטאת שבקרבן שכשם לוקה, אינו –
פסולי  מהל' (פט"ו לה'" הוא פסח "זבח שנאמר לפי חולין,
אלה  תקריבו "לא שנאמר כאן כן כמו הי"א), המוקדשין
כמו  שבפסח, ואףֿעלֿפי קרבן. לשם דווקא הכוונה לה'",
מעשה  מהל' (פ"ד בסתם שוחט גם הכשירו הקרבנות, בכל
עומד  שסתמו כשר, בקרבן אלא זה אין – ה"י) הקרבנות
ולפיכך  לשמו, סתמו אין מום בעל אבל ב:), (זבחים לשמו
מצוה  חינוך' ('מנחת קרבן לשם בשוחט אלא חייב אינו

ב.15)רפט). ו, תמורה "עורת 16)ברייתא, שם: בפסוק
לה'". אלה תקריבו לא וכו' יבלת או חרוץ או שבור או

ה"ב.17) למעלה וראה שם. בברייתא.18)בברייתא שם
והוא 19) טעותֿסופר. "אלה" ומלת לה'" תקריבו "לא צ"ל:

תקריבו  לא וכרות, ונתוק וכתות "ומעוך כד: כב, בויקרא
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המצוות' ב'ספר רבינו כתב וכן א. ז, בתמורה וכ"ה לה'".
דם  נזרוק "שלא כתב רפח, מצוה ב'חינוך' אבל צג. ל"ת
חרוץ  או שבור או עורת שנאמר המזבח, גבי על מום בעל

לה'". אלה תקריבו לא אם 20)וכו' ובין החלבים, שורף
חינוך' ('מנחת מקצתם מקטיר אם ובין החלבים כל מקטיר
(רש"י  מום בעלת עולה איברי הקטיר אם וכן רצ. מצוה

שם). זו 21)תמורה, שבברייתא ואף שם. תמורה ברייתא,
משום  ואחת כולו, מקטיר משום אחת שתיים, שלוקה נאמר
אביי  על שחולק (: (שם כרבא רבינו פוסק – מקצתו מקטיר
אלא  לוקה שאינו וסובר צד), לאֿתעשה שם רבינו גרס (כן
הוא  וכן שבכללות, לאו על לוקין שאין משום אחת
ט. כלל המצוות' ב'ספר וראה א. ד, בכריתות בברייתא

ה"ד.22) פ"ז אמור פ' (ראה 23)'ספרא' כאביי ולא
מלקיות. חמש שחייב שם וכברייתא למעלה),

.‰‡ ,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa B‡ Úe·˜ ÌeÓ ÏÚa „Á‡Ì ∆»««»«««≈ƒ
'‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .el‡ ÏÎa ¯·BÚ - B·È¯˜‰ƒ¿ƒ≈¿»≈∆∆¡«…ƒ¿««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÌeÓ B· ‰È‰È ¯L‡ ‰OÂ ¯BL EÈ‰Ï‡¡…∆»∆¬∆ƒ¿∆ƒƒ«¿»

¯·BÚ ÌeÓ ÏÚ·Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ24‰È‰L ÔB‚k . »¿∆«¿»»¿««≈¿∆»»
ÁÏ ·¯‚ ‰Ó‰aa25˙ÈÊÊÁ B‡26.‰˜BÏ - d·È¯˜‰ Ì‡ , «¿≈»»»«¬»ƒƒƒ¿ƒ»∆

בשם 24) זאת הביא צה) (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
שם). שסג (הערה שם תנאים במדרש והוא ה'ספרי',
– תזבח" "לא אלא נאמר לא הנ"ל שבפסוק ואףֿעלֿפי
(כסףֿמשנה). קבוע מום מבעל הלאוין יתר גם למדו
כ) כב, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ה"ג) (שם וב'ספרא'
וראה  עובר". מום בעל לרבות תקריבו, לא מום בו אשר "כל

(שם). המצוות' 'ספר על בהשגותיו שחין 25)ברמב"ן מין
ה"ז. פ"ב להלן וראה ומדובר 26)הוא. שחין. מין הוא גם

ה"ז. פ"ב להלן ראה מצרית", שאינה "בחזזית כאן

.Â˙Ba¯˜ Û‡ ‡l‡ ,„·Ïa Ï‡¯OÈ ˙Ba¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆»«»¿¿
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ27Ô·È¯˜‰ Ì‡ ,28- ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰Â ¿≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿≈«¬≈ƒ

ÌÁÏ ˙‡ e·È¯˜˙ ‡Ï ¯Î Ôa „iÓe :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«ƒ«∆≈»…«¿ƒ∆∆∆
‰l‡ ÏkÓ ÌÎÈ‰Ï‡29. ¡…≈∆ƒ»≈∆

מהל'27) (פ"ג כישראל ונדבות נדרים נודרים הם שהרי
ה"בֿג). הקרבנות ב'ספר 29)הכהן.28)מעשה ראה

צו. לאֿתעשה המצוות'

.ÊÚh˜ B‡ BÈÚ ‡nqL ÔB‚k ,ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰««ƒ¿»»ƒ¿∆ƒ≈≈ƒ«
B„È30‰È‰È ‡Ï ÌeÓ Ïk :Ôa¯˜a ¯Ó‡ È¯‰L .‰˜BÏ - »∆∆¬≈∆¡«¿»¿»»…ƒ¿∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;Ba31Ba ÔzÈ ‡lL ‰¯‰Ê‡ BfL , ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ· ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .ÌeÓ32, ¿≈∆∆»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»

Û‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ;BÏÒÙe Ôa¯˜Ï Èe‡¯ ‰È‰ È¯‰L∆¬≈»»»¿»¿»¿»¬»«¿««∆«
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·ÚL Èt ÏÚ33‰˜BÏ BÈ‡ -34. «ƒ∆»«¿…«¬∆≈∆

עוברים,30) שבמומים ונראה קבועים. מומים רבינו הדגים
פוסלו  שאינו משום שטעמו ונראה הזה. הלאו על עובר אינו
ויהיה  יתרפא שהרי בסמוך), להלן (וראה המזבח מן בזה

רפז). מצוה חינוך' ('מנחת לקרבן שם 31)ראוי ב'ספרא'
א. לד, ב. לג, ובבכורות וראה 32)ה"ט, ב. יג, זרה עבודה

צז). (שם המצוות' שם 33)ב'ספר שבגמרא אףֿעלֿפי
להקרבה, דחזי קיים המקדש שבית בזמן מילי, "הני אמרו:

סובר  – בה" לן לית להקרבה חזי דלא הזה) בזמן =) השתא
לא  – ראשונה "קדושה דאמר למאן היא זו סוגיא כי רבינו
ראשונה, ש"קדושה ההלכה לפי אבל לעתידֿלבוא", קידשה
– הט"ו) הבחירה בית מהל' (פ"ו לעתידֿלבוא" קידשה
הוא  כי התורה, מן הזה בזמן בקדשים מום להטיל אסור
('מנחת  המזבח כשיבנה בית, שאין אףֿעלֿפי להקרבה ראוי
בד"ה  א. י, מגילה אבן' ב'טורי גם וראה רפז, מצוה חינוך'
קי). סי' הרמב"ם בלשונות ח"ב הרדב"ז ובשו"ת ומ"ט,

זה,34) בין מה - שו סי' יו"ד סופר' 'חתם בשו"ת ראה
פסולי  מהל' (פי"ט שחייב בחוץ, הזה בזמן לשוחט

הט"ו). המוקדשין

.ÁÌeÓ da ÏÈh‰Â ¯Á‡ ‡·e ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈh‰ƒƒ¿»»ƒ»«≈¿ƒƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ ÈM‰ - ¯Á‡35. «≈«≈ƒ≈∆

בברייתא 35) מאיר רבי וכדעת התורה. מן אסור אבל
"וליהוי  שאמרו: שם, זרה בעבודה נראה שכן ב. לג, בכורות
=) אסור להקרבה חזי דלא דאע"ג מום, בבעל מום כמטיל
דבריו  הובאו בכורות, הל' אפרים' 'מחנה (ראה התורה)" מן
אינו  התורה, מן שאסור ואףֿעלֿפי שם). חינוך' ב'מנחת
(בכורות, כן ולמדו בתורה, מפורש הדבר שאין משום לוקה,
ב'ספר  ראה בו", יהיה לא מום "כל הכתוב מריבוי שם)

שם). חינוך' ('מנחת ב כלל המצות'

.Ë„Á‡36B‡ ÔÓˆÚ ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈhn‰ ∆»««ƒ«√»ƒ«¿»
Ô˙¯eÓ˙a37¯OÚn‰ ÔÓe ¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ .38ÏÈhn‰L , ƒ¿»»ƒ«¿ƒ««¬≈∆««ƒ

ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ BÈ‡ - Ô˙¯eÓ˙a ÌeÓƒ¿»»≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒ
Ôa¯˜Ï39BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,40ÌeÓ ÏÈhn‰ ÔÎÂ . ¿»¿»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈««ƒ

È¯ÈOÚ ˙eÚË ÏL ÈÚÈL˙a41‰˜BÏ BÈ‡ -42. ƒ¿ƒƒ∆»¬ƒƒ≈∆

בקדשים 36) מום המטיל כי למעלה שאמרנו מה כלומר,
בתמורתן. ובין עצמן בקדשים בין הוא ולוקה, בלאו עובר

הרי 37) לו, שיש חולין בהמת על הקרבן בעל שאמר "הוא
תמורה  מהל' (פ"ב זו" חליפת זו הרי או זו, חטאת תחת זו

בהמה.38)ה"א). בתמורה 39)מעשר שנפשטה בעיה
חינוך' ('מנחת התורה מן אסור לוקין, שאין ואף א. כא,

ה"א.40)שם). תמורה מהל' לתשיעי 41)בפ"ג שקרא
בהמה, מעשר להפריש צאנו שמנה בעת עשירי, בטעות,
קרבה. ואינה שנתקדשה, ה"אֿב בכורות מהל' פ"ח וראה

התורה 42) מן אסור כאן ואף שם. שנפשטה בעיה זו גם
שם). חינוך' ('מנחת מום בו להטיל

.ÈÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰43Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ ««¿ƒ«¬««ƒ¿≈«««ƒ
‰˜BlL44‰Lc˜˙ BÊ È¯‰ -45‰„t˙Â ,46C¯Úa ∆∆¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ»∆¿≈∆
Ô‰k‰47ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â48ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ôa¯˜ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ , «…≈¿≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿»∆»»¿»¿≈«ƒ

ÌÈL„˜ ˙Ó‰·a49ÌeÓ da ÏÙpL50‡e‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆¡«»»ƒ∆»«»ƒ¿«¬≈
ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ ÌeÓ Ô‰a „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙BcÙÏ51 ƒ¿»»ƒ∆«»∆¿≈¿¿Àƒ
zÏÎ‡Â ÁaÊz ELÙ ˙e‡ ÏÎa ˜¯ :¯Ó‡pL .eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿∆∆¡««¿»«««¿¿ƒ¿«¿»«¿»

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯O·52¯a„Ó ·e˙k‰L , »»ƒƒ«¿»»¿∆«»¿«≈
e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa53ÔÈÎ¯Úa e¯‡a ¯·Îe .54, ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»¿»≈«¿«¬»ƒ

‡Ï ¯L‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ‰fL∆∆∆∆¡«¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…
ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯a„Ó ‡e‰L ,ÈÈÏ Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È«¿ƒƒ∆»»¿»«»∆¿«≈¿«¬≈ƒ

ecÙpL55. ∆ƒ¿
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לג.43) (תמורה נפדית אינה עובר מום בעלת שהרי קבוע,
ה"ו). פ"ב להלן הוא ה"א.44)וכן למעלה ראה

שנאמר 45) ממה (שם) כן ולמדו ב. ה, בתמורה ברייתא
דלא  הוא "ריצוי – ירצה" לא "ולנדר כג): כב, (ויקרא
דמים  קדושת – וקדושתה קדיש". מיקדש אבל מרצה,

הי"א). ההלכה.46)(להלן בסוף להלן אף47ֿ)ראה
העמדה  צריך אינו למזבח, קבוע מום בעל שהמקדיש עלֿפי
משנהֿ ראה צריך, כהן עלֿידי הערכה – הי"א) (להלן

וראה 48)למלך. יד. בבכורות (משנה ולהעבד להגזז
ה"ט). מעילה מהל' בדמיה 49)בפ"א ויביא אותה שפודין

ממקדיש  היא שונה אבל הי"א), ערכין מהל' (פ"ה קרבן
להלן  (ראה והערכה העמדה צריכה שהיא בזה מום, בעל
ואסורה  דבר, לכל לחולין יוצאת שאינה בזה וגם הי"א).
מס' ובמשנה שם, מעילה מהל' בפ"א ראה ועבודה, בגיזה

שם. כנ"ל.50)בכורות, מותר 51)קבוע, "ויהיה
דבר, לכל לא אבל פו), עשה המצוות' ('ספר לשוחטו"

למעלה. ראה ועבודה, בגיזה אסורה ב'ספרי'52)שהרי
טו. יב, (לחםֿמשנה).53)דברים לפדותם מצוה כלומר,

הי"א.54) שאי55ֿ)פ"ה ביארו, ושם ב. לב, תמורת
בה  נאמר כבר שהרי טמאה, בבהמה שמדובר לומר אפשר
אלא  בערכך", ופדה הטמאה בבהמה "ואם כז) כז, (ויקרא

מ  בה שנפל קדשים בבהמת שם,עלֿכרחנו רש"י ועי' ום.
מזבח. בקדשי שמדובר שעלֿכרחנו

.‡È?¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚ·Ï Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÔÈa ‰Ó«≈«¬«»«¿«¬«≈
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚaL56L„˜ ‡È‰Â ‰„ÏÈ Ì‡ ,57‰„tÈ - ∆«¬«»«ƒ»¿»¿ƒ…∆ƒ»∆
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ „Ïe‰58ÌÈÓz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,59È„k , «»»¿≈≈¿Àƒ««ƒ∆»ƒ¿≈

¯wÚ‰ ÔÓ ¯eÓÁ ÏÙË ‰È‰È ‡lL60‰¯aÚ˙ Ì‡Â . ∆…ƒ¿∆»≈»ƒ»ƒ»¿ƒƒ¿«¿»
ÔÈlÁ „Ïe‰ - ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜61Ì‡Â . …∆∆ƒ»∆¿»¿»««ƒ¿«»»Àƒ¿ƒ
˙eÓzL ¯Á‡ ˙ÈcÙ - ‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó62È¯‰L ; ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ¿≈««∆»∆¬≈

,‰ÈÓc ÏÚ ‡l‡ ,dÙeb ÏÚ ‰¯eÓ‚ ‰M„˜ ‰ÏÁ ‡Ï…»»¿À»¿»«»∆»«»∆»
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‰˙È‰L ÈtÓ63LÈc˜n‰ Ï·‡ . ƒ¿≈∆»¿»«¬«»«¬»««¿ƒ

„ÏB dLÈc˜‰L ¯Á‡Â ‰ÓÈÓ˙ B‡ ,¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa«¬«≈¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡ ,Úe·˜ ÌeÓ dÏ64¯·wz -65 »»«ƒ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ»≈

ÌÈÓÈÓz‰ ÌÈL„w‰ ¯‡Lk66‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ , ƒ¿»«√»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰67ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,68Ì‡Â . «¬»»¿«¬»»¿∆≈«¿«¬»ƒ¿ƒ

‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÈcÙ BÊ È¯‰ - ‰„tzL Ì„˜ ‰ËÁLƒ¿¬»…∆∆ƒ»∆¬≈ƒ¿≈»¿«∆ƒ
˙Òk¯ÙÓ69·¯˜È - ‰„ÏÈ Ì‡Â .ÏÎ‡z Ck ¯Á‡Â ¿«¿∆∆¿««»≈»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«
d„ÏÂ70‰¯aÚ˙ .71˙cÙpL ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜ ¿»»ƒ¿«¿»…∆∆ƒ»∆¿»¿»««∆ƒ¿»

¯eÒ‡ „Ïe‰ -72‰cÙ BÈ‡Â ,73?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . «»»»¿≈ƒ¿∆∆»≈««¬∆
Bn‡ ÔBÈ„ÙÏ CeÓÒ74B˙B‡ ÌLÏ „Ïe‰ ‰Ê ÒÈt˙Ó »¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«»»¿≈

Á·f‰75B·È¯˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ .76,[Bn‡ ÁkÓ] «∆«¿ƒ∆≈»¿«¿ƒƒ…«ƒ
‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‡aL ÈtÓ77. ƒ¿≈∆»ƒ…«¿À»¿»

קבוע.56) מום בעלת כשהיא הקדישה היינו 57)כלומר,
הפדיון. "כל 58)לפני א: יד, בכורות משנה דבריהם. לכל

מותר  וחלבן ולדן וכו' להקדשתן קבוע מום שקדם הקדשים
פדיונן". לג:).59)לאחר (תמורה נפדין תמימין ואין

יד:).60) שם שנפשטה (בעיה נפדית שהיא האם, מן כלומר,
הוא.61) גם נפדה האם, שנפדתה שבשעה א. יד, שם
צריך 62) מום בעל המקדיש שאין במשנה , - א יד, שם

יאֿיב): כז, (ויקרא שנאמר לג.), (תמורה "העמדה"
וכו'", אותה הכהן והעריך הכהן, לפני הבהמה את "והעמיד
כך  ומשום מעיקרו", מום בעל ולא "אותה (שם) ודרשו

מיתה. לאחר אפילו לפדות שאין 63)אפשר אף כלומר,
אין  – ה"י) פ"ב (להלן לכלבים להאכילן הקדשים את פודין
הקדשן  שקדם וכגון הגוף, קדושת עליהם כשיש אלא זה
אלא  זה אין להקדשן, מומן שקדם כאן אבל מומן, את
רש"י  גם (ראה הגוף קדושת עליו ואין בעלמא דיקלא
שם). מקובצת' וב'שיטה במשנה, יד. ובבכורות קל. בחולין

ה"י). (משנהֿלמלך שם בתמורה נראה כלומר,64)וכן
הקדשים  את פודין "אין של דין גם כאן שיש מאליה מתה
לאכילה. שהיא נשחטה אם ובין לכלבים", להאכילם

שם.65) בכורות פסולי 66)משנה, מהל' בפי"ט ראה
הי"א. (פ"ה 67)המוקדשין בביתֿדין העמדה כלומר,

כז, (ויקרא שנאמר כהן, עלֿידי והערכה הי"ב) ערכין מהל'
וכדברי  הכהן", והעריך וכו' הבהמה את "והעמיד יאֿיב)
קודם  שמתה וכיון לב:), (תמורה תנאֿקמא לדעת יוחנן רבי
תקבר. אלא שמתה אחר אותה פודין אין שתפדה

שם.68) ערכין, ולהעריכה,69)בהל' להעמידה שיכול
והערכה, העמדה בעי תימא "וכי א: ל, בחולין כמבואר
היא  הרי מפרכסת, היא ועדיין רוב או שנים בה שחט והתנן
כאן. ולחםֿמשנה כסףֿמשנה וראה דבריה", לכל כחיה

ממה 70) יז:) ובתמורה (שם זאת ולמדו ב. טו, בכורות
לרבות  – יקריבנו" תמים וכו' זכר "אם א) ג, (שם שנאמר
שהוולד  וכשמואל, כרבא רבינו ופסק מומין. בעלי ולד

ליקרב. שנתקדשה.71)קדוש לאחר מום בה שנולד זו
יד.72) בכורות וגמרא (משנה חולין לצרכי בו להשתמש

שמא  חכמים מגזירת הוא זה שכל אמרו, (טו:) ושם וטו:)
קדושת  פקעה התורה, מן אבל עדרים. עדרים מהן יגדל
לאחר  נתעברה ואם שם). רש"י (ראה האם בפדיון הוולד

מותר. הוולד – לא 73)הפדיון "ליפרקינהו, בגמרא: שם
לחולין, הן שיצאו כדי בקדושתן, =) פדיונן למתפס אלימא
גזירה  דאסורין והאי אמם, בפדיון קדושתן יצאה שכבר

שם)". רש"י – וכו' היא פדיון 74)בעלמא קודם כלומר,
שאמו 75)האם. זבח אותו לשם מקדישין כלומר,

עליו  חיילא "והשתא חנינא) וכרבי שם, (בכורות נתקדשה
ידי  על קדושתייהו פקעה ולא דחשבינהו, לעצמו קדושה
ועוד  שם). (רש"י להו" ופריק שיוממו עד וממתין אמן פדיון
בלבד. זבח לאותו אלא מתפיסן שאין במסקנא שם  אמרו

זבח.76) לאותו להתפיסו הוא צריך בגמרא:77)ולכן שם
קאתו", דחויה קדושה מכח – ליקרבינהו ליעביד, "היכי
והן  וכו', ונדחו שנראו מומין בעלי "דאמותן רש"י ומפרש
הואיל  להקריב, גמורה לקדושה להתפיסן יכול אין עצמן
פוסק  רבינו שהרי להבין, וצריך מחזי". לא תו ואידחו
הקרבנות  מעשה מהל' פט"ו ראה נדחים, אינם חיים שבעלי

ה"ד.

.·ÈÈÏeÒt Ïk78ÔËÁLÏ ¯zÓ e„tiLk ÔÈLc˜n‰ »¿≈«À¿»ƒ¿∆ƒ»À»¿»√»
ÌÈÁaË ÏL ˜eMa79Ì¯Oa Ï˜LÏÂ ,ÌL Ô¯ÎÓÏe , «∆«»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿…¿»»

‡¯ËÈÏa80ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk ,81ÔÓe ¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ ; ¿ƒ¿»ƒ¿»«Àƒƒ«¿ƒ
¯OÚn‰82˜eMa Ì˙¯ÈÎnL ÈtÓ ,83ÛÈÒBÓ ««¬≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»«ƒ
Ô‰ÈÓ„a84,Lc˜‰Ï ÔÈ¯ÊBÁ Ô‰ÈÓcL ,ÌÈL„w‰ ¯‡L . ƒ¿≈∆¿»«√»ƒ∆¿≈∆¿ƒ¿∆¿≈
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לג.43) (תמורה נפדית אינה עובר מום בעלת שהרי קבוע,
ה"ו). פ"ב להלן הוא ה"א.44)וכן למעלה ראה

שנאמר 45) ממה (שם) כן ולמדו ב. ה, בתמורה ברייתא
דלא  הוא "ריצוי – ירצה" לא "ולנדר כג): כב, (ויקרא
דמים  קדושת – וקדושתה קדיש". מיקדש אבל מרצה,

הי"א). ההלכה.46)(להלן בסוף להלן אף47ֿ)ראה
העמדה  צריך אינו למזבח, קבוע מום בעל שהמקדיש עלֿפי
משנהֿ ראה צריך, כהן עלֿידי הערכה – הי"א) (להלן

וראה 48)למלך. יד. בבכורות (משנה ולהעבד להגזז
ה"ט). מעילה מהל' בדמיה 49)בפ"א ויביא אותה שפודין

ממקדיש  היא שונה אבל הי"א), ערכין מהל' (פ"ה קרבן
להלן  (ראה והערכה העמדה צריכה שהיא בזה מום, בעל
ואסורה  דבר, לכל לחולין יוצאת שאינה בזה וגם הי"א).
מס' ובמשנה שם, מעילה מהל' בפ"א ראה ועבודה, בגיזה

שם. כנ"ל.50)בכורות, מותר 51)קבוע, "ויהיה
דבר, לכל לא אבל פו), עשה המצוות' ('ספר לשוחטו"

למעלה. ראה ועבודה, בגיזה אסורה ב'ספרי'52)שהרי
טו. יב, (לחםֿמשנה).53)דברים לפדותם מצוה כלומר,

הי"א.54) שאי55ֿ)פ"ה ביארו, ושם ב. לב, תמורת
בה  נאמר כבר שהרי טמאה, בבהמה שמדובר לומר אפשר
אלא  בערכך", ופדה הטמאה בבהמה "ואם כז) כז, (ויקרא

מ  בה שנפל קדשים בבהמת שם,עלֿכרחנו רש"י ועי' ום.
מזבח. בקדשי שמדובר שעלֿכרחנו

.‡È?¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚ·Ï Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÔÈa ‰Ó«≈«¬«»«¿«¬«≈
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚaL56L„˜ ‡È‰Â ‰„ÏÈ Ì‡ ,57‰„tÈ - ∆«¬«»«ƒ»¿»¿ƒ…∆ƒ»∆
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ „Ïe‰58ÌÈÓz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,59È„k , «»»¿≈≈¿Àƒ««ƒ∆»ƒ¿≈

¯wÚ‰ ÔÓ ¯eÓÁ ÏÙË ‰È‰È ‡lL60‰¯aÚ˙ Ì‡Â . ∆…ƒ¿∆»≈»ƒ»ƒ»¿ƒƒ¿«¿»
ÔÈlÁ „Ïe‰ - ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜61Ì‡Â . …∆∆ƒ»∆¿»¿»««ƒ¿«»»Àƒ¿ƒ
˙eÓzL ¯Á‡ ˙ÈcÙ - ‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó62È¯‰L ; ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ¿≈««∆»∆¬≈

,‰ÈÓc ÏÚ ‡l‡ ,dÙeb ÏÚ ‰¯eÓ‚ ‰M„˜ ‰ÏÁ ‡Ï…»»¿À»¿»«»∆»«»∆»
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‰˙È‰L ÈtÓ63LÈc˜n‰ Ï·‡ . ƒ¿≈∆»¿»«¬«»«¬»««¿ƒ

„ÏB dLÈc˜‰L ¯Á‡Â ‰ÓÈÓ˙ B‡ ,¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa«¬«≈¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡ ,Úe·˜ ÌeÓ dÏ64¯·wz -65 »»«ƒ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ»≈

ÌÈÓÈÓz‰ ÌÈL„w‰ ¯‡Lk66‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ , ƒ¿»«√»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰67ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,68Ì‡Â . «¬»»¿«¬»»¿∆≈«¿«¬»ƒ¿ƒ

‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÈcÙ BÊ È¯‰ - ‰„tzL Ì„˜ ‰ËÁLƒ¿¬»…∆∆ƒ»∆¬≈ƒ¿≈»¿«∆ƒ
˙Òk¯ÙÓ69·¯˜È - ‰„ÏÈ Ì‡Â .ÏÎ‡z Ck ¯Á‡Â ¿«¿∆∆¿««»≈»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«
d„ÏÂ70‰¯aÚ˙ .71˙cÙpL ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜ ¿»»ƒ¿«¿»…∆∆ƒ»∆¿»¿»««∆ƒ¿»

¯eÒ‡ „Ïe‰ -72‰cÙ BÈ‡Â ,73?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . «»»»¿≈ƒ¿∆∆»≈««¬∆
Bn‡ ÔBÈ„ÙÏ CeÓÒ74B˙B‡ ÌLÏ „Ïe‰ ‰Ê ÒÈt˙Ó »¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«»»¿≈

Á·f‰75B·È¯˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ .76,[Bn‡ ÁkÓ] «∆«¿ƒ∆≈»¿«¿ƒƒ…«ƒ
‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‡aL ÈtÓ77. ƒ¿≈∆»ƒ…«¿À»¿»

קבוע.56) מום בעלת כשהיא הקדישה היינו 57)כלומר,
הפדיון. "כל 58)לפני א: יד, בכורות משנה דבריהם. לכל

מותר  וחלבן ולדן וכו' להקדשתן קבוע מום שקדם הקדשים
פדיונן". לג:).59)לאחר (תמורה נפדין תמימין ואין

יד:).60) שם שנפשטה (בעיה נפדית שהיא האם, מן כלומר,
הוא.61) גם נפדה האם, שנפדתה שבשעה א. יד, שם
צריך 62) מום בעל המקדיש שאין במשנה , - א יד, שם

יאֿיב): כז, (ויקרא שנאמר לג.), (תמורה "העמדה"
וכו'", אותה הכהן והעריך הכהן, לפני הבהמה את "והעמיד
כך  ומשום מעיקרו", מום בעל ולא "אותה (שם) ודרשו

מיתה. לאחר אפילו לפדות שאין 63)אפשר אף כלומר,
אין  – ה"י) פ"ב (להלן לכלבים להאכילן הקדשים את פודין
הקדשן  שקדם וכגון הגוף, קדושת עליהם כשיש אלא זה
אלא  זה אין להקדשן, מומן שקדם כאן אבל מומן, את
רש"י  גם (ראה הגוף קדושת עליו ואין בעלמא דיקלא
שם). מקובצת' וב'שיטה במשנה, יד. ובבכורות קל. בחולין

ה"י). (משנהֿלמלך שם בתמורה נראה כלומר,64)וכן
הקדשים  את פודין "אין של דין גם כאן שיש מאליה מתה
לאכילה. שהיא נשחטה אם ובין לכלבים", להאכילם

שם.65) בכורות פסולי 66)משנה, מהל' בפי"ט ראה
הי"א. (פ"ה 67)המוקדשין בביתֿדין העמדה כלומר,

כז, (ויקרא שנאמר כהן, עלֿידי והערכה הי"ב) ערכין מהל'
וכדברי  הכהן", והעריך וכו' הבהמה את "והעמיד יאֿיב)
קודם  שמתה וכיון לב:), (תמורה תנאֿקמא לדעת יוחנן רבי
תקבר. אלא שמתה אחר אותה פודין אין שתפדה

שם.68) ערכין, ולהעריכה,69)בהל' להעמידה שיכול
והערכה, העמדה בעי תימא "וכי א: ל, בחולין כמבואר
היא  הרי מפרכסת, היא ועדיין רוב או שנים בה שחט והתנן
כאן. ולחםֿמשנה כסףֿמשנה וראה דבריה", לכל כחיה

ממה 70) יז:) ובתמורה (שם זאת ולמדו ב. טו, בכורות
לרבות  – יקריבנו" תמים וכו' זכר "אם א) ג, (שם שנאמר
שהוולד  וכשמואל, כרבא רבינו ופסק מומין. בעלי ולד

ליקרב. שנתקדשה.71)קדוש לאחר מום בה שנולד זו
יד.72) בכורות וגמרא (משנה חולין לצרכי בו להשתמש

שמא  חכמים מגזירת הוא זה שכל אמרו, (טו:) ושם וטו:)
קדושת  פקעה התורה, מן אבל עדרים. עדרים מהן יגדל
לאחר  נתעברה ואם שם). רש"י (ראה האם בפדיון הוולד

מותר. הוולד – לא 73)הפדיון "ליפרקינהו, בגמרא: שם
לחולין, הן שיצאו כדי בקדושתן, =) פדיונן למתפס אלימא
גזירה  דאסורין והאי אמם, בפדיון קדושתן יצאה שכבר

שם)". רש"י – וכו' היא פדיון 74)בעלמא קודם כלומר,
שאמו 75)האם. זבח אותו לשם מקדישין כלומר,

עליו  חיילא "והשתא חנינא) וכרבי שם, (בכורות נתקדשה
ידי  על קדושתייהו פקעה ולא דחשבינהו, לעצמו קדושה
ועוד  שם). (רש"י להו" ופריק שיוממו עד וממתין אמן פדיון
בלבד. זבח לאותו אלא מתפיסן שאין במסקנא שם  אמרו

זבח.76) לאותו להתפיסו הוא צריך בגמרא:77)ולכן שם
קאתו", דחויה קדושה מכח – ליקרבינהו ליעביד, "היכי
והן  וכו', ונדחו שנראו מומין בעלי "דאמותן רש"י ומפרש
הואיל  להקריב, גמורה לקדושה להתפיסן יכול אין עצמן
פוסק  רבינו שהרי להבין, וצריך מחזי". לא תו ואידחו
הקרבנות  מעשה מהל' פט"ו ראה נדחים, אינם חיים שבעלי

ה"ד.

.·ÈÈÏeÒt Ïk78ÔËÁLÏ ¯zÓ e„tiLk ÔÈLc˜n‰ »¿≈«À¿»ƒ¿∆ƒ»À»¿»√»
ÌÈÁaË ÏL ˜eMa79Ì¯Oa Ï˜LÏÂ ,ÌL Ô¯ÎÓÏe , «∆«»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿…¿»»

‡¯ËÈÏa80ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk ,81ÔÓe ¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ ; ¿ƒ¿»ƒ¿»«Àƒƒ«¿ƒ
¯OÚn‰82˜eMa Ì˙¯ÈÎnL ÈtÓ ,83ÛÈÒBÓ ««¬≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»«ƒ
Ô‰ÈÓ„a84,Lc˜‰Ï ÔÈ¯ÊBÁ Ô‰ÈÓcL ,ÌÈL„w‰ ¯‡L . ƒ¿≈∆¿»«√»ƒ∆¿≈∆¿ƒ¿∆¿≈
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Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a Ì‰ÈÓ„a ‡È·Ó È¯‰L∆¬≈≈ƒƒ¿≈∆¿≈»«∆∆¿ƒ»
Ì‰ÈÓc ÔÈ‡L ,¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ Ï·‡ ;ÔÈlÁk ˜eMa«¿Àƒ¬»«¿¿««¬≈∆≈¿≈∆

ÔÓeÓa ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ,Lc˜‰Ï85¯‡a˙iL BÓk ,86- ¿∆¿≈∆»∆¡»ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÁaË ÏL ˜eMa Ì˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ»«∆«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌL Ì˙B‡87˙Èa‰ ˜„·Ï ¯BÎa ÒÈt˙‰ elÙ‡ .88BÈ‡ - »»¬ƒƒ¿ƒ¿¿∆∆««ƒ≈
˜eMa ¯ÎnÈ ‡ÏÂ ,‡¯ËÈÏa Ï˜L89ÏBÎÈ BÈ‡L ; ƒ¿»¿ƒ¿»¿…ƒ»≈«∆≈»

¯eÓb ÔÈ˜ BÏ Èew‰ ¯·„ ‡l‡ ÒÈt˙‰Ï90. ¿«¿ƒ∆»»»«»ƒ¿»»

א.78) לא, בכורות במשקל.80)באיטליז.79)משנה,
בקדשים.81) זלזול הוא זה דבר כי ואף שם. משנה,
ואין 82) בבית, רק ונשחטים שנמכרים בהמה, מעשר

רש"י  וראה במשנה, (שם באומד כיֿאם בליטרא נשקלים
בהמה  במעשר מדובר כי לא:), (שם בגמרא ואמרו שם),
כלל  למוכרו אסור סתם בהמה מעשר אבל יתומים, של

ה"הֿז. בכורות מהל' בפ"ו ראה פסולי 83)וכלל, כל של
קונים.84)המוקדשין. הרבה יש בשוק לבעלים:85)כי

בהמה. במעשר והבעלים בבכור, בכור 86)הכהן לענין
שם  בפ"ו בהמה מעשר ולענין ה"ג, בכורות מהל' בפ"א

בקדשים.87)ה"ד. זלזול שהוא כלומר,88)משום
והיא  שהומם. לאחר הבית לבדק הבכור את הקדיש הכהן

ב. עה, בזבחים שנפשטה הוא 89)בעיה הרוויח כי אף
בש 90)להקדש. למכור יכול אינו שהכהן כשם וק כלומר,

להקנות  יכול אינו כן כמו בליטרא, הבשר את ולישקול
שם). (גמרא, הבית לבדק זו רשות

ה'תש"פ  טבת י"ב חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בהמה 1) ודין בבהמה, המיוחדים המומים רבינו בו יפרש

חסר. הפנימיים מאיבריה שאחד או טריפה, שנמצאה

.‡‰Ó‰··e Ì„‡a ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2.ÌÈMÓÁ - »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
.eÓ ¯·Îe¿»ƒ¿

וגם 2) אדם אצל גם להיות שראויים כאלו מומים כלומר,
בהמה. אצל

.·ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ‰Ó‰·a ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ LÈÂ¿≈ƒ¬≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»¿≈»¿ƒ
el‡Â ,Ì‰ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏLe ,Ì„‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»»¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿≈

Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú dÈÚ ÏbÏ‚ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰3˙Á‡ dÈÚ . ≈ƒ»»«¿«≈»»…¿∆»»≈»««
Êe‡ ÏLk ‰pË˜ ‰iM‰Â Ï‚Ú ÏLk ‰ÏB„b4Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿∆≈∆¿«¿ƒ»¿«»¿∆«»¬»ƒ

ÏBÙk „Ú ‰pË˜ elÙ‡ ,‰pË˜ ÔÊ‡Â ‰ÏB„b ÔÊ‡ ‰˙È‰»¿»…∆¿»¿…∆¿«»¬ƒ¿«»«¿
Ì‡ .¯ÚO da LiL ˙ÏaÈ dÈÚ Ô·Ïa LÈ Ì‡ .¯Lk -»≈ƒ≈¿…∆≈»«∆∆∆≈»≈»ƒ
‰Èt .‰‡¯p‰ ÌB˜Óa ‰ÈÓËBÁ ÈL ÔÈaL ¯BÚ‰ ·wƒ«»∆≈¿≈»∆»¿»«ƒ¿∆ƒ»

Òe¯t ,¯ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓB„5„cÁÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ∆¿∆¬ƒ»««ƒ∆≈¿À»
.„etLk¿«

ונדה 3) מ. (בכורות יוחנן ר' בשם חנה בר בר רבה לדעת
הדרך  שאין שבעין בלובן הדמיון היה אם אלא זה אין כג.)
כן  כי מום, זה אין שבעין, בשחור הדמיון היה אם אבל כן,
חייא  ור' שמואל אמר יהודה כרב פסק ורבינו להיות. הדרך
אלא  לחלק, הכרח אין שלדבריהם יוחנן, ר' אמר אבא בר
מום. זה הרי שבעין, בשחור לאדם הדמיון היה אם אפילו

או 4) גדולות שתיהן אבל קטנה, ואחת גדולה אחת ודווקא
רבינו  כתב ולפיכך ג:). (שם בבהמה כשר קטנות שתיהן
גדולות  שתיהן אם גם שבאדם לפי בהמה, מומי בין זה מום
מהלכות  ה בפרק כמפורש מום, זה הרי קטנות, שתיהן או

ו. הלכה מקדש העליונות 5)ביאת והלחיים שהשפה
התחתונות. על עודפות

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,eÓbÙpL B‡ e·wpL ˙BBˆÈÁ‰ ‰ÈhÁƒ∆»«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿««ƒ
Ú Ì‡ .eÓÓ‚pL B‡ ,Ô˙ˆ˜Ó ¯‡LpL‰ÈhÁ e¯˜ ∆ƒ¿«ƒ¿»»∆ƒ¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆»

Ô‰ ˙ÁÂBˆÂ ‰Èt ˙Á˙BtL ˙Úa È¯‰L ,˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ∆¬≈¿≈∆««ƒ»¿««≈
.ÔÈ¯ÒÁ ÔÈ‡¯ƒ¿ƒ¬≈ƒ

.„Ô‰Ó ¯‡L ‡ÏÂ Ô‰nÚ Ô˙e¯ÎÊÂ ‰È¯˜ eÏh Ì‡ƒƒ¿«¿∆»¿«¿»ƒ»∆¿…ƒ¿«≈∆
‰¯Lk - ÌÈ¯˜ dÏ LiL ‰·˜ Ï·‡ .ÌeÏk6Ì‡ . ¿¬»¿≈»∆≈»«¿«ƒ¿≈»ƒ

‰ÓbÙ Ì‡ .‰Ó‰a‰ „Èb ˙‡ ‰ÙBÁL ¯BÚ‰ ÌbÙƒ¿«»∆∆∆ƒ«¿≈»ƒƒ¿¿»
Ï·‡ ,ÌˆÚ‰ ÔÓ ·f‰ ÌbÙ Ì‡ .‰·˜ ÏL ‰Â¯Ú‰»∆¿»∆¿≈»ƒƒ¿««»»ƒ»∆∆¬»

˜¯t‰ ÔÓ ‡Ï7ÌÈLÏ ÏvÙÓ ·f‰ L‡¯ ‰˙È‰ Ì‡ . …ƒ«∆∆ƒ»¿»…«»»¿À»ƒ¿«ƒ
Úaˆ‡ ‡ÏÓ ‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ‰È‰ Ì‡ .ÌÈÓˆÚ ÈLaƒ¿≈¬»ƒƒ»»≈À¿»¿À¿»¿…∆¿«
‡ÈÏÁ :È„‚a ?‰nk „ÚÂ .¯ˆ˜ ·f‰ ‰È‰ Ì‡ .¯Oa»»ƒ»»«»»»»¿««»ƒ¿ƒÀ¿»
ÈzL C¯‡ :‰ÏË·e .¯Lk - ÌÈzL ,ÌeÓ - ˙Á‡««¿«ƒ»≈¿»∆…∆¿≈
‰È‰L È„b‰ ·Ê .¯Lk - LÏL ‰˙È‰ ,ÌeÓ - ˙BÈÏÁÀ¿»¿»»»≈¿««¿ƒ∆»»
ÔÓ ÌˆÚ ¯aL Ì‡ .¯ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓBc ÏcÏ„Óe C«̄¿À¿»∆¿∆¬ƒƒƒ¿«∆∆ƒ
ÈtÓ ,¯Lk - ÂÈ˙BÚÏvÓ ÌˆÚ ¯aL Ì‡ Ï·‡ .·f‰«»»¬»ƒƒ¿«∆∆ƒ«¿»»≈ƒ¿≈

ÈeÏba BÈ‡L8. ∆≈«»

כלל.6) מום זה שאין המורכב 7)למזבח, עצם יש בזנב
מום, זה הרי העצם, במקצת נחתך ואם חוליות, וכמה מכמה
חוליה  של החיבור מקום שהוא הפרק קצת נחתך אם אבל
נחתך  שלא זמן שכל משום מום זה אין השנייה, עם אחת

ומתרפא. חוזר הוא שאני 8)לגמרי, "יכול שם: ספרא
מה  רגל, שבר או יד שבר לומר תלמוד צלע, שבר מרבה
שאין  צלע שבר יצא חוזרים, ואין בגלוי שמומן מיוחדין אלו
רוב  "נשתברו ד פרק בכורות ובתוספתא בגלוי" מומן
שנאמר  מום, אינו מבפנים מום בו שהיה או צלעותיו
ופסח  עור מה פסח, או עור יח) כא, שם אדם, (במומי

וכו'". שבגלוי מום המיוחדים

.‰LÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ B‡ ,ÌÈÏ‚¯ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈«¿«ƒ≈»∆»»
ÌÈÏ‚¯9‰l‚Ú d˙Ò¯t ÂÈ„ÈÂ ÂÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡ . «¿«ƒƒ»¿»««≈«¿»¿»»«¿»»¬À»

Ì‡ .‰Òe¯Ùe ‰˜e„Ò ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÓÁ ÏLk¿∆¬««ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ
ËeÏ˜ e‰ÊÂ .¯BÓÁ ÏLk ‰ËeÏ˜ BÏ‚¯ B‡ B„È ‰˙È‰»¿»»«¿¿»¿∆¬¿∆»
,Ô‰nÚ Ô˙e¯ÎÊÂ ‰ÈÙÏË eÓÓ‚ Ì‡ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰»»«»ƒƒ¿¿¿»∆»¿«¿»ƒ»∆
¯OaÏ ·B¯˜ ËÚÓ Ô˙e¯ÎfÓ ¯‡LpL Èt ÏÚ Û‡10. ««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»«»»

המדובר 9) כי הונא רב שם ומפרש מ. בכורות משנה
היא  רגלים" חמש "בעלת בידים, היו והחיסרון שהיתרון
שלש  אלא לה "אין רגלים, ושתי ידים שלש לה שהיו
שבשני  אחת, ויד רגלים שתי לה שהיו היינו, רגלים"
אם  אבל מום, מטעם אלא אסורה אינה הנ"ל האופנים
שהרי  להקריבן, אין זה בלא ברגלים, היו והיתרון החיסרון

טרפה. נחשב 10)היא זה זאת ובכל לגמרי, נעקרו ולא
למום.
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.Â‰Ó‰·a ÔÈÈen‰ ÌeÓ ÌÈÚ·LÂ ‰LÏMÓ ÌeÓ Ïk11 »ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈»
Ì‰Ó „Á‡ ÏÙ Ì‡Â .Ôa¯w‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ»ƒ«»¿»¿ƒ»«∆»≈∆

ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tz - L„˜ ‡È‰L ‰ÓÈÓ˙a12ıeÁ . ƒ¿ƒ»∆ƒ…∆ƒ»∆¿≈≈¿Àƒ
Ô˜fÓ13‰ÏBÁÂ14Ì‰ÊÓe15¯Lk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ»≈¿∆¿…»∆««ƒ∆≈»≈
Ôa¯˜Ï16‰cÙ BÈ‡ -17„Ú ‰ÚB¯Â Ìi˜ È‰È ‡l‡ , ¿»¿»≈ƒ¿∆∆»¿ƒ«»¿∆«

Úe·˜ ¯Á‡ ÌeÓ Ba „ÏeiL18.‰„tÈÂ ÔÈÓen‰ ¯‡MÓ ∆ƒ»≈«≈»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ»∆
dÈ‡ - ¯·BÚ ÌeÓ da „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»≈≈»

˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰·¯˜19. ¿≈»¿…ƒ¿≈

מקדש,11) ביאת מהלכות ז בפרק שנמנו חמישים והם
כאן. שנמנו ושלושה "על 12)ועשרים מא. בכורות משנה

כלומר, עליהן". נפדין המוקדשים ופסולי וכו' מומין אלו
אסורים  אבל באכילה, להתירם לחולין ויצאו לפדותן מצוה

ועבודה. כשהוא 13)בגיזה ורועד רותת להיות "שהגיע
כוחו".14)עומד. וכשלון חליו מפני רועד "כשהוא

רע".15) שריחו שם 16)"הוא בגמרא הדברים ומקור
מן  - הצאן "מן י) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו
מן  (דרשו ומזוהם חולה לזקן פרט העזים, מן או הכשבים

כולם). וכן הצאן כל ולא "ואלו 17)הצאן במשנה: שם
ולא  המזבח") מן ("שנפסל במקדש לא עליהן שוחטין שאין

גמורים. מומים שאינם לפי מום 18)במדינה" כלומר,
וקבוע. על 19)גמור יפדו "יכול לג. ותמורה לז: בכורות

יקריבו  לא אשר יא) כז, (ויקרא לומר תלמוד עובר, מום
יצתה  (=נפדית) עיקר כל קריבה שאינה מי לה', קרבן ממנה

נפדית). (=שאינה למחר" אלא היום קריבה שאינה זו

.ÊÌÈ¯·BÚ ÔÈÓeÓ ‰Úa¯‡20el‡Â ,‰Ó‰··e Ì„‡a LÈ «¿»»ƒ¿ƒ≈¿»»ƒ¿≈»¿≈
ÁÏ ·¯b :Ô‰21˙ÈÊÊÁ .22˙È¯ˆÓ dÈ‡L23ÌÈÓ . ≈»»«¬»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈÚa ÔÈ„¯BiL24ÔÈÚe·˜ ÔÈ‡Â25ÔÈ‡L ÔÈ¯ÂÒ . ∆¿ƒ»«ƒ¿≈»¿ƒ«¿≈ƒ∆≈»

ÔÈÚe·˜26. ¿ƒ

קבועים.20) מבפנים 21)אינם בין לח שהוא שחין מין
יבש  או ובחוץ בפנים יבש היה אם אבל מבחוץ, ובין

קבועים. מומים הם הרי מחוץ, ולח ילפת 22)מבפנים מין
א)23)(=שחין). מינים: שני יש ילפת בכלל כלומר,

והיא  מצרים על שבאה שחין מכת שהיא מצרית" "חזזית
בויקרא  בתורה האמורה ילפת היא וזו וכעורה קשה חזזית
מום  וזהו שם), (בכורות בחוץ ולחה בפנים יבשה והיא שם
שחין  במכת הייתה (=שלא מצרית שאינה חזזית ב) קבוע.
עובר  מום והוא בפנים, ובין בחוץ בין לחה והיא במצרים)
ובעל  וכו' שוחטין שאין "ואלו במשנה בבכורות שם הנזכר

שם). (בכורות בראיה.24)חזזית" לקות לו הגורמים
ולא 25) ויתפזרו המים יסורו שלפעמים מא. שם משנה

גמור. מום הוא הקבועים אבל מא.26)יעמדו, שם משנה
חוורור  במדינה ולא במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו
על  גם עולה קבועים" ("שאינם קבועים" שאינם והמים
שיטרד  שיעור הוא "חוורור "חוורור"), על וגם "המים"
הוא  חולי "חוורור שם: וברש"י האלו". מהעצבים הראות

בעין". לבנות טיפין שיש

.ÁÌL LÈ27ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÏÁ ‰Úa¯‡28‡ˆÓ Ì‡ , ≈»«¿»»√»ƒ¬≈ƒƒƒ¿»
d˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ‰Ó‰·a Ì‰Ó „Á‡29ÈÙÏ , ∆»≈∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ»¿ƒ

EÈ¯„ ¯Á·Ó :¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,¯Á·n‰ ÔÓ dÈ‡L30. ∆≈»ƒ«À¿»¿«»≈ƒ¿«¿»∆
¯ÚO Ba ÔÈ‡L ˙ÏaÈ BÈÚ Ô·ÏaL ÈÓ :Ô‰ el‡Â31Ì‡ . ¿≈≈ƒ∆¿…∆≈«∆∆∆≈≈»ƒ

CeÓÒ ËÚÓ Ô˙e¯ÎfÓ ¯‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈ¯˜ eÓÓ‚ƒ¿¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»
¯OaÏ32˙BiÓÈt‰ ÂÈhÁ eÓbÙ Ì‡ .33„Á‡ ‰È‰ Ì‡ . «»»ƒƒ¿¿ƒ»«¿ƒƒƒ»»∆»

ÔÈcÙ ‡ÏÂ ÔÈ·¯˜ ‡Ï - ÌÈL„wa el‡Ó34eÚ¯È ‡l‡ , ≈≈«√»ƒ…¿≈ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú35ÈÏ ‰‡¯È - Ô·È¯˜‰ Ì‡Â . «∆ƒ…»∆¿ƒƒ¿ƒ»≈»∆ƒ

eˆ¯‰L36. ∆À¿

רבינו.27) בפי שגורה "שם" מומין.28)מלת ואינם
גמורים.29) מומים אינם כי "מבחר 30)אף להיות: צריך

גמור.31)נדריכם". מום הוא שיער בו יש אם אבל
ובכל 32) כלום, נשאר ולא נעקר אם אלא למום נחשב שאין

מובחר. זה שאין הנ"ל, מטעם אותה, מקריבין אין זאת
אם 33) אלא גמור מום נחשב שאינו ג, הלכה למעלה ראה

נגממו, או נפגמו אם אבל לגמרי, הפנימיות חיטיו נעקרו
גמור. מום זה אין לגמרי, נעקרו שוחטין 34)ולא "אין

במדינה". ולא במקדש לא ויפדנו.35)עליהן
ולא 36) למצוה הוא שכתוב, [נדריכם] נדריך "דמבחר

לפסול".

.Ë‰¯·Ú da ‰„·ÚpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ37B‡ ¿≈∆¡«»»ƒ∆∆∆¿»»¬≈»
ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡ „Á‡ „Úa Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L38 ∆≈ƒ»∆»»»¿≈∆»«ƒ«¿»ƒ
.Úe·˜ ÌeÓ dÏ „ÏeiL „Ú ˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰·¯˜ ‡Ï -…¿≈»¿…ƒ¿≈«∆ƒ»≈»»«

והמוקצה 37) זרה לעבודה והנעבד והנרבע הרובע כגון
זרה. הבהמה 38)לעבודה - עדים שני פי על היה שאם

נסקלת.

.È˙BiÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ da „ÏBpL ‰Ó‰a39˙B¯ÒB‡‰ ¿≈»∆«»««ƒ«¿≈ƒ»¿
‡e‰ È¯‰ .ÁaÊn‰ Èa‚Ï ‰¯eÒ‡ - ‰ÏÈÎ‡a d˙B‡»«¬ƒ»¬»¿«≈«ƒ¿≈«¬≈
.EÈÙ ‡OÈ‰ B‡ Eˆ¯È‰ E˙ÁÙÏ ‡ e‰·È¯˜‰ :¯ÓB‡≈«¿ƒ≈»¿∆»∆¬ƒ¿¿¬ƒ»»∆
,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - Ôa¯˜Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿»≈ƒ»

ÌÈ·ÏkÏ ÔÏÈÎ‡‰Ï ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L40‡l‡ , ∆≈ƒ∆«√»ƒ¿«¬ƒ»«¿»ƒ∆»
.e¯·wÈÂ e˙eÓiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆»¿ƒ»¿

מום.39) בכלל (דברים 40)שאינן שנאמר ממה כן למדו
לכלביך. ולא "ואכלת" טו) יב,

.‡È‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ ‰ËÁL41˙È·Ï ‡ˆz BÊ È¯‰ - ƒ¿¬»¿ƒ¿≈¿≈»¬≈≈≈¿≈
ÔÈiÓÈt‰ ‰È¯·È‡Ó „Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯O‰«¿≈»¿≈ƒƒ¿»∆»≈≈»∆»«¿ƒƒƒ
˙‡ˆÓpL ÔB‚k ,‰Ù¯Ë dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÒÁ»≈««ƒ∆≈»¿≈»¿∆ƒ¿≈

˙Á‡ ‡ÈÏÎa42ÏBÁh‰ ÏhpL B‡43‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿À¿»««∆ƒ««¿¬≈¬»
Û¯O˙Â ÁaÊnÏ44ÔÈ‡L ,ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï . «ƒ¿≈«¿ƒ»≈…ƒ¿≈∆ƒ«¬«∆≈
ÌÈÙaL ÔB¯qÁ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌeÓ ƒ»∆ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»≈

- ¯˙i‰ ÏÎÂ .ÌÎÏ eÈ‰È ÌÓÈÓz :¯Ó‡pL ,ÏÏk¿»∆∆¡«¿ƒƒƒ¿»∆¿»«»≈
¯ÒÁk45ÈL B‡ ˙BÈÏk LÏL ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒƒ¿»»»À¿¿≈

.‰ÏeÒt - ÌÈÏBÁË¿ƒ¿»

הפנימיים.41) שבאברים הטרפיות מן אחת כלומר,
הלכה 42) שחיטה מהלכות ח בפרק ראה אחת, כלייה בעלת

באכילה. מותרת שהיא ומותרת 43)כה, טריפה, שאינה
בשריפה".44)באכילה. בקדש שפסולו ש"כל משום

דמי".45) כנטול יתר "כל נח: בחולין ראה
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.Â‰Ó‰·a ÔÈÈen‰ ÌeÓ ÌÈÚ·LÂ ‰LÏMÓ ÌeÓ Ïk11 »ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈»
Ì‰Ó „Á‡ ÏÙ Ì‡Â .Ôa¯w‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ»ƒ«»¿»¿ƒ»«∆»≈∆

ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tz - L„˜ ‡È‰L ‰ÓÈÓ˙a12ıeÁ . ƒ¿ƒ»∆ƒ…∆ƒ»∆¿≈≈¿Àƒ
Ô˜fÓ13‰ÏBÁÂ14Ì‰ÊÓe15¯Lk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ»≈¿∆¿…»∆««ƒ∆≈»≈
Ôa¯˜Ï16‰cÙ BÈ‡ -17„Ú ‰ÚB¯Â Ìi˜ È‰È ‡l‡ , ¿»¿»≈ƒ¿∆∆»¿ƒ«»¿∆«

Úe·˜ ¯Á‡ ÌeÓ Ba „ÏeiL18.‰„tÈÂ ÔÈÓen‰ ¯‡MÓ ∆ƒ»≈«≈»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ»∆
dÈ‡ - ¯·BÚ ÌeÓ da „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»≈≈»

˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰·¯˜19. ¿≈»¿…ƒ¿≈

מקדש,11) ביאת מהלכות ז בפרק שנמנו חמישים והם
כאן. שנמנו ושלושה "על 12)ועשרים מא. בכורות משנה

כלומר, עליהן". נפדין המוקדשים ופסולי וכו' מומין אלו
אסורים  אבל באכילה, להתירם לחולין ויצאו לפדותן מצוה

ועבודה. כשהוא 13)בגיזה ורועד רותת להיות "שהגיע
כוחו".14)עומד. וכשלון חליו מפני רועד "כשהוא

רע".15) שריחו שם 16)"הוא בגמרא הדברים ומקור
מן  - הצאן "מן י) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו
מן  (דרשו ומזוהם חולה לזקן פרט העזים, מן או הכשבים

כולם). וכן הצאן כל ולא "ואלו 17)הצאן במשנה: שם
ולא  המזבח") מן ("שנפסל במקדש לא עליהן שוחטין שאין

גמורים. מומים שאינם לפי מום 18)במדינה" כלומר,
וקבוע. על 19)גמור יפדו "יכול לג. ותמורה לז: בכורות

יקריבו  לא אשר יא) כז, (ויקרא לומר תלמוד עובר, מום
יצתה  (=נפדית) עיקר כל קריבה שאינה מי לה', קרבן ממנה

נפדית). (=שאינה למחר" אלא היום קריבה שאינה זו

.ÊÌÈ¯·BÚ ÔÈÓeÓ ‰Úa¯‡20el‡Â ,‰Ó‰··e Ì„‡a LÈ «¿»»ƒ¿ƒ≈¿»»ƒ¿≈»¿≈
ÁÏ ·¯b :Ô‰21˙ÈÊÊÁ .22˙È¯ˆÓ dÈ‡L23ÌÈÓ . ≈»»«¬»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈÚa ÔÈ„¯BiL24ÔÈÚe·˜ ÔÈ‡Â25ÔÈ‡L ÔÈ¯ÂÒ . ∆¿ƒ»«ƒ¿≈»¿ƒ«¿≈ƒ∆≈»

ÔÈÚe·˜26. ¿ƒ

קבועים.20) מבפנים 21)אינם בין לח שהוא שחין מין
יבש  או ובחוץ בפנים יבש היה אם אבל מבחוץ, ובין

קבועים. מומים הם הרי מחוץ, ולח ילפת 22)מבפנים מין
א)23)(=שחין). מינים: שני יש ילפת בכלל כלומר,

והיא  מצרים על שבאה שחין מכת שהיא מצרית" "חזזית
בויקרא  בתורה האמורה ילפת היא וזו וכעורה קשה חזזית
מום  וזהו שם), (בכורות בחוץ ולחה בפנים יבשה והיא שם
שחין  במכת הייתה (=שלא מצרית שאינה חזזית ב) קבוע.
עובר  מום והוא בפנים, ובין בחוץ בין לחה והיא במצרים)
ובעל  וכו' שוחטין שאין "ואלו במשנה בבכורות שם הנזכר

שם). (בכורות בראיה.24)חזזית" לקות לו הגורמים
ולא 25) ויתפזרו המים יסורו שלפעמים מא. שם משנה

גמור. מום הוא הקבועים אבל מא.26)יעמדו, שם משנה
חוורור  במדינה ולא במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו
על  גם עולה קבועים" ("שאינם קבועים" שאינם והמים
שיטרד  שיעור הוא "חוורור "חוורור"), על וגם "המים"
הוא  חולי "חוורור שם: וברש"י האלו". מהעצבים הראות

בעין". לבנות טיפין שיש

.ÁÌL LÈ27ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÏÁ ‰Úa¯‡28‡ˆÓ Ì‡ , ≈»«¿»»√»ƒ¬≈ƒƒƒ¿»
d˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ‰Ó‰·a Ì‰Ó „Á‡29ÈÙÏ , ∆»≈∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ»¿ƒ

EÈ¯„ ¯Á·Ó :¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,¯Á·n‰ ÔÓ dÈ‡L30. ∆≈»ƒ«À¿»¿«»≈ƒ¿«¿»∆
¯ÚO Ba ÔÈ‡L ˙ÏaÈ BÈÚ Ô·ÏaL ÈÓ :Ô‰ el‡Â31Ì‡ . ¿≈≈ƒ∆¿…∆≈«∆∆∆≈≈»ƒ

CeÓÒ ËÚÓ Ô˙e¯ÎfÓ ¯‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈ¯˜ eÓÓ‚ƒ¿¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»
¯OaÏ32˙BiÓÈt‰ ÂÈhÁ eÓbÙ Ì‡ .33„Á‡ ‰È‰ Ì‡ . «»»ƒƒ¿¿ƒ»«¿ƒƒƒ»»∆»

ÔÈcÙ ‡ÏÂ ÔÈ·¯˜ ‡Ï - ÌÈL„wa el‡Ó34eÚ¯È ‡l‡ , ≈≈«√»ƒ…¿≈ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú35ÈÏ ‰‡¯È - Ô·È¯˜‰ Ì‡Â . «∆ƒ…»∆¿ƒƒ¿ƒ»≈»∆ƒ

eˆ¯‰L36. ∆À¿

רבינו.27) בפי שגורה "שם" מומין.28)מלת ואינם
גמורים.29) מומים אינם כי "מבחר 30)אף להיות: צריך

גמור.31)נדריכם". מום הוא שיער בו יש אם אבל
ובכל 32) כלום, נשאר ולא נעקר אם אלא למום נחשב שאין

מובחר. זה שאין הנ"ל, מטעם אותה, מקריבין אין זאת
אם 33) אלא גמור מום נחשב שאינו ג, הלכה למעלה ראה

נגממו, או נפגמו אם אבל לגמרי, הפנימיות חיטיו נעקרו
גמור. מום זה אין לגמרי, נעקרו שוחטין 34)ולא "אין

במדינה". ולא במקדש לא ויפדנו.35)עליהן
ולא 36) למצוה הוא שכתוב, [נדריכם] נדריך "דמבחר

לפסול".

.Ë‰¯·Ú da ‰„·ÚpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ37B‡ ¿≈∆¡«»»ƒ∆∆∆¿»»¬≈»
ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡ „Á‡ „Úa Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L38 ∆≈ƒ»∆»»»¿≈∆»«ƒ«¿»ƒ
.Úe·˜ ÌeÓ dÏ „ÏeiL „Ú ˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰·¯˜ ‡Ï -…¿≈»¿…ƒ¿≈«∆ƒ»≈»»«

והמוקצה 37) זרה לעבודה והנעבד והנרבע הרובע כגון
זרה. הבהמה 38)לעבודה - עדים שני פי על היה שאם

נסקלת.

.È˙BiÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ da „ÏBpL ‰Ó‰a39˙B¯ÒB‡‰ ¿≈»∆«»««ƒ«¿≈ƒ»¿
‡e‰ È¯‰ .ÁaÊn‰ Èa‚Ï ‰¯eÒ‡ - ‰ÏÈÎ‡a d˙B‡»«¬ƒ»¬»¿«≈«ƒ¿≈«¬≈
.EÈÙ ‡OÈ‰ B‡ Eˆ¯È‰ E˙ÁÙÏ ‡ e‰·È¯˜‰ :¯ÓB‡≈«¿ƒ≈»¿∆»∆¬ƒ¿¿¬ƒ»»∆
,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - Ôa¯˜Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿»≈ƒ»

ÌÈ·ÏkÏ ÔÏÈÎ‡‰Ï ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L40‡l‡ , ∆≈ƒ∆«√»ƒ¿«¬ƒ»«¿»ƒ∆»
.e¯·wÈÂ e˙eÓiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆»¿ƒ»¿

מום.39) בכלל (דברים 40)שאינן שנאמר ממה כן למדו
לכלביך. ולא "ואכלת" טו) יב,

.‡È‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ ‰ËÁL41˙È·Ï ‡ˆz BÊ È¯‰ - ƒ¿¬»¿ƒ¿≈¿≈»¬≈≈≈¿≈
ÔÈiÓÈt‰ ‰È¯·È‡Ó „Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯O‰«¿≈»¿≈ƒƒ¿»∆»≈≈»∆»«¿ƒƒƒ
˙‡ˆÓpL ÔB‚k ,‰Ù¯Ë dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÒÁ»≈««ƒ∆≈»¿≈»¿∆ƒ¿≈

˙Á‡ ‡ÈÏÎa42ÏBÁh‰ ÏhpL B‡43‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿À¿»««∆ƒ««¿¬≈¬»
Û¯O˙Â ÁaÊnÏ44ÔÈ‡L ,ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï . «ƒ¿≈«¿ƒ»≈…ƒ¿≈∆ƒ«¬«∆≈
ÌÈÙaL ÔB¯qÁ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌeÓ ƒ»∆ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»≈

- ¯˙i‰ ÏÎÂ .ÌÎÏ eÈ‰È ÌÓÈÓz :¯Ó‡pL ,ÏÏk¿»∆∆¡«¿ƒƒƒ¿»∆¿»«»≈
¯ÒÁk45ÈL B‡ ˙BÈÏk LÏL ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒƒ¿»»»À¿¿≈

.‰ÏeÒt - ÌÈÏBÁË¿ƒ¿»

הפנימיים.41) שבאברים הטרפיות מן אחת כלומר,
הלכה 42) שחיטה מהלכות ח בפרק ראה אחת, כלייה בעלת

באכילה. מותרת שהיא ומותרת 43)כה, טריפה, שאינה
בשריפה".44)באכילה. בקדש שפסולו ש"כל משום

דמי".45) כנטול יתר "כל נח: בחולין ראה
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.·ÈÌÈBÓL ‰‰ML Ïk ?ÌÈÚe·˜ ÔÈ¯ÂÒ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ…∆»»¿ƒ
ÌÈÓÚt LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„B·e .‰‡¯ ‡ÏÂ ÌBÈ46ÌBÈa : ¿…»»¿ƒ»¿»ƒ¿

‰Úa¯‡ ÌBÈ·e ,Ba eLÈb¯‰L ˙ÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·Lƒ¿»¿∆¿ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿»»
‰‡¯ Ì‡ .ÌÈBÓL ÌBÈ·e ,ÌÈMÓÁÂ47BÏ ÌÈBÓ - «¬ƒƒ¿¿ƒƒ»»ƒ

.‰i‡¯‰ ‰˜ÒtL ˙ÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ≈≈∆»¿»»¿ƒ»

לט.)46) (שם ובגמרא שם, במשנה אנטיגנוס בן חנינא כר'
וכפירוש  משולשים", שיהיו "ובלבד יצחק בר נחמן רב אמר
התוספות  כשיטת ולא ופ, נד כז, בימים שבודקים שם רש"י
ובאמצע  שמונים ובסוף שמונים בתחילת (שבודק שם

מ). יום שהוא פסקה 47)שמונים ושוב השמונים באמצע
ראייתו.

.‚È‰ÏÎ‡Lk ?ÌÈÚe·˜ ÌÈn‰L Ú„eÈ ‰n·e48ÌÈ·OÚ «∆ƒ»«∆««ƒ¿ƒ¿∆»¿»¬»ƒ
ÌÈÁÏ49ÔÎ È¯Á‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈ ÈˆÁ „Ú ¯„‡ L‡¯Ó «ƒ≈…¬»«¬ƒƒ»¿»¿»«¬≈≈

ÌÈL·È ÌÈ·OÚ50ÏeÏ‡51‰‡t¯˙ ‡ÏÂ ,È¯Lz ÈˆÁÂ ¬»ƒ¿≈ƒ¡«¬ƒƒ¿≈¿…ƒ¿«¿»
ÌÈÚe·˜ ÌÈÓ el‡ È¯‰ -52. ¬≈≈«ƒ¿ƒ

מעשבים 48) לאכול צריכה היא כמה יד הלכה להלן ראה
החורף.49)אלו. חדשי במשך שגדלו וחציר תבן
קודם50) אכל אבל הקיץ. חדשי במשך ואחר שגדלו יבש

קבועים. מים זה אין כי ויתכן בכך, מתרפאת אינה לח, כך
אלול.51) חודש ובגמרא 52)כל במשנה קבוע, מום והוא

של  ויבש לח אכל הקבועים מים הן "ואלו לח: בכורות
זה  הרי גשמים) במי רק שמסתפקת בעל (=שדה גשמים
בית  מרפאה), הזאת האכילה הייתה כן, לא (שאם מום
בהשקייה) וגם גשמים במי גם שמסתפקת (=שדה השלחין
יש  כי וייתכן מרפאים, אינם האלו העשבים (כי מום אינו
מים  שזה משום ולא לעוורונה שגרמה אחרת, סיבה
מום  אינו לח, כך ואחר יבש אכל נמי ודגשמים קבועים).
וחצי  אדר וכו' חדשים ג' וישנו הלח אחר יבש שיאכל עד
הזכיר  לא למה להבין ויש יבש". תשרי וחצי אלול לח, ניסן
רפואה, היא (=בעל) גשמים של ויבש לח רק כי כאן רבינו

שלחין? של ויבש לח ולא

.„ÈÁl‰ ÔÓÊa ÌÈÁl‰ el‡ ÌÈ·OÚÓ ÏÎ‡z ‰nÎÂ¿«»…«≈¬»ƒ≈««ƒƒ¿«««
˙¯‚B¯‚k ?L·i‰ ÔÓÊa ÌÈL·È‰Â53¯˙BÈ B‡54Ì„˜ ¿«¿≈ƒƒ¿««»≈ƒ¿∆∆≈…∆

‰BL‡¯ ‰cÚÒ55ÌÈL„Á ‰LÏLa ÌÈÓÈ Ïk ÏL ¿À»ƒ»∆»»ƒƒ¿»√»ƒ
‰i˙L ¯Á‡ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÏÎ‡zL CÈ¯ˆÂ .el‡56, ≈¿»ƒ∆…«»¿»««¿ƒ»

˙¯zÓ ‰È‰˙Â57‰„Oa58‰È‰z ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ ˙Úa ¿ƒ¿∆À∆∆«»∆¿≈¬ƒ»¿…ƒ¿∆
˙BˆÏ ˙¯Á‡ ‰Ó‰·e ‡È‰ ‡l‡ ,dc·Ï59Ì‡ .dnÚ ¿«»∆»ƒ¿≈»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÈÚe·˜ el‡ È¯‰ - ˙‡t¯˙ ‡ÏÂ el‡ Ïk dÏ ‰OÚ«¬»»»≈¿…ƒ¿«»¬≈≈¿ƒ
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â ;È‡cÂ60, ««¿ƒ»≈∆»ƒ»≈¬≈∆»≈

‰·¯˜ dÈ‡Â61˙ÈcÙ ‡ÏÂ62. ¿≈»¿≈»¿…ƒ¿≈

יבשה.53) אותו?54)כתאנה מאכילין "וכמה בגמרא שם
כגרוגרת" ערובא בן פינחס רבי משום יוחנן רבי אמר
לבדיקה". דיו וכו' כגרוגרת "אפילו גרשום רבינו ובפירוש

ראשונה 55) בסעודה כגרוגרת במערבא "בעי שם: בגמרא
בסעודה  לומר תמצי אם וסעודה, סעודה בכל דלמא או
וודאי  אכילה קודם אכילה, לאחר או אכילה קודם ראשונה,
בכל  שפוסק ורבינו מאי". אכילה לאחר כסמא, ליה מעלי
רק  שמספיק כאן פסק שבגמרא לומר" תמצי כ"אם מקום

קודם  שצריך ופוסק משנה) לחם (ראה ראשונה בסעודה
לאחר  אבל מרפא, בוודאי יש שבזה הגמרא כדברי אכילה,

שם. האיבעיא נפשט לא כי הוא, ספק לט.56)אכילה שם
מעליא  ודאי שתייה קודם שתייה, לאחר או שתייה "קודם

מאי". שתייה לאחר כשערי, קשורה.57)ליה לא
הייתה 58) אם אבל בשדה, אלא מועלת זו רפואה שאין

הסמוכה  בגינה ורק וכלל. כלל זו רפואה מועילה לא בעיר
בספק. הדבר שם 59)לעיר זה וגם עמה, בצוותא כלומר,

מאי". לבדו ליה, מעלי וודאי חברו זה 60)"עם אין שמא
שלא  ומה אחרת היא לעוורונה והסיבה קבועים, מים

הנכון. הטיפול את לה עשו שלא משום כי 61)נתרפאה
ואין  עובר מום הוא אופן בכל קבועים אינם המים אם אף

עובר. מום בעלת בהמה שאין 62)מקריבים ייתכן כי
נפדית. אינה עובר ובמום קבועים, המים

.ÂËÈˆÁÂ Blk ¯„‡a BËtLÓk Ál‰ ‰ÏÎ‡ ?„ˆÈk≈«»¿»««¿ƒ¿»«¬»À«¬ƒ
ÔÒÈ ÈˆÁa BËtLÓk L·i‰ ÂÈ¯Á‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈƒ»¿»¿»«¬»«»≈¿ƒ¿»«¬ƒƒ»
¯„q‰ ÏÚ ÌÈL„Á ‰LÏLa ‰ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,¯i‡Â63, ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿»ƒ¿»√»ƒ««≈∆

B‡ ,‰i˙L Ì„˜ B‡ ‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ˙¯‚B¯‚k ‰ÏÎ‡L B‡∆»¿»ƒ¿∆∆««¬ƒ»…∆¿ƒ»
‰È‚a ‰˙È‰L B‡ ,dc·Ï ‰˙È‰L B‡ ,‰¯eL˜ ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆»¿»¿«»∆»¿»¿ƒ»
˜ÙÒ el‡ ÏkÓ - ˙‡t¯˙ ‡ÏÂ ,¯ÈÚÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»ƒ¿…ƒ¿«»ƒ»≈»≈

ÌÈ¯·BÚ B‡ ÔÈÚe·˜64ÌeÓ da ÏÈh‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ - ¯Á‡65‰ÏÈÎ‡‰ ÈpÓÊa dËtLÓk ‰ÏÎ‡ . «≈≈∆»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈»¬ƒ»

.Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È¯‰ - ‰‡t¯˙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿»¬≈ƒ«¬«»«

שאמרנו 63) כמו ולא רצופים. חדשים שלושה כלומר,
תשרי. חצי עד ומאלול ניסן, חצי עד מאדר למעלה:

הם 64) אם האלו הדברים בכל נסתפקו שם בגמרא שהרי
ספק  הוא כך משום הספק. נפשט ולא לא, או מרפאין
אחרת  סיבה כאן שיש שייתכן עוברים, או קבועים

לזה. רפואה אינם אלו ודברים היא 65)לעוורונה. שמא
לוקה. אינו אחר מום בה והמטיל קבוע מום בעלת

.ÊË˜ÙÒ ¯·ca LÈ66ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ Ú¯ÙÓÏ Ì‡ , ≈«»»»≈ƒ¿«¿≈«ƒ«¬«
eL‡È˙pL ˙ÚÓ B‡ ÌÈÓen‰ dÏ e‡aL ˙ÚÓ Úe·»̃«≈≈∆»»«ƒ≈≈∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL Ì„˜ d˙B‡ ‰„Bt‰ ,CÎÈÙÏ .d˙‡eÙ¯Ó≈¿»»¿ƒ»«∆»…∆∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL ¯Á‡ ÔBÈ„t‰ B˙B‡a ‰‰Â d˙‡eÙ¯Ó≈¿»»¿∆¡»¿«ƒ¿««∆ƒ¿»¬

d˙‡eÙ¯Ó67Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,ÏÚBÓ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»»¬≈∆»≈≈¿≈≈ƒ»¿«
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰ÏÈÚÓ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שמואל 66) דמר אחוה פינחס מיניה "בעי לט. שם
מכאן  או מומא הוי למפרע איתסי, ולא אכל משמואל,
אמרת  אי בפדיונו. למימעל מינה נפקא מומא, הוי ולהבא
לא  מומא הוי ולהבא מכאן ואי מעיל, מומא הוא למפרע

הבעיא. נפשטה ולא אחר 67)מעיל", נהנה אפילו כלומר,
לפני  שנפדה כיון ספק, זה הרי מרפואתה, שנתייאשו
שם  רש"י מדברי שנראה כמו (ולא מרפואתה שנתייאשו

שם). רש"ש ראה מעל, ודאי בדיקתן שלאחר

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יונה,1) ובני תורים ודין בעוף, הפוסלים המומים בו יבאר

ודין  והנעבד, זרה לעבודה ומוקצה ונרבע רובע ודין
המקדישם.
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.‡ÛBÚa ÔÈÏÒBt ÔÈÓen‰ ÔÈ‡2„Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡ ÔÎÂ . ≈«ƒ¿ƒ¿¿≈∆»«»»¿∆»
ÛBÚa ‰·˜p‰3‰Ó‰·a ‡l‡ '¯ÎÊ ÌÈÓz' ¯Ó‡ ‡lL . «¿≈»¿∆…∆¡«»ƒ»»∆»ƒ¿≈»

ÌÈpË˜ ÔÈÓeÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„·Ïa4Ï·‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»
Btb L·iL ÛBÚ5- BÏ‚¯ ‰ÚË˜ B‡ BÈÚ ˙ÈÓÒ B‡ ∆»≈«ƒ¿≈≈ƒ¿¿»«¿

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ¯eÒ‡6ÏÏk ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ,7ÔÎÂ . »¿«≈«ƒ¿≈«∆≈«¿ƒƒ»≈¿»¿≈
d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡L ˙BÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ Ba „ÏB Ì‡ƒ«««ƒ«¿≈∆¿ƒ»

Ôa¯˜Ï ÏÒÙ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a8. «¬ƒ»¬≈∆ƒ¿»¿»¿»

בעוף,2) וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות תמות כי
דנדבה  דבורא ויקרא ובספרא יד. ותמורה כד: קידושין
יח) כב, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו ג, הלכה ו פרשה
וזכרות  "תמות – ובעזים" בכשבים בבקר זכר "תמים

בעוף". וזכרות תמות ואין בהמה,3)בבהמה, שבקרבנות
נקבה  דוקא או נקבה, ולא זכר דוקא להביא שחייבים יש
מן  או הזכרים מן או להביא יכול העוף מן אבל זכר, ולא
ח. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א וראה הנקבות,

במשנה).4) סח: זבחים (רש"י שבעין דוקין כנף 5)כגון
גפה,6)שלו. יבשה "יכול שם: וקידושין שם ספרא

"מן  יד) א, (ויקרא לומר תלמוד עינה, נחטטה רגלה, נקטעה
העוף". כל ולא יא.7)העוף" הלכה פ"ב, למעלה ראה

ממה 8) י, הלכה שם למעלה רבינו הביא בהמה, לגבי
או  הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח) א, (מלאכי שנאמר

משנה). (כסף בעוף גם שייך זה וטעם פניך", הישא

.·ÌÈ¯Bz9ÌÈpË˜10‰BÈ È·e ,ÔÈÏeÒt -11- ÌÈÏB„‚ ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ
ÔÈÏeÒt12‰Bi‰ Èa ÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ ÔÓ :¯Ó‡pL ;13. ¿ƒ∆∆¡«ƒ«…ƒƒ¿≈«»

·e‰v‰ ˙lÁz14ÏeÒt - ‰Ê·e ‰Êa15È˙Ó „ÚÂ .16eÈ‰È ¿ƒ««ƒ»∆»∆»¿«»«ƒ¿
Ûk ¯˜BÚL ÔÓÊ Ïk ?ÌÈ¯Lk ‰BÈ È·17‡lÓ˙Óe ¿≈»¿≈ƒ»¿«∆≈»»ƒ¿«≈

B¯wÚ ÌB˜ÓÌc18e·‰ÊiMÓ ÌÈ¯Lk ÌÈ¯Bz‰Â .19. ¿ƒ»»¿«ƒ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

יונים.9) של מיוחד עדיין.10)מין גדלו יונים 11)שלא
צריך  היה לא "גדולים" על כאן שמדבר ומכיון רגילים.
ראה  קטנים, על מורה "בני" שהמלה היונה", "ובני לכתוב

שגור. ביטוי שנקט אלא בסמוך, וברייתא 12)להלן משנה
כב. הכתוב 13)בחולין השמיט לא כולה, התורה ובכל

"בני" פעם אף כתב לא כן וכמו "יונים", אצל "בני" מלת
תורים  כי כב:) (שם בברייתא למדו ומזה "תורים", אצל

קטנים. דוקא ויונים נוצה 14)דוקא להביא כשמתחילים
שם). חולין (רש"י לצואר סביב צהובה שם 15)יפה

שבני  יונה, בני אצל ובין תורים אצל בין כלומר, במשנה.
פסול  ובתורים הקטנות, מכלל יצא שכבר משום פסול יונה
נסתפקו  (שם:) ובחולין גדלות. לכלל הגיע לא שעוד מפני
נפשטה  ולא ספק, מטעם או ודאי מטעם פסולים הם אם
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ז להלן וראה הבעיא,

מכי 16)ב. וכו' כשרים יונה בני "מאימתי בגמרא שם
יונה  בני מאימתי ופירש"י דמא", ואתי מיניה גדפא שמיט
שהיה  נראה "ורבינו, הם, מאוסים שנולדו שביום כשרים,
הגירסא  שהיא ונראה כשרים", יונה בני אימתי "עד גורס

משנה). (כסף שמיט 17)הנכונה" "מכי שם: בגמרא
בערוך  ראה הקטנים, הכנפיים שעל הנוצה והיינו גדפא",

ג. נץ הציהוב.18)ערך תחילת בכלל אינו עדיין שאז
פקפוק. שום בלי לכתחילה הוא בגמרא:19)וכשר שם

"שיהא  רש"י: ומפרש משיזהיבו" כשרים, התורים "מאימתי
כזהב". ומזהיבים ואדומים גדולים גופן כנפי

.‚ÌeËÓh‰20ÒBÈ‚B¯c‡‰Â21EÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «À¿¿»«¿¿ƒ««ƒ∆≈¿
Ô‰Ó ÏB„b ÌeÓ22ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ -23C¯cÓ »≈∆¬≈≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆

ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ - ‰·˜ ˜ÙÒ ¯ÎÊ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ :˙¯Á‡«∆∆¿ƒ∆≈¿≈»»¿≈¿≈»¬≈≈¿ƒ
- ‰ÓÈÓ˙ ‰·˜e ÌÈÓz ¯ÎÊ :¯Ó‡ ˙Ba¯w·e .¯Á‡«≈«»¿»∆¡«»»»ƒ¿≈»¿ƒ»

˙È‡cÂ ‰·˜ B‡ È‡cÂ ¯ÎÊ ‰È‰iL „Ú24Û‡ CÎÈÙÏ . «∆ƒ¿∆»»««¿≈»«»ƒ¿ƒ»«
ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ‡e‰L ÛBÚ‰25ÏeÒt »∆À¿«¿¿ƒ»

ÁaÊnÏ26. «ƒ¿≈«

(פ"ב 20) סתום הוא אלא נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
כה). הלכה אישות זכרות 21)מהלכות אבר לו "שיש

כד). הלכה (שם נקבות" בכורות 22)ואבר משנה ראה
הטומטום  סובר תנאֿקמא תנאים: מחלוקת בכור, לענין מא.
נקבה), הם (שמא במקדש לא אותן שוחטין אין ואנדרוגינוס
לך  "אין אומר ישמעאל ור' זכר), הם (שמא במדינה ולא
ונעבד  נגזז אלא בכור אינו אומרים וחכמים מזה". גדול מום
רבינו  ופסק רש"י). – ונעבד ונגזז היא, עצמה בפני (שבריה
הלכה  המקדש ביאת מהלכות בפ"ז כתב וכן ישמעאל. כר'
ה, הלכה בכורות מהלכות בפ"ב שהרי עיון, צריך אבל ח.
אחרי  (כלומר, במומו ויאכל בכור הוא כי בטומטום פסק
מה  כי שם, במשנה רש"י כתב וכן אחר, מום בו שנפל
אלא  זה אין מזה", גדול מום לך "אין ישמעאל ר' שאמר
כדעת  שם פסק ובאנדרוגינוס לחםֿמשנה). – באנדרוגינוס
ט. הלכה להלן גם וראה עצמה. בפני כבריה שהוא חכמים

ויקרא 23) פ' בספרא אליעזר ר' כדברי ולא פה: זבחים
ואנדרוגינוס  שטומטום ה), הלכה ו פרשה דנדבה (דבורא

בעוף. שאינו 24)כשרים שם) (בכורות חכמים כדברי
בגמרא  שהרי תמוהים, דבריו אבל ונעבד. נגזז אלא בכור
אבל  באנדרוגינוס, מחלוקת חסדא רב "אמר מא: שם

מספיקא". וקדוש הוא ספיקא הכל דברי אף 25)טומטום
א. הלכה למעלה ראה בעוף, פוסלים המומים אין כי

שהטומטום 26) בקרבנות שלמדנו כיון כלומר, אחרת. מדרך
זכר  או שצריך משום למזבח, בהקרבה אסורין והאנדרוגינוס

למזבח. פוסלים הם בעוף גם – ודאית נקבה או ודאי

.„ÌÈ‡Ïk‰ ÔÎÂ27ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ28ÔÓÊ ¯qÁÓe29 ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈…∆¿À«¿«
ÌÈÏeÒt30¯BL :¯Ó‡pL .ÌeÓ Ì‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆∆¡«

ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‰È‰iL „Ú - ÊÚ B‡ ·OÎ B‡∆∆≈«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿≈
ÊÚÂ O·kÓ ·¯ÚÓ ‰È‰iL ‡Ï ,BÓˆÚ31- „ÏeÈ Èk . «¿…∆ƒ¿∆¿…»ƒ∆∆»≈ƒƒ»≈

ÔÙ„ ‡ˆBÈÏ Ë¯t32¯qÁÓÏ Ë¯t - ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰È‰Â . ¿»¿≈…∆¿»»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿À«
ÔÓÊ33ÌB˙ÈÏ Ë¯t - Bn‡ ˙Áz .34¯Á‡ „ÏBpL , ¿«««ƒ¿»¿»∆«««

Bn‡ ‰ËÁLpL35. ∆ƒ¿¬»ƒ

להלן.27) ראה ועז, מכבש הולד 28)מעורב שהוציאו
קיסרי. ניתוח ידי על הבטן, ח,29)דרך הלכה להלן ראה

שבעת  וכל להיוולדו, השמיני מיום להקריב מצותֿעשה כי
זמן. מחוסר הוא הראשונים בבא 30)הימים נז. בכורות

ג. הלכה ח פרשה אמור בספרא הוא וכן ועוד. עז: קמא
ומכאן 31) ואחד, אחד כל על "או" שכתוב ממה כן למדו

מעורבים, שיהיו ולא עז, או כבש או שור להיות צריך כי
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.‡ÛBÚa ÔÈÏÒBt ÔÈÓen‰ ÔÈ‡2„Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡ ÔÎÂ . ≈«ƒ¿ƒ¿¿≈∆»«»»¿∆»
ÛBÚa ‰·˜p‰3‰Ó‰·a ‡l‡ '¯ÎÊ ÌÈÓz' ¯Ó‡ ‡lL . «¿≈»¿∆…∆¡«»ƒ»»∆»ƒ¿≈»

ÌÈpË˜ ÔÈÓeÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„·Ïa4Ï·‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»
Btb L·iL ÛBÚ5- BÏ‚¯ ‰ÚË˜ B‡ BÈÚ ˙ÈÓÒ B‡ ∆»≈«ƒ¿≈≈ƒ¿¿»«¿

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ¯eÒ‡6ÏÏk ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ,7ÔÎÂ . »¿«≈«ƒ¿≈«∆≈«¿ƒƒ»≈¿»¿≈
d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡L ˙BÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ Ba „ÏB Ì‡ƒ«««ƒ«¿≈∆¿ƒ»

Ôa¯˜Ï ÏÒÙ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a8. «¬ƒ»¬≈∆ƒ¿»¿»¿»

בעוף,2) וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות תמות כי
דנדבה  דבורא ויקרא ובספרא יד. ותמורה כד: קידושין
יח) כב, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו ג, הלכה ו פרשה
וזכרות  "תמות – ובעזים" בכשבים בבקר זכר "תמים

בעוף". וזכרות תמות ואין בהמה,3)בבהמה, שבקרבנות
נקבה  דוקא או נקבה, ולא זכר דוקא להביא שחייבים יש
מן  או הזכרים מן או להביא יכול העוף מן אבל זכר, ולא
ח. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א וראה הנקבות,

במשנה).4) סח: זבחים (רש"י שבעין דוקין כנף 5)כגון
גפה,6)שלו. יבשה "יכול שם: וקידושין שם ספרא

"מן  יד) א, (ויקרא לומר תלמוד עינה, נחטטה רגלה, נקטעה
העוף". כל ולא יא.7)העוף" הלכה פ"ב, למעלה ראה

ממה 8) י, הלכה שם למעלה רבינו הביא בהמה, לגבי
או  הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח) א, (מלאכי שנאמר

משנה). (כסף בעוף גם שייך זה וטעם פניך", הישא

.·ÌÈ¯Bz9ÌÈpË˜10‰BÈ È·e ,ÔÈÏeÒt -11- ÌÈÏB„‚ ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ
ÔÈÏeÒt12‰Bi‰ Èa ÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ ÔÓ :¯Ó‡pL ;13. ¿ƒ∆∆¡«ƒ«…ƒƒ¿≈«»

·e‰v‰ ˙lÁz14ÏeÒt - ‰Ê·e ‰Êa15È˙Ó „ÚÂ .16eÈ‰È ¿ƒ««ƒ»∆»∆»¿«»«ƒ¿
Ûk ¯˜BÚL ÔÓÊ Ïk ?ÌÈ¯Lk ‰BÈ È·17‡lÓ˙Óe ¿≈»¿≈ƒ»¿«∆≈»»ƒ¿«≈

B¯wÚ ÌB˜ÓÌc18e·‰ÊiMÓ ÌÈ¯Lk ÌÈ¯Bz‰Â .19. ¿ƒ»»¿«ƒ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

יונים.9) של מיוחד עדיין.10)מין גדלו יונים 11)שלא
צריך  היה לא "גדולים" על כאן שמדבר ומכיון רגילים.
ראה  קטנים, על מורה "בני" שהמלה היונה", "ובני לכתוב

שגור. ביטוי שנקט אלא בסמוך, וברייתא 12)להלן משנה
כב. הכתוב 13)בחולין השמיט לא כולה, התורה ובכל

"בני" פעם אף כתב לא כן וכמו "יונים", אצל "בני" מלת
תורים  כי כב:) (שם בברייתא למדו ומזה "תורים", אצל

קטנים. דוקא ויונים נוצה 14)דוקא להביא כשמתחילים
שם). חולין (רש"י לצואר סביב צהובה שם 15)יפה

שבני  יונה, בני אצל ובין תורים אצל בין כלומר, במשנה.
פסול  ובתורים הקטנות, מכלל יצא שכבר משום פסול יונה
נסתפקו  (שם:) ובחולין גדלות. לכלל הגיע לא שעוד מפני
נפשטה  ולא ספק, מטעם או ודאי מטעם פסולים הם אם
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ז להלן וראה הבעיא,

מכי 16)ב. וכו' כשרים יונה בני "מאימתי בגמרא שם
יונה  בני מאימתי ופירש"י דמא", ואתי מיניה גדפא שמיט
שהיה  נראה "ורבינו, הם, מאוסים שנולדו שביום כשרים,
הגירסא  שהיא ונראה כשרים", יונה בני אימתי "עד גורס

משנה). (כסף שמיט 17)הנכונה" "מכי שם: בגמרא
בערוך  ראה הקטנים, הכנפיים שעל הנוצה והיינו גדפא",

ג. נץ הציהוב.18)ערך תחילת בכלל אינו עדיין שאז
פקפוק. שום בלי לכתחילה הוא בגמרא:19)וכשר שם

"שיהא  רש"י: ומפרש משיזהיבו" כשרים, התורים "מאימתי
כזהב". ומזהיבים ואדומים גדולים גופן כנפי

.‚ÌeËÓh‰20ÒBÈ‚B¯c‡‰Â21EÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «À¿¿»«¿¿ƒ««ƒ∆≈¿
Ô‰Ó ÏB„b ÌeÓ22ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ -23C¯cÓ »≈∆¬≈≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆

ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ - ‰·˜ ˜ÙÒ ¯ÎÊ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ :˙¯Á‡«∆∆¿ƒ∆≈¿≈»»¿≈¿≈»¬≈≈¿ƒ
- ‰ÓÈÓ˙ ‰·˜e ÌÈÓz ¯ÎÊ :¯Ó‡ ˙Ba¯w·e .¯Á‡«≈«»¿»∆¡«»»»ƒ¿≈»¿ƒ»

˙È‡cÂ ‰·˜ B‡ È‡cÂ ¯ÎÊ ‰È‰iL „Ú24Û‡ CÎÈÙÏ . «∆ƒ¿∆»»««¿≈»«»ƒ¿ƒ»«
ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ‡e‰L ÛBÚ‰25ÏeÒt »∆À¿«¿¿ƒ»

ÁaÊnÏ26. «ƒ¿≈«

(פ"ב 20) סתום הוא אלא נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
כה). הלכה אישות זכרות 21)מהלכות אבר לו "שיש

כד). הלכה (שם נקבות" בכורות 22)ואבר משנה ראה
הטומטום  סובר תנאֿקמא תנאים: מחלוקת בכור, לענין מא.
נקבה), הם (שמא במקדש לא אותן שוחטין אין ואנדרוגינוס
לך  "אין אומר ישמעאל ור' זכר), הם (שמא במדינה ולא
ונעבד  נגזז אלא בכור אינו אומרים וחכמים מזה". גדול מום
רבינו  ופסק רש"י). – ונעבד ונגזז היא, עצמה בפני (שבריה
הלכה  המקדש ביאת מהלכות בפ"ז כתב וכן ישמעאל. כר'
ה, הלכה בכורות מהלכות בפ"ב שהרי עיון, צריך אבל ח.
אחרי  (כלומר, במומו ויאכל בכור הוא כי בטומטום פסק
מה  כי שם, במשנה רש"י כתב וכן אחר, מום בו שנפל
אלא  זה אין מזה", גדול מום לך "אין ישמעאל ר' שאמר
כדעת  שם פסק ובאנדרוגינוס לחםֿמשנה). – באנדרוגינוס
ט. הלכה להלן גם וראה עצמה. בפני כבריה שהוא חכמים

ויקרא 23) פ' בספרא אליעזר ר' כדברי ולא פה: זבחים
ואנדרוגינוס  שטומטום ה), הלכה ו פרשה דנדבה (דבורא

בעוף. שאינו 24)כשרים שם) (בכורות חכמים כדברי
בגמרא  שהרי תמוהים, דבריו אבל ונעבד. נגזז אלא בכור
אבל  באנדרוגינוס, מחלוקת חסדא רב "אמר מא: שם

מספיקא". וקדוש הוא ספיקא הכל דברי אף 25)טומטום
א. הלכה למעלה ראה בעוף, פוסלים המומים אין כי

שהטומטום 26) בקרבנות שלמדנו כיון כלומר, אחרת. מדרך
זכר  או שצריך משום למזבח, בהקרבה אסורין והאנדרוגינוס

למזבח. פוסלים הם בעוף גם – ודאית נקבה או ודאי

.„ÌÈ‡Ïk‰ ÔÎÂ27ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ28ÔÓÊ ¯qÁÓe29 ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈…∆¿À«¿«
ÌÈÏeÒt30¯BL :¯Ó‡pL .ÌeÓ Ì‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆∆¡«

ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‰È‰iL „Ú - ÊÚ B‡ ·OÎ B‡∆∆≈«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿≈
ÊÚÂ O·kÓ ·¯ÚÓ ‰È‰iL ‡Ï ,BÓˆÚ31- „ÏeÈ Èk . «¿…∆ƒ¿∆¿…»ƒ∆∆»≈ƒƒ»≈

ÔÙ„ ‡ˆBÈÏ Ë¯t32¯qÁÓÏ Ë¯t - ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰È‰Â . ¿»¿≈…∆¿»»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿À«
ÔÓÊ33ÌB˙ÈÏ Ë¯t - Bn‡ ˙Áz .34¯Á‡ „ÏBpL , ¿«««ƒ¿»¿»∆«««

Bn‡ ‰ËÁLpL35. ∆ƒ¿¬»ƒ

להלן.27) ראה ועז, מכבש הולד 28)מעורב שהוציאו
קיסרי. ניתוח ידי על הבטן, ח,29)דרך הלכה להלן ראה

שבעת  וכל להיוולדו, השמיני מיום להקריב מצותֿעשה כי
זמן. מחוסר הוא הראשונים בבא 30)הימים נז. בכורות

ג. הלכה ח פרשה אמור בספרא הוא וכן ועוד. עז: קמא
ומכאן 31) ואחד, אחד כל על "או" שכתוב ממה כן למדו

מעורבים, שיהיו ולא עז, או כבש או שור להיות צריך כי
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(הר  או ד"ה לח: חולין ותוספות שם קמא  בבא ראה
שם.34)שם.33)שם.32)המוריה).

.‰‰Ó„p‰36‡e‰ È¯‰ - ÌÈ‡Ïk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿∆««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ¬≈
ÁaÊnÏ ÏeÒt37ÊÚÂ ,ÊÚ ÔÈÓk ‰„ÏiL ÏÁ¯ ?„ˆÈk . »«ƒ¿≈«≈«»≈∆»¿»¿ƒ≈¿≈

˙ˆ˜Ó Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ ,O·k ÔÈÓk ‰„ÏiL∆»¿»¿ƒ∆∆««ƒ∆≈ƒ¿»
ÔÈÓÈÒ38ÏeÒt - ¯Á‡ ÔÈÓÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ»ƒƒ¿∆¿ƒ«≈»

ÔÓ ÏB„b Úe·˜ ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L ;Úe·˜ ÌeÓ ÏÚ·k¿««»«∆≈¿»«»ƒ
ÈepM‰39. «ƒ

אמה 35) שמתה כל יתום, "ואיזהו במשנה: שם בבכורות
לאחר  נולד השמיט ורבינו ילדה". ואח"כ שנשחטה או
שמים  בידי שבמיתה משום בכסףֿמשנה), (ראה מיתה
באופן  ורק קמב:), בתרא בבא (ראה אמו לפני מת הוולד
רבינו  כיוון ולזה מת. הוולד אין – לצאת הוולד שנעקר
הלכה  בכורות מהלכות בפ"ו דהוא) ד"ה שם תוספות (ראה
או  אמו שמתה היתום "וכן שכתב: בהמה, מעשר לענין יד

מתעשר". אינו לידתו עם בהמשך 36)נשחטה להלן ראה
הנדמה. הוא כיצד ובבא 37)ההלכה, וחולין בכורות

"או  שם) (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו שם. וספרא בתרא
לנדמה. פרט – מ"או 38)עז" למעטו אין שאז אמו. של

טז: בבכורות ראה לענין 39)עז", במשנה שם ראה
פטורה  רחל, מין שילדה ועז עז, מין שילדה "רחל בכורה:
ג: שם וגמרא חייב". סימנים מקצת בו יש ואם הבכורה. מן
בחוץ, עליו לישחט לענין אבל לכהן, ליתנו חייב כי אמרו
ואסור  גמור, למום אמו, סימני מקצת בו שיש הנדמה, נחשב
מקצת  בו אין ואם שם. ברש"י וראה המזבח, על להקריבו
למין  כולו שדומה כיון מום, בעל אינו אמו, של סימנים

כנ"ל.א  עז", מ"או נתמעט והוא חר,

.ÂÚ·B¯‰ ÔÎÂ40Úa¯p‰Â41‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ‰ˆ˜n‰Â42 ¿≈»≈«¿«ƒ¿»¿«À¿∆«¬»»»
„·Úp‰Â43‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44È¯‰ - ¿«∆¡»««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»¬≈

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt Ô‰45Ì‰a Ì˙ÁLÓ Èk :¯Ó‡pL . ≈¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«ƒ»¿»»»∆
ÏeÒt ‰˙ÁL‰ Ba LiL Ïk -46‰¯·Ú·e .47‡e‰ …∆≈«¿»»»«¬≈»

Èk :·È˙k ‰¯Ê ‰„B·Ú·e .¯Oa Ïk ˙ÈÁL‰ Èk :¯ÓB‡≈ƒƒ¿ƒ»»»«¬»»»¿ƒƒ
EnÚ ˙ÁL48Ì„‡‰ ˙‡ e‚¯‰L ÛBÚÂ ‰Ó‰a ÔÎÂ .49- ƒ≈«¿¿≈¿≈»»∆»¿∆»»»

Ú·B¯k Ô‰ È¯‰50Úa¯ B‡51ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒÙe52. ¬≈≈¿≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈«

האשה.40) על שבא פר מן 41)כגון שנרבעה בהמה 
פי  על או אחד עד פי על ונרבע שרבע "וכגון האדם,
זבחים  ורש"י בפיה"מ, (רבינו בכך" נסקלת שאינה הבעלים,

כח.). תמורה וראה לקרבן 42)עא. הפרישוה כלומר,
אף  רבינו, ולדעת כח:). בתמורה (רש"י זרה לעבודה
ישראל  תפארת (ראה עבודהֿזרה לתשמישי הפרישוה
פ"ד  להלן וראה לד), סימן פ"ב קדשים לסדר בפתיחה

מוקצה. משום נפסל מאימתי ד אותו 43)הלכה שעשו
לו. ועבדו הרשומים 44)עבודהֿזרה אלה כל כלומר,

ופ"ח  כח. תמורה משנה ראה והנעבד, המוקצה ואף למעלה,
א. הלכה זרה עבודה במשנה.45)מהלכות שם

עמ'46) (שם בברייתא כי אף כח: שם ישמעאל ר' דרשת
הבהמה" "מן ב) א, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ב) ועמ' א
"מן  הנעבד, את להוציא הבקר" "מן ונרבע, רובע להוציא
ר' דרשת רבינו מביא – המוקצה את להוציא הצאן"

כי  ד"ה כג. חולין תוספות ראה בה, מודים שהכל ישמעאל
המוריה). (הר וכן 47)משחתם "ובערוה". מג"ע: בדפוס

רוקח). (מעשה בגמרא כן 48)הוא למדו שם, בתמורה
לכם  ועשיתם תשחיתון "פן טז) ד, (דברים שנאמר ממה
כאן). המוריה הר (וראה וכו'" סמל כל תמונת פסל

(משנה 49) מסקילה שפטורים הבעלים ע"פ או אחד עד ע"פ
ב). הלכה פ"ד להלן ראה עא. בהמה 50)זבחים לגבי רק

פ"ד  להלן וראה פה: (זבחים בעוף רובע אין שהרי כן, כתב
א). שם.51)הלכה פ"ד להלן ראה בעוף, ובין בבהמה בין

זאת 52) שלמדו כח: בתמורה וראה במשנה. שם זבחים
את  להוציא – הצאן "ומן ב) א, (ויקרא שנאמר ממה
ומוקצה  נרבע שלמד ישמעאל ר' לדעת כי ויתכן הנוגח".
וכו' הבהמה" "מן דרש ולא למעלה, ראה מ"משחתם",

הצאן"לעני  "ומן גם דרש לא – שם בתמורה ראה זה, ן
כרובע  "שהן לכתוב רבינו הוצרך ולכן נוגח, להוציא

המוריה. בהר וראה ונרבע",

.Êel‡‰ ÔÈÏeÒt‰ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»«¿ƒ»≈
ÁaÊnÏ ÔÈÈe‡¯53BÈ‡ - Ô·È¯˜‰Â ¯·Ú Ì‡ ,Ôa¯˜Ï ¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈

Ô˙¯‰Ê‡ ‰L¯t˙ ‡lL ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ54Ï·‡ . ∆ƒ«»¿ƒ∆…ƒ¿»¿»«¿»»»¬»
Ô˙‡55·Ïk ¯ÈÁÓe ‰BÊ56ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈ¯eÒ‡57, ∆¿«»¿ƒ∆∆¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«

;˙Á‡ ‰˜BÏ - „Á‡k Ô‰ÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡ ·È¯˜n‰Â¿««¿ƒ∆»≈∆¿≈∆¿∆»∆««
‰Ó ÈtÓe .·Ïk ¯ÈÁÓe ‰BÊ Ô˙‡ ‡È·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆ƒ¿≈»

‰˜BÏ58Â‡Ïa e¯Ó‡pL ÈtÓ ?Ô‰ÈL ÏÚ ˙Á‡ ∆«««¿≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿¿«
„Á‡59. ∆»

נכון.53) וכן זו, מלה חסירה וויניציאה רומי בדפוס
כמבואר 54) השחתה", – מ"השחתה נלמדו אלא בתורה,

אתנן.55)למעלה. איזהו ח, הלכה פ"ד להלן ראה
כלב.56) מחיר איזהו טז, הלכה שם להלן משנה 57)ראה

ק. לאֿתעשה המצוות ספר וראה כח. לפי 58)תמורה
כדלהלן. נתפרשה, "לא 59)שאזהרתם נאמר לא כלומר,

ביחד  כללן אלא כלב", מחיר תביא ולא זונה, אתנן תביא
בספר  רבינו ודעת כלב", ומחיר זונה אתנן תביא "לא
ראה  שם, רבינו וכנוסחת מא. (פסחים כרבא ט כלל המצוות
שם  ותיקונים ובהוספות לו, עמוד לעם" המצוות ב"ספר
אחת, אלא לוקין אין כזה שבכללות לאו שעל שמו), עמוד

א. הלכה פ"ה להלן גם ראה

.Á‰OÚ ˙ÂˆÓ60˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï61ÌBiÓ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«»¿»ƒ
‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰62˙Áz ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰È‰Â :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿«»ƒ««

‰ˆ¯È ‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓe Bn‡63˙Ú·L ÏÎÂ . ƒƒ«¿ƒƒ»»¿»≈»∆¿»ƒ¿«
ÔÓÊ ¯qÁÓ ‡¯˜ ÌÈÓi‰64ÔÓÊ ¯qÁnL Èt ÏÚ Û‡Â . «»ƒƒ¿»¿À«¿«¿««ƒ∆¿À«¿«

ÏeÒt65‰˜BÏ BÈ‡ - B·È¯˜‰Â ¯·Ú Ì‡ ,66ÈtÓ , »ƒ»«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡Ï ‡e‰L67Ôa¯w‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,68. ∆««»ƒ¿«¬≈¿…ƒ¿»«»¿»

ס.60) עשה המצוות, בספר שם:61)ראה המצוות (בספר
נצטווינו  לא שבעוף נראה – הבהמה" מן שנקריב קרבן "כל
שכתב  ט הלכה להלן נראה וכן השמיני. היום עד להמתין
כתב  ולא זמנן", שעבר יונה ובני – זמנן הגיע שלא "תורים
שלא  "תורים שם כתב וכן זמנן". הגיע שלא יונה "בני גם
מהלכות  ובפי"ח בבהמה". זמן כמחוסר שהן זמנן, הגיע
בהמה  בגופו, זמן מחוסר "איזהו ח: הלכה הקרבנות מעשה
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שבני  הרי זמנן", הגיע שלא ותורין הלידה ימי שבעת בתוך
בפ"ג  (וראה לידתם משעת מיד בהקרבה מותרים יונה
בחולין  רש"י דעת וכן י). הלכה אסורות מאכלות מהלכות

להגרע"א). הרמב"ם בגליון וראה מסכת 62)כב: ראה
הקרבנות  מעשה מהלכות פ"א ולהלן ד, משנה פ"א פרה

יאֿיב. "שבעת 63)הלכה כט) כב, (שמות נאמר כן וכמו
לי". תתנו השמיני ביום אמו, עם יהיה ראה 64)ימים

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח ולהלן קיב: בזבחים
פ:65)ח. ובחולין שם, פרה במשנה נראה ראה 66)כן

קיד: וזבחים שם ימים 67)חולין שבעת "והיה שנאמר
שבכל  זה ומכלל ירצה", והלאה השמיני ומיום אמו, תחת
שם  וזבחים בחולין הדברים ומקור ירצה. לא הימים שבעת
לעשה", ניתקו דהכתוב זמן למחוסר הנח זירא, רבי "אמר
שעובר  לעשה, הניתק לאו כל כמו זה אין כי רבינו ומפרש
הכוונה  אלא שבו, העשה את אחרֿכך ומקיים הלאו על
ד"ה  שם זבחים בתוספות וראה עשה, מכלל הבא ללאו
שם. המצוות ובספר הנח, ד"ה שם וחולין אלמא,

מכלל 68) ירצה". והלאה השמיני "ומיום (שם) נאמר שהרי
נרצה. אינו – השמיני יום שלפני זה,

.ËÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÌÈ¯Bz69ÔÓÊ ¯qÁÓk Ô‰L , ƒ∆…ƒƒ«¿«»∆≈ƒ¿À«¿«
‰Ó‰aa70ÔpÓÊ ¯·ÚL ‰BÈ È·e ,71ÏÚ·k Ïk‰ - «¿≈»¿≈»∆»«¿«»«…¿««
ÌeÓ72‰˜BÏ BÈ‡ - Ô·È¯˜n‰Â ;73Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ»≈∆««ƒ

.‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÏeÒt Ôa¯w‰L∆«»¿»»¿…ƒ¿»

ב.69) הלכה למעלה ראה שיזהבו, זבחים 70)לפני כת"ק
ה"ח. הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח להלן וראה קיד:

זמנן.71) מהו ב הלכה למעלה יונה 72)ראה בני כלומר,
זבחים  משנה וראה בהמה, אצל מום כבעל הוא זמנן שעבר

כיֿאם 73)שם. לאֿתעשה, בלשון התורה כתבן לא שהרי
מן  "והקריב יד) א, (ויקרא שנאמר עשה, מכלל הבא בלאו

כסףֿמשנה. ראה היונה", בני מן או התורים

.ÈÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË LÈc˜n‰74‰Ù¯Ëe75ÌÈ‡ÏÎÂ ««¿ƒÀ¿¿«¿¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ
ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ76ÌÈˆÚ LÈc˜Ók ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ ¿≈…∆«ƒ¿≈«¬≈∆¿«¿ƒ≈ƒ

ÌÈ·‡Â77Ô‰ È¯‰Â ,ÔÙeb ÏÚ ‰ÏÁ ‰M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ , «¬»ƒ¿ƒ∆≈¿À»»»«»«¬≈≈
Ôa¯˜ Ïk Ì‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈÂ ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁÀƒ¿»»»¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈∆»»¿»

ÌeÓ ÏÚ·k ÔÈ‡Â .‰ˆ¯iL78BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚaL , ∆ƒ¿∆¿≈»¿««∆««≈¿ƒ
Ôa¯˜79LÈc˜n‰ Ï·‡ .80„·ÚÂ ‰ˆ˜Óe Úa¯Â Ú·B¯ »¿»¬»««¿ƒ≈«¿ƒ¿»À¿∆¿∆¡»

,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÁÓe Ô˙‡Â¿∆¿»¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ««≈
ÔÎÂ .ÂÈÏÚ e„tÈÂ Úe·˜ ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯ÈÂ¿ƒ¿«∆ƒ…»∆»«¿ƒ»»»¿≈
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È¯‰ - ÔÓÊ ¯qÁÓ LÈc˜n‰««¿ƒ¿À«¿«¬≈∆¿«¿ƒ««

‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯·BÚ81e¯‡aL BÓk ,82. ≈¿≈∆¿∆≈«¿

ג.74) הלכה למעלה א.75)ראה הלכה למעלה ראה
ד.76) הלכה למעלה יז.77)ראה תמורה 78)תמורה

שקדושת  מום, בעל על קרבן בהמת בממיר והיינו שם.
ופ"ג  יד, הלכה תמורה מהלכות (פ"א עליו חלה התמורה

תמורה. חלה לא אלה ועל ה) הלכה תם.79)שם הוא אם
עצמן. בפני מין הם הנ"ל החמישה כח:80)אבל תמורה

(81– למזבח שהמקדישו עובר מום לבעל דומה אינו ובזה
מום  בעל לבין עובר מום בעל בין בזה חילקו שלא לוקה,

המוריה. בהר וראה ב. הלכה פ"א למעלה עיין קבוע,
ח.82) הלכה למעלה

.‡È‰Úa¯‡ Ô‰ È¯‰ ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¬≈≈«¿»»
ÌeÓ ÏÚa :Ô‰ el‡Â ,¯OÚ83¯Á·n‰ ÔÓ BÈ‡LÂ .84. »»¿≈≈««¿∆≈ƒ«À¿»

ÌÈÙaÓ ¯·‡ ¯qÁÓe85‰Ù¯Ëe .86ÌÈ‡ÏÎÂ .87‡ˆBÈÂ . ¿À«≈»ƒƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿≈
ÔÙ„88Ú·¯Â .89Úa¯Â .90Ì„‡‰ ˙ÈÓ‰LÂ .91„·Úp‰ .92. …∆¿…≈«¿ƒ¿»¿∆≈ƒ»»»«∆¡»

Ô˙‡‰ .‰ˆ˜n‰93¯ÈÁn‰ .94ÔÓÊ ¯qÁÓ .95. «À¿∆»∆¿»«¿ƒ¿À«¿«

ונדמה 83) ואנדרוגינוס וטומטום ד. הלכה פ"א למעלה ראה
(לחם  ה והלכה ג הלכה למעלה ראה מום, בעל בכלל הם
(כסףֿמשנה  כלאים בכלל נדמה כי אומרים ויש משנה).

ה). הלכה ח.84)למעלה הלכה פ"ב למעלה ראה
יא.85) הלכה ד.87)שם.86)שם הלכה למעלה
ו.89)שם.88) הלכה שם.91)שם.90)למעלה
ז.93)שם.92) הלכה למעלה 95)שם.94)למעלה

אמו  שנשחטה אחר שנולד יתום כאן מנה ולא ד. הלכה
אין  אמו שחיטת אחר שנולד שכיון ד), הלכה למעלה (ראה
ועיין  משנה, (כסף דופן יוצא בכלל הוא והרי לידה, זו

ראב"ד).

.·ÈÔÈ¯eÒ‡‰ Ïk96.Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯ÒB‡ ÁaÊn‰ Èa‚Ï »»¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ¿»∆≈
‡Ba¯a „Á‡ ·¯Ú˙ elÙ‡97ÏÒÙÂ Ïk‰ „ÒÙ - ¬ƒƒ¿»≈∆»¿ƒƒ¿««…¿ƒ¿«

ÔlÎÂ .ÁaÊnÏ98ÁaÊnÏ ÔÈ¯zÓ Ô‰È˙B„ÏÂ99ıeÁ ; «ƒ¿≈«¿À»«¿≈∆À»ƒ«ƒ¿≈«
,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰LÂ ˙Èˆ˜Óe ˙„·ÚÂ ˙Úa¯ „ÏeÓƒ¿«ƒ¿««¿∆¡∆∆À¿≈¿∆≈ƒ»∆»»»

Ô˙BÓk ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ Ô„ÏeL100. ∆¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¿»

כח.96) ובתמורה ע: בזבחים הוא 97)משנה מי ניכר ולא
למזבח.98)הפסול. הפסולין ל:99)כל בתמורה משנה

גם  וראה מותרין", וולדותיהן מזבח לגבי האסורים "כל
מו: זרה ולד 100)בעבודה רבא "אמר שם: בתמורה

אסור  נוגחת ולד נרבעו, וולדה היא אסורה, היא הנרבעת ה,
ונעבד  מוקצה ולד אפילו דאמרי, איכא וכו'. נגחו וולדה
(כלומר, בניפחיה" ליה דניחא טעמא? מאי אסור,
חשובה  ונראית ונפוחה, שמינה נראית מעובדת כשהבהמה
רבינו  – ואסור בעובר ליה ניחא הלכך זרה, לעבודה יותר

דאמרי. כאיכא רבינו ופסק גרשום),

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na101B‡ ‰¯·Ú da ‰„·ÚpLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆¿»»¬≈»
dnÚ ÈeˆÓ „Ïe‰ È¯‰L ,˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰˙ÈÓ‰L∆≈ƒ»¿∆»¿»¿À∆∆∆¬≈«»»»ƒ»
Ì‡ Ï·‡ ;‰È¯·È‡Ó ¯·‡k ‰È‰Â ‰ÏÒÙpL ˙Úa¿≈∆ƒ¿¿»¿»»¿≈»≈≈»∆»¬»ƒ
‰˙ÈÓ‰L ¯Á‡ B‡ ‰¯·Ú da ‰„·ÚpL ¯Á‡ ‰¯aÚ˙ƒ¿«¿»««∆∆∆¿»»¬≈»««∆≈ƒ»

ÁaÊnÏ ¯Lk d„ÏÂ È¯‰ -102‡È‰Lk ‰Úa¯ elÙ‡ . ¬≈¿»»»≈«ƒ¿≈«¬ƒƒ¿¿»¿∆ƒ
‰¯aÚ˙ Ck ¯Á‡Â ˙Lc˜Ó103Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . À¿∆∆¿««»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ

,‰¯aÚ˙Â dLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰Â ‰Úa¯ƒ¿¿»¿ƒÀƒ¿««»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
¯zÓ d„ÏeL104‰Ù¯Ë ˙ˆÈa ÁB¯Ù‡ ÔÎÂ .105¯zÓ ∆¿»»À»¿≈∆¿«≈«¿≈»À»

ÁaÊnÏ106. «ƒ¿≈«

את 101) ושהמיתה והמוקצה והנעבדת הנרבעת שוולד
למזבח. אסורין - הוא 102)האדם שם נחמן רב לדעת

אין  רבא, דעת ולפי אליעזר. לר' וגם לרבנן גם הכל, לדברי
(האם  מותר" גורם וזה "זה הסוברים רבנן, לדברי אלא זה

עליה). הבא והזכר הלשון 103)האסורה, לפי שם
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שבני  הרי זמנן", הגיע שלא ותורין הלידה ימי שבעת בתוך
בפ"ג  (וראה לידתם משעת מיד בהקרבה מותרים יונה
בחולין  רש"י דעת וכן י). הלכה אסורות מאכלות מהלכות

להגרע"א). הרמב"ם בגליון וראה מסכת 62)כב: ראה
הקרבנות  מעשה מהלכות פ"א ולהלן ד, משנה פ"א פרה

יאֿיב. "שבעת 63)הלכה כט) כב, (שמות נאמר כן וכמו
לי". תתנו השמיני ביום אמו, עם יהיה ראה 64)ימים

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח ולהלן קיב: בזבחים
פ:65)ח. ובחולין שם, פרה במשנה נראה ראה 66)כן

קיד: וזבחים שם ימים 67)חולין שבעת "והיה שנאמר
שבכל  זה ומכלל ירצה", והלאה השמיני ומיום אמו, תחת
שם  וזבחים בחולין הדברים ומקור ירצה. לא הימים שבעת
לעשה", ניתקו דהכתוב זמן למחוסר הנח זירא, רבי "אמר
שעובר  לעשה, הניתק לאו כל כמו זה אין כי רבינו ומפרש
הכוונה  אלא שבו, העשה את אחרֿכך ומקיים הלאו על
ד"ה  שם זבחים בתוספות וראה עשה, מכלל הבא ללאו
שם. המצוות ובספר הנח, ד"ה שם וחולין אלמא,

מכלל 68) ירצה". והלאה השמיני "ומיום (שם) נאמר שהרי
נרצה. אינו – השמיני יום שלפני זה,

.ËÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÌÈ¯Bz69ÔÓÊ ¯qÁÓk Ô‰L , ƒ∆…ƒƒ«¿«»∆≈ƒ¿À«¿«
‰Ó‰aa70ÔpÓÊ ¯·ÚL ‰BÈ È·e ,71ÏÚ·k Ïk‰ - «¿≈»¿≈»∆»«¿«»«…¿««
ÌeÓ72‰˜BÏ BÈ‡ - Ô·È¯˜n‰Â ;73Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ»≈∆««ƒ

.‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÏeÒt Ôa¯w‰L∆«»¿»»¿…ƒ¿»

ב.69) הלכה למעלה ראה שיזהבו, זבחים 70)לפני כת"ק
ה"ח. הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח להלן וראה קיד:

זמנן.71) מהו ב הלכה למעלה יונה 72)ראה בני כלומר,
זבחים  משנה וראה בהמה, אצל מום כבעל הוא זמנן שעבר

כיֿאם 73)שם. לאֿתעשה, בלשון התורה כתבן לא שהרי
מן  "והקריב יד) א, (ויקרא שנאמר עשה, מכלל הבא בלאו

כסףֿמשנה. ראה היונה", בני מן או התורים

.ÈÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË LÈc˜n‰74‰Ù¯Ëe75ÌÈ‡ÏÎÂ ««¿ƒÀ¿¿«¿¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ
ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ76ÌÈˆÚ LÈc˜Ók ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ ¿≈…∆«ƒ¿≈«¬≈∆¿«¿ƒ≈ƒ

ÌÈ·‡Â77Ô‰ È¯‰Â ,ÔÙeb ÏÚ ‰ÏÁ ‰M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ , «¬»ƒ¿ƒ∆≈¿À»»»«»«¬≈≈
Ôa¯˜ Ïk Ì‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈÂ ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁÀƒ¿»»»¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈∆»»¿»

ÌeÓ ÏÚ·k ÔÈ‡Â .‰ˆ¯iL78BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚaL , ∆ƒ¿∆¿≈»¿««∆««≈¿ƒ
Ôa¯˜79LÈc˜n‰ Ï·‡ .80„·ÚÂ ‰ˆ˜Óe Úa¯Â Ú·B¯ »¿»¬»««¿ƒ≈«¿ƒ¿»À¿∆¿∆¡»

,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÁÓe Ô˙‡Â¿∆¿»¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ««≈
ÔÎÂ .ÂÈÏÚ e„tÈÂ Úe·˜ ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯ÈÂ¿ƒ¿«∆ƒ…»∆»«¿ƒ»»»¿≈
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È¯‰ - ÔÓÊ ¯qÁÓ LÈc˜n‰««¿ƒ¿À«¿«¬≈∆¿«¿ƒ««

‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯·BÚ81e¯‡aL BÓk ,82. ≈¿≈∆¿∆≈«¿

ג.74) הלכה למעלה א.75)ראה הלכה למעלה ראה
ד.76) הלכה למעלה יז.77)ראה תמורה 78)תמורה

שקדושת  מום, בעל על קרבן בהמת בממיר והיינו שם.
ופ"ג  יד, הלכה תמורה מהלכות (פ"א עליו חלה התמורה

תמורה. חלה לא אלה ועל ה) הלכה תם.79)שם הוא אם
עצמן. בפני מין הם הנ"ל החמישה כח:80)אבל תמורה

(81– למזבח שהמקדישו עובר מום לבעל דומה אינו ובזה
מום  בעל לבין עובר מום בעל בין בזה חילקו שלא לוקה,

המוריה. בהר וראה ב. הלכה פ"א למעלה עיין קבוע,
ח.82) הלכה למעלה

.‡È‰Úa¯‡ Ô‰ È¯‰ ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¬≈≈«¿»»
ÌeÓ ÏÚa :Ô‰ el‡Â ,¯OÚ83¯Á·n‰ ÔÓ BÈ‡LÂ .84. »»¿≈≈««¿∆≈ƒ«À¿»

ÌÈÙaÓ ¯·‡ ¯qÁÓe85‰Ù¯Ëe .86ÌÈ‡ÏÎÂ .87‡ˆBÈÂ . ¿À«≈»ƒƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿≈
ÔÙ„88Ú·¯Â .89Úa¯Â .90Ì„‡‰ ˙ÈÓ‰LÂ .91„·Úp‰ .92. …∆¿…≈«¿ƒ¿»¿∆≈ƒ»»»«∆¡»

Ô˙‡‰ .‰ˆ˜n‰93¯ÈÁn‰ .94ÔÓÊ ¯qÁÓ .95. «À¿∆»∆¿»«¿ƒ¿À«¿«

ונדמה 83) ואנדרוגינוס וטומטום ד. הלכה פ"א למעלה ראה
(לחם  ה והלכה ג הלכה למעלה ראה מום, בעל בכלל הם
(כסףֿמשנה  כלאים בכלל נדמה כי אומרים ויש משנה).

ה). הלכה ח.84)למעלה הלכה פ"ב למעלה ראה
יא.85) הלכה ד.87)שם.86)שם הלכה למעלה
ו.89)שם.88) הלכה שם.91)שם.90)למעלה
ז.93)שם.92) הלכה למעלה 95)שם.94)למעלה

אמו  שנשחטה אחר שנולד יתום כאן מנה ולא ד. הלכה
אין  אמו שחיטת אחר שנולד שכיון ד), הלכה למעלה (ראה
ועיין  משנה, (כסף דופן יוצא בכלל הוא והרי לידה, זו

ראב"ד).

.·ÈÔÈ¯eÒ‡‰ Ïk96.Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯ÒB‡ ÁaÊn‰ Èa‚Ï »»¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ¿»∆≈
‡Ba¯a „Á‡ ·¯Ú˙ elÙ‡97ÏÒÙÂ Ïk‰ „ÒÙ - ¬ƒƒ¿»≈∆»¿ƒƒ¿««…¿ƒ¿«

ÔlÎÂ .ÁaÊnÏ98ÁaÊnÏ ÔÈ¯zÓ Ô‰È˙B„ÏÂ99ıeÁ ; «ƒ¿≈«¿À»«¿≈∆À»ƒ«ƒ¿≈«
,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰LÂ ˙Èˆ˜Óe ˙„·ÚÂ ˙Úa¯ „ÏeÓƒ¿«ƒ¿««¿∆¡∆∆À¿≈¿∆≈ƒ»∆»»»

Ô˙BÓk ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ Ô„ÏeL100. ∆¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¿»

כח.96) ובתמורה ע: בזבחים הוא 97)משנה מי ניכר ולא
למזבח.98)הפסול. הפסולין ל:99)כל בתמורה משנה

גם  וראה מותרין", וולדותיהן מזבח לגבי האסורים "כל
מו: זרה ולד 100)בעבודה רבא "אמר שם: בתמורה

אסור  נוגחת ולד נרבעו, וולדה היא אסורה, היא הנרבעת ה,
ונעבד  מוקצה ולד אפילו דאמרי, איכא וכו'. נגחו וולדה
(כלומר, בניפחיה" ליה דניחא טעמא? מאי אסור,
חשובה  ונראית ונפוחה, שמינה נראית מעובדת כשהבהמה
רבינו  – ואסור בעובר ליה ניחא הלכך זרה, לעבודה יותר

דאמרי. כאיכא רבינו ופסק גרשום),

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na101B‡ ‰¯·Ú da ‰„·ÚpLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆¿»»¬≈»
dnÚ ÈeˆÓ „Ïe‰ È¯‰L ,˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰˙ÈÓ‰L∆≈ƒ»¿∆»¿»¿À∆∆∆¬≈«»»»ƒ»
Ì‡ Ï·‡ ;‰È¯·È‡Ó ¯·‡k ‰È‰Â ‰ÏÒÙpL ˙Úa¿≈∆ƒ¿¿»¿»»¿≈»≈≈»∆»¬»ƒ
‰˙ÈÓ‰L ¯Á‡ B‡ ‰¯·Ú da ‰„·ÚpL ¯Á‡ ‰¯aÚ˙ƒ¿«¿»««∆∆∆¿»»¬≈»««∆≈ƒ»

ÁaÊnÏ ¯Lk d„ÏÂ È¯‰ -102‡È‰Lk ‰Úa¯ elÙ‡ . ¬≈¿»»»≈«ƒ¿≈«¬ƒƒ¿¿»¿∆ƒ
‰¯aÚ˙ Ck ¯Á‡Â ˙Lc˜Ó103Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . À¿∆∆¿««»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ

,‰¯aÚ˙Â dLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰Â ‰Úa¯ƒ¿¿»¿ƒÀƒ¿««»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
¯zÓ d„ÏeL104‰Ù¯Ë ˙ˆÈa ÁB¯Ù‡ ÔÎÂ .105¯zÓ ∆¿»»À»¿≈∆¿«≈«¿≈»À»

ÁaÊnÏ106. «ƒ¿≈«

את 101) ושהמיתה והמוקצה והנעבדת הנרבעת שוולד
למזבח. אסורין - הוא 102)האדם שם נחמן רב לדעת

אין  רבא, דעת ולפי אליעזר. לר' וגם לרבנן גם הכל, לדברי
(האם  מותר" גורם וזה "זה הסוברים רבנן, לדברי אלא זה

עליה). הבא והזכר הלשון 103)האסורה, לפי שם
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רבנן. דברי ולפי נחמן, רב של הלשון 104)הראשון לפי
השני  הלשון ולפי הכל, לדברי הוא נחמן רב של הראשון

רבנן. לדברי אלא זה שנולד 105)אין אפרוח כלומר,
טריפה. יונה מודים 106)מביצת שהכל במסקנא לא. שם

נסרחת  שהביצה לאחר אלא נרקם האפרוח שאין מפני בזה,
איסורה. בטל ואז כעפר, ונעשית

.„È‰Ó˜Ï ‰ÂÁzLn‰107,˙BÁÓÏ ÔÈ¯zÓ ‰ÈhÁ - «ƒ¿«¬∆¿»»ƒ∆»À»ƒƒ¿»
Ô‰L ÁaÊÓ È¯eq‡ ÏL ˙B„ÏÂÏ eÓ„Â ,epzL È¯‰L∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ≈ƒ¿≈«∆≈

ÔÈ¯zÓ108ÈÈL¯Îa dÓËtL ‰Ó‰a ÔÎÂ .109‰„B·Ú À»ƒ¿≈¿≈»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬»
ÁaÊnÏ ˙¯zÓ - ‰¯Ê110epzL È¯‰L ,111. »»À∆∆«ƒ¿≈«∆¬≈ƒ¿«

לארץ.107) ומחוברת צומחת כשהיא תבואה
נעבד 108) כגון מזבח, איסורי של לוולדות נדמו כלומר,

כאן  ואף נתעברה, ואחרֿכך בה שנעבדה וכו' ונרבע ומוקצה
אלו  דברים ומקור קמח, הוא ועכשיו קמה היה מוקדם

הגמרא. במסקנת מז. זרה הוא 109)בעבודה "כרשינין
(רבינו  לבקר" אותו ומאכילין וכו' כרסנא בערבי הנקרא זרע
תרומות  מהלכות בפי"ב וראה רמ.). שבת המשנה בפירוש

ז. של 110)הלכה הכרשינים עם הבהמה מקריב כי אף
המשנה). מרכבת (ראה שבקרבה זרה כלומר,111)עבודה

מהסוגיא  דבריו ומקור האכילה, ידי על נשתנו הכרשינין
האכילה  מעתה, "אלא בתמיהה: ששאלו לא. בתמורה
ברור  שהדבר הרי – דאסירה?" נמי הכי עבודהֿזרה, כרשיני

למזבח. מותרת עבודהֿזרה בכרשיני בהמה המפטם כי

.ÂËÔÈÁ˜BÏ112ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ˙Ba¯w‰ Ïk113, ¿ƒ»«»¿»ƒ»¿≈»ƒ
ÌeMÓ ‡Ï Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â‡ÏÂ Úa¯Â Ú·B¯ ¿≈¿ƒ»∆…ƒ≈«¿ƒ¿»¿…

.ÏÒÙ ‰fL È‡cÂa Ú„eiL „Ú ,„·ÚÂ ‰ˆ˜Ó ÌeMÓƒÀ¿∆¿∆¡»«∆ƒ»«¿««∆∆ƒ¿»
ÌÚ‰ ÏÓÁ ¯L‡ Ìe‡È·‰ È˜ÏÓÚÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈≈¬»≈ƒ¡ƒ¬∆»«»»

EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ Á·Ê ÔÚÓÏ ¯˜a‰Â Ô‡v‰ ·ËÈÓ ÏÚ114. «≈««…¿«»»¿««¿…««»¡…∆

בברייתא.112) כב: זרה מן 113)עבודה קונים כלומר,
מעשה  מהלכות פ"ג להלן וראה לקרבן. בהמות הגויים
הגוי. מן עולה קרבן שמקבלים ב, הלכה הקרבנות

שמפרש 114) אליעזר כרבי ולא חכמים, לדעת כד: שם
לה'. לזבוח בדמיהם ולקחת למכרם זה פסוק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עדים,1) שם והיו אדם והמית ונרבע רובע דין בו יבאר

זונה  אתנן ודין ומוקצה, ונרבע רובע משום נפסל ומתי
כלב. ומחיר

.‡Úa¯pL ÛBÚ‰ „Á‡Â ‰Ó‰a‰ „Á‡2˙ÈÓ‰L B‡ ∆»«¿≈»¿∆»»∆ƒ¿«∆≈ƒ
Ì„‡‰ ˙‡3„·Ú B‡ ‰ˆ˜‰ B‡4Èa‚Ï ÏeÒt Ïk‰ - ∆»»»À¿»∆¡««…»¿«≈

ÁaÊn‰5. «ƒ¿≈«

נרבע 2) יש ירמיה, רבי "בעי ב: פה, בזבחים אדם. עלֿידי
בעופות, נרבע יש כי ופשטו בעופות", נרבע אין או בעופות
ואתנן  והנעבד והמוקצה "הנרבע בברייתא שנאמר ממה
שפסולים, הרי הבליעה", אבית בגדים מטמאים וכו' ומחיר
ממה  כן למדו - א כג, ובחולין נבילה. אותם עושה ומליקתם
ונעבד  נרבע למעוטי – התורים" "מן יד) א, (ויקרא שנאמר
לכתוב  רבינו ודקדק יש) ד"ה שם זבחים 'תוספות ' (וראה

רובע  עוף שאין בעופות, שייך לא שרובע מפני "שנרבעה",
שם). (זבחים, העוף 3)אשה ופסול ה"ו. פ"ג למעלה ראה

העוף  שוה סקילה שלענין שכשם הבהמה, מפסול ללמוד יש
שוה  קרבן, לענין גם הואֿהדין כז.), ברכות (ראה לבהמה
פסולה  האדם את שהמיתה הבהמה מה לבהמה, העוף
ספר' ('קרית כן העוף אף במשנה) עא. זבחים (ראה לקרבן

המוריה'). והמוקצה 4)ו'הר "הנרבע ב: פה, זבחים ראה
אבית  בגדים מטמאין כולן וכו' ומחיר ואתנן והנעבד
כבהמות. שעופות הרי מנבלתם). (שמליקתם הבליעה"
למעוטי  התורים, "מן כדלהלן: כן שלמדו למעלה וראה

ונעבד". א.5)נרבע עא, וזבחים א. כח, תמורה ראה

.·ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰LÂ Úa¯p‰Â Ú·B¯‰»≈«¿«ƒ¿»¿∆≈ƒ∆»»»ƒ»»
ÌÈ„Ú ÈL6ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ È¯‰ -7ÔÈÏ˜Ò8Ô¯O·e ¿≈≈ƒ¬≈«¿≈»»ƒ¿»ƒ¿»»

‰‡‰a ¯eÒ‡9ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L el‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »«¬»»¿≈»ƒ«¿≈∆≈¬ƒ
dB·bÏ10e¯Ó‡ ‰n·e .11eÈ‰Lk ?ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L «»««»»¿∆≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿∆»

„·Ïa „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔB‚k .ËBÈ„‰Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿∆¿¿∆»»»≈∆»ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡ ,ÔÈ˜˙BL ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ«¿»ƒ««ƒ

„Ú ÔÈ‡LÏÏk12ÌÈÏÚa‰Â „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ . ∆≈≈¿»»»»≈∆»¿«¿»ƒ
ÁaÊnÏ Û‡ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ13. «¿ƒƒ¬≈≈À»ƒ««ƒ¿≈«

א.6) עא, זבחים א. כח, תמורה א. מא, בכורות ראה
ב. נז, לא 7)וקידושין אבל האדם, את והמית נרבע לענין

וראה  פה: (זבחים אשה רובע עוף שאין רובע לענין
טוֿטז)8)למעלה). כ, (ויקרא ונרבע ברובע שנאמר

הבהמה  ואת יומת, מות בבהמה שכבתו יתן אשר "ואיש
אותה, לרבעה בהמה כל אל תקרב אשר ואשה תהרוגו.
בם". דמיהם יומתו מות הבהמה, ואת האשה את והרגת
בסקילה, הם אלו מיתות כי פי"א קדושים ב'ספרא' ואמרו
"וכי  כח) כא, (שמות האדם את שהמית שור אצל ונאמר
ולא  השור יסקל סקול ומת, אשה את או איש את שור יגח
שור  "אחד שם דרשב"י במכילתא ואמרו בשרו" את יאכל

ועוף". וחיה בהמה כל שכתוב 9)ואחד שחטן. אם אפילו
את  יאכל "ולא שם) (שמות האדם את שהמית שור לענין
כא: (בפסחים אלעזר רבי אמר אבהו רבי ואמר בשרו",
לא  שנאמר מקום "כל שם) וקידושין קיד. וחולין מא. וב"ק
איסור  ואחד אכילה איסור אחד תאכלו, לא תאכל לא יאכל
וגם  בנבילה". לך שפירט כדרך הכתוב לך שיפרט עד הנאה,
נלמד  וזה שם. קידושין ראה בהנאה, אסורים ונרבע רובע

שם. בריטב"א ראה שהמית, ב 10)משור ע, זבחים ראה
במשנה. בהלכה 11)- ראה במשנה, - א כח, תמורה

ה"ו. ופ"ג "כמיתת 12)הקודמת, מד.) (בבאֿקמא שאמרו
עדים  בשני היא בעלים ומיתת השור", מיתת כך הבעלים,
בעד  אפילו אסור להקרבה אבל סו.) קידושין רש"י (ראה
שם. וקידושין ותמורה בכורות ראה בבעלים, או אחד,

אח 13) עד לו אמר אביי, "ואמר שם: שורך בקידושין ד
הבעל  אם אלא נאמן שאינו הרי נאמן", – שותק והלה נרבע
וראה  (כסףֿמשנה). נאמן אינו מכחיש היה אם אבל שותק,

קיימי. מזבח לגבי לאו ד"ה שם רש"י גם

.‚˙‡ ‰˙ÈÓ‰L „Ú ‰eÁÈb‰Â da e˜ÁOL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¬»¿ƒƒ»«∆≈ƒ»∆
‡È‰L ÈtÓ ,ÁaÊnÏ ‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ì„‡‰»»»¬≈¿≈»«ƒ¿≈«ƒ¿≈∆ƒ
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‰Òe‡k14Úa¯ B‡ Ú·B¯ ÌeMÓ ˙ÏÒÙ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ . «¬»≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈«ƒ¿»
dÚ·¯L Ì„‡‰ ‰È‰iL „Ú15ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa «∆ƒ¿∆»»»∆¿»»∆≈«»ƒ¿

„Á‡16ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈa Ï‡¯OÈ ÔÈa .17ÔÈa]18[ ∆»≈ƒ¿»≈≈≈»ƒ≈
„·Ú19‡e‰ Ì„‡‰ Ì‡Â .‰ÏÒÙ Ì„‡ dÚ·¯e ÏÈ‡B‰ , ∆∆ƒ¿»»»»ƒ¿¿»¿ƒ»»»

‰È‰zL „Ú ˙ÏÒÙ dÈ‡ - ‰Ó‰a‰ ÔÓ Úa¯pL∆ƒ¿«ƒ«¿≈»≈»ƒ¿∆∆«∆ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ˙Úa¯p‰ ‰M‡‰20‡‰È B‡ , »ƒ»«ƒ¿«««»»ƒ¿∆»¿≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Úa¯p‰ LÈ‡‰21. »ƒ«ƒ¿»∆≈«»ƒ¿∆»

כרב 14) ופסק ושמואל, רב בזה נחלקו - ב מ, בבבאֿקמא
לוולד  דומה זה ואין (כסףֿמשנה). באיסורין כמותו שהלכה
זאת  ובכל באונס, היה שהוולד האדם, את שהמיתה בהמה
עצם  כל שכאן – הי"ב) פ"ג למעלה (ראה לקרבן אסור הוא
ברצון. ההריגה עצם היה שם ואילו באונס, היה הפעולה

המוריה'. ב'הר תחלה 15)וראה ופירש ב"רובע" התחיל
בסמוך. להלן יפרש רובע ואילו בפחות 16)"נרבע", אבל

מה.). נדה (משנה, למזבח פוסל ואינו ביאה, ביאתו אין מזה
שהרי 17) ה"ב), למעלה (ראה עדים בשני רבעה אפילו ובזה

מהל' בפ"ט (ראה ידו על נהרגת אינה בהמה, שרבע הגוי
אסורה  לגוי הנרבעת שאף זה, לדבר ומקור ה"ו). מלכים
הט"ו) פ"ג למעלה (הובא ב כב, זרה בעבודה הוא למזבח,
חוששין  ואין לקרבן, בהמה מהגויים) =) מהן "לוקחין כי
ולא  מוקצה משום ולא נרבע משום ולא רובע משום לא
למזבח. אסורה – רבעה שהגוי ידוע שאם הרי נעבד", משום

שהובא 18) מג"ע, ובדפוס וויניציאה, רומי בדפוסי הוא כן
רוקח'. כאשה,19)ב'מעשה במצוות שחייב כנעני עבד

אוסרה. שהעבד כלֿשכן ברביעתו, אוסרה הגוי ואם
"בת 20) ב: מד, בנדה ראה ביאה, זו אין מזה בפחות אבל

אחד  עליה בא וכו', בביאה מתקדשת אחד ויום שנים שלש
פטורה, והיא עליה מומתין בתורה, האמורות העריות מכל
- ב נה, בסנהדרין ואמרו בעין", אצבע כנותן מכן פחות
כשם  כי רבינו וסובר העריות". מכל "אחד בכלל בהמה שגם
ויום  שנים שלש בת היא אם אלא ידה על מומתין שלא
שנים  שלש בת שתהיה עד למזבח נאסרת לא כן כמו אחד,
אבל  וחייבין. ד"ה סוף שם ב'תוספות' הוא וכן אחד, ויום

שבע  קטן שלענין שכיון כתב, בהשגות אמרו הראב"ד ל,
את  ופוסל וכו' אחד ויום שנים תשע "בן מה.) (נדה במשנה
ויום  שנים שלש בת לענין ואילו המזבח", גבי מעל הבהמה
גבי  מעל הבהמה את שפוסלת במשנה אמרו לא אחד,
זה  מתוך – שנבעל קטן לענין כן אמרו לא כן וכמו המזבח,
תשע  בן שיהיה צריך הרובע הוא האדם אם רק כי נראה,
ביאה, זו ואין נהנית, הבהמה אין שבפחות אחד, ויום שנים
בפחות  אפילו אדם, הוא והנרבע בהמה הוא הרובע אם אבל
ויום  שנים משלש ופחות בזכר, אחד ויום שנים תשע מבן
בפחות  גם נהנית שהבהמה נאסרת, הבהמה – בנקבה אחד

שלוש. מבן ובפחות תשע שבמשנה 21)מבן אףֿעלֿפי
סובר  – הרובע הוא הקטן אם אלא כן אמרו לא שם) (נדה,

הראב"ד. בדעת למעלה וראה ביניהם. לחלק שאין רבינו

.„?‰ˆ˜Ó ÌeMÓ ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÒtz È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ»≈«¿≈»»ƒÀ¿∆
ÌÈ¯Ók‰ Ô‰a eOÚiMÓ22‰OÚÓ23d˙B‡ eÊÊ‚iL ÔB‚k , ƒ∆«¬»∆«¿»ƒ«¬∆¿∆ƒ¿¿»

‰¯Ê ‰„B·Ú ÌLÏ da e„·ÚÈ B‡24ÌÈ¯·„a Ï·‡ .25 ««¿»¿≈¬»»»¬»ƒ¿»ƒ
‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Lc˜‰ ÔÈ‡L ,‰ˆ˜Ó ‰OÚ BÈ‡26. ≈«¬∆À¿∆∆≈∆¿≈«¬»»»

עבודהֿזרה.22) בבית המשמשים רב 23)הם בר כרבא
אלא  אסור מוקצה ש"אין כט.) (תמורה יצחק רב אמר אדא
אסור  מוקצה "אין שם גרס שרבינו ונראה שיעבדו", עד
פ"ה  זרה עבודה בתוספתא הוא וכן משיעבדו", אלא
משנעשה  מוקצה, נקרא "מאימתי (5 469 עמ' (צוקרמנדל
וכפי  (26 555 (עמוד פ"ד בתמורה שם הוא וכן מעשה". בו
מכח  רבינו על השיג והראב"ד שם. ברש"י ראשון פירוש
עד  אלא אסור שאינו להיפך, ופירשה שלפנינו, הנוסחא
השני  הפירוש וכפי מותר, - מכאן לאחר אבל שיעבדו,

כסףֿמשנה. ועי' לשם 24)שברש"י. צמרה גוזז כלומר,
או  קרון משיכת כגון לצרכיה, עמה משתמש או עבודהֿזרה
של  מימרא שם, (תמורה עבודהֿזרה לצורך אחרת עבודה

יוחנן). בלבד.25)רבי בדיבור הקצאה אלא 26)כלומר,
ושם. שם ותוספתא שם גמרא במעשה,

.‰ÔÈa BlL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,Úa¯p‰Â Ú·B¯‰»≈«¿«ƒ¿»≈∆»¿»«¿≈»∆≈
ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,B¯·Á ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¬≈≈¿…∆≈¿»≈¿»
- dLc˜‰ ¯Á‡Ï ÔÈa dLc˜‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ¿≈∆¿≈»≈¿««∆¿≈»

ÁaÊnÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰27BlL ‰È‰ Ì‡ ,‰ˆ˜n‰ Ï·‡ . ¬≈¬»«ƒ¿≈«¬»«À¿∆ƒ»»∆
B‡ B¯·Á ÏL ‰ˆ˜‰ ;ÏÒÙ - LÈc˜iL Ì„˜ ‰ˆ˜‰Â¿À¿»…∆∆«¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈ‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰L ¯Á‡ BlL ‰ˆ˜‰L∆ƒ¿»∆««∆ƒ¿ƒ¬≈∆À»∆≈

BlL BÈ‡L ¯·„ ‰ˆ˜Ó Ì„‡28. »»«¿∆»»∆≈∆

משל 27) ובין משלו בין "הנרבע שם: תמורה תוספתא,
בין  בשוגג בין הקדשו, לאחר בין הקדשו לפני בין חבירו,
מזבח". לגבי פסול - ברצון ובין באונס בין במזיד,
"רובע  אמרו: (4 353 (עמ' פ"ד בבאֿקמא ובתוספתא
ב'קרית  וראה וכו'". חבירו משל ובין משלו בין ונרבע,

שלו 28)ספר'. "(מ)מוקצה פ"ו, סוף זרה עבודה תוספתא,
מותר  חבירו ושל ראשון), ובדפוס ווין בכת"י הוא (כן אסור
הקדשו  לאחר אסור, הקדשו לפני ושם), שם הוא (כן
שלו  "מוקצה שם: תמורה בתוספתא, גם וראה מותר",

מותר". חברו ושל אסור,

.ÂÔÈa ,B¯·Á ÏL ÔÈa BlL „·ÚL ÔÈa ,„·Úp‰Ò‡a «∆¡»≈∆»«∆≈∆¬≈≈¿…∆
Lc˜‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈ƒ¿≈∆¿≈

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Lc˜‰ ¯Á‡Ï ÔÈa29ÏtiL „Ú ‰Ú¯ÈÂ ; ≈¿««∆¿≈¬≈∆»¿ƒ¿∆«∆ƒ…
e¯‡aL BÓk ,Ba ‰„tÈÂ Úe·˜ ÌeÓ Ba30- „·Úp‰Â . »«¿ƒ»∆¿∆≈«¿¿«∆¡»
ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈÏÚM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰31Èetˆ ÏkL ;32 ¿…«∆»»¬ƒ«ƒ¿≈«∆»ƒ

‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ „·Ú33,¯eÒ‡ ‡e‰ - ‰ˆ˜n‰ Ï·‡ . ∆¡»¬ƒ«¬»»¬»«À¿∆»
ÁaÊnÏ ¯zÓ ÂÈÏÚM ‰Óe34. «∆»»À»«ƒ¿≈«

חבירו,29) של ובין משלו בין "ונעבד שם: תמורה תוספתא,
במזיד  ובין בשוגג בין הקדשו, לאחר ובין הקדשו לפני בין
אלו  (מילים פסול ברצון כשר, באונס מזבח, לגבי פסול -
ב'חסדי  משנה' ב'כסף וראה בסיפא, שכתוב למה סותרות
דר' בריה הלל ר' ערך ואמוראים' תנאים וב'יחוסי דוד'
ובין  באונס בין אותו, שעובדין כל נעבד, איזהו ולס).
"איזהו  א: נד, זרה עבודה בברייתא גם הוא וכן ברצון".
באונס  בין במזיד ובין בשוגג בין אותו שעובדים כל נעבד,
"איזהו  פ"ו: זרה עבודה תוספתא גם וראה ברצון", ובין
ופירוש  במזיד". בין בשגגה בין אותו שעובדין כל נעבד,
צריך  ואין הבהמה, את לעבוד הגוים שאנסוהו "באונס",
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‰Òe‡k14Úa¯ B‡ Ú·B¯ ÌeMÓ ˙ÏÒÙ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ . «¬»≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈«ƒ¿»
dÚ·¯L Ì„‡‰ ‰È‰iL „Ú15ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa «∆ƒ¿∆»»»∆¿»»∆≈«»ƒ¿

„Á‡16ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈa Ï‡¯OÈ ÔÈa .17ÔÈa]18[ ∆»≈ƒ¿»≈≈≈»ƒ≈
„·Ú19‡e‰ Ì„‡‰ Ì‡Â .‰ÏÒÙ Ì„‡ dÚ·¯e ÏÈ‡B‰ , ∆∆ƒ¿»»»»ƒ¿¿»¿ƒ»»»

‰È‰zL „Ú ˙ÏÒÙ dÈ‡ - ‰Ó‰a‰ ÔÓ Úa¯pL∆ƒ¿«ƒ«¿≈»≈»ƒ¿∆∆«∆ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ˙Úa¯p‰ ‰M‡‰20‡‰È B‡ , »ƒ»«ƒ¿«««»»ƒ¿∆»¿≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Úa¯p‰ LÈ‡‰21. »ƒ«ƒ¿»∆≈«»ƒ¿∆»

כרב 14) ופסק ושמואל, רב בזה נחלקו - ב מ, בבבאֿקמא
לוולד  דומה זה ואין (כסףֿמשנה). באיסורין כמותו שהלכה
זאת  ובכל באונס, היה שהוולד האדם, את שהמיתה בהמה
עצם  כל שכאן – הי"ב) פ"ג למעלה (ראה לקרבן אסור הוא
ברצון. ההריגה עצם היה שם ואילו באונס, היה הפעולה

המוריה'. ב'הר תחלה 15)וראה ופירש ב"רובע" התחיל
בסמוך. להלן יפרש רובע ואילו בפחות 16)"נרבע", אבל

מה.). נדה (משנה, למזבח פוסל ואינו ביאה, ביאתו אין מזה
שהרי 17) ה"ב), למעלה (ראה עדים בשני רבעה אפילו ובזה

מהל' בפ"ט (ראה ידו על נהרגת אינה בהמה, שרבע הגוי
אסורה  לגוי הנרבעת שאף זה, לדבר ומקור ה"ו). מלכים
הט"ו) פ"ג למעלה (הובא ב כב, זרה בעבודה הוא למזבח,
חוששין  ואין לקרבן, בהמה מהגויים) =) מהן "לוקחין כי
ולא  מוקצה משום ולא נרבע משום ולא רובע משום לא
למזבח. אסורה – רבעה שהגוי ידוע שאם הרי נעבד", משום

שהובא 18) מג"ע, ובדפוס וויניציאה, רומי בדפוסי הוא כן
רוקח'. כאשה,19)ב'מעשה במצוות שחייב כנעני עבד

אוסרה. שהעבד כלֿשכן ברביעתו, אוסרה הגוי ואם
"בת 20) ב: מד, בנדה ראה ביאה, זו אין מזה בפחות אבל

אחד  עליה בא וכו', בביאה מתקדשת אחד ויום שנים שלש
פטורה, והיא עליה מומתין בתורה, האמורות העריות מכל
- ב נה, בסנהדרין ואמרו בעין", אצבע כנותן מכן פחות
כשם  כי רבינו וסובר העריות". מכל "אחד בכלל בהמה שגם
ויום  שנים שלש בת היא אם אלא ידה על מומתין שלא
שנים  שלש בת שתהיה עד למזבח נאסרת לא כן כמו אחד,
אבל  וחייבין. ד"ה סוף שם ב'תוספות' הוא וכן אחד, ויום

שבע  קטן שלענין שכיון כתב, בהשגות אמרו הראב"ד ל,
את  ופוסל וכו' אחד ויום שנים תשע "בן מה.) (נדה במשנה
ויום  שנים שלש בת לענין ואילו המזבח", גבי מעל הבהמה
גבי  מעל הבהמה את שפוסלת במשנה אמרו לא אחד,
זה  מתוך – שנבעל קטן לענין כן אמרו לא כן וכמו המזבח,
תשע  בן שיהיה צריך הרובע הוא האדם אם רק כי נראה,
ביאה, זו ואין נהנית, הבהמה אין שבפחות אחד, ויום שנים
בפחות  אפילו אדם, הוא והנרבע בהמה הוא הרובע אם אבל
ויום  שנים משלש ופחות בזכר, אחד ויום שנים תשע מבן
בפחות  גם נהנית שהבהמה נאסרת, הבהמה – בנקבה אחד

שלוש. מבן ובפחות תשע שבמשנה 21)מבן אףֿעלֿפי
סובר  – הרובע הוא הקטן אם אלא כן אמרו לא שם) (נדה,

הראב"ד. בדעת למעלה וראה ביניהם. לחלק שאין רבינו

.„?‰ˆ˜Ó ÌeMÓ ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÒtz È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ»≈«¿≈»»ƒÀ¿∆
ÌÈ¯Ók‰ Ô‰a eOÚiMÓ22‰OÚÓ23d˙B‡ eÊÊ‚iL ÔB‚k , ƒ∆«¬»∆«¿»ƒ«¬∆¿∆ƒ¿¿»

‰¯Ê ‰„B·Ú ÌLÏ da e„·ÚÈ B‡24ÌÈ¯·„a Ï·‡ .25 ««¿»¿≈¬»»»¬»ƒ¿»ƒ
‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Lc˜‰ ÔÈ‡L ,‰ˆ˜Ó ‰OÚ BÈ‡26. ≈«¬∆À¿∆∆≈∆¿≈«¬»»»

עבודהֿזרה.22) בבית המשמשים רב 23)הם בר כרבא
אלא  אסור מוקצה ש"אין כט.) (תמורה יצחק רב אמר אדא
אסור  מוקצה "אין שם גרס שרבינו ונראה שיעבדו", עד
פ"ה  זרה עבודה בתוספתא הוא וכן משיעבדו", אלא
משנעשה  מוקצה, נקרא "מאימתי (5 469 עמ' (צוקרמנדל
וכפי  (26 555 (עמוד פ"ד בתמורה שם הוא וכן מעשה". בו
מכח  רבינו על השיג והראב"ד שם. ברש"י ראשון פירוש
עד  אלא אסור שאינו להיפך, ופירשה שלפנינו, הנוסחא
השני  הפירוש וכפי מותר, - מכאן לאחר אבל שיעבדו,

כסףֿמשנה. ועי' לשם 24)שברש"י. צמרה גוזז כלומר,
או  קרון משיכת כגון לצרכיה, עמה משתמש או עבודהֿזרה
של  מימרא שם, (תמורה עבודהֿזרה לצורך אחרת עבודה

יוחנן). בלבד.25)רבי בדיבור הקצאה אלא 26)כלומר,
ושם. שם ותוספתא שם גמרא במעשה,

.‰ÔÈa BlL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,Úa¯p‰Â Ú·B¯‰»≈«¿«ƒ¿»≈∆»¿»«¿≈»∆≈
ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,B¯·Á ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¬≈≈¿…∆≈¿»≈¿»
- dLc˜‰ ¯Á‡Ï ÔÈa dLc˜‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ¿≈∆¿≈»≈¿««∆¿≈»

ÁaÊnÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰27BlL ‰È‰ Ì‡ ,‰ˆ˜n‰ Ï·‡ . ¬≈¬»«ƒ¿≈«¬»«À¿∆ƒ»»∆
B‡ B¯·Á ÏL ‰ˆ˜‰ ;ÏÒÙ - LÈc˜iL Ì„˜ ‰ˆ˜‰Â¿À¿»…∆∆«¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈ‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰L ¯Á‡ BlL ‰ˆ˜‰L∆ƒ¿»∆««∆ƒ¿ƒ¬≈∆À»∆≈

BlL BÈ‡L ¯·„ ‰ˆ˜Ó Ì„‡28. »»«¿∆»»∆≈∆

משל 27) ובין משלו בין "הנרבע שם: תמורה תוספתא,
בין  בשוגג בין הקדשו, לאחר בין הקדשו לפני בין חבירו,
מזבח". לגבי פסול - ברצון ובין באונס בין במזיד,
"רובע  אמרו: (4 353 (עמ' פ"ד בבאֿקמא ובתוספתא
ב'קרית  וראה וכו'". חבירו משל ובין משלו בין ונרבע,

שלו 28)ספר'. "(מ)מוקצה פ"ו, סוף זרה עבודה תוספתא,
מותר  חבירו ושל ראשון), ובדפוס ווין בכת"י הוא (כן אסור
הקדשו  לאחר אסור, הקדשו לפני ושם), שם הוא (כן
שלו  "מוקצה שם: תמורה בתוספתא, גם וראה מותר",

מותר". חברו ושל אסור,

.ÂÔÈa ,B¯·Á ÏL ÔÈa BlL „·ÚL ÔÈa ,„·Úp‰Ò‡a «∆¡»≈∆»«∆≈∆¬≈≈¿…∆
Lc˜‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈ƒ¿≈∆¿≈

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Lc˜‰ ¯Á‡Ï ÔÈa29ÏtiL „Ú ‰Ú¯ÈÂ ; ≈¿««∆¿≈¬≈∆»¿ƒ¿∆«∆ƒ…
e¯‡aL BÓk ,Ba ‰„tÈÂ Úe·˜ ÌeÓ Ba30- „·Úp‰Â . »«¿ƒ»∆¿∆≈«¿¿«∆¡»
ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈÏÚM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰31Èetˆ ÏkL ;32 ¿…«∆»»¬ƒ«ƒ¿≈«∆»ƒ

‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ „·Ú33,¯eÒ‡ ‡e‰ - ‰ˆ˜n‰ Ï·‡ . ∆¡»¬ƒ«¬»»¬»«À¿∆»
ÁaÊnÏ ¯zÓ ÂÈÏÚM ‰Óe34. «∆»»À»«ƒ¿≈«

חבירו,29) של ובין משלו בין "ונעבד שם: תמורה תוספתא,
במזיד  ובין בשוגג בין הקדשו, לאחר ובין הקדשו לפני בין
אלו  (מילים פסול ברצון כשר, באונס מזבח, לגבי פסול -
ב'חסדי  משנה' ב'כסף וראה בסיפא, שכתוב למה סותרות
דר' בריה הלל ר' ערך ואמוראים' תנאים וב'יחוסי דוד'
ובין  באונס בין אותו, שעובדין כל נעבד, איזהו ולס).
"איזהו  א: נד, זרה עבודה בברייתא גם הוא וכן ברצון".
באונס  בין במזיד ובין בשוגג בין אותו שעובדים כל נעבד,
"איזהו  פ"ו: זרה עבודה תוספתא גם וראה ברצון", ובין
ופירוש  במזיד". בין בשגגה בין אותו שעובדין כל נעבד,
צריך  ואין הבהמה, את לעבוד הגוים שאנסוהו "באונס",
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שאמרו  כמו ולא חבירו, בבהמת ואפילו מעשה, בה שיעשה
בה  לעשות צריך חבירו "בהמת שם: זרה, עבודה בגמרא
שרק  משנה' ה'כסף שמחלק כמו ולא לאסרה", כדי מעשה
צריך  אין לגבוה לאסרה אבל מעשה, צריך להדיוט לאסרה
ה"א  זרה עבודה מהל' פ"ח למעלה פסק רבינו שהרי מעשה,
להדיוט  אסרה לא חבירו, בבהמת מעשה שעשה אף כי
דברי  על סמך אבל שלו, שאינו דבר אוסר אדם שאין
נאסר  שאינו אע"פ "הנעבד כי ה"ג) פ"ז (כלאים ה'ירושלמי'
גם  ראה שלו, שאינו דבר אוסר אדם אין (שהרי להדיוט
עשה  אם בין הבדל אין זה ולפי לגבוה", נאסר הט"ו) להלן
('אור  לעולם אסור שלגבוה מעשה, עשה לא אם ובין מעשה

מעיין). לענין ה"ז להלן וראה פ"ג 30)שמח', למעלה
ומה 31)ה"י. הוא וכו' "הנעבד א: כח, תמורה משנה,

אסור". וכו'.32)שעליו וזהב כסף כגון שעליו מה כלומר,
וזהב 33) כסף תחמוד "לא כה) ז, (דברים שנאמר להדיוט,

להדיוט  שאסור ומכיון כח:). (תמורה לך" ולקחת עליהם
ישראל, "ממשקה טו) מה, (יחזקאל שנאמר לגבוה, גם נאסר
ה. מנחות מח. (פסחים ואמרו ולשלמים". ולעולה למנחה
מהאסור  ולא לישראל, המותר מן כט.) ותמורה צ: חולין ו.

ע  הנעבד אבל בהנאה לישראל, לישראל מותר כי אף צמו,
מן  שנמעט למזבח, אסור ה"א), זרה עבודה מהל' (פ"ח
היה  לא אם אפילו זה ולפי ה"ו), פ"ג למעלה (ראה הפסוק
אסור  הוא הרי אותו, שעבדו בשעה הנעבד, על הציפוי
שכתב  שם, בתמורה המשנה בפירוש ראה אבל למזבח.
למזבח, אסורים שעליו שמה שאמרו למה הטעם רבינו
של  וזהב כסף מהֿשאיןֿכן נעבד, והזהב הכסף שגם משום
כי  מדבריו, נשמע מותר. הוא הרי – נעבד שלא המוקצה
– שנעבד בשעה עליו היה שלא הנעבד של והזהב הכסף

למזבח. עצמו 34)מותר שהמוקצה א. כח, תמורה משנה,
במה  אבל ה"ד), למעלה (ראה מעשה בו שעשו משום אסור
"כסף  ומטעם שם). המשנה, (פירוש מעשה עשו לא שעליו
על  אלא כן נאמר שלא לאסור, אין כן גם עליהם" וזהב

ספר'). ('קרית משמשיה על ולא עצמה, עבודהֿזרה

.Ê¯‰Ï ‰ÂÁzLn‰35¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿«¬∆¿«««ƒ∆À»
‰‡‰a36ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈ·‡ È¯‰ -37ÔÎÂ . «¬»»¬≈¬»»¬ƒ«ƒ¿≈«¿≈

Bˆ¯‡a Ú·Bp‰ ÔÈÚÓÏ ‰ÂÁzLn‰38ÂÈÓÈÓ È¯‰ - «ƒ¿«¬∆¿«¿»«≈«¿«¿¬≈≈»
CqÏ ÔÈÏeÒt39‰¯L‡ .40‰ÏËaL41ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ¿ƒ¿«≈¬≈»∆»¿»≈¿ƒƒ

‰Î¯ÚnÏ ÌÈ¯Ê‚ ‰pnÓ42- ‰Ó‰·Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . ƒ∆»¿»ƒ««¬»»¿≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿≈»
È„‚·Ï ÏeÒt dlL ¯Óˆ Ck ,ÁaÊnÏ ‰ÏÒÙpL ÌLk¿≈∆ƒ¿¿»«ƒ¿≈«»∆∆∆»»¿ƒ¿≈

˙B¯ˆBˆÁÏ ÔÈÏeÒt ‰È¯˜Â ,‰p‰k43‰È˜BLÂ ,44 ¿À»¿«¿∆»¿ƒ«¬¿¿∆»
ÔÈÓÈÏ ‰ÈÚÓ È·e ,ÔÈÏÈÏÁÏ45ÏeÒt Ïk‰ ,46. «¬ƒƒ¿≈≈∆»¿ƒƒ«…»

כאן 35) גם לפרש צריך מעיין, גבי להלן שכתבנו מה לפי
שלו. כי 36)בהר שם, זרה עבודה בהל' ראה להדיוט,

אףֿעלֿפי  אדם עשהו ולא אדם יד תפיסת בו שאין "כל
בהנאה". מותר זה הרי לבנות 37)שנעבד, אסור כלומר,

זרה  בעבודה חמא בר רמי בעיית והיא ההר, מאבני מזבח
מותר  (אם למזבח מהו אבניו להר, "המשתחוה א: מו,
(שם  רבא ופשטה חננאל) רבינו – לא או מזבח מהן לבנות
אסור  להדיוט, בתלוש שמותר אתנן "ומה מקלֿוחומר: מו:)
זונה  אתנן תביא לא יט) כג, (דברים דכתיב לגבוה, במחובר

שאסור  נעבד במחובר, שנא ולא תלוש שנא לא כלב, ומחיר
לגבוה". במחובר שאסור דין אינו להדיוט, בתלוש

בתוך 38) נשארים המים כן וכמו ברשותו, נובע כלומר,
ברשות  נובע אם אבל לשדותיו, מחוץ יוצאים ואינם שדותיו
בנובע  כן וכמו נט.), מז. (שם נאסרים המים אין הרבים
ואףֿעלֿפי  שלו. שאינו דבר אוסר אדם אין אחר, בשדה
אוסר  אדם קרבן שלגבי ה"ו, למעלה רבינו פסק שבבהמה
איסור  שהרי כן, הדבר אין במחובר – שלו שאינו דבר
למעלה), (ראה מאתנן בקלֿוחומר נלמד לגבוה מחובר
אחרים  של בבהמה ולא שלו, בבהמה אלא שייך אינו ואתנן

שמח'). המשתחוה 39)('אור רבה, "בעי א: מז, שם
סגיד, קא דקמיה למיא וכו', לנסכים מהו מימיו למעיין,
לפניו  עכשיו רואה שהוא למים =) אזלו קמאי וקמאי
לדברונא  דילמא או שם) רש"י – להם הלכו והרי השתחוה,
והרי  השתחוה, והילוכו נהר של לקילוח =) סגיד" קא דמיא
רבינו  פסק ומספק נפשטה, ולא שם) רש"י – נעבד הנהר כל
לא  למה זה על תמה והלחםֿמשנה (כסףֿמשנה. לחומרא
ראה  הספיקות, בכל שכתב כמו הורצה שבדיעבד כתב,

הי"ב). עבודהֿזרה.40)להלן לשם אותו שעבדו אילן
שמותרת 41) עבודהֿזרה, מלהיות אותה ביטל שהגוי

ה"ח). זרה עבודה מהל' (פ"ח להדיוט בהנאה
באשרה 42) מודים "הכל ה"ב: פ"א ביכורים 'ירושלמי'

(ראה  למערכה" גזירים ממנה מביאים שאין שבטלה,
-43)משנהֿלמלך). א לו, שבת ראה לשופרות, כלומר,

חצוצרות. נקראים השוק 44)ששופרות של העצם כלומר,
בשעת  במקדש הלוים בו שיחללו חליל, לעשותו פסול

במשנה). נ. סוכה (ראה השואבה בית כלומר,45)שמחת
נא:). שם (ראה כינור של לנימים הן 46)פסול אלו כל

א. מז, זרה עבודה במס' נפשטו שלא בעיות

Á47.‰OÚÈ ‡Ï - ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ÌL Ba LiL Ïk…∆≈≈«¬»»»…≈»∆
‰‡‰a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰ ˙Î‡ÏÓÏ48. ƒ¿∆∆«…∆««ƒ∆À»«¬»»

49?Ô˙‡ e‰Ê È‡50‰Ê ¯·c CÈÏ ‡‰ :‰BÊÏ ¯ÓB‡‰ ≈∆∆¿»»≈¿»≈ƒ»»∆
C¯ÎOa51˙È˙ek ‰BÊ „Á‡ .52‰ÁÙL B‡53B‡ ƒ¿»≈∆»»ƒƒ¿»

ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ˙ÈÏ‡¯OÈ54Ï·‡ . ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ∆¿»»»≈«»≈»ƒ¬»
‰Èet‰55Ô‰k ‰È‰ elÙ‡ ,56¯zÓ dp˙‡ -57ÔÎÂ . «¿»¬ƒ»»…≈∆¿«»À»¿≈

‰Â¯Ú ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯zÓ dp˙‡ - ‰c BzL‡58. ƒ¿ƒ»∆¿«»À»««ƒ∆ƒ∆¿»

"איזהו 47) לפני להלן להיות צריכה ה"ח שתחילת נראה
אריה'). בן ('הגהות טעם 48)אתנן" ונתינת כלל הוא

המוריה'. ב'הר ראה כנ"ל.49)להקודם, להיות, צריך כן
למזבח.50) אסור זונה אתנן כי ה"ז, פ"ג למעלה ראה
א.51) כט, תמורה זאת 52)משנה, ולמדו ב. כט, תמורה

כג, (דברים באתנן נאמר תועבה". – "תועבה בגזירהֿשוה
ונאמר  אלקיך", ה' תועבה כי וגו' זונה אתנן תביא "לא יט)
האלה". התועבות מכל יעשה אשר כל "כי כט) יח, (ויקרא
הכי  בה, תופסין קידושין שאין עריות ויקרא) =) להלן מה
קידושין  אין ובגויה בה", תופסין קידושין אין (=באתנן) נמי

במשנה. - ב סו, בקידושין ראה כט,53)תופסין, תמורה
ותלין  זה טלה הוליך לחבירו האומר "וכן במשנה: - א
אומרים  וחכמים אתנן, אינו אומר רבי עבדי, אצל שפחתך
דברי  כי יצחק, רב בר שמואל אמר ל.) (שם ובגמרא אתנן".
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שאסור  ובנים אשה לו ובאין עברי, בעבד הם המשנה
שפחה  אתנן חכמים שלדעת הרי ה"י), להלן (ראה בשפחה

אתנן. הוא האלמנה.54)הרי על הבא גדול כהן כגון
היתה  אלאֿאםֿכן נאסר אתנן אין כי ברורה, רבינו ודעת
הנ"ל  המשנה על שם שהקשו ממה לכך וראיה עבירה, ביאת
כולם, דברי לפי והוא שרי", מישרא לעבד שפחה "והא
אין  אביי דלדברי - ב כט, שם ורבא אביי של והמחלוקת
תופסין  שאין מעריות, היא אם אלא ישראל זונה אתנן איסור
בהן  שתופסין לאוין מחייבי היא אם אבל קידושין , בהן
בחייבי  שאפילו סובר ורבא אסור, אתננה אין – קידושין
לפי  אסור, אתננה קידושין, בהן שתופסין אף לאוין,
אתננה  גויה זונה מה גויה, מזונה ישראלית זונה שלומדים
כרבא. רבינו ופסק אסור. אתננה ישראלית זונה אף אסור,

תמורה,55) (ראה זונה עשאה לא הפנויה על הבא דפנוי
וחללה 56)שם). זונה "אשה ז) כא, (ויקרא אצלו שנאמר

לכהן. אף לזונה נחשבת הפנויה על הבא אין יקחו", לא
כרבי 57) ולא זונה, עשאה לא הפנויה על הבא שפנוי

שם. תמורה ראה זמן,58)אליעזר, לאחר לו שמותרת כיון
לו). הבאות ד"ה שם רש"י ועי' שם, (תמורה ורב וכרבי

.Ë‡O59˙ÓÁÓ dÏ ÔziL Ïk - ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ »»««≈«»≈»ƒ…∆ƒ≈»≈¬«
‰ÏÈÚa60¯eÎf‰Â .¯eÒ‡Â Ô˙‡ ‰Ê È¯‰61Bp˙‡ - ¿ƒ»¬≈∆∆¿»¿»¿«¿∆¿«
¯eÒ‡62¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÚBaÏ Ô˙‡ ‰M‡‰ ‰˙ . »»¿»»ƒ»∆¿»«≈¬≈∆À»

Ô˙‡ ÌeMÓ63. ƒ∆¿»

שאףֿעלֿפי 59) הקודמת) (הלכה שלמעלה מנדה זאת למד
שהיא  לא אם אסור שאתננה לומר מקום היה אשתו, שהיא
אףֿעלֿפי  לאוין, שבחייבי ומכאן זמן, לאחר לו מותרת
לא  מותרת תהיה לא שהרי אסור, אתננה לאשה, שנשאה

המוריה'). ('הר מחמת 60)לעולם שלא לה נתן אם אבל
אתנן  זה אין ממלאכתה, שביטלה מחמת אלא בעילה,
להפקעתה  שכר לה "ושנתן רבי): של ברייתא שם, (תמורה
ו'מרכבת  משנה' ב'כסף וראה מותרין", וכו' בטלה) שכר =)

הזכר.61)המשנה'. על דברי 62)הבא שם, תמורה מס'
זכר 63)רב. לדבר, ראיה שאין ואףֿעלֿפי רבי. דברי שם

להפך" ותהי לך ניתן לא ואתנן אתנן, "ובתתך לדבר
קרוי  שאין נשמע "להפך" שנאמר וממה לד), טז, (יחזקאל

(שם). להיפך ולא לאשה מאיש אלא אתנן

.ÈE˙ÁÙL ÔÈÏ˙Â ‰Ê ¯·„ EÏ ‡‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈≈¿»»∆¿»ƒƒ¿»¿
BÏ ÔÈ‡L ‡e‰Â .Ô˙‡ ‰Ê È¯‰ - È¯·Ú‰ Èc·Ú Ïˆ‡≈∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿∆≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈ·e ‰M‡ BÏ LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ·e ‰M‡ƒ»»ƒ¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¬≈∆

˙ÈÚk ‰ÁÙLa ¯zÓ64¯‡a˙iL BÓk ,65ÔÈc‰ ‡e‰Â . À»¿ƒ¿»¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«ƒ
ÈBÏÙÏ ÈÏÚa‰Â ‰Ê ¯·c CÈÏ ‡‰ :‰BÊÏ ¯ÓB‡a¿≈¿»≈ƒ»»∆¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ

Ô˙‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ‡¯Oi‰66. «ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆∆¿»

"וכן 64) במשנה: שם תמורה ראה זונה. אתנן זה ואין
עבדי, אצל שפחתך ותלין זה טלה הוליך לחבירו האומר
(שם  ובגמרא אתנן". אומרים וחכמים אתנן, אינו אומר רבי
שמואל  אמר וכו', שרי משרא לעבד שפחה "והא שאלו: ל.)
אשה  ליה דלית וכגון וכו' עברי בעבד וכו' יצחק רב בר
שפחה  לו מוסר רבו אין ובנים, אשה לו אין דתניא ובנים,
כנענית". שפחה לו מוסר רבו ובנים, אשה לו יש כנענית,

ה"ד.65) עבדים מהל' באדון 66)בפ"ג רק לא כלומר,
בכל  וחייב העבד, של ידיו במעשה זוכה (שהאדון ועבד
אף  אסור, האדון שנתן שהאתנן חכמים, אמרו העבד) צרכי
אנשים  בשני אפילו אלא האדון, ולא הבועל הוא העבד כי
עבור  אתנן נתן ואחד השני, עם קשר שום לאחד שאין
בעילת  עבור שניתן מכיון אסור, זה אתנן גם – השני בעילת

כסףֿמשנה. וראה הנותנו. הוא מי חשוב ולא איסור,

.‡ÈdÏ Ô˙Â „Á‡ ‰ÏË dÏ ÔzÏ ‰Bf‰ ÌÚ ˜Òt»«ƒ«»ƒ≈»»∆∆»¿»«»
ÔÈ¯eÒ‡Â Ô˙‡ Ôlk - ÛÏ‡ Ô˙ elÙ‡ ,‰a¯‰«¿≈¬ƒ»«∆∆À»∆¿»«¬ƒ

ÁaÊnÏ67¯Ó‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ dp˙‡ dÏ Ô˙ . «ƒ¿≈«»«»∆¿«»¿…»»∆»∆»»«
‰ÈÏÚ ‡B·iLk - CÈÏÚ ‡B·‡L „Ú CÏˆ‡ È‰È :dÏ»¿ƒ∆¿≈«∆»»«ƒ¿∆»»∆»

¯Ò‡È68- ‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ez·È¯˜‰Â ‰Ó„˜ . ≈»≈»¿»¿ƒ¿ƒ«…∆∆»»∆»
¯Lk69[.d˙·BÁ È„È ‰‡ˆÈ - Ôa¯˜ ˙·iÁ ‰˙È‰ Ì‡Â] . »≈¿ƒ»¿»«∆∆»¿»»¿»¿≈»»

È˜ ÈÏ Èˆ¯zL È˙ÓÈ‡ :Ô˙pL ˙Úa dÏ ¯Ó‡iL ‡e‰Â¿∆…«»»≈∆»«≈»«∆≈»ƒƒ¿ƒ
ÂÈLÎÚÓ B˙B‡70Ôk dÏ ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;71dÈ‡ - ≈«¿»¬»ƒ…»«»≈≈»

dlL BÈ‡L ¯·c ·È¯˜‰Ï ‰ÏBÎÈ72. ¿»¿«¿ƒ»»∆≈∆»

זה 67) טלה הוליך לזונה "האומר במשנה: שם, תמורה ראה
"היכי  שם: ובגמרא אסורין", כולן - ק' הן אפילו בשכרך,
מאה  בשכרה) שלקחה =) אגרא דשקלה אילימא דמי,
לא  מאה, לי מה חד לי מה אסירי, דכולהו פשיטא בהמות,
אתנן  מכח דכולהו מאה, לה ויהיב חדא אגרא דשקלה צריכא

עליה 68)קאתי". בא ולא לה נתן רבנן, "תנו אמרינן: שם
להו? קרית אתננה - עליה בא ולא לה נתן מותר, אתננה וכו'
אתננה  וכו', עליה בא ואחרֿכך לה נתן קתני הכי אלא וכו',
שקדמה  אלעזר, רבי אמר למפרע? אתנן עליה וליחול מותר,
אם  שרק הרי סג.), סב: זרה בעבודה הוא (וכן והקריבתו"
בשעה  אם אבל קיים, האתנן היה לא כבר עליה שבא בשעה

ואסור. אתנן זה הרי בידה, אתנן היה עליה ראה 69)שבא
הסמוכה. בהערה שתצטרכי 70)למעלה אימתי כלומר,

קנוי  יהא לא אותו תצטרכי לא ואם מעכשיו, לך תקני לטלה
ביאה. בשעת אלא יהיה 71)לך, זה טלה רק לה, אמר אלא

ביאה. בשעת אלא אותו תקחי ולא זמן 72)אצלך, שכל
יד) כז, (ויקרא אומר והכתוב הטלה, קנתה לא עליה בא שלא
(ראה  בגמרא ודרשו לה'", קודש ביתו את יקדיש כי "ואיש
ברשותו", כל אף ברשותו, ביתו "מה שם) זרה ועבודה תמורה

ולהקריבו. להקדישו יכול אינו האדם של שאינו ודבר

.·È‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ezLÈc˜‰Â ‰Ó„˜73Ck ¯Á‡Â »¿»¿ƒ¿ƒ«…∆∆»»∆»¿««»
Ô˙‡ ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡a74‡·e ÏÈ‡B‰ , »»∆»¬≈∆»≈ƒ∆¿»ƒ»

ep·È¯˜zL Ì„˜ ‰ÈÏÚ75È¯‰L ,Ô˙‡ BÈ‡ B‡ , »∆»…∆∆«¿ƒ∆≈∆¿»∆¬≈
‰‡Èa Ì„˜ ezLÈc˜‰76CÎÈÙÏ .77·¯˜È ‡Ï78Ì‡Â , ƒ¿ƒ«…∆ƒ»¿ƒ»…ƒ¿«¿ƒ

‰ˆ¯ - ·¯˜79. »«ƒ¿»

הקריבתו.73) לא בתמורה 74)ועדיין הושעיא רב בעיית
נפשטה. ולא שם, זרה קיים 75)ועבודה הטלה והרי

ביאה. לגבוה 76)בשעת "אמירתו קיימאֿלן והרי
כבר. הקריבתו כאילו זה והרי להדיוט", כמסירתו

ספק.77) שהדבר רבינו 79)מספק.78)כיון דעת כן
תמידין  מהל' פ"ז להלן ראה הקרבנות, בעניני הספיקות בכל
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שאסור  ובנים אשה לו ובאין עברי, בעבד הם המשנה
שפחה  אתנן חכמים שלדעת הרי ה"י), להלן (ראה בשפחה

אתנן. הוא האלמנה.54)הרי על הבא גדול כהן כגון
היתה  אלאֿאםֿכן נאסר אתנן אין כי ברורה, רבינו ודעת
הנ"ל  המשנה על שם שהקשו ממה לכך וראיה עבירה, ביאת
כולם, דברי לפי והוא שרי", מישרא לעבד שפחה "והא
אין  אביי דלדברי - ב כט, שם ורבא אביי של והמחלוקת
תופסין  שאין מעריות, היא אם אלא ישראל זונה אתנן איסור
בהן  שתופסין לאוין מחייבי היא אם אבל קידושין , בהן
בחייבי  שאפילו סובר ורבא אסור, אתננה אין – קידושין
לפי  אסור, אתננה קידושין, בהן שתופסין אף לאוין,
אתננה  גויה זונה מה גויה, מזונה ישראלית זונה שלומדים
כרבא. רבינו ופסק אסור. אתננה ישראלית זונה אף אסור,

תמורה,55) (ראה זונה עשאה לא הפנויה על הבא דפנוי
וחללה 56)שם). זונה "אשה ז) כא, (ויקרא אצלו שנאמר

לכהן. אף לזונה נחשבת הפנויה על הבא אין יקחו", לא
כרבי 57) ולא זונה, עשאה לא הפנויה על הבא שפנוי

שם. תמורה ראה זמן,58)אליעזר, לאחר לו שמותרת כיון
לו). הבאות ד"ה שם רש"י ועי' שם, (תמורה ורב וכרבי

.Ë‡O59˙ÓÁÓ dÏ ÔziL Ïk - ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ »»««≈«»≈»ƒ…∆ƒ≈»≈¬«
‰ÏÈÚa60¯eÎf‰Â .¯eÒ‡Â Ô˙‡ ‰Ê È¯‰61Bp˙‡ - ¿ƒ»¬≈∆∆¿»¿»¿«¿∆¿«
¯eÒ‡62¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÚBaÏ Ô˙‡ ‰M‡‰ ‰˙ . »»¿»»ƒ»∆¿»«≈¬≈∆À»

Ô˙‡ ÌeMÓ63. ƒ∆¿»

שאףֿעלֿפי 59) הקודמת) (הלכה שלמעלה מנדה זאת למד
שהיא  לא אם אסור שאתננה לומר מקום היה אשתו, שהיא
אףֿעלֿפי  לאוין, שבחייבי ומכאן זמן, לאחר לו מותרת
לא  מותרת תהיה לא שהרי אסור, אתננה לאשה, שנשאה

המוריה'). ('הר מחמת 60)לעולם שלא לה נתן אם אבל
אתנן  זה אין ממלאכתה, שביטלה מחמת אלא בעילה,
להפקעתה  שכר לה "ושנתן רבי): של ברייתא שם, (תמורה
ו'מרכבת  משנה' ב'כסף וראה מותרין", וכו' בטלה) שכר =)

הזכר.61)המשנה'. על דברי 62)הבא שם, תמורה מס'
זכר 63)רב. לדבר, ראיה שאין ואףֿעלֿפי רבי. דברי שם

להפך" ותהי לך ניתן לא ואתנן אתנן, "ובתתך לדבר
קרוי  שאין נשמע "להפך" שנאמר וממה לד), טז, (יחזקאל

(שם). להיפך ולא לאשה מאיש אלא אתנן

.ÈE˙ÁÙL ÔÈÏ˙Â ‰Ê ¯·„ EÏ ‡‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈≈¿»»∆¿»ƒƒ¿»¿
BÏ ÔÈ‡L ‡e‰Â .Ô˙‡ ‰Ê È¯‰ - È¯·Ú‰ Èc·Ú Ïˆ‡≈∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿∆≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈ·e ‰M‡ BÏ LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ·e ‰M‡ƒ»»ƒ¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¬≈∆

˙ÈÚk ‰ÁÙLa ¯zÓ64¯‡a˙iL BÓk ,65ÔÈc‰ ‡e‰Â . À»¿ƒ¿»¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«ƒ
ÈBÏÙÏ ÈÏÚa‰Â ‰Ê ¯·c CÈÏ ‡‰ :‰BÊÏ ¯ÓB‡a¿≈¿»≈ƒ»»∆¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ

Ô˙‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ‡¯Oi‰66. «ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆∆¿»

"וכן 64) במשנה: שם תמורה ראה זונה. אתנן זה ואין
עבדי, אצל שפחתך ותלין זה טלה הוליך לחבירו האומר
(שם  ובגמרא אתנן". אומרים וחכמים אתנן, אינו אומר רבי
שמואל  אמר וכו', שרי משרא לעבד שפחה "והא שאלו: ל.)
אשה  ליה דלית וכגון וכו' עברי בעבד וכו' יצחק רב בר
שפחה  לו מוסר רבו אין ובנים, אשה לו אין דתניא ובנים,
כנענית". שפחה לו מוסר רבו ובנים, אשה לו יש כנענית,

ה"ד.65) עבדים מהל' באדון 66)בפ"ג רק לא כלומר,
בכל  וחייב העבד, של ידיו במעשה זוכה (שהאדון ועבד
אף  אסור, האדון שנתן שהאתנן חכמים, אמרו העבד) צרכי
אנשים  בשני אפילו אלא האדון, ולא הבועל הוא העבד כי
עבור  אתנן נתן ואחד השני, עם קשר שום לאחד שאין
בעילת  עבור שניתן מכיון אסור, זה אתנן גם – השני בעילת

כסףֿמשנה. וראה הנותנו. הוא מי חשוב ולא איסור,

.‡ÈdÏ Ô˙Â „Á‡ ‰ÏË dÏ ÔzÏ ‰Bf‰ ÌÚ ˜Òt»«ƒ«»ƒ≈»»∆∆»¿»«»
ÔÈ¯eÒ‡Â Ô˙‡ Ôlk - ÛÏ‡ Ô˙ elÙ‡ ,‰a¯‰«¿≈¬ƒ»«∆∆À»∆¿»«¬ƒ

ÁaÊnÏ67¯Ó‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ dp˙‡ dÏ Ô˙ . «ƒ¿≈«»«»∆¿«»¿…»»∆»∆»»«
‰ÈÏÚ ‡B·iLk - CÈÏÚ ‡B·‡L „Ú CÏˆ‡ È‰È :dÏ»¿ƒ∆¿≈«∆»»«ƒ¿∆»»∆»

¯Ò‡È68- ‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ez·È¯˜‰Â ‰Ó„˜ . ≈»≈»¿»¿ƒ¿ƒ«…∆∆»»∆»
¯Lk69[.d˙·BÁ È„È ‰‡ˆÈ - Ôa¯˜ ˙·iÁ ‰˙È‰ Ì‡Â] . »≈¿ƒ»¿»«∆∆»¿»»¿»¿≈»»

È˜ ÈÏ Èˆ¯zL È˙ÓÈ‡ :Ô˙pL ˙Úa dÏ ¯Ó‡iL ‡e‰Â¿∆…«»»≈∆»«≈»«∆≈»ƒƒ¿ƒ
ÂÈLÎÚÓ B˙B‡70Ôk dÏ ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;71dÈ‡ - ≈«¿»¬»ƒ…»«»≈≈»

dlL BÈ‡L ¯·c ·È¯˜‰Ï ‰ÏBÎÈ72. ¿»¿«¿ƒ»»∆≈∆»

זה 67) טלה הוליך לזונה "האומר במשנה: שם, תמורה ראה
"היכי  שם: ובגמרא אסורין", כולן - ק' הן אפילו בשכרך,
מאה  בשכרה) שלקחה =) אגרא דשקלה אילימא דמי,
לא  מאה, לי מה חד לי מה אסירי, דכולהו פשיטא בהמות,
אתנן  מכח דכולהו מאה, לה ויהיב חדא אגרא דשקלה צריכא

עליה 68)קאתי". בא ולא לה נתן רבנן, "תנו אמרינן: שם
להו? קרית אתננה - עליה בא ולא לה נתן מותר, אתננה וכו'
אתננה  וכו', עליה בא ואחרֿכך לה נתן קתני הכי אלא וכו',
שקדמה  אלעזר, רבי אמר למפרע? אתנן עליה וליחול מותר,
אם  שרק הרי סג.), סב: זרה בעבודה הוא (וכן והקריבתו"
בשעה  אם אבל קיים, האתנן היה לא כבר עליה שבא בשעה

ואסור. אתנן זה הרי בידה, אתנן היה עליה ראה 69)שבא
הסמוכה. בהערה שתצטרכי 70)למעלה אימתי כלומר,

קנוי  יהא לא אותו תצטרכי לא ואם מעכשיו, לך תקני לטלה
ביאה. בשעת אלא יהיה 71)לך, זה טלה רק לה, אמר אלא

ביאה. בשעת אלא אותו תקחי ולא זמן 72)אצלך, שכל
יד) כז, (ויקרא אומר והכתוב הטלה, קנתה לא עליה בא שלא
(ראה  בגמרא ודרשו לה'", קודש ביתו את יקדיש כי "ואיש
ברשותו", כל אף ברשותו, ביתו "מה שם) זרה ועבודה תמורה

ולהקריבו. להקדישו יכול אינו האדם של שאינו ודבר

.·È‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ezLÈc˜‰Â ‰Ó„˜73Ck ¯Á‡Â »¿»¿ƒ¿ƒ«…∆∆»»∆»¿««»
Ô˙‡ ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡a74‡·e ÏÈ‡B‰ , »»∆»¬≈∆»≈ƒ∆¿»ƒ»

ep·È¯˜zL Ì„˜ ‰ÈÏÚ75È¯‰L ,Ô˙‡ BÈ‡ B‡ , »∆»…∆∆«¿ƒ∆≈∆¿»∆¬≈
‰‡Èa Ì„˜ ezLÈc˜‰76CÎÈÙÏ .77·¯˜È ‡Ï78Ì‡Â , ƒ¿ƒ«…∆ƒ»¿ƒ»…ƒ¿«¿ƒ

‰ˆ¯ - ·¯˜79. »«ƒ¿»

הקריבתו.73) לא בתמורה 74)ועדיין הושעיא רב בעיית
נפשטה. ולא שם, זרה קיים 75)ועבודה הטלה והרי

ביאה. לגבוה 76)בשעת "אמירתו קיימאֿלן והרי
כבר. הקריבתו כאילו זה והרי להדיוט", כמסירתו

ספק.77) שהדבר רבינו 79)מספק.78)כיון דעת כן
תמידין  מהל' פ"ז להלן ראה הקרבנות, בעניני הספיקות בכל
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.‚È,dÏ Ô˙ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ ‡a»»∆»¿…»«»¿««¿«»«»
ÌÈ¯·c ‰na .Ô˙‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¬≈∆∆¿»«∆¿»ƒ
,‰Ê ‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰ :dÏ ¯Ó‡L ˙È˙eÎa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ∆»«»ƒ»¬ƒƒ¿»∆∆

‰ÎÈLÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L80˙ÈÏ‡¯OÈa B‡ ,81‰È‰L ∆≈»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ∆»»
d¯ˆÁa ‰Ïh‰82˙BÚÓ CÏ Ôz‡ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â «»∆«¬≈»¿»«»ƒ…∆≈»»

ClL ‡e‰ È¯‰ - ÈBÏt ÌBÈa83dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿¿ƒ¬≈∆»¬»ƒ»«»
ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰ÈÏÚ ‡·e ,Ì˙Ò '‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰'ƒ»¬ƒƒ¿»∆¿»»»∆»¿««¿«

Ô˙‡ ÌeMÓ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏË dÏ ÁÏL84. »«»»∆¬≈∆À»ƒ∆¿»

(ראה 80) במשיכה וגם בכסף גם קונה הגוי שהרי כלומר,
וכיון  פח), בהערה ועיי"ש הי"ד, ומתנה זכיה מהל' פ"א
הטלה  את קונה היא הרי זה, בטלה לי הבעלי לה שאומר
אתנן  זה והרי זמן לאחר הטלה את לה נתן כי אף זו, בביאה

בסמוך. להלן וראה במשיכה 81)זונה, אלא קונה שאינה
ה"א). מכירה מהל' בפ"ג (ראה בהגבהה וחצרו 82)או

ה"ח). ומתנה זכיה מהל' (פ"ד לו קונה אדם ראה 83)של
עליה  "בא בברייתא: - ב סב, זרה ועבודה א. כט, בתמורה
לה, יהיב "מאי שם: ובגמרא מותר", אתננה לה נתן ולא
אתננה  לה נתן ואחרֿכך עליה בא וכו' קתני  הכי אלא
ונתן  עליה בא "והתניא, סג.) ושם , כט: (שם והקשו מותר",
לה  דאמר הא קשיא לא וכו', אסור אתננה וכו' עד ואפי' לה
זה  טלה סתם. בטלה הבעלי לה דאמר הא זה, בטלה הבעלי
במשיכה. קניא דלא גויה בזונה משיכה, מחוסר והא
בחצרה  דקאי כגון ישראלית, בזונה אפילו אימא, ואיבעית
פלוני  יום עוד אם לה ואמר אפותיקי, לא דשוויה וכו'
וראה  באתננך", טלה לאו ואם מוטב, זוזי לך יהבינא
בעיא  דלא גויה "בזונה שגרס שם, זרה עבודה 'מאירי'
אלו  כי (והוסיף ב יד, קידושין ב'מאירי' הוא וכן משיכה".
וכן  היא) משובשת גירסא במשיכה", קניא "דלא הגורסים
רבינו. גרס וכן שם, זרה עבודה ספרדי בכת"י הגירסא

ביאה.84) בשעת המיוחד אלא אתנן שאין בגמרא, שם

.„È¯ÈÁÓe Ô˙‡ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡85ÔÙe‚ ‡l‡86, ≈»ƒ∆¿»¿ƒ∆»»
Èab ÏÚ ·¯˜Ï Èe‡¯‰ ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÏÁ BÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆»«»»»»ƒ¿«««≈
ÔÈÈÂ ‰BÈ È·e ÔÈ¯B˙Â ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÔB‚k ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿¿≈»¿»¿ƒ¿≈»¿«ƒ

˙ÏÒÂ ÔÓLÂ87È¯‰ - Ôa¯˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ˙BÚÓ dÏ Ô˙ . ¿∆∆»…∆»«»»¿»¿»»∆»¿»¬≈
¯Lk ‰Ê88. ∆»≈

כלב.85) מחיר הוא זה אי הט"ז, להלן משנה 86)ראה
זונה", אתנן תביא "לא יט) כג, (דברים שנאמר ב. ל, תמורה
ספר'). ('קרית חילופיו ולא שאסור, הוא גופיה אתנן

כשרים 87) אלו הרי וחטים, זיתים ענבים, לה נתן אם אבל
הט"ו. להלן ראה נשתנו, שכבר במשנה.88)לקרבן, שם

.ÂËÔ˙‡OÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ,˙ÏÒ Ô˙‡OÚÂ ÌÈhÁ dÏ Ô˙»«»ƒƒ«¬»»«…∆≈ƒ«¬»»«
¯·kL ,ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÔÈÈ Ô˙‡OÚÂ ÌÈ·Ú ,ÔÓL∆∆¬»ƒ«¬»»««ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¿»

epzL89ÌÈL„˜ ˙Ó‰a dÏ Ô˙ .90‡Ï - dp˙‡a ƒ¿«»«»∆¡«»»ƒ¿∆¿«»…
ÁaÊnÏ ‰¯Ò‡91BÁÒt ÏÚ d˙B‡ ‰pÓ elÙ‡Â .92ÏÚÂ ∆∆¿»«ƒ¿≈««¬ƒƒ»»«ƒ¿¿«

B˙‚È‚Á93‰ÎÊ ¯·kL ,ÔÈLc˜n‰ eÏÒÙ ‡Ï - dp˙‡a ¬ƒ»¿∆¿«»…ƒ¿¿«À¿»ƒ∆¿»»»
ÔLÈc˜‰L ‰ÚMÓ dB·b Ô‰a94¯·c dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»«ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»«»»»

BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,BÏÒt ‡Ï - BlL BÈ‡L∆≈∆…¿»∆≈»»≈»»∆≈
BlL95ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,96Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ¬»ƒ»«

˙BÙBÚ dÏ97ÔÈLc˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,98ÏÁ Ô˙‡ - »««ƒ∆≈À¿»ƒ∆¿»»
ÌÈ¯eÒ‡Â Ì‰ÈÏÚ99‰Ê ¯·„ ‡e‰ ‰Ïa˜ È¯·cÓe .100. ¬≈∆«¬ƒƒƒ¿≈«»»»»∆

שנאמר 89) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא. שם, תמורה
לכל  אלקיך ה' בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא "לא (שם)
ולא  "שניהם" – שניהם" גם אלקיך ה' תועבת כי נדר,
כלב". "מחיר בשינוי הי"ח להלן וראה שינוייהם,

הנתינה.90) לפני שהקדישה בהמה תמורה 91)כלומר,
מותרין". אלו הרי מוקדשין, לה "נתן במשנה: שם,

בסמוך.92) להלן עשר 93)ראה ארבעה חגיגת היא
הי"ב. פסח קרבן מהל' בפ"י ראה זה 94)בניסן, ואין

"ויהיו  בגמרא: ושם באתננה. לה לתת יכול ואינו שלו, ממון
תלמודֿ וכו' מקלֿוחומר עליהן, חל ומחיר אתנן מוקדשין,
טעמא  הנדור. את להוציא נדר", "לכל (שם): לומר
יהיב  כי אמינא הוה קרא, מעטינהו לא הא קרא, דמעטינהו
הוא, ממוניה לאו והא ומחיר, אתנן עליהן חל מוקדשין, לה
"ואם  דתניא - היא ורבי פסחו, על בממנה הושעיא רב אמר
מכדי  משה, החייהו ד) יב, (שמות משה" מהיות הבית ימעט
אין  שאם מקח מכדי אף אומר, רבי מקח. מכדי ולא אכילה
חולין  ומעותיו חגיגתו, ועל פסחו על עמו אחרים ממנה לו
צ, בפסחים ואמרו פסחיהן". ישראל הקדישו כן מנת שעל
והמקיל  מחלוקתם, בביאור נחלקו זירא ורבי שרבה - א
ובמצה  הפסח, לצליית בעצים נחלקו שלא מפרש בהם
אלא  – חולין והמעות בהם לוקח לחכמים שגם ומרור,
קרבן  מהל' פ"ד רבינו ופסק וטלית, חלוק במעות בקונה
ולפיכך  שם). (משנהֿלמלך כרבי ולא כחכמים הי"א פסח
כהברייתא  ולא הקדש, של שהם זו, הלכה בטעם כאן כתב
זו  ברייתא כי נדר", "לכל הפסוק מן שמיעטה שם בתמורה
אותה  מנה "ואפילו שכתב במה רבינו וכוונת דרבי. אליבא
שיש  וחגיגה פסח שגם לומר, חגיגתו", ועל פסחו על
אלא  ההלכה לפי זה אין – כנ"ל) (רבי, ממונו שהם אומרים
ובהל' כאן כסףֿמשנה ועי' הקדש. ממון אלא אינם הם גם

שם. פסח למעלה:95)קרבן שהובאו הגמרא מדברי נלמד
ה"ה. למעלה גם וראה הוא". ממוניה לאו שאז 96)"והא

מהל' בפ"ה כמבואר רשות, ושינוי ביאוש הזונה קנתה
המוריה'). ('הר ה"ג יונה.97)גניבה ובני תורים

הנתינה.98) לפני שהקדישן עופות אפילו כלומר,
מותרין,99) וכו' מעות לה "נתן במשנה: - ב ל, בתמורה

גבי  על קרב בו שכיוצא דבר וכל וסלתות ושמנים יינות
עופות, מותרים. אלו הרי מוקדשין לה נתן אסור, המזבח
שהמום  המוקדשין אם מה בדין שהיה אסורים. אלו הרי
פוסל  המום שאין עוף עליהן, חל ומחיר אתנן אין בהן פוסל
תלמודֿלומר  עליהם, חל ומחיר אתנן יהא שלא דין אינו בו
רבינו  ומפרש העוף", את להביא נדר, לכל יט) כג, (דברים
הפסיקה  למה כן לא שאם מוקדשין, בעופות מדובר כי
ביחד  הדברים נשנו ולא מוקדשין", לה "נתן בבבא המשנה
כי  עלֿכרחנו אלא (ועופות)", וסלתות ושמנים "יינות
כי  לכך, ראיה ועוד רוקח'). ('מעשה מוקדשין הם העופות
קלֿוחומר  זה אין – חולין הם שהעופות נאמר אם

לעופות  אין ממוקדשין ולפיכך גבוה, ממון הם מוקדשין כי ,
חל  שאתנן אפשר חולין שהם עופות אבל עליהם, חל אתנן
(לחםֿ מוקדשין בעופות מדובר כי עלֿכרחנו אלא עליהם,
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הם  במשנה "העופות" כי מפרש הראב"ד אבל משנה).
שם. רש"י פירש וכן הכתוב 100)חולין, מגזירת כלומר,

אדם  "אין אומרים היינו הסברא, מצד אבל נדר". "לכל
(לחםֿמשנה). שלו" שאינו דבר אוסר

.ÊË?·Ïk ¯ÈÁÓ ‡e‰ ‰Ê È‡101:B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ‰Ê ≈∆¿ƒ∆∆∆»≈«¬≈
‰Ê ·Ïk ˙Áz ‰Ê ‰ÏË EÏ ‡‰102·Ïk ÛÈÏÁ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿»∆∆««∆∆∆¿≈ƒ∆¡ƒ∆∆

˙B¯eÒ‡ Ôlk - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙBÚ B‡ ˙BÓ‰a ‰nÎa¿«»¿≈¿«≈»∆À»¬
ÁaÊnÏ103. «ƒ¿≈«

למזבח.101) אסור כלב מחיר כי ה"ז פ"ג למעלה ראה
בגמרא:102) ושם בטלה. הכלב שמחליף והיינו שם. משנה,

יג) מד, (תהלים אומר הוא וכן כלב. חליפי זהו כלב, "מחיר
מחיר  אלמא במחיריהם", רבית ולא הון בלא עמך תמכר

שם). (רש"י דמים (כסףֿמשנה).103)היינו הוא פשוט
הכלב  שכנגד שעשרה בהי"ז, להלן שנאמר ממה ונלמד

המוריה'). ('הר אסורים

.ÊÈÔÈÙzL ÈL104ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ Á˜Ï ‰Ê ,e˜ÏÁL ¿≈À»ƒ∆»¿∆»«¬»»¿»ƒ
·Ïk‰ ÌÚL - „Á‡ ·ÏÎÂ ‰ÚLz Á˜Ï ‰ÊÂ105 ¿∆»«ƒ¿»¿∆∆∆»∆ƒ«∆∆

ÔÈ¯zÓ106Ì‰Ó „Á‡ LÈ Ì‡ :Bc‚kL ‰¯OÚ‰ Ï·‡ ; À»ƒ¬»»¬»»∆¿∆¿ƒ≈∆»≈∆
B‡ÈˆBÓ - ·Ïk‰ ÈÓc ÏÚ ¯˙È B‡ ·Ïk‰ ÈÓ„k BÓc»ƒ¿≈«∆∆»≈«¿≈«∆∆ƒ

B¯ÈÁÓ ‰È‰ÈÂ ·Ïk‰ „‚k ‰¯OÚ‰ ÔÓ107Ô¯‡Le ,108 ƒ»¬»»¿∆∆«∆∆¿ƒ¿∆¿ƒ¿»»
ÌÈ¯zÓ109ÔÈ˙eÁt ÂÈÓc Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒ

ÌÈ¯eÒ‡ Ôlk ‰¯OÚ‰ È¯‰ - ·Ïk‰ ÈÓcÓ110. ƒ¿≈«∆∆¬≈»¬»»À»¬ƒ

א.104) ל, שם הטלאים 105)משנה, תשעת כלומר,
הכלב. בחלקו שנפל זה שהרי 106)שנטל במשנה. שם

הכלב. חליפי "מחיר 107)אינם יהיה זה טלה כלומר,
להלן). ומובא בגמרא, (שם למזבח אסור הוא ורק הכלב",

הטלאים.108) תשעת ד"ה 109)יתר שם ב'תוספות'
עיון, צריך כן ואם "ברירה". מטעם שזהו כתבו ואידך,
מעשר  מהל' (פ"ז ברירה אין שבדאורייתא פסק רבינו שהרי
ה"י. בכורות מהל' פ"ו בלחםֿמשנה ועי' ה"א).

נטל 110) אחד שחלקו, שותפין שני "וכן שם: במשנה,
הכלב  ושעם אסור, הכלב שכנגד וכלב, תשעה ואחד עשרה
והנך  כלבא, להדי חדא "ניפוק הקשו: שם ובגמרא מותר",
מחד  כלב דמי דטפי כגון עסקינן במאי הכא לישתרו, כולהו
הטלה  לעומת הכלב ששוה היתר =) טיפונא והאי מינייהו,

כלב. למחיר נחשבים וכולם בכולהו", שדי האחד)

.ÁÈÌÈhÁa ·Ïk ÛÈÏÁ‰L ÔB‚k ,¯ÈÁn‰ ‰pzLƒ¿«»«¿ƒ¿∆∆¡ƒ∆∆¿ƒƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÏÒ eOÚÂ111·Ïk Ô˙‡ .112¯ÈÁÓe ¿«¬…∆¬≈∆À»∆¿«∆∆¿ƒ

‰BÊ113ÔÈ¯zÓ -114e ‰BÊ Ô˙‡ .ÔÈ¯zÓ - ·Ïk ¯ÈÁÓ »À»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆À»ƒ
˙Èa‰ ˜„·Ï115ÏL ÔÙeb Ï·‡ .ÔÈpzLÓ Ô‰ È¯‰L , ¿∆∆««ƒ∆¬≈≈ƒ¿«ƒ¬»»∆

ÔÈÚew¯ ‰OÚÈ ‡Ï Ô˙‡116ÏÎÏ :¯Ó‡pL ;˙ÈaÏ ∆¿»…≈»∆ƒƒ««ƒ∆∆¡«¿»
¯„117.ÌÈÚew¯‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - ∆∆¿»ƒ∆»ƒƒ

שנאמר 111) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא, - ב ל, שם
אלקיך  ה' בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא "לא שם) (דברים
ולא  "שניהם" שניהם", גם אלקיך ה' תועבת כי נדר, לכל
ולענין  זונה. אתנן לענין הט"ו למעלה וראה שינוייהם.

בכסףֿ וראה הי"ב. פ"ג למעלה מובא שמותרין, ולדותיהם
ובמשנהֿלמלך. ונותן 112)משנה כלב על בא כלומר,

ל.). במשנה שם רש"י (ראה באתננו טלה הכלב לבעל
לו 113) שיש זונה שפחה תמורת טלה לחבירו נתן כלומר,

שם). רש"י ומחיר 114)(וראה הכלב "אתנן במשנה: שם
– "שניהם" שם) (דברים שנאמר מותרין, אלו הרי זונה,

ארבעה". ולא אחר 115)שניהם מותרים למזבח שאם
שמותרים  קלֿוחומר ובהט"ו) זו, בהלכה (למעלה שנשתנו

(כסףֿמשנה). הבית שם.116)לבדק בברייתא, כחכמים
(שם)117) שנאמר ממה חכמים זאת למדו שם, בברייתא

עיון  וצריך הריקועין", את "לרבות – אלקיך" ה' "בית
(לחםֿמשנה).

ה'תש"פ  טבת י"ג שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושאיסורם 1) למזבח, שפסולים ודבש שאור דין בו יתבאר

שהוא. במה

.‡¯B‡O2L·„e3ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈ¯eÒ‡4ÏÎa Ô¯eq‡Â , ¿¿«¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿»
Ô‰L5e¯ÈË˜˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯‡O ÏÎ Èk :¯Ó‡pL ; ∆≈∆∆¡«ƒ»¿…¿»¿«…«¿ƒ

B‡ Ôa¯w‰ ÌÚ Ô¯ÈË˜‰ Ì‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .¯ÓB‚Â¿≈¿≈«»∆»ƒƒ¿ƒ»ƒ«»¿»
Ôa¯˜ ÌLÏ6¯ÈË˜n‰ B‡ ÔÓˆÚ ¯ÈË˜n‰ „Á‡Â . ¿≈»¿»¿∆»««¿ƒ«¿»««¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ - Ô‰lL ˙·¯Úz7. «¬…∆∆»∆∆«»∆»≈∆ƒ¿≈«¿
,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - „Á‡k Ô‰ÈL ¯ÈË˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»≈∆∆»««

„Á‡ Â‡Ïa e¯Ó‡ Ì‰ÈML ÈÙÏ8. ¿ƒ∆¿≈∆∆∆¿¿«∆»

ידי 2) על (=שנחמץ לחמץ הדין והוא אחרים. המחמיץ דבר
שם 3)אחרים). ו"הוא דבש" קרוייה פרי מתיקת "כל

שהוא  תמרים דבש וכן דבורים), (=דבש הידוע לדבש כולל
הפירות  מן היוצא מוהל וכן תורה, של הדבש סתם
"כל  התורה שאמרה מפני כן, לפרש והוכרח המתוקים".
(=ביכורים) ראשית קרבן וגו', תקטירו לא דבש וכל שאור
דבורים  דבש הוא הנאמר הדבש ואם לה'". אותם תקריבו
והלא  אותם", תקריבו ראשית "קרבן שנאמר זה מהו
דבש  ולא המינים שבעת מפירות אלא אינם ביכורים

הפנימי.4)דבורים. במזבח אלא חייב אינו בקטורת
ד):5) הלכה יב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פרשת בספרא

שאור  כל לומר תלמוד מניין? המועט המרובה, אלא לי "אין
כשההקטרה  והמדובר נח. במנחות הוא וכן דבש". וכל וכו'
גם  הזה הכלֿשהוא עם ביחד שהקטירו כגון בכזית, הייתה
פסק  שהרי מג: בפסחים וכזעירי להקטרה, המותר דבר
וכגון  מכזית פחותה הקטרה שאין ב, הלכה להלן רבינו
שאם  עצמם, בפני ואחד אחד כל ניכרים וההיתר שהאיסור

תערובת. היינו כן הקרבן 6)לא עם שהקטירן או כלומר,
ובלבד  עצמן בפני שהקטירן או עצים, לשם נתכוון ואפילו
ג  הלכה להלן ראה עצים. לשם ולא הקרבן לשם שיתכוון

שם. משנה ועל 7)ובכסף עצמו בפני דבש על כלומר,
בנפרד. הקטירן אם עצמו, בפני במנחות 8)שאור כרבא

אביי  אמר המזבח גבי על ודבש שאור המעלה "איתמר שם:
אין  אמר רבא וכו', דבש משום ולוקה שאור משום לוקה
לקי  מיהא חדא דאמרי איכא שבכללות, לאו על לוקין
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הם  במשנה "העופות" כי מפרש הראב"ד אבל משנה).
שם. רש"י פירש וכן הכתוב 100)חולין, מגזירת כלומר,

אדם  "אין אומרים היינו הסברא, מצד אבל נדר". "לכל
(לחםֿמשנה). שלו" שאינו דבר אוסר

.ÊË?·Ïk ¯ÈÁÓ ‡e‰ ‰Ê È‡101:B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ‰Ê ≈∆¿ƒ∆∆∆»≈«¬≈
‰Ê ·Ïk ˙Áz ‰Ê ‰ÏË EÏ ‡‰102·Ïk ÛÈÏÁ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿»∆∆««∆∆∆¿≈ƒ∆¡ƒ∆∆

˙B¯eÒ‡ Ôlk - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙBÚ B‡ ˙BÓ‰a ‰nÎa¿«»¿≈¿«≈»∆À»¬
ÁaÊnÏ103. «ƒ¿≈«

למזבח.101) אסור כלב מחיר כי ה"ז פ"ג למעלה ראה
בגמרא:102) ושם בטלה. הכלב שמחליף והיינו שם. משנה,

יג) מד, (תהלים אומר הוא וכן כלב. חליפי זהו כלב, "מחיר
מחיר  אלמא במחיריהם", רבית ולא הון בלא עמך תמכר

שם). (רש"י דמים (כסףֿמשנה).103)היינו הוא פשוט
הכלב  שכנגד שעשרה בהי"ז, להלן שנאמר ממה ונלמד

המוריה'). ('הר אסורים

.ÊÈÔÈÙzL ÈL104ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ Á˜Ï ‰Ê ,e˜ÏÁL ¿≈À»ƒ∆»¿∆»«¬»»¿»ƒ
·Ïk‰ ÌÚL - „Á‡ ·ÏÎÂ ‰ÚLz Á˜Ï ‰ÊÂ105 ¿∆»«ƒ¿»¿∆∆∆»∆ƒ«∆∆

ÔÈ¯zÓ106Ì‰Ó „Á‡ LÈ Ì‡ :Bc‚kL ‰¯OÚ‰ Ï·‡ ; À»ƒ¬»»¬»»∆¿∆¿ƒ≈∆»≈∆
B‡ÈˆBÓ - ·Ïk‰ ÈÓc ÏÚ ¯˙È B‡ ·Ïk‰ ÈÓ„k BÓc»ƒ¿≈«∆∆»≈«¿≈«∆∆ƒ

B¯ÈÁÓ ‰È‰ÈÂ ·Ïk‰ „‚k ‰¯OÚ‰ ÔÓ107Ô¯‡Le ,108 ƒ»¬»»¿∆∆«∆∆¿ƒ¿∆¿ƒ¿»»
ÌÈ¯zÓ109ÔÈ˙eÁt ÂÈÓc Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒ

ÌÈ¯eÒ‡ Ôlk ‰¯OÚ‰ È¯‰ - ·Ïk‰ ÈÓcÓ110. ƒ¿≈«∆∆¬≈»¬»»À»¬ƒ

א.104) ל, שם הטלאים 105)משנה, תשעת כלומר,
הכלב. בחלקו שנפל זה שהרי 106)שנטל במשנה. שם

הכלב. חליפי "מחיר 107)אינם יהיה זה טלה כלומר,
להלן). ומובא בגמרא, (שם למזבח אסור הוא ורק הכלב",

הטלאים.108) תשעת ד"ה 109)יתר שם ב'תוספות'
עיון, צריך כן ואם "ברירה". מטעם שזהו כתבו ואידך,
מעשר  מהל' (פ"ז ברירה אין שבדאורייתא פסק רבינו שהרי
ה"י. בכורות מהל' פ"ו בלחםֿמשנה ועי' ה"א).

נטל 110) אחד שחלקו, שותפין שני "וכן שם: במשנה,
הכלב  ושעם אסור, הכלב שכנגד וכלב, תשעה ואחד עשרה
והנך  כלבא, להדי חדא "ניפוק הקשו: שם ובגמרא מותר",
מחד  כלב דמי דטפי כגון עסקינן במאי הכא לישתרו, כולהו
הטלה  לעומת הכלב ששוה היתר =) טיפונא והאי מינייהו,

כלב. למחיר נחשבים וכולם בכולהו", שדי האחד)

.ÁÈÌÈhÁa ·Ïk ÛÈÏÁ‰L ÔB‚k ,¯ÈÁn‰ ‰pzLƒ¿«»«¿ƒ¿∆∆¡ƒ∆∆¿ƒƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÏÒ eOÚÂ111·Ïk Ô˙‡ .112¯ÈÁÓe ¿«¬…∆¬≈∆À»∆¿«∆∆¿ƒ

‰BÊ113ÔÈ¯zÓ -114e ‰BÊ Ô˙‡ .ÔÈ¯zÓ - ·Ïk ¯ÈÁÓ »À»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆À»ƒ
˙Èa‰ ˜„·Ï115ÏL ÔÙeb Ï·‡ .ÔÈpzLÓ Ô‰ È¯‰L , ¿∆∆««ƒ∆¬≈≈ƒ¿«ƒ¬»»∆

ÔÈÚew¯ ‰OÚÈ ‡Ï Ô˙‡116ÏÎÏ :¯Ó‡pL ;˙ÈaÏ ∆¿»…≈»∆ƒƒ««ƒ∆∆¡«¿»
¯„117.ÌÈÚew¯‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - ∆∆¿»ƒ∆»ƒƒ

שנאמר 111) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא, - ב ל, שם
אלקיך  ה' בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא "לא שם) (דברים
ולא  "שניהם" שניהם", גם אלקיך ה' תועבת כי נדר, לכל
ולענין  זונה. אתנן לענין הט"ו למעלה וראה שינוייהם.

בכסףֿ וראה הי"ב. פ"ג למעלה מובא שמותרין, ולדותיהם
ובמשנהֿלמלך. ונותן 112)משנה כלב על בא כלומר,

ל.). במשנה שם רש"י (ראה באתננו טלה הכלב לבעל
לו 113) שיש זונה שפחה תמורת טלה לחבירו נתן כלומר,

שם). רש"י ומחיר 114)(וראה הכלב "אתנן במשנה: שם
– "שניהם" שם) (דברים שנאמר מותרין, אלו הרי זונה,

ארבעה". ולא אחר 115)שניהם מותרים למזבח שאם
שמותרים  קלֿוחומר ובהט"ו) זו, בהלכה (למעלה שנשתנו

(כסףֿמשנה). הבית שם.116)לבדק בברייתא, כחכמים
(שם)117) שנאמר ממה חכמים זאת למדו שם, בברייתא

עיון  וצריך הריקועין", את "לרבות – אלקיך" ה' "בית
(לחםֿמשנה).

ה'תש"פ  טבת י"ג שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושאיסורם 1) למזבח, שפסולים ודבש שאור דין בו יתבאר

שהוא. במה

.‡¯B‡O2L·„e3ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈ¯eÒ‡4ÏÎa Ô¯eq‡Â , ¿¿«¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿»
Ô‰L5e¯ÈË˜˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯‡O ÏÎ Èk :¯Ó‡pL ; ∆≈∆∆¡«ƒ»¿…¿»¿«…«¿ƒ

B‡ Ôa¯w‰ ÌÚ Ô¯ÈË˜‰ Ì‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .¯ÓB‚Â¿≈¿≈«»∆»ƒƒ¿ƒ»ƒ«»¿»
Ôa¯˜ ÌLÏ6¯ÈË˜n‰ B‡ ÔÓˆÚ ¯ÈË˜n‰ „Á‡Â . ¿≈»¿»¿∆»««¿ƒ«¿»««¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ - Ô‰lL ˙·¯Úz7. «¬…∆∆»∆∆«»∆»≈∆ƒ¿≈«¿
,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - „Á‡k Ô‰ÈL ¯ÈË˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»≈∆∆»««

„Á‡ Â‡Ïa e¯Ó‡ Ì‰ÈML ÈÙÏ8. ¿ƒ∆¿≈∆∆∆¿¿«∆»

ידי 2) על (=שנחמץ לחמץ הדין והוא אחרים. המחמיץ דבר
שם 3)אחרים). ו"הוא דבש" קרוייה פרי מתיקת "כל

שהוא  תמרים דבש וכן דבורים), (=דבש הידוע לדבש כולל
הפירות  מן היוצא מוהל וכן תורה, של הדבש סתם
"כל  התורה שאמרה מפני כן, לפרש והוכרח המתוקים".
(=ביכורים) ראשית קרבן וגו', תקטירו לא דבש וכל שאור
דבורים  דבש הוא הנאמר הדבש ואם לה'". אותם תקריבו
והלא  אותם", תקריבו ראשית "קרבן שנאמר זה מהו
דבש  ולא המינים שבעת מפירות אלא אינם ביכורים

הפנימי.4)דבורים. במזבח אלא חייב אינו בקטורת
ד):5) הלכה יב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פרשת בספרא

שאור  כל לומר תלמוד מניין? המועט המרובה, אלא לי "אין
כשההקטרה  והמדובר נח. במנחות הוא וכן דבש". וכל וכו'
גם  הזה הכלֿשהוא עם ביחד שהקטירו כגון בכזית, הייתה
פסק  שהרי מג: בפסחים וכזעירי להקטרה, המותר דבר
וכגון  מכזית פחותה הקטרה שאין ב, הלכה להלן רבינו
שאם  עצמם, בפני ואחד אחד כל ניכרים וההיתר שהאיסור

תערובת. היינו כן הקרבן 6)לא עם שהקטירן או כלומר,
ובלבד  עצמן בפני שהקטירן או עצים, לשם נתכוון ואפילו
ג  הלכה להלן ראה עצים. לשם ולא הקרבן לשם שיתכוון

שם. משנה ועל 7)ובכסף עצמו בפני דבש על כלומר,
בנפרד. הקטירן אם עצמו, בפני במנחות 8)שאור כרבא

אביי  אמר המזבח גבי על ודבש שאור המעלה "איתמר שם:
אין  אמר רבא וכו', דבש משום ולוקה שאור משום לוקה
לקי  מיהא חדא דאמרי איכא שבכללות, לאו על לוקין
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דאמרי  כאיכא ופוסק וכו'", לקי לא נמי חדא דאמרי ואיכא
רבינו. על השיג והראב"ד הראשון.

.·‰ÏÒÙ - ˙¯Ëwa ‡e‰L Ïk Ì‰Ó ÏÙ9Ì‡Â . »«≈∆»∆«¿…∆ƒ¿¿»¿ƒ
ÏÎÈ‰a ‰pnÓ ¯ÈË˜‰10‰˜BÏ -11‰¯Ë˜‰ ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒƒ∆»«≈»∆¿≈«¿»»

.˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿«ƒ

אבל 9) פסלה", דבש בה נתן "ואם בברייתא: ו. בכריתות
ח. הלכה המקדש כלי מהלכות ד פרק יומא בירושלמי
כן  ואם תקטירו לא שנאמר משום הוא שהטעם "ומשמע
מפני  אלא דבש תנא נקט ולא לדבש, שאור בין חילוק אין
היה  אילו שם בירושלמי שאמרו כמו לקטורת. יפה שהוא
לעמוד  יכול כולו העולם כל היה לא דבש מעט לתוכה נותן

משנה). (כסף שבהיכל,10)בריחה" הפנימי המזבח על
יום. בכל הקטורת מקטירין מה 11)שעליו מלבד כלומר,

על  אפילו (שהוא שאור או דבש שהקטיר על לוקה שהוא
הזהב  מזבח על שהקטיר על גם לוקה הוא החיצון), מזבח
קטורת  עליו תעלו "לא ט) ל, (שמות שנאמר זרה, קטורת

ומנחה". ועולה זרה

.‚ÔÓˆÚ ÈÙa L·„ B‡ ¯B‡O ‰ÏÚ‰12ÌLÏ ÁaÊnÏ ∆¡»¿¿«ƒ¿≈«¿»«ƒ¿≈«¿≈
ÁÈ¯Ï eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â :¯Ó‡pL ;¯eËt - ÌÈˆÚ≈ƒ»∆∆¡«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿≈«
‰z‡ Ï·‡ ,‰ÏÚÓ ‰z‡ È‡ ÁBÁÈ ÁÈ¯Ï - ÁÁÈƒ…«¿≈«ƒ«ƒ«»«¬∆¬»«»
Èe‡¯ BÈ‡L ¯·c ¯ÈË˜‰ elÙ‡ .ÌÈˆÚ ÌLÏ ‰ÏÚÓ«¬∆¿≈≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ»»∆≈»

‰¯Ë˜‰Ï13Ôa¯w‰ ÔÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯B‡Oa B‡ L·„a ¿«¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»
‰˜BÏ -14. ∆

לשם 12) אפילו הקרבן, עם דבש או שאור העלה אבל
חייב. אלא 13)עצים, חייב שאינו א הלכה למעלה ראה

המדובר  וכאן קרבן, לשם או הקרבן עם הקטירן אם
חטאת. בשר עם ביחד עצים, לשם הדבש כשהבעיר

דנדבה 14) (דבורא ויקרא פרשת בספרא רבינו דברי מקור
וכו' חטאת מבשר המעלה "ומנין ו): הלכה יב פרשה
תלמוד  בלאֿתעשה, עובר הדבש ומן השאור מן והקטירם

וכו'. דבש וכל שאור כל כי לומר

.„ÌL‡Â ˙‡hÁ ¯OaÓ ‰ÏÚn‰ ?„ˆÈk15¯OaÓ B‡ ≈«««¬∆ƒ¿««»¿»»ƒ¿«
ÌÈL„˜ÌÈl˜16˙BÁn‰ È¯ÈMÓ B‡17¯˙BnÓ B‡ »»ƒ«ƒƒ¿»≈«¿»ƒ«
¯ÓÚ‰18ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ B‡19ÌÈt‰ ÌÁlÓ B‡20ÈzLe »…∆≈««»ƒ∆∆«»ƒ¿≈
ÌÁl‰21Ú¯ˆÓ ÏL ÔÓL ‚lÓ B‡22˙ÈÊk ‰ÏÚn‰ , «∆∆ƒ…∆∆∆¿…»««¬∆¿«ƒ

ÔÈa ÁaÊnÏ ÔÈa ,L·„a B‡ ıÓÁa el‡Ó ˙Á‡Ó≈««≈≈¿»≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«≈
L·kÏ23ÔÈÈe‡¯ el‡ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜BÏ - «∆∆∆««ƒ∆≈»≈¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ ·iÁ - Ôa¯˜ ÔÈÈe¯˜ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰¯Ë˜‰Ï24; ¿«¿»»ƒ¿≈¿ƒ»¿»«»¬≈∆
¯ÓB‚Â ÈÈÏ Ì˙‡ e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜ :¯Ó‡pL25. ∆∆¡«»¿«≈ƒ«¿ƒ…»«»¿≈

לכהנים.15) נאכלין מעשר 16)שהם תודה, יחיד, שלמי
לכהנים. הנאכל ובכור לבעלים, שנאכלים ופסח, בהמה

ומקטיר 17) נקמצות המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל כי
לכהנים". נאכל והשאר המזבח על כולו הקומץ

המנחות.18) כל כשיירי לכהנים הנאכלת 19)הנאכל
מרב  חמא בר רמי "בעי נח. במנחות זה דבר ומקור לכהנים.
כל  מהו, מזבח גבי על העוף חטאת מבשר המעלה חסדא,
(שהרי  לאישים ממנו אין והאי רחמנא אמר לאישים שממנו

ששמו  כל דלמא או לכהנים), וכולה דמה, אלא למזבח אין
כל  אומר אליעזר ר' כתנאי, קרבן. שמו נמי והאי קרבן
מאי  קרבן, ששמו כל אומר עקיבא רבי לאישים, שממנו
כי  רבינו וסובר בינייהו". איכא העוף חטאת בשר - בינייהו
דבש, או שאור עם העוף חטאת בשר כשמעלה כאן המדובר

עקיבא. כרבי ופסק כולו 20)כנ"ל. נאכל הפנים לחם כי
המזבח. לגבי קרב ואינו נאכלות 21)לכהנים הן כי

כהונה.22)לכהנים. לזכרי נאכלים השמן לוג שיירי כי
חטאת  בשר וכו' "כתנאי הנ"ל מנחות בגמרא זה דבר ומקור
איכא  מצורע של שמן לוג אמר רב בינייהו, איכא העוף
מצורע". של שמן לוג לרבות קרבנם" "כל לוי דתני בינייהו,

כנ"ל. עקיבא, כרבי רבינו ממה 23)ופסק כן ולמדו
כבש. ואחד מזבח אחד - יעלו" לא המזבח "ואל שנאמר

יא)24) (שם, שנאמר ממה זאת למדו שם בספרא כי אף
הרי  לאישים ממנו שיש כל לה'", אשה ממנו תקטירו "לא
לרבי  אבל אליעזר לרבי אלא זה אין - תקטירו בבל הוא
ממנו  אין ואפילו קרבן, ששמו "כל נח.) (מנחות  עקיבא

חייב". - "לא 25)לאישים יא) (שם, נאמר זה ולפני
ממנו. תקטירו לא קרבן ששמו כל לה'", אשה ממנו תקטירו

.‰¯eÒ‡ ÔÎÂ26ÁaÊn‰ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï27ÏkÓ ¯·c ¿≈»¿«¿ƒ««ƒ¿≈«»»ƒ»
¯Oa ÔB‚k ,‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈∆≈»¿ƒ¿«¿»»¿¿«
ÈtÓ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁÓ È¯ÈLe ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»¿»≈¿»¿«≈»∆ƒƒ
È¯‰ - ÌÈM‡Ï B˙ˆ˜nL ¯·c ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆»»»∆ƒ¿»»ƒƒ¬≈

e¯ÈË˜z Ï·a B˙È¯‡L28. ¿≈ƒ¿««¿ƒ

אלא 26) כאן אין ג) הלכה (למעלה משנה הכסף לדעת
הוא  הכתוב שעיקר לפי כאן, אין מלקות אבל בלבד, איסור

ודבש. שאור על 27)במעלה ולא המזבח על דווקא
לדבר  ולא כמזבח, כבש נתרבה ודבש לשאור רק כי הכבש,
גבי  על מכולם "המעלה נז: במנחות שאמרו ומה אחר.
מפרש  פטור", אומר אלעזר ר' חייב אמר יוחנן ר' הכבש
עצים. לשם ודבש שאור עם אותם במעלה שהמדובר רבינו
שאור  בלא לחוד אלו דברים במעלה אבל יוחנן, כרבי ופסק

כמזבח. כבש אין כי מודים הכל פי 28)ודבש, על אף
כרבי  ד) הלכה (למעלה רבינו פסק ודבש שאור שלעניין
חטאת  בבשר - עליהן" חייב קרבן שהוא ש"כל עקיבא

כן. הדבר אין לחוד,

.Â‰‡ÓË ‰Ó‰a È¯·È‡ ¯ÈË˜n‰29- ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ««¿ƒ≈¿≈¿≈»¿≈»««≈«ƒ¿≈«
,‰OÚ ÏÏkÓ d˙·¯˜‰ ¯eq‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰˜BÏ∆¿««ƒ∆ƒ«¿»»»ƒ¿«¬≈

ÏÎ‡ ‰¯B‰h‰ ÔÓ :¯Ó‡ È¯‰L30‰¯B‰h‰ ÔÓe ∆¬≈∆¡«ƒ«¿»¡…ƒ«¿»
·¯˜‰31ÌLk - ·È¯˜z ‡ÏÂ ÏÎ‡z ‡Ï ‰‡ÓË ‡‰ , «¿≈»¿≈»……«¿…«¿ƒ¿≈

BÓk ,‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ ‰‡Óh‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL∆∆«¬ƒ««¿≈»«»ƒ¿«¬≈¿
d˙·¯˜‰ ÏÚ ‰˜BÏ Ck ,BÓB˜Óa e¯‡aL32Ï·‡ . ∆≈«¿ƒ¿»∆««¿»»»¬»

BÈ‡Â ,‰OÚa ¯·BÚ - ‰¯B‰Ë ‰iÁ È¯·È‡ ·È¯˜n‰««¿ƒ≈¿≈«»¿»≈«¬≈¿≈
‰˜BÏ33‰Ó‰a‰ ÔÓ :¯Ó‡pL ?‰OÚa ‡e‰L ÔÈpÓe . ∆ƒ«ƒ∆«¬≈∆∆¡«ƒ«¿≈»

ÔÓ ‡‰ ,ÌÎa¯˜ ˙‡ e·È¯˜z Ô‡v‰ ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ«…«¿ƒ∆»¿«¿∆»ƒ
e·È¯˜z ‡Ï ‰iÁ‰34.‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; ««»…«¿ƒ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈

וכו'.29) וגמל סוס "וכל 30)חמור, ו) יד, (דברים שנאמר
גרה  מעלת פרסות שתי שסע ושוסעת פרסה מפרסת בהמה
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תאכלו". אותה הבקר 31)בבהמה מן הבהמה "מן שנאמר
קרבנכם". את תקריבו הצאן אמרו:32)ומן שם בזבחים

רי  המזבח, גבי על טמאה בהמה אברי המעלה ש "איתמר
אמר  לקיש ריש לוקה. אינו אמר יוחנן רבי לוקה, אמר לקיש
לוקין  עשה מכלל הבא ולאו לא, טמאה אין טהורה לוקה,
עשה  מכלל הבא לאו עליו, לוקין אין אמר יוחנן ורבי עליו,
בהמה  ולא תאכלו אותה ירמיה, רבי מותיב עליו. לוקין אין
יעקב  רבי ליה אמר עשה, עשה מכלל הבא ולאו טמאה,
טמאה  בהמה באברי לך אסברא תחליפא, בר ירמיה לרבי
רש"י  ומפרש וכו'". בחיה פליגי כי פליגי, לא עלמא דכולי
בדיבור  לשונו וזה לקיש, ריש על היא ירמיה ר' שקושיית
וכו' שנוייה היא "כך עשה: עשה מכלל הבא ולאו המתחיל
לא  זה את אך לומר תלמוד מנלן, תעשה בלא ומסקינן
אזהרה  לאו אחריה, תעשה לא מדאיצטריך אלמא תאכלו
"דעשה  פליגי: לא עלמא דכולי המתחיל ובדיבור היא",
ירמיה  ר' קושיית רבינו לדעת אבל לא", ותו דאיכא הוא
נמי  משמע תאכלו, אותה שנאמר שכיוון יוחנן, ר' על היא
כן  אם לגבוה, אסור להדיוט שאסר שכל תקריבו, אתה
להקרבה, הדין הוא - תעשה בלא שהאכילה כיוון ממילא
שהוא  פליגי לא עלמא כולי טמאה בהמה באברי ומתרץ:

מאכילה. הקרבה שלמדים "כי 33)בלאו, שם: בזבחים
ריש  בעשה, עובר אמר יוחנן רבי איתמר והכי בחיה, פליגי
בעשה, עובר אמר יוחנן ר' כלום, בלא עובר אינו אמר לקיש
את  תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה (=מן בהמה
למצוה  ההוא וכו' אמר לקיש ריש לא, חיה אין, קרבנכם")

יוחנן. כרבי רבינו ופסק ויקרא 34)בעלמא". ספרא
החיה  אף יכול "בהמה ו): הלכה ב פרשה דנדבה (דבורא
וצאן  בקר לומר תלמוד וכו' שנאמר בהמה, קרוייה שהיא
הביא  ואם יביא לא יכול וצאן, בקר אלא בבהמה לך אין
בבהמה  לך ואין תקריבו, וצאן בקר לומר תלמוד וכו', כשר
רבו  לו שאמר למי דומה זה למה הא בלבד, וצאן בקר אלא
הרי  החטים, על זה הוסיף אם הא חטים, אלא לי תביא אל

דבריו". על עובר זה

.ÊÏeÒt - Ôa¯w‰ ·È¯˜‰Â ÏÊBb‰ B‡ ·Bb‰35, «≈«≈¿ƒ¿ƒ«»¿»»
ÏÊ‚ ‡O :¯Ó‡pL ;B‡BO ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â¿«»»¿∆∆¡«≈»≈
Ì‡Â .Ïa˜˙Ó BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰ÏBÚa¿»¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«≈¿ƒ

¯Lk Ôa¯w‰ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙36‰È‰ elÙ‡Â . ƒ¿»¬«¿»ƒ«»¿»»≈«¬ƒ»»
d¯Oa ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰L ,˙‡hÁ37˙wz ÈtÓe . «»∆«…¬ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈«»«

ÌÈa¯Ï ‰Ú„B Ì‡ ,‰ÏeÊb‰ ˙‡hÁ‰L :e¯Ó‡ ÁaÊÓƒ¿≈«»¿∆««»«¿»ƒ¿»»«ƒ
È„k ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ ˙¯tÎÓ dÈ‡ -≈»¿«∆∆««ƒ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ¿≈

‰ÏBÚ‰ ÔÎÂ .˙BÏÊb ÏÎB‡ ÁaÊÓ :e¯Ó‡È ‡lL38. ∆……¿ƒ¿≈«≈¿≈¿≈»»

סו:35) קמא (בבא מזה ולמדו קרבנו" עולה "אם שנאמר
הגזול". ולא "קרבנו - בגיטין 36)סז) יהודה רב כדעת

ואבידה  גזילה מהלכות ב (פרק רבינו שדעת פי על ואף נה.
רבנן  אוקמוה כאן - בגזילה קניין אינו שיאוש א) הלכה
שיש  ועוד משנה). (כסף נה: שם רבא שאמר כמו ברשותיה,

להקדש. מחולין השם שינוי גם רק 37)כאן לא כלומר,
אפילו  אלא הכשירו, המזבח, על לריצוי אלא שאינה בעולה,

לכהנים. אכילה גם בה שיש וכל 38)בחטאת, להיות צריך
"מאי  שם: בגיטין הוא וכן למזבח, כולה שהיא העולה, שכן

לא  קאמר מיבעיא לא נמי, עולה אפילו חטאת איריא
ודם  דחלב נמי חטאת אפילו אלא היא, דכליל עולה מיבעיא
אפילו  לה, אוכלים כהנים ואידך מזבח, לגבי דסליק היא

גזלות". אוכל מזבח יאמרו שלא גזור הכי

.ÁÌ˙Ò d·È¯˜‰Â B¯·Á ˙ÏBÚ ·Bb‰39da e¯tk˙ - «≈«¬≈¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«¿»
.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»ƒƒ

אחר.39) לשם להקריבה נתכוון לא כלומר,

.ËÌÈÎÒe ˙BÁÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡40Ï·h‰ ÔÓ ‡Ï41‡ÏÂ ≈¿ƒƒ¿»¿»ƒ…ƒ«∆∆¿…
¯ÓÚÏ Ì„˜ L„Á‰ ÔÓ42Ún„Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ43ÔÈ‡Â , ƒ∆»»…∆»…∆¿…ƒ«¿À»¿≈

‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ;Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯ÚÓ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿»
‰¯·Úa ‰‡a‰44Ì‡Â .d‡BO ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L , «»»«¬≈»∆«»»¿»¿ƒ

Ï·‡ ,Ôa¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ Ô˙BÈ‰Ï eLc˜˙ ‡Ï - ‡È·‰≈ƒ…ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¬»
eÏÒÙpL ÌÈL„˜k eÈ‰ÈÂ ,ÏÒt‰Ï eLc˜˙45. ƒ¿«¿¿ƒ»≈¿ƒ¿¿»»ƒ∆ƒ¿¿

הקרבנות 40) מעשה מהלכות ב בפרק (ראה הסולת [היינו
חדש]. מטעם העומר לפני האסורה א) גם 41)הלכה ראה

המותר  מן טו) מה, (יחזקאל ישראל "ממשקה מח. פסחים
הטבל". מן נסכים מביאין אין אמרו מכאן לישראל,

העומר.42) שהקריבו לפני חדשה חולין 43)תבואה
- לכהנים מותרים שהם פי על ואף התרומה. עם שנתערבו
לכל  מותרים שאינם מכיוון ונסכים, מנחות מהם מביאין אין
לישראל. המותר מן ישראל ממשקה שנאמר ישראל,

לומר 44) לרבינו לו למה העיר צט סימן אריה' ה'שאגת
זה  אין הלא בעבירה, הבאה מצוה שהוא משום הטעם

לישראל? המותר מן ישראל, פח.45)ממשקה זבחים
צריך  ואין המדומע מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין
רב  אמר קדש, לא הביא ואם הכרם, וכלאי מערלה לומר
ליפסל". קדש אבל ליקרב, קדש לא אסי רב ואיתימא

הכלי". שקדשם וישרפו לחול נפקי "דלא רש"י ומפרש

.ÈÌ„˜ L„Á‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»≈¿ƒƒ»ƒ∆»»…∆
Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L ,‰lÁzÎÏ ÌÁl‰ ÈzL46ÌÈ¯eka : ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»∆¬≈∆¡«»∆ƒƒ

ÈÈÏ47¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ;48ÔÓ ÌÈÎÒ ÌÈ‡È·Óe . «»¿ƒ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»ƒƒ
‰ˆ˜n‰49·BË ÌBÈa50. «À¿∆¿

הלחם.46) לשתי 47)בשתי "קודם סח: מנחות במשנה
אחד  נוסח לפי ה: שם בגמרא אמרו יביא", לא הלחם

ביכורים". דאיקרו שם 48)"משום ובגמרא במשנה. שם
הקרבת  לאחר להדיוט שהותר כיוון נחמיה בר יהודה אמר
הלחם. שתי קודם הביא אם בדיעבד כשר כך משום העומר

אלא 49) לשתייה עומדות שאינן יין של חביות היינו
תרנגולת  לגיזתה רחל טז: בשבת (ראה בחנות למכירה
יהודה  דר' פלוגתא - דעיסקא ותמרי דרידיא ותורי לביצתה

לא). או מוקצה איסור יש אם שמעון "יום 50)ור' נקט
יום  מהלכות א (פרק מוקצה איסור אין שבשבת לפי טוב"
נסכים  מביאים אסור, שמוקצה פי על ואף יז). הלכה טוב
ואינו  מדרבנן, אלא אינו איסורו שכל משום המוקצה מן

מח.). (פסחים בזמן התלוי איסור אלא בעצם, איסור

.‡ÈeÏÚiL Ì„˜ ˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»«»¿»…∆∆«¬
ÔÈ‡Â .ÁÏÓ ·È¯˜z Ea¯˜ Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«∆∆¡««»»¿»¿«¿ƒ∆«¿≈
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תאכלו". אותה הבקר 31)בבהמה מן הבהמה "מן שנאמר
קרבנכם". את תקריבו הצאן אמרו:32)ומן שם בזבחים

רי  המזבח, גבי על טמאה בהמה אברי המעלה ש "איתמר
אמר  לקיש ריש לוקה. אינו אמר יוחנן רבי לוקה, אמר לקיש
לוקין  עשה מכלל הבא ולאו לא, טמאה אין טהורה לוקה,
עשה  מכלל הבא לאו עליו, לוקין אין אמר יוחנן ורבי עליו,
בהמה  ולא תאכלו אותה ירמיה, רבי מותיב עליו. לוקין אין
יעקב  רבי ליה אמר עשה, עשה מכלל הבא ולאו טמאה,
טמאה  בהמה באברי לך אסברא תחליפא, בר ירמיה לרבי
רש"י  ומפרש וכו'". בחיה פליגי כי פליגי, לא עלמא דכולי
בדיבור  לשונו וזה לקיש, ריש על היא ירמיה ר' שקושיית
וכו' שנוייה היא "כך עשה: עשה מכלל הבא ולאו המתחיל
לא  זה את אך לומר תלמוד מנלן, תעשה בלא ומסקינן
אזהרה  לאו אחריה, תעשה לא מדאיצטריך אלמא תאכלו
"דעשה  פליגי: לא עלמא דכולי המתחיל ובדיבור היא",
ירמיה  ר' קושיית רבינו לדעת אבל לא", ותו דאיכא הוא
נמי  משמע תאכלו, אותה שנאמר שכיוון יוחנן, ר' על היא
כן  אם לגבוה, אסור להדיוט שאסר שכל תקריבו, אתה
להקרבה, הדין הוא - תעשה בלא שהאכילה כיוון ממילא
שהוא  פליגי לא עלמא כולי טמאה בהמה באברי ומתרץ:

מאכילה. הקרבה שלמדים "כי 33)בלאו, שם: בזבחים
ריש  בעשה, עובר אמר יוחנן רבי איתמר והכי בחיה, פליגי
בעשה, עובר אמר יוחנן ר' כלום, בלא עובר אינו אמר לקיש
את  תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה (=מן בהמה
למצוה  ההוא וכו' אמר לקיש ריש לא, חיה אין, קרבנכם")

יוחנן. כרבי רבינו ופסק ויקרא 34)בעלמא". ספרא
החיה  אף יכול "בהמה ו): הלכה ב פרשה דנדבה (דבורא
וצאן  בקר לומר תלמוד וכו' שנאמר בהמה, קרוייה שהיא
הביא  ואם יביא לא יכול וצאן, בקר אלא בבהמה לך אין
בבהמה  לך ואין תקריבו, וצאן בקר לומר תלמוד וכו', כשר
רבו  לו שאמר למי דומה זה למה הא בלבד, וצאן בקר אלא
הרי  החטים, על זה הוסיף אם הא חטים, אלא לי תביא אל

דבריו". על עובר זה

.ÊÏeÒt - Ôa¯w‰ ·È¯˜‰Â ÏÊBb‰ B‡ ·Bb‰35, «≈«≈¿ƒ¿ƒ«»¿»»
ÏÊ‚ ‡O :¯Ó‡pL ;B‡BO ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â¿«»»¿∆∆¡«≈»≈
Ì‡Â .Ïa˜˙Ó BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰ÏBÚa¿»¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«≈¿ƒ

¯Lk Ôa¯w‰ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙36‰È‰ elÙ‡Â . ƒ¿»¬«¿»ƒ«»¿»»≈«¬ƒ»»
d¯Oa ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰L ,˙‡hÁ37˙wz ÈtÓe . «»∆«…¬ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈«»«

ÌÈa¯Ï ‰Ú„B Ì‡ ,‰ÏeÊb‰ ˙‡hÁ‰L :e¯Ó‡ ÁaÊÓƒ¿≈«»¿∆««»«¿»ƒ¿»»«ƒ
È„k ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ ˙¯tÎÓ dÈ‡ -≈»¿«∆∆««ƒ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ¿≈

‰ÏBÚ‰ ÔÎÂ .˙BÏÊb ÏÎB‡ ÁaÊÓ :e¯Ó‡È ‡lL38. ∆……¿ƒ¿≈«≈¿≈¿≈»»

סו:35) קמא (בבא מזה ולמדו קרבנו" עולה "אם שנאמר
הגזול". ולא "קרבנו - בגיטין 36)סז) יהודה רב כדעת

ואבידה  גזילה מהלכות ב (פרק רבינו שדעת פי על ואף נה.
רבנן  אוקמוה כאן - בגזילה קניין אינו שיאוש א) הלכה
שיש  ועוד משנה). (כסף נה: שם רבא שאמר כמו ברשותיה,

להקדש. מחולין השם שינוי גם רק 37)כאן לא כלומר,
אפילו  אלא הכשירו, המזבח, על לריצוי אלא שאינה בעולה,

לכהנים. אכילה גם בה שיש וכל 38)בחטאת, להיות צריך
"מאי  שם: בגיטין הוא וכן למזבח, כולה שהיא העולה, שכן

לא  קאמר מיבעיא לא נמי, עולה אפילו חטאת איריא
ודם  דחלב נמי חטאת אפילו אלא היא, דכליל עולה מיבעיא
אפילו  לה, אוכלים כהנים ואידך מזבח, לגבי דסליק היא

גזלות". אוכל מזבח יאמרו שלא גזור הכי

.ÁÌ˙Ò d·È¯˜‰Â B¯·Á ˙ÏBÚ ·Bb‰39da e¯tk˙ - «≈«¬≈¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«¿»
.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»ƒƒ

אחר.39) לשם להקריבה נתכוון לא כלומר,

.ËÌÈÎÒe ˙BÁÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡40Ï·h‰ ÔÓ ‡Ï41‡ÏÂ ≈¿ƒƒ¿»¿»ƒ…ƒ«∆∆¿…
¯ÓÚÏ Ì„˜ L„Á‰ ÔÓ42Ún„Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ43ÔÈ‡Â , ƒ∆»»…∆»…∆¿…ƒ«¿À»¿≈

‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ;Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯ÚÓ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿»
‰¯·Úa ‰‡a‰44Ì‡Â .d‡BO ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L , «»»«¬≈»∆«»»¿»¿ƒ

Ï·‡ ,Ôa¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ Ô˙BÈ‰Ï eLc˜˙ ‡Ï - ‡È·‰≈ƒ…ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¬»
eÏÒÙpL ÌÈL„˜k eÈ‰ÈÂ ,ÏÒt‰Ï eLc˜˙45. ƒ¿«¿¿ƒ»≈¿ƒ¿¿»»ƒ∆ƒ¿¿

הקרבנות 40) מעשה מהלכות ב בפרק (ראה הסולת [היינו
חדש]. מטעם העומר לפני האסורה א) גם 41)הלכה ראה

המותר  מן טו) מה, (יחזקאל ישראל "ממשקה מח. פסחים
הטבל". מן נסכים מביאין אין אמרו מכאן לישראל,

העומר.42) שהקריבו לפני חדשה חולין 43)תבואה
- לכהנים מותרים שהם פי על ואף התרומה. עם שנתערבו
לכל  מותרים שאינם מכיוון ונסכים, מנחות מהם מביאין אין
לישראל. המותר מן ישראל ממשקה שנאמר ישראל,

לומר 44) לרבינו לו למה העיר צט סימן אריה' ה'שאגת
זה  אין הלא בעבירה, הבאה מצוה שהוא משום הטעם

לישראל? המותר מן ישראל, פח.45)ממשקה זבחים
צריך  ואין המדומע מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין
רב  אמר קדש, לא הביא ואם הכרם, וכלאי מערלה לומר
ליפסל". קדש אבל ליקרב, קדש לא אסי רב ואיתימא

הכלי". שקדשם וישרפו לחול נפקי "דלא רש"י ומפרש

.ÈÌ„˜ L„Á‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»≈¿ƒƒ»ƒ∆»»…∆
Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L ,‰lÁzÎÏ ÌÁl‰ ÈzL46ÌÈ¯eka : ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»∆¬≈∆¡«»∆ƒƒ

ÈÈÏ47¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ;48ÔÓ ÌÈÎÒ ÌÈ‡È·Óe . «»¿ƒ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»ƒƒ
‰ˆ˜n‰49·BË ÌBÈa50. «À¿∆¿

הלחם.46) לשתי 47)בשתי "קודם סח: מנחות במשנה
אחד  נוסח לפי ה: שם בגמרא אמרו יביא", לא הלחם

ביכורים". דאיקרו שם 48)"משום ובגמרא במשנה. שם
הקרבת  לאחר להדיוט שהותר כיוון נחמיה בר יהודה אמר
הלחם. שתי קודם הביא אם בדיעבד כשר כך משום העומר

אלא 49) לשתייה עומדות שאינן יין של חביות היינו
תרנגולת  לגיזתה רחל טז: בשבת (ראה בחנות למכירה
יהודה  דר' פלוגתא - דעיסקא ותמרי דרידיא ותורי לביצתה

לא). או מוקצה איסור יש אם שמעון "יום 50)ור' נקט
יום  מהלכות א (פרק מוקצה איסור אין שבשבת לפי טוב"
נסכים  מביאים אסור, שמוקצה פי על ואף יז). הלכה טוב
ואינו  מדרבנן, אלא אינו איסורו שכל משום המוקצה מן

מח.). (פסחים בזמן התלוי איסור אלא בעצם, איסור

.‡ÈeÏÚiL Ì„˜ ˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»«»¿»…∆∆«¬
ÔÈ‡Â .ÁÏÓ ·È¯˜z Ea¯˜ Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«∆∆¡««»»¿»¿«¿ƒ∆«¿≈
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ÔÈiÓ ıeÁ ,ÁÏÓ ‡Ïa ÁaÊnÏ ·¯wL ¯·„ EÏ¿»»∆»≈«ƒ¿≈«¿…∆«ƒ≈
ÌÈÎÒp‰51ÌÈˆÚ‰Â Ìc‰Â52‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .53ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿«»¿»≈ƒ¿»»∆«»»¿≈

‰ÙÈ ¯Oa‰ ÁÏÓÏ ‰ÂˆÓe .ÂÈÏÚ CÓÒÏ ‡¯˜Ó BÏƒ¿»ƒ¿…»»ƒ¿»ƒ¿…««»»»∆
BÓk ,‰ÙÈ.ÁÏBÓe ¯·‡‰ ˙‡ Ct‰nL ÈÏˆÏ ¯Oa ÁÏ »∆¿≈«»»¿»ƒ∆¿«≈∆»≈∆≈«

„Á‡ ÁÏÓ ¯Èb¯‚a elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ÁÏÓ Ì‡Â54- ¿ƒ»«»∆¬ƒ¿«¿ƒ∆«∆»
¯Lk55. »≈

נדב 51) אם אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא אינו זה וכל
דבר  של שטעמו פי על [ואף מלח. עליו נותן עצמו בפני יין
(מנחות  לאשים עולה שאינו מפני הוא מלח, צריך היין שאין
שהרי  מלח, יצטרך לא עצמו בפני הבא יין גם כן ואם כא.),
שם. הקרבנות מעשה (הלכות לאשים עולה אינו הוא גם
עם  הבא יין בין יסודי הבדל יש - משנה) בלחם שם ועיין
בפני  הבא יין לבין לאישים, אינו הדין שמעיקר הנסכים,
כיבוי  שאיסור אלא לאישים, לבוא לו היה שמעיקרו עצמו,
האישים]. גבי על יבוא שלא לו גרם המזבח על האש

יג)52) ב, (ויקרא שנאמר ממה כ. במנחות איתמעט דם
דמך. מעל ולא - מנחתך" זה 53)"מעל דבר כלומר,

לחם  ראה קבלה, מדברי הוא מלח בלא קרבים שהעצים
וזה  יח. למנחות המשנה בפירוש רבינו כתב וכן כאן, משנה
אפשר  אי לשרפה המזבח גבי על שנקרב כל "וכן לשונו:
מעל  אמר הדם וכן קבלה, וזה בלבד, העצים אלא מלח בלא
עצים. לעניין רק היא שהקבלה הרי דמך", מעל ולא מנחתך

בעלמא"54) למצוה משהו בה מישדא דתימא "מהו שם
שהוא, כל מליחה צריך שדם לטעות מקום היה (כלומר,
שהוא. כל מספיק שלמצוה הרי מליחה). מצוות לקיים בכדי

מליחה,55) מצוות ידי שיצא כשרה, המליחה לומר רוצה
כלום. מלח לא אם גם כשר הקרבן אבל

.·È‰˜BÏ - ÏÏk ÁÏÓ ‡Ïa ·È¯˜‰56‡ÏÂ :¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ¿…∆«¿»∆∆∆¡«¿…
- ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡Â .EÈ‰Ï‡ ˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL«̇¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆¿««ƒ∆∆

‰ˆ¯‰Â ¯Lk Ôa¯w‰57ÁÏn‰L ,‰Án‰ ÔÓ ıeÁ . «»¿»»≈¿À¿»ƒ«ƒ¿»∆«∆«
‰ˆÈÓwa ·kÚÓ58˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿«≈«¿ƒ»∆∆¡«¿…«¿ƒ∆«¿ƒ

E˙ÁÓ ÏÚÓ EÈ‰Ï‡59. ¡…∆≈«ƒ¿»∆

לאו 56) זה ואין צט. תעשה לא המצוות בספר גם הוא כן
בלא  ההקרבה שעצם - עליו לוקין שאין מעשה, בו שאין
- קרבן שבכל מכאן ונראה איסור. של מעשה הוא מלח
משנה: בלחם והקשה שם. המצוות בספר מפורש וכן לוקה,
אינו  שהמלח כדלהלן, במנחה, אלא אינו זה פסוק הלא
ולא  שנאמר המנחה בקמיצת אלא קרבן, בשום מעכב
קרבן? בכל מלקות לחייב לו מנין כן ואם וגו', מלח תשבית

מלח,57) תקריב קרבנך כל על הכתוב מפשט משמע "כן
לעכב". ולא מולח 58)למצוה שאינו משום קמיצה נקט

בלבד. הקומץ את (כסף 59)אלא לעכב" ודאי "שמשמע
שהחזיר  מקום כל רב "אמר יט. שם ובמנחות משנה).
שאמרו  ומה לעכב", אלא אינו המנחה בתורת הכתוב
וכו' מלח ולא פתת ולא בלל לא יצק "לא יח, שם במשנה
הכהן, מלח שלא אלא כלל, מלח שלא הכוונה אין כשרה",

כ. שם ובגמרא שם המשנה פירוש ראה הזר, מלחה אבל

.‚È,¯eaˆ ÏMÓ - ˙Ba¯w‰ Ïk Ba ÔÈÁÏBnL ÁÏn‰«∆«∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ

ÌÈˆÚ B‡ ÁÏÓ ‡È·Ó „ÈÁi‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈˆÚ‰ BÓk¿»≈ƒ¿≈«»ƒ≈ƒ∆«≈ƒ
Ba¯˜Ï60ÔÈ˙B eÈ‰ ˙BÓB˜Ó ‰LÏL·e .B˙ÈaÓ ¿»¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿ƒ

ÁÏn‰ ˙kLÏa :ÁÏn‰61L·k‰ Èab ÏÚÂ ,62BL‡¯·e , «∆«¿ƒ¿««∆«¿««≈«∆∆¿…
˙B¯BÚ ÔÈÁÏBÓ eÈ‰ ÁÏn‰ ˙kLÏa .ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈«¿ƒ¿««∆«»¿ƒ

ÌÈL„w‰63.ÌÈ¯·È‡‰ ÔÈÁÏBÓ L·k‰ Èab ÏÚÂ . «√»ƒ¿««≈«∆∆¿ƒ»≈»ƒ
˙BÁÓe ‰B·l‰Â ıÓw‰ ÔÈÁÏBÓ ÁaÊÓ ÏL BL‡¯·e¿…∆ƒ¿≈«¿ƒ«…∆¿«¿»¿»

.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ ˙BÙ¯Op‰«ƒ¿»¿«»

יש 60) אבל בו, שנתחייב קרבן היינו לקרבנו, לכתוב דקדק
עצים. מביא היחיד בעזרת 61)אשר היו לשכות שמונה כי

המלח". "לשכת מהן ואחת היה 62)ישראל "כבש" כי
למזבח. עליו לעלות כדי מזבח, של לדרומו בנוי

מולחים 63) שבהם המלח, מונח היה המלח בלשכת כלומר,
בלשכת  היה לא העורות, מליחת מקום אבל הקדשים, עורות

הפרוה. בלשכת אלא המלח,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומובחרים,1) תמימים להיות שצריכים נסכים דין בו יבואר

המערכה. עצי וכן

.‡a¯˜ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLk¯Á·Â ÌÈÓz Ô2Ck , ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»»¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÈÎÒp‰3ÌÈÓÈÓz eÈ‰È4ÌÓÈÓz :¯Ó‡pL ;ÌÈ¯Á·Â «¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒƒ

‡lL .ÌÈÓÈÓz ÌÈÎÒp‰ eÈ‰iL - Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏ eÈ‰Èƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆…
ÔMÚÓ ÔÈiÓ ‡Ï ÌÈÎÒ ‡È·È5‰ÚÈÏ˙‰L ˙ÏÒ ‡ÏÂ ,6, »ƒ¿»ƒ…ƒ«ƒ¿À»¿……∆∆ƒ¿ƒ»

ÏÏ·È ‡ÏÂ7BÁÈ¯L ÔÓLa8Ú¯ BÓÚË B‡9. ¿…ƒ¿…¿∆∆∆≈«¿»

יא,2) הלכה ופ"ג ח. הלכה פ"ב א, הלכה פ"א למעלה ראה
יא. הלכה פ"ז עם 3)ולהלן שמביאין וסולת שמן יין,

הקרבנות  מעשה מהלכות בפ"ב וראה בסמוך. ראה הקרבן,
א. יהודה 4)הלכה ב"ר יוסי "רבי במשנה: פז. מנחות

יהיו  תמימים וכו' שנאמר פסול, קמחין בו שיש יין אומר,
אין  קמחים, בו שיש יין שלענין ואףֿעלֿפי ונסכיהם". לכם
– שם) המשנה בפירוש (ראה יהודה ב"ר יוסי כר' הלכה
שיהיו  שצריך זה, מפסוק שדורש והדרשה ההלכה בעצם

משנה). (כסף עליו חולק אין תמימים, שם 5)הנסכים
היו  מרים, הענבים "כשהיו הוא ומעושן פו: במשנה
המשנה) (בפירוש ורבינו (רש"י). למתקן" כדי אותן מעשנים
היין  אותו ריח לכלי היה שאם ר"ל, מעושן, "פירוש כתב:
הזה  המום הרבה ואירע מעושן, הנקרא והוא הבל בו היה
התוי"ט  על וההגהה התוי"ט ולפי המערב". ביינות אצלנו
לכלי  היה שאם ר"ל, מעושן, "פי' רבינו: בדברי צ"ל שם,
וכו'". כן) גם הכלי (ריח בו (יהיה) היין אותו (רע), ריח

ט. הלכה להלן התליעה 6)וראה "ואם פה. שם משנה
נלמד  שזה המשנה, בפירוש רבינו שם וכתב פסולה",
הנסכים, גם "שיהיו ונסכיהם": לכם יהיו "תמימים מהפסוק
במיניהם". השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת ר"ל

יא. הלכה להלן המנחה.7)וראה פו.8)את שם
הביא  ואם יביא, לא רע ריח ושל וכו' "שמן בברייתא:

יד.9)פסול". הלכה להלן ראה

.·‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ÔÎÂ10‡ÏÂ ,ÌÈ¯Á· ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï ¿≈¬≈««¬»»…ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿…
- ÁÏ ‡e‰Lk ÚÈÏ˙‰L ıÚ ÏÎÂ .˙ÚÏBz Ì‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆««¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿∆«

ÁaÊnÏ ÏeÒt11ÌB˜n‰ ˙‡ ¯¯Bb - L·È ÚÈÏ˙‰ . »«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«»≈≈∆«»
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‰¯È˙Ò ÈˆÚÂ .ÚÈÏ˙‰L12e‡È·È ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÔÈÏeÒt ∆ƒ¿ƒ««¬≈¿ƒ»¿ƒ¿»…»ƒ
ÌÈL„Á ‡l‡13. ∆»¬»ƒ

אֿד.10) הלכות ומוספין תמידין מהלכות פ"ב להלן ראה
פסול 11) תולעת, בו שנמצא עץ "וכל ה: משנה פ"ב מדות

לח  אלא שנו לא שמואל, "אמר פה: ובמנחות מזבח", לגבי
– היבש כמו שהתליע, מה ממנו לגרר יכול אינו שלח (לפי
וז"ל: כתב, רוקח ובמעשה וכשר". גוררו יבש אבל רש"י),
למזבח) פסולים מתולעים (=שעצים הדבר שטעם "ונראה
שם  ועיין כ: במנחות כמפורש קרבן, נקראו שהעצים מפני

בעי. ד"ה פה: ובדף מלמד, ד"ה תוספתא 12)בתוספות
עצים  והם .(24 526 עמוד צוקרמנדל (הוצאת פ"ט מנחות
משנה). (לחם העצים ולקחו הבנין וסתרו בבנין שהיו

אומר:13) שמוע בן אלעזר רבי קטז: וזבחים כב. מנחות
אשר  האש על אשר העצים "על ח) א, (ויקרא לומר תלמוד
עצים  אף הדיוט, בו נשתמש שלא מזבח מה המזבח, על

הדיוט". בהן נשתמש שלא ואש

.‚LÈc˜n‰14ÏeÒt ÔÈÈ15˙ÏÒ B‡16ÏeÒt ÔÓL B‡17 ««¿ƒ«ƒ»…∆∆∆»
ÁaÊnÏ ÌÈÏeÒt ÌÈˆÚ B‡18Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈«»»»≈ƒ

‰˜BÏÂ ‰Ó‰·k ÌeÓ ÏÚ·Ï ÌÈÓBc19ÏÚ·k ÔÈ‡ B‡ , ƒ¿««ƒ¿≈»¿∆≈»¿««
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌeÓ20. ¿ƒ»≈∆«ƒ«««¿

המשנה14ֿ) ונסתפק ופז. פו. פה: במנחות רבא של בעיות
(ראה  מקטיר על גם או מקדיש על רק הוא הספק  אם למלך
זריקת. ד"ה סג: יומא לתוספות וציין ד), הלכה להלן

ט.15) הלכה להלן יא.16)ראה הלכה להלן ראה
יד.17) הלכה להלן ב.18)ראה הלכה למעלה ראה
ב.19) הלכה פ"א למעלה מדרבנן,20)ראה מלקות

הלכה  עדות מהלכות (פי"ח שיראו מה כפי מכין שביתֿדין
הלכה  ומצה חמץ מהלכות ובפ"ו מרד), ערך בערוך וראה ו,
אותו  מכין הפסח, בערב מצה שאכל "ומי רבינו: כתב יב,
אחרות  בנוסחאות אבל נפשו", שתצא עד מרדות מכת
וכן  נה, הערה שם עיין נפשו". שתצא "עד המלים חסרות
כי  מ"ה: פ"ד לכתובות הרי"ף על בהגהותיו הב"ח כתב
מכת  אותו "מכין רק כתוב היה לפניו, שהיתה בנוסחא
נמשכת, בעבירה אלא נפשו שתצא עד מכין ואין מרדות",
אותו  מכין שעשה, מה על לעונשו כדי אלא שאינו כל אבל
שבת  מהלכות בפ"א עוד וראה הביתֿדין. שיראו כפי רק
לאו  באיסור ספק בכל כי רבינו, וסובר יד. והערה ג הלכה

עליו  מלקות שלוקין אותו מכין – ומיתה כרת איסור או ,
ובפ"י  א, הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"ג ראה מדרבנן,
ביאת  מהלכות ובפ"ג ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות

כד. הלכה מקדש

.„˙Ïq‰21‰B·l‰Â ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â22˙BÙBÚ‰Â23 «…∆¿««ƒ¿«∆∆¿«¿»¿»
˙¯L ÈÏÎe ÌÈˆÚ‰Â24e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpL25ÔÈ‡ - ¿»≈ƒ¿≈»≈∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈

BLiL Ïk - CÈ¯Ú‰Â „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ;Ô˙B‡ ÔÈ„Btƒ»∆∆¡«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ…∆∆¿
‰„ÓÚ‰ ÏÏÎa ÔÈ‡ el‡Â ,C¯Ú ‰„ÓÚ‰a26CÎÈÙÏ , ¿«¬»»∆¡»¿≈≈»ƒ¿««¬»»¿ƒ»

ÌÏBÚÏ ÔÈcÙ ÔÈ‡27. ≈ƒ¿ƒ¿»

וכו'".21) והנסכים "המנחות ק: במנחות משנה
עם 22) ביחד אחרת, בבבא הלבונה הובאה שם במשנה

וראה  ונסכים, מנחות עם ביחד ולא שרת, וכלי ועצים עופות
"והעמיד 23)להלן. ה) הלכה ד פרשה בחוקותי (פ' ספרא

והעצים  העופות ואין נפדית, בהמה הכהן, לפני הבהמה את
(תמורה  לוי של כברייתא ולא נפדים". שרת וכלי והלבונה
ואפילו  חיה אפילו וכו' העמדה בכלל היו "שהכל לג.)
ד"ה  שם (מנחות התוספות שכתבו כמו ודלא עופות".
לוי, כדעת נפדים, הם להקדישם מומם קדם שאם העופות),

שם. במקדש.24)עיין בהם שמשרתים כלים
חולקה 25) ולפיכך "שנטמאו", אלא שנינו לא שם במשנה

ב  ובבא והנסכים", "המנחות א בבא בבות: לשתי המשנה
חיים  שעופות לפי שרת", וכלי והלבונה והעצים "העופות
מקבלים  אינם הם אף ולבונה ועצים טומאה, מקבלים אינם
יש  שרת וכלי ח), הלכה להלן (ראה מדרבנן אלא טומאה
או  "שנפסלו שכתב רבינו אבל במקוה, טהרה להם
המוריה. בהר וראה כאחד, כולם כלל שנטמאו"

אלו"26) ולא נפדית בהמת הבהמה, את והעמיד "דכתיב
וראה  ט. הלכה ערכין מהלכות בפ"ה גם ועיין ספר), (קרית

א. משנה פי"ב מנחות טוב' יום קדם 27)'תוספות אפילו
זו. הלכה בתחילת למעלה ראה להקדשן, מומן

.‰e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
eLc˜˙iL Ì„˜ Ï·‡ ;˙¯L ÈÏÎa eLc˜˙pL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈¬»…∆∆ƒ¿«¿

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt - eÏÒÙ B‡ e‡ÓË Ì‡ ,ÈÏÎa28Ï·‡ . ƒ¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»¬»
ÔÈ‡ - ÈÏÎa eL„˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»¿ƒ¿ƒ≈

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt29‡ËBÁ ˙ÁnÓ ıeÁ .30:da ¯Ó‡pL , ƒ»ƒƒ¿«≈∆∆¡«»
B˙‡hÁ ÏÚ ,B˙‡hÁÓ31B˙‡hÁ ‡È·nL ,¯ÓBÏ - ≈«»««»«∆≈ƒ«»

- ˙¯L ÈÏÎa Lc˜˙zL Ì„˜ ,CÎÈÙÏ .B˙‡hÁ ÈÓcÓƒ¿≈«»¿ƒ»…∆∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈
Èt ÏÚ Û‡ d˙B‡ ÔÈ„BÙe ,ÌÈÓc ˙M„˜k ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿À«»ƒƒ»««ƒ

ÌÈÎÒp‰ ÏÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰L32e‡ÓËpL33‰OBÚ - ∆ƒ¿»¿»«¿»ƒ∆ƒ¿¿∆
ÁaÊna ÔÙ¯BOÂ ÔÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯ÚÓ Ì‰Ï34. »∆«¬»»ƒ¿≈«¿»¿¿»«ƒ¿≈«

קדשו 28) שלא עד שנטמאו והנסכים "המנחות שם: במשנה
העופות  פדיון, להם אין בכלי משקדשו פדיון, להם יש בכלי
הרי  וכו'", פדיון להם אין שרת וכלי והלבונה והעצים
קודם  לבין שרת בכלי שנתקדשו אחר בין שההבדל
ונראה  ונסכים, במנחות אלא נאמר לא שרת, בכלי שנתקדשו
ובעופות  שרת בכלי שהרי לכך והוכחה רבינו, כוונת גם שכן

המשנה). (מרכבת כלל שייך לא ודאי אלעזר 29)זה כרבי
קא. אלעזר.30)שם ר' דברי המשך בקרבן 31)שם

ו) ה, (ויקרא ושעירה כשבה אצל נאמר ויורד, עולה
"על  יג) (שם, נאמר ובמנחה "מחטאתו", י) (שם, ובתורים
מקצת  משמע "מחטאתו" כז:) (כריתות ודרשו חטאתו",
מעות  והפריש מקדש כשטימא עשיר היה שאם חטאתו,
הדמים  ממקצת יביא העני, ואח"כ שעירה, או לכבשה
משמע  חטאתו" ו"על חולין, והשאר מנחה או תורים
והעשיר, האיפה עשירית והפריש עני היה שאם שיוסיף,
רש"י  (ראה שעירה או כשבה ויביא מעות ויוסיף יפדנה

שם). צב.32)מנחות קדשים,33)זבחים קדשי בבשר 
ו), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פי"ט (להלן רבינו כתב

בפנים. נשרף הוא בפנים נטמא אם ברייתא 34)שרק
להן  "עושה שאמרו שמכיון רבינו, וסובר צב. בזבחים
במקום  במזבח שהמדובר נראה עצמן" בפני מערכה
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‰¯È˙Ò ÈˆÚÂ .ÚÈÏ˙‰L12e‡È·È ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÔÈÏeÒt ∆ƒ¿ƒ««¬≈¿ƒ»¿ƒ¿»…»ƒ
ÌÈL„Á ‡l‡13. ∆»¬»ƒ

אֿד.10) הלכות ומוספין תמידין מהלכות פ"ב להלן ראה
פסול 11) תולעת, בו שנמצא עץ "וכל ה: משנה פ"ב מדות

לח  אלא שנו לא שמואל, "אמר פה: ובמנחות מזבח", לגבי
– היבש כמו שהתליע, מה ממנו לגרר יכול אינו שלח (לפי
וז"ל: כתב, רוקח ובמעשה וכשר". גוררו יבש אבל רש"י),
למזבח) פסולים מתולעים (=שעצים הדבר שטעם "ונראה
שם  ועיין כ: במנחות כמפורש קרבן, נקראו שהעצים מפני

בעי. ד"ה פה: ובדף מלמד, ד"ה תוספתא 12)בתוספות
עצים  והם .(24 526 עמוד צוקרמנדל (הוצאת פ"ט מנחות
משנה). (לחם העצים ולקחו הבנין וסתרו בבנין שהיו

אומר:13) שמוע בן אלעזר רבי קטז: וזבחים כב. מנחות
אשר  האש על אשר העצים "על ח) א, (ויקרא לומר תלמוד
עצים  אף הדיוט, בו נשתמש שלא מזבח מה המזבח, על

הדיוט". בהן נשתמש שלא ואש

.‚LÈc˜n‰14ÏeÒt ÔÈÈ15˙ÏÒ B‡16ÏeÒt ÔÓL B‡17 ««¿ƒ«ƒ»…∆∆∆»
ÁaÊnÏ ÌÈÏeÒt ÌÈˆÚ B‡18Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈«»»»≈ƒ

‰˜BÏÂ ‰Ó‰·k ÌeÓ ÏÚ·Ï ÌÈÓBc19ÏÚ·k ÔÈ‡ B‡ , ƒ¿««ƒ¿≈»¿∆≈»¿««
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌeÓ20. ¿ƒ»≈∆«ƒ«««¿

המשנה14ֿ) ונסתפק ופז. פו. פה: במנחות רבא של בעיות
(ראה  מקטיר על גם או מקדיש על רק הוא הספק  אם למלך
זריקת. ד"ה סג: יומא לתוספות וציין ד), הלכה להלן

ט.15) הלכה להלן יא.16)ראה הלכה להלן ראה
יד.17) הלכה להלן ב.18)ראה הלכה למעלה ראה
ב.19) הלכה פ"א למעלה מדרבנן,20)ראה מלקות

הלכה  עדות מהלכות (פי"ח שיראו מה כפי מכין שביתֿדין
הלכה  ומצה חמץ מהלכות ובפ"ו מרד), ערך בערוך וראה ו,
אותו  מכין הפסח, בערב מצה שאכל "ומי רבינו: כתב יב,
אחרות  בנוסחאות אבל נפשו", שתצא עד מרדות מכת
וכן  נה, הערה שם עיין נפשו". שתצא "עד המלים חסרות
כי  מ"ה: פ"ד לכתובות הרי"ף על בהגהותיו הב"ח כתב
מכת  אותו "מכין רק כתוב היה לפניו, שהיתה בנוסחא
נמשכת, בעבירה אלא נפשו שתצא עד מכין ואין מרדות",
אותו  מכין שעשה, מה על לעונשו כדי אלא שאינו כל אבל
שבת  מהלכות בפ"א עוד וראה הביתֿדין. שיראו כפי רק
לאו  באיסור ספק בכל כי רבינו, וסובר יד. והערה ג הלכה

עליו  מלקות שלוקין אותו מכין – ומיתה כרת איסור או ,
ובפ"י  א, הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"ג ראה מדרבנן,
ביאת  מהלכות ובפ"ג ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות

כד. הלכה מקדש

.„˙Ïq‰21‰B·l‰Â ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â22˙BÙBÚ‰Â23 «…∆¿««ƒ¿«∆∆¿«¿»¿»
˙¯L ÈÏÎe ÌÈˆÚ‰Â24e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpL25ÔÈ‡ - ¿»≈ƒ¿≈»≈∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈

BLiL Ïk - CÈ¯Ú‰Â „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ;Ô˙B‡ ÔÈ„Btƒ»∆∆¡«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ…∆∆¿
‰„ÓÚ‰ ÏÏÎa ÔÈ‡ el‡Â ,C¯Ú ‰„ÓÚ‰a26CÎÈÙÏ , ¿«¬»»∆¡»¿≈≈»ƒ¿««¬»»¿ƒ»

ÌÏBÚÏ ÔÈcÙ ÔÈ‡27. ≈ƒ¿ƒ¿»

וכו'".21) והנסכים "המנחות ק: במנחות משנה
עם 22) ביחד אחרת, בבבא הלבונה הובאה שם במשנה

וראה  ונסכים, מנחות עם ביחד ולא שרת, וכלי ועצים עופות
"והעמיד 23)להלן. ה) הלכה ד פרשה בחוקותי (פ' ספרא

והעצים  העופות ואין נפדית, בהמה הכהן, לפני הבהמה את
(תמורה  לוי של כברייתא ולא נפדים". שרת וכלי והלבונה
ואפילו  חיה אפילו וכו' העמדה בכלל היו "שהכל לג.)
ד"ה  שם (מנחות התוספות שכתבו כמו ודלא עופות".
לוי, כדעת נפדים, הם להקדישם מומם קדם שאם העופות),

שם. במקדש.24)עיין בהם שמשרתים כלים
חולקה 25) ולפיכך "שנטמאו", אלא שנינו לא שם במשנה

ב  ובבא והנסכים", "המנחות א בבא בבות: לשתי המשנה
חיים  שעופות לפי שרת", וכלי והלבונה והעצים "העופות
מקבלים  אינם הם אף ולבונה ועצים טומאה, מקבלים אינם
יש  שרת וכלי ח), הלכה להלן (ראה מדרבנן אלא טומאה
או  "שנפסלו שכתב רבינו אבל במקוה, טהרה להם
המוריה. בהר וראה כאחד, כולם כלל שנטמאו"

אלו"26) ולא נפדית בהמת הבהמה, את והעמיד "דכתיב
וראה  ט. הלכה ערכין מהלכות בפ"ה גם ועיין ספר), (קרית

א. משנה פי"ב מנחות טוב' יום קדם 27)'תוספות אפילו
זו. הלכה בתחילת למעלה ראה להקדשן, מומן

.‰e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
eLc˜˙iL Ì„˜ Ï·‡ ;˙¯L ÈÏÎa eLc˜˙pL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈¬»…∆∆ƒ¿«¿

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt - eÏÒÙ B‡ e‡ÓË Ì‡ ,ÈÏÎa28Ï·‡ . ƒ¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»¬»
ÔÈ‡ - ÈÏÎa eL„˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»¿ƒ¿ƒ≈

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt29‡ËBÁ ˙ÁnÓ ıeÁ .30:da ¯Ó‡pL , ƒ»ƒƒ¿«≈∆∆¡«»
B˙‡hÁ ÏÚ ,B˙‡hÁÓ31B˙‡hÁ ‡È·nL ,¯ÓBÏ - ≈«»««»«∆≈ƒ«»

- ˙¯L ÈÏÎa Lc˜˙zL Ì„˜ ,CÎÈÙÏ .B˙‡hÁ ÈÓcÓƒ¿≈«»¿ƒ»…∆∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈
Èt ÏÚ Û‡ d˙B‡ ÔÈ„BÙe ,ÌÈÓc ˙M„˜k ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿À«»ƒƒ»««ƒ

ÌÈÎÒp‰ ÏÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰L32e‡ÓËpL33‰OBÚ - ∆ƒ¿»¿»«¿»ƒ∆ƒ¿¿∆
ÁaÊna ÔÙ¯BOÂ ÔÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯ÚÓ Ì‰Ï34. »∆«¬»»ƒ¿≈«¿»¿¿»«ƒ¿≈«

קדשו 28) שלא עד שנטמאו והנסכים "המנחות שם: במשנה
העופות  פדיון, להם אין בכלי משקדשו פדיון, להם יש בכלי
הרי  וכו'", פדיון להם אין שרת וכלי והלבונה והעצים
קודם  לבין שרת בכלי שנתקדשו אחר בין שההבדל
ונראה  ונסכים, במנחות אלא נאמר לא שרת, בכלי שנתקדשו
ובעופות  שרת בכלי שהרי לכך והוכחה רבינו, כוונת גם שכן

המשנה). (מרכבת כלל שייך לא ודאי אלעזר 29)זה כרבי
קא. אלעזר.30)שם ר' דברי המשך בקרבן 31)שם

ו) ה, (ויקרא ושעירה כשבה אצל נאמר ויורד, עולה
"על  יג) (שם, נאמר ובמנחה "מחטאתו", י) (שם, ובתורים
מקצת  משמע "מחטאתו" כז:) (כריתות ודרשו חטאתו",
מעות  והפריש מקדש כשטימא עשיר היה שאם חטאתו,
הדמים  ממקצת יביא העני, ואח"כ שעירה, או לכבשה
משמע  חטאתו" ו"על חולין, והשאר מנחה או תורים
והעשיר, האיפה עשירית והפריש עני היה שאם שיוסיף,
רש"י  (ראה שעירה או כשבה ויביא מעות ויוסיף יפדנה

שם). צב.32)מנחות קדשים,33)זבחים קדשי בבשר 
ו), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פי"ט (להלן רבינו כתב

בפנים. נשרף הוא בפנים נטמא אם ברייתא 34)שרק
להן  "עושה שאמרו שמכיון רבינו, וסובר צב. בזבחים
במקום  במזבח שהמדובר נראה עצמן" בפני מערכה
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שם  כרש"י ודלא מערכות, שם שאין בעזרה ולא המערכות,
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ז וראה משנה). (לחם

ג.

.Â‚Á‰ ÈÓ35e‡ÓËpL36Ô˜ÈM‰Â37BÓk] Ô¯‰ËÂ ≈∆»∆ƒ¿¿¿ƒƒ»¿ƒ¬»¿
[˙B¯‰Ëa ¯‡a˙iL38- ÔLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â Ô¯‰Ë Ì‡ : ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¬»¿««»ƒ¿ƒ»

- e‡ÓË Ck ¯Á‡Â ÔLÈc˜‰ Ì‡Â ;ÔÈÎq˙Ó el‡ È¯‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿¿
eÁcÈ eÁ„Â ÏÈ‡B‰39. ƒ¿ƒ¿ƒ»

מהלכות 35) (פ"י במקדש הסוכות בחג שמנסכים מים
ו). הלכה ומוספין ריש 36)תמידין של מימרא לד: פסחים

שהיו  החג, שבתוך בשבת והמדובר הושעיא. ר' בשם לקיש
יכולין  אין וכשנטמאו שבת, מערב השילוח ממעיין ממלאין
ומאירי). (רש"י בהשקה וטהרן והלך בשבת, ולמלאות לילך

צפו 37) המקוה שמי עד במקוה, והשקיען בכלי המים נתן
כא). הלכה אוכלין טומאת מהלכות (פ"ב עליהם

שם.38) אוכלין טומאת "השיקן 39)הלכות שם: בפסחים
השיקן  ואחרֿכך הקדישן טהורין, הקדישן ואחרֿכך
עשו  שחכמים הדבר, בטעם אמרו שם ובגמרא טמאים",
זריעתה) היא זו מקוה במי (והשקה זריעה תהא שלא מעלה
פ"ט  סוף ובירושלמי ח. הלכה ראה בקדשים, מועלת
משיקן  שנטמאו מים יוחנן, ר' בשם אבהו "ר' דתרומות:
נדחו", כבר מעיקרא, חג מי היו ואם חג, מי אותן ועושה

ה  בין הפרש בזה שם "ואין בקריאת ר"ל, בפה, קדישן
וראה  (מאירי שרת" בכלי שהקדישן בין חג, לשם במלואן

תנינא). נמי אנן אף רבא אמר בד"ה שם, פסחים רש"י

.ÊÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ40e‡ÓËpL41˙BÁt ÔÎ¯Bc - ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¿»»
‰ˆÈ·kÓ42;ÌÈÎÒÏ ÌÈ¯Lk Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰Â , ƒ¿≈»¿««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿»ƒ

BÙebÓ BÈ‡ el‡Îe ,ÏÎ‡a ‡e‰ „˜ÙÓ ‰˜Ln‰L43. ∆««¿∆À¿»»…∆¿ƒ≈ƒ

ויינן 40) מכביצה פחות דורכן שנטמאו, "ענבים לג: פסחים
שם. כמבואר זיתים, לענין הוא וכן לנסכים", כשר

או 41) שרץ בטמא שנגעו כגון לטומאה, ראשון ידי "על
את  עושין הם והרי שניים, הענבים שנעשו נבלה, טמא
התרומה  את הפוסל שכל ראשון, (מהם) היוצאים המשקין
בשני  בנגעו אבל ראשון. להיות בחולין, אף משקין, מטמא
ואין  רביעי נעשה שלישי אין וכו', שלישי הם שנעשו
מהן" היוצאין למשקין כלל מטמאין האלו והזיתים הענבים

אחר 42)(מאירי). אוכל מטמא טמא אוכל שאין משום
מהלכות  (פ"ד כביצה הטמא) (=באוכל בו שיהיה עד אלא
מכביצה  פחות בדורכן כך ומשום א). הלכה אוכלין טומאת
אחר  במשקה נוגעין שהענבים (אף מהן היוצא המשקין אין
מן  כי אמרו, שם ובגמרא הענבים, ידי על נטמאין הסחיטה)
נטמאו  לא מכוונת, בכביצה דרכן אם שאפילו היה הדין
של  הראשונה הטיפה יציאת עם שהרי מהן, היוצא המשקין
אינם  ושוב כביצה, משיעור הענבים נפחתו המשקה
יבוא  שלא כביצה, על גזרו שחכמים אלא אחרים, מטמאים

מכביצה. ביותר עלֿידי 43)לעשות נטמאו לא ולפיכך
(שם  בתוכו מכונסים היותם בעת בפרי, הטומאה מגע

בגמרא).

.Á‰ÏÚÓ44ÌÈÚ¯fL :ÌÈL„˜a ÌÈÓÎÁ eOÚ ‰¯˙È «¬»¿≈»»¬»ƒ¿»»ƒ∆¿»ƒ
;ÌÈÎÒÏ ÔÈÏeÒt Ô‰Ó ‡ˆBi‰ - ÔÚ¯Ê elÙ‡ ,e‡ÓËpL∆ƒ¿¿¬ƒ¿»»«≈≈∆¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏÚBÓ ‰ÚÈ¯Ê ÔÈ‡L45ÌÈL„˜a46ÌÈˆÚ‰ ÔÎÂ . ∆≈¿ƒ»∆∆¿»»ƒ¿≈»≈ƒ
‰B·l‰Â47Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿»««ƒ∆≈»√»ƒ¬≈≈

ÌÈˆÚ‰ eÏÒtÈÂ ,˙Ba¯w‰ ÔÈÚÏ ÏÎ‡k ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ¿««»¿»¿ƒ»¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ÁaÊnÏ BÊ ‰‡ÓËa ‰B·l‰Â¿«¿»¿À¿»«ƒ¿≈«¿≈«¿ƒƒ»

לד:44) שבתרומה 46)לטהר.45)שם אףֿעלֿפי
לד.). (שם הזריעה שגם 47)מועלת נראה, "וכן" מלשון

טומאה  שיקבלו יתירה מעלה בהם חכמים עשו אלו
שם) רש"י (ראה לה. בפסחים נראה וכן (כסףֿמשנה),
מדרבנן. מעלה היא זו כי שם), רש"י (ראה מו: ובזבחים
שנאמר  ממה ושם) (שם שהביאו מה כי לומר צריך זה, ולפי
– יאכל" לא טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (ויקרא

לאסמכת  אלא זה אין ולבונה", עצים צריך "לרבות אבל א,
המוקדשין  פסולי מהלכות בפי"ח רבינו שכתב ממה עיון
אחר  שנטמאה המנחה מלבונת כזית האוכל כי יב, הלכה
ולא  גמורה דרשה היא זו כי הרי – לוקה בכלי שנתקדשה
המוריה. ובהר רוקח במעשה בלחםֿמשנה, ראה אסמכתא,

.ËÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt‰ ˙BÈi‰ Ô‰ el‡Â48: ¿≈≈«≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«
˜B˙n‰49ÔMÚÓ‰Â ,50LÓMa B‡ L‡a ÏM·Ó‰Â ,51 «»¿«¿À»¿«¿À»»≈«∆∆

B‡52ÔÈÓnÁnL ÔÈÈ Ï·‡ .ÏeMaa BÓÚË ‰pzLpL∆ƒ¿«»«¿«ƒ¬»«ƒ∆¿«¿ƒ
ÏeMa ÌÚË Ba ‰˙ ‡ÏÂ LÓMa B˙B‡53ÔÈÈ ÔÎÂ , «∆∆¿…»¿»««ƒ¿≈≈

ÔÈ˜enˆ54BzbÓ ÔÈÈÂ ,55ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰‰L ‡lL56, ƒƒ¿«ƒƒƒ∆…»»«¿»ƒ
˙BiÏc‰ ÔÈÈÂ57ÔÈÁÏM‰ ˙È·a ÚeËp‰ Ì¯k ÔÈÈÂ ,58B‡ ¿≈«»ƒ¿≈∆∆«»«¿≈«¿»ƒ
ÌÈÏ·f‰ ˙È·a59Ô‰ÈÈa Ú¯Ê Ú¯ÊpL ÌÈÙb ÔÈÈ B‡ ,60, ¿≈«¿»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆

„·Ú ‡lL Ì¯k ÔÈÈ B‡61‡È·È ‡Ï ˙BÈi‰ el‡ Ïk - ≈∆∆∆…∆¡«»≈«≈…»ƒ
¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ62. ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»≈

שפסולים 48) מהם ויש לכתחילה, רק שפסולים מהם יש
בדיעבד. וכו'49)אפילו מתוק "לא פו: במנחות משנה

(ולא  עצמו מחמת מתוק "כשהוא ופירש"י פסול". הביא ואם
תירוש  אחר, ענין פז.). (שם בגמרא כדמפרש השמש) מחמת
אפשר  אי רבינו, ובדברי יום". ארבעים עליו עברו שלא
שהה  שלא שיין בסמוך כתב שהרי השני, כפירוש לפרש
ד"ה  פז. שם בתוספות ועיין בדיעבד, כשר יום, ארבעים
חילוק  שאין נראה במתוק, רבינו חילק שלא זה ומתוך מתוק.
ולא  השמש, מחמת מתוק לבין עצמו מחמת מתוק בין
ופירוש  אחרת גירסא לפניו שהיתה ועלֿכרחנו כפירש"י.

להלן. וראה פז. שם בגמרא "ולא 50)אחר במשנה שם
לכלי  היה שאם לומר, "ורצה פסול". הביא ואם וכו' מעושן
הנקרא  והוא הכלי) (ריח בו (יהיה) היין אותו (רע) ריח
המערב" ביינות אצלנו הזה המום הרבה (ויקרה) מעושן,
בתוי"ט  שהגיה מה לפי שם, המשנה בפירוש (רבינו

א). הלכה למעלה וראה תוי"ט, על בגמרא 51)ובהגהות
ולא  מתוק לא מביאין "אין שנאמר ממה מקשה פז. שם
"אין  שם שנאמר למה פסול", הביא ואם מעושן, ולא מבושל
"חוליא  ומתרץ כשר", הביא ואם הליסטיון, את מביאין
ולדעת  מאיס". דפירי חוליא מאיס, לא דשימשא (=מתיקות)
כלל, במתוק מחלק שלא רבינו אבל במתוק, המדובר רש"י
ודאי, שהוא במבושל שהמדובר שמפרש נראה למעלה, ראה
לליסטיון, ממבושל הגמרא וקושיית בשמש, בין באש בין
שם  הגמרא ובתירוץ להלן), (ראה בשמש מבושל הוא שאף

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



gafnקמו ixeqi` 'ld - dcear xtq - zah b"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בו  נתנה בין מחלק אלא שלפנינו כנוסחא רבינו גרס לא
לא. או בישול, טעם הוא 52)השמש וכן להיות, צריך כן

"או". בטעות: חדשים, בדפוסים ישנים. זהו 53)בדפוסים
הביא  ואם הליסטיון, מביאין "אין במשנה: שם שאמרו מה
תחת  בכדים אותו "שנותנים שם: רבינו מפרש שכן כשר",
השמש  ושם במצרים, שעושים כמו שישבר עד השמש

יוסטן". מפרשים: קצת דברי כפי יוני, תוספתא 54)בלשון
צז: בתרא בבא גם וראה פ"ט, שזה 55)מנחות תירוש יין

הענבים). דריכת (=מקום מגיתו יצא תוספתא 56)עתה
הביא  ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין "אין שם:
מגיתו  יין חייא, ר' תני צז. בתרא בבבא הוא וכן כשר", מגתו
וכו' מגיתו "יין ע. סנהדרין וראה כשר", הביא ואם יביא, לא
פ"ז  ולהלן א, משנה פ"ו עדיות וראה יום", ארבעים עד

ז. אלא 57)הלכה הדליות מן מביאין "ואין במשנה: שם
בתוספתא  הוא וכן ו), הלכה פ"ז להלן (ראה הרגילות" מן
הדליות", מן ולא הכדמת מן לא מביאין "אין שם: מנחות
מן  הגבוהות "הדליות שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב
לפי  טריילש, "שקורין וברש"י קנים", של ערש על הארץ

ההלכה. בסוף להלן וראה יפה": יין מקום 58)שאינו
שם  לרוותם. מספיקים אינם הגשמים ומי למים, הצמא
השלחים  מבית ולא הזבלים מבית לא מביאין "אין במשנה:

כשר". הביא ואם האשפתות,59)וכו' אצל שנטוע כלומר,
כנ"ל. במשנה, שנזרע 60)שם ממה "ולא במשנה: שם

זרוע  שהיה "מגפנים כלומר, כשר". הביא ואם ביניהם,
(והמדובר  ישראל). (תפארת הקרקע" שהכחישו ביניהם
כלאים  מהלכות בפ"ה ראה בכרם, כלאים שאינם בזרעים

יחֿיט). "אין 61)הלכה במשנה: שם בשנה. פעמיים
ובגמרא  העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא מביאין
להלן  וראה בשנה", פעמיים העבודים כרמים "תנא, פז. שם

ו. הלכה במשנה 62)פ"ז כן מפורש למעלה, הנזכרים בכל
לא  עבודים, בלתי ובכרמים בדליות אבל שם, בתוספתא או
רבינו  זאת שלמד ונראה כשר, הביא שאם מקום בשום נזכר
כן  שנאמר כמו פסול, הביא שאם במשנה נאמר שלא ממה

ומעושן. מתוק על
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ארס.63) בו והכניס מהיין, נחש שתה שמא חשש ויש
מזבח",64) לגבי פסולין מגולין "והמים מח: סוכה משנה

את  יסנן אם שאף אמרו, שם בתרא ובבבא נ. שם ובגמרא
ח) א, (מלאכי שנאמר משום לנסכים, הוא פסול – היין
ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך נא "הקריבהו

התאנה,65)צבאות". עץ על ונתנם הגפן שריגי את הרים
הענבים. גדלו יז.66)וכן בבכורות אשי רב דברי

לזה.67) זה כי 68)הוקשו ה. הלכה פ"ג למעלה ראה
מן  גדול קבוע מום לך שאין וכו' למזבח פסול וכו' "הנדמה

לנסכים.69)השינוי". פסולים נשתנו, אבל
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˜ÙÒ ‰Ê È¯‰74- ÁÓ˜ da ¯‡LpL ˙ÏÒ ÏÎÂ . ¬≈∆»≈¿»…∆∆ƒ¿«»∆«
‰ÏeÒt75. ¿»

ובברייתא 70) פסולה", התליעה "ואם במשנה פה. מנחות
פסולה, - רובה שהתליעה סולת רבנן, "תנו פה:) (שם

פסולות". - רובן שהתליעו ממאה 71)וחיטין כלומר,
מהששים  וחיטה חיטה כל אם ואפי' ששים, נתלעו חטים
אין  יחסי (שבאופן ברובה ולא במיעוטה רק נתלעה הללו

מתולעים). רוב מהחיטים 72)בהם נעשתה שהסולת
מתולעים. מהם שרוב "וחיטין 73)הללו, בברייתא: שם
פסולות". - רובן רבי 74)שהתליעו "בעי בגמרא: שם

רש"י, ומפרש תיקו". סאה, ברוב או חיטה ברוב ירמיה,
גם  שיהיו צריך שהתליעו החיטין רוב אם היא שהבעיא
צורך  אין או מתולעת, רובה תהיה בהם וחיטה חיטה שכל
גם  מספיק אלא מתולעת, רובה תהיה וחיטה חיטה שכל
אבל  מתולעת. במיעוטה רק היא מהם וחיטה חיטה שכל
כל  אפילו אם ליפסל מספיק כי ברור זה כי מפרש, רבינו
ענין  כאן אין כי מתולעת, במיעוטה רק היא וחיטה חיטה
אין  כי ואף מובחר, להיות שצריך דין אלא ברוב ביטול של
סימן  ב חלק הקודש ציץ (ראה המובחר מן זה אין רוב, כאן
מתולעים  יהיו החיטים שרוב צריך אם היא הבעיא וכל כג),
אחת  חיטה רוב רק היה אם גם מספיק או במיעוטם,
הדבר  ונשאר מובחר, לבלתי הסאה כל שתיעשה מתולעת,

כאן. המוריה והר כסףֿמשנה גם וראה עד 75)בתיקו,
הי"ב. להלן ראה אותה, וינפה שיחזור
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קמח.76) בה ואין צרכה כל מנופה היא אם הסולת, את
בסולת),77) קמח יש (=אם בודק "כיצד פה. מנחות משנה

וגרוע, דק (קמח אבק בה עלה לתוכן, ידו מכניס הגזבר
שינפנה". עד פסולה כת"י) "אין מש 78)רש"י שם: נה

ארץ  שהיא שם רבינו ומפרש השלחין", מבית מביאין
מוטעמים. אינם החיטים כך ומתוך שם 79)צמאה,

שם, מפרש ורבינו הזבלים". מבית מביאין "אין במשנה:
טעימה. ואינה באשפות, הצומחת במשנה:80)חיטה שם

אינם  והחיטים אילנות, בהן שיש "מקום האילן" מבית "ולא
לה  עושים שהאילנות "לפי שם), בפיה"מ (רבינו מוטעמים"
שהאילנות  ועוד, שם). (רש"י יפה גדלה התבואה ואין צל
שם). כת"י (רש"י הזרעים את ומכחישים הקרקע את יונקים

ראשונה,81) שנה נרה עושה, הוא כיצד במשנה: שם
עושה  והיא יום שבעים לפסח קודם זרועה שניה ובשנה
ומניחין  הארץ שמהפכין ההפוך, הוא "וניר מרובה". סולת
וזורעים  שניה פעם אותה מהפכין ובשניה אחת, שנה אותה
השדה  אם אמרו, שם ובגמרא שם). בפיה"מ (רבינו אותה"
בשנה  שניה פעם אותה לחרוש צריך אין עבודה היתה
שניה, בשנה גם צריך עבודה היתה לא אם אבל השניה,
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בו  נתנה בין מחלק אלא שלפנינו כנוסחא רבינו גרס לא
לא. או בישול, טעם הוא 52)השמש וכן להיות, צריך כן

"או". בטעות: חדשים, בדפוסים ישנים. זהו 53)בדפוסים
הביא  ואם הליסטיון, מביאין "אין במשנה: שם שאמרו מה
תחת  בכדים אותו "שנותנים שם: רבינו מפרש שכן כשר",
השמש  ושם במצרים, שעושים כמו שישבר עד השמש

יוסטן". מפרשים: קצת דברי כפי יוני, תוספתא 54)בלשון
צז: בתרא בבא גם וראה פ"ט, שזה 55)מנחות תירוש יין

הענבים). דריכת (=מקום מגיתו יצא תוספתא 56)עתה
הביא  ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין "אין שם:
מגיתו  יין חייא, ר' תני צז. בתרא בבבא הוא וכן כשר", מגתו
וכו' מגיתו "יין ע. סנהדרין וראה כשר", הביא ואם יביא, לא
פ"ז  ולהלן א, משנה פ"ו עדיות וראה יום", ארבעים עד

ז. אלא 57)הלכה הדליות מן מביאין "ואין במשנה: שם
בתוספתא  הוא וכן ו), הלכה פ"ז להלן (ראה הרגילות" מן
הדליות", מן ולא הכדמת מן לא מביאין "אין שם: מנחות
מן  הגבוהות "הדליות שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב
לפי  טריילש, "שקורין וברש"י קנים", של ערש על הארץ

ההלכה. בסוף להלן וראה יפה": יין מקום 58)שאינו
שם  לרוותם. מספיקים אינם הגשמים ומי למים, הצמא
השלחים  מבית ולא הזבלים מבית לא מביאין "אין במשנה:

כשר". הביא ואם האשפתות,59)וכו' אצל שנטוע כלומר,
כנ"ל. במשנה, שנזרע 60)שם ממה "ולא במשנה: שם

זרוע  שהיה "מגפנים כלומר, כשר". הביא ואם ביניהם,
(והמדובר  ישראל). (תפארת הקרקע" שהכחישו ביניהם
כלאים  מהלכות בפ"ה ראה בכרם, כלאים שאינם בזרעים

יחֿיט). "אין 61)הלכה במשנה: שם בשנה. פעמיים
ובגמרא  העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא מביאין
להלן  וראה בשנה", פעמיים העבודים כרמים "תנא, פז. שם

ו. הלכה במשנה 62)פ"ז כן מפורש למעלה, הנזכרים בכל
לא  עבודים, בלתי ובכרמים בדליות אבל שם, בתוספתא או
רבינו  זאת שלמד ונראה כשר, הביא שאם מקום בשום נזכר
כן  שנאמר כמו פסול, הביא שאם במשנה נאמר שלא ממה

ומעושן. מתוק על

.È‰lb˙pL ÔÈÈ63ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÏeÒt -64ÔÙ‚ ‰Ï„‰ . «ƒ∆ƒ¿«»»¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»∆∆
‡˙ Èab ÏÚ‰65ÌÈÎÒÏ ÏeÒt dÈÈ -66ÈtÓ , ««≈¿≈»≈»»ƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÎÒe Á·Ê :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .BÁÈ¯ ‰pzLpL67‰Ó - ∆ƒ¿«»≈¬≈≈∆«¿»ƒ«
‰pzL ‡lL Á·f68epzL ‡lL ÌÈÎÒ Û‡ ,69. ∆«∆…ƒ¿«»«¿»ƒ∆…ƒ¿«

ארס.63) בו והכניס מהיין, נחש שתה שמא חשש ויש
מזבח",64) לגבי פסולין מגולין "והמים מח: סוכה משנה

את  יסנן אם שאף אמרו, שם בתרא ובבבא נ. שם ובגמרא
ח) א, (מלאכי שנאמר משום לנסכים, הוא פסול – היין
ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך נא "הקריבהו

התאנה,65)צבאות". עץ על ונתנם הגפן שריגי את הרים
הענבים. גדלו יז.66)וכן בבכורות אשי רב דברי

לזה.67) זה כי 68)הוקשו ה. הלכה פ"ג למעלה ראה
מן  גדול קבוע מום לך שאין וכו' למזבח פסול וכו' "הנדמה

לנסכים.69)השינוי". פסולים נשתנו, אבל
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ובברייתא 70) פסולה", התליעה "ואם במשנה פה. מנחות
פסולה, - רובה שהתליעה סולת רבנן, "תנו פה:) (שם

פסולות". - רובן שהתליעו ממאה 71)וחיטין כלומר,
מהששים  וחיטה חיטה כל אם ואפי' ששים, נתלעו חטים
אין  יחסי (שבאופן ברובה ולא במיעוטה רק נתלעה הללו

מתולעים). רוב מהחיטים 72)בהם נעשתה שהסולת
מתולעים. מהם שרוב "וחיטין 73)הללו, בברייתא: שם
פסולות". - רובן רבי 74)שהתליעו "בעי בגמרא: שם

רש"י, ומפרש תיקו". סאה, ברוב או חיטה ברוב ירמיה,
גם  שיהיו צריך שהתליעו החיטין רוב אם היא שהבעיא
צורך  אין או מתולעת, רובה תהיה בהם וחיטה חיטה שכל
גם  מספיק אלא מתולעת, רובה תהיה וחיטה חיטה שכל
אבל  מתולעת. במיעוטה רק היא מהם וחיטה חיטה שכל
כל  אפילו אם ליפסל מספיק כי ברור זה כי מפרש, רבינו
ענין  כאן אין כי מתולעת, במיעוטה רק היא וחיטה חיטה
אין  כי ואף מובחר, להיות שצריך דין אלא ברוב ביטול של
סימן  ב חלק הקודש ציץ (ראה המובחר מן זה אין רוב, כאן
מתולעים  יהיו החיטים שרוב צריך אם היא הבעיא וכל כג),
אחת  חיטה רוב רק היה אם גם מספיק או במיעוטם,
הדבר  ונשאר מובחר, לבלתי הסאה כל שתיעשה מתולעת,

כאן. המוריה והר כסףֿמשנה גם וראה עד 75)בתיקו,
הי"ב. להלן ראה אותה, וינפה שיחזור
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קמח.76) בה ואין צרכה כל מנופה היא אם הסולת, את
בסולת),77) קמח יש (=אם בודק "כיצד פה. מנחות משנה

וגרוע, דק (קמח אבק בה עלה לתוכן, ידו מכניס הגזבר
שינפנה". עד פסולה כת"י) "אין מש 78)רש"י שם: נה

ארץ  שהיא שם רבינו ומפרש השלחין", מבית מביאין
מוטעמים. אינם החיטים כך ומתוך שם 79)צמאה,

שם, מפרש ורבינו הזבלים". מבית מביאין "אין במשנה:
טעימה. ואינה באשפות, הצומחת במשנה:80)חיטה שם

אינם  והחיטים אילנות, בהן שיש "מקום האילן" מבית "ולא
לה  עושים שהאילנות "לפי שם), בפיה"מ (רבינו מוטעמים"
שהאילנות  ועוד, שם). (רש"י יפה גדלה התבואה ואין צל
שם). כת"י (רש"י הזרעים את ומכחישים הקרקע את יונקים

ראשונה,81) שנה נרה עושה, הוא כיצד במשנה: שם
עושה  והיא יום שבעים לפסח קודם זרועה שניה ובשנה
ומניחין  הארץ שמהפכין ההפוך, הוא "וניר מרובה". סולת
וזורעים  שניה פעם אותה מהפכין ובשניה אחת, שנה אותה
השדה  אם אמרו, שם ובגמרא שם). בפיה"מ (רבינו אותה"
בשנה  שניה פעם אותה לחרוש צריך אין עבודה היתה
שניה, בשנה גם צריך עבודה היתה לא אם אבל השניה,
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ד. הלכה פ"ז להלן על 82)ראה כן אמרו שם במשנה
אבל  האילן, ומבית השלחין ומבית הזבלים מבית המביא
במשנה  מפורש לא עבדה ולא נרה שלא משדה המביא על
"כיצד  מלשון רבינו כן ולמד לא. או כשר בדיעבד אם שם

כסףֿמשנה. עיין לכתחילה, אלא שאינו עושה" הוא

.‚È¯˜a‰ ÈÏÏbÓ ÔËwlL ÌÈhÁ83ÌÚ¯Êe84È¯‰ - ƒƒ∆ƒ¿»ƒ∆¿≈«»»¿»»¬≈
el‡85Ô‰ ÔÈ„Ú B‡ ‰ÚÈ¯fa ÔÒe‡Ó ‰¯·Ú Ì‡ ,˜ÙÒ ≈»≈ƒ»¿»ƒ»«¿ƒ»¬«ƒ≈

ÔÈÒe‡Ó86‡È·‰ Ì‡Â ,˙BÁÓ Ô‰Ó ‡È·È ‡Ï CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»…»ƒ≈∆¿»¿ƒ≈ƒ
¯Lk -87. »≈

הבקר.83) של הצואה אבל 84)מתוך ספק, יש בזרעם רק
מאוסים, שהם למזבח, אסורים עצמם, הללו החיטים אותם
הישא  או הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח) א, (מלאכי וכתוב

סט.). (מנחות החיטים 85)פניך" מזריעת שצמחו החיטים
הבקר. מגללי בר 86)שלקט רמי של בעיא שם מנחות

הסתפקו  לא שם במנחות כי תמוהים, רבינו דברי אבל חמא.
אולי  הסתפקו אלא הזריעה, לאחר גם מאוסים עודם אם
במעי  שהיו מכיון כחושים, שהם מחמת הם אסורים
ועיין  שם, אחרת גירסא רבינו לפני היתה ואולי הבהמה.

פ"ד 87)לחםֿמשנה. למעלה ראה בקרבן, ספק כל כדין
יב. הלכה

.„ÈÌÈ¯b¯b ÏL ÔÓL :ÔÈÏeÒt‰ ÌÈÓM‰ Ô‰ el‡Â88 ¿≈≈«¿»ƒ«¿ƒ∆∆∆«¿¿ƒ
ÌÈÓa e¯MpL89ÌÈ˙ÈÊ ÏL B‡ ,90ÔÈLe·k91B‡ ∆ƒ¿¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ

ÌÈ˜eÏL92ÌÈ¯ÓL ÏL ÔÓL B‡ ,93BÁÈ¯L ÔÓL B‡ , ¿ƒ∆∆∆¿»ƒ∆∆∆≈
Ú¯94ÔÈÏeÒt el‡ Ïk -95˙È·a BÚËpL ˙ÈÊ ÔÓL Ï·‡ . «»≈¿ƒ¬»∆∆«ƒ∆¿»¿≈

Ô‰ÈÈa Ú¯Ê Ú¯ÊpL B‡ ÔÈÁÏM‰ ˙È·a B‡ ÌÈÏ·f‰96, «¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆
ÔÈ„Ú ‡l‡ ,eÏLa ‡lL ÌÈ˙ÈfÓ B‡ÈˆB‰L ÔÓL B‡∆∆∆ƒƒ≈ƒ∆…»¿∆»¬«ƒ

ÔÈbt Ì‰97.¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,‡È·È ‡Ï el‡ Ïk - ≈«ƒ»≈…»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈

זיתים.88) מן 89)של מביאין "אין פה: שם משנה
ששהו  אחר, בלשון שם רש"י ופירש במים". שנשרו הגרגרין

במים. זיתים.90)הזיתים  של במי 91)שמן או בחומץ
גרשום). רבינו וראה פו. כת"י (רש"י ששפכו 92)מלח

ולא  הכבושים מן "ולא במשנה: שם רותחים. מים עליהם
השלוקין". פו.93)מן שם וברייתא פ"ט מנחות תוספתא

משמרי  יין שמוציאין כמו השמרים, מן שיצא "שמן כלומר,
שם). כת"י (רש"י וברייתא 94)היין" בתוספתא זה גם

א. הלכה למעלה ראה שם 95)שם, בדיעבד. אפילו
לא) כח, (במדבר "שנאמר ומשום וברייתא, במשנה
ר"ל  הנסכים, גם שיהיו ונסכיהם", לכם יהיו "תמימים
(רבינו  במיניהם" השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת
למעלה  וראה ספר, בקרית גם וראה פה.). שם בפיה"מ

א. מבית 96)הלכה לא מביאין "אין פה: במשנה שם
ואם  ביניהם, שנזרע מה מן לא השלחין, מבית ולא הזבלים

למע  וראה כשר", ט.הביא הלכה שם:97)לה במשנה
רבי  "תניא פו. שם ובגמרא אנפיקנון". שמן מביאין "אין
וגרס  שליש". הביא שלא זית שמן אנפיקנון אומר, יהודה
ואם  ד"ה פו. תוספות (ראה ר"ת גרס וכן במשנה, רבינו
הביא  "ואם גורסים יש אבל כשר", הביא "ואם הביא)

שם. ותוספות וברש"י שם בברייתא ראה פסול".

.ÂËÌÈÎÒp‰Â ˙BÁn‰ Ïk98‰ˆeÁÓe ı¯‡‰Ó ÌÈ¯Lk »«¿»¿«¿»ƒ¿≈ƒ≈»»∆ƒ»

L„Á‰ ÔÓ ,ı¯‡Ï99ÔLi‰ ÔÓe100ÔÓ e‡È·iL „·Ï·e , »»∆ƒ∆»»ƒ«»»ƒ¿«∆»ƒƒ
¯ÓÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;¯Á·n‰101ÌÁl‰ ÈzLe102ÔÈ‡L , «À¿»ƒ»…∆¿≈«∆∆∆≈»

Ï‡¯OÈ ı¯‡Óe L„Á‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a103. »ƒ∆»ƒ∆»»≈∆∆ƒ¿»≈

מן 98) באים והיחיד, הציבור קרבנות "כל פג: שם משנה
העומר  מן חוץ הישן, ומן החדש מן לארץ, ומחוצה הארץ
ישראל, ומארץ החדש מן אלא באין שאינן הלחם ושתי
"כל  כי רבינו ומפרש המובחר". מן אלא באין אינן וכולן
(ד"ה  שם ובתוספות נסכים. וגם מנחות גם הם  הקרבנות",
שם  רש"י ואילו הזבחים, על גם המדובר כי כתבו, כל)

במנחות. רק שנקצרה 99)מפרשה החדשה התבואה מן
ניסן. טז ראה 100)לאחר מזמן, שבביתו ממה כלומר,

ב. הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז 101)בפ"ח ראה
פסח, של שני "ביום כי ג, הלכה ומוספין תמידין מהלכות
כל  של מוסף על יתר מקריבין בניסן, עשר ששה יום שהיא
ציבור". של מנחה והוא התנופה, עומר עם לעולה כבש יום,

מספירת 102) חמשים ביום כי א, הלכה פ"ח שם ראה
ביום  המוסף על יתר מביאין וכו' השבועות חג והוא העומר

הלחם. שתי חדשה מנחה "דבר 103)הזה במשנה. שם
ומן  הארץ מן אלא יהיו שלא הלחם ושתי בעומר תורה,
אל  תבואו כי י) כג, (ויקרא בעומר רחמנא אמר החדש,
את  והבאתם קצירה את וקצרתם לכם נותן אני אשר הארץ
טזֿיז) כג, (שם הלחם בשתי ונאמר קצירכם, ראשית עומר
והקרבתם  יום חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד
ונאמר  תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם לה', חדשה מנחה
(רבינו  מעשיך" ביכורי הקציר וחג טז) כג, (שמות עוד
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז וראה שם), בפיה"מ

ב. הלכה שם ובפ"ח הֿו,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואסור 1) לקרבן בדיעבד פסול שאינו דבר בו יבואר

לכתחילה. להקריבו

.‡.‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‡È·Ó ÏeÒt BÈ‡L ¯·c Ïk ‡Ï…»»»∆≈»≈ƒ¿«¿ƒ»
¯eÚÎÂ LeÁk ‰O ‡È·È ‡Ï - ‰ÏBÚ ·iÁ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«»»…»ƒ∆»¿»
ÏÎB ¯e¯‡Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÌeÓ Ba ÔÈ‡ È¯‰ :¯Ó‡ÈÂ¿…«¬≈≈¿«∆∆¡«¿»≈

¯ÓB‚Â2¯Á·n‰ ÔÓ ‡È·È - Ôa¯˜Ï ‡È·iL Ïk ‡l‡ .3. ¿≈∆»…∆»ƒ¿»¿»»ƒƒ«À¿»

לה'".2) משחת וזובח ונודד זכר, בעדרו ראה 3)"ויש
והמשובח  היפה מן "שיביא הי"א: ולהלן ה"ח, פ"ב למעלה
להביא  מיוחדת מצוה הוא זה וכל המין", שבאותו ביותר
אפילו  יוצא חובתו ידי לצאת כדי אבל המובחר, מן
ה"ד: הקרבנות מעשה מהל' בפט"ז ראה בבינוני, לכתחילה
כחוש  יביא לא וכו' עגל או כבש או איל או שור שנדר "מי
להביא  חייב ואינו מועטין שדמיו מפני המין שבאותו ביותר

הבינוני". יביא אלא וכו' ביותר והשמן היפה

.·ÌÈÏÈ‡ ÔÈ‡È·Ó :Lc˜n‰ ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰ CÎÂ4 ¿»»ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ
·‡BnÓ5ÌÈO·k ÔÈ‡È·Óe ,6ÔB¯·ÁÓ ÌÈ·Á¯ Ô‰ÈabL7, ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ∆«≈∆¿»ƒ≈∆¿

ÔB¯M‰ ÔÓ ÌÈÏ‚Ú ÔÈ‡È·Óe8˙BÏÊB‚Â ,9CÏn‰ ¯‰Ó10, ¿ƒƒ¬»ƒƒ«»¿»≈««∆∆
ÔÈËeÏ‰Â ÔÈÁ¯wÓ ÔÈÈ ÔÈ‡È·Óe11LÓÎnÓ ˙ÏÒÂ , ¿ƒƒ«ƒƒ»¿«ƒ«¬«ƒ¿…∆ƒƒ¿»

‰ÁBÈÂ12ÚB˜zÓ ÔÓL ÔÈ‡È·Óe ,13. ¿¬»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«

שנים.4) שתי א.5)בני פז, מנחות שנה.6)ברייתא בני
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רבי 7) וכו', מחברון כבשים ממואב "אילים בברייתא: שם
וב'תוספות' כרחבן". שגובהן כבשים מביאין אומר יהודה
ורש"י  רבינו (לפי הדבר ופירוש רחבים", "שגובהן גרסו שם

רחבים. שגביהן בברייתא.8)בכת"י) בני 9)שם תורים
בברייתא.10)יונה. במשנה,11)שם - ב פו, שם

לרבינו  המשניות ובפירוש ועטולין". "קדוחים שם והגירסא
בית  להן "שניה עוד: אמרו ושם והטולין", "קרותים גרס

בבקעא". סגנא וכפר בהר, לבן ובית ב 12)רימה פג, שם
זנוח) (ערך והערוך וזטחא", "מכניס שם והגירסא במשנה. -
"מכמס  הגירסא שבמשניות ובמשנה וזנוחא", "מכמס גרס
בבקעא". עפריים להן "ושניה עוד איתא ושם ומזוניחא",

(כלומר,13) אלפא תקוע, במשנה, - ב פה, שם
בעבר  רגב להן שניה אומר שאול אבא לשמן, אלף=ראשון)

הירדן.

.‚ÌÈˆÚ‰ Ïk14ÌÈL„Á‰15‰Î¯ÚnÏ ÌÈ¯Lk16‡ÏÂ . »»≈ƒ«¬»ƒ¿≈ƒ««¬»»¿…
ÏMÓ ‡ÏÂ ˙ÈÊ ÏMÓ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰17·eMÈ ÌeMÓ ,ÔÙb »¿ƒƒƒ∆«ƒ¿…ƒ∆∆∆ƒƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡18ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰ el‡·e .19ÏL ˙Bia¯Óa : ∆∆ƒ¿»≈¿≈»¿ƒƒ¿À¿ƒ∆
‰‡z20ÌÈL¯Á ÏL21·eMÈa ÔÈ‡L22ÊB‚‡ ÏL·e , ¿≈»∆√»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¡

ÔÓL ıÚ ÏL·e23ÔÈ¯Êb‰Â .24‰LÓ ‰OÚL25‰n‡ - ¿∆≈∆∆¿«¿»ƒ∆»»∆«»
ÔaÁ¯ ‰n‡Â Ôk¯‡26LÈ„b ˜ÁÓk ÔÈ·ÚÂ ,27.‰‡Ò ÏL »¿»¿«»»¿»¿»¿»¿««»ƒ∆¿»

˙B¯B„Ï ÔÈOBÚ Ô˙BÓÎe28. ¿»ƒ¿

להלן.14) וראה כט.), תמיד (המפרש, העצים" רוב "כלומר,
ה"ב.15) פ"ו למעלה ראה הדיוט, בהן נשתמש שלא
למערכה".16) כשרין העצים "כל במשנה: שם, תמיד

המסודרין  העצים מן שנעשה האש צבור הוא "מערכה
וראה  מג:). ליומא בפיה"מ (רבינו האש" ומבערין וגדושין
היו  ויום יום בכל כי ה"ה הכיפורים יום עבודת מהל' בפ"ב
מהל' בפ"ו גם וראה אש, של מערכות שלש המזבח על

ה"א. ומוספין גפן 17)תמידין משל "חוץ במשנה: שם
זית". כט:).18)ושל (שם יעקב בר אחא כרב

שבעצים 19) מובחרים שהם משום המערכה, לעשות
הראב"ד). וענפים"20)(פירוש "חריות והם שם. משנה,

כט.). תמיד כלומר,21)(המפרש, חרשים" "של צ"ל:
שמדובר  כט:) (שם בגמרא אמרו וכן (כסףֿמשנה). יערות

פרי. עושה שאינה ואינן 22)בתאנה במדבריות, אלא
(רבינו  ישראל ארץ ישוב משום בזה ואין לאכילה, ראויות

שם). המשניות עצים 23)בפירוש והם במשנה, שם
שם). תמיד (מפרש, נר כמו כתב שדולקין שם והרע"ב

שהוא  שמעתי ואני אפרסמון. שמן העושה "עץ שהוא:
ואףֿעלֿגב  צינוב"ר, ובערב פינ"ו, בלע"ז לו שקורין האילן
לא  הלכך וזית, בגפן כמו צורך, בו אין הוא מאכל דעץ
הגפן  שאסרו כדרך ישראל ארץ של ישובה משום  אסרוהו

ה"ב:24)והזית". ומוספין תמידין מהל' בפ"ב ראה
יותר  שחר של תמיד עם עץ של גזירים בשני לעלות "מצוה
של  תמיד עם גזירים שני מוסיפין וכן וכו' המערכה עצי על

הערביים". המזבח 25)בין על שהעלו הגזירין כלומר,
במשכן. המערכה.26)שהיה מקום כמידת - ב סב, זבחים

המזבח" על אשר האש על אשר העצים "על (שם) ותניא
כלום". המזבח מן יוצאין עצים יהיו "שלא – ח) א, (ויקרא

יובש,27) מדת היא סאה בזבחים. שם "גודש", צ"ל:

וגדושה. מלאה כשהיא הזאת המדה כעובי ופירושו
אמה 28) כ"ד היה דורות של במזבח המערכה מקום כי אף

פ"ב  (ראה טפחים וארבעה אמה כ"ד על טפחים וארבעה
גדולה  הגזירין מדת היתה לא – ה"ז) הבחירה בית מהל'
"האומר  מ"ד: פ"ו בשקלים ששנינו ממה נשמע שכן יותר,
שם  וב'ירושלמי' גזירין". משני יפחות לא עצים, עלי הרי

כאן). המוריה' ב'הר (וראה אמה הוא השיעור כי נאמר

.„ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ29˙BÁn‰ ÈhÁ ˙ÚÈ¯Êa30 ¿≈«»ƒƒ¿ƒ«ƒ≈«¿»
?ÌÈÎÒp‰Â31ÈˆÁ ¯32‰BL‡¯ ‰La ‰„O‰33Ú¯ÊÂ ¿«¿»ƒ»¬ƒ«»∆¿»»ƒ»¿»«

dÈˆÁ34‰iL ‰L·e ,35‰BL‡¯a Ú¯fL ÈˆÁ‰ ¯ ∆¿»¿»»¿ƒ»»«¬ƒ∆»«»ƒ»
ÌBÈ ÌÈÚ·L ÁÒtÏ Ì„˜ ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ Ú¯ÊÂ36Ì‡Â . ¿»««≈ƒ»«≈…∆«∆«ƒ¿ƒ¿ƒ

Ck ¯Á‡Â ‰BLÂ L¯BÁ - ‰„e·Ú ‰„O‰ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»«»∆¬»≈¿∆¿««»
Ú¯BÊ37ÌÈhÁ‰ ¯¯B·e .38˙‡ ÛL Ck ¯Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ ≈«≈«ƒƒ»∆»∆¿««»»∆

ÌÈhÁ‰39‰a¯‰ Ô‰a ËÚB·eeÙl˜˙iL „Ú40. «ƒƒ≈»∆«¿≈«∆ƒ¿«¿

מנחות 29) משנה מהודרת. וסלתן יפות החטים יהיו למען
ב. פה, שם וברייתא א. והם 30)פה, עצמן, בפני הבאות

מהל' בפי"ב ראה יחיד, מנחות ותשע ציבור מנחות שלש
ה"אֿד. הקרבנות מנחת 31)מעשה של החיטים כלומר,

כאן. המוריה' ב'הר וראה ה"א. שם בפ"ב עי' הנסכים,
בלי 32) בלבד בניר חצייה והשאיר השדה, כל חרש כלומר,

שהשדה 33)זריעה. באופן מדובר כי אמרו, שם בגמרא
והיתה  הראשונה, השנה לפני חרושה כלומר, עבודה. היתה
רבינו  כאן שכתב מה וממילא שלימה, שנה כולה בורה
והשניה  לזריעה, הראשונה הכוונה, - ראשונה בשנה
ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה וראה שם. רש"י וכדעת לחרישה,

פעמיים.34) שנחרש במקום היתה זו שזריעה נמצא השני.
כדלעיל.35) לחרישה, ושלישית לזריעה שניה כלומר,
יש 36) "שכבר בשבט ה' ביום והוא וברייתא. במשנה, שם

גרשום). ורבינו (רש"י עליה" שזורחת לחמה שם.37)כח
שם.38) תנאֿקמא.39)ברייתא, כדעת - א עו, שם משנה

החיטה  שיכו ועניינו ראש, ישופך מן גזור הוא "ושיפה
המשנה, (פירוש העפר" מעליה שמעביר עד בכח בידים

שיפה 40)שם). וכו' טעונות המנחות "כל במשנה: שם
"ובעיט  בחיטין", שהיא ובעיטה עד ברגל אותה שדורסין ה

שם). המשנה, (פירוש נשברת"

.‰˙B‡Ó LÏL ˙BeÚË ˙BÁÓ ÏL ÌÈhÁ‰ Ïk»«ƒƒ∆¿»¿¿≈
‰ËÈÚa ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰ÙÈL41ËÚB·e ˙Á‡ ÛL . ƒ»«¬≈≈¿ƒ»»««≈

LÏL ËÚB·e ÌÈzL ÛL ,ÌÈzL42LÏL e‡ˆÓ . ¿«ƒ»¿«ƒ≈»ƒ¿¿»
‰ÏÈÏÁ ¯ÊBÁÂ .˙BËÈÚa LÓÁÂ ˙BÙÈL43¯Ó‚iL „Ú , ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¬ƒ»«∆ƒ¿…

È„k ,‰ËÈÚa ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰ÙÈL ˙B‡Ó LÏL¿≈ƒ»«¬≈≈¿ƒ»¿≈
‰ÙÈLa ‰ÎÏB‰‰Â ‰‡·B‰‰ ·LBÁÂ .‰a¯‰ eÙl˜˙iL∆ƒ¿«¿«¿≈¿≈«»»¿«»»¿ƒ»

¯ÈÓÁ‰Ï ˙Á‡44‰ÙÈ ‰ÙÈ „w¯Óe ÔÁBË Ck ¯Á‡Â .45. ««¿«¿ƒ¿««»≈¿«≈»∆»∆

במשנה.41) שם.42)שם שם.43)ברייתא, רש"י ראה
דילמא 44) או חד, ואתויי אמטויי ירמיה, רב "בעי שם:

דקתני  "הא רש"י: ופירש תיקו". מאי. תרי, ואתויי אמטויי
בידו  ומביא שמוליך דמה ואתויי, אמטויי היינו אחת, שף
שיפה, חד קרי לחודא להולכה דילמא או אחת, שיפה חשיב
לא  זו שבעיא ומכיון שיפה". אחשיב לחוד הבאה נמי וכן
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רבי 7) וכו', מחברון כבשים ממואב "אילים בברייתא: שם
וב'תוספות' כרחבן". שגובהן כבשים מביאין אומר יהודה
ורש"י  רבינו (לפי הדבר ופירוש רחבים", "שגובהן גרסו שם

רחבים. שגביהן בברייתא.8)בכת"י) בני 9)שם תורים
בברייתא.10)יונה. במשנה,11)שם - ב פו, שם

לרבינו  המשניות ובפירוש ועטולין". "קדוחים שם והגירסא
בית  להן "שניה עוד: אמרו ושם והטולין", "קרותים גרס

בבקעא". סגנא וכפר בהר, לבן ובית ב 12)רימה פג, שם
זנוח) (ערך והערוך וזטחא", "מכניס שם והגירסא במשנה. -
"מכמס  הגירסא שבמשניות ובמשנה וזנוחא", "מכמס גרס
בבקעא". עפריים להן "ושניה עוד איתא ושם ומזוניחא",

(כלומר,13) אלפא תקוע, במשנה, - ב פה, שם
בעבר  רגב להן שניה אומר שאול אבא לשמן, אלף=ראשון)

הירדן.

.‚ÌÈˆÚ‰ Ïk14ÌÈL„Á‰15‰Î¯ÚnÏ ÌÈ¯Lk16‡ÏÂ . »»≈ƒ«¬»ƒ¿≈ƒ««¬»»¿…
ÏMÓ ‡ÏÂ ˙ÈÊ ÏMÓ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰17·eMÈ ÌeMÓ ,ÔÙb »¿ƒƒƒ∆«ƒ¿…ƒ∆∆∆ƒƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡18ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰ el‡·e .19ÏL ˙Bia¯Óa : ∆∆ƒ¿»≈¿≈»¿ƒƒ¿À¿ƒ∆
‰‡z20ÌÈL¯Á ÏL21·eMÈa ÔÈ‡L22ÊB‚‡ ÏL·e , ¿≈»∆√»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¡

ÔÓL ıÚ ÏL·e23ÔÈ¯Êb‰Â .24‰LÓ ‰OÚL25‰n‡ - ¿∆≈∆∆¿«¿»ƒ∆»»∆«»
ÔaÁ¯ ‰n‡Â Ôk¯‡26LÈ„b ˜ÁÓk ÔÈ·ÚÂ ,27.‰‡Ò ÏL »¿»¿«»»¿»¿»¿»¿««»ƒ∆¿»

˙B¯B„Ï ÔÈOBÚ Ô˙BÓÎe28. ¿»ƒ¿

להלן.14) וראה כט.), תמיד (המפרש, העצים" רוב "כלומר,
ה"ב.15) פ"ו למעלה ראה הדיוט, בהן נשתמש שלא
למערכה".16) כשרין העצים "כל במשנה: שם, תמיד

המסודרין  העצים מן שנעשה האש צבור הוא "מערכה
וראה  מג:). ליומא בפיה"מ (רבינו האש" ומבערין וגדושין
היו  ויום יום בכל כי ה"ה הכיפורים יום עבודת מהל' בפ"ב
מהל' בפ"ו גם וראה אש, של מערכות שלש המזבח על

ה"א. ומוספין גפן 17)תמידין משל "חוץ במשנה: שם
זית". כט:).18)ושל (שם יעקב בר אחא כרב

שבעצים 19) מובחרים שהם משום המערכה, לעשות
הראב"ד). וענפים"20)(פירוש "חריות והם שם. משנה,

כט.). תמיד כלומר,21)(המפרש, חרשים" "של צ"ל:
שמדובר  כט:) (שם בגמרא אמרו וכן (כסףֿמשנה). יערות

פרי. עושה שאינה ואינן 22)בתאנה במדבריות, אלא
(רבינו  ישראל ארץ ישוב משום בזה ואין לאכילה, ראויות

שם). המשניות עצים 23)בפירוש והם במשנה, שם
שם). תמיד (מפרש, נר כמו כתב שדולקין שם והרע"ב

שהוא  שמעתי ואני אפרסמון. שמן העושה "עץ שהוא:
ואףֿעלֿגב  צינוב"ר, ובערב פינ"ו, בלע"ז לו שקורין האילן
לא  הלכך וזית, בגפן כמו צורך, בו אין הוא מאכל דעץ
הגפן  שאסרו כדרך ישראל ארץ של ישובה משום  אסרוהו

ה"ב:24)והזית". ומוספין תמידין מהל' בפ"ב ראה
יותר  שחר של תמיד עם עץ של גזירים בשני לעלות "מצוה
של  תמיד עם גזירים שני מוסיפין וכן וכו' המערכה עצי על

הערביים". המזבח 25)בין על שהעלו הגזירין כלומר,
במשכן. המערכה.26)שהיה מקום כמידת - ב סב, זבחים

המזבח" על אשר האש על אשר העצים "על (שם) ותניא
כלום". המזבח מן יוצאין עצים יהיו "שלא – ח) א, (ויקרא

יובש,27) מדת היא סאה בזבחים. שם "גודש", צ"ל:

וגדושה. מלאה כשהיא הזאת המדה כעובי ופירושו
אמה 28) כ"ד היה דורות של במזבח המערכה מקום כי אף

פ"ב  (ראה טפחים וארבעה אמה כ"ד על טפחים וארבעה
גדולה  הגזירין מדת היתה לא – ה"ז) הבחירה בית מהל'
"האומר  מ"ד: פ"ו בשקלים ששנינו ממה נשמע שכן יותר,
שם  וב'ירושלמי' גזירין". משני יפחות לא עצים, עלי הרי

כאן). המוריה' ב'הר (וראה אמה הוא השיעור כי נאמר

.„ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ29˙BÁn‰ ÈhÁ ˙ÚÈ¯Êa30 ¿≈«»ƒƒ¿ƒ«ƒ≈«¿»
?ÌÈÎÒp‰Â31ÈˆÁ ¯32‰BL‡¯ ‰La ‰„O‰33Ú¯ÊÂ ¿«¿»ƒ»¬ƒ«»∆¿»»ƒ»¿»«

dÈˆÁ34‰iL ‰L·e ,35‰BL‡¯a Ú¯fL ÈˆÁ‰ ¯ ∆¿»¿»»¿ƒ»»«¬ƒ∆»«»ƒ»
ÌBÈ ÌÈÚ·L ÁÒtÏ Ì„˜ ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ Ú¯ÊÂ36Ì‡Â . ¿»««≈ƒ»«≈…∆«∆«ƒ¿ƒ¿ƒ

Ck ¯Á‡Â ‰BLÂ L¯BÁ - ‰„e·Ú ‰„O‰ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»«»∆¬»≈¿∆¿««»
Ú¯BÊ37ÌÈhÁ‰ ¯¯B·e .38˙‡ ÛL Ck ¯Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ ≈«≈«ƒƒ»∆»∆¿««»»∆

ÌÈhÁ‰39‰a¯‰ Ô‰a ËÚB·eeÙl˜˙iL „Ú40. «ƒƒ≈»∆«¿≈«∆ƒ¿«¿

מנחות 29) משנה מהודרת. וסלתן יפות החטים יהיו למען
ב. פה, שם וברייתא א. והם 30)פה, עצמן, בפני הבאות

מהל' בפי"ב ראה יחיד, מנחות ותשע ציבור מנחות שלש
ה"אֿד. הקרבנות מנחת 31)מעשה של החיטים כלומר,

כאן. המוריה' ב'הר וראה ה"א. שם בפ"ב עי' הנסכים,
בלי 32) בלבד בניר חצייה והשאיר השדה, כל חרש כלומר,

שהשדה 33)זריעה. באופן מדובר כי אמרו, שם בגמרא
והיתה  הראשונה, השנה לפני חרושה כלומר, עבודה. היתה
רבינו  כאן שכתב מה וממילא שלימה, שנה כולה בורה
והשניה  לזריעה, הראשונה הכוונה, - ראשונה בשנה
ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה וראה שם. רש"י וכדעת לחרישה,

פעמיים.34) שנחרש במקום היתה זו שזריעה נמצא השני.
כדלעיל.35) לחרישה, ושלישית לזריעה שניה כלומר,
יש 36) "שכבר בשבט ה' ביום והוא וברייתא. במשנה, שם

גרשום). ורבינו (רש"י עליה" שזורחת לחמה שם.37)כח
שם.38) תנאֿקמא.39)ברייתא, כדעת - א עו, שם משנה

החיטה  שיכו ועניינו ראש, ישופך מן גזור הוא "ושיפה
המשנה, (פירוש העפר" מעליה שמעביר עד בכח בידים

שיפה 40)שם). וכו' טעונות המנחות "כל במשנה: שם
"ובעיט  בחיטין", שהיא ובעיטה עד ברגל אותה שדורסין ה

שם). המשנה, (פירוש נשברת"

.‰˙B‡Ó LÏL ˙BeÚË ˙BÁÓ ÏL ÌÈhÁ‰ Ïk»«ƒƒ∆¿»¿¿≈
‰ËÈÚa ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰ÙÈL41ËÚB·e ˙Á‡ ÛL . ƒ»«¬≈≈¿ƒ»»««≈

LÏL ËÚB·e ÌÈzL ÛL ,ÌÈzL42LÏL e‡ˆÓ . ¿«ƒ»¿«ƒ≈»ƒ¿¿»
‰ÏÈÏÁ ¯ÊBÁÂ .˙BËÈÚa LÓÁÂ ˙BÙÈL43¯Ó‚iL „Ú , ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¬ƒ»«∆ƒ¿…

È„k ,‰ËÈÚa ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰ÙÈL ˙B‡Ó LÏL¿≈ƒ»«¬≈≈¿ƒ»¿≈
‰ÙÈLa ‰ÎÏB‰‰Â ‰‡·B‰‰ ·LBÁÂ .‰a¯‰ eÙl˜˙iL∆ƒ¿«¿«¿≈¿≈«»»¿«»»¿ƒ»

¯ÈÓÁ‰Ï ˙Á‡44‰ÙÈ ‰ÙÈ „w¯Óe ÔÁBË Ck ¯Á‡Â .45. ««¿«¿ƒ¿««»≈¿«≈»∆»∆

במשנה.41) שם.42)שם שם.43)ברייתא, רש"י ראה
דילמא 44) או חד, ואתויי אמטויי ירמיה, רב "בעי שם:

דקתני  "הא רש"י: ופירש תיקו". מאי. תרי, ואתויי אמטויי
בידו  ומביא שמוליך דמה ואתויי, אמטויי היינו אחת, שף
שיפה, חד קרי לחודא להולכה דילמא או אחת, שיפה חשיב
לא  זו שבעיא ומכיון שיפה". אחשיב לחוד הבאה נמי וכן
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לשיפה  וההובאה ההולכה ולחשוב להחמיר יש נפשטה,
שהיה 45)אחת. במשנה) עו: (שם חכמים אמרו בעומר,

שהיה  (שם) אמרו הלחם, ובשתי נפה. בשלשֿעשרה מנופה
ואילו  באחתֿעשרה, הפנים ולחם בשתיםֿעשרה, מנופה
רבינו  כתב ולכן שיעור, חכמים נתנו לא המנחות בשאר

שיעור. נתינת בלי יפה, יפה ומרקד

.ÂÔÈi‰46˙BiÏ‚¯‰ ÔÓ ÌÈ·Ú ‡È·Ó -47ÌÈÓ¯k‰ ÔÓ , ««ƒ≈ƒ¬»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÌÈ„e·Ú‰48‰La ÌÈÓÚt49C¯B„Â ,50B˙B‡ ÔÈÒBÎÂ . »¬ƒ«¬ƒ¿»»¿≈¿¿ƒ

˙BpË˜ ˙Bi·Áa51‡ÏÂ ˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»««««¿…
LÏL LÏL ‡l‡ ,ÌÈzL ÌÈzL52˙‡ ‡lÓÓ BÈ‡Â . ¿«ƒ¿«ƒ∆»»»¿≈¿«≈∆

Û„B BÁÈ¯ ‰È‰iL È„k ,‰Èt „Ú ˙È·Á‰53BÈ‡Â . ∆»ƒ«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰ÏBÚ‰ ÔÈÁÓ˜‰ ÈtÓ ,˙È·Á‰ ÈtÓ ‡Ï ‡È·Ó≈ƒ…ƒƒ∆»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒ»∆«¿≈

ÔÈi‰54‰ÈÏeMÓ ‡ÏÂ ;55ÈtÓ ,56‡l‡ ;ÌÈ¯ÓM‰ ««ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ∆»
dLÈÏMÓ57dÚˆÓ‡Óe58˙ÈÚˆÓ‡ ÏL59. ƒ¿ƒ»≈∆¿»»∆∆¿»ƒ

הלכה 46) כל ומקור לנסכים. היין עושין היו כיצד כלומר,
במשנה. - ב פו, במנחות כשאר 47)זו לארץ "הסמוכות

מן  מוגבהות =) דלויות שאינן המשנה) (פירוש הכרמים"
ה"ט. פ"ו למעלה וראה "ואין 48)הארץ). שם: משנה,

העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא וכו' מביאין
בשנה,49) פעמים העבודים כרמים תנא - א פז, שם בגמרא

כמין  השרשים סביבות החפירה היא הכרמים "ועבודת
בהן  שיכנס כדי כולה העפר אותה ולהפך ולהשקותן גומות
הם  האלו והענבים שם) המשנה, (פירוש והאויר" המים
דקדק  אלא הזמירה, מלאכת רבינו כתב (ולא מובחרים.
חפירה  היינו השביעית, בשנה היתר להן שיש מלאכות וכתב
(פ"א  אילנא לאוקמי נתכוין אם שמותרת השרשים, סביב
(שם  השלחין בבית השקאה ה"ז), ויובל שמיטה מהל'
נראה  שכן ה"ט), (שם לגפנים עוגויות ועשיית ה"ח),
"מהו  קידוש: לענין שם שאמרו ה"ב, פ"ח שבת ב'ירושלמי'
של  ביין יוצאין הושעיה, רבי תני שביעית, של ביין לצאת
שהספק  לו) עמ' טו (סי' "זמנים" בספרי וראה שביעית".
אם  השנים, כבשאר עבוד שאינו שביעית, של יין אם היה
תלוי  קידוש דין (שהרי עבודים מכרמים יין נקרא הוא
רבי  של מברייתא ופשט צז.), בבאֿבתרא ראה – בנסכים
הרי  השביעית, בשנה העבוד שכרם הרי שיוצאים, הושעיה

עבוד). כרם מנחות 50)הוא (תוספתא בצירתן אחר מיד
כאן). המוריה' 'הר וראה ב:51)פ"ט, פו, שם במשנה

טעם  (שפוגמים גדולים בחצבין אותן כונסין (היו) "ולא
אלא  כת"י) רש"י פז.)היין, (שם ובברייתא קטנות", בחביות

רבינו  ומפרש ובינוניות", לודיות כדות חביות "תנא,
"ולא  שם: במשנה שאמרו מה לפרש באו הללו שהדברים
וגם  לגדולים גם שהכוונה גדולים", בחצבין אותן כונסין היו
וכסתם  קטנות, בחביות אלא יכנוס לא כן ואם לבינוניים,
בתוספתא  שאמרו כמו ולא המוריה'). ('הר המשנה דברי
אלא  קטנות בחביות ולא גדולים בחצבים "לא שם:

בינוניות". איתא:52)בכדידיות לפנינו, שם בברייתא
מדברי  "ונראה אחת", אחת אלא שתים אותן מניחין "אין
מפרש  והוא שהזכיר, כלשון בברייתא וכו' גורס שהוא רבינו
היא  והאמצעית זו, גב על זו חביות שלש שמניחים

(לחםֿמשנה). יותר" יינה ששמור משנה,53)המשובחת
ב. פו, העולים 54)שם הגרגרים הם קמחין במשנה. שם

קורין  ערבית ובלשון חיטה. לגרגרי ודומים היין פני על
שם). המשנה, (פירוש קמחין הנמצא 55)אותם מהיין

החבית. של לתחתיתה במשנה.56)סמוך שם
האמצעי 57) השליש מן אלא לוקח אינו כלומר, שם. משנה,

שלמעלה  מהקמחין רחוק שהוא מפני מובחר, הוא ששם
שבשוליים. ברז 58)ומהשמרים שם כלומר, שם. משנה,

השליש  חצי אלא מוציא ואינו היין. ומוציא החבית באמצע
בו  שיש העליון מהשליש ולא מהברז, שלמעלה האמצעי

ה"ז. להלן וראה נלמד 59)קמחים, וזה ליתא, שם במשנה
למעלה. ראה רבינו, נוסחת לפי שם מהברייתא

.Ê·LBÈ ¯aÊb‰ ‰È‰60„ˆaL ·˜p‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÔÈi‰Â »»«ƒ¿»≈¿««ƒ≈ƒ«∆∆∆¿«
- ˙‡ˆÏ ÏÈÁ˙Ó ÌÈ¯ÓM‰ ÈepL ‰‡¯iL ÔÂÈk ,˙È·Á‰∆»ƒ≈»∆ƒ¿∆ƒ«¿»ƒ«¿ƒ»≈
ÌÈÚa¯‡ ¯Á‡Ó ?‡È·Ó È˙ÓÈ‡Óe .Á˜BÏ BÈ‡Â ˜ÒBt≈¿≈≈«≈≈»«≈ƒ≈«««¿»ƒ

B˙ÎÈ¯„Ï ÌBÈ61ÌÈL ÈzL „Ú62ËÚÓ ¯˙È B‡63Ì‡Â . ƒ¿ƒ»«¿≈»ƒ»≈¿«¿ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ‰nkÓ ÔLÈ ÔÈÈ ‡È·‰64‡e‰Â . ≈ƒ«ƒ»»ƒ«»»ƒ¬≈∆»≈¿

BÓÚË „ÒtÈ ‡lL65. ∆…ƒ»≈«¿

במשנה.60) - א פז, "אין 61)שם פ"ט: מנחות תוספתא
כשר", מגתו הביא ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין
מ"א, פ"ו ועדיות א. ע, וסנהדרין ב. צז, בבאֿבתרא וראה

ה"ט. פ"ו למעלה "אין 62)וראה ב: פו, מנחות משנה,
רבינו  ופסק מכשירין". וחכמים רבי. דברי ישן, מביאין
לכתחילה  האוסר כרבי ולא לכתחילה, המכשירים כחכמים

ראה 63)(כסףֿמשנה). טעמו, שנפסד חשש שאין זמן כל
המחמיר,64)להלן. רבי לדעת פ"ט, מנחות תוספתא

מדברי  שנראה מה אבל המקילים. חכמים לדעת וכלֿשכן
התוספתא  מן מקור לכך אין יביא, לא שלכתחילה רבינו
(ראה  כחכמים פסק רבינו ואילו רבי, לדעת שהיא הנ"ל,
התירו  שלא הסברא, מן כן שלמד לומר וצריך למעלה).
ישן  הוא שנים, מכמה ישן יין אבל ישן, ביין אלא חכמים
ועי' חכמים, בדברי לכתחילה היתר מצאנו לא ובזה נושן,

ומבושל 65)כסףֿמשנה. מעושן מיין נלמד הוא פשוט
(כסףֿ ה"ט פ"ו למעלה כמפורש ופסולים, טעמם שנשתנה

משנה).

.ÁÔÓLa ÔÈÈÓ ‰ÚLz66ÂÈOÚÓ ÈepL ÈtÓ67?„ˆÈk . ƒ¿»ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ«¬»≈«
B¯b¯bL ˙ÈÊ68BL˙Îe ˙Á‡ ˙Á‡ B¯¯·e ˙Èf‰ L‡¯a «ƒ∆ƒ¿¿¿…««ƒ≈¿««««¿»
ÏqÏ B˙e69¯ÊÁ .ÔBL‡¯‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰ - ¿»«««∆∆∆»»ƒ∆»ƒ»«

‰¯B˜a BÚËe Ck ¯Á‡70‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰ - ««»¿»¿»«∆∆∆»»ƒ∆
BÁËe BÚhL ¯Á‡ ¯ÊÁ Ì‡Â .ÈM‰71‰iL BÚËe72 «≈ƒ¿ƒ»«««∆¿»¿»¿»¿ƒ»

Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈLÈÏM‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆÈL ÔÓM‰ -«∆∆∆»»ƒ∆«¿ƒƒ≈ƒ∆¿»»
Ôlk73ÔÏÚ‰Â ‡È·ea¯Úa74¯b¯b ¯b¯b ¯¯·e ¯ÊÁÂ ,‚bÏ À»¿ƒ¿¿»¿∆¡»««¿»«≈≈«¿≈«¿≈

‰ - ÏqÏ Ô˙e ÔL˙Îe.ÈÚÈ·¯‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM ¿»»¿»»«««∆∆∆»»ƒ∆»¿ƒƒ
‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰ - Ck ¯Á‡ ‰¯B˜a BÚË Ì‡Â¿ƒ¿»¿»««»«∆∆∆»»
‡ˆÈL ÔÓM‰ - ‰iL ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ¯ÊÁ .ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»«¿»«¿»«««¿ƒ»«∆∆∆»»
„Ú ˙Èa‰ CB˙a ÔÚËe Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈMM‰ ‡e‰«ƒƒ≈ƒ∆¿»»¿»»¿««ƒ«
- ÏqÏ Ô˙Â L˙k Ck ¯Á‡Â ,Ô·bÂ ÔÏÚ‰Â e˜ÏiL∆ƒ¿¿∆¡»¿ƒ¿»¿««»»«¿»«««
- ‰¯B˜a ÔÚËÂ ¯ÊÁ .ÈÚÈ·M‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»
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ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ¯ÊÁ .ÈÈÓM‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»«««
.ÈÚÈLz‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰ - ‰iL¿ƒ»«∆∆∆»»«¿ƒƒ

פי"ג 66) אמור פ' ב'ספרא' הוא וכן א. פו, שם משנה,
פעמים 67)ה"בֿה. בשלש שהיו השמן, עשיית מעשי

אחת  פעם היתה הזיתים לקיטת אבל שונים, ובאופנים
ראה  בשנה, פעמים שלש שהיו רש"י כפירוש ולא בשנה,

(לחםֿמשנה). שם גרגירים 68)ב'תוספות' שליקט היינו
סימן  שעשה או הזית בראש היטב שנתבשלו אותם
ואחרֿכך  היטב, מבושלים שיהיו עד ראשונה במתבשלים
(וראה  כן אחר מיד לוקט הזיתים ושאר מהאילן, תולשן

המוריה'). ו'הר מנקביו.69)בלחםֿמשנה השמן שיזוב
בית 70) קורת שבסל הכתושים הזיתים על מניח כלומר,

שם, במשנה וכחכמים נוסף, שמן יוצא הכובד ומתוך הבד,
לא  אבל אבנים, מניחים כי האומר יהודה רבי על החולקים
ומתערבים  שמרים גם יוצאים הקורה כובד שמתוך הקורה,

שם. רש"י וראה השמן, ברייתא 71)עם ראה בריחיים,
הבד.72)שם. בית בראש 73)בקורת לגרגר שגמר אחר

שם.74)הזית. במשנה הגג, לראש

.Ë˙BÁÓÏ ÔÈ¯Lk ÔlkL Èt ÏÚ Û‡75ÔÈ‡ ÔBL‡¯‰ , ««ƒ∆À»¿≈ƒƒ¿»»ƒ≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ76ÂÈ¯Á‡Â .77ÈÚÈ·¯‰Â ÈM‰78Ô‰ÈLe , ¿«¿»ƒ∆¿«¬»«≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈÂL79Ì‰È¯Á‡Â .80ÈLÈÓÁ‰Â ÈLÈÏM‰81ÈÚÈ·M‰Â82, »ƒ¿«¬≈∆«¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÂL ÔzLÏLe83Ì‰È¯Á‡Â .84ÈMM‰85ÈÈÓM‰Â86, ¿»¿»»ƒ¿«¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÂL Ì‰ÈLe87ÈÚÈLz‰Â .88epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡89. ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ≈¿«»ƒ∆

כתית 75) זך יהא "יכול אמרו: שם ובגמרא שם. משנה,
סולת  ועשרון מ) כט, (שמות תלמודֿלומר למנחות, פסול
אלא  למאור, תלמודֿלומר מה כן אם כתית, בשמן בלול
חסה  התורה אלעזר, רבי אמר חסכון? מאי החסכון, מפני
צריך  היה שאילו שם, רש"י ומפרש ישראל", של ממונן על
היו  במנורה, כמו וכתית, זך אחר במנחות גם לחזור
שם). (רש"י, ביוקר אותו לוקחים שהיו מפסידים

וראה 76) שם). (במשנה, ביותר והמובחר הנקי השמן שהוא
ה"י. יותר.77)להלן פחותה הראשון 78)דרגה שהוא

לו 79)שבשני. אין אם במנחות, מובחר לענין בנקיונם,
האלו  המינים משני שמן לו ויש ביותר, המובחר הראשון מן
ראה  שוים, אינם מנורה לענין אבל שירצה, מאיזה יביא -

הסמוכה. שלישית.80)בהלכה השני 81)דרגה שהוא
שבשלישי.82)שבשני. הראשון במשנה.83)שהוא שם

רביעית.84) שבשני.85)דרגה השלישי שהוא
שבשלישי.86) השני שם.87)שהוא זה שהוא 88)גם

שבשלישי. שם.89)השלישי זה גם

.ÈÔBL‡¯ ‡l‡ ‰¯BnÏ ¯Lk ÔÈ‡90ÈÚÈ·¯e91 ≈»≈«¿»∆»ƒ¿ƒƒ
ÈÚÈ·Le92¯Lk ÔÈ‡ - ¯B‡nÏ ˙È˙k :¯Ó‡pL ;„·Ïa ¿ƒƒƒ¿«∆∆¡«»ƒ«»≈»≈

„·Ïa Le˙k‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ‡l‡ ‰¯BnÏ93Ï·‡ . «¿»∆»«≈ƒ«»ƒ¿«¬»
ÔÈ¯Lk Ôlk ˙BÁÓÏ94. ƒ¿»À»¿≈ƒ

שבשני.91)שבראשון.90) ראשון שהוא 92)שהוא
שלושת  אלו, כל כי במשנה. שם שבשלישי. ראשון
מהֿשאיןֿכן  ה"ח), (למעלה כתישה עלֿידי נעשו השמנים,

השמנים. ב.93)ביתר פו, שם בברייתא יהודה, כרבי
ה"ט.94) למעלה ראה

.‡ÈÔlkL ¯Á‡ÓeÈ„k ?eÓ ‰nÏ ,˙BÁÓÏ ÔÈ¯Lk ≈««∆À»¿≈ƒƒ¿»»»ƒ¿¿≈
.˙eÁt‰Â ,‰ÂM‰Â ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÙÈ Ú„ÈÏ≈«»∆∆≈¿«¿»ƒ∆¿«»∆¿«»
B„È ·ÈÁ¯ÈÂ Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰L∆»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿«¿ƒ»
B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLÓ‰ ,‰Ùi‰ ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ¿»ƒ»¿»ƒ«»∆«¿À»¿≈∆¿

ÔÈn‰95‡È·‰ Ï·‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .epnÓ ‡È·iL «ƒ∆»ƒƒ∆¬≈∆¡««»¿∆∆≈ƒ
Ï·‰ Ï‡ ÈÈ ÚLiÂ ,Ô‰·ÏÁÓe B‡ˆ ˙B¯ÎaÓ ‡e‰ Ì‚«ƒ¿……≈∆¿≈∆«ƒ«¿»∆∆∆
Ï‡‰ ÌLÏ ‡e‰L ¯·c ÏÎa ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙ÁÓ Ï‡Â¿∆ƒ¿»¿«ƒ¿»»»∆¿≈»≈

·Bh‰Â ‰‡p‰ ÔÓ ‰È‰iL ,·Bh‰96˙Èa ‰a Ì‡ . «∆ƒ¿∆ƒ«»∆¿«ƒ»»≈
- ·Ú¯ ÏÈÎ‡‰ .B˙·ÈLÈ ˙ÈaÓ ‰‡ ‰È‰È - ‰lÙz¿ƒ»ƒ¿∆»∆ƒ≈¿ƒ»∆¡ƒ»≈
- Ì¯Ú ‰qk .BÁÏLaL ˜B˙n‰Â ·Bh‰ ÔÓ ÏÈÎ‡È«¬ƒƒ«¿«»∆¿À¿»ƒ»»…
ÔÓ LÈc˜È - ¯·c LÈc˜‰ .B˙eÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ‰qÎÈ¿«∆ƒ«»∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
.¯ÓB‚Â ÈÈÏ ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»¿≈≈»≈∆«»¿≈

למעלה 95) וראה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' בפט"ז ראה
שם. שכתבנו מה אליו"96)ה"א ראויים רבינו, דברי "הם

(כסףֿמשנה).

ÁaÊn‰ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈«ƒ¿≈«

ה'תש"פ  טבת י"ד ש"ק יום

zFpAxTd dVrn zFkld
zFpAxTddVrn'ld-dcearxtq

¦§©£¥©¨§¨
¦©£¥©̈§̈

,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(· .¯„q‰ ÏÚ ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈOÚÓk ‰ÏBÚ‰ ˙BOÚÏ«¬»»¿«¬∆»«¿ƒ««≈∆
‡lL („ .˙‡hÁ ¯„Ò (‚ .‰ÏBÚ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿«»≈∆«»∆…
ÏÈc·È ‡lL (‰ .˙ÈÓÈt‰ ˙‡hÁ ¯OaÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««»«¿ƒƒ∆…«¿ƒ
ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL (Ê .ÌL‡‰ ¯„Ò (Â .ÛBÚ‰ ˙‡hÁa¿««»≈∆»»»∆…¿«…¬ƒ
ıeÁ ÌeÏÎ‡È ‡lL (Á .Lc˜na ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ«ƒ¿»∆……¿
¯„Ò (È .ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL (Ë .‰¯ÊÚÏ»¬»»∆……«»ƒ»¿≈»»ƒ≈∆
Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È .ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆…∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆
‰ÈOÚÓ ¯„Òk ‰ÁÓ Ïk ˙BOÚÏ (·È .ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ«¬»ƒ¿»¿≈∆«¬∆»
˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL ÌÈOÈ ‡lL (‚È .‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ«»∆…»ƒ∆∆«ƒ¿«
ÏÎ‡z ‡lL (ÂË .‰B·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡lL („È .‡ËBÁ≈∆…ƒ≈»∆»¿»∆…≈»≈
(ÊÈ .ıÓÁ ˙ÁÓ ‰Ù‡z ‡lL (ÊË .Ô‰k ˙ÁÓƒ¿«…≈∆…≈»∆ƒ¿«»≈
Ïk Ì„‡ ‡È·iL (ÁÈ .˙BÁÓ È¯ÈL ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL∆…¿«…¬ƒ¿»≈¿»∆»ƒ»»»
‡lL (ËÈ .ÔBL‡¯ Ba Ú‚tL Ï‚¯a ÂÈ˙B·„Â ÂÈ¯„¿»»¿ƒ¿»»∆∆∆»«ƒ∆…
.Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c ¯‡Le B˙·„Â B¯„ ¯Á‡È¿«≈ƒ¿¿ƒ¿»¿»¿»ƒ∆«»»∆
(‡Î .‰¯ÈÁa‰ ˙È·a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï (Î¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»
‡lL (·Î .‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜ ‡È·‰Ï¿»ƒ»¿≈»»»∆¿≈«¿ƒ»∆…
·È¯˜‰Ï ‡lL (‚Î .‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙Ba¯˜ ËÁLÏƒ¿…»¿»»¬»»∆…¿«¿ƒ

.‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ôa¯»̃¿»»¬»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
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ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ¯ÊÁ .ÈÈÓM‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»«««
.ÈÚÈLz‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰ - ‰iL¿ƒ»«∆∆∆»»«¿ƒƒ

פי"ג 66) אמור פ' ב'ספרא' הוא וכן א. פו, שם משנה,
פעמים 67)ה"בֿה. בשלש שהיו השמן, עשיית מעשי

אחת  פעם היתה הזיתים לקיטת אבל שונים, ובאופנים
ראה  בשנה, פעמים שלש שהיו רש"י כפירוש ולא בשנה,

(לחםֿמשנה). שם גרגירים 68)ב'תוספות' שליקט היינו
סימן  שעשה או הזית בראש היטב שנתבשלו אותם
ואחרֿכך  היטב, מבושלים שיהיו עד ראשונה במתבשלים
(וראה  כן אחר מיד לוקט הזיתים ושאר מהאילן, תולשן

המוריה'). ו'הר מנקביו.69)בלחםֿמשנה השמן שיזוב
בית 70) קורת שבסל הכתושים הזיתים על מניח כלומר,

שם, במשנה וכחכמים נוסף, שמן יוצא הכובד ומתוך הבד,
לא  אבל אבנים, מניחים כי האומר יהודה רבי על החולקים
ומתערבים  שמרים גם יוצאים הקורה כובד שמתוך הקורה,

שם. רש"י וראה השמן, ברייתא 71)עם ראה בריחיים,
הבד.72)שם. בית בראש 73)בקורת לגרגר שגמר אחר

שם.74)הזית. במשנה הגג, לראש

.Ë˙BÁÓÏ ÔÈ¯Lk ÔlkL Èt ÏÚ Û‡75ÔÈ‡ ÔBL‡¯‰ , ««ƒ∆À»¿≈ƒƒ¿»»ƒ≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ76ÂÈ¯Á‡Â .77ÈÚÈ·¯‰Â ÈM‰78Ô‰ÈLe , ¿«¿»ƒ∆¿«¬»«≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈÂL79Ì‰È¯Á‡Â .80ÈLÈÓÁ‰Â ÈLÈÏM‰81ÈÚÈ·M‰Â82, »ƒ¿«¬≈∆«¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÂL ÔzLÏLe83Ì‰È¯Á‡Â .84ÈMM‰85ÈÈÓM‰Â86, ¿»¿»»ƒ¿«¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÂL Ì‰ÈLe87ÈÚÈLz‰Â .88epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡89. ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ≈¿«»ƒ∆

כתית 75) זך יהא "יכול אמרו: שם ובגמרא שם. משנה,
סולת  ועשרון מ) כט, (שמות תלמודֿלומר למנחות, פסול
אלא  למאור, תלמודֿלומר מה כן אם כתית, בשמן בלול
חסה  התורה אלעזר, רבי אמר חסכון? מאי החסכון, מפני
צריך  היה שאילו שם, רש"י ומפרש ישראל", של ממונן על
היו  במנורה, כמו וכתית, זך אחר במנחות גם לחזור
שם). (רש"י, ביוקר אותו לוקחים שהיו מפסידים

וראה 76) שם). (במשנה, ביותר והמובחר הנקי השמן שהוא
ה"י. יותר.77)להלן פחותה הראשון 78)דרגה שהוא

לו 79)שבשני. אין אם במנחות, מובחר לענין בנקיונם,
האלו  המינים משני שמן לו ויש ביותר, המובחר הראשון מן
ראה  שוים, אינם מנורה לענין אבל שירצה, מאיזה יביא -

הסמוכה. שלישית.80)בהלכה השני 81)דרגה שהוא
שבשלישי.82)שבשני. הראשון במשנה.83)שהוא שם

רביעית.84) שבשני.85)דרגה השלישי שהוא
שבשלישי.86) השני שם.87)שהוא זה שהוא 88)גם

שבשלישי. שם.89)השלישי זה גם

.ÈÔBL‡¯ ‡l‡ ‰¯BnÏ ¯Lk ÔÈ‡90ÈÚÈ·¯e91 ≈»≈«¿»∆»ƒ¿ƒƒ
ÈÚÈ·Le92¯Lk ÔÈ‡ - ¯B‡nÏ ˙È˙k :¯Ó‡pL ;„·Ïa ¿ƒƒƒ¿«∆∆¡«»ƒ«»≈»≈

„·Ïa Le˙k‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ‡l‡ ‰¯BnÏ93Ï·‡ . «¿»∆»«≈ƒ«»ƒ¿«¬»
ÔÈ¯Lk Ôlk ˙BÁÓÏ94. ƒ¿»À»¿≈ƒ

שבשני.91)שבראשון.90) ראשון שהוא 92)שהוא
שלושת  אלו, כל כי במשנה. שם שבשלישי. ראשון
מהֿשאיןֿכן  ה"ח), (למעלה כתישה עלֿידי נעשו השמנים,

השמנים. ב.93)ביתר פו, שם בברייתא יהודה, כרבי
ה"ט.94) למעלה ראה

.‡ÈÔlkL ¯Á‡ÓeÈ„k ?eÓ ‰nÏ ,˙BÁÓÏ ÔÈ¯Lk ≈««∆À»¿≈ƒƒ¿»»»ƒ¿¿≈
.˙eÁt‰Â ,‰ÂM‰Â ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÙÈ Ú„ÈÏ≈«»∆∆≈¿«¿»ƒ∆¿«»∆¿«»
B„È ·ÈÁ¯ÈÂ Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰L∆»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿«¿ƒ»
B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLÓ‰ ,‰Ùi‰ ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ¿»ƒ»¿»ƒ«»∆«¿À»¿≈∆¿

ÔÈn‰95‡È·‰ Ï·‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .epnÓ ‡È·iL «ƒ∆»ƒƒ∆¬≈∆¡««»¿∆∆≈ƒ
Ï·‰ Ï‡ ÈÈ ÚLiÂ ,Ô‰·ÏÁÓe B‡ˆ ˙B¯ÎaÓ ‡e‰ Ì‚«ƒ¿……≈∆¿≈∆«ƒ«¿»∆∆∆
Ï‡‰ ÌLÏ ‡e‰L ¯·c ÏÎa ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙ÁÓ Ï‡Â¿∆ƒ¿»¿«ƒ¿»»»∆¿≈»≈

·Bh‰Â ‰‡p‰ ÔÓ ‰È‰iL ,·Bh‰96˙Èa ‰a Ì‡ . «∆ƒ¿∆ƒ«»∆¿«ƒ»»≈
- ·Ú¯ ÏÈÎ‡‰ .B˙·ÈLÈ ˙ÈaÓ ‰‡ ‰È‰È - ‰lÙz¿ƒ»ƒ¿∆»∆ƒ≈¿ƒ»∆¡ƒ»≈
- Ì¯Ú ‰qk .BÁÏLaL ˜B˙n‰Â ·Bh‰ ÔÓ ÏÈÎ‡È«¬ƒƒ«¿«»∆¿À¿»ƒ»»…
ÔÓ LÈc˜È - ¯·c LÈc˜‰ .B˙eÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ‰qÎÈ¿«∆ƒ«»∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
.¯ÓB‚Â ÈÈÏ ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»¿≈≈»≈∆«»¿≈

למעלה 95) וראה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' בפט"ז ראה
שם. שכתבנו מה אליו"96)ה"א ראויים רבינו, דברי "הם

(כסףֿמשנה).

ÁaÊn‰ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈«ƒ¿≈«

ה'תש"פ  טבת י"ד ש"ק יום

zFpAxTd dVrn zFkld
zFpAxTddVrn'ld-dcearxtq

¦§©£¥©¨§¨
¦©£¥©̈§̈

,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(· .¯„q‰ ÏÚ ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈOÚÓk ‰ÏBÚ‰ ˙BOÚÏ«¬»»¿«¬∆»«¿ƒ««≈∆
‡lL („ .˙‡hÁ ¯„Ò (‚ .‰ÏBÚ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿«»≈∆«»∆…
ÏÈc·È ‡lL (‰ .˙ÈÓÈt‰ ˙‡hÁ ¯OaÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««»«¿ƒƒ∆…«¿ƒ
ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL (Ê .ÌL‡‰ ¯„Ò (Â .ÛBÚ‰ ˙‡hÁa¿««»≈∆»»»∆…¿«…¬ƒ
ıeÁ ÌeÏÎ‡È ‡lL (Á .Lc˜na ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ«ƒ¿»∆……¿
¯„Ò (È .ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL (Ë .‰¯ÊÚÏ»¬»»∆……«»ƒ»¿≈»»ƒ≈∆
Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È .ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆…∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆
‰ÈOÚÓ ¯„Òk ‰ÁÓ Ïk ˙BOÚÏ (·È .ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ«¬»ƒ¿»¿≈∆«¬∆»
˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL ÌÈOÈ ‡lL (‚È .‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ«»∆…»ƒ∆∆«ƒ¿«
ÏÎ‡z ‡lL (ÂË .‰B·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡lL („È .‡ËBÁ≈∆…ƒ≈»∆»¿»∆…≈»≈
(ÊÈ .ıÓÁ ˙ÁÓ ‰Ù‡z ‡lL (ÊË .Ô‰k ˙ÁÓƒ¿«…≈∆…≈»∆ƒ¿«»≈
Ïk Ì„‡ ‡È·iL (ÁÈ .˙BÁÓ È¯ÈL ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL∆…¿«…¬ƒ¿»≈¿»∆»ƒ»»»
‡lL (ËÈ .ÔBL‡¯ Ba Ú‚tL Ï‚¯a ÂÈ˙B·„Â ÂÈ¯„¿»»¿ƒ¿»»∆∆∆»«ƒ∆…
.Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c ¯‡Le B˙·„Â B¯„ ¯Á‡È¿«≈ƒ¿¿ƒ¿»¿»¿»ƒ∆«»»∆
(‡Î .‰¯ÈÁa‰ ˙È·a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï (Î¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»
‡lL (·Î .‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜ ‡È·‰Ï¿»ƒ»¿≈»»»∆¿≈«¿ƒ»∆…
·È¯˜‰Ï ‡lL (‚Î .‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙Ba¯˜ ËÁLÏƒ¿…»¿»»¬»»∆…¿«¿ƒ

.‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ôa¯»̃¿»»¬»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
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.‡‰MÓÁÓ ÔÈ‡a ‰iÁ LÙ ÈÈÓ ÏL ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»∆ƒ≈∆∆«»»ƒ≈¬ƒ»
„·Ïa ÔÈÈÓ2,ÌÈfÚ‰ ÔÓe ,ÌÈO·k‰ ÔÓe ,¯˜a‰ ÔÓ : ƒƒƒ¿«ƒ«»»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ

ÌÈ¯Bz‰ ÔÓe3‰Bi‰ Èa ÔÓe ,4. ƒ«ƒƒ¿≈«»

כתב 2) וכן התורה. בפסוקי ומבוארים פשוטים דברים הם
קדשים. סדר למשניות היונים.3)בהקדמה ממיני מין

איסורי  מהלכות ג (פרק גדולים הם אם אלא כשרים ואינם
ב). הלכה שאינם 4)המזבח לפי היונה", "בני נקראו

קטנים. בהיותם אלא כשרים

.·˙Ba¯w‰ ÏÎÂ5,„ÈÁÈ ÏL ÔÈa ¯eaˆ ÏL ÔÈa , ¿»«»¿»≈∆ƒ≈∆»ƒ
ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡6ÌÈÓÏLe ,ÌL‡Â ,˙‡hÁÂ ,‰ÏBÚ :7. «¿»»ƒƒ»¿«»¿»»¿»ƒ

חיה.5) התורה 6)מנפש "זאת לז) ז, (ויקרא שנאמר
ולזבח  ולמילואים ולאשם ולחטאת למנחה לעולה
שהם  חיה נפש של קרבנות מיני ארבעה הרי השלמים".
אלא  היו שלא ומילואים סולת שהיא למנחה פרט לדורות,
ח). משנה ה פרק לזבחים המשנה (פירוש לשעה

לשונו:7) וזה רבינו כתב שם קדשים לסדר בהקדמה
לשלמים", הדומה או והשלמים והעולה והאשם "החטאת
שאמרנו  "מה לשונו: וזה דבריו ביאר שם המשנה ובפירוש
לא  להם, הדומים או שלמים הזאת במסכת דברינו בתחילת
לומר  רצונו קרבנות השלושה אלה על אלא כוונתינו הייתה
וכאן  וכו', לשלמים דומין שהן לפי והפסח והמעשר הבכור,
שלמים, בכלל הם ופסח ומעשר שבכור לומר אפשר אי
שנקראת  לתודה הכוונה אלא לחוד, להלן אותם מנה שהרי

שלמים.

.‚:Ì‰Â ,„ÈÁÈ Ôa¯˜ ÈÈÓ ‰LÏL ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»ƒ≈»¿«»ƒ¿≈
¯OÚn‰Â ,¯BÎa‰Â ,ÁÒt‰8. «∆«¿«¿¿««¬≈

בהמה.8) מעשר

.„ÔÈ‡Â .˙‡hÁ B‡ ‰ÏBÚ Ô‰ ¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk»»¿¿«ƒ≈»«»¿≈
ÌÈ‡a‰ ÌÈO·k ÈMÓ ıeÁ ,ÌÈÓÏL ¯eav‰ ˙Ba¯˜a¿»¿¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈¿»ƒ«»ƒ

˙¯ˆÚa ‰Ùez‰ ÌÁÏ ÌÚ9ÈÁ·Ê ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â , ƒ∆∆«¿»»¬∆∆¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿≈
¯eaˆ ÈÓÏL10ÌÏBÚÏ ÌL‡ ÔÈ·È¯˜Ó ¯eav‰ ÔÈ‡Â .11 «¿≈ƒ¿≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÛBÚ ‡ÏÂ12. ¿…

כמו 9) השבועות, בחג הקריבה הלחם, שתי מנחת כלומר,
תנופה  לחם תביאו "ממושבותיכם יזֿיט) כג, (ויקרא שנאמר
שנה  בני כבשים ושני וגו' הלחם על והקרבתם וגו' שתיים
(שם, שנאמר משום תנופה" "לחם ונקראו שלמים", לזבח
ה' לפני תנופה הבכורים לחם על אותם הכהן "והניף כ)

צבור 10)וגו'". שלמי "זבחי במשנה נד: בזבחים
נאמרו 11)ואשמות". בתורה הכתובים האשמות שכל

איתיה, ביחיד "אשם יד. בתמורה מפורש וכן יחיד, אצל
ליתיה". הצבור 12)בצבור אין עוף קרבן אף כלומר,

ומנחות  ד. בזבחים שם, בתמורה הדברים ומקור מקריבים.
זאת  למדו ו הלכה ו פרשה דנדבה דבורא ויקרא ובספרא ה.
- קרבנו" העוף מן "ואם יד) (א, בויקרא שנאמר ממה
הציבור  ואין עוף מביא היחיד יחיד), (=בלשון "קרבנו

עוף". מביא

.‰ÔÈ„ÈÓz ÈL :Ì‰ ¯eav‰ ˙Ba¯˜13,ÌBÈ Ïk ÏL »¿¿«ƒ≈¿≈¿ƒƒ∆»

˙B„ÚBn‰Â ÌÈL„Á ÈL‡¯Â ˙B˙aL ÈÙÒeÓe14¯ÈÚOe , ¿≈«»¿»≈√»ƒ¿«¬¿ƒ
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ˙‡hÁ15ÔÈc ˙Èa e‚‚L Ì‡ ÔÎÂ .16 «»∆«ƒƒ¿≈ƒ»¿≈ƒ

.¯ÈÚOÂ ¯t Ë·LÂ Ë·L Ïk ‡È·Ó - ‰¯Ê ‰„B·Úa e¯B‰Â¿«¬»»»≈ƒ»≈∆»≈∆«¿»ƒ
Ì‰ ÌÈ¯ÈÚO‰ el‡Â .˙‡hÁ ¯ÈÚO‰Â ,‰ÏBÚ ¯t‰«»»¿«»ƒ«»¿≈«¿ƒƒ≈

Ì‡Â .‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO ÌÈ‡¯˜p‰¯‡La e¯B‰Â e‚‚L «ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬»»»¿ƒ»¿¿ƒ¿»
ÌÏÚ‰ ¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˙‡hÁÏ ¯t ÔÈ‡È·Ó - ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒƒ«¿«»¿«ƒ¿»«∆¿≈

.¯eaˆ ÏL ¯·c»»∆ƒ

התמיד 13) לעולת וכבש שחרית של התמיד לעולת כבש
הערביים. בין סוכות,14)של [=שבועות], עצרת פסח,

הכיפורים. ויום השנה ראש עצרת, שעיר 15)שמיני והוא
השעיר  אבל המשתלח. שעיר של זוגו בן הנשרף, הפנימי
איל  כן וכמו המועדות, מוספי בכלל הוא הנאכל, החיצוני

המוסף. בכלל הוא הכיפורים, ביום שבא בית 16)העם
הגדול. דין

.Â¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ :Ì‰ „ÈÁi‰ ˙Ba¯˜17.ÁÒt‰Â »¿¿«»ƒ≈«¿¿««¬≈¿«∆«
.˙BÏBÚ ‡È‰Â ,‰i‡¯‰Â .ÌÈÓÏL ‡È‰Â ,‰‚È‚Á‰Â¿«¬ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

¯b‰ Ôa¯˜Â18Èa ÈL B‡ ;‰Ó‰a‰ ÔÓ ‰ÏBÚ ‡e‰Â . ¿»¿««≈¿»ƒ«¿≈»¿≈¿≈
‰ÏBÚ Ô‰ÈLe ,ÌÈ¯Bz ÈzL B‡ ‰BÈ19ÈzL B‡ ; »¿≈ƒ¿≈∆»¿≈
ÌÈÓÏL ˙Á‡Â ‰ÏBÚ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a20¯„Bp‰Â .21B‡ ¿≈««»¿««¿»ƒ¿«≈

·c˙n‰22B‡ ‰ÏBÚÌÚ ÔÈ‡a‰ ÌÈÓÏLe .ÌÈÓÏL «ƒ¿«≈»¿»ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
‰„Bz ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÌÁl‰23¯ÈÊp‰ ˙Ba¯˜ ÔÎÂ .24, «∆∆≈«ƒ¿»ƒ»¿≈»¿¿«»ƒ
ÌÈÓÏLe ˙‡hÁÂ ‰ÏBÚ Ô‰Â25Ú¯ˆÓ ˙Ba¯˜Â .26Ô‰Â , ¿≈»¿«»¿»ƒ¿»¿¿¿…»¿≈

‰ÏBÚÂ ÌL‡Â ˙‡hÁ27ÌÈ·Ê ˙Ba¯˜Â .28˙B„ÏBÈÂ29, «»¿»»¿»¿»¿¿»ƒ¿¿
‰ÏBÚÂ ˙‡hÁ Ô‰Â30‡Ï ˙ÂˆÓa ‚‚BM‰ Ôa¯˜Â . ¿≈«»¿»¿»¿««≈¿ƒ¿«…

˙‡hÁ ‡e‰Â ,˙¯k da LiL ‰OÚ˙31˜tzÒ Ì‡Â . «¬∆∆≈»»≈¿«»¿ƒƒ¿«≈
‡È·Ó - ‡ËÁ‰ B˙B‡ ‰OÚ ‡Ï B‡ ‰OÚ Ì‡ BÏƒ»»…»»«≈¿≈ƒ

ÌL‡32ÈeÏz ÌL‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,33˙B¯·Ú LÈÂ . »»¿«ƒ¿»»»»¿≈¬≈
ÌL‡ Ô‰ÈÏÚ ‡È·nL34È‡cÂ ÌL‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,35. ∆≈ƒ¬≈∆»»¿«ƒ¿»»»««

Ú‰ ÏÈ‡ ÔÎÂÏB„b Ô‰k ·È¯˜nL ˙‡hÁ‰ ¯Ùe ‰ÏB ¿≈≈»»«««»∆«¿ƒ…≈»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa BlMÓ36¯Ùe .„ÈÁÈ Ôa¯˜ Ô‰ È¯‰ - ƒ∆¿«ƒƒ¬≈≈»¿«»ƒ«

˙Ba¯w‰ el‡ ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê∆«ƒ¿»««ƒƒ¿»≈«»¿»
ÂÈÈ„ e¯‡a˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰¯Bza Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ¿…»ƒ≈«»¿»∆»≈∆ƒ¿»¬ƒ»

.BÓB˜Óaƒ¿

בהמה.17) איסורי 18)מעשר מהלכות י"ג בפרק ראה
ולהסתופף  לברית להיכנס הגוי ירצה שאם דֿה, הלכה ביאה
מילה, צריך תורה, עול עליו ויקבל השכינה כנפי תחת
שנאמר  ממה ט.) (כריתות כן ולמדו קרבן, והרצאת טבילה
אבותיכם  "מה - ה'" לפני יהיה כגר "ככם טו) טו, (במדבר
שנאמר  דם והרצאת וטבילה במילה אלא לברית נכנסו לא
עולות  ויעלו ישראל בני נערי את "וישלח ה) כד, (שמות
ממילה  (שחוץ כן גר אף - פרים" לה' שלמים זבחים ויזבחו

כישראל). - קרבן גם צריך כריתות 19)וטבילה בברייתא
נאמר  ובישראל לישראל, גר שהושווה פי על שאף אמרו ח:
במקצת, אם כי הושווה לא - שלמים, וגם עולה גם שהביאו
בו  שנאמר לפי עולות, רק שמביא אלא הקרבנות, לכל ולא
"איזהו  - לה'" ניחוח ריח אשה "ועשה יד) שם, (במדבר
בעולת  שהרי העוף", עולת אומר הוי לה' שכולו דבר

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



zepaxwdקנב dyrn 'ld - dcear xtq - zah c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ואמרינן  בעוף, כן שאין מה מהעור, נהנים הכהנים בהמה,
עולה, ואחד חטאת אחד שבתורה הקינין "כל בגמרא  שם
(עולה  הבהמה מן חובתו הביא עולות, שתיהן (בגר) כאן

יצא". - מן 20)אחת) חובתו "הביא שם: בכריתות
ושלמים עולה יצא, יצא",הבהמה לא ושלמים מנחה יצא,

יוצא  (שהרי דווקא לאו ושלמים "עולה שם: רש"י וכתב
לא  ושלמים מנחה למיתני דבעי משום אלא לבד) בעולה
יט  אות שם מקובצת משיטה וחידושין ובהשמטות יצא".
העוף, בעולת מיירי ושלמים דעולה לפרש שיש כתב,
רבינו  אבל זבח. מין שאינו יצא, לא ושלמים מנחה שדווקא
שכיוון  אומרים, ויש בהמות". "שתי מפורש כתב הרי
שתיהן. שיקריב עד יוצא אינו ושלמים עולה שהפריש

עלי".21) "הרי האומר: זו".22)הוא "הרי האומר: הוא
על 23) אם וגו' השלמים זבח תורת "וזאת יג - יא ז, ויקרא

תודת  זבח על וגו' התודה זבח על והקריב יקריבנו תודה
נזרו.24)שלמיו". ימי מלאת ביום שנאמר 25)שמביא

אחד  תמים שנתו בן כבש לה' קרבנו את והקריב יד) (שם,
אחד  ואיל לחטאת תמימה שנתה בת אחת וכבשה לעולה

לשלמים". לטהרתו.26)תמים השמיני ביום שמביא
שני 27) יקח השמיני "וביום יט): - י (שם, שנאמר כמו

את  וגו' תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים כבשים
וגו' החטאת את הכהן ועשה וגו' לאשם וגו' האחד הכבש

העולה". את ישחט ביום 28)ואחר שמביאין וזבה זב
לטהרתם. ואחד 29)השמיני הארבעים ביום שמביאה

לנקבה. ואחד השמונים וביום מביאים 30)לזכר, וזבה זב
לעולה  אחד יונה בני שני או תורים שתי מהן: אחד כל
או  יונה ובן לעולה אחד כבש מביאה ויולדת לחטאת, ואחד
שני  או תורים שתי מביאה משגת ידה אין ואם לחטאת, תור

לחטאת. ואחת לעולה אחד יונה חטאת,31)בני קרבן
קרבנו  והביא וגו' בשגגה תחטא אחת נפש "ואם שנאמר
חטא". אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת

ונשא 32) ואשם ידע ולא וגו' תחטא כי נפש "ואם שנאמר
לאשם". בערכך הצאן מן תמים איל והביא וגו' עוונו

לו 33) שיודע עד לו ותולה הספק על מכפר שהוא "מפני
חטאתו". ויקריב בשגגה שחטא על 34)בוודאי הן: ואלו

ועל  נזיר טומאת ועל המעילה ועל הגזל ועל חרופה שפחה
ממנה". כשיטהר משום 35)הצרעת בא אינו "שהרי

בן 36)ספק". בפר הקדש אל אהרן יבא "בזאת שנאמר
לעולה". ואיל לחטאת בקר

.Ê„ÈÁi‰ ˙Ba¯˜ Ïk37˙eÈ¯Á‡·e Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ »»¿¿«»ƒ«»¿«¬»»¿«¬»
‰·„p‰ ÔÓ ıeÁ ,Ô‰ÈkÒ38¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÂ .39 ƒ¿≈∆ƒ«¿»»¿»»¿¿«ƒ

Ô‰ÈkÒ ˙eÈ¯Á‡a ‡ÏÂ Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡40Ì‡Â . ≈»«»ƒ¿«¬»»¿…¿«¬»ƒ¿≈∆¿ƒ
·¯˜41Ôa¯˜Â .Ì‰ÈkÒ ˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ - Á·f‰ »««∆««»ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆¿»¿«
„ÈÁÈ42BÈ‡Â ,¯eaˆ Ôa¯˜k ‡e‰ È¯‰ - ÔÓÊ BÏ Úe·wL »ƒ∆»«¿«¬≈¿»¿«ƒ¿≈

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ43. «»¿«¬»

זמן.37) להם קבוע שלמים.38)שלא או עולה זו הרי
זמן.39) להם שקבוע הקרבנות -40)והם זמנו ש"עבר

קרבנו". הנסכים 41)בטל שזמן לפי שם. בתמורה גמרא
זמן. לאחר נסכיו אדם ומביא עובר, קרבן 42)אינו כגון

הכיפורים. יום של ואיל פר או להם 43)פסח קבוע שהרי
זמן.

.ÁÌÈ¯Îf‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ Ïk»«¿≈»≈»»»∆»ƒ«¿»ƒ
„·Ïa44ÌÈfÚ‰ ÔÓe ÌÈO·k‰ ÔÓ ‰‡a ‡È‰Â .45ÔÓe ƒ¿«¿ƒ»»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
¯˜a‰46ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,47È·e ÌÈ¯Bz‰ ÔÓe . «»»≈¿ƒ≈¿«ƒƒ«ƒ¿≈

‰BÈ48‰·˜p‰Â ¯Îf‰ Ô‰a „Á‡Â ,49. »¿∆»»∆«»»¿«¿≈»

תמים 44) זכר וגו' קרבנו עולה "אם ג) א, (ויקרא שנאמר
יקריבנו". תמים "זכר י) א, (שם נאמר וכן יקריבנו".

מן 45) או הכבשים מן קרבנו הצאן מן "ואם (שם) שנאמר
וגו'". לעולה קרבנו 46)העזים עולה "אם ג) (שם, שנאמר

כי 47)וגו'". עז או כשב או "שור כז) כב, (שם שנאמר
והלאה  השמיני וביום אמו תחת ימים שבעת והיה ייוולד

לה'". אשה לקרבן "ואם 48)יירצה יד) א, (שם שנאמר
בני  מן או התורים מן והקריב לה' קרבנו עולה העוף מן
מזבח  איסורי מהלכות ג בפרק וראה קרבנו". את היונה
פסולין. - גדולים יונה ובני קטנים תורים כי ב, הלכה

יקריבו 49) אשר וגו' איש "איש יחֿיט) כב, (שם שנאמר
הרי  ובעזים", בכשבים בבקר זכר תמים לרצונכם לעולה לה'
ומזה  ובעזים" בכבשים בבקר זכר "תמים התורה ציינה
יש  כי כד:) קדושין כה. ו. מנחות ל. יד. (תמורה למדו

בעופות". וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות

.ËÌÈÈn‰ ˙LÓÁÓ ‰‡a ˙‡hÁ‰50ÔÓ ,el‡‰ ««»»»≈¬≈∆«ƒƒ»≈ƒ
˙B·˜p‰ ÔÓe ÌÈ¯Îf‰51ÌÈpËw‰ ÔÓe ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ,52. «¿»ƒƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ«¿«ƒ

בני 50) ומן התורים מן העזים, מן הכבשים, מן הבקר, מן
הקריבה  ויש זה, ממין הקריבה חטאת יש כלומר, היונה.
הכהן  "אם ג): ד, (שם פר נאמר משיח בכהן וכו'. זה ממין
לחטאת", וגו' בקר בן פר וגו' והקריב וגו' יחטא המשיח
"ונעלם  יגֿיד) (שם, צבור של דבר בהעלם נאמר כן וכמו
לחטאת", בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' הקהל מעיני דבר
יחטא  נשיא "אשר כבֿכג): (שם, עזים שעיר נאמר ובנשיא
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וגו'
יביא  כבש "ואם לב) (שם, שנאמר כבשה, - הדיוט ובשגגת
ויורד  עולה ובקרבן יביאנה", תמימה נקבה לחטאת קרבנו
אחד  לה' יונה בני שני או תורים "שתי ז) ה, (שם נאמר

לעולה". ואחד כג)51)לחטאת ד, (שם נאמר בנשיא
דבר  והעלם ג) (שם, משיח בכהן תמים", זכר עזים "שעיר
הדיוט  ובשגגת בקר", בן "פר נאמר יד) שם, (שם צבור של

תמימה". "נקבה לב) (שם, הם 52)נאמר ושעיר פר
שנה. בת קטנה, היא וכבשה שתיים, בני גדולים,

.È„·Ïa ÌÈO·k È¯ÎfÓ ‡l‡ ‡a BÈ‡ ÌL‡‰53LÈ . »»»≈»∆»ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¿«≈
‰Ê ÔÈÓ ÈÏB„bÓ ‡a ÌL‡54ÔÓ ‡a ÌL‡ LÈÂ , »»»ƒ¿≈ƒ∆¿≈»»»ƒ
ÌÈpËw‰55. «¿«ƒ

נאמר 53) וכן תמים", "איל כה טוֿיח, ה, שם נאמר כן
לאשם". שנתו בן כבש "והביא יב) ו, (במדבר בנזיר

שנתיים.54) בני אילים, הם (שם) ויקרא שבספר האשמות
שנתו.55) בן כבש הוא (שם) במדבר שבספר נזיר של אשם

.‡ÈÌÈO·k‰ ÔÓ ÌÈ‡a ÌÈÓÏM‰56ÌÈfÚ‰ ÔÓe57ÔÓe «¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
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ואמרינן  בעוף, כן שאין מה מהעור, נהנים הכהנים בהמה,
עולה, ואחד חטאת אחד שבתורה הקינין "כל בגמרא  שם
(עולה  הבהמה מן חובתו הביא עולות, שתיהן (בגר) כאן

יצא". - מן 20)אחת) חובתו "הביא שם: בכריתות
ושלמים עולה יצא, יצא",הבהמה לא ושלמים מנחה יצא,

יוצא  (שהרי דווקא לאו ושלמים "עולה שם: רש"י וכתב
לא  ושלמים מנחה למיתני דבעי משום אלא לבד) בעולה
יט  אות שם מקובצת משיטה וחידושין ובהשמטות יצא".
העוף, בעולת מיירי ושלמים דעולה לפרש שיש כתב,
רבינו  אבל זבח. מין שאינו יצא, לא ושלמים מנחה שדווקא
שכיוון  אומרים, ויש בהמות". "שתי מפורש כתב הרי
שתיהן. שיקריב עד יוצא אינו ושלמים עולה שהפריש

עלי".21) "הרי האומר: זו".22)הוא "הרי האומר: הוא
על 23) אם וגו' השלמים זבח תורת "וזאת יג - יא ז, ויקרא

תודת  זבח על וגו' התודה זבח על והקריב יקריבנו תודה
נזרו.24)שלמיו". ימי מלאת ביום שנאמר 25)שמביא

אחד  תמים שנתו בן כבש לה' קרבנו את והקריב יד) (שם,
אחד  ואיל לחטאת תמימה שנתה בת אחת וכבשה לעולה

לשלמים". לטהרתו.26)תמים השמיני ביום שמביא
שני 27) יקח השמיני "וביום יט): - י (שם, שנאמר כמו

את  וגו' תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים כבשים
וגו' החטאת את הכהן ועשה וגו' לאשם וגו' האחד הכבש

העולה". את ישחט ביום 28)ואחר שמביאין וזבה זב
לטהרתם. ואחד 29)השמיני הארבעים ביום שמביאה

לנקבה. ואחד השמונים וביום מביאים 30)לזכר, וזבה זב
לעולה  אחד יונה בני שני או תורים שתי מהן: אחד כל
או  יונה ובן לעולה אחד כבש מביאה ויולדת לחטאת, ואחד
שני  או תורים שתי מביאה משגת ידה אין ואם לחטאת, תור

לחטאת. ואחת לעולה אחד יונה חטאת,31)בני קרבן
קרבנו  והביא וגו' בשגגה תחטא אחת נפש "ואם שנאמר
חטא". אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת

ונשא 32) ואשם ידע ולא וגו' תחטא כי נפש "ואם שנאמר
לאשם". בערכך הצאן מן תמים איל והביא וגו' עוונו

לו 33) שיודע עד לו ותולה הספק על מכפר שהוא "מפני
חטאתו". ויקריב בשגגה שחטא על 34)בוודאי הן: ואלו

ועל  נזיר טומאת ועל המעילה ועל הגזל ועל חרופה שפחה
ממנה". כשיטהר משום 35)הצרעת בא אינו "שהרי

בן 36)ספק". בפר הקדש אל אהרן יבא "בזאת שנאמר
לעולה". ואיל לחטאת בקר

.Ê„ÈÁi‰ ˙Ba¯˜ Ïk37˙eÈ¯Á‡·e Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ »»¿¿«»ƒ«»¿«¬»»¿«¬»
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Ô‰ÈkÒ ˙eÈ¯Á‡a ‡ÏÂ Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡40Ì‡Â . ≈»«»ƒ¿«¬»»¿…¿«¬»ƒ¿≈∆¿ƒ
·¯˜41Ôa¯˜Â .Ì‰ÈkÒ ˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ - Á·f‰ »««∆««»ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆¿»¿«
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B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ43. «»¿«¬»

זמן.37) להם קבוע שלמים.38)שלא או עולה זו הרי
זמן.39) להם שקבוע הקרבנות -40)והם זמנו ש"עבר

קרבנו". הנסכים 41)בטל שזמן לפי שם. בתמורה גמרא
זמן. לאחר נסכיו אדם ומביא עובר, קרבן 42)אינו כגון

הכיפורים. יום של ואיל פר או להם 43)פסח קבוע שהרי
זמן.

.ÁÌÈ¯Îf‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ Ïk»«¿≈»≈»»»∆»ƒ«¿»ƒ
„·Ïa44ÌÈfÚ‰ ÔÓe ÌÈO·k‰ ÔÓ ‰‡a ‡È‰Â .45ÔÓe ƒ¿«¿ƒ»»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
¯˜a‰46ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,47È·e ÌÈ¯Bz‰ ÔÓe . «»»≈¿ƒ≈¿«ƒƒ«ƒ¿≈

‰BÈ48‰·˜p‰Â ¯Îf‰ Ô‰a „Á‡Â ,49. »¿∆»»∆«»»¿«¿≈»

תמים 44) זכר וגו' קרבנו עולה "אם ג) א, (ויקרא שנאמר
יקריבנו". תמים "זכר י) א, (שם נאמר וכן יקריבנו".

מן 45) או הכבשים מן קרבנו הצאן מן "ואם (שם) שנאמר
וגו'". לעולה קרבנו 46)העזים עולה "אם ג) (שם, שנאמר

כי 47)וגו'". עז או כשב או "שור כז) כב, (שם שנאמר
והלאה  השמיני וביום אמו תחת ימים שבעת והיה ייוולד

לה'". אשה לקרבן "ואם 48)יירצה יד) א, (שם שנאמר
בני  מן או התורים מן והקריב לה' קרבנו עולה העוף מן
מזבח  איסורי מהלכות ג בפרק וראה קרבנו". את היונה
פסולין. - גדולים יונה ובני קטנים תורים כי ב, הלכה

יקריבו 49) אשר וגו' איש "איש יחֿיט) כב, (שם שנאמר
הרי  ובעזים", בכשבים בבקר זכר תמים לרצונכם לעולה לה'
ומזה  ובעזים" בכבשים בבקר זכר "תמים התורה ציינה
יש  כי כד:) קדושין כה. ו. מנחות ל. יד. (תמורה למדו

בעופות". וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות

.ËÌÈÈn‰ ˙LÓÁÓ ‰‡a ˙‡hÁ‰50ÔÓ ,el‡‰ ««»»»≈¬≈∆«ƒƒ»≈ƒ
˙B·˜p‰ ÔÓe ÌÈ¯Îf‰51ÌÈpËw‰ ÔÓe ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ,52. «¿»ƒƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ«¿«ƒ

בני 50) ומן התורים מן העזים, מן הכבשים, מן הבקר, מן
הקריבה  ויש זה, ממין הקריבה חטאת יש כלומר, היונה.
הכהן  "אם ג): ד, (שם פר נאמר משיח בכהן וכו'. זה ממין
לחטאת", וגו' בקר בן פר וגו' והקריב וגו' יחטא המשיח
"ונעלם  יגֿיד) (שם, צבור של דבר בהעלם נאמר כן וכמו
לחטאת", בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' הקהל מעיני דבר
יחטא  נשיא "אשר כבֿכג): (שם, עזים שעיר נאמר ובנשיא
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וגו'
יביא  כבש "ואם לב) (שם, שנאמר כבשה, - הדיוט ובשגגת
ויורד  עולה ובקרבן יביאנה", תמימה נקבה לחטאת קרבנו
אחד  לה' יונה בני שני או תורים "שתי ז) ה, (שם נאמר

לעולה". ואחד כג)51)לחטאת ד, (שם נאמר בנשיא
דבר  והעלם ג) (שם, משיח בכהן תמים", זכר עזים "שעיר
הדיוט  ובשגגת בקר", בן "פר נאמר יד) שם, (שם צבור של

תמימה". "נקבה לב) (שם, הם 52)נאמר ושעיר פר
שנה. בת קטנה, היא וכבשה שתיים, בני גדולים,

.È„·Ïa ÌÈO·k È¯ÎfÓ ‡l‡ ‡a BÈ‡ ÌL‡‰53LÈ . »»»≈»∆»ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¿«≈
‰Ê ÔÈÓ ÈÏB„bÓ ‡a ÌL‡54ÔÓ ‡a ÌL‡ LÈÂ , »»»ƒ¿≈ƒ∆¿≈»»»ƒ
ÌÈpËw‰55. «¿«ƒ

נאמר 53) וכן תמים", "איל כה טוֿיח, ה, שם נאמר כן
לאשם". שנתו בן כבש "והביא יב) ו, (במדבר בנזיר

שנתיים.54) בני אילים, הם (שם) ויקרא שבספר האשמות
שנתו.55) בן כבש הוא (שם) במדבר שבספר נזיר של אשם

.‡ÈÌÈO·k‰ ÔÓ ÌÈ‡a ÌÈÓÏM‰56ÌÈfÚ‰ ÔÓe57ÔÓe «¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
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¯˜a‰58˙B·˜pÓe ÌÈ¯ÎfÓ ,59ÔÓe ÌÈÏB„b‰ ÔÓ , «»»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ«¿ƒƒ
ÌÈpËw‰60ÌÈÓÏL ‡a ÛBÚ‰ ÔÈ‡Â .61ÌÈpËw‰ .62Ì‰ «¿«ƒ¿≈»»¿»ƒ«¿«ƒ≈

ÌÈÓÈ ˙ÓL ÔaÓ63‰L „Ú64ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz65. ƒ∆¿…«»ƒ«»»¿ƒ»ƒ¿
BÏ ‰¯aÚ˙ - ‰L ‰¯aÚ˙ Ì‡66¯˜aa :ÌÈÏB„b‰Â . ƒƒ¿«¿»»»ƒ¿«¿»¿«¿ƒ«»»

„Ú - Ô‡v·e ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÓÏL ÌÈL LÏL „Ú -«»»ƒ¿≈ƒ¿«…«
È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÓÏL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈«∆¬≈

B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,Ô˜Ê ‡e‰67. »≈¿≈«¿ƒƒ

לזבח 56) קרבנו הצאן מן "ואם וֿז) ג, (ויקרא שנאמר
קרבנו". את מקריב הוא כשב אם וגו' שנאמר 57)שלמים

קרבנו". עז "ואם יב) "ואם 58)(שם, א) (שם, שנאמר
מקריב". הוא הבקר מן אם קרבנו, שלמים זבח

אם 59) וגו' קרבנו שלמים זבח "ואם אֿו) ג, (שם שנאמר
נקבה". או זכר וגו' קרבנו הצאן מן ואם וגו', נקבה אם זכר

ייוולד 60) כי עז או כשב או "שור כז) כב, (שם שנאמר
יירצה  והלאה השמיני ומיום אמו, תחת ימים שבעת והיה
בן  הוא ז) ג, שם (הנאמר "כשב" וגם לה'". אשה לקרבן
מן  הוא א) ג, שם (הנאמר הבקר" ו"מן שם) (להלן שנה

עולה",61)הגדולים. העוף מן "ואם יד) א, (שם שנאמר
"העוף  ב) הלכה ו פרשה דנדבה דבורא (שם בספרא ודרשו

שלמים". העוף ואין כבש 62)עולה, והם הקרבנות, שבכל
שבבקר. ועגל שבצאן, כז)63)וכבשה כב, (שם שנאמר
יירצה". והלאה השמיני ג:64)"ומיום משנה א פרק פרה

משנה. יותר ולא שנה", בני במשנה.65)"כבשים שם
בתשרי, הנגמרת עולם של שנה ולא שלו שנה כלומר,
"שנתו  מז:) (נדה ודרשו שנתו" בן "כבש ו) יב, (שם שנאמר

העולם". מנין של שנה ולא שיעברו 66)שלו עד וכשר
פרה  בתוספתא הדברים ומקור חודש. עשר שלושה עליו
בתורה  האמורים שנה בני ש"כבשים חכמים בדעת א פרק
באב, לתשעה באב מתשעה בניסן, לאחד בניסן מאחד -

לו". נתעברה שנה "ר'67)ונתעברה ב: משנה שם בפרה
ח) ח, (במדבר שנאמר שתיים, בני פרים אומר הגלילי יוסי
בן  שתיים) בן מתפרש: והוא מיותר, זה ("שני" שני ופר
רבי  שלוש, בני אף אומרים וחכמים לחטאת, תקח בקר
שאין  אלא כשרים, חמש ובני ארבע בני אף אומר מאיר
המשנה  בפירוש רבינו וכתב הכבוד", מפני זקנים מביאין
מתועבים  הבהמות מן הזקנים והיות כחכמים "הלכה שם:
קרוב  עניינו וכאילו אמיתי מאמר הוא הנה הקרבנות בכל
ר' בא שלא רבינו וסובר כח". ותש הזקן לומר רצונו ממום
שמה  דבריהם, לפרש אלא חכמים, דברי על לחלוק מאיר
משלוש  שיותר הכוונה אין שלוש", בני "אף שאמרו
שכתב  ומה הכבוד, מפני אותו מביאין שאין אלא פסולים,
אינו  שהזקן ו, הלכה מזבח איסורי מהלכות ב בפרק רבינו
(משנה  פסול זה וזקן כחו, שתשש בזקן היינו לעבודה, כשר
פרה  מהלכות א ובפרק שם מזבח איסורי בהלכות למלך

א). הלכה אדומה

.·ÈÈÈÓM‰ ÌBiÓ ÔÈ¯Lk ˙Ba¯w‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»¿»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ
‡Ï‰ÂÌÈLÏL ÌBiÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ‰ »»¿»≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ
‰‡Ï‰Â68¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ .69ÔÓe ÁÒt‰ ÔÓe »»¿»ƒ«¿ƒ«∆«ƒ
¯OÚn‰70- ‰lÁzÎÏ ÈÈÓMa Ô·È¯˜‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡L , ««¬≈∆ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

.·È¯˜Ó«¿ƒ

ביום 68) ואף והלאה, ל' מיום "כשרין ד: משנה שם בפרה
בפירוש  רבינו וכתב כשרים". שמיני ביום הקריבם ואם ל'
לשון  זה יצא השמיני ביום הקריבם אם "ואמר שם: המשנה
ואמר  יירצה" והלאה השמיני "ומיום כז) כב, (ויקרא התורה
ואמרו: לי", תתנו השמיני "ביום כט) כב, (שמות בבכור
לשמיני  כשר בבכור האמור אמו מה שווה, לגזירה אמו אמו
שהתיר  וזה עצמו, לשמיני כשר כאן האמור אמו אף עצמו
מיום  אלא תקרב לא לכתחילה אבל בדיעבד, הקרבתו

יירצה". "והלאה כאמרו: שלא 69)שלושים, במשנה. שם
להורות  לי", תתנו השמיני "ביום אלא "והלאה", בו נאמר

השמיני. ביום לכתחילה לבכור 70)שמותר "שנשתוו
גם  נזכרו שם ובמשנה מזבחים". בחמישי דמים מתן לעניין
וצריך  השמיני, ביום לכתחילה שמקריבם ונדבות נדרים

רבינו. השמיטם למה עיון,

.‚È˙Á‡ ‰ÚL eÙÈÒB‰ Ì‡Â ,ÌÈL„˜Ï ÔÈBÓ ˙BÚL71 »ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ»»««
‰ÚL e˙Át B‡72B˙ÂˆnL Ôa¯˜ ?„ˆÈk .ÔÈÏeÒt - »¬»»¿ƒ≈«»¿»∆ƒ¿»
‰L Ôa ˙BÈ‰Ï73- ˙Á‡ ‰ÚL ‰M‰ ÏÚ ÛÈÒB‰ Ì‡ , ƒ¿∆»»ƒƒ««»»»»««

ÏÚ ÛÈÒB‰Â ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰L Ôa ‰È‰ elÙ‡ .ÏÒÙƒ¿»¬ƒ»»∆»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ«
ÏÒÙ - ‰˜È¯Ê ˙ÚLa ‰M‰74‰L Ôa ‰È‰iL „Ú , «»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿««∆ƒ¿∆∆»»

.ÌÈÁ·f‰ ÏÎa ÔÎÂ .‰˜È¯Ê ˙ÚL „Ú«¿«¿ƒ»¿≈¿»«¿»ƒ

הוא 71) התשיעית, בשעה בניסן עשר בארבעה שנולד כגון
פסול. הוא ואילך ומכאן זו, שעה עד כגון 72)כשר

ושלושים  שנה היינו שנתיים, בני להיות שצריכים באילים
אלא  כשר אינו התשיעית, בשנה נולד אם יום, ואחד
התשיעית. ובשעה יום ואחד ושלושים שנה בן כשיהיה

יותר.73) זכר 74)ולא תמים "שה ה) יב, (שמות שנאמר
בקבלה  שחיטה, בשעת שנה ובן תמים "שיהא שנה", בן
לא  הוויותיו כל "יהיה" לומר תלמוד מנין? בזריקה בהולכה

שם). (זבחים שנה" ובן תם אלא יהיו

.„ÈB‡ ‰O·k B‡ O·k ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»∆∆ƒ¿»
‰L Èa el‡ È¯‰ - ÌÈO·k75¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿»ƒ¬≈≈¿≈»»¿»»∆∆¡«

ÌÈÏÈ‡ B‡ ÏÈ‡76ÌÈ˙L Èa ÌÈ¯Îf‰ Ì‰ -77. «ƒ≈ƒ≈«¿»ƒ¿≈¿»«ƒ
„Á‡ ‰iL ‰La ÒkiMÓ ?ÏÈ‡ ‡¯wÈ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ»≈«ƒƒ∆ƒ»≈¿»»¿ƒ»∆»

ÌBÈ ÌÈLÏLe78‡Ï ¯Lk BÈ‡ ÌÈLÏL ÌBÈa Ï·‡ . ¿ƒ¬»¿¿ƒ≈»≈…
O·ÎÏ79ÒbÏt ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÏÈ‡Ï ‡ÏÂ80ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿∆∆¿…¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿»¿»»

‰L Ôa ‰Ê È¯‰ - Ï‚Ú Ba ¯Ó‡pL81¯t .Ôa - ∆∆¡«≈∆¬≈∆∆»»«∆
ÌÈzL82.ÌÈzL Ôa - [¯ÈÚO .‰L Ôa] - ÌÈfÚ ¯ÈÚO . ¿«ƒ¿ƒƒƒ∆»»»ƒ∆¿«ƒ

.¯ÈÚO ‡¯˜ ‡e‰ ‰iL ‰L Ïk»»»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ

בתוך 75) כלומר, שנה", בני "כבשים ג: משנה שם פרה
משנה. יותר ולא בני 76)השנה, "ואילים שם: פרה

יז, (יחזקאל הארץ אילי את כמו קשה, לשון שאיל שתיים",
שנים. שתי בן - קשה כאן אף כא.), ביבמות ראה יג.

פחות.77) עשר 78)ולא שלושה "בן במשנה: שם פרה
איל". זה הרי אחד ויום לאחר 79)חודש כשר, אינו לכבש

יום. שלושים בתוך ואפילו שנה, לו שם:80)שמלאה
גס, פלג מורכבת, מלה "פלגס פלגס", קורהו טרפון "רבי
לגדר  הגיע ולא מה, מגדר שיצא - הגדר, העדר לומר רצה

הגדרים". בין נשאר אבל י.81)שאחריו, השנה ראש
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סתם  בתורה עגל שנאמר מקום כל אומר מאיר רבי "שהיה
ועגל  ג) ט, (ויקרא "שכתוב משנה, יותר ולא שנה", בן -

שנה". בני אבל 82)וכבש שתים, מבן פחות לא כלומר,
ומקור  כשר. - שלימות שנים שלוש עד שתיים, מבן יותר
פרים  אומר הגלילי יוסי "ר' ב: משנה שם בפרה הדברים
וסובר  שלוש". בני אף אומרים וחכמים וכו' שתיים בני
בפחות  אבל שנים, משתי ביותר אלא נחלקו לא כי רבינו

פסולים. כולם לדברי - שנים משתי

.ÂËÏL ˙B‡hÁ ÏÎÂ .ÌÈ¯ÎÊ - ¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk»»¿¿«ƒ¿»ƒ¿»«»∆
ÊÚ‰ ÔÓ - ¯eaˆ83¯˜a‰ ÔÓ B‡84ÔÓ Ô‰a ÔÈ‡Â , ƒƒ»≈ƒ«»»¿≈»∆ƒ

¯eav‰ ˙BÏBÚ ÏÎÂ .ÌÈO·k‰85ÔÓe ÌÈO·k‰ ÔÓ - «¿»ƒ¿»«ƒƒ«¿»ƒƒ
- „ÈÁÈ ˙‡hÁ Ïk .ÊÚ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,¯˜a‰«»»¿≈»∆»ƒ»≈»««»ƒ

‰·˜86ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡˙Â ,87¯˜a‰ ÔÓ ‰‡a dÈ‡Â ,88. ¿≈»¿≈»≈«…¬ƒ¿≈»»»ƒ«»»
˙B‡hÁ LÏMÓ ıeÁ89ÊÚ ‡È‰L ,‡ÈO ˙‡hÁ :90, ƒ»«»««»ƒ∆ƒ≈

˙ÏÎ‡Â91¯t ‡e‰L ,ÁÈLÓ Ô‰k ˙‡hÁÂ .92, ¿∆¡∆∆¿««…≈»ƒ«∆«
˙Ù¯OÂ93ÈLÈÏM‰Â .˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯t ‡e‰Â . ¿ƒ¿∆∆¿««»«»«ƒ¿¿«¿ƒƒ

,˙‡hÁ ‡e‰Â ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡È·nL ¯t -«∆≈ƒ…≈»¿«ƒƒ¿«»
Û¯OÂ94. ¿ƒ¿»

והמועדות.83) חדשים ראשי שעירי כל פר 84)היינו
זרה). מעבודה (חוץ המצוות בשאר צבור של דבר העלם

התורה.85) בפסוקי מפורש זה ד,86)כל (ויקרא שנאמר
קרבנו  והביא וגו' תחטא אחת נפש "ואם לב) כח, כז,
ואם  וגו', חטא אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת
כן  וכמו יביאנה", תמימה נקבה לחטאת, קרבנו יביא כבש
הצאן  מן נקבה וגו' "והביא ו) ה, (שם ויורד עולה אצל

לחטאת". עזים שעירת או נג.87)כשבה זבחים משנה
ו, (שם שנאמר כהונה", לזכרי הקלעים מן לפנים "ונאכלין
זרה  עבודה שעירת ואף אותה". יאכל בכהנים זכר "כל כב)
נסים  רבינו כדעת ודלא זה, בכלל כז) טו, (במדבר יחיד של

טז. הלכה להלן הראב"ד אלא 88)שהביא נאמר שלא
כנ"ל. לחטאת", עזים שעירת או שאינן 89)"כשבה

היחיד. חטאות לשאר אלא 90)דומות באה אינה כלומר,
ולא  זכר ובא חטאות, כשאר הכבשים מן ולא העזים, מן
עזים  שעיר קרבנו את "והביא כג) ד, (ויקרא שנאמר נקבה,

תמים". החיצוניות.91)זכר החטאות ולא 92)ככל 
יחטא  המשיח הכהן "אם ג) (שם, שנאמר חטאות, כשאר
לה' תמים בקר בן פר חטא אשר חטאתו על והקריב וגו'

יב)93)לחטאת". (שם, שנאמר הפנימיות, חטאות כדין
וגו'. אותו ושרף וגו' למחנה מחוץ הפר כל את "והוציא

ג)94) טז, (שם שנאמר החטאות, כשאר אינן זה גם כלומר,
וכמו  לחטאת". בקר בן בפר הקדש אל אהרן יבוא "בזאת

כחט  נשרף אלא חטאות, כשאר נאכל אינו הפנימיות,כן אות
וגו' החטאת שעיר ואת החטאת פר "ואת כז) (שם, שנאמר

וגו'". באש ושרפו למחנה מחוץ אל יוציא

.ÊË˙BÏÎ‡ ¯eaˆ ÏL ˙B‡hÁ Ïk95¯ÈÚOÓ ıeÁ , »«»∆ƒ∆¡»ƒ»ƒ
ÁlzLÓ B¯·ÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL96È¯ÈÚO ÔÎÂ , ∆«ƒƒ∆¬≈ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ≈

‰¯Ê ‰„B·Ú97ÌÏÚ‰ ¯Ùe98Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯Ùe . ¬»»»«∆¿≈««»«»
˙Bˆn‰99,ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯t ÌÈ‡¯˜ ÌÏÚ‰ ¯Ùe «ƒ¿«∆¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

.ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚO ÌÈ‡¯˜ ‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚOe¿ƒ≈¬»»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ

ÌÈzL ,˙BÙ¯Op‰ Ì‰ ˙B‡hÁ LÓÁL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»≈«»≈«ƒ¿»¿«ƒ
„ÈÁÈÏ100¯eaˆÏ LÏLÂ101. ¿»ƒ¿»¿ƒ

והיחיד 95) הצבור חטאות במשנה: נג. נב: בזבחים הוא כן
כהונה". לזכרי כו' ונאכלין שנאמר 96)וכו' נשרף, שהוא

למחנה  מחוץ אל יוציא וגו' החטאת שעיר "ואת (שם)
וגו'". באש הגדול 97)ושרפו ביתֿהדין הורו שאם

העם  ועשו בהוראתן העם ושגגו זרה עבודה להתיר בשגגה
להביא  ושבט שבט כל חייבין חטאתן נודע כך ואחר וכו'
שלא  פי על ואף כד). טו, (במדבר לעולה ופר לחטאת שעיר
(ויקרא  בספרא זאת למדו בשריפה, שדינם שם מפורש
כא) ד, (ויקרא שנאמר ממה י) הלכה ו פרק דחובה דבורא
הקהל  חטאות לכל אב בניין - הוא" הקהל "חטאת
לפר  עשה "כאשר הפסוק מן למדו לט: ובזבחים שישרפו".
בפנים. הזאות צריכים זרה עבודה ששעירי החטאת",

בשאר 98) ביתֿדין שגגו שאם צבור, של  דבר העלם פר
נשרף, והוא לחטאת, פר ושבט שבט כל מביא כריתות,
וגו' ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יגֿכא) (שם, שנאמר

אותו". ושרף למחנה מחוץ אל הפר את הוא 99)והוציא
טו. הלכה למעלה ראה משיח, כהן משיח,100)פר כהן פר

הכיפורים. ביום גדול כהן זרה,101)ופר עבודה שעירי
ופר  המשתלח) שעיר של (חברו הפנימי הכיפורים יום שעיר

צבור. של דבר העלם

.ÊÈ˙BÏBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÁ·Ê ÌÈ‡¯˜ el‡‰ ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»»
˙¯ˆÚ ÏL ÌÈÓÏL ÈO·k ÈLe ˙BÓL‡‰Â ˙B‡hÁ‰Â¿««»¿»¬»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ∆¬∆∆
„ÈÁÈ ÏL ÌÈÓÏL Ï·‡ .ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ»¿≈»»ƒ¬»¿»ƒ∆»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÌÈ‡¯˜ ÁÒt‰Â ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰Â102. ¿«¿¿««¬≈¿«∆«ƒ¿»ƒ»»ƒ«ƒ

העיר.102) בכל ונאכלין בעזרה מקום בכל ושחיטתן

.ÁÈÔÓ ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BOL ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒ∆¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«ƒ
Ì‰ ÌÈÓÏM‰ ÔÓe ˙BÓL‡‰ ÔÓe ˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ‰««»«∆¡»ƒ»¬»ƒ«¿»ƒ≈

ÔÈ¯eÓ‡ ÔÈ‡¯˜p‰103B‡ ¯BL ÏL ÔÈ¯eÓ‡‰ Ô‰ el‡Â . «ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈≈»≈ƒ∆
·¯w‰ ÏÚ ¯L‡ ·ÏÁ‰ :ÊÚ ÏL104·ÏÁ BÏÏÎ·e , ∆≈«≈∆¬∆««∆∆ƒ¿»≈∆

‰·w‰ Èab ÏÚL105Ô‰ÈÏÚL ·ÏÁÂ ˙BÈÏk‰ ÈzLe ,106 ∆««≈«≈»¿≈«¿»¿≈∆∆¬≈∆
ÌÈÏÒk‰ ÏÚ ¯L‡ ·ÏÁ‰ ÌÚ107„·k‰ ˙¯˙BÈÂ ,108, ƒ«≈∆¬∆««¿»ƒ¿∆∆«»≈

˙¯˙Bi‰ ÌÚ ËÚÓ „·k‰ ÔÓ ÏËBÂ109‰È‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ«»≈¿«ƒ«∆∆¿ƒ»»
‰ÈÏ‡‰ el‡ ÏÚ ÛÈÒBÓ - ÌÈO·k‰ ÔÈnÓ Ôa¯w‰«»¿»ƒƒ«¿»ƒƒ«≈»«¿»

‰ÓÈÓz110‰¯„M‰ ÔÓ ˙BÈÏÁ‰ ÌÚ111ÌB˜Ó „Ú ¿ƒ»ƒ«À¿ƒ«ƒ¿»«¿
‰p¯ÈÒÈ ‰ˆÚ‰ ˙nÚÏ :¯Ó‡pL ;˙BÈÏk‰112ÏÎÂ . «¿»∆∆¡«¿À«∆»∆¿ƒ∆»¿»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈÙ¯O ÔÈ¯eÓ‡‰113. »≈ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿≈««ƒ

לשרפן"103) ה' (שאמר) שציווה הדברים לומר "רצונו
פירש, מר) (ערך והערוך קדשים). לסדר בהקדמה (רבינו
האברים. כל על ואדונים מורים שהם שם על כן שנקראו
- האמרת ה' "את מלשון שזהו כתב, כאן למלך ובמשנה

און". פועל כל החלב 104)יתאמרו את וכו' "והקריב שם,
הק  את על המכסה אשר החלב כל ואת רב

הן  "ואלו אמרו: ט פרק סוף חולין הקרב".[ובתוספתא
החלבים  הן ואלו ואליה, הכבד ויותרת כליות שתי אמורין
פרק  זבחים בתוספתא לפרש צריך וכן באכילה. האסורים
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סתם  בתורה עגל שנאמר מקום כל אומר מאיר רבי "שהיה
ועגל  ג) ט, (ויקרא "שכתוב משנה, יותר ולא שנה", בן -

שנה". בני אבל 82)וכבש שתים, מבן פחות לא כלומר,
ומקור  כשר. - שלימות שנים שלוש עד שתיים, מבן יותר
פרים  אומר הגלילי יוסי "ר' ב: משנה שם בפרה הדברים
וסובר  שלוש". בני אף אומרים וחכמים וכו' שתיים בני
בפחות  אבל שנים, משתי ביותר אלא נחלקו לא כי רבינו

פסולים. כולם לדברי - שנים משתי

.ÂËÏL ˙B‡hÁ ÏÎÂ .ÌÈ¯ÎÊ - ¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk»»¿¿«ƒ¿»ƒ¿»«»∆
ÊÚ‰ ÔÓ - ¯eaˆ83¯˜a‰ ÔÓ B‡84ÔÓ Ô‰a ÔÈ‡Â , ƒƒ»≈ƒ«»»¿≈»∆ƒ

¯eav‰ ˙BÏBÚ ÏÎÂ .ÌÈO·k‰85ÔÓe ÌÈO·k‰ ÔÓ - «¿»ƒ¿»«ƒƒ«¿»ƒƒ
- „ÈÁÈ ˙‡hÁ Ïk .ÊÚ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,¯˜a‰«»»¿≈»∆»ƒ»≈»««»ƒ

‰·˜86ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡˙Â ,87¯˜a‰ ÔÓ ‰‡a dÈ‡Â ,88. ¿≈»¿≈»≈«…¬ƒ¿≈»»»ƒ«»»
˙B‡hÁ LÏMÓ ıeÁ89ÊÚ ‡È‰L ,‡ÈO ˙‡hÁ :90, ƒ»«»««»ƒ∆ƒ≈

˙ÏÎ‡Â91¯t ‡e‰L ,ÁÈLÓ Ô‰k ˙‡hÁÂ .92, ¿∆¡∆∆¿««…≈»ƒ«∆«
˙Ù¯OÂ93ÈLÈÏM‰Â .˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯t ‡e‰Â . ¿ƒ¿∆∆¿««»«»«ƒ¿¿«¿ƒƒ

,˙‡hÁ ‡e‰Â ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡È·nL ¯t -«∆≈ƒ…≈»¿«ƒƒ¿«»
Û¯OÂ94. ¿ƒ¿»

והמועדות.83) חדשים ראשי שעירי כל פר 84)היינו
זרה). מעבודה (חוץ המצוות בשאר צבור של דבר העלם

התורה.85) בפסוקי מפורש זה ד,86)כל (ויקרא שנאמר
קרבנו  והביא וגו' תחטא אחת נפש "ואם לב) כח, כז,
ואם  וגו', חטא אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת
כן  וכמו יביאנה", תמימה נקבה לחטאת, קרבנו יביא כבש
הצאן  מן נקבה וגו' "והביא ו) ה, (שם ויורד עולה אצל

לחטאת". עזים שעירת או נג.87)כשבה זבחים משנה
ו, (שם שנאמר כהונה", לזכרי הקלעים מן לפנים "ונאכלין
זרה  עבודה שעירת ואף אותה". יאכל בכהנים זכר "כל כב)
נסים  רבינו כדעת ודלא זה, בכלל כז) טו, (במדבר יחיד של

טז. הלכה להלן הראב"ד אלא 88)שהביא נאמר שלא
כנ"ל. לחטאת", עזים שעירת או שאינן 89)"כשבה

היחיד. חטאות לשאר אלא 90)דומות באה אינה כלומר,
ולא  זכר ובא חטאות, כשאר הכבשים מן ולא העזים, מן
עזים  שעיר קרבנו את "והביא כג) ד, (ויקרא שנאמר נקבה,

תמים". החיצוניות.91)זכר החטאות ולא 92)ככל 
יחטא  המשיח הכהן "אם ג) (שם, שנאמר חטאות, כשאר
לה' תמים בקר בן פר חטא אשר חטאתו על והקריב וגו'

יב)93)לחטאת". (שם, שנאמר הפנימיות, חטאות כדין
וגו'. אותו ושרף וגו' למחנה מחוץ הפר כל את "והוציא

ג)94) טז, (שם שנאמר החטאות, כשאר אינן זה גם כלומר,
וכמו  לחטאת". בקר בן בפר הקדש אל אהרן יבוא "בזאת

כחט  נשרף אלא חטאות, כשאר נאכל אינו הפנימיות,כן אות
וגו' החטאת שעיר ואת החטאת פר "ואת כז) (שם, שנאמר

וגו'". באש ושרפו למחנה מחוץ אל יוציא

.ÊË˙BÏÎ‡ ¯eaˆ ÏL ˙B‡hÁ Ïk95¯ÈÚOÓ ıeÁ , »«»∆ƒ∆¡»ƒ»ƒ
ÁlzLÓ B¯·ÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL96È¯ÈÚO ÔÎÂ , ∆«ƒƒ∆¬≈ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ≈

‰¯Ê ‰„B·Ú97ÌÏÚ‰ ¯Ùe98Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯Ùe . ¬»»»«∆¿≈««»«»
˙Bˆn‰99,ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯t ÌÈ‡¯˜ ÌÏÚ‰ ¯Ùe «ƒ¿«∆¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

.ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚO ÌÈ‡¯˜ ‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚOe¿ƒ≈¬»»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ

ÌÈzL ,˙BÙ¯Op‰ Ì‰ ˙B‡hÁ LÓÁL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»≈«»≈«ƒ¿»¿«ƒ
„ÈÁÈÏ100¯eaˆÏ LÏLÂ101. ¿»ƒ¿»¿ƒ

והיחיד 95) הצבור חטאות במשנה: נג. נב: בזבחים הוא כן
כהונה". לזכרי כו' ונאכלין שנאמר 96)וכו' נשרף, שהוא

למחנה  מחוץ אל יוציא וגו' החטאת שעיר "ואת (שם)
וגו'". באש הגדול 97)ושרפו ביתֿהדין הורו שאם

העם  ועשו בהוראתן העם ושגגו זרה עבודה להתיר בשגגה
להביא  ושבט שבט כל חייבין חטאתן נודע כך ואחר וכו'
שלא  פי על ואף כד). טו, (במדבר לעולה ופר לחטאת שעיר
(ויקרא  בספרא זאת למדו בשריפה, שדינם שם מפורש
כא) ד, (ויקרא שנאמר ממה י) הלכה ו פרק דחובה דבורא
הקהל  חטאות לכל אב בניין - הוא" הקהל "חטאת
לפר  עשה "כאשר הפסוק מן למדו לט: ובזבחים שישרפו".
בפנים. הזאות צריכים זרה עבודה ששעירי החטאת",

בשאר 98) ביתֿדין שגגו שאם צבור, של  דבר העלם פר
נשרף, והוא לחטאת, פר ושבט שבט כל מביא כריתות,
וגו' ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יגֿכא) (שם, שנאמר

אותו". ושרף למחנה מחוץ אל הפר את הוא 99)והוציא
טו. הלכה למעלה ראה משיח, כהן משיח,100)פר כהן פר

הכיפורים. ביום גדול כהן זרה,101)ופר עבודה שעירי
ופר  המשתלח) שעיר של (חברו הפנימי הכיפורים יום שעיר

צבור. של דבר העלם

.ÊÈ˙BÏBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÁ·Ê ÌÈ‡¯˜ el‡‰ ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»»
˙¯ˆÚ ÏL ÌÈÓÏL ÈO·k ÈLe ˙BÓL‡‰Â ˙B‡hÁ‰Â¿««»¿»¬»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ∆¬∆∆
„ÈÁÈ ÏL ÌÈÓÏL Ï·‡ .ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ»¿≈»»ƒ¬»¿»ƒ∆»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÌÈ‡¯˜ ÁÒt‰Â ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰Â102. ¿«¿¿««¬≈¿«∆«ƒ¿»ƒ»»ƒ«ƒ

העיר.102) בכל ונאכלין בעזרה מקום בכל ושחיטתן

.ÁÈÔÓ ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BOL ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒ∆¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«ƒ
Ì‰ ÌÈÓÏM‰ ÔÓe ˙BÓL‡‰ ÔÓe ˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ‰««»«∆¡»ƒ»¬»ƒ«¿»ƒ≈

ÔÈ¯eÓ‡ ÔÈ‡¯˜p‰103B‡ ¯BL ÏL ÔÈ¯eÓ‡‰ Ô‰ el‡Â . «ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈≈»≈ƒ∆
·¯w‰ ÏÚ ¯L‡ ·ÏÁ‰ :ÊÚ ÏL104·ÏÁ BÏÏÎ·e , ∆≈«≈∆¬∆««∆∆ƒ¿»≈∆

‰·w‰ Èab ÏÚL105Ô‰ÈÏÚL ·ÏÁÂ ˙BÈÏk‰ ÈzLe ,106 ∆««≈«≈»¿≈«¿»¿≈∆∆¬≈∆
ÌÈÏÒk‰ ÏÚ ¯L‡ ·ÏÁ‰ ÌÚ107„·k‰ ˙¯˙BÈÂ ,108, ƒ«≈∆¬∆««¿»ƒ¿∆∆«»≈

˙¯˙Bi‰ ÌÚ ËÚÓ „·k‰ ÔÓ ÏËBÂ109‰È‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ«»≈¿«ƒ«∆∆¿ƒ»»
‰ÈÏ‡‰ el‡ ÏÚ ÛÈÒBÓ - ÌÈO·k‰ ÔÈnÓ Ôa¯w‰«»¿»ƒƒ«¿»ƒƒ«≈»«¿»

‰ÓÈÓz110‰¯„M‰ ÔÓ ˙BÈÏÁ‰ ÌÚ111ÌB˜Ó „Ú ¿ƒ»ƒ«À¿ƒ«ƒ¿»«¿
‰p¯ÈÒÈ ‰ˆÚ‰ ˙nÚÏ :¯Ó‡pL ;˙BÈÏk‰112ÏÎÂ . «¿»∆∆¡«¿À«∆»∆¿ƒ∆»¿»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈÙ¯O ÔÈ¯eÓ‡‰113. »≈ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿≈««ƒ

לשרפן"103) ה' (שאמר) שציווה הדברים לומר "רצונו
פירש, מר) (ערך והערוך קדשים). לסדר בהקדמה (רבינו
האברים. כל על ואדונים מורים שהם שם על כן שנקראו
- האמרת ה' "את מלשון שזהו כתב, כאן למלך ובמשנה

און". פועל כל החלב 104)יתאמרו את וכו' "והקריב שם,
הק  את על המכסה אשר החלב כל ואת רב

הן  "ואלו אמרו: ט פרק סוף חולין הקרב".[ובתוספתא
החלבים  הן ואלו ואליה, הכבד ויותרת כליות שתי אמורין
פרק  זבחים בתוספתא לפרש צריך וכן באכילה. האסורים
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אליהו  רבינו בפירוש וראה ואימורין". חלבים "הקטר א:
כדברי  כתב הוא שגם ג משנה א פרק ברכות מלונדריש

הך]. היינו וחלבים שאמורים שם 105)רבינו בתוספתא
כל  "את ו): הלכה יד פרשה דנדבה (דבורא ויקרא ובספרא
החלב  את להביא אומר ישמעאל רבי הקרב על אשר החלב
שעל  החלב את להביא אומר עקיבא רבי הקבה, שעל
תמה, כאן משנה והכסף ישמעאל. כר' רבינו ופסק הדקים"
פרק  משנה בלחם וראה עקיבא? כרבי רבינו פסק לא למה
י"ג  פרק למלך ובמשנה ו הלכה אסורות מאכלות מהלכות ז

בזה. שתירץ מה ה, הלכה שגגות ויקרא 106)מהלכות
עליהן". אשר החלב ואת הכליות שתי "ואת שם:

הכסלים"107) על אשר עליהן אשר החלב "ואת שם:
חיה  כשהבהמה הכליות שעל "החלב שם: רש"י ומפרש
שתחת  החלב וזהו מלמטה, והם הכסלים בגובה הוא
ובתחתיתו  הכסלים בגובה למעלה הנראה וכו' המתניים

חופהו". על 108)הבשר הכבד על היותרת "ואת שם:
כמו  ממנו היוצא התחתון הקצה "והוא יסירנה", הכליות
ד  פרק בתמיד שנזכר הכבד אצבע והיינו היד", מן הבהן

ג. שקול 109)משנה "הדבר ז): הלכה שם (ויקרא בספרא
על  היותרת (ו)מן [או] היותרת על הכבד מן שיטול (=ספק)
יסירנה  והשאר הכבד על מהיותרת מעט שיניח (=אם הכבד
מהכבד  חוץ הנשאר היותרת ואת הכתוב פירוש ויהיה
- יסירנה, הכבד מעט עם היותרת את או ויקטירנה, יסירנה
ומן  הכבד על היותרת ואת אומר כשהוא הקדש) דרך
היותרת". על הכבד מן שיטול המזבחה, והקטיר החטאת
מן  היותרת "ואת אומר: הוא י) ט, (ויקרא אחר ובמקום

וגו'110)הכבד". מקריב הוא כשב "אם זֿט): (ג, שם
תמימה". האליה חלבו לה' אשה וגו' והקריב

אשר 111) החוליות והן לה, הסמוכות החוליות "עם כלומר,
שדרתא". הטבחים אותם שקורין הירכיים בין

עם 112) יטלנה "יכול ג): הלכה יט פרק (שם בספרא
יכול  העצה לעומת אי העצה, לעומת לומר תלמוד השדרה
לפנים  ייכנס יסירה, לומר תלמוד העצה, מן לפנים ייכנס לא
חוליות  עמו שיטול דהיינו לרבינו ומשמע העצה". מן
(כסף  השדרה כל את ייטול שלא אלא מיעט ולא השדרה,

אהרן 113)משנה). בני אותו "והקטירו ה) (שם, שנאמר
המזבח  שהרי החיצון, מזבח וזהו העולה", על המזבחה
ל, בשמות כמפורש קטורת אלא עליו להעלות אסור הפנימי

משנה). (כסף ט

.ËÈÂÈL„Á eÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,˙¯aÚÓ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿À∆∆««ƒ∆»√»»
ÈÁ ‡ˆÓ elÙ‡Â ,¯aÚ ÏL114ÌÚ BaÏÁ ‰ÏÚÓ BÈ‡ - ∆À»«¬ƒƒ¿»«≈«¬∆∆¿ƒ

„·Ïa Bn‡ ·ÏÁ ‡l‡ ,Bn‡ ·ÏÁ115¯aÚ‰ È¯‰Â , ≈∆ƒ∆»≈∆ƒƒ¿««¬≈»À»
.‰È¯·È‡Ó „Á‡k¿∆»≈≈»∆»

כרת.114) חייב והאוכלו הבהמה כחלב שחלבו
נאמר 115) "למה ה): הלכה יד פרשה (שם ויקרא בספרא

זכר  (שהרי השליל מכלל מוציא באשם כליות ושתי חלב
כאן  [ה]אמורין כליות ושתי חלב אף האשם), הוא
במעי  שנמצא (=עובר השליל" מכלל מוציא (בשלמים)

הבהמה).

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
טעון 1) קרבן ואיזה נסכים, ומנחת נסכים דיני בו יבאר

נסכים. של שיעורם הוא ומה נסכים,

.‡Ôa¯w‰ ÌÚ ÔÈ‡È·nL ˙Ïq‰Â ÔÈi‰2ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ««ƒ¿«…∆∆¿ƒƒƒ«»¿»≈«ƒ¿»ƒ
ÌÈÎÒ3ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ˙‡¯˜ dc·Ï ˙Ïq‰Â ,4˙ÁÓe . ¿»ƒ¿«…∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒƒ¿«

‰Ùez ‡Ï ‰eÚË dÈ‡ ÌÈÎÒ5‰Lb‰ ‡ÏÂ6‡ÏÂ ¿»ƒ≈»¿»…¿»¿…«»»¿…
‰B·Ï7ÁÏÓ ‰eÚË Ï·‡ ,8˙Ù¯O dlÎÂ .9ÁaÊÓ ÏÚ ¿»¬»¿»∆«¿À»ƒ¿∆∆«ƒ¿≈«
ÔBˆÈÁ‰10B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈi‰ Cq˙ÈÂ . «ƒ¿ƒ¿«≈««ƒ««ƒ¿≈«¿≈¿ƒ
L‡‰ ÏÚ11B„È dÈa‚Ó ‡l‡ ,12„BÒÈ‰ ÏÚ ˜ˆBÈÂ13 «»≈∆»«¿ƒ«»¿≈««¿

ÔÈ˙ÈMÏ „¯BÈ ‡e‰Â14. ¿≈«ƒƒ

ואשמו 2) מצורע וחטאת ושלמים בהמה עולת היינו
ב). הלכה (להלן נסכים ט.3)הטעונין ה. זבחים ראה

ועוד. צו: ופסחים שם) רש"י (ועיין טו: ראה 4)ברכות
ועוד. ח. מנחות קט: זבחים יא. היא 5)שבועות "תנופה

מנחות  המשנה בפירוש (רבינו הרוחות" לארבע שמנענעים
ה). משנה המזבח 6)פ"ה לקרן שמגישין היא "הגשה

והגישו" או המזבח אל והגישה שנאמר מה והוא וכו',
אין  נסכים "ומנחת שנינו: סא. מנחות ובמשנה שם). (רבינו
כתוב  לא שהרי בה, אין תנופה תנופה", ולא הגשה טעונות
ממה  סא.) ס: (שם בגמרא שנתמעטה בה אין והגשה בה,
הכהן  אל "והקריב ח) ב, (ויקרא מרחשת במנחת שנאמר
אותה, מיעוט, משמע "והקריבה" המזבח", אל והגישה
בגלל  באה שאינה נסכים מנחת ולא עצמה. בגלל שבאה

הזבח. בגלל אלא "מנחת 7)עצמה, במשנה נט. שם
בגמרא  זאת ולמדו לבונה". טעונה ואין שמן טעונה נסכים
עליה  "ושמת טו) ב, (שם העומר במנחת שנאמר ממה שם,
לבונה. נסכים מנחת על ולא לבונה, עליה – לבונה"

כל 8) "על יג) (שם, שנאמר ממה זאת ולמדו כ. מנחות
(דבורא  ויקרא פ' בספרא גם וראה מלח". תקריב קרבנך
טעונה  הסולת, כלומר המנחה, ורק ג). הלכה יד פרק דנדבה
מזבח  איסורי מהלכות (פ"ה מלח טעון אינו היין אבל מלח.

יא). למזבח,9)הלכה נסכים "ומנחת עד: במנחות משנה
לכהנים". בהן אסור 10)ואין הפנימי המזבח על שהרי

קמח. הערה פ"א למעלה ראה בלבד, קטורת אלא להעלות
האומר 11) שמואל וגם . מט: מח: בסוכה הוא פשוט

האישים", גבי על ומזלפן מביא יין "המתנדב צא:) (זבחים
בשביל  הבאים בנסכים אבל יין, במתנדב אלא כן אמר לא
רש"י  (עיין המזבח גבי על שמתנסך מודים הכל הקרבן
יין  המתנדב שגם יד), הלכה פט"ז (להלן פסק ורבינו שם),

המוריה). (הר השיתין גבי על כולו דוקא,12)מנסכו לאו
תמידין  מה' פ"י (ראה ידך" "הגבה מח: בסוכה אמרו שלא
מפורש  שאינו דוקא המים בניסוך אלא – ח) הלכה ומוספין
מודים  הצדוקים ואין מסיני למשה הלכה הוא אלא בתורה,
על  ויסוך הוא צדוקי זה כהן שמא חששו ולפיכך בזה,
קיים  זה חשש אין בתורה, המפורש היין בניסוך אבל רגליו,

להלן). עוד (ראה עליו,13)(כסףֿמשנה). השיג הראב"ד
בספל  אלא היסוד, על יוצק היה שלא שיבוש, "זה וכתב:
מח. בסוכה (ראה דרומית" מערבית בקרן שהיה יין של

מהלכו  פ"י להלן רבינו ז).ובדברי הלכה ומוספין תמידין ת
חג, של בניסוך אלא ספלים נזכרו שלא כתב והכסףֿמשנה
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דבריו  (ולפי היסוד. על היה השנה ימות כל של ניסוך אבל
ידו", "מגביה למעלה רבינו שאמר ממה גם להבין, יש
המזבח, שבראש בספלים ולא היסוד, על שמנסך שמכיון
הוא  ניסוך של שמקומו ומכיון היסוד, על עומד הוא בוודאי
אם  י), הלכה פ"ז ולהלן סג. (זבחים הסיקרא מחוט למעלה
אם  אבל הסיקרא, מחוט למטה מנסך נמצא ידיו, יגביה לא
עשרים  שהן ויותר, אמות ארבע הוא הרי – ידיו מגביה הוא
היסוד  של הטפחים חמשת עם ויחד ויותר, טפחים וארבעה
מנסך  הוא הרי ז), הלכה הבחירה בית מהלכות (פ"ב למעלה
המזבח  מחצית שהוא טפחים ותשעה מעשרים למעלה
בזה  הרגיש לא למה עיון, וצריך ח). הלכה שם (למעלה

שם 14)הכסףֿמשנה). למעלה ראה המזבח, ביסוד שהיו
יא. הלכה

.·‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡l‡ ÌÈÎÒ ÔeÚË ÔÈ‡15ÌÈÓÏLe ≈»¿»ƒ∆»«¿≈»¿»ƒ
„·Ïa16O·k B‡ .„ÈÁÈ Ôa¯˜ B‡ ¯eaˆ Ôa¯˜ eÈ‰ ÔÈa , ƒ¿«≈»»¿«ƒ»¿«»ƒ∆∆
˙„ÏBÈ17ÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡Â18˙BÏBÚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,19 ∆∆¿≈∆…≈»ƒ¿≈

ÌÈÎÒ ÌÈeÚË20ÛBÚ‰ Ï·‡ .21˙B‡hÁ‰Â ˙BÓL‡‰Â22 ¿ƒ¿»ƒ¬»»¿»¬»¿««»
Ú¯ˆÓ ˙‡hÁÓ ıeÁ ;ÌÈÎÒ Ì‰nÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -≈¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈««¿…»

BÓL‡Â23‰¯Bza Ì‰ÈkÒ eL¯t˙pL ,24. «¬»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆«»

ההלכה.15) המשך ראה העוף, עולת משנה 16)ולא
חוץ  נסכים טעונין והיחיד הציבור קרבנות "כל צ: במנחות
שם: ובגמרא והאשם", והחטאת והפסח והמעשר הבכור מן
לנסך) ויין וגו' ג טו, (במדבר לה' אשה ועשיתם רבנן, "תנו
לומר  תלמוד וכו', נסכים טעון יהא לאישים העולה כל יכול
וכו'. זבח" (שם) לומר תלמוד מנין, שלמים "עולה". (שם)

ו).17) יב, (ויקרא יולדת "ואיל 18)עולת ג טז, שם
(ראה 19)לעולה". ונדבה בנדר באים שאינם אףֿעלֿפי

ג). הלכה שנאמר 20)להלן במה במיוחד שנתרבו
או  האחד לכבש וגו' רביעית לנסך "ויין הֿו) טו, (במדבר
של  אילו לרבות לאיל יולדת, עולת זו "לכבש - וגו'", לאיל

צא:). (מנחות יאשיה 21)אהרן" ר' לפי צ: בגמרא שם
– הצאן" מן או הבקר "מן ג) (שם, שנאמר ממה כן למדו
"זבח", (שם) שנאמר ממה יונתן ר' ולפי העוף, עולת ולא

בשח  ולא במליקה הוא שהרי זבח, אינו יטה.ועוף
והאשם".22) והחטאת וכו' הבכור מן "חוץ שם: במשנה

אמר  הדבר, וטעם הפסוק. מן שנתמעטו ג הלכה להלן וראה
מאחר  מהודר", קרבנו יהא "שלא טו.) (סוטה שמעון ר'

חטא. על באים שחטאתו 23)שהם "אלא במשנה: שם
"שאין  שם: ובסוטה נסכים", טעונין ואשמו, מצורע של

חטא". על שנאמר 24)באין ממה צא. שם כן למדו
תמימים  כבשים שני יקח השמיני "וביום י): יד, (ויקרא
סולת  עשרונים ושלשה תמימה שנתה בת אחת וכבשה
"במנחה  (שם): ואמרו שמן", אחד ולוג בשמן בלולה מנחה
אם  יודע איני ועדיין וכו', מדבר הכתוב הזבח מן הבאה
"ויין  ה) טו, (במדבר לומר תלמוד לאו, ואם נסכים טעונה
לכבש  לזבח או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך
מצורע. חטאת זו "זבח" מצורע. עולת זו "עולה" – האחד"
נסכים. טעונים ששלשתן הרי מצורע". אשם זו לזבח" "או

.‚?ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ÌÚ ÌÈÎÒ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿ƒƒ¿»ƒƒ««»¿»»»
¯„a ‡a‰ ¯·c - ‰·„ B‡ ¯„ ‡lÙÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈∆∆¿»»»»«»¿∆∆

‰·„e25,ÁÒÙe ¯OÚÓe ¯BÎ·e ÌL‡Â ˙‡hÁ e‡ˆÈ ; ¿»»»¿«»¿»»¿«¬≈∆«
.ÌÈÎÒ ÔÈeÚË ÔÈ‡ - ‰·„e ¯„a ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»»ƒ¿∆∆¿»»≈¿ƒ¿»ƒ

‰i‡¯ ˙ÏBÚÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡È·‰Ï ÔÈpÓe26?ÌÈÎÒÏ ƒ«ƒ¿»ƒ«¿≈¬ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÎÈ„ÚÓa B‡ :¯Ó‡pL27. ∆∆¡«¿…¬≈∆

צ:25) ונדבה.26)מנחות בנדר באים שאינם אע"פ
שם.27) מנחות

.„- ‰O·k B‡ O·k ÈkÒ ?ÌÈÎÒ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿»
CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯a ÏeÏa ˙ÏÒ ÔB¯OÚƒ»…∆»ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆

ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯28ÊÚ‰ ÈkÒ ÔÎÂ .29ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,30, ¿ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»≈≈»»≈»
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa31‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁ¯ ÈkÒ B‡ , ≈»»≈¿≈»ƒ¿≈»≈««ƒ∆ƒ

‰ÏB„‚32ÏeÏa ˙ÏÒ ÌÈB¯OÚ ÈL Ô‰ ÏÈ‡ ÈkÒ Ï·‡ . ¿»¬»ƒ¿≈«ƒ≈¿≈∆¿ƒ…∆»
ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏL CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLa33. ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿ƒƒ«ƒ

‰LÏL - ˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ï‚Ú‰ B‡ ¯t‰ ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«»»≈∆≈¿»ƒ≈¿≈¿»
ÈˆÁ CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ÈˆÁa ÏeÏa ˙ÏÒ ÌÈB¯OÚ∆¿ƒ…∆»«¬ƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆¬ƒ

ÔÈ‰‰34. «ƒ

קרבנו 28) המקריב "והקריב דֿה) (שם, בתורה מפורש כן
לנסך  ויין שמן, ההין ברביעת בלול עשרון, סולת מנחה לה'
וראה  האחד". לכבש לזבח או לעולה תעשה ההין רביעית

ההין. מדת היא מה ז הלכה יא)29)להלן (שם, שנאמר
בעזים". או בכבשים לשה וגו' יעשה במנחות 30)"ככה

עזים  (והלא תלמודֿלומר מה (שם), בעזים" "או אמרו: צא:
הכתוב  שחילק שמצינו לפי רש"י), – הם כבשים בכלל
ההלכה), בהמשך (ראה איל נסכי לבין כבש נסכי בין (שם)
תלמודֿ (=גדול), שעיר לנסכי (=קטן) גדי נסכי בין יכול
(הובא  ג משנה פ"ה בשקלים הוא וכן בעזים , או לומר

צב.). במקדש 31)במנחות היו חותמות "ד' שם: שקלים
נסכי  עם משמש גדי וחוטא. גדי, זכר, עגל, עליהן וכתוב
חותם  (=שמאותו ונקבות זכרים וקטנים גדולים הצאן
גדולים  בין צאן, לקרבן נסכים לוקחין היו גדי, עליו שכתוב
חוץ  שם) מנחות רש"י – נקבות בין זכרים בין קטנים, בין

אילים". בכבשים 32)משל לשה "או צא: במנחות
שם, נאמר כבר (והלא תלמודֿלומר מה יא), שם, (במדבר
שחילק  שמצינו לפי רש"י), – האחד" לכבש לזבח "או ה
נסכי  בין נחלק יכול איל, לנסכי כבש נסכי בין (שם) הכתוב
וכמו  בכבשים", לשה או תלמודֿלומר רחלה, לנסכי כבשה
בכמה, רחלה נסכי רבא, לן "בדיק בגמרא שם נאמר כן

שם). (דשקלים ממתניתין" ליה שם,33)ופשיטנא במדבר
שני  סולת מנחה תעשה לאיל "או בלולה וֿז: עשרונים

ריח  תקריב ההין שלישית לנסך ויין ההין, שלישית בשמן
לה'". או 34)ניחוח עולה בקר בן תעשה "וכי חֿיא: שם,

מנחה  הבקר בן על והקריב לה', שלמים או נדר לפלא זבח,
תקריב  ויין ההין, חצי בשמן בלול עשרונים שלשה סולת
לשור  יעשה ככה לה'. ניחוח ריח אשה ההין חצי לנסך
תלמודֿ מה האחד, "לשור שם: במנחות ואמרו האחד",
– הבקר" בן על "והקריב (שם) נאמר כבר (והלא לומר
איל  נסכי בין הֿו) (שם, הכתוב שחילק שמצינו לפי רש"י),
תלמודֿ עגל, לנסכי פר נסכי בין נחלק יכול כבש, לנסכי
משמש  "עגל שם: בשקלים הוא וכן האחד". לשור לומר
שאמר  ומה ונקבות". זכרים וקטנים גדולים בקר, נסכי עם
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דבריו  (ולפי היסוד. על היה השנה ימות כל של ניסוך אבל
ידו", "מגביה למעלה רבינו שאמר ממה גם להבין, יש
המזבח, שבראש בספלים ולא היסוד, על שמנסך שמכיון
הוא  ניסוך של שמקומו ומכיון היסוד, על עומד הוא בוודאי
אם  י), הלכה פ"ז ולהלן סג. (זבחים הסיקרא מחוט למעלה
אם  אבל הסיקרא, מחוט למטה מנסך נמצא ידיו, יגביה לא
עשרים  שהן ויותר, אמות ארבע הוא הרי – ידיו מגביה הוא
היסוד  של הטפחים חמשת עם ויחד ויותר, טפחים וארבעה
מנסך  הוא הרי ז), הלכה הבחירה בית מהלכות (פ"ב למעלה
המזבח  מחצית שהוא טפחים ותשעה מעשרים למעלה
בזה  הרגיש לא למה עיון, וצריך ח). הלכה שם (למעלה

שם 14)הכסףֿמשנה). למעלה ראה המזבח, ביסוד שהיו
יא. הלכה

.·‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡l‡ ÌÈÎÒ ÔeÚË ÔÈ‡15ÌÈÓÏLe ≈»¿»ƒ∆»«¿≈»¿»ƒ
„·Ïa16O·k B‡ .„ÈÁÈ Ôa¯˜ B‡ ¯eaˆ Ôa¯˜ eÈ‰ ÔÈa , ƒ¿«≈»»¿«ƒ»¿«»ƒ∆∆
˙„ÏBÈ17ÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡Â18˙BÏBÚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,19 ∆∆¿≈∆…≈»ƒ¿≈

ÌÈÎÒ ÌÈeÚË20ÛBÚ‰ Ï·‡ .21˙B‡hÁ‰Â ˙BÓL‡‰Â22 ¿ƒ¿»ƒ¬»»¿»¬»¿««»
Ú¯ˆÓ ˙‡hÁÓ ıeÁ ;ÌÈÎÒ Ì‰nÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -≈¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈««¿…»

BÓL‡Â23‰¯Bza Ì‰ÈkÒ eL¯t˙pL ,24. «¬»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆«»

ההלכה.15) המשך ראה העוף, עולת משנה 16)ולא
חוץ  נסכים טעונין והיחיד הציבור קרבנות "כל צ: במנחות
שם: ובגמרא והאשם", והחטאת והפסח והמעשר הבכור מן
לנסך) ויין וגו' ג טו, (במדבר לה' אשה ועשיתם רבנן, "תנו
לומר  תלמוד וכו', נסכים טעון יהא לאישים העולה כל יכול
וכו'. זבח" (שם) לומר תלמוד מנין, שלמים "עולה". (שם)

ו).17) יב, (ויקרא יולדת "ואיל 18)עולת ג טז, שם
(ראה 19)לעולה". ונדבה בנדר באים שאינם אףֿעלֿפי

ג). הלכה שנאמר 20)להלן במה במיוחד שנתרבו
או  האחד לכבש וגו' רביעית לנסך "ויין הֿו) טו, (במדבר
של  אילו לרבות לאיל יולדת, עולת זו "לכבש - וגו'", לאיל

צא:). (מנחות יאשיה 21)אהרן" ר' לפי צ: בגמרא שם
– הצאן" מן או הבקר "מן ג) (שם, שנאמר ממה כן למדו
"זבח", (שם) שנאמר ממה יונתן ר' ולפי העוף, עולת ולא

בשח  ולא במליקה הוא שהרי זבח, אינו יטה.ועוף
והאשם".22) והחטאת וכו' הבכור מן "חוץ שם: במשנה

אמר  הדבר, וטעם הפסוק. מן שנתמעטו ג הלכה להלן וראה
מאחר  מהודר", קרבנו יהא "שלא טו.) (סוטה שמעון ר'

חטא. על באים שחטאתו 23)שהם "אלא במשנה: שם
"שאין  שם: ובסוטה נסכים", טעונין ואשמו, מצורע של

חטא". על שנאמר 24)באין ממה צא. שם כן למדו
תמימים  כבשים שני יקח השמיני "וביום י): יד, (ויקרא
סולת  עשרונים ושלשה תמימה שנתה בת אחת וכבשה
"במנחה  (שם): ואמרו שמן", אחד ולוג בשמן בלולה מנחה
אם  יודע איני ועדיין וכו', מדבר הכתוב הזבח מן הבאה
"ויין  ה) טו, (במדבר לומר תלמוד לאו, ואם נסכים טעונה
לכבש  לזבח או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך
מצורע. חטאת זו "זבח" מצורע. עולת זו "עולה" – האחד"
נסכים. טעונים ששלשתן הרי מצורע". אשם זו לזבח" "או

.‚?ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ÌÚ ÌÈÎÒ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿ƒƒ¿»ƒƒ««»¿»»»
¯„a ‡a‰ ¯·c - ‰·„ B‡ ¯„ ‡lÙÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈∆∆¿»»»»«»¿∆∆

‰·„e25,ÁÒÙe ¯OÚÓe ¯BÎ·e ÌL‡Â ˙‡hÁ e‡ˆÈ ; ¿»»»¿«»¿»»¿«¬≈∆«
.ÌÈÎÒ ÔÈeÚË ÔÈ‡ - ‰·„e ¯„a ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»»ƒ¿∆∆¿»»≈¿ƒ¿»ƒ

‰i‡¯ ˙ÏBÚÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡È·‰Ï ÔÈpÓe26?ÌÈÎÒÏ ƒ«ƒ¿»ƒ«¿≈¬ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÎÈ„ÚÓa B‡ :¯Ó‡pL27. ∆∆¡«¿…¬≈∆

צ:25) ונדבה.26)מנחות בנדר באים שאינם אע"פ
שם.27) מנחות

.„- ‰O·k B‡ O·k ÈkÒ ?ÌÈÎÒ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿»
CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯a ÏeÏa ˙ÏÒ ÔB¯OÚƒ»…∆»ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆

ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯28ÊÚ‰ ÈkÒ ÔÎÂ .29ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,30, ¿ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»≈≈»»≈»
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa31‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁ¯ ÈkÒ B‡ , ≈»»≈¿≈»ƒ¿≈»≈««ƒ∆ƒ

‰ÏB„‚32ÏeÏa ˙ÏÒ ÌÈB¯OÚ ÈL Ô‰ ÏÈ‡ ÈkÒ Ï·‡ . ¿»¬»ƒ¿≈«ƒ≈¿≈∆¿ƒ…∆»
ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏL CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLa33. ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿ƒƒ«ƒ

‰LÏL - ˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ï‚Ú‰ B‡ ¯t‰ ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«»»≈∆≈¿»ƒ≈¿≈¿»
ÈˆÁ CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ÈˆÁa ÏeÏa ˙ÏÒ ÌÈB¯OÚ∆¿ƒ…∆»«¬ƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆¬ƒ

ÔÈ‰‰34. «ƒ

קרבנו 28) המקריב "והקריב דֿה) (שם, בתורה מפורש כן
לנסך  ויין שמן, ההין ברביעת בלול עשרון, סולת מנחה לה'
וראה  האחד". לכבש לזבח או לעולה תעשה ההין רביעית

ההין. מדת היא מה ז הלכה יא)29)להלן (שם, שנאמר
בעזים". או בכבשים לשה וגו' יעשה במנחות 30)"ככה

עזים  (והלא תלמודֿלומר מה (שם), בעזים" "או אמרו: צא:
הכתוב  שחילק שמצינו לפי רש"י), – הם כבשים בכלל
ההלכה), בהמשך (ראה איל נסכי לבין כבש נסכי בין (שם)
תלמודֿ (=גדול), שעיר לנסכי (=קטן) גדי נסכי בין יכול
(הובא  ג משנה פ"ה בשקלים הוא וכן בעזים , או לומר

צב.). במקדש 31)במנחות היו חותמות "ד' שם: שקלים
נסכי  עם משמש גדי וחוטא. גדי, זכר, עגל, עליהן וכתוב
חותם  (=שמאותו ונקבות זכרים וקטנים גדולים הצאן
גדולים  בין צאן, לקרבן נסכים לוקחין היו גדי, עליו שכתוב
חוץ  שם) מנחות רש"י – נקבות בין זכרים בין קטנים, בין

אילים". בכבשים 32)משל לשה "או צא: במנחות
שם, נאמר כבר (והלא תלמודֿלומר מה יא), שם, (במדבר
שחילק  שמצינו לפי רש"י), – האחד" לכבש לזבח "או ה
נסכי  בין נחלק יכול איל, לנסכי כבש נסכי בין (שם) הכתוב
וכמו  בכבשים", לשה או תלמודֿלומר רחלה, לנסכי כבשה
בכמה, רחלה נסכי רבא, לן "בדיק בגמרא שם נאמר כן

שם). (דשקלים ממתניתין" ליה שם,33)ופשיטנא במדבר
שני  סולת מנחה תעשה לאיל "או בלולה וֿז: עשרונים

ריח  תקריב ההין שלישית לנסך ויין ההין, שלישית בשמן
לה'". או 34)ניחוח עולה בקר בן תעשה "וכי חֿיא: שם,

מנחה  הבקר בן על והקריב לה', שלמים או נדר לפלא זבח,
תקריב  ויין ההין, חצי בשמן בלול עשרונים שלשה סולת
לשור  יעשה ככה לה'. ניחוח ריח אשה ההין חצי לנסך
תלמודֿ מה האחד, "לשור שם: במנחות ואמרו האחד",
– הבקר" בן על "והקריב (שם) נאמר כבר (והלא לומר
איל  נסכי בין הֿו) (שם, הכתוב שחילק שמצינו לפי רש"י),
תלמודֿ עגל, לנסכי פר נסכי בין נחלק יכול כבש, לנסכי
משמש  "עגל שם: בשקלים הוא וכן האחד". לשור לומר
שאמר  ומה ונקבות". זכרים וקטנים גדולים בקר, נסכי עם
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שם: שנאמר ממה ללמוד אפשר נקבות" בין זכרים "בין
שלמים  או נדר לפלא זבח, או עולה בקר בן תעשה "וכי
ראה  הנקבות, מן ובין הזכרים מן בין באים ושלמים לה'",

יא. הלכה פ"א למעלה

.‰ÌÈÓÏLÏ ÔÈa ‰ÏBÚÏ ÔÈa ÌÈÎÒp‰ Ô‰ el‡35. ≈≈«¿»ƒ≈¿»≈ƒ¿»ƒ
‰f‰ ¯eÚMk36„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ37¯tÒnk :¯Ó‡pL ; «ƒ«∆¿»∆»¿∆»∆∆¡««ƒ¿»

ÔÈ‡ .Ì¯tÒÓk „Á‡Ï eOÚz ‰Îk ,eOÚz ¯L‡¬∆«¬»»«¬»∆»¿ƒ¿»»≈
ÔÈÙÈÒBÓ38.Ô‰Ó ÔÈÚ¯Bb ÔÈ‡Â el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÚ ƒƒ««ƒƒ»≈¿≈¿ƒ≈∆

ÏeÒt - ‡e‰L Ïk ÛÈÒB‰ B‡ Ú¯b Ì‡Â39ıeÁ . ¿ƒ»«ƒ»∆»
¯ÓÚ‰ ˙Ù‰ ÌBÈa ÔÈ·È¯˜nL ‰ÏBÚ‰ O·kÓ40, ƒ∆∆»»∆«¿ƒƒ¿¬»«»…∆

ÌÈB¯OÚ ÈL BlL ÌÈÎÒp‰L41˙ÈLÈÏLa ÏeÏa ∆«¿»ƒ∆¿≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
ÔÓL ÔÈ‰‰42eÏtÎ ‡Ï ,BzÏÒ ‰ÏtÎpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ∆∆««ƒ∆ƒ¿¿»»¿…ƒ¿¿

BÈÈ43ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯ CÒÏ ÔÈÈ ‡l‡ ,[BÓLÂ]44. ≈¿«¿∆»«ƒ¿∆∆¿ƒƒ«ƒ

וגו'35) זבח או עולה לה' אשה "ועשיתם ג) (שם, שכתוב
וגו'". שלמים יותר.36)או ולא פחות שאפילו 37)לא

לכל  נסכים צריך אחת, בבת אחד ממין קרבנות כמה מביא
צא.). (מנחות ואחד טו,38)אחד (לבמדבר שלח פ' ספרי

את 39)יב). מעכב מיעוטו "עשרון, כז. במנחות משנה
את  מעכב מיעוטו היין פסול), שהוא כל חיסר (=שאם רובו
אמרו: שם ובגמרא רובו", את מעכב מיעוטו השמן רובו,
קרא  אמר טעמא? מאי רובו, את מעכב מיעוטו "עשרון,

מסלתה, ח) ו, היין (ויקרא פסולה. שהוא כל חסרה שאם
מיעוטו  השמן שם), (במדבר, ככה רובו, את מעכב מיעוטו
נדבה  ומנחת (שם). ככה נסכים, דמנחת רובו, את מעכב
שהוא  כל חסר שאם ומשמנה, שם) (ויקרא קרא אמר
שריבה  המנחות "כל פ"ח מנחות בתוספתא וראה פסולה",
חסרה  מדה שהיתה או חלות, מדת שחיסר או חלות מדת
וכתב  פסולות" אלו הרי - מחברתה יתירה או מחברתה
(וראה  לשמן בין ליין בין כלל שזה משמע כי הכסףֿמשנה
שירבה  עד פסול אינו בשמן כי ה"ט, פסוהמ"ק מה' בפי"א

סולת). עשרון לכל שמן לוגין (כג,40)שני ויקרא ראה
שנתו  בן תמים כבש העומר, את הניפכם ביום "ועשיתם יב)

לה'". שני 41)לעולה "ומנחתו יג) (שם, שכתוב סולת,
לה'". אשה בשמן בלולה סולת הביא 42)עשרונים וכן

העשרונים  שני כי מנחות, מסכת לפיה"מ בהקדמתו רבינו
מה  פט: במנחות שאמרו ומה שמן. ההין בשלישית בלולים
השגת  (ראה ההין רביעית שמן אף ההין, רביעית יין
מפירש"י  תוספת אלא זה אין הנראה כפי – הראב"ד)

משנה). שמנחתו 43)(מרכבת "אעפ"י שם: מנחות משנה
כפולים".. נסכיו היו לא "ונסכה 44)כפולה, (שם) שכתוב

ההין". רביעית יין

.ÂÔ‰L ,BlL ÌÈO·k ‰LÏL ÌÚ ‡È·Ó Ú¯ˆn‰«¿…»≈ƒƒ¿»¿»ƒ∆∆≈
‰ÏBÚÂ ÌL‡Â ˙‡hÁ45ÌÈB¯OÚ ‰LÏL ,46ÈtÓe . «»¿»»¿»¿»∆¿ƒƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰47BlL ÌÈÁ·f‰ ÏÏÎa ÔÈ‡a Ô‰L ,48. «¿»»¿∆≈»ƒƒ¿««¿»ƒ∆
,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯a ÏeÏa O·k Ïk ÌÚ ÔB¯OÚƒ»ƒ»∆∆»ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆

ÔzLÏMÓ ÔB¯OÚ Ïk ÌÚ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯e49ÈkÒ ¯‡Lk , ¿ƒƒ«ƒƒ»ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈
·È¯˜n‰Â .ÌÈO·k‰50ÈkÒ BnÚ ‡È·Ó - ÒbÏt‰ ˙‡ «¿»ƒ¿««¿ƒ∆««¿»≈ƒƒƒ¿≈
ÏÈ‡51BÁ·Ê BÏ ‰ÏBÚ ‡ÏÂ52. «ƒ¿…∆ƒ¿

ג.45) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"א ראה
כבשים 46) שני יקח השמיני "וביום י) יד, (ויקרא שנאמר

עשרונים  ושלשה תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים
בשמן". בלולה מנחה צא.47)סולת במנחות

ואת 48) העולה את הכהן "והעלה כ ) יד, (שם שנאמר
ובהגהת  הזבח. עם הבאה במנחה אומר הוי המנחה",
באין  "שהן מגיהים: ובאורֿשמח הרמב"ם, על הרש"ש

שלו". הזבחים דֿה)49)בגלל טו, (במדבר שנאמר
שמן. ההין ברביעית בלול עשרון, סולת מנחה וגו' "והקריב
לכבש  לזבח או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך ויין
כתובים  שכבר לזבח, או לעולה תלמודֿלומר (מה האחד"
מצורע, עולת זו "עולה" אלא: ג), שם, הפרשה בראש
(מנחות  מצורע אשם זו לזבח" "או מצורע, חטאת זו "זבח"

יין. נסכי טעונים ששלשתן הרי משנה 50)צא.), פ"א פרה
ראה  לאיל, ולא לכבש לא כשר שאינו בדיעבד כלומר, ג.

יד. הלכה פ"א בלול 51)למעלה סולת עשרונים שני שהם
למעלה  ראה ההין, שלישית לנסך ויין שמן, ההין בשלישית
ר' לפי כי צא: ומנחות כג, חולין וראה במשנה. שם ה"ד,
במשנה  שמבואר מה בפ"ע, בריה פלגס שסובר יוחנן
"או  מהפסוק מיוחד ריבוי משום הוא איל, נסכי עמו שמביא
איל  כנסכי שמביא הפלגס, את לרבות ו) טו, (במדבר לאיל"
שפלגס  האומר פדא ולבר בפ"ע, בריה אלא איל שאינו אף
עמו  שמביא במשנה שמבואר מה איל, ספק כבש ספק הוא
כל  יהיו איל הוא אם ואומר ומתנה מביא כלומר, איל, נסכי
ההין  ורביעית סולת עשרון הרי כבש הוא ואם שלו, הנסכים
נדבה. יהיו היתר שלו, נסכים יהיו יין ההין ורביעית שמן
כבש  ספק להיותו נוסף אם זירא, ר' בעיית בחולין שם וראה
זירא  ר' לפי כך ומשום לא, או בריה ספק גם הוא איל, ספק
כל  שיהיו הוא, בפ"ע בריה אם ולומר להתנות גם צריך
שלא  ורבינו בתיקו). הדבר שנשאר (ע"ש נדבה הנסכים
שאין  יוחנן כר' שסובר נשמע להתנות, שצריך כאן מזכיר
ה"ב  פט"ז להלן ראה אבל בפ"ע, בריה ודאי אלא ספק זה
הרי  לא, או נדרו ידי יצא אם ספק שהוא רבינו שפסק
ראה  פדא, כבר אלא יוחנן כר' סובר שאינו מפורש

שם. ולחםֿמשנה בין 52)קריתֿספר כלומר, במשנה. שם
ולפי  שארצה. איזה אמר או כבש, נדר אם ובין איל נדר אם
ולפי  בפ"ע, בריה אלא כבש ואינו איל שאינו משום יוחנן ר'
בריה  ספק או איל, ספק כבש ספק שהוא משום פדא בר
זבחו  לו עולה לא איל, שנדר ובאופן זירא. ר' בעיית כפי
זבחו  לו עולה לא כבש, שנדר ובאופן כבש. הוא שמא כי
עולה  היה איל, הוא שמא (ומשום בפ"ע בריה הוא שמא כי
גדול  והביא קטן הנודר כי ה"א, פט"ז להלן ראה זבחו, לו
ה"ב). שם להלן (ראה שארצה מאיזה אמר אם גם זה יצא),

.ÊÔÈ‰‰‚Ï ¯OÚ ÌÈL ‡e‰53¯eÚL eÚ„B‰ ¯·Îe . «ƒ¿≈»»…¿»«¿ƒ
ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰a ˙B¯Á‡ ˙BcÓ ÌÚ ‚l‰54ÔB¯OÚ‰Â . «…ƒƒ¬≈¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»

¯ÓÚ‰ ‡e‰55B¯eÚL e¯‡a ¯·Îe .‰lÁ ¯eÚL ‡e‰L , »…∆∆ƒ«»¿»≈«¿ƒ
‰lÁ ÔÈÚa56. ¿ƒ¿««»

כד)53) ל, (שמות שנאמר ממה זאת למדו פט. במנחות
קודש  משחת "שמן לא) (שם, עוד ונאמר הין", זית "ושמן
שניםֿעשר. בגימטריא "זה" – לדורותיכם" לי זה יהיה

יב 54) ובהלכה רביעיות", ארבע – "הלוג כי יג, הלכה פ"א
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שבעה  משקל היין מן או המים מן מחזקת "והרביעית שם
בקירוב". דינר וחצי דינרין עשירית 55)עשר שהוא

לו). טז, (שמות הלכה 56)האיפה ביכורים מהלכות בפ"ו
ובחלה  ב, משנה פ"א עדיות לרבינו בפיה"מ גם וראה טו.

מנחות. למסכת הקדמתו ובסוף ו, משנה פ"ב

.Á„ÈÁÈ ˙ÁÓ ÔÈa ,˙BÁn‰ B‡ ÌÈÎÒp‰ ÔÈ„„BnLk¿∆¿ƒ«¿»ƒ«¿»≈ƒ¿«»ƒ
¯eaˆ ˙ÁÓ ÔÈa57ÏL ‰cÓa B˙B‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿ƒ»∆

ÏÈ‡Ï ÌÈL ÏL B‡ ¯tÏ ÌÈB¯OÚ ‰LÏL58‡l‡ , ¿»∆¿ƒ«»∆¿«ƒ»«ƒ∆»
Lc˜na ‰È‰L „Á‡ ÔB¯OÚa Ïk‰ „„BÓ59ÔÎÂ . ≈«…¿ƒ»∆»∆»»«ƒ¿»¿≈

Lc˜naL B˙cÓa B˙B‡ ÔÈ„„BÓ ÌÈÎÒ ÏL ÔÓM‰60. «∆∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»
Lc˜naL ‚la - „ÈÁi‰ ˙BÁÓ ÏL ÔÓLÂ61ÔÈÓk . ¿∆∆∆ƒ¿«»ƒ«…∆«ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈbl‰ ÔÈÓ Ck ˙BB¯OÚ‰62. »∆¿»ƒ¿««Àƒ

גֿד.57) הלכות פי"ב להלן פז.58)ראה במנחות משנה
הפסוקים. מן זאת למדו פז:) (שם ראה 59)ובגמרא שם,

טז. הלכה המקדש כלי מהלכות שהיו 60)בפ"א כלומר,
כמו  ההין, ורביעית ההין ושלישית ההין חצי במקדש
הראוי  לקרבן בהן מדה בכל למדוד במשנה) (שם ששנינו

יז. הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"א וראה משנה 61)לו.
פח. כר'62)שם ולא תנאֿקמא וכדברי במשנה, שם

החכמים  לפי זאת נלמד פט. שם ובברייתא יעקב. בן אליעזר
וגו' הוא דל "ואם כא) יד, (ויקרא עני במצורע שנאמר ממה
לימד  – שמן" ולוג למנחה בשמן בלול אחד סולת ועשרון

(שמן). לוג שטעון עשרון (כל) על

.ËÈˆe¯a63ÔB¯OÚ‰ ·b ÔÈ‡L ,ÏÁ - ˙ÏÒ ÏL ˙Bcn‰ ≈≈«ƒ∆…∆…∆≈«»ƒ»
L„˜64„¯BÈ ‡e‰L ÈÙÏ ,L„˜ - ÔÓM‰Â ÔÈi‰ Èˆe¯·e . …∆≈≈««ƒ¿«∆∆…∆¿ƒ∆≈

ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ÈÏÎe ,ÈÏk‰ ·b ÏÚ65. «««¿ƒ¿≈««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«
˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈˆe¯a‰ eLc˜˙È ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«¿«≈ƒ««ƒ∆≈«»«

?„·Ïa ÈÏkaM ‰ÓÏ ‡l‡ „„Bn‰66:e¯Ó‡È ‡lL È„k «≈∆»¿«∆«¿ƒƒ¿«¿≈∆……¿
ÏÁÏ ˙¯L ÈÏkÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ67. ƒƒƒ¿ƒ»≈¿…

הכלי 63) מן שנופל "ומה כתנאֿקמא. צ. במנחות משנה
שם). (רש"י בירוצין" היינו שנתמלא, כלומר,64)לאחר

ראה  בפנים. אלא לקדשה בחוץ נמשחה לא היבש מדת
ממה  זאת ולמדו יט. הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"א
אותם, – אותם" ויקדש "וימשחם א) ז, (במדבר שנאמר

מבחוץ. היבש מדת המקדש 65)למעט כלי בהלכות ראה
כ,66)שם. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפ"ג וראה

מדעת. אלא מקדשין אין השרת כלי שם 67)כי בגמרא
לתנאֿקמא  שגם רבינו סובר אבל יוסי, ר' דברי לפי כן אמרו

למלך). (משנה כן לומר צריך

.È?ÔÈˆe¯aa ÔÈOBÚ eÈ‰ ‰Ó68¯Á‡ Á·Ê ÌL LÈ Ì‡ ∆»ƒ«≈ƒƒ≈»∆««≈
‰ÈÏa eÏÒtÈ - eÏ Ì‡Â ,BnÚ e·È¯˜È -69Â‡Ï Ì‡Â ;70 «¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ«
ÁaÊn‰ Ô‰a ÔÈˆi˜Ó -71. ¿«¿ƒ»∆«ƒ¿≈«

והכוונ 68) צ: שם אבל ברייתא שנתקדשו, הלח לבירוצי ה
ט.ב  הלכה למעלה כמבואר גמורים, חולין הם היבש ירוצי

ליפסל 69) הבירוצין נתקדשו אחר, זבח שם שיש "שכיון
לנו, "ואם שכתב: שם ברש"י ועיין משנה). (כסף בלינה"
לא  אם אף פוסלת שלינה הרי אחר", זבח שם שאין לפי

במשנהֿלמלך. וראה אחר, זבח שם לדעת 70)היה
זבח  שם היה כשלא המדובר למעלה) (ראה כסףֿמשנה
לא  שהרי בלינה, נפסלים אינם שלנו, שאףֿעלֿפי אחר,
וגם  אחר, זבח להם כשאין המדובר רש"י, ולדעת נתקדשו.

לנו. משנה 71)לא (פ"ד בשקלים הוא וכן בברייתא. שם
בפ"ז  וראה הכהנים, סגן חנניה רבי לדעת נסכים במותר ד)
בגמרא  מפרש מקיצין ולשון יג. הלכה המקדש כלי מהלכות
בקינוח  שמביא כאדם שהוא שם) רש"י ועיין יב: (שבועות
(שמואלֿ שנאמר כמו קיץ, מלשון והוא מתיקה, מיני סעודה
מקריבין  כלומר, לנערים, לאכול והקיץ הלחם ב) טז, ב
שאינם  מגדים מיני כמו אלא תמידין, לשם שלא אותם

משנה). (כסף הסעודה מעיקר

.‡È?„ˆÈk72Ì‰a ÔÈÁ˜BÏ73ÌMÏ ¯Oa‰ ,˙BÏBÚ ≈«¿ƒ»∆«»»«≈
.ÌÈ‰kÏ ˙B¯BÚ‰Â¿»«…¬ƒ

המזבח.72) את בהם היין 73)מקיצים את פודים כלומר,
כלי  בהלכות עוד וראה עולות. בדמיהם וקונים והשמן

שם. המקדש

.·ÈÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ÌÈÎÒ ÏL ÔÓM‰ ÌÚ ˙Ïq‰74˙‡ «…∆ƒ«∆∆∆¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆
ÔÈi‰75Ô·kÚÓ ÔÈi‰ ‡ÏÂ ,76˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈÎÒp‰ ‡ÏÂ . ««ƒ¿…««ƒ¿«¿»¿…«¿»ƒ¿«¿ƒ∆
Á·f‰77¯Á‡ ÂÈÎÒe ÌBi‰ Ba¯˜ Ì„‡ ‡È·Ó ‡l‡ , «∆«∆»≈ƒ»»»¿»«¿»»««

ÌÈÓÈ ‰¯OÚ78¯eaˆ „Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ .79‡lL ‡e‰Â . ¬»»»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒ¿∆…
,˙¯L ÈÏÎÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ;˙¯L ÈÏÎa ÌÈÎÒp‰ eL„»̃¿«¿»ƒƒ¿ƒ»≈¬»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»≈

‰ÈÏa eÏÒtÈ - eÏ Ì‡80. ƒ»ƒ»¿¿ƒ»

מד:74) במנחות ושמן 75)משנה סולת לו אין שאם
לבדו. היין מביא סולת 76)למנחה, מביא יין, לו אין שאם

שם  (תוספות זה את זה מעכבים והשמן הסולת אולם ושמן.
שאמרו: דמנחות, פ"ו בתוספתא נראה וכן הסולת). ד"ה
כי  ועלֿכרחנו זה", את זה מעכבין והסולת בהמה "נסכי

המוריה). (הר כנ"ל וסולת, בשמן אם 77)המדובר כלומר,
לבדו. זבחו את הוא מביא ויין, ושמן סולת לו אין

פ"ו.78) ומנחות פ"ה זבחים ותוספתא טו: מנחות
זבחים 79) ובתוספתא שם, במנחות כן מפורש יחיד, לענין

ולענין  ימים". עשרה עד ונסכיו היום זבחו מביא "אדם שם:
"מנחתם  פד.) (זבחים שאמרו ממה ללמוד יש ציבור
בחג, הציבור בקרבנות הוא זה ופסוק למחר", וכו' ונסכיהם
בציבור, כן לעשות אין לכתחילה אולם, שם. רש"י עיין
היין  על אלא שירה אומרים ואין שירה, טעון הקרבן שהרי
ד"ה  סוף ל: השנה לראש בתוספות ראה הקרבן, ועל

המוריה). (הר ותוספתא 80)ונתקלקלו עט. במנחות משנה
פ"ו. מנחות

.‚ÈÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈÎÒ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡81Ì‡È·È ‡Ï . ≈¿ƒƒ¿»ƒ∆»ƒ«Àƒ…¿ƒ≈
ÔÓ ‡ÏÂ ÈL ¯OÚnÓ ‡ÏÂ ‰Óe¯z‰ ÔÓ ‡Ï…ƒ«¿»¿…ƒ«¬≈≈ƒ¿…ƒ

ÌÈ¯eka‰82ÔÓ dÓÁÏ ‡È·nL ,‰„Bz elÙ‡Â . «ƒƒ«¬ƒ»∆≈ƒ«¿»ƒ
¯OÚn‰83ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈÎÒ e‡È·È ‡Ï ,84. ««¬≈…»ƒ¿»ƒ∆»ƒ«Àƒ

מן 81) אלא יביאו לא מקום בכל "ונסכים פב. שם משנה
ומעילה 82)החולין". פ"ח, ומנחות פ"א, שקלים תוספתא

ומן  הטבל מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין פ"א:
שני  ממעשר תרומתו, ניטלה שלא ראשון ממעשר התרומה,
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שבעה  משקל היין מן או המים מן מחזקת "והרביעית שם
בקירוב". דינר וחצי דינרין עשירית 55)עשר שהוא

לו). טז, (שמות הלכה 56)האיפה ביכורים מהלכות בפ"ו
ובחלה  ב, משנה פ"א עדיות לרבינו בפיה"מ גם וראה טו.

מנחות. למסכת הקדמתו ובסוף ו, משנה פ"ב

.Á„ÈÁÈ ˙ÁÓ ÔÈa ,˙BÁn‰ B‡ ÌÈÎÒp‰ ÔÈ„„BnLk¿∆¿ƒ«¿»ƒ«¿»≈ƒ¿«»ƒ
¯eaˆ ˙ÁÓ ÔÈa57ÏL ‰cÓa B˙B‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿ƒ»∆

ÏÈ‡Ï ÌÈL ÏL B‡ ¯tÏ ÌÈB¯OÚ ‰LÏL58‡l‡ , ¿»∆¿ƒ«»∆¿«ƒ»«ƒ∆»
Lc˜na ‰È‰L „Á‡ ÔB¯OÚa Ïk‰ „„BÓ59ÔÎÂ . ≈«…¿ƒ»∆»∆»»«ƒ¿»¿≈

Lc˜naL B˙cÓa B˙B‡ ÔÈ„„BÓ ÌÈÎÒ ÏL ÔÓM‰60. «∆∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»
Lc˜naL ‚la - „ÈÁi‰ ˙BÁÓ ÏL ÔÓLÂ61ÔÈÓk . ¿∆∆∆ƒ¿«»ƒ«…∆«ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈbl‰ ÔÈÓ Ck ˙BB¯OÚ‰62. »∆¿»ƒ¿««Àƒ

גֿד.57) הלכות פי"ב להלן פז.58)ראה במנחות משנה
הפסוקים. מן זאת למדו פז:) (שם ראה 59)ובגמרא שם,

טז. הלכה המקדש כלי מהלכות שהיו 60)בפ"א כלומר,
כמו  ההין, ורביעית ההין ושלישית ההין חצי במקדש
הראוי  לקרבן בהן מדה בכל למדוד במשנה) (שם ששנינו

יז. הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"א וראה משנה 61)לו.
פח. כר'62)שם ולא תנאֿקמא וכדברי במשנה, שם

החכמים  לפי זאת נלמד פט. שם ובברייתא יעקב. בן אליעזר
וגו' הוא דל "ואם כא) יד, (ויקרא עני במצורע שנאמר ממה
לימד  – שמן" ולוג למנחה בשמן בלול אחד סולת ועשרון

(שמן). לוג שטעון עשרון (כל) על

.ËÈˆe¯a63ÔB¯OÚ‰ ·b ÔÈ‡L ,ÏÁ - ˙ÏÒ ÏL ˙Bcn‰ ≈≈«ƒ∆…∆…∆≈«»ƒ»
L„˜64„¯BÈ ‡e‰L ÈÙÏ ,L„˜ - ÔÓM‰Â ÔÈi‰ Èˆe¯·e . …∆≈≈««ƒ¿«∆∆…∆¿ƒ∆≈

ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ÈÏÎe ,ÈÏk‰ ·b ÏÚ65. «««¿ƒ¿≈««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«
˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈˆe¯a‰ eLc˜˙È ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«¿«≈ƒ««ƒ∆≈«»«

?„·Ïa ÈÏkaM ‰ÓÏ ‡l‡ „„Bn‰66:e¯Ó‡È ‡lL È„k «≈∆»¿«∆«¿ƒƒ¿«¿≈∆……¿
ÏÁÏ ˙¯L ÈÏkÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ67. ƒƒƒ¿ƒ»≈¿…

הכלי 63) מן שנופל "ומה כתנאֿקמא. צ. במנחות משנה
שם). (רש"י בירוצין" היינו שנתמלא, כלומר,64)לאחר

ראה  בפנים. אלא לקדשה בחוץ נמשחה לא היבש מדת
ממה  זאת ולמדו יט. הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"א
אותם, – אותם" ויקדש "וימשחם א) ז, (במדבר שנאמר

מבחוץ. היבש מדת המקדש 65)למעט כלי בהלכות ראה
כ,66)שם. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפ"ג וראה

מדעת. אלא מקדשין אין השרת כלי שם 67)כי בגמרא
לתנאֿקמא  שגם רבינו סובר אבל יוסי, ר' דברי לפי כן אמרו

למלך). (משנה כן לומר צריך

.È?ÔÈˆe¯aa ÔÈOBÚ eÈ‰ ‰Ó68¯Á‡ Á·Ê ÌL LÈ Ì‡ ∆»ƒ«≈ƒƒ≈»∆««≈
‰ÈÏa eÏÒtÈ - eÏ Ì‡Â ,BnÚ e·È¯˜È -69Â‡Ï Ì‡Â ;70 «¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ«
ÁaÊn‰ Ô‰a ÔÈˆi˜Ó -71. ¿«¿ƒ»∆«ƒ¿≈«

והכוונ 68) צ: שם אבל ברייתא שנתקדשו, הלח לבירוצי ה
ט.ב  הלכה למעלה כמבואר גמורים, חולין הם היבש ירוצי

ליפסל 69) הבירוצין נתקדשו אחר, זבח שם שיש "שכיון
לנו, "ואם שכתב: שם ברש"י ועיין משנה). (כסף בלינה"
לא  אם אף פוסלת שלינה הרי אחר", זבח שם שאין לפי

במשנהֿלמלך. וראה אחר, זבח שם לדעת 70)היה
זבח  שם היה כשלא המדובר למעלה) (ראה כסףֿמשנה
לא  שהרי בלינה, נפסלים אינם שלנו, שאףֿעלֿפי אחר,
וגם  אחר, זבח להם כשאין המדובר רש"י, ולדעת נתקדשו.

לנו. משנה 71)לא (פ"ד בשקלים הוא וכן בברייתא. שם
בפ"ז  וראה הכהנים, סגן חנניה רבי לדעת נסכים במותר ד)
בגמרא  מפרש מקיצין ולשון יג. הלכה המקדש כלי מהלכות
בקינוח  שמביא כאדם שהוא שם) רש"י ועיין יב: (שבועות
(שמואלֿ שנאמר כמו קיץ, מלשון והוא מתיקה, מיני סעודה
מקריבין  כלומר, לנערים, לאכול והקיץ הלחם ב) טז, ב
שאינם  מגדים מיני כמו אלא תמידין, לשם שלא אותם

משנה). (כסף הסעודה מעיקר

.‡È?„ˆÈk72Ì‰a ÔÈÁ˜BÏ73ÌMÏ ¯Oa‰ ,˙BÏBÚ ≈«¿ƒ»∆«»»«≈
.ÌÈ‰kÏ ˙B¯BÚ‰Â¿»«…¬ƒ

המזבח.72) את בהם היין 73)מקיצים את פודים כלומר,
כלי  בהלכות עוד וראה עולות. בדמיהם וקונים והשמן

שם. המקדש

.·ÈÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ÌÈÎÒ ÏL ÔÓM‰ ÌÚ ˙Ïq‰74˙‡ «…∆ƒ«∆∆∆¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆
ÔÈi‰75Ô·kÚÓ ÔÈi‰ ‡ÏÂ ,76˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈÎÒp‰ ‡ÏÂ . ««ƒ¿…««ƒ¿«¿»¿…«¿»ƒ¿«¿ƒ∆
Á·f‰77¯Á‡ ÂÈÎÒe ÌBi‰ Ba¯˜ Ì„‡ ‡È·Ó ‡l‡ , «∆«∆»≈ƒ»»»¿»«¿»»««

ÌÈÓÈ ‰¯OÚ78¯eaˆ „Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ .79‡lL ‡e‰Â . ¬»»»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒ¿∆…
,˙¯L ÈÏÎÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ;˙¯L ÈÏÎa ÌÈÎÒp‰ eL„»̃¿«¿»ƒƒ¿ƒ»≈¬»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»≈

‰ÈÏa eÏÒtÈ - eÏ Ì‡80. ƒ»ƒ»¿¿ƒ»

מד:74) במנחות ושמן 75)משנה סולת לו אין שאם
לבדו. היין מביא סולת 76)למנחה, מביא יין, לו אין שאם

שם  (תוספות זה את זה מעכבים והשמן הסולת אולם ושמן.
שאמרו: דמנחות, פ"ו בתוספתא נראה וכן הסולת). ד"ה
כי  ועלֿכרחנו זה", את זה מעכבין והסולת בהמה "נסכי

המוריה). (הר כנ"ל וסולת, בשמן אם 77)המדובר כלומר,
לבדו. זבחו את הוא מביא ויין, ושמן סולת לו אין

פ"ו.78) ומנחות פ"ה זבחים ותוספתא טו: מנחות
זבחים 79) ובתוספתא שם, במנחות כן מפורש יחיד, לענין

ולענין  ימים". עשרה עד ונסכיו היום זבחו מביא "אדם שם:
"מנחתם  פד.) (זבחים שאמרו ממה ללמוד יש ציבור
בחג, הציבור בקרבנות הוא זה ופסוק למחר", וכו' ונסכיהם
בציבור, כן לעשות אין לכתחילה אולם, שם. רש"י עיין
היין  על אלא שירה אומרים ואין שירה, טעון הקרבן שהרי
ד"ה  סוף ל: השנה לראש בתוספות ראה הקרבן, ועל

המוריה). (הר ותוספתא 80)ונתקלקלו עט. במנחות משנה
פ"ו. מנחות

.‚ÈÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈÎÒ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡81Ì‡È·È ‡Ï . ≈¿ƒƒ¿»ƒ∆»ƒ«Àƒ…¿ƒ≈
ÔÓ ‡ÏÂ ÈL ¯OÚnÓ ‡ÏÂ ‰Óe¯z‰ ÔÓ ‡Ï…ƒ«¿»¿…ƒ«¬≈≈ƒ¿…ƒ

ÌÈ¯eka‰82ÔÓ dÓÁÏ ‡È·nL ,‰„Bz elÙ‡Â . «ƒƒ«¬ƒ»∆≈ƒ«¿»ƒ
¯OÚn‰83ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈÎÒ e‡È·È ‡Ï ,84. ««¬≈…»ƒ¿»ƒ∆»ƒ«Àƒ

מן 81) אלא יביאו לא מקום בכל "ונסכים פב. שם משנה
ומעילה 82)החולין". פ"ח, ומנחות פ"א, שקלים תוספתא

ומן  הטבל מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין פ"א:
שני  ממעשר תרומתו, ניטלה שלא ראשון ממעשר התרומה,
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וכו'". נפדו שלא עלי 83)והקדש "הרי שאמר: כגון
פט"ז  להלן וראה פא: (שם המעשר" מן ולחמה היא תודה,

יז). מקום".84)הלכה בכל "ונסכים פב: במשנה שם
"והקריב  ד) טו, (במדבר שנאמר משום שם, להלן וראה
לגבוה  צד בהן יהיה ולא משלו, שיהיה עד קרבנו, המקריב

כלל".

.„ÈÏ‡˜ÊÁÈ ¯ÙÒa ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÎÒp‰ È¯eÚL Ïk85 »ƒ≈«¿»ƒ»¬ƒ¿≈∆¿∆¿≈
ÌL ÌÈ·e˙k‰ ‰„B·Ú‰ È¯„ÒÂ ˙Ba¯w‰ Ô˙B‡ ÔÈÓeƒ¿«»«»¿»¿ƒ¿≈»¬»«¿ƒ»
‡È·p‰ ‡l‡ ,˙B¯B„Ï ÔÈ‚‰B ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈ‡elÓ Ôlk -À»ƒƒ≈¿≈¬ƒ¿∆»«»ƒ
˙kÁ ÌÚ ÔÈ‡eln‰ ÔÈ·È¯˜Ó eÈ‰È „ˆÈk L¯Ùe ‰eƒ̂»≈≈≈«ƒ¿«¿ƒƒ«ƒƒƒ¬À«
ÈLÈÏL ˙Èa ‰aiLk ÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈa ÁaÊn‰86. «ƒ¿≈«ƒ≈«∆∆«»ƒ«¿∆ƒ»∆«ƒ¿ƒƒ

מה.85) ביחזקאל 86)פרק הפסוק על הקשו מה. במנחות
תמים  בקר בן פר תקח לחודש באחד "בראשון יח) (שם,
יוחנן, א"ר היא. עולה "חטאת, – המקדש" את וחטאת
מילואים  אמר, אשי רב לדורשה. עתיד אליהו זו פרשה
רבינו  ופסק משה". בימי שהקריבו כדרך עזרא, בימי הקריבו
השלישי  הבית על הם אלו נבואה שדברי ומפרש אשי. כרב
בית  על היא יחזקאל של שהנבואה כפירש"י, מפרש (ולא
נוהגים  שאינם קרבנות הקריבו שני שבבית וכמו שני),
בבית  גם יקריבו כן משה, בימי שהקריבו כמו לדורות,
וברמב"ן  ג, כלל המצוות בספר וראה משנה). (לחם שלישי

שם. אסתר במגילת

.ÂËÁaÊn‰ ˙kÁa ÌÈ‡ÈOp‰ e·È¯˜‰L ÌLÎe87 ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¬À««ƒ¿≈«
˙aLa e·È¯˜‰Â ˙B¯B„Ï Ô˙BÓk ÔÈ‡L ÌÈ¯·c88Ck , ¿»ƒ∆≈¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«»»

L¯ÙÓ ¯L‡k „È˙ÚÏ ˙aLa B˙kÁ ·È¯˜Ó ‡ÈOp‰«»ƒ«¿ƒ¬À»¿«»∆»ƒ«¬∆¿…»
ÌL89ÌÈ‡a‰ ‡¯ÊÚ ÈÓÈa e·È¯˜‰L ˙Ba¯˜ ÔÎÂ . »¿≈»¿»∆ƒ¿ƒƒ≈∆¿»«»ƒ

È·M‰Ó90Ï·‡ .˙B¯B„Ï ÔÈ‚‰B ÔÈ‡Â eÈ‰ ÌÈ‡elÓ - ≈«¿ƒƒƒ»¿≈»¬ƒ¿¬»
˙B¯B„Ï ÌÈ‚‰Bp‰ ÌÈ¯·c91eL¯tL ‰¯Bz È¯·c Ì‰92 ¿»ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿≈»∆≈«¿

Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡ ,ea¯ ‰LÓ ÈtÓ Ìe˜ÈzÚ‰L BÓk¿∆∆¿ƒƒƒ∆«≈≈¿ƒ¬≈∆
Ú¯‚Ï ÔÈ‡Â93. ¿≈ƒ¿…«

ז.87) ט.88)במדבר קטן ד.89)מועד מו, ביחזקאל
הקריבו 90) הגולה בני מהשבי "הבאים לה: ח, פרק עזרא

ישראל, כל על שניםֿעשר פרים ישראל, לאלקי עולות
חטאת  צפירי ושבעה, שבעים כבשים וששה, תשעים אילים

לה'". עולה הכל הפסוק 91)שניםֿעשר, על ו. בהוריות
שחטאת  אפשר וכו', עולה "הכל מקשים, עולה" "הכל הנ"ל
מה  כעולה, הכל אלא חטאת), צפירי גם היו (הלא עולה?
בסוף, שם ומסיק נאכלת", לא חטאת אף נאכלת, לא עולה
כי  רבינו לפי הדברים וכוונת היתה, שעה הוראת כי

היו. דֿו.92)מילואים הלכות למעלה 93)למעלה ראה
ה. הלכה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עולה 1) או שלמים קרבן להביא הרוצים שנים דין יבואר בו

ממומר. או מגוי קרבן מקבלים ואם בשותפות,

.‡˙eÙzLa ‰ÏBÚ B‡ ÌÈÓÏL ‡È·‰Ï eˆ¯L ÌÈL2 ¿«ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒ»¿À»
‰·„a ÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÔÈ‡È·Ó -3‡B·È ÛBÚ elÙ‡Â . ¿ƒƒ≈¿∆∆≈ƒ¿»»«¬ƒ»
˙eÙzLa4. ¿À»

(ויקרא,2) ב'ספרא' זאת ולמדו ב. קד, מנחות משנה,
"תקריבו  ב) א, (ויקרא הפסוק מן ה"א) פ"ג דנדבה, דיבורא
ובשלמים  שנים". נדבת באה שהיא "מלמד – קרבנכם" את
לה'", שלמים זבח יקריב כי "ואיש כא) כב, (שם נאמר
השותפין. את לרבות ה"ז) פ"ז (אמור ב'ספרא' זה ולמדו

לכל 3) קרבנו יקריב אשר אומר, רבי "תניא, שם: במנחות,
באין  הכל יח) (שם, לה'" יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם
באים  אינם ואשם שחטאת מכאן ומשמע בשותפות".
תמורה  - ב ו, הוריות - א נ, ביומא שאמרו ומה בשותפות,
הכיפורים, יום של פר היינו שותפות", של "חטאת ב: טז,

המוריה'). ('הר ציבור של דבר העלם פר שנאמר 4)או
וגו'", והקריב לה' קרבנו עולה העוף מן "ואם יד) א, (שם
מלמד  "והקריב, ה"א): פ"ח (ויקרא ב'ספרא' מזה ולמדו

שנים". נדבת באה שהיא

.·ÌÈ„·Ú B‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡Â5Ïk ÔÈ‡È·Ó ¿∆»¬»ƒ¿∆»»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ»
Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ï·‡ .˙Ba¯w‰«»¿»¬»»¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ≈∆

„·Ïa ˙BÏBÚ ‡l‡6¯Ó‡pL ,7‡Ï ¯Î Ôa „iÓe : ∆»ƒ¿«∆∆¡«ƒ«∆≈»…
ÌÎÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ e·È¯˜˙8ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ elÙ‡ . «¿ƒ∆∆∆¡…≈∆¬ƒ«»

È¯Îp‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó9‰„B·Ú „·BÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒƒ«»¿ƒ««ƒ∆≈¬»
‰¯Ê10ÌÈÓÏL Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .11˙BÁÓ ‡ÏÂ12 »»¬»≈¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ¿…¿»

˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ‡ÏÂ13˙B‡a ÔÈ‡L ˙BÏBÚ ÔÎÂ . ¿…«»«¬»¿≈∆≈»»
È¯Îp‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰·„e ¯„a14ÔB‚k , ¿∆∆¿»»≈¿«¿ƒ»ƒ«»¿ƒ¿

˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ15˙B‡a ÔÈ‡L ˙BÏBÚÓ da ‡ˆBiÎÂ «∆∆¿«≈»≈∆≈»»
.‰·„ ÌeMÓ ‡ÏÂ ¯„ ÌeMÓƒ∆∆¿…ƒ¿»»

הגר 5) ומן ישראל מבית איש "איש יח) כב, (שם שנאמר
לרבות  "בישראל, ה"א) שם (אמור וב'ספרא' בישראל",

ועבדים". כרבי 6)נשים ולא ב. עג, במנחות עקיבא כרבי
הגלילי. המומין.7)יוסי אלה"8)בפרשת "מכל וגו':

אתה  לוקח מקריב, את אין מומין) מבעלי =) אלה "מכל –
ועי' ה"א, פ"ב זרה עבודה ('ירושלמי' ומקריב" תמימים
"את  שנאמר ומכיון איש). איש ד"ה שם מנחות 'תוספות'
פ"ז  שם ב'ספרא' (ראה עולה היינו ולחם אלקיכם", לחם
אחר. קרבן ולא מקריבים הם עולה שרק ללמוד יש – הי"ב)
שנאמר  ממה זאת למדו ג:) וחולין שם, (מנחות ובבבלי
לכל  קרבנו יקריב אשר וגו' ישראל מבית איש "איש (שם)
איש" "איש לעולה", לה' יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם
– כישראל" ונדבות נדרים שנודרים הגויים את לרבות

בלבד". עולה אלא לי אין נחלקו 9)"לעולה, שם, במנחות
סובר  הגלילי יוסי שרבי הגלילי, יוסי ורבי עקיבא רבי
ותודה, שלמים וכן ועצים, ולבונה ויין עופות אפילו שמביא
לי  אין לעולה", לה' יקריבו "אשר וסובר חולק עקיבא ורבי
עוף, ממעט לא עקיבא רבי כי רבינו וסובר בלבד, עולה אלא
ב  פג, זבחים ראה סתם, עולה מכלל יוצא אינו עוף כי
כאן. רוקח' ב'מעשה וראה המוריה'). ו'הר (כסףֿמשנה

אין 10) בישראל כי ואף ונדבות. נדרים ממנו מקבלין
זהו  ה"ד), להלן (ראה לעבודהֿזרה ממוכר קרבנות מקבלים
"מכם  מכם", יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא  שנאמר משום
מקבלים. מגויים אבל המומר", את להוציא כולכם, ולא
להוציא  =) חלקתי "בכם – "מכם" ה.) (חולין חז"ל ודרשו
ולא  ישראל"), מבית איש "איש שם נאמר שהרי המומר, את
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מתנדבים, עבודהֿזרה, עובדי גם שכולם, =) באומות
מהם)". ראה 11)ומקבלים שם, במנחות עקיבא כרבי

שהם  ה"ג בתחילת להלן ועי' ההלכה. בתחילת למעלה
לעולה. "אלו 12)קרבים ששנינו שמה אמרו, שם במנחות

אלא  אינו עכו"ם", מנחת לכהנים, ושיריהן נקמצות מנחות
(ראה  עקיבא רבי לדעת ולא הגלילי, יוסי רבי לדעת
מנחה  מביא הגוי אין עקיבא לרבי כי רבינו ודעת למעלה),
וה'תוספות' עכו"ם, שלמי ד"ה שם רש"י כדעת (ולא כלל
אלא  מנחה מביא עקיבא לרבי שאף בישראל, ד"ה סא: שם

עולה). כמו לה' כליל כולה פ"א 13)שהיא בשקלים
זבים  קיני וכותי) גוי של =) מידם מקבלים "ואין מ"ה:
ונידב  שנידר כל הכלל זה ואשמות. חטאות יולדות וקיני
לפני  היה (וכן שם אחרות ובנוסחאות וכו'". מידם  מקבלין
נדרים  מהם מקבלין "אבל שם): המשנה, בפירוש רבינו

ו  חטאות (לפני ונדבות בכותי אלא אינו וזה וכו'". אשמות
אבל  ישוב, אולי לכפרה, שנתכוין שכיון כגוי). שעשאוהו
המשנה, (פירוש ואשמות חטאות מהם מקבלין אין הגויים
דבריהם  לכל כגויים שיהיו הכותים על שגזרו ואחר שם).
המשנה, (פירוש ואשמות חטאות מביאים אינם הם גם –

"לכל 14)שם). יח) כב, (ויקרא שנאמר שם. שקלים
וב'ספרא' – ב עג, מנחות ראה נדבותם", ולכל נדריהם
ד, (שם מהפסוק דרשו ה"א) פ"א דחובה, דיבורא (ויקרא,
"בני  – תחטא" כי נפש לאמר, ישראל בני אל "דבר ב)
(פירוש  חטאת" מביאין הגוים ואין חטאת, מביאין ישראל

שם). מקבלים 15)הרא"ש "ואין שם שקלים, מס' ראה
- ונידב שנידר כל הכלל, זה וכו'. יולדת וקיני וכו' מידם
מידן". מקבלין אין - ונידב נידר שאינו כל מידן, מקבלים

.‚˙BÏBÚ Ô˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó - ÌÈÓÏL ‡È·‰L È¯Î16; »¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»
ÌÈÓÏL ¯„ .ÌÈÓMÏ BaÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L17Ì˙e ∆»≈»ƒƒ«»«ƒ»«¿»ƒ¿»»

Ï‡¯OÈÏ18ÔÈÏÎB‡ - Ï‡¯OÈÏ Ô‰a ¯tk˙iL ˙Ó ÏÚ ¿ƒ¿»≈«¿»∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ
Ô‰ÎÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Ï‡¯OÈ ÈÓÏLk ÌÈÏ‡¯Oi‰ Ô˙B‡»«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»»¿…≈

.ÔÏÎB‡ Ô‰k -…≈¿»

העכו"ם,16) שלמי הונא, רב "אמר ב: עג, א. עג, במנחות
איבעית  סברא. אימא ואיבעית קרא, אימא איבעית עולות.
היא  כוונתו =) לשמים לבו כוכבים עובד סברא, אימא
שם), רש"י – שיאכלו ולא לשמים כליל קרבנותיו שיהיו
שם) (ויקרא לעולה" לה' יקריבו "אשר קרא אימא ואיבעית

ליהוי. עולה דמקרבי, שם.17)כל (כלומר,18)מנחות,
נראה  (וכן ישראל בו שיתכפר מנת על נדרו: בשעת התנה כן
ושלמיו, עולתו "המוכר הרי כן, לא שאם שם). הגמרא לשון
מהל' בפ"ד וראה ב. פט, בפסחים כמפורש כלום". עשה לא

ה"ח). מעילה

.„‡¯OÈ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓ ‡e‰L Ï19ÏlÁÓ B‡ ƒ¿»≈∆»«¬»»»¿«≈
‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL20ÏÏk Ôa¯˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -21. «»¿«¿∆¿»≈¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»

ÌÈ¯Îp‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜nL ,‰ÏBÚ‰ elÙ‡22ÔÈ‡ , ¬ƒ»»∆¿«¿ƒ»ƒ«»¿ƒ≈
Èk Ì„‡ :¯Ó‡pL .‰f‰ ¯Óen‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ»ƒ«»«∆∆∆¡«»»ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓL‰ ÈtÓ .ÌkÓ ·È¯˜È23‡ÏÂ - 'ÌkÓ' : «¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»»¿ƒ∆¿…
¯Óen‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ,ÌÎlk24¯ÓeÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .25 À¿∆¿ƒ∆«»¬»ƒ»»»

˙B¯·Ú ¯‡LÏ26˙Ba¯w‰ Ïk epnÓ ÔÈÏa˜Ó -27È„k , ƒ¿»¬≈¿«¿ƒƒ∆»«»¿»¿≈
‰·eL˙a ¯ÊÁiL28ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰Â ‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ ‰È‰ . ∆«¬…ƒ¿»»»»«¬≈»¿¿À¿»

ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa ,da Ïb¯‰Â d˙BOÚÏ Úe„ÈÂ29ÔÈa ¿»««¬»¿À¿«»≈¿«¿ƒ≈
ÔB·‡˙Ï30‰¯·Ú d˙B‡Ï Ôa¯˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -31. ¿≈»≈¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»¬≈»

ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa ,·ÏÁ ÏÎ‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»ƒ∆¡…≈∆≈¿«¿ƒ
·ÏÁ ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ,ÔB·‡˙Ï ÔÈa32ÔÈ‡ - ˙‡hÁ ‡È·‰Â ≈¿≈»¿»«¿»«≈∆¿≈ƒ«»≈

.epnÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ»ƒ∆

בזדון.19) עבודהֿזרה המחלל 20)עובד אבל כל. לעין
בעירובין  ראה אחרת, לעבירה כמומר הוא הרי בצנעא, שבת

א. בחולין 21)סט, הדברים ומקור אחרת. עבירה על אף
כולכם, ולא "מכם ב) א, (שם מכם" יקריב כי "אדם א: ה,
להביא  הבהמה" "מן וכו', התורה) (לכל המומר את להוציא
מכאן  אחת), לעבירה מומרים =) לבהמה שדומים אדם בני
אחד) לדבר (מומר ישראל מפושעי קרבנות מקבלין אמרו
בפרהסיא  שבתות ולחלל היין את לנסך המומר מן חוץ וכו'
בעבודהֿ המודה כל כי התורה, לכל למומר דומים (שהם
שבת  המחלל כן וכמו (שם). כולה התורה בכל ככופר זרה,
שחסֿוחלילה  שקר, עדות ומעיד במעשיו כופר בפרהסיא,
שם). רש"י ראה בראשית, במעשה הקב"ה שבת לא

ה"ב.22) למעלה ראה עבודהֿזרה. העובדים אלה אפילו
שם.23) עבודהֿזרה 24)חולין, ועובדי (שם). התורה לכל

כולה, התורה לכל כמומרים הם הרי בפרהסיא שבת ומחללי
מין 25)כנ"ל. הוא הרי להכעיס, המומר אבל לתיאבון,

ופ"ד  ה"ב, זרה עבודה מהל' ופי"א ה"ט, תשובה מהל' (פ"ג
להלן). וראה ה"י, רוצח אחת 26)מהל' לעבירה כלומר,

שבת. וחילול מעבודהֿזרה חוץ שבתורה, העבירות מיתר
עליה,27) מומר שהוא זו, עבירה על לכפר הבא מקרבן חוץ

להלן. מקבלין 28)ראה אמרו, "מכאן בחולין: שם
בתשובה. בהן שיחזרו כדי ישראל מפושעי קרבנות

מין,29) הוא שהרי לדבר, אין שעליו להכעיס, בין כלומר,
אפילו  אלא למעלה), (ראה קרבן שום ממנו מקבלים ואין
מקבלים  אין – אחרות עבירות על קרבנות שמביא לתיאבון,
וראה  עליה. מומר שהוא עבירה אותה על קרבן ממנו

רוקח'. לו 30)ב'מעשה אין אם אלא איסור אוכל שאינו
ד,31)היתר. (ויקרא הארץ "מעם אמרו: - ב ה, בחולין

רבי  משום אומר יוסי בן שמעון רבי למומר. פרט כז),
השב  כב) (שם, ואשם" בשגגה תעשינה לא "אשר שמעון,
שגגתו, על קרבן מביא בתשובה) ישוב יידע אם =) מידיעתו
רב  ואמר וכו'. שגגתו על קרבן מביא אינו מידיעתו שב אינו
איכא  הדם, על קרבן והביא חלב לאכול מומר המנונא,
ולרבי  ממנו. מקבלין ולא שמו, מומר (לתנאֿקמא בינייהו
שם) רש"י ממנו, ומקבלין בדם, הוא מידיעתו שב שמעון,
חלב  לאכול שמומר מודים הכל יא.) (בהוריות אמר ורבא
לו  ונתחלף לתאבון נבלה באוכל הכא אלא לדם, מומר אינו
אכיל  דלתיאבון כיון (תנאֿקמא) סבר מר קמיפלגי, בשומן
דאילו  כיון יוסי) בן שמעון (רבי סבר ומר הוא, מומר במזיד,
הוא". מומר לאו – דאיסורא אכל לא דהתירא אשתכח
כתנאֿקמא  שסובר א. פנים: בשני לומר יש רבינו ובדעת
לדעת  שמעון כרבי שסובר ב. כאן). (כסףֿמשנה רבא לדעת
וראה  ה"ב). שגגות מהל' בפ"ב (לחםֿמשנה המנונא רב

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



קסי zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - zah c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מתנדבים, עבודהֿזרה, עובדי גם שכולם, =) באומות
מהם)". ראה 11)ומקבלים שם, במנחות עקיבא כרבי

שהם  ה"ג בתחילת להלן ועי' ההלכה. בתחילת למעלה
לעולה. "אלו 12)קרבים ששנינו שמה אמרו, שם במנחות

אלא  אינו עכו"ם", מנחת לכהנים, ושיריהן נקמצות מנחות
(ראה  עקיבא רבי לדעת ולא הגלילי, יוסי רבי לדעת
מנחה  מביא הגוי אין עקיבא לרבי כי רבינו ודעת למעלה),
וה'תוספות' עכו"ם, שלמי ד"ה שם רש"י כדעת (ולא כלל
אלא  מנחה מביא עקיבא לרבי שאף בישראל, ד"ה סא: שם

עולה). כמו לה' כליל כולה פ"א 13)שהיא בשקלים
זבים  קיני וכותי) גוי של =) מידם מקבלים "ואין מ"ה:
ונידב  שנידר כל הכלל זה ואשמות. חטאות יולדות וקיני
לפני  היה (וכן שם אחרות ובנוסחאות וכו'". מידם  מקבלין
נדרים  מהם מקבלין "אבל שם): המשנה, בפירוש רבינו

ו  חטאות (לפני ונדבות בכותי אלא אינו וזה וכו'". אשמות
אבל  ישוב, אולי לכפרה, שנתכוין שכיון כגוי). שעשאוהו
המשנה, (פירוש ואשמות חטאות מהם מקבלין אין הגויים
דבריהם  לכל כגויים שיהיו הכותים על שגזרו ואחר שם).
המשנה, (פירוש ואשמות חטאות מביאים אינם הם גם –

"לכל 14)שם). יח) כב, (ויקרא שנאמר שם. שקלים
וב'ספרא' – ב עג, מנחות ראה נדבותם", ולכל נדריהם
ד, (שם מהפסוק דרשו ה"א) פ"א דחובה, דיבורא (ויקרא,
"בני  – תחטא" כי נפש לאמר, ישראל בני אל "דבר ב)
(פירוש  חטאת" מביאין הגוים ואין חטאת, מביאין ישראל

שם). מקבלים 15)הרא"ש "ואין שם שקלים, מס' ראה
- ונידב שנידר כל הכלל, זה וכו'. יולדת וקיני וכו' מידם
מידן". מקבלין אין - ונידב נידר שאינו כל מידן, מקבלים

.‚˙BÏBÚ Ô˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó - ÌÈÓÏL ‡È·‰L È¯Î16; »¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»
ÌÈÓÏL ¯„ .ÌÈÓMÏ BaÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L17Ì˙e ∆»≈»ƒƒ«»«ƒ»«¿»ƒ¿»»

Ï‡¯OÈÏ18ÔÈÏÎB‡ - Ï‡¯OÈÏ Ô‰a ¯tk˙iL ˙Ó ÏÚ ¿ƒ¿»≈«¿»∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ
Ô‰ÎÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Ï‡¯OÈ ÈÓÏLk ÌÈÏ‡¯Oi‰ Ô˙B‡»«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»»¿…≈

.ÔÏÎB‡ Ô‰k -…≈¿»

העכו"ם,16) שלמי הונא, רב "אמר ב: עג, א. עג, במנחות
איבעית  סברא. אימא ואיבעית קרא, אימא איבעית עולות.
היא  כוונתו =) לשמים לבו כוכבים עובד סברא, אימא
שם), רש"י – שיאכלו ולא לשמים כליל קרבנותיו שיהיו
שם) (ויקרא לעולה" לה' יקריבו "אשר קרא אימא ואיבעית

ליהוי. עולה דמקרבי, שם.17)כל (כלומר,18)מנחות,
נראה  (וכן ישראל בו שיתכפר מנת על נדרו: בשעת התנה כן
ושלמיו, עולתו "המוכר הרי כן, לא שאם שם). הגמרא לשון
מהל' בפ"ד וראה ב. פט, בפסחים כמפורש כלום". עשה לא

ה"ח). מעילה

.„‡¯OÈ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓ ‡e‰L Ï19ÏlÁÓ B‡ ƒ¿»≈∆»«¬»»»¿«≈
‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL20ÏÏk Ôa¯˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -21. «»¿«¿∆¿»≈¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»

ÌÈ¯Îp‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜nL ,‰ÏBÚ‰ elÙ‡22ÔÈ‡ , ¬ƒ»»∆¿«¿ƒ»ƒ«»¿ƒ≈
Èk Ì„‡ :¯Ó‡pL .‰f‰ ¯Óen‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ»ƒ«»«∆∆∆¡«»»ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓL‰ ÈtÓ .ÌkÓ ·È¯˜È23‡ÏÂ - 'ÌkÓ' : «¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»»¿ƒ∆¿…
¯Óen‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ,ÌÎlk24¯ÓeÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .25 À¿∆¿ƒ∆«»¬»ƒ»»»

˙B¯·Ú ¯‡LÏ26˙Ba¯w‰ Ïk epnÓ ÔÈÏa˜Ó -27È„k , ƒ¿»¬≈¿«¿ƒƒ∆»«»¿»¿≈
‰·eL˙a ¯ÊÁiL28ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰Â ‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ ‰È‰ . ∆«¬…ƒ¿»»»»«¬≈»¿¿À¿»

ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa ,da Ïb¯‰Â d˙BOÚÏ Úe„ÈÂ29ÔÈa ¿»««¬»¿À¿«»≈¿«¿ƒ≈
ÔB·‡˙Ï30‰¯·Ú d˙B‡Ï Ôa¯˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -31. ¿≈»≈¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»¬≈»

ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa ,·ÏÁ ÏÎ‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»ƒ∆¡…≈∆≈¿«¿ƒ
·ÏÁ ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ,ÔB·‡˙Ï ÔÈa32ÔÈ‡ - ˙‡hÁ ‡È·‰Â ≈¿≈»¿»«¿»«≈∆¿≈ƒ«»≈

.epnÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ»ƒ∆

בזדון.19) עבודהֿזרה המחלל 20)עובד אבל כל. לעין
בעירובין  ראה אחרת, לעבירה כמומר הוא הרי בצנעא, שבת

א. בחולין 21)סט, הדברים ומקור אחרת. עבירה על אף
כולכם, ולא "מכם ב) א, (שם מכם" יקריב כי "אדם א: ה,
להביא  הבהמה" "מן וכו', התורה) (לכל המומר את להוציא
מכאן  אחת), לעבירה מומרים =) לבהמה שדומים אדם בני
אחד) לדבר (מומר ישראל מפושעי קרבנות מקבלין אמרו
בפרהסיא  שבתות ולחלל היין את לנסך המומר מן חוץ וכו'
בעבודהֿ המודה כל כי התורה, לכל למומר דומים (שהם
שבת  המחלל כן וכמו (שם). כולה התורה בכל ככופר זרה,
שחסֿוחלילה  שקר, עדות ומעיד במעשיו כופר בפרהסיא,
שם). רש"י ראה בראשית, במעשה הקב"ה שבת לא

ה"ב.22) למעלה ראה עבודהֿזרה. העובדים אלה אפילו
שם.23) עבודהֿזרה 24)חולין, ועובדי (שם). התורה לכל

כולה, התורה לכל כמומרים הם הרי בפרהסיא שבת ומחללי
מין 25)כנ"ל. הוא הרי להכעיס, המומר אבל לתיאבון,

ופ"ד  ה"ב, זרה עבודה מהל' ופי"א ה"ט, תשובה מהל' (פ"ג
להלן). וראה ה"י, רוצח אחת 26)מהל' לעבירה כלומר,

שבת. וחילול מעבודהֿזרה חוץ שבתורה, העבירות מיתר
עליה,27) מומר שהוא זו, עבירה על לכפר הבא מקרבן חוץ

להלן. מקבלין 28)ראה אמרו, "מכאן בחולין: שם
בתשובה. בהן שיחזרו כדי ישראל מפושעי קרבנות

מין,29) הוא שהרי לדבר, אין שעליו להכעיס, בין כלומר,
אפילו  אלא למעלה), (ראה קרבן שום ממנו מקבלים ואין
מקבלים  אין – אחרות עבירות על קרבנות שמביא לתיאבון,
וראה  עליה. מומר שהוא עבירה אותה על קרבן ממנו

רוקח'. לו 30)ב'מעשה אין אם אלא איסור אוכל שאינו
ד,31)היתר. (ויקרא הארץ "מעם אמרו: - ב ה, בחולין

רבי  משום אומר יוסי בן שמעון רבי למומר. פרט כז),
השב  כב) (שם, ואשם" בשגגה תעשינה לא "אשר שמעון,
שגגתו, על קרבן מביא בתשובה) ישוב יידע אם =) מידיעתו
רב  ואמר וכו'. שגגתו על קרבן מביא אינו מידיעתו שב אינו
איכא  הדם, על קרבן והביא חלב לאכול מומר המנונא,
ולרבי  ממנו. מקבלין ולא שמו, מומר (לתנאֿקמא בינייהו
שם) רש"י ממנו, ומקבלין בדם, הוא מידיעתו שב שמעון,
חלב  לאכול שמומר מודים הכל יא.) (בהוריות אמר ורבא
לו  ונתחלף לתאבון נבלה באוכל הכא אלא לדם, מומר אינו
אכיל  דלתיאבון כיון (תנאֿקמא) סבר מר קמיפלגי, בשומן
דאילו  כיון יוסי) בן שמעון (רבי סבר ומר הוא, מומר במזיד,
הוא". מומר לאו – דאיסורא אכל לא דהתירא אשתכח
כתנאֿקמא  שסובר א. פנים: בשני לומר יש רבינו ובדעת
לדעת  שמעון כרבי שסובר ב. כאן). (כסףֿמשנה רבא לדעת
וראה  ה"ב). שגגות מהל' בפ"ב (לחםֿמשנה המנונא רב

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - zah c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ז. שגגות מהל' הוא 32)בפ"ג כי ממנו נעלם כלומר,
חלב.

.‰ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BÏBÚ33Ô‰nÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ »¿≈»ƒ≈¿ƒƒƒ»∆
ÌÈÎÒ34Ï·‡ ;‰Îk ‰OÚÈ Á¯Ê‡‰ Ïk :¯Ó‡pL , ¿»ƒ∆∆¡«»»∆¿»«¬∆»»¬»

¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ·¯˜ Ì‰ÈkÒ35eOÚz ‰Îk :¯Ó‡pL , ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ∆ƒ∆∆¡«»»«¬
Ì¯tÒÓk „Á‡Ï36ÔÈ‡L ;‰ÎÈÓÒ ˙BeÚË ÔÈ‡Â . »∆»¿ƒ¿»»¿≈»¿¿ƒ»∆≈

Ï‡¯OÈa ‡l‡ ‰ÎÈÓÒ37ÌÈLa ‡ÏÂ ÌÈL‡a ,38. ¿ƒ»∆»¿ƒ¿»≈«¬»ƒ¿…¿»ƒ

ה"ב.33) למעלה (כמו 34)ראה אותם כופין אין כלומר,
מקור  נסכים. להביא פא:) מנחות ראה לישראל, שכופין
אזרח  רבנן, דתנו להא תנא "מאן ב: עג, שם הדברים
נסכים, מביא הגוי ואין נסכים מביא אזרח יג), טו, (במדבר
(שם, ככה תלמודֿלומר נסכים, טעונה עולתו תהא לא יכול
אחרינא  מידי אין, עולה אמר הא עקיבא, רבי ואי וכו'. יב)
=) חברתה" וכל עולה עקיבא, רבי אימא ואיבעית וכו'. לא
מפרשים' כה'יש ומפרש עקיבא, כרבי רבינו ופסק נסכיה).
שאין  אלא לומר בא לא "אזרח" כי שם, מקובצת' שב'שיטה
לישראל  שכופין כמו קרבנו עם נסכים להביא הגוי את כופין
שכתב  כמו מביא, – להביא רצה אם אבל שם), (מנחות
ממדינה  עולתו ששלח הגוי "וכן ה"ג: שקלים מהל' בפ"ד
מתרומת  נסכיהם יביאו נסכים, דמי עמה שלח ולא אחרת
ובנוסחא  נסכים. עמה משלח – רצה שאם הרי הלשכה",
שם, רוקח' ב'מעשה ראה וכו'", ששלח מי "וכן שם: אחרת

כאן. המוריה' ו'הר הלשכה,35)ובלחםֿמשנה מתרומת
פ"ז  סוף המשניות בפירוש וכן שם, שקלים בהל ' ראה
הכוונה  ציבור, משל שאומר מקום "ובכל וז"ל: דשקלים,

הלשכה". מתרומת שיביא העולות 36)בו שכל לעיכובא,
נסכים. טעונות ונלמד 37)וכו' א. צג, מנחות משנה,

בני  – ישראל" "בני ב) א, (ויקרא שנאמר ממה שם, בגמרא
ה"ח. להלן וראה סומכין, העכו"ם ואין סומכין, ישראל

ואין 38) סומכין, ישראל "בני – ישראל" "בני (שם) שנאמר
ה"ח. להלן וראה טז:). (חגיגה סומכות" ישראל בנות

.Â‰Ó‰a ˙Ba¯˜ Ïk39„ÈÁi‰ ·È¯˜iL40‰·BÁ ÔÈa , »»¿¿¿≈»∆«¿ƒ«»ƒ≈»
‰·„ ÔÈa41Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ,42ÔÈiÁ Ô‰Lk43ÔÓ ıeÁ ; ≈¿»»≈¬≈∆¿∆≈«ƒƒ

ÁÒt‰Â ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰44ÏÚ B„È CÓÒÂ :¯Ó‡pL . «¿¿««¬≈¿«∆«∆∆¡«¿»«»«
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ba¯˜ L‡¯45Ôa¯˜ ÏkL , …»¿»ƒƒ«¿»»¿∆»»¿»

.¯OÚÓe ¯BÎ·e ÁÒtÓ ıeÁ ,ÚÓLna««¿»ƒ∆«¿«¬≈

(דיבורא 39) ויקרא 'ספרא' ראה הצאן, מן ובין הבקר מן בין
ה"ה). פ"ד קרבנות 40)דנדבה, רוב כי ה"י, להלן ראה

סמיכה. טעונין אינם ומנחות 41)הציבור ה"ג, שם 'ספרא'
ב. א.42)צג, צב, מנחות פ"ב 43)משנה, שם, 'ספרא'

ב. סב, שם ובגמרא א. סא, א. צד, מנחות ומשנה ה"א,
א.44) צב, משנה ה"דֿו,45)שם, פי"ז שם ב'ספרא'

ב. צב, ובמנחות

.Ê‰ÎÈÓÒ ÔeÚË BÈ‡ ÛBÚ‰46ÔÈcL ˙BÚn‰ Ïk ÔÎÂ . »≈»¿ƒ»¿≈»«»∆ƒ»
˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·kL ,‰·„ ÏL ˙B·zÏ eÏÙiL∆ƒ¿«≈∆¿»»∆¿»≈«¿¿ƒ¿

ÌÈÏ˜L47Ô˙B‡ ÏÚa ÔÈ‡ - ˙BÏBÚ e‡B·È ÔlkL ¿»ƒ∆À»»≈««»
‰ÏBÚ‰ d˙B‡ ÏÚ CÓBÒ ˙BÚn‰48‰ÈÏÚ ‡È·Ó BÈ‡Â , «»≈«»»»¿≈≈ƒ»∆»

¯eaˆ ÏMÓ ‰ÈÎÒ ‡l‡ ,ÌÈÎÒ49‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»ƒ∆»¿»∆»ƒ∆ƒ¿««ƒ∆»»
Ô‰k50¯ÓLÓ ÈL‡ ÏL d¯BÚÂ d˙„B·Ú -51. …≈¬»»¿»∆«¿≈ƒ¿»

העולה",46) ראש על ידו "וסמך ד) א, (ויקרא שנאמר
העוף", לעולת פרט "העולה, ה"ז: פ"ד שם ב'ספרא' ודרשו

ב. כח, בגיטין גם הי"ד.47)וראה ופ"ג ה"ג, פ"ב
ב.48) כ, תמורה שכיון 49)משנה, ומשום שם. משנה,

סמיכה  בהם ואין ציבור, קרבנות הן הרי לתיבות, שנפלו
משלו. נסכים מביא אינו הטעם ומאותו ה"י). להלן (ראה
לעיכובא  שהוא "ככה" יג) טו, (במדבר בהם שכתוב ומכיון

ספר'). ('קרית ציבור משל נסכים מביא בפ"ד 50)– וראה
בא  זה הרי קרבן, לו שהיה כהן כי ה"ז, המקדש  כלי מהל'
קרבנו  של והעור וכו', שירצה יום בכל ומקריבו למקדש

שלו. קרבנו.51)ואכילתו זה שאין משום שם, משנה

.ÁÔÈÎÓBÒ Ïk‰52ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,53„·ÚÂ «…¿ƒ≈≈≈∆¿»»¿∆∆
È¯ÎÂ ‡ÓeÒÂ ‰M‡Â54CÓBÒ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡Â .55ÔÈ‡L ; ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿≈«»ƒ«≈∆≈

„È ‡Ï - B„È CÓÒÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏÚaa ‡l‡ ‰ÎÈÓÒ¿ƒ»∆»«¿»ƒ∆∆¡«¿»«»…«
BÁeÏL ‡ÏÂ Bc·Ú „È ‡ÏÂ BzL‡56. ƒ¿¿…««¿¿…¿

א.52) צג, מנחות קרבן 53)משנה, אביהם (כשהביא
וראה  ה"ו). שם ופ"ג ה"ה, כפרה מחוסרי מהל' (פ"א עבורם
קטו). מצוה חינוך' וב'מנחת שם, חדשים' ב'תוספות

חרש 54) לכולם: טעם נתנו בגמרא, ושם שלהם. בקרבנות
נתמעטה  אשה שם), (מנחות, הם דעה בני לאו וקטן שוטה
סומכים  ישראל בני ישראל", "בני ב) א, (שם שנאמר ממה
אינו  ועבד ה"ה). למעלה (וראה סומכות ישראל בנות ואין
וסומא, שם. חינוך' ב'מנחת ראה לאשה, שהוקש מפני סומך
פר  על העדה זקני מסמיכת ב'גזירהֿשוה' שם בגמרא למדו
שהרי  בסומא, שאינה טו) ד, (שם ציבור של דבר העלם
אינה  סמיכה כל כן כמו בסנהדרין, להיות ראוי אינו סומא
מה  (שם) נתמעט וגוי שם). המשנה, בפירוש (ראה בסומא
סומכים, ישראל "בני – ישראל" "בני ב) א, (שם שנאמר

ה"ה. למעלה וראה סומכים", הגוים משנה,55)ואין
שם. ב.56)מנחות צג, מנחות

.Ë„Á‡ Á·Ê e‡È·‰L ‰MÓÁ57ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ôlk -58 ¬ƒ»∆≈ƒ∆«∆»À»¿ƒ»»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê59˙Á‡ ˙·a Ôlk eÎÓÒiL ‡Ï ,60ÈÓ . ∆««∆…∆ƒ¿¿À»¿«««ƒ

˙nL61ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ Ba¯˜ ÁÈp‰Â62BL¯BÈ È¯‰ - ∆≈¿ƒƒ«»¿»»¿»ƒ¬≈¿
ÂÈÏÚ CÓBÒÂ B‡È·Ó63ÂÈÎÒ ‡È·Óe64. ¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿»»

ה"א.57) למעלה במשנה,58)ראה - ב צג, מנחות
כל  לרבות "קרבנו" ה"א ופי"ז ה"א, פ"ב ויקרא ו'ספרא'
לסמיכה. בקרבן) שנשתתפו חבורה =) חוברין בעלי

ה"ג.59) פ"ו דחובה דיבורא ויקרא, ו'ספרא' שם, תוספתא
דוד'60) ו'חסדי ספר' ('קרית הי"ג להלן ראה חציצה, משום

חוצץ" אינו במינו ש"מין (ואףֿעלֿפי שם). בתוספתא,
בדבר  אלא זה אין – הי"ב) לולב מהל' ופ"ז לז: (סוכה
שאנו  בסמיכה, אבל בלבד, בנגיעה אלא בו צורך שאין
כחו  בכל סמיכה כאן אין הי"א), (להלן כחו" ל"כל צריכים

הקרבן). במשנה.61)על - א צב, אבל 62)מנחות
(פ"ד  תמות בעליה שמתו חטאת שהרי לא, ואשמות חטאות
באשם  מתה, שבחטאת וכל ה"א), המוקדשין פסולי מהל'
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הי"ד). (שם שיסתאב עד ולמדו 63)ירעה שם. משנה,
"המר  י) כז, (ויקרא שנאמר תמורה, מדין צג.) (שם זאת
הקדש, מתחילת הקדש סוף ולמידים ממיר. שהיורש ימיר",
אף  הקרבן, כבעל הוא שהרי ממיר, יורש הקדש תחילת מה

סומך. יורש – הקדש שהוא 64)סוף שכיון שם. משנה,
ה"ח) (למעלה סומך אינו השליח שהרי כשליח, ואינו סומך
פ"ט  מנחות גדול' ('אור הקרבן בעל כמו נסכים מביא –

מ"ח).

.È¯eav‰ ˙Ba¯˜a ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡65È˙MÓ ıeÁ , ≈¿ƒ»¿»¿¿«ƒƒ¿≈
¯·c ÌÏÚ‰ ¯t ÏÚÂ ÁlzLn‰ ¯ÈÚO ÏÚ :˙BÎÈÓÒ66. ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿«≈«¿««∆¿≈»»

ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ ‰LÏLe67‰Ê ¯·„Â . ¿»ƒ««¿∆¿ƒ¿ƒ»»¿»»∆
ÈzL ‡l‡ ¯eava ÔÈ‡L ,ea¯ ‰LÓ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ∆«≈∆≈«ƒ∆»¿≈

˙BÎÈÓÒ68. ¿ƒ

אלא 65) בתורה סמיכה הוזכרה שלא א. צב, מנחות משנה
יחיד. מפורש 66)בקרבנות שבשניהם שם. משנה,

ד, (שם נאמר ציבור, של דבר העלם בפר סמיכה: שצריכים
ובשעיר  הפר", ראש על ידיהם את העדה זקני "וסמכו טו)
על  ידיו שתי את אהרן וסמך כא), טז, (שם נאמר המשתלח
המדברה". עתי איש ביד ושלח וגו', החי השעיר ראש

סנהדרין 67) במשנה הוא כן ציבור. של דבר העלם פר על
ציבור) של דבר העלם פר ראש על =) זקנים "סמיכת א: ב,
אומר  יהודה רבי שמעון. רבי דברי בשלשה, עגלה ועריפת
רבי  שאמרו: ואףֿעלֿפי שמעון. כרבי רבינו ופסק בחמשה,
הרי  – מו:) (עירובין יהודה כרבי הלכה שמעון, ורבי יהודה
ומפורש  שמעון, כרבי פסקו הלכות שבכמה מז.) (שם אמרו
ה"א, מסוטה ופ"ט ה"ב, מסנהדרין פ"א ב'ירושלמי' אמרו
דברי  ונראין וכו', בעריפה יהודה רבי דברי נראין רבי, "אמר

בסמיכה". שמעון "אמר 68)רבי א: צב, במנחות הוא כן
בציבור". סמיכות שתי גמירי רבינא,

.‡È‰¯ÊÚa ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡69- ‰¯ÊÚÏ ıeÁ CÓÒ . ≈¿ƒ∆»»¬»»»«»¬»»
ÌÈÙaÓ CÓBÒÂ ¯ÊBÁ70„ÓBÚ Ôa¯w‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»»«««»¿»≈
B„È ÒÈÎ‰Â ıeÁa71‰¯Lk B˙ÎÈÓÒ - CÓÒÂ ÌÈÙÏ72. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ»¿≈»

BÁk ÏÎa CÓÒiL ‡e‰Â73.¯B‰Ë ‡l‡ CÓBÒ ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ¿…¿»…¿≈≈∆»»
CÓÒ - ‡Óh‰ CÓÒ Ì‡Â74. ¿ƒ»««»≈»«

ה'",69) לפני לרצונו אותו "יקריב ג) א, (ויקרא שנאמר
ומקרא  העולה", ראש על ידו "וסמך השני בפסוק לו וסמוך
בעזרה. שהסמיכה מכאן וסמך", ה' "לפני לפניו נדרש

ה'70) "לפני ה"א): (פ"ד דנדבה דיבורא ויקרא, ב'ספרא'
בפנים". ויסמוך יחזור מבחוץ שסמך אע"פ וסמך,

להלן 71) ראה להיות, צריך וכן "ידיו". העתיק ספר' ב'קרית
להכניס 72)הי"ג. אפשר דסמיכה - א לב, בזבחים הוא כן
א:73)ידיו. לג, בזבחים שאמרו ומה שם. להלן ראה

ראשו  הסומך, כל יוסף רב אמר וכו', ולסמוך לידיה "ליעייל
אפשר" לא הילכך בעינן, כחו כל טעמא מאי מכניס, ורובו
לו  אפשר בהתאמצות אבל הרגילה, בדרך אלא זה אין –
('הר  ידיו אלא מכניס שאינו אףֿעלֿפי כחו בכל לסמוך

"וסמך 74)המוריה'). הפסוק מן למדו - א לב, בזבחים
בטהורים, דווקא שזו וכשם לשניה. אחת להשוות ושחט",
ומכיון  בטמאים. ולא בטהורים אלא אינו השניה כן כמו

כשרה" שחיטתם ששחטו הפסולין "כל שנינו: שבשחיטה
טמא. הוא אם אף בדיעבד שכשירה בסמיכה, הואֿהדין –

.·ÈÔÈËÁBL ÔÈÎÓBqL ÌB˜n·e75‰ÎÈÓÒÏ ÛÎ˙Â . «»∆¿ƒ¬ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰ËÈÁL76- ‰‰ML B‡ ¯Á‡ ÌB˜Óa ËÁL Ì‡Â . ¿ƒ»¿ƒ»«¿»«≈∆»»

‰¯Lk B˙ËÈÁL77‡È‰ ‰ÂˆÓ È¯ÈL ‰ÎÈÓq‰Â .78. ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»¿»≈ƒ¿»ƒ
ÏÚ Û‡Â .˙·kÚÓ dÈ‡Â ,¯tk - CÓÒ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…»«ƒ≈¿≈»¿«∆∆¿««

¯tk ‡Ï el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ ÔÎ Èt79. ƒ≈«¬ƒ»»¿ƒ…ƒ≈

הטעימו:75) צג:) (שם ובגמרא א. צג, במנחות משנה
שוחטין, - שסומכין בעזרה) מקום באותו =) "במקום
זה  אין אחר, במקום ישחט שאם שחיטה", לסמיכה שתיכף

ולמדו 76)"תיכף". מיד. ישחוט אלא ישהה, שלא היינו
ממה  ה"א) פ"ד דנדבה, דיבורא (ויקרא, ב'ספרא' זאת
שסומכין  "במקום ושחט", – "וסמך דֿה) א, (ויקרא שנאמר
אמרו  השהיה, ושיעור שחיטה". לסמיכה ותיכף שוחטין, –
הליכת  כדי שהה שאם כל) ד"ה לט. (סוטה ב'תוספות'
הרמ"א  פסק וכן הפסק. הוא בודאי אמות, ושתים עשרים
לבציעת  ידים נטילת שבין הפסק לענין קסו, סי' באו"ח
ג. ס"ק שם והגר"א ג, ס"ק שם במ"א וראה הפת,

היתה 77) שהרי כשרה, הסמיכה – שמח' 'אור לדעת
שלא  לעזרה מחוץ בסמך מהֿשאיןֿכן ה', לפני במקומה
(ראה  בפנים ולסמוך לחזור שצריך ה', לפני כסמיכה היתה
מפרשים  משנה' וה'כסף ספר' ה'קרית אבל הי"א), למעלה
לפי  כשרה, אינה שהסמיכה אף כשרה, שהשחיטה
(וממה  ההלכה. בהמשך ראה מעכבת, אינה שהסמיכה
אני  קורא שם, שהיו הסמיכות "כל א: לג, בזבחים שאמרו
שהיה  (=מצורע) מזה חוץ שחיטה לסמיכה תיכף עליהן
במקום  שאינה שסמיכה נראה וכו'", ניקנור בשערי
היא, כשרה סמיכה – לשחיטה תיכף לא וגם השחיטה,

סומך?). הוא למה כן, לא א.78)שאם צג, מנחות משנה,
גם  שכן הכפרה, עיקר ואינה שיריים שהיא מצוה והיינו
פי"ט  (להלן מעכבים אינם ליסוד, הנשפכים הדם שיירי

מן 79)ה"ד). מצוה קיים לא כלומר, ב. צג, שם ברייתא,
מכפרת  סמיכה וכי ד), א, (ויקרא ונרצה "וסמך המובחר.
הדם  "כי יא) יז, (שם שנאמר בדם, אלא כפרה אין והלא
שיירי  לסמיכה עשאה שאם לך לומר אלא יכפר", בנפש הוא

וכיפר". כיפר, לא כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה,

.‚ÈBÁk ÏÎa CÓÒÏ CÓBq‰ CÈ¯ˆÂ80ÂÈ„È ÈzLa81ÏÚ ¿»ƒ«≈ƒ¿…¿»…ƒ¿≈»»«
‰Ó‰a‰ L‡¯82ÏÚ ‡Ï - ‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ :¯Ó‡pL , …«¿≈»∆∆¡««…»…»…«

ev‰¯‡83ÔÈ„„v‰ ÏÚ ‡ÏÂ84ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ . ««»¿…««¿»ƒ¿…ƒ¿∆»»≈≈
‰Ó‰a‰ ÔÈ·e ÂÈ„È85. »»≈«¿≈»

סמיכה 80) שמעֿמינה חמא, בר רמי "אמר ב: טז, בחגיגה
חגיגה  מהל' ובפ"א הי"א, למעלה וראה בעינן", כחו בכל

אמר 81)ה"ט. ע"ב), (שם ובגמרא א. צג, מנחות משנה,
המשתלח) בשעיר כא, טז, (ויקרא קרא דאמר לקיש, ריש
בנה  זה שתי, וכתיב ידו, כתיב ידיו", שתי את אהרן "וסמך

ש  כאן הרי ידו, בהמה) (בסמיכת שנאמר מקום כל תים,אב:
אחת). ידו =) אחת הכתוב לך שיפרט שם.82)עד משנה,

"ולא  (2 528 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"י מנחות ובתוספתא
זו". גבי על זו ידיו מניח ב.83)היה צג, שם ברייתא,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



קסג zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - zah c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הי"ד). (שם שיסתאב עד ולמדו 63)ירעה שם. משנה,
"המר  י) כז, (ויקרא שנאמר תמורה, מדין צג.) (שם זאת
הקדש, מתחילת הקדש סוף ולמידים ממיר. שהיורש ימיר",
אף  הקרבן, כבעל הוא שהרי ממיר, יורש הקדש תחילת מה

סומך. יורש – הקדש שהוא 64)סוף שכיון שם. משנה,
ה"ח) (למעלה סומך אינו השליח שהרי כשליח, ואינו סומך
פ"ט  מנחות גדול' ('אור הקרבן בעל כמו נסכים מביא –

מ"ח).

.È¯eav‰ ˙Ba¯˜a ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡65È˙MÓ ıeÁ , ≈¿ƒ»¿»¿¿«ƒƒ¿≈
¯·c ÌÏÚ‰ ¯t ÏÚÂ ÁlzLn‰ ¯ÈÚO ÏÚ :˙BÎÈÓÒ66. ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿«≈«¿««∆¿≈»»

ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ ‰LÏLe67‰Ê ¯·„Â . ¿»ƒ««¿∆¿ƒ¿ƒ»»¿»»∆
ÈzL ‡l‡ ¯eava ÔÈ‡L ,ea¯ ‰LÓ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ∆«≈∆≈«ƒ∆»¿≈

˙BÎÈÓÒ68. ¿ƒ

אלא 65) בתורה סמיכה הוזכרה שלא א. צב, מנחות משנה
יחיד. מפורש 66)בקרבנות שבשניהם שם. משנה,

ד, (שם נאמר ציבור, של דבר העלם בפר סמיכה: שצריכים
ובשעיר  הפר", ראש על ידיהם את העדה זקני "וסמכו טו)
על  ידיו שתי את אהרן וסמך כא), טז, (שם נאמר המשתלח
המדברה". עתי איש ביד ושלח וגו', החי השעיר ראש

סנהדרין 67) במשנה הוא כן ציבור. של דבר העלם פר על
ציבור) של דבר העלם פר ראש על =) זקנים "סמיכת א: ב,
אומר  יהודה רבי שמעון. רבי דברי בשלשה, עגלה ועריפת
רבי  שאמרו: ואףֿעלֿפי שמעון. כרבי רבינו ופסק בחמשה,
הרי  – מו:) (עירובין יהודה כרבי הלכה שמעון, ורבי יהודה
ומפורש  שמעון, כרבי פסקו הלכות שבכמה מז.) (שם אמרו
ה"א, מסוטה ופ"ט ה"ב, מסנהדרין פ"א ב'ירושלמי' אמרו
דברי  ונראין וכו', בעריפה יהודה רבי דברי נראין רבי, "אמר

בסמיכה". שמעון "אמר 68)רבי א: צב, במנחות הוא כן
בציבור". סמיכות שתי גמירי רבינא,

.‡È‰¯ÊÚa ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡69- ‰¯ÊÚÏ ıeÁ CÓÒ . ≈¿ƒ∆»»¬»»»«»¬»»
ÌÈÙaÓ CÓBÒÂ ¯ÊBÁ70„ÓBÚ Ôa¯w‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»»«««»¿»≈
B„È ÒÈÎ‰Â ıeÁa71‰¯Lk B˙ÎÈÓÒ - CÓÒÂ ÌÈÙÏ72. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ»¿≈»

BÁk ÏÎa CÓÒiL ‡e‰Â73.¯B‰Ë ‡l‡ CÓBÒ ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ¿…¿»…¿≈≈∆»»
CÓÒ - ‡Óh‰ CÓÒ Ì‡Â74. ¿ƒ»««»≈»«

ה'",69) לפני לרצונו אותו "יקריב ג) א, (ויקרא שנאמר
ומקרא  העולה", ראש על ידו "וסמך השני בפסוק לו וסמוך
בעזרה. שהסמיכה מכאן וסמך", ה' "לפני לפניו נדרש

ה'70) "לפני ה"א): (פ"ד דנדבה דיבורא ויקרא, ב'ספרא'
בפנים". ויסמוך יחזור מבחוץ שסמך אע"פ וסמך,

להלן 71) ראה להיות, צריך וכן "ידיו". העתיק ספר' ב'קרית
להכניס 72)הי"ג. אפשר דסמיכה - א לב, בזבחים הוא כן
א:73)ידיו. לג, בזבחים שאמרו ומה שם. להלן ראה

ראשו  הסומך, כל יוסף רב אמר וכו', ולסמוך לידיה "ליעייל
אפשר" לא הילכך בעינן, כחו כל טעמא מאי מכניס, ורובו
לו  אפשר בהתאמצות אבל הרגילה, בדרך אלא זה אין –
('הר  ידיו אלא מכניס שאינו אףֿעלֿפי כחו בכל לסמוך

"וסמך 74)המוריה'). הפסוק מן למדו - א לב, בזבחים
בטהורים, דווקא שזו וכשם לשניה. אחת להשוות ושחט",
ומכיון  בטמאים. ולא בטהורים אלא אינו השניה כן כמו

כשרה" שחיטתם ששחטו הפסולין "כל שנינו: שבשחיטה
טמא. הוא אם אף בדיעבד שכשירה בסמיכה, הואֿהדין –

.·ÈÔÈËÁBL ÔÈÎÓBqL ÌB˜n·e75‰ÎÈÓÒÏ ÛÎ˙Â . «»∆¿ƒ¬ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰ËÈÁL76- ‰‰ML B‡ ¯Á‡ ÌB˜Óa ËÁL Ì‡Â . ¿ƒ»¿ƒ»«¿»«≈∆»»

‰¯Lk B˙ËÈÁL77‡È‰ ‰ÂˆÓ È¯ÈL ‰ÎÈÓq‰Â .78. ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»¿»≈ƒ¿»ƒ
ÏÚ Û‡Â .˙·kÚÓ dÈ‡Â ,¯tk - CÓÒ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…»«ƒ≈¿≈»¿«∆∆¿««

¯tk ‡Ï el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ ÔÎ Èt79. ƒ≈«¬ƒ»»¿ƒ…ƒ≈

הטעימו:75) צג:) (שם ובגמרא א. צג, במנחות משנה
שוחטין, - שסומכין בעזרה) מקום באותו =) "במקום
זה  אין אחר, במקום ישחט שאם שחיטה", לסמיכה שתיכף

ולמדו 76)"תיכף". מיד. ישחוט אלא ישהה, שלא היינו
ממה  ה"א) פ"ד דנדבה, דיבורא (ויקרא, ב'ספרא' זאת
שסומכין  "במקום ושחט", – "וסמך דֿה) א, (ויקרא שנאמר
אמרו  השהיה, ושיעור שחיטה". לסמיכה ותיכף שוחטין, –
הליכת  כדי שהה שאם כל) ד"ה לט. (סוטה ב'תוספות'
הרמ"א  פסק וכן הפסק. הוא בודאי אמות, ושתים עשרים
לבציעת  ידים נטילת שבין הפסק לענין קסו, סי' באו"ח
ג. ס"ק שם והגר"א ג, ס"ק שם במ"א וראה הפת,

היתה 77) שהרי כשרה, הסמיכה – שמח' 'אור לדעת
שלא  לעזרה מחוץ בסמך מהֿשאיןֿכן ה', לפני במקומה
(ראה  בפנים ולסמוך לחזור שצריך ה', לפני כסמיכה היתה
מפרשים  משנה' וה'כסף ספר' ה'קרית אבל הי"א), למעלה
לפי  כשרה, אינה שהסמיכה אף כשרה, שהשחיטה
(וממה  ההלכה. בהמשך ראה מעכבת, אינה שהסמיכה
אני  קורא שם, שהיו הסמיכות "כל א: לג, בזבחים שאמרו
שהיה  (=מצורע) מזה חוץ שחיטה לסמיכה תיכף עליהן
במקום  שאינה שסמיכה נראה וכו'", ניקנור בשערי
היא, כשרה סמיכה – לשחיטה תיכף לא וגם השחיטה,

סומך?). הוא למה כן, לא א.78)שאם צג, מנחות משנה,
גם  שכן הכפרה, עיקר ואינה שיריים שהיא מצוה והיינו
פי"ט  (להלן מעכבים אינם ליסוד, הנשפכים הדם שיירי

מן 79)ה"ד). מצוה קיים לא כלומר, ב. צג, שם ברייתא,
מכפרת  סמיכה וכי ד), א, (ויקרא ונרצה "וסמך המובחר.
הדם  "כי יא) יז, (שם שנאמר בדם, אלא כפרה אין והלא
שיירי  לסמיכה עשאה שאם לך לומר אלא יכפר", בנפש הוא

וכיפר". כיפר, לא כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה,

.‚ÈBÁk ÏÎa CÓÒÏ CÓBq‰ CÈ¯ˆÂ80ÂÈ„È ÈzLa81ÏÚ ¿»ƒ«≈ƒ¿…¿»…ƒ¿≈»»«
‰Ó‰a‰ L‡¯82ÏÚ ‡Ï - ‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ :¯Ó‡pL , …«¿≈»∆∆¡««…»…»…«

ev‰¯‡83ÔÈ„„v‰ ÏÚ ‡ÏÂ84ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ . ««»¿…««¿»ƒ¿…ƒ¿∆»»≈≈
‰Ó‰a‰ ÔÈ·e ÂÈ„È85. »»≈«¿≈»

סמיכה 80) שמעֿמינה חמא, בר רמי "אמר ב: טז, בחגיגה
חגיגה  מהל' ובפ"א הי"א, למעלה וראה בעינן", כחו בכל

אמר 81)ה"ט. ע"ב), (שם ובגמרא א. צג, מנחות משנה,
המשתלח) בשעיר כא, טז, (ויקרא קרא דאמר לקיש, ריש
בנה  זה שתי, וכתיב ידו, כתיב ידיו", שתי את אהרן "וסמך

ש  כאן הרי ידו, בהמה) (בסמיכת שנאמר מקום כל תים,אב:
אחת). ידו =) אחת הכתוב לך שיפרט שם.82)עד משנה,

"ולא  (2 528 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"י מנחות ובתוספתא
זו". גבי על זו ידיו מניח ב.83)היה צג, שם ברייתא,
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בעיא 84) שם). (רש"י הלחיים על שסמך וכגון הראש. של
על  ש"ידו ביראה, אבא של מברייתא בגמרא, שם שנפשטה

הצדדין". על ידו ולא רבי 85)ראשו "בעי בגמרא שם
דבר  יהא שלא ובלבד תאֿשמע שתחוץ, מהו מטלית ירמיה,

הזבח". לבין בינו חוצץ

.„È?CÓBÒ „ˆÈÎÂ86- ÌÈL„˜ L„˜ Ôa¯w‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈«≈ƒ»»«»¿»…∆»»ƒ
ÔBÙˆa B„ÈÓÚÓ87„ÓBÚ CÓBq‰Â ,·¯ÚÓÏ ÂÈÙe «¬ƒ¿»»»¿«¬»¿«≈≈

ÈzL ÔÈa ÂÈ„È ÈzL ÁÈpÓe ,·¯ÚÓÏ ÂÈÙe Á¯ÊÓa¿ƒ¿»»»¿«¬»«ƒ«¿≈»»≈¿≈
ÂÈ¯˜88‰cÂ˙Óe ,89˙‡hÁ ÔBÚ ˙‡hÁ ÏÚ90ÏÚÂ , «¿»ƒ¿«∆««»¬«»¿«

ÌL‡ ÔBÚ ÌL‡91ÔBÚÂ ‰OÚ ÔBÚ ‰cÂ˙Ó ‰ÏÚ‰ ÏÚÂ , »»¬»»¿«»…»ƒ¿«∆¬¬≈«¬
‰OÚÏ ˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï92. …«¬∆∆ƒ««¬≈

א.86) לו, יומא שחיטתן 87)ברייתא, קדשים שקדשי
בית  מהל' בפ"ה וראה ה"בֿג. פ"ה להלן ראה בצפון,

צפון. מהו הט"ז, ובתוספתא 88)הבחירה שם. ברייתא,
קרניו". גבי על ידיו שתי "מניח (1 528 (עמוד פ"י מנחות

שם. ראשונים' ב'תוספת ה,89)וראה (במדבר שנאמר
והתודו  וגו' האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או "איש וֿז)
אצל  הוי דברים דוידוי "ומשמע עשו", אשר חטאתם את
אם  סמיכה, אלא בקרבן מעשה הקרבן לבעל ואין הקרבן,

ספר'). ('קרית יתודה" סמיכה בשעת על 90)כן כלומר,
שגגות, מהל' בפ"א ראה החטאת, מביא שעליו הזה החטא

חטאות. חייבי פירוט 91)פירוט שגגות מהל' בפ"ט ראה
תלוי. אשם חייבי – שם ובפ"ה ודאי, אשם חייבי

שם.92) ביומא עקיבא, כרבי

.ÂË?‰cÂ˙Ó „ˆÈk93ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ :¯ÓB‡94 ≈«ƒ¿«∆≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ
CÎÂ Ck È˙ÈOÚÂ95BÊÂ EÈÙÏ ‰·eL˙a Èz¯ÊÁÂ , ¿»ƒƒ»»»¿»«¿ƒƒ¿»¿»∆¿

ÌB˜Ó ÏÎa CÓBÒ - ÌÈÓÏL Ôa¯w‰ ‰È‰ .È˙¯tk«»»ƒ»»«»¿»¿»ƒ≈¿»»
‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‰ˆ¯iL96‰ËÈÁL ÌB˜Óa97,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆ƒ¿∆ƒ»¬»»ƒ¿¿ƒ»¿≈»∆ƒ

ÌÈÓÏM‰ ÏÚ ‰cÂ˙Ó BÈ‡L98È¯·c ¯ÓB‡ Ï·‡ , ∆≈ƒ¿«∆««¿»ƒ¬»≈ƒ¿≈
Á·L99. ∆«

ה"א.93) תשובה מהל' בפ"א כדעת 94)ראה שם, יומא
שהמתוודה 95)חכמים. ה"ה, תשובה מהל' פ"ב ראה

יומא. סוף 'ירושלמי' וראה החטא, לפרט שהרי 96)צריך
להלן  ראה בעזרה, מקום בכל ונשחטים הם, קלים קדשים

ה"בֿד. (למעלה 97)פ"ה שוחטין - שסומכין שבמקום
בו 98)הי"ב). כתוב ולא חטא, על באים אינם שהרי

הוא 99)"ונרצה". וכן שמח'), ('אור לתודה מזמור כמו
הפסוק: על כב) (ל, הימיםֿב לדברי יוסף רב בתרגום
– אבותיהם" אלקי לה' ומתודים שלמים זבחי "מזבחים
אלקי  ה' קדם ומהודן קודשיא נכסת דבחי "דבחין

נאֿנב). עמוד' מז כרך ב"סיני" ליינר (הגר"י דאבהתהון"
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ה'תש"פ  טבת ח' ראשון יום

-oipwxtq
mipkW zFkld¦§§¥¦

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נפלו,1) אם השותפין בין שיש המחיצות משפטי בו נתבארו

מגדירת  לזה זה לעשות לשכנים שיש ממה הדינין וקצת
המשותף. הרשות ומתיקון המחיצה

.‡Ï˙k2LÈ - ÏÙpL ,ÔÈÙzL ÈL ÔÈa ÏÈc·n‰ ,¯ˆÁ …∆»≈««¿ƒ≈¿≈À»ƒ∆»«≈
d·b „Ú B˙B·Ï B¯·Á ÏÚ ÛÎÏ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»ƒ¿≈∆»…«¬≈ƒ¿«…«

˙Bn‡ Úa¯‡3Ï·‡ ;‰Ê ˙‡ ‰Ê e‡¯È ‡lL È„k ,4¯˙È «¿««¿≈∆…ƒ¿∆∆∆¬»»≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ5B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -6„Á‡‰ ‰ˆ¯ . ««¿««≈¿«¿ƒ»»»∆»
Ï˙k‰ dÈa‚‰Â7Ì‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ8B¯·Á ‡a ¿ƒ¿ƒ««…∆≈««¿««ƒ»¬≈

ÔÈ·iÁÓ - Ô‰ÈÈaL Ï˙k‰ „‚k dB·b „Á‡ Ï˙k ‰·e»»…∆∆»»«¿∆∆«…∆∆≈≈∆¿«¿ƒ
B˜ÏÁ ÔzÏ B˙B‡9BÏ˙k „‚kL d·ba10‰a ?„ˆÈk . ƒ≈∆¿«…«∆¿∆∆»¿≈«»»

B¯·Á ‡·e ,˙Bn‡ ¯OÚ B‰Èa‚‰Â Ô‰ÈÈaL Ï˙k „Á‡∆»…∆∆≈≈∆¿ƒ¿ƒ∆∆«»¬≈
Bcˆa B‡ Bc‚k „Á‡ Ï˙k ‰·e11˙Èa BÏ ˙BOÚÏ12, »»…∆∆»¿∆¿¿ƒ«¬«ƒ
Bn‡ LL ¯Á‡‰ Ï˙k‰ dÈa‚‰ÂÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ˙ ¿ƒ¿ƒ««…∆»«≈≈«¿«¿ƒƒ≈

È¯‰L ;˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ÛÈÒBnL ˙Bn‡ ÈzLa B˜ÏÁ∆¿ƒ¿≈«∆ƒ««¿««∆¬≈
ÂÈOÚnÓ ‰‡¯13Ô‰a ‰ˆB¯ ‡e‰L14˜˜Á Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆ƒ«¬»∆∆»∆¿≈ƒ»«

Ô‰ÈÈaL Ï˙k‰ L‡¯a15˙B¯Bw‰ Ba ÁÈp‰Ï ÌB˜Ó16, ¿…«…∆∆≈≈∆»¿«ƒ««

‰¯B˜ ÂÈÏÚ ‰aL B‡17ÔÈÚL ˙B¯Bw‰L ‰ÏB„‚ ∆»»»»»¿»∆«ƒ¿»ƒ
Ôlk ˙Bn‡‰ LLa B˜ÏÁ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰ÈÏÚ18 »∆»¿«¿ƒƒ≈∆¿¿≈»«À»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡‰ ÏÚ B¯·Á ÛÈÒB‰L∆ƒ¬≈«»«¿««««ƒ∆…

Ï˙k‰ Ïk ‰a19ÏÎa ‰ˆB¯ ‡e‰L BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L ; »»»«…∆∆¬≈ƒ»«¿∆∆¿»
.‰f‰ d·b‰«…««∆

במשנה.2) ה. היזק 3)בבאֿבתרא למניעת השיעור שזהו
חידוש  כל ואין טז. הלכה פ"ב למעלה כמבואר ראיה,
ד) הלכה פ"ב (למעלה רבינו פסק שכבר אחרי זו, בהלכה
זה  את זה כופים שחלקו ושותפין היזק, שמיה ראיה שהיזק
אם  קלֿוחומר – ביניהם אמות ארבע גבוה כותל לעשות
השני  את אחד לכוף שיכולים ונפל, ביניהם כותל היה כבר
מארבע  שלמעלה הוא, החידוש עיקר אלא מחדש, לבנותו
ב:). בבאֿבתרא (גמרא זה את זה כופים אין אמות

שם.4) ראיה.5)משנה, היזק עוד אין אע"פ 6)שאז
(כסףֿמשנה). אמות ארבע על יתר הכותל היה שמקודם

השני.7) של השתתפותו בלא הוצאותיו משנה,8)על
בחצי 9)שם. זוכה הוא זה, ובתשלום לשלם. שעליו החצי

אותו  שמחייבין שכשם שניהם, של המקום שהרי הכותל,
הכותל  חצי הוא ונוטל חבירו, את מחייבין כן לשלם,

ומשנהֿלמלך). (מגידֿמשנה למעלה 10)עלֿכרחו אבל
(שם  נחמן וכרב בסמוך, רבינו כהדגמת חייב, אינו מכתלו
לא  - סמך דלא למאי סמך, - דסמך "למאי שאמר: ו.)
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לכולה". סמך לפלגא, "סמך שאמר: הונא כרב ודלא סמך",
ב'תוספות' שם (ועיין הגובה שיעור לעניין רבינו ומפרשה

סמך). "סמך 11)ד"ה סתם נאמר ה.) (שם במשנה [שהרי
סמך  בין משמע הכל", את עליו מגלגלין - אחר כותל לו
גם  שהמדובר זה, ולפי הצד. מן לו סמך ובין מכנגדו לו
נחמן  ורב הונא רב של שהפלוגתא עלֿכרחנו הצד, מן בסמך
באורך]. ולא בגובה אלא אינה הקודמת) הערה (ראה

ועל 12) עליו לשים האמצעי בכותל להשתמש רוצה שהוא
שלא  אף ממעשיו, שנראה כמו תקרה, - הנגדי הכותל

התקרה. את עוד עשה ולא עדיין בניית 13)השתמש
הנותרות,14)הכותל. אמות בארבע לחייבו אין אבל

בלבד. השתים על אלא דעתו גילה לא בניגוד 15)שהרי
שסמך. בכותל שחקק שם, "קבעתא 16)לפרש"י זהו

פסק  שרבינו נחמן, רב שאף ו.) (שם אמרו שעליו דכשורי",
לכולה". סמך - לפלגא ש"סמך מודה עץ 17)כמותו,

עליהם  מגן והוא הקורות, את שמים שעליו ועב, ארוך
מודה  בזה שגם (שם) "אפרזתא" וזהו הכותל. מלחלוחית

נחמן. דעת 18)רב גילוי משמשים מעשיו כאן שהרי
האמצעי. הכותל בכל להשתמש שברצונו בכ"י 19)ברור,

אמות  עשר בנה לא כלומר, הכותל". כנגד בנה "שלא תימן:
(ועיין  כנ"ל בלבד, אמות שש אלא כותל, של גבהו כל כנגד

כז). ס"ק קנז, סימן סמ"ע

.·„Á‡20‰aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ21BÈa ÏÈc·nL Ï˙k‰ ∆»ƒ«À»ƒ∆»»«…∆∆«¿ƒ≈
B˜ÏÁ ÔzÏ B¯·Á Ú·˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú B¯·Á ÔÈ·e≈¬≈««¿««¿»«¬≈ƒ≈∆¿

Èz˙' ¯Ó‡Â ,‰‡ˆB‰a22˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - 'È˜ÏÁ «»»¿»«»«ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆¿«
Ô˙pL23˙q‰ ÚaLÂ ,24‡È·iL „Ú ,¯ËÙÂ Ô˙pL ∆»«¿ƒ¿»∆≈∆»«¿ƒ¿««∆»ƒ

Ô˙ ‡lL Ú·Bz‰ ‰È‡¯25Ï·‡ .26B˙B‡ Úa˙Ï ‡a Ì‡ ¿»»«≈«∆…»«¬»ƒ»ƒ¿…«
Úa¯‡ ÏÚ ÛÈÒB‰L d·b‰ ¯‡L ˙‡ˆB‰a B˜ÏÁ ÔzÏƒ≈∆¿¿»«¿»«…«∆ƒ««¿«

BÏ CÓqL ÈtÓ ,˙Bn‡27- 'Èz˙' ¯Ó‡Â ,Bc‚k B‡ «ƒ¿≈∆»«¿∆¿¿»«»«ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡28‡l‡ ;29ÚaL B¯·Á30ıÙÁ ˙ËÈ˜a31 ≈∆¡»∆»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,epnÓ ÏËBÂ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«¿≈ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏËBÂ32.BÏ Ô˙pL ‰Ê ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú , ¿¿ƒ«∆»ƒ¿»»∆∆»«

שם.20) בנה 21)משנה, אחד שרק בוודאות, לנו שידוע
לנו  ידוע לא אם וכלֿשכן השני, השתתפות בלי הכותל את

נאמן. שהשני לבדו, בנה שזה 22)שהאחד אחרי היינו,
ההוצאות. את ממנו שהואיל 23)תבע לפי "והטעם,

לומר  יש העולם, לכל ידוע וזה לבנות, חייבין ששניהם
שם). המשנה, בפירוש (רבינו חלקו" מדרבנן,24)שנתן

מ:). (שבועות הכל כופר כדין חפץ, נקיטת בלי
הנתבע 25) עם הזמן כל שהיו עדים, שיעידו כלומר,

סימן  בשו"ע וראה נתן. שלא וראו ואילך, הבנייה מהתחלת
ח. סעיף סוף שם.26)קנז, בצדו.27)משנה, היינו,

כדי 28) לשלם, חייב שאתה ידעת האיך לו: שנאמר "לפי
המשניות), בפירוש (רבינו בדין?" שתעמדו קודם לו שתתן
רבנן". לי דמיחייבו יימר "מי ה:) (ב"ב הגמרא וכלשון

רבינו.29) הלוה 30)מתוספת מן חובו שהתובע אע"פ
אפילו  שבועה, בלא גובה פרעתי, הלה: וטען זמנו, בתוך
ולוה  מלוה מהלכות פי"ד ורמב"ם שם (ב"ב היתומים מן
זמנו, בתוך שילם לא שוודאי "חזקה" ישנה שם - א) הלכה
ומה  שילם. לא שוודאי "חזקה" אין שלנו בנידון כאן אבל

יימר  "מי של שהסברא שם) (ב"ב הגמרא בסוגיית שנראה
תוך  פורע אדם "אין של מהסברא עדיפה רבנן" לי דמיחייבו
ה"סלקא  לפי רק זהו - שם ורבא אביי בה שנחלקו זמנו"
זמנו" תוך פורע אדם אין - מ"חזקה עוד ידעו שלא דעתין"

ספר31ֿ)(אבןֿהאזל). כגון קדושה, של חפץ באחיזת
לח:). (שבועות תפילין או שאין 32)תורה אףֿעלֿפי

שבמסכת  ונוטלין הנשבעין ברשימת כזו שבועה למצוא
קיד: בבבאֿקמא זו לשבועה אחר מקור יש - ז פרק שבועות
נתן  כמה לוקח לו ישבע אחר, ביד וספריו כליו "המכיר
לו  שיש חוב מחבירו לתובע הגאונים למדו שמשם ויטול",
נשבעין  כדרך ונוטל חפץ בנקיטת שנשבע - משכון עליו
ברא"ש  ועיין ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי"ג ונוטלין
לכל  שידוע בנידוןֿדידן וכמוֿכן ד), סימן דשבועות פ"ז
ודינו  בו, מוחזק כאילו זה שהרי הכותל, בנה שהראשון
ועיין  (אבןֿהאזל, כנ"ל משכון, עליו לו שיש חוב כתובע

מגידֿמשנה).

.‚‰È‰L ÈÓ33„ÓÚÂ ,B¯·Á ˙B·¯Á ÔÈa ‰a¯Á BÏ ƒ∆»»»¿»≈»¿¬≈¿»«
„Ú ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ Áe¯ ¯„‚Â B¯·Á¬≈¿»««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ«
ÔÈ‡ - ‰¯e„‚ ‰È˙BÁe¯ LÏMÓ BÊ ‰a¯Á ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»ƒ»∆»¿»≈
‡Ï È¯‰L ;ÌeÏk ‰‡ˆB‰‰ BÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ≈«»»¿∆¬≈…
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t B˙a¯Á È¯‰Â ,BÏ ÏÈÚB‰34 ƒ«¬≈»¿»¿»ƒ¿»«ƒ

BÏ ¯„b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˙È‰Lk35„Ú ,˙ÈÚÈ·¯ Áe¯ ¿∆»¿»¿ƒ»ƒ»««¿ƒƒ«
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - ¯„b ˙ÙwÓ B˙a¯Á ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»À∆∆»≈¿«¿¿ƒ»»∆
Úa¯‡a ‰Ê ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰‰ ÈˆÁ Ô˙BÂ ,Ïk‰«…¿≈¬ƒ«»»∆ƒ∆¿«¿«

˙BÁe¯36˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú37ÌB˜Ó ‰È‰iL „·Ï·e . ««¿««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿
Ì‰ÈL ÏL Ï˙k‰38. «…∆∆¿≈∆

משלש 33) חבירו את "המקיף ד:): (בבאֿבתרא במשנה
אין  - השלישית ואת השניה ואת הראשונה את וגדר רוחותיו
- הרביעית את וגדר עמד אם אומר, יוסי רבי אותו. מחייבין
יהודה  רב "אמר בגמרא שם ואמרו הכל". את עליו מגלגלין

י  כרבי הלכה שמואל, את אמר וגדר עמד אם דאמר וסי
שנא  לא ניקף, עמד שנא לא הכל, את עליו מגלגלין הרביעית
ובמקום  בבקעה מדברת זו שמשנה אומרים, ויש מקיף". עמד
לבנות  אותו לכוף יכול בחצר שאילו לגדור, נהגו שלא
(רשב"ם  ידֿטז הלכה פ"ב למעלה כמפורש באמצע הכתלים
אין  - לגדור נהגו לא שבבקעה כיון רבינו, לדעת אבל ועוד).
להעמיד  רבינו הוצרך ולפיכך וגדר. עמד אם אפילו לחייבו
בה  משתמשים ולא שחרבה חצר כלומר בחורבה, ז הלכה
הוא  הרי רוחותיה, ארבע מכל וגדרה המקיף עמד ואם עכשיו,
שדה  היתה שאם ונטעה, ברשות שלא חבירו לשדה כיורד
(בבאֿמציעא  העיר כאריסי ונוטל לו שמין ליטע, העומדת
חרבה  חצר שהרי ד), הלכה ואבידה גזילה מהלכות ופ"י קא.
ז  ס"ק קנח סי' והגר"א ד, הלכה (כסףֿמשנה להיגדר עומדת
ג]. הלכה פ"י בבאֿמציעא בירושלמי [וכ"ה ירושלמי), בשם
ואבידה  גזילה (הלכות להבנות עומד אינו חרב שבית ואע"פ
רבי  על החולקים חכמים ולדעת אבןֿהאזל). ט, הלכה שם
שגילה  וגדר, עמד שהניקף באופן אלא מחייבים ואינם יוסי,
ודינה  להיגדר, עומדת אינה חרבה חצר - בגדר שרוצה דעתו
דעתו  גילה השדה בעל אם שרק ליטע, עומדת שאינה כשדה
שם). (בבאֿמציעא העליונה על וידו לו לשלם חייב
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לכולה". סמך לפלגא, "סמך שאמר: הונא כרב ודלא סמך",
ב'תוספות' שם (ועיין הגובה שיעור לעניין רבינו ומפרשה

סמך). "סמך 11)ד"ה סתם נאמר ה.) (שם במשנה [שהרי
סמך  בין משמע הכל", את עליו מגלגלין - אחר כותל לו
גם  שהמדובר זה, ולפי הצד. מן לו סמך ובין מכנגדו לו
נחמן  ורב הונא רב של שהפלוגתא עלֿכרחנו הצד, מן בסמך
באורך]. ולא בגובה אלא אינה הקודמת) הערה (ראה

ועל 12) עליו לשים האמצעי בכותל להשתמש רוצה שהוא
שלא  אף ממעשיו, שנראה כמו תקרה, - הנגדי הכותל

התקרה. את עוד עשה ולא עדיין בניית 13)השתמש
הנותרות,14)הכותל. אמות בארבע לחייבו אין אבל

בלבד. השתים על אלא דעתו גילה לא בניגוד 15)שהרי
שסמך. בכותל שחקק שם, "קבעתא 16)לפרש"י זהו

פסק  שרבינו נחמן, רב שאף ו.) (שם אמרו שעליו דכשורי",
לכולה". סמך - לפלגא ש"סמך מודה עץ 17)כמותו,

עליהם  מגן והוא הקורות, את שמים שעליו ועב, ארוך
מודה  בזה שגם (שם) "אפרזתא" וזהו הכותל. מלחלוחית

נחמן. דעת 18)רב גילוי משמשים מעשיו כאן שהרי
האמצעי. הכותל בכל להשתמש שברצונו בכ"י 19)ברור,

אמות  עשר בנה לא כלומר, הכותל". כנגד בנה "שלא תימן:
(ועיין  כנ"ל בלבד, אמות שש אלא כותל, של גבהו כל כנגד

כז). ס"ק קנז, סימן סמ"ע

.·„Á‡20‰aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ21BÈa ÏÈc·nL Ï˙k‰ ∆»ƒ«À»ƒ∆»»«…∆∆«¿ƒ≈
B˜ÏÁ ÔzÏ B¯·Á Ú·˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú B¯·Á ÔÈ·e≈¬≈««¿««¿»«¬≈ƒ≈∆¿

Èz˙' ¯Ó‡Â ,‰‡ˆB‰a22˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - 'È˜ÏÁ «»»¿»«»«ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆¿«
Ô˙pL23˙q‰ ÚaLÂ ,24‡È·iL „Ú ,¯ËÙÂ Ô˙pL ∆»«¿ƒ¿»∆≈∆»«¿ƒ¿««∆»ƒ

Ô˙ ‡lL Ú·Bz‰ ‰È‡¯25Ï·‡ .26B˙B‡ Úa˙Ï ‡a Ì‡ ¿»»«≈«∆…»«¬»ƒ»ƒ¿…«
Úa¯‡ ÏÚ ÛÈÒB‰L d·b‰ ¯‡L ˙‡ˆB‰a B˜ÏÁ ÔzÏƒ≈∆¿¿»«¿»«…«∆ƒ««¿«

BÏ CÓqL ÈtÓ ,˙Bn‡27- 'Èz˙' ¯Ó‡Â ,Bc‚k B‡ «ƒ¿≈∆»«¿∆¿¿»«»«ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡28‡l‡ ;29ÚaL B¯·Á30ıÙÁ ˙ËÈ˜a31 ≈∆¡»∆»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,epnÓ ÏËBÂ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«¿≈ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏËBÂ32.BÏ Ô˙pL ‰Ê ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú , ¿¿ƒ«∆»ƒ¿»»∆∆»«

שם.20) בנה 21)משנה, אחד שרק בוודאות, לנו שידוע
לנו  ידוע לא אם וכלֿשכן השני, השתתפות בלי הכותל את

נאמן. שהשני לבדו, בנה שזה 22)שהאחד אחרי היינו,
ההוצאות. את ממנו שהואיל 23)תבע לפי "והטעם,

לומר  יש העולם, לכל ידוע וזה לבנות, חייבין ששניהם
שם). המשנה, בפירוש (רבינו חלקו" מדרבנן,24)שנתן

מ:). (שבועות הכל כופר כדין חפץ, נקיטת בלי
הנתבע 25) עם הזמן כל שהיו עדים, שיעידו כלומר,

סימן  בשו"ע וראה נתן. שלא וראו ואילך, הבנייה מהתחלת
ח. סעיף סוף שם.26)קנז, בצדו.27)משנה, היינו,

כדי 28) לשלם, חייב שאתה ידעת האיך לו: שנאמר "לפי
המשניות), בפירוש (רבינו בדין?" שתעמדו קודם לו שתתן
רבנן". לי דמיחייבו יימר "מי ה:) (ב"ב הגמרא וכלשון

רבינו.29) הלוה 30)מתוספת מן חובו שהתובע אע"פ
אפילו  שבועה, בלא גובה פרעתי, הלה: וטען זמנו, בתוך
ולוה  מלוה מהלכות פי"ד ורמב"ם שם (ב"ב היתומים מן
זמנו, בתוך שילם לא שוודאי "חזקה" ישנה שם - א) הלכה
ומה  שילם. לא שוודאי "חזקה" אין שלנו בנידון כאן אבל

יימר  "מי של שהסברא שם) (ב"ב הגמרא בסוגיית שנראה
תוך  פורע אדם "אין של מהסברא עדיפה רבנן" לי דמיחייבו
ה"סלקא  לפי רק זהו - שם ורבא אביי בה שנחלקו זמנו"
זמנו" תוך פורע אדם אין - מ"חזקה עוד ידעו שלא דעתין"

ספר31ֿ)(אבןֿהאזל). כגון קדושה, של חפץ באחיזת
לח:). (שבועות תפילין או שאין 32)תורה אףֿעלֿפי

שבמסכת  ונוטלין הנשבעין ברשימת כזו שבועה למצוא
קיד: בבבאֿקמא זו לשבועה אחר מקור יש - ז פרק שבועות
נתן  כמה לוקח לו ישבע אחר, ביד וספריו כליו "המכיר
לו  שיש חוב מחבירו לתובע הגאונים למדו שמשם ויטול",
נשבעין  כדרך ונוטל חפץ בנקיטת שנשבע - משכון עליו
ברא"ש  ועיין ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי"ג ונוטלין
לכל  שידוע בנידוןֿדידן וכמוֿכן ד), סימן דשבועות פ"ז
ודינו  בו, מוחזק כאילו זה שהרי הכותל, בנה שהראשון
ועיין  (אבןֿהאזל, כנ"ל משכון, עליו לו שיש חוב כתובע

מגידֿמשנה).
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משלש 33) חבירו את "המקיף ד:): (בבאֿבתרא במשנה
אין  - השלישית ואת השניה ואת הראשונה את וגדר רוחותיו
- הרביעית את וגדר עמד אם אומר, יוסי רבי אותו. מחייבין
יהודה  רב "אמר בגמרא שם ואמרו הכל". את עליו מגלגלין

י  כרבי הלכה שמואל, את אמר וגדר עמד אם דאמר וסי
שנא  לא ניקף, עמד שנא לא הכל, את עליו מגלגלין הרביעית
ובמקום  בבקעה מדברת זו שמשנה אומרים, ויש מקיף". עמד
לבנות  אותו לכוף יכול בחצר שאילו לגדור, נהגו שלא
(רשב"ם  ידֿטז הלכה פ"ב למעלה כמפורש באמצע הכתלים
אין  - לגדור נהגו לא שבבקעה כיון רבינו, לדעת אבל ועוד).
להעמיד  רבינו הוצרך ולפיכך וגדר. עמד אם אפילו לחייבו
בה  משתמשים ולא שחרבה חצר כלומר בחורבה, ז הלכה
הוא  הרי רוחותיה, ארבע מכל וגדרה המקיף עמד ואם עכשיו,
שדה  היתה שאם ונטעה, ברשות שלא חבירו לשדה כיורד
(בבאֿמציעא  העיר כאריסי ונוטל לו שמין ליטע, העומדת
חרבה  חצר שהרי ד), הלכה ואבידה גזילה מהלכות ופ"י קא.
ז  ס"ק קנח סי' והגר"א ד, הלכה (כסףֿמשנה להיגדר עומדת
ג]. הלכה פ"י בבאֿמציעא בירושלמי [וכ"ה ירושלמי), בשם
ואבידה  גזילה (הלכות להבנות עומד אינו חרב שבית ואע"פ
רבי  על החולקים חכמים ולדעת אבןֿהאזל). ט, הלכה שם
שגילה  וגדר, עמד שהניקף באופן אלא מחייבים ואינם יוסי,
ודינה  להיגדר, עומדת אינה חרבה חצר - בגדר שרוצה דעתו
דעתו  גילה השדה בעל אם שרק ליטע, עומדת שאינה כשדה
שם). (בבאֿמציעא העליונה על וידו לו לשלם חייב
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שגדרו 34) כ: בבבאֿקמא כפירש"י שם, במשנה מפרש רבינו
את, ד"ה שם ב'תוספות' ועיין הניקף. לבין המקיף בין היה

מסביב. שהקיף יוסי,35)שפירשו רבי וכדעת המקיף,
שאמר 36)כנ"ל. רב בר כחייא ולא (שם) הונא כרב

ליטע, העשויה שבשדה [ואף בזול קנים דמי רק שמשלם
מבעל  ונוטל ליטעה זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדים
שהנאתם  בחורבה כאן - ה"ד) שם גזילה (הלכות השדה

שווה]. הוצאתם גם חצרות 37)שווה, שבין הכותל כגובה
טז). הלכה פ"ב בכתלים,38)(למעלה להשתמש שיכול

יא  ס"ק קנח, סימן הגר"א ובביאור ד. הלכה להלן כמבואר
למשנה  בבאֿבתרא מהירושלמי רבינו לדברי מקור הביא

הנ"ל.
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.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

בנה 39) אם להיפך. ולדעתו רבינו, על חולק והראב"ד
את  לו שהרויח השני על בזה הקל הרי שלו, על הראשון
את  כך בשביל להפסיד לו אין ולפיכך הכותל, מקור

כל 40)ההוצאות. גדר שהמקיף באופן רק לא כלומר,
שלש  אלא גדר לא המקיף אם אפילו אלא הרוחות, ארבע
הניקף  חייב זאת בכל כלום, מעשיו הועילו שלא רוחות
טו). ס"ק קנח, סימן (סמ"ע לגדור גמר עצמו הוא אם לשלם

(ערוךֿהשולחן).41) הרביעי הכותל חצי הוצאת בניכוי
ובאבןֿהאזל 42) הכתלים". "היו רומי: ובדפוס תימן בכ"י

הכתלים". מקום "היה תיקן
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ÌBia ‡l‡ È˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ el‡ :B¯·ÁÏ54˙Úa «¬≈≈≈ƒƒ∆»«¿≈
„ÈÓz È˙B‡ ‰‡B¯ ‰z‡Â ,Èbb ÏÚ „ÓÚ‡L55. ∆∆¡…««ƒ¿«»∆ƒ»ƒ

גם 43) (וכ"ה נוסחתנו ולפי זו, מילה חסרה תימן [בכ"י
לחייב  שאין שכשם הקודמת, להלכה נמשך זה רומי) בדפוס
של  מקום על עומד הוא אלאֿאםֿכן הכותל חצי בהוצאות
להשתתף  אחד לחייב אין גגות בשני כן כמו שניהם,
יוכל  לא שהרי גגו, על חבירו שיבנה הכותך חצי בהוצאות
גגו  חצי על בונה אחד כל אלא זה, בכותל להשתמש

אביי.44)ומעדיף]. של מימרא ו: שאחד 45)שם היינו,
בניגוד  ביניהם, מפסקת הרבים רשום ואין לשני סמוך
בשני  שדווקא ר"ה, צדי בשני ד"ה שם, ה'תוספות' לשיטת
בחבירו  מרגיש האחד שאין לגדור חייבים הרבים רשות צדי
הרבים  רשות אין אם אבל ממנו. שיזהר בגגו, כשעולה

א  - ביניהם נחמן:מפסקת רב דאמר והיינו לגדור, צריך ין
להלן  וראה לגדור)" צריך (=אין לא לגג, גג בין "אבל
אביי  של מימרתו בין הנ"ל, הסתירה מיושבת רבינו שלדעת

אחר. באופן נחמן, רב של מימרתו גגים 46)לבין כלומר,
בין  הנ"ל הסתירה מיושבת ובזה משופעים. ולא שטוחים

נחמן. רב מימרת לבין אביי רשות 47)מימרת שבני
רבינו), בדברי ולהלן שם, (גמרא אותם רואים הרבים
בגמרא). (שם ביניהם מפסיקה היחיד כשרשות וכלֿשכן

(דברים 48) התורה בלשון "מעקה" נקראת הגג על מחיצה
ח). דרום.49)כב, לצד ואחד צפון, לצד אחד כגון

כנגד 50) שלא "זה וצ"ל זה". כנגד שלא "זה תימן בכ"י
זה". כנגד שלא וזה יותר 51)זה, קצת מושך אחד כל

כנגד  זה כשהם אלא אינה זו שהעדפה וכמובן מהמחצית,
ה). ס"ק רנט, סימן (סמ"ע זה בצד זה כשהם ולא זה.

ראיה.52) היזק ביניהם יהיה שיש 53)ולא החידוש וזהו
שם). (גמרא ר"ה צדי גג 54)בשני על גם רואים שאז

אינם  ושבים, לעוברים מספיק אור שאין בלילה, אבל גבוה.
יכולים  הבית בחלון אבל בגגות. למעלה לראות יכולים
(לחםֿ ו הלכה פ"ה להלן כמפורש בלילה, גם לראות

זו 55)משנה). אחרונה מילה ו) ס"ק (שם הסמ"ע לדעת
את  גם לרבות שאנשי באה והיינו, בגמרא. האחרון הנימוק

ואילו  עומד. כשהוא ורק והתאמצות, בעיון רק רואים ר"ה
ללא  וגם כשיושבים, גם היינו תמיד, רואים הגגות אנשי

מאמץ.

.Â‚b56CeÓq‰57‰OBÚ - B¯·Á ¯ˆÁÏ58‰˜ÚÓ BÏ ««»«¬«¬≈∆«¬∆
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ÔÈ¯c Ì„‡ Èa ÔÈ‡L ;˙Bn‡ Úa¯‡Ï ˜e˜Ê BÈ‡ -≈»¿«¿««∆≈¿≈»»»ƒ
Ï·‡ .‰i‡¯ ˜f‰ ˙Bbba ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,˙Bbba61CÈ¯ˆ ««¿ƒ»≈««∆≈¿ƒ»¬»»ƒ

‰¯OÚ ‰‰B·b ÔÈbb‰ ÈL ÔÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»≈¿≈««ƒ¿»¬»»
.B˙eL¯Ï ÒÎ Ì‡ ·p‚k B˙B‡ Òt˙iL È„k ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆ƒ¿…¿«»ƒƒ¿«ƒ¿

בגג 56) כאן ואף שמואל. בשם נחמן רב של מימרא ו: שם
ב). ס"ק קס, סימן (סמ"ע כנ"ל לדירה, היינו,57)העשוי

ראיה  היזק לענין שהרי החצר, של לזו שוה הגג שקרקעית
בהלכה  שנראה כמו סמוך, ובין רחוק בין הבדל אין
(ועיין  הרבים רשות צדי בשני גגות שני בדין הקודמת,

ז. ס"ק קנט, סימן סמ"ע - שם) בעל 58)מגידֿמשנה היינו
מזיק, שאינו החצר בעל ולא החצר, לבעל מזיק שהוא הגג,
לו  שקבוע החצר שבעל ב: בבבאֿבתרא שאמרו כמו
לו  קבוע שלא הגג בעל מפני להזהר יודע אינו תשמישו,
שבעל  ז), הלכה (סוף להלן רבינו מדברי ונראה תשמישו.
עליו  ייתפס שלא טפחים בעשרה אפילו משתתף אינו החצר
שהוא  הגג שבעל שכיון גגות) שני בדין להלן (ראה כגנב
אמות  ארבע גבוה כותל לעשות חייב ראיה, בהיזק המזיק
עליו  נתפס החצר בעל אין שוב - ראיה היזק לסלק כדי
ס"ק  קנט, סימן (סמ"ע ביניהם מפסיק הכותל שהרי כגנב,
בת  במחיצה אתו משתתף החצר שבעל הרשב"א ודעת ז).
סט. הערה להלן וראה (מגידֿמשנה), טפחים עשרה

(שם).59) שמואל בשם נחמן רב של מימרא המשך
(ראב"ד).60) לתשמיש" ראויים שאין "פירוש:
(שם).61) עצמו נחמן רב של התוספת מדברי
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mipkyקסו zekld - oipw xtq - zah 'g oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊÈzL62BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙B¯ˆÁ63¯Ó‡È ‡Ï - ¿≈¬≈¿«¿»ƒ……«
Èc‚kÓ ‰Ba ÈÈ¯‰ :ÔBÈÏÚ‰64ÌÈBa ‡l‡ ;‰ÏBÚÂ »∆¿¬≈ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆∆»ƒ

‰hÓlÓ Ì‰ÈL65‰ÏBÚÂ66Bc·Ï ÔBÈÏÚ‰ ‰B·e , ¿≈∆ƒ¿«»¿∆∆»∆¿¿«
Bc‚kÓ67Ì‡Â .‰ÏÚÓÂ68BbbÓ ‰ÏÚÓÏ B¯ˆÁ ‰˙È‰ ƒ¿∆¿»«¿»¿ƒ»¿»¬≈¿«¿»ƒ«

B¯·Á ÏL69ÏÏk ÔBzÁzÏ ˜e˜Ê ÔBÈÏÚ‰ ÔÈ‡ -70. ∆¬≈≈»∆¿»««¿¿»

שם.62) בברייתא הוא וכן הונא, לרב בניגוד חסדא, כרב
ראיה.63) בהיזק לשני אחד מזיקים שאינני 64)ושניהם

השני. של הקרקע משפלות לסבול העליון,65)צריך אף
ארבע  עד והיינו, (מגידֿמשנה). בנין אין - יסוד אין שאם
לבנות, יחד שניהם צריכים שלמטה. החצר מקרקעית אמות
יותר  צריך כאן ואולי בחצרות, שותפים שני כל כדין
לעליון  להזיק עוד יכול שהתחתון כמה עד אמות. מארבע
וראה  השני, הפירוש לפי (מגידֿמשנה עומד זה אם

חצרות). שתי ד"ה שם קס,66)ב'תוספות' סימן בב"ח
זו. מילה ראיה 67)חסרה היזק שכלה המקום מן היינו,

אמות  ארבע לבדו הוא בונה והלאה ומשם הראשון, של
(מגידמשנה). התחתון את בראיה הוא יזיק שלא

שם.68) הגג,69)ברייתא לבעל מזיק החצר בעל שאין
נז). הערה ו (הלכה למעלה התחתון,70)כמבואר ברם

ונראה  החצר. לבעל מזיק הוא שהרי לעליון, זקוק הגג, בעל
עשרה  למחיצת אפילו זקוק העליון שאין רבינו, מדברי
להסיר  כדי כותל לבנות חייב שהתחתון שמכיון טפחים,
ראה  לגגו, למטה לרדת יכול העליון אין שוב ראייתו, היזק
דבריו  "אין בהשגה: כתב והראב"ד נז. הערה למעלה
שם, בסוגיא שאמרו למה בניגוד זהו ואמנם כלל". ברורין
הוא  זקוק אבל אמות, ארבע למחיצת זקוק העליון שאין
(מגידֿ כגנב עליו שייתפס כדי טפחים עשרה למחיצת
הגמרא  סוגיית מיישב א, ס"ק קס סימן וה'דרישה' משנה).

שם. עיין הרמב"ם, שיטת לפי הנ"ל

.ÁÈÓ71B¯·Á ˙p‚Ï CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰L72- ÏÙÂ , ƒ∆»»»¿»¿ƒ«¬≈¿»«
BÏ ¯Ó‡ .ÂÈ·‡ ˙BpÙÏ B˙B‡ ÔÈÙBk73È¯‰Â ,EeÚÈb‰ : ƒ¿«¬»»»«ƒƒ«¬≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ElL Ô‰74Ì‡Â .75ÏÚa Ô‰· ‰ˆ¯ ≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆««
Ì˙B‡ ‰pt Ì‡ :'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,‰pb‰76BÈ‡Â ,‰˜ - «ƒ»¿»«≈ƒƒ»»»»¿≈

Ïh‡Â EÈ˙B‡ÈˆÈ CÏÈ‰ :¯Ó‡ elÙ‡Â ;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬ƒ»«≈»¿ƒ∆¿∆…
;‰˜ ‡Ï - ‰pt ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·‡¬»«≈¿ƒ¬»ƒ…ƒ»…»»

.B˙BÁ„Ï ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆»ƒ¿

במשנה.71) וקיח. קיז: מפני 72)בבאֿמציעא גינה, [נקט
טפחים  עשרה בת למחיצה אלא חבירו כופה אינו שבגינה
גבוה  כותל לעשות וכשרצה הט"ז), פ"ב (למעלה בלבד
א), ס"ק קסו, סימן ('פרישה' לבדו אותו בנה אמות, ארבע

א]. ס"ק שם בסמ"ע הגינה.73)וראה לבעל הכותל בעל
רוצה.74) אינו אם לקנות, חבירו להכריח יכול שאינו
שם.75) בגמרא בשקלא ֿוטריא זה בפני 76)הבדל

באמת  שהתכוון ברורה, הוכחה לנו יש שאז הבעלים,
קסו  סימן וש"ך הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה לו להקנות
לא  - כלל פינה שלא או בפניו, שלא פינה אם אבל א). ס"ק
משתמט  אלא לו, להקנות הכותל בעל נתכוון שלא קנה,
לאמר: אותו ומדחה מגינתו, האבנים לפנות מתביעתו, הוא

שם). (גמרא שלך הן

.ËLÓÁ77,„Á‡ ÔÈÚnÓ ÌÈÓ ˙B˜tÒÓ‰ ˙Bpb »≈ƒ«¿«¿«ƒƒ«¿»∆»
‰BÈÏÚ‰ ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ÔÈÚn‰ Ï˜Ï˜˙Â78. ¿ƒ¿«¿≈««¿»À»¿«¿ƒ»∆¿»

˙w˙Óe ,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BzÁz‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««¿»¿«∆∆ƒÀ»¿«∆∆
dÓˆÚÏ79‰BL‡¯‰Â ;80,‰iM‰ ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ¿«¿»¿»ƒ»≈»¿«∆∆ƒ«¿ƒ»

ÔÈÎÙBML ˙B¯ˆÁ LÓÁ ÔÎÂ .‰hÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ81 ¿…≈«¿ƒ»¿«»¿≈»≈¬≈∆¿ƒ
·È·Ï ÌÈÓ82ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ·Èa‰ Ï˜Ï˜˙Â ,„Á‡ «ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈«ƒÀ»¿«¿ƒ
‰BzÁz‰83,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ . ««¿»ƒ¿≈»∆¿»¿«∆∆ƒÀ»

dÓˆÚÏ ˙w˙Óe84ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ‰BzÁz‰Â ; ¿«∆∆¿«¿»¿««¿»≈»¿«∆∆ƒ
.‰ÏÚÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿…≈«¿ƒ»¿«¿»

ז,77) הלכה אגב כאן [וכתבה בברייתא. קח. בבאֿמציעא
התחתון]. עם מלמטה הכותל בונה אין 78)שהעליון שאם

לתחתונות. יהיו לא - בעליונה העליונות 79)מים ואין
בתיקונה. העליונה.80)משתתפות כלומר,

שמעבירה 82)מלוכלכים.81) תעלה שופכין. של לביב
המלוכלכים. המים כולן 83)את להיפך, כאן שהרי

שלא  תקלה, ללא התחתונה מן יצאו שהמים מעוניינות
העליונות. בגינות משתתפות 84)יתעכבו התחתונות ואין

של  השופכים שמי בזה מעוניינות אינן שהרי בתיקונה, אתה
אליהן. ירדו העליונה

.ÈÈa85¯‰p‰86¯„q‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ -87‰ˆ¯ .88„Á‡ ¿≈«»»«¿ƒ««≈∆»»∆»
Ô‰Ó89‰lÁz ‰˜LÈÂ ,ÌÈn‰ BÏ ¯ÊÁiL È„k ,¯kÒÏ ≈∆ƒ¿…¿≈∆«¬…««ƒ¿«¿∆¿ƒ»

Ïk - ‰lÁz ˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ ¯Á‡Â ,ÁzÙÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿«≈∆¿«¿¿ƒ»»
‰ÎÊ ¯ab˙n‰90¯B·e .91·B¯w‰92‰n‡Ï93‡lÓ˙Ó - «ƒ¿«≈»»«»»«»ƒ¿«≈

ÔBL‡¯94ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,95. ƒƒ¿≈«¿≈»

ãycew zegiyn zecewpã

בגיטין הגמרא מלשון שינה ב.)הרמב"ם דאלים (ס, "כל -
תמיד  להשתדל שיש הדעות" ל"תיקון הוראה ומכאן גבר",
הרמב"ם  שהשתמש כפי דוקא נקיה בלשון להשתמש
נקט  אלימות מלשון "אלים" ובמקום יותר, עדינה בלשון
הלשון  וכמו"כ בקדושה, גם שישנו גבורה לשון "מתגבר"

"גבר". מהלשון יותר טוב זכות, מלשון "זכה"
(fh oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

ס:85) פניהם.86)גיטין על עובר שנהר שדות בעלי
דרכי 87) מפני זה שגם [וכנראה קודם ראשון שראשון היינו

שמפרש  במיזל) ד"ה (שם רש"י לפירוש בניגוד שלום],
בהשקאה. שוים (שם).88)שכולם ושמואל רב מחלוקת

לשמואל 89) רב בין המחלוקת את העמידו שם בגמרא
קע, סימן ב"ח ועיין תחתון, שדה לבעל עליון שדה בבעל
לא  רבינו אבל האמצעים. ולא בטענה באים הם שרק שכתב
ב. ס"ק שם סמ"ע ועיין ותחתון, עליון כלל כתב

שמכיון 90) שם) (גיטין תחליפא בר הונא רב של מימרא
יש  ושמואל, רב של במחלוקתם ההלכה, הוכרעה שלא
כל  היינו: גבר", דאלים "כל הידוע: בכלל כאן לנקוט

זכה. נט:91)המתגבר שם רגילים 92)משנה, שהיו
בתוכם  המים את לעצור המים, לאמת סמוך בורות לחפור
כאן  עברה שכבר לאחרי נחפר שהבור והמדובר מצוא. לעת

להלן. ראה המים, הנהר 93)אמת מן מים המוליכה תעלה
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קסז mipky zekld - oipw xtq - zah 'g oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊÈzL62BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙B¯ˆÁ63¯Ó‡È ‡Ï - ¿≈¬≈¿«¿»ƒ……«
Èc‚kÓ ‰Ba ÈÈ¯‰ :ÔBÈÏÚ‰64ÌÈBa ‡l‡ ;‰ÏBÚÂ »∆¿¬≈ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆∆»ƒ

‰hÓlÓ Ì‰ÈL65‰ÏBÚÂ66Bc·Ï ÔBÈÏÚ‰ ‰B·e , ¿≈∆ƒ¿«»¿∆∆»∆¿¿«
Bc‚kÓ67Ì‡Â .‰ÏÚÓÂ68BbbÓ ‰ÏÚÓÏ B¯ˆÁ ‰˙È‰ ƒ¿∆¿»«¿»¿ƒ»¿»¬≈¿«¿»ƒ«

B¯·Á ÏL69ÏÏk ÔBzÁzÏ ˜e˜Ê ÔBÈÏÚ‰ ÔÈ‡ -70. ∆¬≈≈»∆¿»««¿¿»

שם.62) בברייתא הוא וכן הונא, לרב בניגוד חסדא, כרב
ראיה.63) בהיזק לשני אחד מזיקים שאינני 64)ושניהם

השני. של הקרקע משפלות לסבול העליון,65)צריך אף
ארבע  עד והיינו, (מגידֿמשנה). בנין אין - יסוד אין שאם
לבנות, יחד שניהם צריכים שלמטה. החצר מקרקעית אמות
יותר  צריך כאן ואולי בחצרות, שותפים שני כל כדין
לעליון  להזיק עוד יכול שהתחתון כמה עד אמות. מארבע
וראה  השני, הפירוש לפי (מגידֿמשנה עומד זה אם

חצרות). שתי ד"ה שם קס,66)ב'תוספות' סימן בב"ח
זו. מילה ראיה 67)חסרה היזק שכלה המקום מן היינו,

אמות  ארבע לבדו הוא בונה והלאה ומשם הראשון, של
(מגידמשנה). התחתון את בראיה הוא יזיק שלא

שם.68) הגג,69)ברייתא לבעל מזיק החצר בעל שאין
נז). הערה ו (הלכה למעלה התחתון,70)כמבואר ברם

ונראה  החצר. לבעל מזיק הוא שהרי לעליון, זקוק הגג, בעל
עשרה  למחיצת אפילו זקוק העליון שאין רבינו, מדברי
להסיר  כדי כותל לבנות חייב שהתחתון שמכיון טפחים,
ראה  לגגו, למטה לרדת יכול העליון אין שוב ראייתו, היזק
דבריו  "אין בהשגה: כתב והראב"ד נז. הערה למעלה
שם, בסוגיא שאמרו למה בניגוד זהו ואמנם כלל". ברורין
הוא  זקוק אבל אמות, ארבע למחיצת זקוק העליון שאין
(מגידֿ כגנב עליו שייתפס כדי טפחים עשרה למחיצת
הגמרא  סוגיית מיישב א, ס"ק קס סימן וה'דרישה' משנה).

שם. עיין הרמב"ם, שיטת לפי הנ"ל

.ÁÈÓ71B¯·Á ˙p‚Ï CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰L72- ÏÙÂ , ƒ∆»»»¿»¿ƒ«¬≈¿»«
BÏ ¯Ó‡ .ÂÈ·‡ ˙BpÙÏ B˙B‡ ÔÈÙBk73È¯‰Â ,EeÚÈb‰ : ƒ¿«¬»»»«ƒƒ«¬≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ElL Ô‰74Ì‡Â .75ÏÚa Ô‰· ‰ˆ¯ ≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆««
Ì˙B‡ ‰pt Ì‡ :'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,‰pb‰76BÈ‡Â ,‰˜ - «ƒ»¿»«≈ƒƒ»»»»¿≈

Ïh‡Â EÈ˙B‡ÈˆÈ CÏÈ‰ :¯Ó‡ elÙ‡Â ;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬ƒ»«≈»¿ƒ∆¿∆…
;‰˜ ‡Ï - ‰pt ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·‡¬»«≈¿ƒ¬»ƒ…ƒ»…»»

.B˙BÁ„Ï ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆»ƒ¿

במשנה.71) וקיח. קיז: מפני 72)בבאֿמציעא גינה, [נקט
טפחים  עשרה בת למחיצה אלא חבירו כופה אינו שבגינה
גבוה  כותל לעשות וכשרצה הט"ז), פ"ב (למעלה בלבד
א), ס"ק קסו, סימן ('פרישה' לבדו אותו בנה אמות, ארבע

א]. ס"ק שם בסמ"ע הגינה.73)וראה לבעל הכותל בעל
רוצה.74) אינו אם לקנות, חבירו להכריח יכול שאינו
שם.75) בגמרא בשקלא ֿוטריא זה בפני 76)הבדל

באמת  שהתכוון ברורה, הוכחה לנו יש שאז הבעלים,
קסו  סימן וש"ך הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה לו להקנות
לא  - כלל פינה שלא או בפניו, שלא פינה אם אבל א). ס"ק
משתמט  אלא לו, להקנות הכותל בעל נתכוון שלא קנה,
לאמר: אותו ומדחה מגינתו, האבנים לפנות מתביעתו, הוא

שם). (גמרא שלך הן

.ËLÓÁ77,„Á‡ ÔÈÚnÓ ÌÈÓ ˙B˜tÒÓ‰ ˙Bpb »≈ƒ«¿«¿«ƒƒ«¿»∆»
‰BÈÏÚ‰ ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ÔÈÚn‰ Ï˜Ï˜˙Â78. ¿ƒ¿«¿≈««¿»À»¿«¿ƒ»∆¿»

˙w˙Óe ,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BzÁz‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««¿»¿«∆∆ƒÀ»¿«∆∆
dÓˆÚÏ79‰BL‡¯‰Â ;80,‰iM‰ ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ¿«¿»¿»ƒ»≈»¿«∆∆ƒ«¿ƒ»

ÔÈÎÙBML ˙B¯ˆÁ LÓÁ ÔÎÂ .‰hÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ81 ¿…≈«¿ƒ»¿«»¿≈»≈¬≈∆¿ƒ
·È·Ï ÌÈÓ82ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ·Èa‰ Ï˜Ï˜˙Â ,„Á‡ «ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈«ƒÀ»¿«¿ƒ
‰BzÁz‰83,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ . ««¿»ƒ¿≈»∆¿»¿«∆∆ƒÀ»

dÓˆÚÏ ˙w˙Óe84ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ‰BzÁz‰Â ; ¿«∆∆¿«¿»¿««¿»≈»¿«∆∆ƒ
.‰ÏÚÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿…≈«¿ƒ»¿«¿»

ז,77) הלכה אגב כאן [וכתבה בברייתא. קח. בבאֿמציעא
התחתון]. עם מלמטה הכותל בונה אין 78)שהעליון שאם

לתחתונות. יהיו לא - בעליונה העליונות 79)מים ואין
בתיקונה. העליונה.80)משתתפות כלומר,

שמעבירה 82)מלוכלכים.81) תעלה שופכין. של לביב
המלוכלכים. המים כולן 83)את להיפך, כאן שהרי

שלא  תקלה, ללא התחתונה מן יצאו שהמים מעוניינות
העליונות. בגינות משתתפות 84)יתעכבו התחתונות ואין

של  השופכים שמי בזה מעוניינות אינן שהרי בתיקונה, אתה
אליהן. ירדו העליונה

.ÈÈa85¯‰p‰86¯„q‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ -87‰ˆ¯ .88„Á‡ ¿≈«»»«¿ƒ««≈∆»»∆»
Ô‰Ó89‰lÁz ‰˜LÈÂ ,ÌÈn‰ BÏ ¯ÊÁiL È„k ,¯kÒÏ ≈∆ƒ¿…¿≈∆«¬…««ƒ¿«¿∆¿ƒ»

Ïk - ‰lÁz ˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ ¯Á‡Â ,ÁzÙÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿«≈∆¿«¿¿ƒ»»
‰ÎÊ ¯ab˙n‰90¯B·e .91·B¯w‰92‰n‡Ï93‡lÓ˙Ó - «ƒ¿«≈»»«»»«»ƒ¿«≈

ÔBL‡¯94ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,95. ƒƒ¿≈«¿≈»

ãycew zegiyn zecewpã

בגיטין הגמרא מלשון שינה ב.)הרמב"ם דאלים (ס, "כל -
תמיד  להשתדל שיש הדעות" ל"תיקון הוראה ומכאן גבר",
הרמב"ם  שהשתמש כפי דוקא נקיה בלשון להשתמש
נקט  אלימות מלשון "אלים" ובמקום יותר, עדינה בלשון
הלשון  וכמו"כ בקדושה, גם שישנו גבורה לשון "מתגבר"

"גבר". מהלשון יותר טוב זכות, מלשון "זכה"
(fh oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

ס:85) פניהם.86)גיטין על עובר שנהר שדות בעלי
דרכי 87) מפני זה שגם [וכנראה קודם ראשון שראשון היינו

שמפרש  במיזל) ד"ה (שם רש"י לפירוש בניגוד שלום],
בהשקאה. שוים (שם).88)שכולם ושמואל רב מחלוקת

לשמואל 89) רב בין המחלוקת את העמידו שם בגמרא
קע, סימן ב"ח ועיין תחתון, שדה לבעל עליון שדה בבעל
לא  רבינו אבל האמצעים. ולא בטענה באים הם שרק שכתב
ב. ס"ק שם סמ"ע ועיין ותחתון, עליון כלל כתב

שמכיון 90) שם) (גיטין תחליפא בר הונא רב של מימרא
יש  ושמואל, רב של במחלוקתם ההלכה, הוכרעה שלא
כל  היינו: גבר", דאלים "כל הידוע: בכלל כאן לנקוט

זכה. נט:91)המתגבר שם רגילים 92)משנה, שהיו
בתוכם  המים את לעצור המים, לאמת סמוך בורות לחפור
כאן  עברה שכבר לאחרי נחפר שהבור והמדובר מצוא. לעת

להלן. ראה המים, הנהר 93)אמת מן מים המוליכה תעלה
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רב,94)לשדות. לפי המשנה של זה משפט פירשו בגמרא
כשקדם  והיינו הבור", פי על המהלכת ב"אמה שהמדובר
שאנו  המסקנא לפי ברם, (רשב"א). המים לאמת הבור
שחפר  כיון כאן, גם - זכה המתגבר שכל להלכה פוסקים
שגם  עשה, – שעשה כיון כדין, שלא שעשה אע"פ הבור,
ומגידֿמשנה  ראב"ד (ראה זכה המתגבר כל בכלל זה

בעניננו,95)ולחםֿמשנה). קדימה דיני לכל הטעם שזהו
שם. במשנה בתורה, הקריאות בסדר כן וכמו

ה'תש"פ  טבת ט' שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממקום 1) אדון הוא שהאחד השותפין משפטי בו נתבארו

דיניהן  וכל והעלייה הבית כגון תחתון, ממקום והשני עליון
בשל  ושתלן זיתיו נהר משטף לזה להדומה בשלימות,
מדין  לזה והנמשך הקרקע, בעל וזה האילן בעל שזה חבירו

יקצץ. טרם פירות ועשה לקוץ אילנות המוכר

.‡B¯·Á ÏL B˙ÈaÓ ‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚ BÏ ‰˙È‰L ÈÓ2, ƒ∆»¿»¬ƒ»¿«¿»ƒ≈∆¬≈
BÏ Ô˙B ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ÈÏ˙kÓ Ï˙k ÏÙÂ¿»«…∆ƒ»¿≈««ƒ≈««»¬ƒ»≈

ÂÈ˙B‡ÈˆÈa ÌeÏk3‰ÙBÎÂ ,4B˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ¿ƒƒ»¿∆∆««««ƒƒ¿
Ï·‡ .‰È‰Lk5‰iÏÚ‰ ÏÚ·Ï ‰ÙBk ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ ¿∆»»¬»≈««««ƒ∆¿««»¬ƒ»

‰¯˜z‰Â .ÏÙpL ‰iÏÚ Ï˙k ˙B·Ï6È¯‰ - ˙Èa ÏL ƒ¿…∆¬ƒ»∆»«¿«ƒ¿»∆«ƒ¬≈
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‡È‰7‰·ÈÊÚn‰Â ,8È¯‰ - ‰¯˜z‰ ÏÚL ƒ∆««««ƒ¿««¬ƒ»∆««ƒ¿»¬≈

‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏL ‡È‰9. ƒ∆««»¬ƒ»

קיבל 2) שאחד באופן אביהם, ירושת שחלקו אחים כגון
דיבור  ברש"י קיז. מציעא בבא וראה עלייה, ואחד בית

שנים. של "הבית 3)המתחיל שם: במשנה אמרו שכן
[את  לבנות העלייה בעל אמר שנפלו שניים של והעלייה
של  השתתפותו בלי לבדו בונה הבית שבעל הרי - ביתו]"

משנה). (כסף העלייה ביתֿהדין 4)בעל ידי על כלומר,
בירושלמי  אלו דברים ומקור משנה). (כסף לנכסיו שיורדין
בנוי  שהוא הבד בית בדין ד) הלכה מציעא דבבא י (פרק
היא  הבד, בית של גגו ונפחת גביו על אחר וגינת בסלע
יורד  הגינה שבעל שם במשנה שאמרו הגינה, של קרקעיתה
על  ואמרו גגו, את הבד בית בעל שיתקן עד למטה וזורע
הבד  בית בעל כשאין אלא אינו זה שכל בירושלמי כך
אלא  ולזרוע לירד צריך אין לפנינו הוא אם אבל לפנינו,

לתקן. אותו פשוט,5)כופין דבר לבעל זהו אין שהרי
על  עלייה אין אם ואדרבה העלייה, בתיקון עניין כל הבית

משנה). (מגיד יותר שווה הבית - (בבא 6)גביו הנסרים
קיז.). מן 7)מציעא חלק שהיא לתקנה, צריך הוא כלומר,

העלייה. מן ולא על 8)הבית שטוחין והעפר הטיט "והוא
לרבינו  המשניות (פירוש העלייה]" לבעל [כרצפה התקרה
ירושלים" "ויעזבו ח) ג, (נחמיה הפסוק מלשון והוא שם)

שם). עשוייה 9)(רש"י שהיא לעשותה, צריך הוא
עליו. מוטל תיקונה ולפיכך ברשותו הגומות את להשוות
ו  (פרק רבינו פסק ומשכיר שוכר שלעניין פי על ואף
חייב  המשכיר, הוא שהתחתון, ד) הלכה שכירות מהלכות
"שהמעזיבה  מפני העליון שברשות המעזיבה את גם לתקן
- קטז:) (שם במשנה חכמים וכדעת היא", התקרה חיזוק

בשוכר  אלא יוסי ורבי חכמים נחלקו שלא רבינו סובר
את  מתקן העלייה שבעל מודים הכול בשותפין אבל ומשכיר
שגם  כתב ז. בתרא בבא והרשב"א שברשותו. המעזיבה

משנה). (מגיד המעזיבה את לתקן התחתון על בשותפין

.·eÏÙ10‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ,Ì‰ÈL11Ì‰ÈL È¯‰ - »¿¿≈∆««ƒ¿»¬ƒ»¬≈¿≈∆
¯ÙÚ·e ÌÈ·‡·e ÌÈˆÚa ÔÈ˜ÏBÁ12Ì‡Â .13e¯azL ¿ƒ»≈ƒ»¬»ƒ∆»»¿ƒƒ¿«¿

ÔÈ‡B¯ - ÌÈ·‡‰ ˙ˆ˜Ó14Ì‡ ,¯azL‰Ï ‰Èe‡¯ BÊ È‡ ƒ¿»»¬»ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«≈ƒ
C¯cÓ Úe„È ‰Ê ¯·„Â .‰iÏÚ‰ È·‡ B‡ ˙Èa‰ È·‡«¿≈««ƒ«¿≈»¬ƒ»¿»»∆»«ƒ∆∆

BÒ¯‰Â ÔBzÁz‰ ÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÏÙ Ì‡ :‰ÏÈÙp‰15B‡ , «¿ƒ»ƒ»«»∆¿«««¿«¬»
Ò¯‰Â ÔBÈÏÚ‰ ÏÙÂ ÔBzÁz‰ ËÓL16ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿«««¿¿»«»∆¿¿∆¡«¿ƒ≈»

ÏÙ „ˆÈk ÔÈÚ„BÈ17˙BÓÏM‰ ÌÈ·‡‰ ÔÈ˜ÏBÁ - ¿ƒ≈«»«¿ƒ»¬»ƒ«¿≈
.˙B¯e·M‰Â¿«¿

קטז:10) שם שלא 11)משנה ביניהם הסכימו ושניהם
רבינו  מדברי [ונראה ג. הלכה להלן וראה מחדש, לבנותם
שכאן  - האבנים", מקצת נשתברו "ואם בסמוך: שכתב
כן  ואם שבורות, שכולן או שלימות, שכולן באופן מדובר
אלא  לזה, וכמה לזה, ושבורות שלימות כמה על הבעייה אין
שבנוסחת  להלן וראה מהם. אחד לכל שתגיע הכמות  על
"עלייתא  בגמרא גרסינן לא מינכן וכתבֿיד ורש"י הרי"ף
איתבור" ו"תתייתא נשברה) (=העלייה איתבור"
עוד  וראה כנ"ל, הוא הפירוש אלא נשברה) (=התחתונה

בפרק 12)להלן]. (וראה ואחד אחד לכל חצי כחלק, [חלק
מחצה). הוא ש"יחלוק" ז הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"א
בחבסא  אי ניחזי חולקין אמאי "רישא הקשו: שם ובגמרא
וליחזינהו  בליליא, דנפיל צריכא לא נפיל, בחבטא אי נפיל,
ובכתבֿיד  ברש"י ברי"ף, הנוסחא (כן דפנינהו" בצפרא
כאן  שאין סברה הגמרא כלומר: רמב"ן). ועיין מינכן,
הכמות  על אלא והשבורות השלימות האבנים על סכסוך
כמו  וסברה למעלה. שכתבנו וכמו מהם, אחד לכל שתגיע
אין  - שווים חלקים לשניהם שיש נפרש אם זה, שלפי כן,
גבוה  שהאחד כורחנו על אלא בשווה. שחולקים חידוש כאן
שפירש  וכמו חבירו משל מרובה ועפרו ואבניו מחבירו
ועיין  בדבריו. והרשב"א הרמב"ן שהביא הנוסחא (לפי רש"י
וצריך  קסד). סימן ובב"ח שלמה ובמלאכת משנה במגיד
נפילה  של שבמקרה השותפות מתנאי אחד שזהו לומר
מקשה  זה ועל שם), ורשב"א רמב"ן (ועיין ביניהם יתחלקו
החומה  נפלה אם נראה = נפיל" בחבסא אי "ניחזי הגמרא:
לבעל  והתחתונים העלייה לבעל העליונים וודאי תחתיה,
- למרחוק העלייה נפלה אם = נפיל" בחבטא "אי הבית,
זה  ועל הבית, לבעל והמקומיים העלייה לבעל הרחוקים
רבינו  אולם ידוע. ולא משם אותם ופינו בלילה שנפל מתרץ
ופינוה, בלילה כשנפלה פירשה ולא כלשונה המשנה הביא
י"א  (פרק התוספתא על שסמך מפני בגמרא, שאמרו כמו
לשניהם  כשיש משנתנו המפרשת א) הלכה מציעא דבבא
בחבסא  אי "ניחזי כלל קשה לא זה ולפי שווים, חלקים
בלילה  כשנפלה לפרש צורך ואין נפיל" בחבטא אי נפיל,
שניים  של והעלייה "הבית התוספתא: לשון וזה ופינוה.
הוא  כן - ובעפר ובאבנים בעצים חולקין [שניהם שנפלו
בזמן  אמורים דברים במה ראשון] ובדפוס ווין בכתבֿיד
זה  קטן, ואחד גדול אחד היה אם אבל שווין, שניהם שהיו
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משנה  ובמגיד ברמב"ן עוד ועיין שלו", נוטל וזה שלו נוטל
רשב"א]. בשקלא 13)בשם פירושה ולפי שם, משנה
בגמרא. שאפילו 14)וטריא או ביום, הבית שנפל כגון,

פונו. לא עדיין אבל בלילה, העליונות 15)נפלו שאז
משתברות.16)משתברות. התחתונות משנה 17)שאז

וזה  פונו, והאבנים בלילה שנפל כגון בגמרא, והוסברה שם,
אותו. שישאלו ואיננו הלך שפינה

.‚¯Ó‡18˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰iÏÚ‰ ÏÚa19È„k , »«««»¬ƒ»¿««««ƒƒ¿¿≈
ÏÚa È¯‰ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â ,ÂÈab ÏÚ B˙iÏÚ ‰·iL∆ƒ¿∆¬ƒ»««»¿≈∆¬≈««
BÎB˙a ¯„Â ·LBÈÂ ,‰È‰Lk ˙Èa‰ ˙‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰»¬ƒ»∆∆««ƒ¿∆»»¿≈¿»¿

ÂÈ˙B‡ÈˆÈ Ïk ÔzÈ ¯L‡ „Ú20‰·ÈÂ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â , «¬∆ƒ≈»¿ƒ»¿««»≈≈¿ƒ¿∆
.‰ˆB¯ Ì‡ B˙iÏÚ¬ƒ»ƒ∆

יהודה.18) כרבי ולא וכחכמים קיז. שם על 19)משנה
בלבד. הבית בעל שכר 20)חשבון לו להעלות צריך ואינו

[ומה  כ:) קמא (בבא לעלייה משועבד שהבית מפני דירה
בעל  את העלייה בעל שכופה א הלכה למעלה רבינו שכתב
שהבית  משום אלא זה אין - שנפל הכותל את לבנות הבית
שם), קמא (בבא משתעבד" לעלייה "ביתא שהרי קיים,
(ודלא  שנפל הכותל לבנות אותו לכוף העלייה בעל ויכול
משתעבד  הבית שרק המגידֿמשנה שהביא הרשב"א כדעת
העלייה  בעל אין הבית שנפל כאן אבל הבית), בעל ולא
אין  הבית שנפל שמכיוון ולבנות לחזור הבית לבעל כופה
במגיד  וראה הרשב"א, סברת (כעין עוד משועבד הבית בעל
גביו  על וגינה בסלע הבנוי הבד ובבית משנה). וכסף משנה
הבד  בית לבעל לכופו יכול וודאי - הבד בית של גגו ונפחת
למה  להבין יש אבל שם. בירושלמי מפורש וכן גגו, שיתקן
לכופו]. שיכול כתב ולא ח, בהלכה להלן רבינו זאת השמיט

.„Ì‡Â21˙B·Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡22‰iÏÚ‰ ÏÚa - ¿ƒ≈∆»≈∆»ƒ¿««»¬ƒ»
ÏËB23LÈÏL24.ÌÈLÈÏL ÈL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,Ú˜¯w‰ ≈¿ƒ««¿«««««ƒ¿≈¿ƒƒ

כמותו.21) שהכריע וכרבא נתן וכרבי בברייתא שם
עניים.22) שטח,23)שהם על לזרוע רוצים שהם כגון,

דיבור  שם תוספות וראה אותו, למכור שניהם שרוצים או
טו. יד, קטן סעיף שם וסמ"ע לזה, ולא לזה לא המתחיל

שליש,24) בקרקע אוכלת שהעלייה הגמרא. שמנמקת וכפי
ראוי  אינו שנה, תשעים לעמוד ראוי הבית היה שאם היינו,
(תורת  בקרקע לו יש וכן שנה, שישים אלא לעמוד כעת

שם). חיים

.‰‰ˆ¯25‰È‰Lk ‰Ba - B˙Èa ˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚa26. »»««««ƒƒ¿≈∆¿∆»»
‰a¯‰Â Ô˙B‡ ˜fÁ Ì‡ :ÌÈÏ˙ka ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â27 ¿ƒ»¿««¿»ƒƒƒ≈»¿ƒ¿»

eÈ‰M ‰nÓ ¯˙BÈ ÔaÁ¯a28ËÚÓÏ ‰ˆ¯ ;BÏ ÔÈÚÓBL - ¿»¿»≈ƒ«∆»¿ƒ»»¿«≈
Lw·e ÌÈ·‡ eÈ‰L ÔB‚k ,Ô˜ÊÁÓ ˙ÁÙÏ B‡ ÔaÁ¯a¿»¿»ƒ¿…≈»¿»¿∆»¬»ƒƒ≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï29‡a .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -30 ¿«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆≈¿ƒ»
ÔÈÚÓBL - ÔÈ˜ÊÁÂ ÔÈ„·k ˙B¯B˜Ï ‰¯˜z‰ ˙‡ ˙BpLÏ¿«∆«ƒ¿»¿¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - eÈ‰M ‰nÓ ˙BÁt ÔaÁ¯a ˙ÁÙÏ ;BÏƒ¿…¿»¿»»ƒ«∆»≈¿ƒ

˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ31d·‚a ÛÈÒB‰L B‡32- ˙Èa‰ ƒ¿»««∆ƒ¿…«««ƒ
d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈««∆ƒ≈¿…«

ÔÎÂ .BÏ ÔÈÚÓBL - ˙Èa‰33,d˙B‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰ ÏÚa ««ƒ¿ƒ¿≈««»¬ƒ»∆»
,ÌÈÏ˙k‰ ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â .‰˙È‰Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿∆»¿»¿ƒ»¿««¿»ƒ

‡e‰L ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˜ÈÊÁ‰Ïe ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒƒ¿≈∆
.BÏ ÔÈÚÓBL - ËÚÓÏ Ï·‡ ;ÔBzÁz‰ Ï˙k ÏÚ „ÈaÎÓ«¿ƒ«…∆««¿¬»¿«≈¿ƒ
ÌÈl˜Ï Ì˙B‡ ‰pL Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ‰¯˜z ˙B¯B˜a ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿»»∆¿»ƒƒ»»¿«ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰Ó ÌÈ„·ÎÏ ;BÏ ÔÈÚÓBL - eÈ‰M ‰nÓƒ«∆»¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆≈
‰iÏÚ‰ d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ ÌÈÚÓBL¿ƒƒ¿»««∆ƒ≈¿…«»¬ƒ»
‰a¯‰ B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ÔÈÚÓBL -¿ƒ¬»ƒƒ≈««ƒ¿»

.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d‰·‚a¿»¿»≈¿ƒ

עולא.25) של משמו אדא בר אחא רב של מימרא שם
כבסמוך.26) חוסנו ממידת למעט לו אסור אבל
ברוחב.27) שהרבה או לבנים 28)כלומר, שהיו כגון,

הלכה  ב פרק (למעלה טפחים שלושה אלא רוחבם שאין
וראה  (שם). טפחים שישה שרוחבם אבנים ועשאם יח)

(שם)29)להלן. טפחים חמישה שרחבה מגזית כגון
בבא  בגמרא הוא כן (שם). טפחים שישה שרוחבו לגוויל

שם. שם.30)מציעא ואף 31)מימרא הנ"ל. במימרא
הבית. של מהחוזק גורע חזק 32)זה יותר נמוך שבית

ביחס 33)מגבוה. אבל לשנות, שלא לעיקרון היינו,
וברוחבו, הבית בחוזק למעט לו אסור הבית בעל הפוך:
להרבות  לו אסור העלייה בעל ואילו להרבות, לו ומותר
כל  נובעים הזה הכלל ומן למעט. לו ומותר העלייה בכובד

דלהלן. הפרטים

.ÂeÏcÏc˙34Ì‡ :˙Èa‰ ¯ÈÂ‡Ï e„¯ÈÂ ˙Èa‰ ˙B¯B˜ ƒ¿«¿¿««ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒƒ
CB˙Ï eÚÈb‰35¯˙BÒ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ36‰B·e37Ì‡Â ; ƒƒ¿¬»»¿»ƒ≈∆¿ƒ

elÙ‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏBÎÈ - eÚÈb‰ ‡Ï…ƒƒ»««»¬ƒ»¿«≈»»«¬ƒ
¯e„zL È„k ÌB˜Ó EÏ ¯kO‡ È‡ :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡»«««««ƒ¬ƒ∆¿…¿»¿≈∆»
È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰¯˜z‰ Ôw˙‡L „Ú Ba«∆¬«≈«ƒ¿»≈¿ƒ∆¬≈
È„k ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Á¯Ë‡L ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ∆∆∆¿«ƒ»¿»¿≈

.E˙Èa ˙‡ Ôw˙zL∆¿«≈∆≈¿

שהכתלים 34) היינו, נתדלדלו, חמא. וכרב ז. ו: בתרא בבא
המפרש  כרש"י שלא ירדה, התיקרה ורק חזקים נשארו

בקרקע. טבעו למטה 35)שהכתלים לדור יכול אדם שאין
סימן  (סמ"ע מרשותו לדחותו יכול זה ואין טפחים, מעשרה

ו). קטן סעיף הרעועה.36)קסד התקרה היינו,37)את
כמו  המעזיבה את והעליון התקרה, את בונה הבית בעל

משנה). (מגיד א בהלכה

.Êe˙‰38‰Ê ¯·c Ì‰ÈÈa39˙Èa‰ d·‚a ¯‡L Ì‡ : ƒ¿≈≈∆»»∆ƒƒ¿«¿…«««ƒ
‰ÏÈ·Á Ì„‡ ÁwiL È„k40ÒkÈÂ BL‡¯ ÏÚ ˙ÈBÈa ¿≈∆ƒ«»»¬ƒ»≈ƒ«…¿ƒ»≈

BÈ‡ Ì‡Â ;¯˙BÒ BÈ‡ - eÓ˜ÚpL el‡ ˙B¯B˜ ˙Áz da»««≈∆∆∆¿≈≈¿ƒ≈
Ôw˙Óe ¯˙BÒ - BL‡¯ ˙‡ ÛÎiL „Ú da Òk‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈»«∆»…∆…≈¿«≈
e˙‰ È¯‰L ,·kÚÏ ÏBÎÈ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,‰B·e∆¿≈««»¬ƒ»»¿«≈∆¬≈ƒ¿

.‰lÁz Ì‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ»

שם.38) חמא רב של התנו 39)במימרא כשחלקו כלומר,
של  בנו הונא כרב מחדש. ויבנו יסתרו העלייה תשפל שאם

שם. יהושע, המתחיל 40)רב דיבור (שם רש"י
קנים". "חבילת מפרש: איסורייתא)

.Á˙Èa41„a‰42˙Á‡ ‰p‚Â ¯‰‰ È·Úa Èea ‡e‰L43 ≈««∆»»√ƒ»»¿ƒ»««
ÂÈab ÏÚ44„a‰ ˙Èa ÈÓL e˙ÁÙÂ ,45‰Úa¯‡k ««»¿ƒ¿¬¿≈≈««¿«¿»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



קסט mipky zekld - oipw xtq - zah 'h ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

משנה  ובמגיד ברמב"ן עוד ועיין שלו", נוטל וזה שלו נוטל
רשב"א]. בשקלא 13)בשם פירושה ולפי שם, משנה
בגמרא. שאפילו 14)וטריא או ביום, הבית שנפל כגון,

פונו. לא עדיין אבל בלילה, העליונות 15)נפלו שאז
משתברות.16)משתברות. התחתונות משנה 17)שאז

וזה  פונו, והאבנים בלילה שנפל כגון בגמרא, והוסברה שם,
אותו. שישאלו ואיננו הלך שפינה

.‚¯Ó‡18˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰iÏÚ‰ ÏÚa19È„k , »«««»¬ƒ»¿««««ƒƒ¿¿≈
ÏÚa È¯‰ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â ,ÂÈab ÏÚ B˙iÏÚ ‰·iL∆ƒ¿∆¬ƒ»««»¿≈∆¬≈««
BÎB˙a ¯„Â ·LBÈÂ ,‰È‰Lk ˙Èa‰ ˙‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰»¬ƒ»∆∆««ƒ¿∆»»¿≈¿»¿

ÂÈ˙B‡ÈˆÈ Ïk ÔzÈ ¯L‡ „Ú20‰·ÈÂ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â , «¬∆ƒ≈»¿ƒ»¿««»≈≈¿ƒ¿∆
.‰ˆB¯ Ì‡ B˙iÏÚ¬ƒ»ƒ∆

יהודה.18) כרבי ולא וכחכמים קיז. שם על 19)משנה
בלבד. הבית בעל שכר 20)חשבון לו להעלות צריך ואינו

[ומה  כ:) קמא (בבא לעלייה משועבד שהבית מפני דירה
בעל  את העלייה בעל שכופה א הלכה למעלה רבינו שכתב
שהבית  משום אלא זה אין - שנפל הכותל את לבנות הבית
שם), קמא (בבא משתעבד" לעלייה "ביתא שהרי קיים,
(ודלא  שנפל הכותל לבנות אותו לכוף העלייה בעל ויכול
משתעבד  הבית שרק המגידֿמשנה שהביא הרשב"א כדעת
העלייה  בעל אין הבית שנפל כאן אבל הבית), בעל ולא
אין  הבית שנפל שמכיוון ולבנות לחזור הבית לבעל כופה
במגיד  וראה הרשב"א, סברת (כעין עוד משועבד הבית בעל
גביו  על וגינה בסלע הבנוי הבד ובבית משנה). וכסף משנה
הבד  בית לבעל לכופו יכול וודאי - הבד בית של גגו ונפחת
למה  להבין יש אבל שם. בירושלמי מפורש וכן גגו, שיתקן
לכופו]. שיכול כתב ולא ח, בהלכה להלן רבינו זאת השמיט

.„Ì‡Â21˙B·Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡22‰iÏÚ‰ ÏÚa - ¿ƒ≈∆»≈∆»ƒ¿««»¬ƒ»
ÏËB23LÈÏL24.ÌÈLÈÏL ÈL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,Ú˜¯w‰ ≈¿ƒ««¿«««««ƒ¿≈¿ƒƒ

כמותו.21) שהכריע וכרבא נתן וכרבי בברייתא שם
עניים.22) שטח,23)שהם על לזרוע רוצים שהם כגון,

דיבור  שם תוספות וראה אותו, למכור שניהם שרוצים או
טו. יד, קטן סעיף שם וסמ"ע לזה, ולא לזה לא המתחיל

שליש,24) בקרקע אוכלת שהעלייה הגמרא. שמנמקת וכפי
ראוי  אינו שנה, תשעים לעמוד ראוי הבית היה שאם היינו,
(תורת  בקרקע לו יש וכן שנה, שישים אלא לעמוד כעת

שם). חיים

.‰‰ˆ¯25‰È‰Lk ‰Ba - B˙Èa ˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚa26. »»««««ƒƒ¿≈∆¿∆»»
‰a¯‰Â Ô˙B‡ ˜fÁ Ì‡ :ÌÈÏ˙ka ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â27 ¿ƒ»¿««¿»ƒƒƒ≈»¿ƒ¿»

eÈ‰M ‰nÓ ¯˙BÈ ÔaÁ¯a28ËÚÓÏ ‰ˆ¯ ;BÏ ÔÈÚÓBL - ¿»¿»≈ƒ«∆»¿ƒ»»¿«≈
Lw·e ÌÈ·‡ eÈ‰L ÔB‚k ,Ô˜ÊÁÓ ˙ÁÙÏ B‡ ÔaÁ¯a¿»¿»ƒ¿…≈»¿»¿∆»¬»ƒƒ≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï29‡a .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -30 ¿«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆≈¿ƒ»
ÔÈÚÓBL - ÔÈ˜ÊÁÂ ÔÈ„·k ˙B¯B˜Ï ‰¯˜z‰ ˙‡ ˙BpLÏ¿«∆«ƒ¿»¿¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - eÈ‰M ‰nÓ ˙BÁt ÔaÁ¯a ˙ÁÙÏ ;BÏƒ¿…¿»¿»»ƒ«∆»≈¿ƒ

˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ31d·‚a ÛÈÒB‰L B‡32- ˙Èa‰ ƒ¿»««∆ƒ¿…«««ƒ
d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈««∆ƒ≈¿…«

ÔÎÂ .BÏ ÔÈÚÓBL - ˙Èa‰33,d˙B‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰ ÏÚa ««ƒ¿ƒ¿≈««»¬ƒ»∆»
,ÌÈÏ˙k‰ ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â .‰˙È‰Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿∆»¿»¿ƒ»¿««¿»ƒ

‡e‰L ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˜ÈÊÁ‰Ïe ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒƒ¿≈∆
.BÏ ÔÈÚÓBL - ËÚÓÏ Ï·‡ ;ÔBzÁz‰ Ï˙k ÏÚ „ÈaÎÓ«¿ƒ«…∆««¿¬»¿«≈¿ƒ
ÌÈl˜Ï Ì˙B‡ ‰pL Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ‰¯˜z ˙B¯B˜a ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿»»∆¿»ƒƒ»»¿«ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰Ó ÌÈ„·ÎÏ ;BÏ ÔÈÚÓBL - eÈ‰M ‰nÓƒ«∆»¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆≈
‰iÏÚ‰ d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ ÌÈÚÓBL¿ƒƒ¿»««∆ƒ≈¿…«»¬ƒ»
‰a¯‰ B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ÔÈÚÓBL -¿ƒ¬»ƒƒ≈««ƒ¿»

.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d‰·‚a¿»¿»≈¿ƒ

עולא.25) של משמו אדא בר אחא רב של מימרא שם
כבסמוך.26) חוסנו ממידת למעט לו אסור אבל
ברוחב.27) שהרבה או לבנים 28)כלומר, שהיו כגון,

הלכה  ב פרק (למעלה טפחים שלושה אלא רוחבם שאין
וראה  (שם). טפחים שישה שרוחבם אבנים ועשאם יח)

(שם)29)להלן. טפחים חמישה שרחבה מגזית כגון
בבא  בגמרא הוא כן (שם). טפחים שישה שרוחבו לגוויל

שם. שם.30)מציעא ואף 31)מימרא הנ"ל. במימרא
הבית. של מהחוזק גורע חזק 32)זה יותר נמוך שבית

ביחס 33)מגבוה. אבל לשנות, שלא לעיקרון היינו,
וברוחבו, הבית בחוזק למעט לו אסור הבית בעל הפוך:
להרבות  לו אסור העלייה בעל ואילו להרבות, לו ומותר
כל  נובעים הזה הכלל ומן למעט. לו ומותר העלייה בכובד

דלהלן. הפרטים

.ÂeÏcÏc˙34Ì‡ :˙Èa‰ ¯ÈÂ‡Ï e„¯ÈÂ ˙Èa‰ ˙B¯B˜ ƒ¿«¿¿««ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒƒ
CB˙Ï eÚÈb‰35¯˙BÒ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ36‰B·e37Ì‡Â ; ƒƒ¿¬»»¿»ƒ≈∆¿ƒ

elÙ‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏBÎÈ - eÚÈb‰ ‡Ï…ƒƒ»««»¬ƒ»¿«≈»»«¬ƒ
¯e„zL È„k ÌB˜Ó EÏ ¯kO‡ È‡ :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡»«««««ƒ¬ƒ∆¿…¿»¿≈∆»
È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰¯˜z‰ Ôw˙‡L „Ú Ba«∆¬«≈«ƒ¿»≈¿ƒ∆¬≈
È„k ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Á¯Ë‡L ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ∆∆∆¿«ƒ»¿»¿≈

.E˙Èa ˙‡ Ôw˙zL∆¿«≈∆≈¿

שהכתלים 34) היינו, נתדלדלו, חמא. וכרב ז. ו: בתרא בבא
המפרש  כרש"י שלא ירדה, התיקרה ורק חזקים נשארו

בקרקע. טבעו למטה 35)שהכתלים לדור יכול אדם שאין
סימן  (סמ"ע מרשותו לדחותו יכול זה ואין טפחים, מעשרה

ו). קטן סעיף הרעועה.36)קסד התקרה היינו,37)את
כמו  המעזיבה את והעליון התקרה, את בונה הבית בעל

משנה). (מגיד א בהלכה

.Êe˙‰38‰Ê ¯·c Ì‰ÈÈa39˙Èa‰ d·‚a ¯‡L Ì‡ : ƒ¿≈≈∆»»∆ƒƒ¿«¿…«««ƒ
‰ÏÈ·Á Ì„‡ ÁwiL È„k40ÒkÈÂ BL‡¯ ÏÚ ˙ÈBÈa ¿≈∆ƒ«»»¬ƒ»≈ƒ«…¿ƒ»≈

BÈ‡ Ì‡Â ;¯˙BÒ BÈ‡ - eÓ˜ÚpL el‡ ˙B¯B˜ ˙Áz da»««≈∆∆∆¿≈≈¿ƒ≈
Ôw˙Óe ¯˙BÒ - BL‡¯ ˙‡ ÛÎiL „Ú da Òk‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈»«∆»…∆…≈¿«≈
e˙‰ È¯‰L ,·kÚÏ ÏBÎÈ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,‰B·e∆¿≈««»¬ƒ»»¿«≈∆¬≈ƒ¿

.‰lÁz Ì‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ»

שם.38) חמא רב של התנו 39)במימרא כשחלקו כלומר,
של  בנו הונא כרב מחדש. ויבנו יסתרו העלייה תשפל שאם

שם. יהושע, המתחיל 40)רב דיבור (שם רש"י
קנים". "חבילת מפרש: איסורייתא)

.Á˙Èa41„a‰42˙Á‡ ‰p‚Â ¯‰‰ È·Úa Èea ‡e‰L43 ≈««∆»»√ƒ»»¿ƒ»««
ÂÈab ÏÚ44„a‰ ˙Èa ÈÓL e˙ÁÙÂ ,45‰Úa¯‡k ««»¿ƒ¿¬¿≈≈««¿«¿»»
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ÌÈÁÙË46¯BÈ ‰pb‰ ÏÚa È¯‰ - ¯˙BÈ B‡Ú¯BÊÂ „ ¿»ƒ≈¬≈«««ƒ»≈¿≈«
ÔÈtk Bca ˙È·Ï ‰Ê ‰OÚiL „Ú ,‰hÓÏ47Ôw˙ÈÂ , ¿«»«∆«¬∆∆¿≈«ƒƒƒ«≈

ÔBÈÏÚ‰48.B˙pb Ïk Ú¯ÊÈÂ B˙pb Ú˜¯˜ »∆¿«¿«ƒ»¿ƒ¿«»ƒ»

במשנה.41) קיז: מציעא בו 42)בבא שעוצרים מקום
שמנם. מהם להוציא לאחר.43)זיתים, שייכת והיא

הגינה.44) של קרקעיתה היא הבד בית שתקרת באופן
הבד.45) בית קיח.).46)תקרת (שם כרב ולא כשמואל

ואם  (שם). למטה וחציו למעלה חציו זורע אדם שאין לפי
שאין  לפי לנו איכפת לא - טפחים מארבעה בפחות נפחת
בכמה  שאמרו כמו טפחים מארבעה בפחות חשוב מקום לך

בתלמוד. המעזיבה 48)תקרה.47)מקומות שתיקון
א. הלכה למעלה רבינו כשיטת לעליון, שייך

.ËÈzL49BÊ ·b ÏÚ BÊ ˙Bp‚50d·‚a ÌÈ˙Èa ˜¯i‰Â , ¿≈ƒ««¿«»»≈¿«ƒ¿…«
Ì‰ÈÈaL ı¯‡‰ È·Ú51˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ÔBÈÏÚ‰L Ïk : √ƒ»»∆∆≈≈∆…∆»∆¿»ƒ¿…∆

B¯wÚÓ B˙B‡ ÏhÏÂ B„È52BlL ‡e‰ È¯‰ -53„·Ï·e ,54 »¿ƒ…≈ƒ»¬≈∆ƒ¿«
BÓˆÚ ˙‡ Ò‡È ‡lL55ÔBzÁz ÏL - ¯‡M‰Â ;56‰È‰ .57 ∆…∆¡…∆«¿¿«¿»∆«¿»»

ÔBÈÏÚ‰ ÏhÈ ‡Ï - B¯wÚÏ ÚÈbÓ BÈ‡Â ,BÙBÏ ÚÈbÓ58; «ƒ«¿¿≈«ƒ«¿ƒ»…ƒ…»∆¿
ÔÏÈ‡‰ Ï·‡ .B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏË Ì‡Â59 ¿ƒ»«≈ƒƒƒ»¬»»ƒ»
‰„O CB˙Ï ‰ËB ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ˆn‰ ÏÚ „ÓBÚ‰»≈««∆∆««ƒ∆∆¿¿≈

ÔÈ˜ÏBÁ Ì‰ÈL È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡60.ÂÈ˙B¯Ùa ∆»≈∆¬≈¿≈∆¿ƒ¿≈»

במשנה.49) קיח: ההר,50)שם במורד סמוכות ששתיהן
חברתה. משל גבוהה האחת דין51ֿ)וקרקעית ונתעורר

גדל, שבקרקעי הוא, שלי אומר העליון ביניהם: ודברים
רצה  שאם גדל, שלי שבאוויר הוא, שלי אומר והתחתון

ירק. כאן ואין למעלה עד בעפר שאינו 52)ממלא אף
ואין  לעיקרו "מגיע שם: בגמרא שנמצא ומה לנופו, מגיע
לפסוק  ויש בספק, נשאר זה כן ואם תיקו" מאי, לנופו, מגיע
לה. גרס לא שרבינו נראה - כדלהלן העליון ייטול שלא

קיט.53) שם לקיש ריש פסק שכן שם, במשנה שמעון כרבי
שהכול  שם יהודה כרבי שמעון רבי סובר הדין ומעיקר
כאן  אין עפר גינתו למלאות התחתון ירצה שאם לתחתון,
- וליטול ידו את לפשוט עליון שיכול מה כל אלא ירק".

תחתון. לגבי הוא שם 54)מפקיר ינאי רבי דבי מימרת
סכנה 55)קיט. לידי שיגיע עד כך כל יתפשט שלא כלומר,

שם). לרבינו המשניות ומה 56)(פרוש השורשים. [אפילו
אפילו  עליון של הם הירק ששורשי קיח:) (שם רבא שאמר
ידו  לפשוט יכול הוא אם אלא זה אין - יהודה רבי לדעת
הוא  הרי וליטול, ידו לפשוט יכול אינו אם אבל וליטול,
המתחיל  דיבור במשנה שם רש"י ועיין לתחתון, מפקירו

נפתרה.57)והשאר]. שלא ענן רב של בעייה קיט. שם
שהתחתון 58) מפני בממון, ספק כל כדין שיחלוקו, פסק לא

יהודה  כרבי הלכה שהרי ועוד משנה). (כסף המוחזק הוא
וכיוון  לעליון מפקיר שהוא אלא כנ"ל, לתחתון, שהכול
(=בחזקת  בחזקתו הוא הרי לעליון מפקיר אם הוא  שספק

ענפיו 59)התחתון). כלומר כרב. ולא כשמואל קז. שם
(תוספות  שניהם של שהוא המצר, בתוך שורשיו אבל נוטים,

אילן). המתחיל דיבור מקרקע 60)שם יונק שהוא כיוון
שניהם. של

.ÈÛËL61,B¯·Á ‰„O CB˙a ÌÏ˙Le ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ ¯‰ »«»»∆≈»¿»»¿¿≈¬≈

ÌeMÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÏËB È‡ È˙ÈÊ :‰l‰ ¯Ó‡Â62 ¿»««»≈«¬ƒ≈≈¿ƒƒ
ı¯‡‰ ·eMÈ63ÔÓB˜Óa e„ÓÚÈ ‡l‡ ,64Ì‡Â .65Ô¯˜Ú ƒ»»∆∆»««¿ƒ¿»¿ƒ¬»»

Ô‰ÈLe‚a ¯‰p‰66ÏÚa ˙B¯t‰ e˜ÏÁÈ - ÔÏ˙MLk , «»»¿≈∆¿∆¿»»«¿¿«≈««
ÌÈL LÏL Ïk ÌÈ˙Èf‰ ÏÚa ÌÚ ‰„O‰67¯Á‡Ïe , «»∆ƒ«««≈ƒ»»»ƒ¿««

‰„O‰ ÏÚ·Ï Ïk‰ - LÏL68Ô‰ÈLe‚a e¯˜Ú ‡Ï Ì‡Â . »«…¿«««»∆¿ƒ…∆∆¿¿≈∆
„iÓ Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï Ïk‰ -69. «…¿««««¿«ƒ»

קא.61) שם קטן 62)ברייתא סעיף קסח סימן סמ"ע ראה
זה  ואילו ייטע, להבא אף עכשיו עד שנטע שהראשון א.
מעצמו, נוטע היה לא לרשותו, הזיתים את הנהר שהביא

בארץ. במטעים להרבות מעוניינים של 63)ואנו מימרא
ליטול  ויכול לו, שומעים בחו"ל אבל שם. בגמרא יוחנן רבי
סעיף  קסח סימן ערוך בשולחן הוא וכן קא:), (שם זיתיו את

שמח. אור ועיין (סמ"ע 64)א. בהם רוצה השדה בעל אם
ה). קטן קא.65)סעיף שם לקיש ריש בשם מימרא

היו 66) ניטעו לא אם ואף האילנות שסביב העפר גושי
ואין  נעקרו שלא כמו הם והרי עפר, מאותו לחיות יכולים
רבעי  ונטע שני מעשר מהלכות י (פרק ערלה משום בהם

יב). מהגושים 67)הלכה לחיות שיכולים פי על שאף
(מגיד  זה של הקרקע בלי פירות לגדל יכולים אינם - בלבד
מחמת  אסורים היו הגושים, ובלי הרשב"א). בשם משנה
על  ואף בהם. חלק לשניהם יש ולפיכך שם) (גמרא ערלה
הרי  נהר של ובשלוליתו ים של בזוטו אבידה שהמוצא פי
מהלכות  י"א (פרק ממנה הבעלים נתייאשו שוודאי שלו היא
אבל  במטלטלין, אלא זה אין - י) הלכה ואבידה גזילה
וכיוון  יד) הלכה שם ח (פרק מועיל הייאוש אין בקרקע
למלך). (משנה קרקע דין להם יש גושיהם עם שנעקרו

נוטע 68) אני הייתי אם הזיתים: לבעל אומר הוא שהרי
פירותיהם? אוכל הייתי לא האם שנים, שלוש לפני אותם

שם). דין 69)(גמרא - גושיהם בלי שנעקרו שכיוון
של  זוטו כדין בייאוש השדה בעל בהם וזכה להם, מטלטלין
שהרי  ובשבחם, העצים בגוף והמדובר למלך). (משנה ים
סימן  (סמ"ע הרביעית השנה עד בערלה אסורים הפירות

ד). קטן סעיף קסח

.‡ÈBa ‡ˆBik70¯ÎBn‰ ,71ÌÈˆÚÏ ÂÈ˙ÈÊ72Ì‡ :73˜Òt «≈«≈≈»¿≈ƒƒ»«
ÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰ eOÚiL ˙B¯t‰ Ïk - „iÓ ı˜Ï BnÚƒ»…ƒ»»«≈∆«¬¬≈≈¿««

Ú˜¯w‰74Ì‡Â ;75- ‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ı˜Ï BnÚ ‰˙‰ ««¿«¿ƒƒ¿»ƒ»…»¿«∆ƒ¿∆
Ì‡ :Ì˙Ò ¯ÎÓ .ÌÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï e‡ÈˆBiL ˙B¯t‰ Ïk»«≈∆ƒ¿««»≈ƒ»«¿»ƒ

˙BÁt eOÚ76‰‡ÒÏ ˙ÈÚÈ·¯Ó77‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ıeÁ78- »»≈¿ƒƒƒ¿»ƒ«»»
ÌÈ˙Èf‰ ÏÚa ÏL el‡ È¯‰79‰‡ÒÏ ˙ÈÚÈ·¯ eOÚ ; ¬≈≈∆«««≈ƒ»¿ƒƒƒ¿»

e˜ÏÁÈ el‡ È¯‰ - ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ıeÁ80. ƒ«»»¬≈≈«¬…

לבעל 70) הכל שנים שלוש שלאחר שאמרנו כשם כלומר,
הקרקע. לבעל הכל דלהלן בהא כן כמו בבא 71)השדה,

במשנה. ק: לגדל 72)מציעא ולא לבניין, או להסקה
פשוט.73)פירות. כדבר שם, וטריא בשקלא התברר

הרשב"א,74) כשיטת (ולא הלשון במשמעות הכל היינו,
בהם). חלק תמיד יש הזיתים שלבעל המגידֿמשנה, שהביא

פשוט.75) כדבר שם, וטריא בשקלא זה אין 76)אף שאז
מזה. מקפידים שסאה 77)הבעלים עד כך, כל רעים שהם

שמן. הלוג רביעית מוציא אינו המסיקה 78)מהם של

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



mipkyקע zekld - oipw xtq - zah 'i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בן  שמעון רבי של מימרא קא. ק: שם וכדומה, והעצירה,
מקפיד 79)פזי. הקרקע בעל אין כך כל רעים שהם שלפי

שם). (גמרא לעצמו נוטלם הזיתים בעל שיש 80)אם
ארצי  אומר וזה גדלו זיתי אומר זה בהם: חלק לשניהם

שם). (משנה גדלה

ה'תש"פ  טבת י' שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בו 1) שכופין לעשותו בחצר לשותפין שיש מה בו נתבאר

לעשות  לחבירו למנוע האחד שיכול והדברים זה, את זה
ומה  לעשות, לזה זה מבוי בני שכופין מה וכן בחצרו,

לעשותו. לאחר האחד שמונעין

.‡¯ˆÁ2‰ÙBk Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ÔÈÙzM‰3B¯·Á ˙‡ ¬««À»ƒ»∆»≈∆∆∆¬≈
¯ÚL ˙Èa da ˙BOÚÏ4˙Ï„Â5ÔÎÂ ,6ÌÈ¯·c‰ Ïk «¬»≈««»∆∆¿≈»«¿»ƒ

e‚‰pL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÏB„b C¯ˆ Ì‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¯ˆÁ‰L∆∆»≈¿ƒ»»∆…∆»¿»ƒ∆»¬
ÚÏ ‰È„n‰ ÈaÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡L Ï·‡ ;Ì˙BO ¿≈«¿ƒ»«¬»¬»¿»«¿»ƒ¿

¯eiÎÂ ¯eiˆ7e‰ÙBk BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ8„Á‡ ‰OÚ . ƒ¿ƒ¿«≈≈≈»»∆»
‰na BÏ ÁBpL BzÚ„ ÈM‰ ‰lb Ì‡ ,BÓˆÚÓ Ô‰Ó≈∆≈«¿ƒƒ»«≈ƒ«¿∆««∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - B¯·Á ‰OÚL9B˜ÏÁ Ô˙BÂ , ∆»»¬≈¿«¿¿ƒ»»∆«…¿≈∆¿
.‰‡ˆB‰a«»»

כרבן 2) ולא תנאֿקמא וכדעת במשנה, ז: בבאֿבתרא
בכמה  יוחנן, רבי בשם הנמסר הכלל כי גמליאל, בן שמעון
מוסכם, אינו במשנה, כרשב"ג שהלכה בתלמוד, מקומות
מעולם  יוחנן רבי כן אמר לא שלדעתם האמוראים מן ויש
וראה  מיגאש. ר"י בחידושי וכ"ה הר"ן, בשם (כסףֿמשנה

לח:). להשתתף 3)בבבאֿמציעא רוצה אינו השני אם
אלו. בהוצאות הטוב יושב 4)מרצונו החצר ששומר תא,

בראייתם  בחצר יזיקו שלא ושבים עוברים מפני לשמור בו
שער  בית עשיית התירו לא שם ובגמרא ב:). (בבאֿבתרא
לא  כן לא שאם וכו', דלת לו ואין בחוץ הוא אם אלא זה,

זה. כל השמיט ורבינו להכנס. העניים נגר 5)יוכלו וכן
ב). מהלכה וכלֿשכן קסא. סימן ('נתיבות' ומנעול

פ"א,6) ב"ב ברי"ף (הובאה יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
חצר  באותה עמהם שרוי היה שאם הבאה), בהלכה ותוכנה

הכל. על אותו ציור.7)משעבדין מין הוא למד 8)אף
פ"ג  למעלה (הובא ה. בבאֿבתרא במשנה שאמרו ממה כן
לבנות  אותו מחייבין אין אמות מארבע שלמעלה א) הלכה
קסא, סימן (הגר"א לכסותו אין הכרחי, שאינו שדבר הרי -

ג). גבוה 9)ס"ק שהוא בכותל שאמרו ממה רבינו למדה
את  עליו מגלגלין אחד כותל לו סמך שאם אמות, מארבע
וראה  שם). בפ"ג למעלה (הובא שם בבאֿבתרא הכל,

וכסףֿמשנה. ומגידֿמשנה מיימוניות בהגהות

.·ÈÓ10˙¯Á‡ ¯ˆÁa ˙Èa BÏ LiL11¯ˆÁ‰ Èa - ƒ∆≈«ƒ¿»≈«∆∆¿≈∆»≈
˙Ïc Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ12¯‚Â13;ÏeÚÓe ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»∆∆∆¿∆∆«¿

‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰ ¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»«¿»ƒ≈¿«¿¿ƒ¿ƒ»»
.Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ - ¯ˆÁ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L»ƒ»∆¿»»≈¿«¿¿ƒ««…

פ"א.10) בבאֿבתרא ברי"ף הובאה שם, תוספתא
שם.11) גר לא 12)ואינו שער" ו"בית בתוספתא. הוא כן

וכיון  ראיה, היזק מחמת שמירה הוא שער בית הרי כי  נזכר,
שהם  ומנעול נגר אבל זה, בכלל אינו בחצר גר שאינו
החיוב  בכלל הוא גם בחצר, הקבועים לדברים גם  שמירה

שם). בריח.13)('נתיבות'

.‚da „ÈÓÚ‰Ï LwaL ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆ƒ≈¿«¬ƒ»
B¯·Á - ÔÈÏB‚¯z da Ïc‚Ï B‡ ,ÌÈÁ¯ B‡ ‰Ó‰a¿≈»≈«ƒ¿«≈»«¿¿ƒ¬≈

ÂÈÏÚ ·kÚÓ14ÔÎÂ .15ÈL‡ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¿«≈»»¿≈¿»«¿»ƒ∆≈∆∆«¿≈
ÔÈÙzM‰ ÔlÎa - Ô‰È˙B¯ˆÁa Ô˙BOÚÏ ÌB˜n‰«»«¬»¿«¿≈∆¿À»«À»ƒ

‰ÒÈ·k‰ ÔÓ ıeÁ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ16ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆«∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ∆≈
¯‰p‰ ·b ÏÚ ˙Bfa˙‰Ï Ï‡¯OÈ ˙Ba ÏL Ôk¯c17. «¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿««««»»

להם 14) אין הנ"ל שהתשמישים רבינו, מביא ה הלכה להלן
נז. בבבאֿבתרא הדברים ומקור השותפין, בחצר חזקה דין
כשהוא  השני על אחד להקפיד השותפים דרך שאין נז:
שהחזיק. לטעון יכול הוא אין ולפיכך אלו, דברים עושה
יכול  - אלו בדברים גם מקפיד הוא שאם הדבר ברור אבל
מדברי  נראה וכן בחצר, אותם יעשה שלא חבירו בידי לעכב
דברים  "ואלו ה) הלכה להלן שהובאה נז. (שם המשנה
ריחיים  תנור בחצר בהמה מעמיד היה חזקה, להם שאין
ויכול  חזקה להם שאין הרי - תרנגולים" ומגדל וכיריים
טו. הערה עיין הכביסה, בדין להלן נראה וכן עליו. לעכב
ועיין  אסורים. ושניהם ד"ה מו. בנדרים הר"ן כתב וכן

ד. הלכה נדרים מהלכות פ"ז רבי 15)רמב"ם של מימרא
נז: שם בנאה, רבי בשם מנהג 16)יוחנן יש אפילו כלומר,

מן  אחד יכול הנהר, יד על מכבסות שהנשים זו, בעיר
קפא, סימן (סמ"ע בחצר ולעשות המנהג לשנות השותפין

ז). מעכבין 17)ס"ק השותפין - זה טעם שלולא משמע
דרך  ואין מחיצה עשיית כאן שאין אע"פ זה, על זה
בכגון  שגם - ה) הלכה להלן (ראה בכך להקפיד השותפין
למעלה. וראה ז), ס"ק שם (הגר"א ירצה אם לעכב יכול זה

.„ÈB·Ó „Á‡Â ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁ „Á‡18LlÙÓ BÈ‡L19 ∆»¬««À»ƒ¿∆»»∆≈¿À»
LnzL‰Ï ‡lL ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÈB·n‰ Èa Ïk -»¿≈«»¿«¿ƒ∆«∆∆…¿ƒ¿«≈
LnzL‰Ï ‰È„n‰ Èa C¯cL ÌÈ¯·„a ‡l‡ ÈB·na«»∆»ƒ¿»ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

.˙B‡B·na Ô‰a»∆«¿

(18,401 עמ' צוק"מ (הוצאת ב פרק בבאֿבתרא תוספתא
של  בחצר זה ידי על זה למחות יכולין חצר שבני "כשם (6
של  במבוי בזה זה למחות יכולין מבוי בני כך שותפין,
פרק  בבאֿמציעא מתוספתא הביא ובמגידֿמשנה שותפין".
שלא  זה את זה מבוי בני "כופין (9 ,396 עמ' (צוק"מ יא
עורות)". (=מעבד בורסי ולא חייט לא ביניהם להושיב

יא. והלכה ח, הלכה ו פרק להלן שהוא 19)וראה היינו,
צדדים  משני פתוח הוא שאם צדדים. משלשה סתום
הרי"ף  כתב וכן הרבים. כרשות דינו הרבים, לרשות ומפולש

ע"ב). ז ווילנא (דפוס א פרק בבבאֿבתרא

.‰„Á‡20B‡ ‰Ó‰a „ÈÓÚ‰L ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆∆¡ƒ¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁ¯21¯ˆÁa22- BÙzL Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ≈«ƒ¿«≈»∆∆»≈¿…ƒ»À»

‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚ ·kÚÓ ‰Ê È¯‰23Ì‡Â .24„ÈÓÚ‰ ¬≈∆¿«≈»»»¿«∆ƒ¿∆¿ƒ∆¡ƒ
‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓ da ‡ˆBiÎÂ BÊ ‰Ó‰a ÈÙaƒ¿≈¿≈»¿«≈»¿ƒ»¿»¬»»
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בן  שמעון רבי של מימרא קא. ק: שם וכדומה, והעצירה,
מקפיד 79)פזי. הקרקע בעל אין כך כל רעים שהם שלפי

שם). (גמרא לעצמו נוטלם הזיתים בעל שיש 80)אם
ארצי  אומר וזה גדלו זיתי אומר זה בהם: חלק לשניהם

שם). (משנה גדלה

ה'תש"פ  טבת י' שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בו 1) שכופין לעשותו בחצר לשותפין שיש מה בו נתבאר

לעשות  לחבירו למנוע האחד שיכול והדברים זה, את זה
ומה  לעשות, לזה זה מבוי בני שכופין מה וכן בחצרו,

לעשותו. לאחר האחד שמונעין

.‡¯ˆÁ2‰ÙBk Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ÔÈÙzM‰3B¯·Á ˙‡ ¬««À»ƒ»∆»≈∆∆∆¬≈
¯ÚL ˙Èa da ˙BOÚÏ4˙Ï„Â5ÔÎÂ ,6ÌÈ¯·c‰ Ïk «¬»≈««»∆∆¿≈»«¿»ƒ

e‚‰pL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÏB„b C¯ˆ Ì‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¯ˆÁ‰L∆∆»≈¿ƒ»»∆…∆»¿»ƒ∆»¬
ÚÏ ‰È„n‰ ÈaÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡L Ï·‡ ;Ì˙BO ¿≈«¿ƒ»«¬»¬»¿»«¿»ƒ¿

¯eiÎÂ ¯eiˆ7e‰ÙBk BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ8„Á‡ ‰OÚ . ƒ¿ƒ¿«≈≈≈»»∆»
‰na BÏ ÁBpL BzÚ„ ÈM‰ ‰lb Ì‡ ,BÓˆÚÓ Ô‰Ó≈∆≈«¿ƒƒ»«≈ƒ«¿∆««∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - B¯·Á ‰OÚL9B˜ÏÁ Ô˙BÂ , ∆»»¬≈¿«¿¿ƒ»»∆«…¿≈∆¿
.‰‡ˆB‰a«»»

כרבן 2) ולא תנאֿקמא וכדעת במשנה, ז: בבאֿבתרא
בכמה  יוחנן, רבי בשם הנמסר הכלל כי גמליאל, בן שמעון
מוסכם, אינו במשנה, כרשב"ג שהלכה בתלמוד, מקומות
מעולם  יוחנן רבי כן אמר לא שלדעתם האמוראים מן ויש
וראה  מיגאש. ר"י בחידושי וכ"ה הר"ן, בשם (כסףֿמשנה

לח:). להשתתף 3)בבבאֿמציעא רוצה אינו השני אם
אלו. בהוצאות הטוב יושב 4)מרצונו החצר ששומר תא,

בראייתם  בחצר יזיקו שלא ושבים עוברים מפני לשמור בו
שער  בית עשיית התירו לא שם ובגמרא ב:). (בבאֿבתרא
לא  כן לא שאם וכו', דלת לו ואין בחוץ הוא אם אלא זה,

זה. כל השמיט ורבינו להכנס. העניים נגר 5)יוכלו וכן
ב). מהלכה וכלֿשכן קסא. סימן ('נתיבות' ומנעול

פ"א,6) ב"ב ברי"ף (הובאה יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
חצר  באותה עמהם שרוי היה שאם הבאה), בהלכה ותוכנה

הכל. על אותו ציור.7)משעבדין מין הוא למד 8)אף
פ"ג  למעלה (הובא ה. בבאֿבתרא במשנה שאמרו ממה כן
לבנות  אותו מחייבין אין אמות מארבע שלמעלה א) הלכה
קסא, סימן (הגר"א לכסותו אין הכרחי, שאינו שדבר הרי -

ג). גבוה 9)ס"ק שהוא בכותל שאמרו ממה רבינו למדה
את  עליו מגלגלין אחד כותל לו סמך שאם אמות, מארבע
וראה  שם). בפ"ג למעלה (הובא שם בבאֿבתרא הכל,

וכסףֿמשנה. ומגידֿמשנה מיימוניות בהגהות

.·ÈÓ10˙¯Á‡ ¯ˆÁa ˙Èa BÏ LiL11¯ˆÁ‰ Èa - ƒ∆≈«ƒ¿»≈«∆∆¿≈∆»≈
˙Ïc Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ12¯‚Â13;ÏeÚÓe ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»∆∆∆¿∆∆«¿

‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰ ¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»«¿»ƒ≈¿«¿¿ƒ¿ƒ»»
.Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ - ¯ˆÁ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L»ƒ»∆¿»»≈¿«¿¿ƒ««…

פ"א.10) בבאֿבתרא ברי"ף הובאה שם, תוספתא
שם.11) גר לא 12)ואינו שער" ו"בית בתוספתא. הוא כן

וכיון  ראיה, היזק מחמת שמירה הוא שער בית הרי כי  נזכר,
שהם  ומנעול נגר אבל זה, בכלל אינו בחצר גר שאינו
החיוב  בכלל הוא גם בחצר, הקבועים לדברים גם  שמירה

שם). בריח.13)('נתיבות'

.‚da „ÈÓÚ‰Ï LwaL ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆ƒ≈¿«¬ƒ»
B¯·Á - ÔÈÏB‚¯z da Ïc‚Ï B‡ ,ÌÈÁ¯ B‡ ‰Ó‰a¿≈»≈«ƒ¿«≈»«¿¿ƒ¬≈

ÂÈÏÚ ·kÚÓ14ÔÎÂ .15ÈL‡ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¿«≈»»¿≈¿»«¿»ƒ∆≈∆∆«¿≈
ÔÈÙzM‰ ÔlÎa - Ô‰È˙B¯ˆÁa Ô˙BOÚÏ ÌB˜n‰«»«¬»¿«¿≈∆¿À»«À»ƒ

‰ÒÈ·k‰ ÔÓ ıeÁ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ16ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆«∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ∆≈
¯‰p‰ ·b ÏÚ ˙Bfa˙‰Ï Ï‡¯OÈ ˙Ba ÏL Ôk¯c17. «¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿««««»»

להם 14) אין הנ"ל שהתשמישים רבינו, מביא ה הלכה להלן
נז. בבבאֿבתרא הדברים ומקור השותפין, בחצר חזקה דין
כשהוא  השני על אחד להקפיד השותפים דרך שאין נז:
שהחזיק. לטעון יכול הוא אין ולפיכך אלו, דברים עושה
יכול  - אלו בדברים גם מקפיד הוא שאם הדבר ברור אבל
מדברי  נראה וכן בחצר, אותם יעשה שלא חבירו בידי לעכב
דברים  "ואלו ה) הלכה להלן שהובאה נז. (שם המשנה
ריחיים  תנור בחצר בהמה מעמיד היה חזקה, להם שאין
ויכול  חזקה להם שאין הרי - תרנגולים" ומגדל וכיריים
טו. הערה עיין הכביסה, בדין להלן נראה וכן עליו. לעכב
ועיין  אסורים. ושניהם ד"ה מו. בנדרים הר"ן כתב וכן

ד. הלכה נדרים מהלכות פ"ז רבי 15)רמב"ם של מימרא
נז: שם בנאה, רבי בשם מנהג 16)יוחנן יש אפילו כלומר,

מן  אחד יכול הנהר, יד על מכבסות שהנשים זו, בעיר
קפא, סימן (סמ"ע בחצר ולעשות המנהג לשנות השותפין

ז). מעכבין 17)ס"ק השותפין - זה טעם שלולא משמע
דרך  ואין מחיצה עשיית כאן שאין אע"פ זה, על זה
בכגון  שגם - ה) הלכה להלן (ראה בכך להקפיד השותפין
למעלה. וראה ז), ס"ק שם (הגר"א ירצה אם לעכב יכול זה

.„ÈB·Ó „Á‡Â ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁ „Á‡18LlÙÓ BÈ‡L19 ∆»¬««À»ƒ¿∆»»∆≈¿À»
LnzL‰Ï ‡lL ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÈB·n‰ Èa Ïk -»¿≈«»¿«¿ƒ∆«∆∆…¿ƒ¿«≈
LnzL‰Ï ‰È„n‰ Èa C¯cL ÌÈ¯·„a ‡l‡ ÈB·na«»∆»ƒ¿»ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

.˙B‡B·na Ô‰a»∆«¿

(18,401 עמ' צוק"מ (הוצאת ב פרק בבאֿבתרא תוספתא
של  בחצר זה ידי על זה למחות יכולין חצר שבני "כשם (6
של  במבוי בזה זה למחות יכולין מבוי בני כך שותפין,
פרק  בבאֿמציעא מתוספתא הביא ובמגידֿמשנה שותפין".
שלא  זה את זה מבוי בני "כופין (9 ,396 עמ' (צוק"מ יא
עורות)". (=מעבד בורסי ולא חייט לא ביניהם להושיב

יא. והלכה ח, הלכה ו פרק להלן שהוא 19)וראה היינו,
צדדים  משני פתוח הוא שאם צדדים. משלשה סתום
הרי"ף  כתב וכן הרבים. כרשות דינו הרבים, לרשות ומפולש

ע"ב). ז ווילנא (דפוס א פרק בבבאֿבתרא

.‰„Á‡20B‡ ‰Ó‰a „ÈÓÚ‰L ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆∆¡ƒ¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁ¯21¯ˆÁa22- BÙzL Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ≈«ƒ¿«≈»∆∆»≈¿…ƒ»À»
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ÏÁÓ - BÁÈp‰Â ÏÈ‡B‰Â26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ¿ƒƒ»««∆¿»ƒ¬ƒ
„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,B¯·Á ¯ˆÁa Ï·‡ ;ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁa«¬««À»ƒ¬»«¬«¬≈¬ƒ∆¡ƒ
,Úe„È ¯·c‰L .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰OÚÂ BzÓ‰a¿∆¿¿»»¿ƒ»…∆¡ƒ∆«»»»«
ÚÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ï‡L C¯„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L„ÈÓ ∆≈∆∆»∆∆¿≈»¿«ƒ¿»«¬ƒ

Ì‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏB‚¯z Ïc‚Óe ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿«≈»∆∆ƒ
ÌB˜Ó ÏÈ‡LnL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ - ˜ÈÊÁ‰ :¯Ó‡z…«∆¡ƒ≈¿»»∆«¿ƒ»

B¯·ÁÏ27. «¬≈

בשם 20) נחמן רב ע"י וכפירושה במשנה נז. בבאֿבתרא
בסמוך. וראה אבוה, בר או 21)רבה וכיריים תנור כגון,

תרנגולין. נחמן,22)גידול רב מימרת של הראשון כנוסח
שם. ברי"ף ועיין שם, פפא וכרב כתיקונה היינו,23)ולא

זה, על להקפיד השותפין דרך שאין שנים. שלש אחר אפילו
אני  ומעכשיו הקפדתי, לא עכשיו עד לו: לומר ויכול

נחמן.24)מקפיד. רב וכמימרת במשנה. היינו,25)שם
מיגאש  הר"י מדברי משמע וכן שנים. שלש לאחר ולא מיד,
להלן  עוד ועיין במגידֿמשנה. ראה בעקבותיו, הולך שרבינו
שם. ובמגידֿמשנה ד הלכה יא ופרק א, הלכה ח פרק

טוען 26) אינו שהמחזיק שאע"פ נראה רבינו, של זה מלשון
שבחזקת  שאע"פ חזקה, זו הרי לו שמחל או לו שמכר
חזקה" אינה טענה עמה שאין חזקה "כל אמרו קרקעות
- יב) הלכה ונטען טוען מהלכות ופי"ד מא. (בבאֿבתרא
להלן  וראה טענה. צריך אין כבנידוןֿדידן, תשמישים בחזקת
בבאֿ רשב"ם ועיין שם. ובמגידֿמשנה ד הלכה יא פרק

מא. במגיד27ֿ)בתרא (הובאו מיגאש ר"י מדברי זה כל
שלש  חזקת אבל טענה, ובלי מיידית בחזקה והיינו, משנה).
זה, בנידון גם חזקה היא הרי - טענה עמה שיש שנים
בהשגת  וראה הי"ד. ונטען טוען מהל' בפי"ב רבנו וכמ"ש

הראב"ד.

.Â„Á‡28CB˙a ÔBlÁ BÏ ÁzÙÏ LwaL ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆ƒ≈ƒ¿…««¿
ÏkzÒnL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á - ¯ˆÁÏ B˙Èa29Ba ≈∆»≈¬≈¿«≈»»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈

epnÓ30Ì‡Â .31ÌzÒÈ - Á˙t32ÔÎÂ .33‡Ï34eÁzÙÈ35 ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿…¿≈…ƒ¿¿
„‚k ˙Èa Á˙t ,¯ˆÁa ÔÈÙzM‰36ÔBlÁ B‡ ˙Èa Á˙t «À»ƒ∆»≈∆««ƒ¿∆∆∆««ƒ«

Ï·‡ .ÔBlÁ „‚k37Á˙t ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ì„‡ Á˙Bt ¿∆∆«¬»≈«»»ƒ¿»«ƒ∆«
ÈtÓ ;ÔBlÁ „‚k ÔBlÁÂ Á˙t „‚k38:BÏ ¯ÓB‡L ¿∆∆∆«¿«¿∆∆«ƒ¿≈∆≈

E˙B‡ ÔÈ‡B¯L ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÈaÓ „Á‡k ÈÈ¯‰39. ¬≈ƒ¿∆»ƒ¿≈¿»«ƒ∆ƒ¿

נט:28) בבבאֿבתרא היזק 29)משנה משום בזה ויש
בראיה 30)ראיה. להזיקו הוא יכול כך ובין כך שבין שאף

גם  יזיקנו עכשיו הרי - החצר מן הסתכלות עלֿידי
השותפין, לחצר אבל ד"ה שם (רשב"ם הבית מן בהסתכלות
שאסור  וכלֿשכן בעינא). לא בבית ד"ה שם ו'תוספות'
שם). (גמרא שותפו שאינו חבירו לחצר חלון לפתוח

יוסי.31) ברבי ישמעאל כרבי ולא חייא וכרבי שם. עובדא
הרי"ף. פסק ראה 32)וכן אם אבל לאלתר, מחה אם דוקא

(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א להלן ראה החזיק. - ושתק
במשנה.33) ס. יוחנן,34)שם רבי בשם שם, בגמרא

שנאמר  למה זה ענין וסמך צניעות. מטעם הוא זה שאיסור
מה  לשבטיו. שוכן ישראל את "וירא ב) כד, (במדבר בבלעם
אמר: לזה, זה מכוונין אהליהם פתחי שאין ראה ראה,

שכינה". עליהם שתשרה הללו שם 35)ראויין במשנה,

בלשון  וכתב שינה ורבינו אדם", יפתח "לא יחיד: בלשון
ואין  ביחד, פתחו ששניהם מדובר שכאן לציין, בכדי רבים
צניעות, מטעמי אסור ואעפ"כ ראיה, היזק משום איסור כאן

י). הלכה (פ"ג בירושלמי הוא שצריך 36)וכן אומרים יש
להרחיק  שצריך אומרים ויש (רשב"ם), משהו רק להרחיק
ברורה. לא רבינו ודעת (רשב"א), הראיה אפשרות מלוא

שם.37) שם.38)משנה, גבוהים 39)בגמרא וחלונות
יתירה  בהתאמצות אלא אותו רואים הרבים רשות בני שאין
רואים  אינם הרבים רשות בני לו: אומר שהרי לפתוח, אסור
ראה  תמיד, אותי רואה ואתה יתירה, בהתאמצות אלא אותי

מגידֿמשנה. ועיין ה, הלכה פ"ג למעלה

.ÊÁ˙t „‚k ˙eÁ Ì„‡ ÁzÙÈ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈…ƒ¿«»»¬¿∆∆∆«
B¯·Á ¯ˆÁ40˙eL¯ Èa È¯‰L ;„ÈÓz Úe·˜ ˜f‰ ‰fL , ¬«¬≈∆∆∆≈»«»ƒ∆¬≈¿≈¿

ÌBi‰ Ïk B˙eÁa ·LBÈ ‰ÊÂ ,ÌÈ·LÂ ÌÈ¯·BÚ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆≈«¬»«
.B¯·Á Á˙Ùa ËÈaÓe«ƒ¿∆«¬≈

ברי"ף 40) והובאה (401 .4 עמ' (צוקמ. פ"ב ב"ב תוספתא
להרחיק, כמה רבינו הבהיר לא ושוב שלישי. פרק ב"ב

כלל". לראות יכול שלא "עד ג: סעיף קנד, סימן ובשו"ע

.Á„Á‡41¯ˆÁa ˙Èa Á˜lL ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆»««ƒ¿»≈
ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁÏ BÁ˙t ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙¯Á‡42 «∆∆≈»ƒ¿…«ƒ¿«¬««À»ƒ

elÙ‡ .BlL43‰OÚÈ ‡Ï - B˙Èa Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰a ∆¬ƒ»»¬ƒ»««≈≈…«¬∆
ÈÙÏ ,¯ˆÁ‰ CB˙Ï Á˙t dÏ44˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰a¯nL »∆«¿∆»≈¿ƒ∆«¿∆¬≈∆∆

C¯c‰45BÏ eOÚÂ ,„Á‡ ÔÎL ‰ÊÏ ‰È‰L ÈÓk ‰OÚ . «∆∆«¬»¿ƒ∆»»»∆»≈∆»¿«¬
Ï·‡ .‰a¯‰ ÌÈÎL46‰iÏÚ Á˙t ‡e‰ Á˙Bt47CB˙Ï ¿≈ƒ«¿≈¬»≈«∆«¬ƒ»¿

Ì‡Â .B˙Èa48.˜ÏBÁ - ÌÈLÏ B¯„Á ˜ÏÁÏ ‰ˆ¯ ≈¿ƒ»»«¬…«¿ƒ¿«ƒ≈

במשנה.41) נט: הוא 42)בבאֿבתרא יכול לביתו אבל
שהוא  כשם (כסףֿמשנה) בתשובה הרי"ף כדעת לפתוח,
הבית  פתח את לסתום שצריך אלא ביתו, לתוך עליה פותח
לחצר  האחרת החצר מן יעברו שלא בכדי האחרת, שבחצר

שם). (הרי"ף שם.43)זו בגמרא 44)משנה, ההנמקה,
ס. לחכות 45)שם אחד צריך - שכנים הוספת שעלֿידי

יותר. ארוכה הדרך נעשית וכאילו שם.46)לשני, משנה,
שגם 47) במגידֿמשנה) (הובאה בתשובתו הרי"ף דעת כן

לחצר. פותחה אינו אם ביתו, על לבנות מותר ממש עליה
דרך  שיעברו כזה מקום לאחרים להשכיר עשוי שאינו לפי
בתוספתא  נראה וכן הדרך, את עליהם מרבה ואינו עליו,
ברשות  גג לו "יש :(398 ,19 עמוד (צוק"מ פ"א בבאֿבתרא
וכו' לו עושה וכו' עלייה גביו על לבנות ומבקש הרבים
"ומאי  ס.) (שם בגמרא שאמרו ומה ביתו". לתוך ופותחה
"אפתאי", שרק שם רשב"ם סובר שלפי"ז אפתאי", עליה
אלא  כלל, הבנין על מוסיף שאינו הבית, בתוך יציע כלומר
ממש, עליה לא אבל מותר, זה רק לשנים, הבית גובה מחלק
בגמרא  זאת נקטו שלא והרי"ף רבינו לדעת לומר, צריך -
"אפתאי" כמו שהיא כזו עליה רק כלומר לדוגמא, אלא
אפילו  מותר ולעולם מותר, - הבית בתוך אלא פתחה שאין
'נמוקי  ועיין כנ"ל, בבית פתחה אם הגג, גבי על ממש עליה

שם. הגמרא 48)יוסף' שהביאה הראשונה הדוגמא היא
לומר  צריך "ואין כתב: א, סעיף קנד סימן ובשו"ע שם.

מעליה. הוא כלֿשכן ואמנם לשניים" לחלוק רצה שאם
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.ËÔ‡kÓ49‡È·‰L ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆∆»ƒ«À»ƒ∆≈ƒ
˙¯Á‡ ˙Èa ÈL‡ B˙È·Ï BÏˆ‡50·kÚÏ B¯·ÁÏ LÈ - ∆¿¿≈«¿≈«ƒ«∆∆≈«¬≈¿«≈

ÂÈÏÚ51¯ÈkOn‰ ÔÎÂ .C¯c‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ , »»ƒ¿≈∆«¿∆»»∆«∆∆¿≈««¿ƒ
˙ÈaÂÈ·B¯˜ BnÚ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,„Á‡ ˙Èa ÏÚ·Ï B ≈¿«««ƒ∆»¿««»≈ƒƒ¿»

ÔkLÏ ÂÈÚcÈÓ B‡52È¯‰ - ‰Ê ˙È·a „Á‡k BnÚ ¿À»»ƒ¿…ƒ¿∆»¿«ƒ∆¬≈
.ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ÈkOn‰««¿ƒ¿«≈»»

הקודמת.49) ההלכה של הראשונה המחצית מן היינו,
נכון.50) וכן "אחרים", תימן: הכלל 51)בכ "י שזה

בבנין  להרבות ומותר בדיורים, להרבות אסור רבינו: לשיטת
בדיורים  אלא אינו זה וכל כנ"ל. בדיורים מרבה אינו אם
וראה  מותר, ושבים עוברים אורחים להכניס אבל קבועים,
הגהות  (הביאו והרשב"ם הראב"ד לדעת אולם להלן.
בדיורים, להרבות מותר מהופך: הדבר ה) אות מיימוניות

בבנינים. להרבות אבל 52)ואסור קבוע, שיכון היינו,
ולחינם  ספק. ללא מותר - שולחנו על הסמוכים אורחים

הראב"ד. כך על תמה

.È‰È‰53ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔË˜ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÏL Á˙t »»∆«∆∆»ƒ«À»ƒ»»≈»
È¯‰L ;B·ÈÁ¯‰Ï54È‡ ÔË˜ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ BÙzL ¿«¿ƒ∆¬≈À»≈¿∆«»»¬ƒ

ÏBÎÈ ÈÈ‡Â ,LÈÓLz ˙ÚLa EnÓ ¯˙q‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ»
ÏB„b Á˙Ùa EnÓ ¯˙q‰Ï55Ì‡Â .56ÏB„b Á˙t‰ ‰È‰ ¿ƒ»≈ƒ¿¿∆«»¿ƒ»»«∆«»
È¯‰L ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï -57„Á‡ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ …«¬∆¿«ƒ∆¬≈≈¿∆«∆»

ÏBÎÈ ÈÈ‡ - ÌÈLa ,¯˙q‰Ï ÏBÎÈ È‡58. ¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ»

במשנה.53) ס. של 54)שם כזו ולא שם, רבא כהנמקת
להלן. ראה חמא, בר בין 55)רמי פתח אפילו זה, ולפי

שעלֿידיֿזה  אף אמות. ארבע עד להרחיבו אסור אמות שתי
גם  שהרי פתח, לכל הניתן לשטח ביחס כלום מרויח אינו
חמא  רב רמי (ולדעת השטח נותנים אמות שתי בן לפתח

כן). הדבר אין במשנה.56)שם, ושוב 57)שם
חמא. בר רמי של כזו ולא רבא, של ומטעם 58)כהסברתו

אמות, שמונה בן גדול מפתח שנים לעשות אפילו אסור זה,
הפתח. יד שעל בשטח כלום מרויח אינו כי אף

.‡ÈÏ·‡59ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔË˜ Á˙t BÏ ‰È‰L ÈÓ ¬»ƒ∆»»∆«»»ƒ¿»«ƒ
- ÌÈL B˙BOÚÏ ‰ˆ¯Â ·Á¯ ‰È‰ B‡ ,B·ÈÁ¯‰Ï ‰ˆ¯Â¿»»¿«¿ƒ»»»»¿»»«¬¿«ƒ

ÔÈ‡60¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÂÈÏÚ ·kÚÓ Bc‚kL B¯·Á ≈¬≈∆¿∆¿¿«≈»»¿≈»ƒ«
.ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa¿≈¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈»»

שם.59) בין 60)משנה, שהרי שם, בגמרא שאמרו וכמו
הרבים. רשות בני מפני להשמר הוא חייב כך ובין כך

.·ÈkÔÈÙB61ÈÁÏ Ô‰Ï ˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÈB·Ó Èa ƒ¿≈»∆∆∆«¬»∆∆ƒ
ÈB·nÏ ‰¯B˜ B‡62. »«»

(61(13 ,369 עמ' (צוק"מ יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
עירובין  בגמרא הוא וכן א. פרק בבאֿבתרא ברי"ף והובאה

בשבת 62)פ. בו הטלטול להתיר שאפשר מפולש, שאינו
ב), הלכה שבת מהלכות (פי"ז קורה עלֿידי או לחי עלֿידי
הפתח  צורת עלֿידי אלא להתיר אין מפולש מבוי ואילו
ועיין  ג). הלכה (שם שני מצד קורה או ללחי נוסף אחד מצד
כופין  מפולש במבוי שגם שכתב, א ס"ק קסב סימן בסמ"ע

שלענין  [אע"פ כדינו בטלטול ולהתירו להכשירו זה את זה
כמבואר  הרבים, כרשות דינו - שונים תשמישים עיכוב

ד]. הלכה למעלה

.‚ÈÈÓ63ÈB·nÏ Á˙t BÏ LiL64ÔÈÙBk ÈB·Ó Èa ÔÈ‡ - ƒ∆≈∆««»≈¿≈»ƒ
ÈB·nÏ ˙Ïc ˙BOÚÏ B˙B‡65ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ ÏBÎiL ; «¬∆∆«»∆»«¿ƒ

ÈÁ˙t „Ú È˙ÏÈ·Áa Òk‡L66ÈB·Óe .67LlÙÓ‰ ∆∆»≈«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿À»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï68Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÈB·n‰ Èa eL˜·e , ƒ¿»«ƒƒ¿¿≈«»¿«¬ƒ»∆

ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa - ˙B˙Ïc69 ¿»¿≈¿»«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
ÌÈÓÚtL70Ba ÔÈÒÎÂ ÌÈa¯‰ ÔÈ˜ÁBc71. ∆¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ

שם.63) ברי"ף מובאת (369 ,7 עמוד (שם תוספתא
אסור 64) לכתחילה שהרי ברשות, זה בפתח החזיק [כלומר,

בני  של הסכמתם בלי מפולש שאינו במבוי פתח לפתוח
יד]. הלכה להלן כמבואר למעט 65)המבוי, במטרה

קסב  סימן ושו"ע וב'טור' למבוי. ממבוי רבים בהילוך
המבוי] [בני באו "אם אחר: בניסוח זו הלכה העתיק
אחד  אפילו צידיו), (=משני דלתות (=למבוי) לו להעמיד

ולומר לעכב יכול עד מהם בחבילתי ליכנס רוצה אני
פתחי".66)פתחי". עד כתפי "על מביא יוסף' ה'נמוקי

השתתפותו  בלי למבוי דלת לעשות רוצים הם שאם וברור
מיגאש  ר"י בשם (מגידֿמשנה ידם על לעכב הוא יכול -

יוסף'). ה'נמוקי כתב וכן ענן 67)ורשב"א, רב של מימרא
יב. בבבאֿבתרא שמואל, שאינו 68)בשם אומרים יש

בשם  (מגידֿמשנה הרבים לרשות אחד לצד אלא מפולש
שם.69)רשב"א). (סמ"ע 70)גמרא השוק בימי כגון

ו). ס"ק קסב, להם.71)סימן יפריעו והדלתות

.„ÈÈÓ72LlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa Á˙t ÁzÙÏ LwaL73 ƒ∆ƒ≈ƒ¿…«∆«¿»∆≈¿À»
˙‡ Ì‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -¿≈»¿«¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆

LlÙÓ ÈB·Ó ‰È‰ Ì‡Â .C¯c‰74Á˙t Ïk Á˙Bt - «∆∆¿ƒ»»»¿À»≈«»∆«
‰lÁzÎÏ ‰ˆ¯iL75. ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»

שביקש 72) מבוי מבני "אחד בברייתא: יא: בבאֿבתרא
וכתב  עליו". מעכבין מבוי בני - אחד למבוי פתחו להחזיר
במבוי  אבל מפולש, שאינו במבוי זה שכל הרי"ף, שם
הרבים. כרשות הוא שהרי לעכב, יכולים אינם מפולש

צדדים.73) משלשה סתום צדדיו.74)שהוא משני
מעולם.75) הפתח קיים היה שלא היינו,

.ÂË‰È‰76Ìe˙Ò Á˙t BÏLlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa77- »»∆«»¿»∆≈¿À»
BÁ˙Bt ‰Ê È¯‰78˙‡ ı¯t Ì‡Â ;‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ¬≈∆¿¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ»«∆

ÂÈÓÈvt79ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -80ÔÎÂ .81„Á‡ ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»»¿≈∆»
ÌzÒÏ LwaL ÈB·Ó ÈaÓ82B¯ÈÊÁ‰Ïe BÁ˙t83ÈB·ÓÏ ƒ¿≈»∆ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿«¬ƒ¿»

¯Á‡84Ì‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ;ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa - «≈¿≈»¿«¿ƒ»»∆»»¬≈∆
Èa ÏÚ ·eˆw‰ Òn‰ ÔÓ Ô˜ÏÁÓ ËÚÓ˙Óe ,ÒÓ«ƒ¿«≈≈∆¿»ƒ«««»«¿≈
Èa ÏÚ ·eˆ˜ Òn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó ,CÎÈÙÏ .ÈB·n‰«»¿ƒ»»∆≈««»«¿≈
.‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa BÁ˙t Ì˙BÒ ‰Ê È¯‰ - ÈB·n‰«»¬≈∆≈ƒ¿¿»≈∆ƒ¿∆

בברייתא.76) כרבי יא: מותר 77)שם מפולש, הוא שאם
הקודמת. בהלכה שכתב כמו לכתחילה, שהרי 78)אף

זכותו. את אבד לא שסתמו ועלֿידיֿזה פתוח, פעם היה
והמזוזות.79) המשקוף היינו הדלת, נתונה שבהן המסגרות,
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.ËÔ‡kÓ49‡È·‰L ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆∆»ƒ«À»ƒ∆≈ƒ
˙¯Á‡ ˙Èa ÈL‡ B˙È·Ï BÏˆ‡50·kÚÏ B¯·ÁÏ LÈ - ∆¿¿≈«¿≈«ƒ«∆∆≈«¬≈¿«≈

ÂÈÏÚ51¯ÈkOn‰ ÔÎÂ .C¯c‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ , »»ƒ¿≈∆«¿∆»»∆«∆∆¿≈««¿ƒ
˙ÈaÂÈ·B¯˜ BnÚ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,„Á‡ ˙Èa ÏÚ·Ï B ≈¿«««ƒ∆»¿««»≈ƒƒ¿»

ÔkLÏ ÂÈÚcÈÓ B‡52È¯‰ - ‰Ê ˙È·a „Á‡k BnÚ ¿À»»ƒ¿…ƒ¿∆»¿«ƒ∆¬≈
.ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ÈkOn‰««¿ƒ¿«≈»»

הקודמת.49) ההלכה של הראשונה המחצית מן היינו,
נכון.50) וכן "אחרים", תימן: הכלל 51)בכ "י שזה

בבנין  להרבות ומותר בדיורים, להרבות אסור רבינו: לשיטת
בדיורים  אלא אינו זה וכל כנ"ל. בדיורים מרבה אינו אם
וראה  מותר, ושבים עוברים אורחים להכניס אבל קבועים,
הגהות  (הביאו והרשב"ם הראב"ד לדעת אולם להלן.
בדיורים, להרבות מותר מהופך: הדבר ה) אות מיימוניות

בבנינים. להרבות אבל 52)ואסור קבוע, שיכון היינו,
ולחינם  ספק. ללא מותר - שולחנו על הסמוכים אורחים

הראב"ד. כך על תמה

.È‰È‰53ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔË˜ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÏL Á˙t »»∆«∆∆»ƒ«À»ƒ»»≈»
È¯‰L ;B·ÈÁ¯‰Ï54È‡ ÔË˜ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ BÙzL ¿«¿ƒ∆¬≈À»≈¿∆«»»¬ƒ

ÏBÎÈ ÈÈ‡Â ,LÈÓLz ˙ÚLa EnÓ ¯˙q‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ»
ÏB„b Á˙Ùa EnÓ ¯˙q‰Ï55Ì‡Â .56ÏB„b Á˙t‰ ‰È‰ ¿ƒ»≈ƒ¿¿∆«»¿ƒ»»«∆«»
È¯‰L ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï -57„Á‡ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ …«¬∆¿«ƒ∆¬≈≈¿∆«∆»

ÏBÎÈ ÈÈ‡ - ÌÈLa ,¯˙q‰Ï ÏBÎÈ È‡58. ¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ»

במשנה.53) ס. של 54)שם כזו ולא שם, רבא כהנמקת
להלן. ראה חמא, בר בין 55)רמי פתח אפילו זה, ולפי

שעלֿידיֿזה  אף אמות. ארבע עד להרחיבו אסור אמות שתי
גם  שהרי פתח, לכל הניתן לשטח ביחס כלום מרויח אינו
חמא  רב רמי (ולדעת השטח נותנים אמות שתי בן לפתח

כן). הדבר אין במשנה.56)שם, ושוב 57)שם
חמא. בר רמי של כזו ולא רבא, של ומטעם 58)כהסברתו

אמות, שמונה בן גדול מפתח שנים לעשות אפילו אסור זה,
הפתח. יד שעל בשטח כלום מרויח אינו כי אף

.‡ÈÏ·‡59ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔË˜ Á˙t BÏ ‰È‰L ÈÓ ¬»ƒ∆»»∆«»»ƒ¿»«ƒ
- ÌÈL B˙BOÚÏ ‰ˆ¯Â ·Á¯ ‰È‰ B‡ ,B·ÈÁ¯‰Ï ‰ˆ¯Â¿»»¿«¿ƒ»»»»¿»»«¬¿«ƒ

ÔÈ‡60¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÂÈÏÚ ·kÚÓ Bc‚kL B¯·Á ≈¬≈∆¿∆¿¿«≈»»¿≈»ƒ«
.ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa¿≈¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈»»

שם.59) בין 60)משנה, שהרי שם, בגמרא שאמרו וכמו
הרבים. רשות בני מפני להשמר הוא חייב כך ובין כך

.·ÈkÔÈÙB61ÈÁÏ Ô‰Ï ˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÈB·Ó Èa ƒ¿≈»∆∆∆«¬»∆∆ƒ
ÈB·nÏ ‰¯B˜ B‡62. »«»

(61(13 ,369 עמ' (צוק"מ יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
עירובין  בגמרא הוא וכן א. פרק בבאֿבתרא ברי"ף והובאה

בשבת 62)פ. בו הטלטול להתיר שאפשר מפולש, שאינו
ב), הלכה שבת מהלכות (פי"ז קורה עלֿידי או לחי עלֿידי
הפתח  צורת עלֿידי אלא להתיר אין מפולש מבוי ואילו
ועיין  ג). הלכה (שם שני מצד קורה או ללחי נוסף אחד מצד
כופין  מפולש במבוי שגם שכתב, א ס"ק קסב סימן בסמ"ע

שלענין  [אע"פ כדינו בטלטול ולהתירו להכשירו זה את זה
כמבואר  הרבים, כרשות דינו - שונים תשמישים עיכוב

ד]. הלכה למעלה

.‚ÈÈÓ63ÈB·nÏ Á˙t BÏ LiL64ÔÈÙBk ÈB·Ó Èa ÔÈ‡ - ƒ∆≈∆««»≈¿≈»ƒ
ÈB·nÏ ˙Ïc ˙BOÚÏ B˙B‡65ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ ÏBÎiL ; «¬∆∆«»∆»«¿ƒ

ÈÁ˙t „Ú È˙ÏÈ·Áa Òk‡L66ÈB·Óe .67LlÙÓ‰ ∆∆»≈«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿À»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï68Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÈB·n‰ Èa eL˜·e , ƒ¿»«ƒƒ¿¿≈«»¿«¬ƒ»∆

ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa - ˙B˙Ïc69 ¿»¿≈¿»«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
ÌÈÓÚtL70Ba ÔÈÒÎÂ ÌÈa¯‰ ÔÈ˜ÁBc71. ∆¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ

שם.63) ברי"ף מובאת (369 ,7 עמוד (שם תוספתא
אסור 64) לכתחילה שהרי ברשות, זה בפתח החזיק [כלומר,

בני  של הסכמתם בלי מפולש שאינו במבוי פתח לפתוח
יד]. הלכה להלן כמבואר למעט 65)המבוי, במטרה

קסב  סימן ושו"ע וב'טור' למבוי. ממבוי רבים בהילוך
המבוי] [בני באו "אם אחר: בניסוח זו הלכה העתיק
אחד  אפילו צידיו), (=משני דלתות (=למבוי) לו להעמיד

ולומר לעכב יכול עד מהם בחבילתי ליכנס רוצה אני
פתחי".66)פתחי". עד כתפי "על מביא יוסף' ה'נמוקי

השתתפותו  בלי למבוי דלת לעשות רוצים הם שאם וברור
מיגאש  ר"י בשם (מגידֿמשנה ידם על לעכב הוא יכול -

יוסף'). ה'נמוקי כתב וכן ענן 67)ורשב"א, רב של מימרא
יב. בבבאֿבתרא שמואל, שאינו 68)בשם אומרים יש

בשם  (מגידֿמשנה הרבים לרשות אחד לצד אלא מפולש
שם.69)רשב"א). (סמ"ע 70)גמרא השוק בימי כגון

ו). ס"ק קסב, להם.71)סימן יפריעו והדלתות

.„ÈÈÓ72LlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa Á˙t ÁzÙÏ LwaL73 ƒ∆ƒ≈ƒ¿…«∆«¿»∆≈¿À»
˙‡ Ì‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -¿≈»¿«¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆

LlÙÓ ÈB·Ó ‰È‰ Ì‡Â .C¯c‰74Á˙t Ïk Á˙Bt - «∆∆¿ƒ»»»¿À»≈«»∆«
‰lÁzÎÏ ‰ˆ¯iL75. ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»

שביקש 72) מבוי מבני "אחד בברייתא: יא: בבאֿבתרא
וכתב  עליו". מעכבין מבוי בני - אחד למבוי פתחו להחזיר
במבוי  אבל מפולש, שאינו במבוי זה שכל הרי"ף, שם
הרבים. כרשות הוא שהרי לעכב, יכולים אינם מפולש

צדדים.73) משלשה סתום צדדיו.74)שהוא משני
מעולם.75) הפתח קיים היה שלא היינו,

.ÂË‰È‰76Ìe˙Ò Á˙t BÏLlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa77- »»∆«»¿»∆≈¿À»
BÁ˙Bt ‰Ê È¯‰78˙‡ ı¯t Ì‡Â ;‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ¬≈∆¿¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ»«∆

ÂÈÓÈvt79ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -80ÔÎÂ .81„Á‡ ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»»¿≈∆»
ÌzÒÏ LwaL ÈB·Ó ÈaÓ82B¯ÈÊÁ‰Ïe BÁ˙t83ÈB·ÓÏ ƒ¿≈»∆ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿«¬ƒ¿»

¯Á‡84Ì‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ;ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa - «≈¿≈»¿«¿ƒ»»∆»»¬≈∆
Èa ÏÚ ·eˆw‰ Òn‰ ÔÓ Ô˜ÏÁÓ ËÚÓ˙Óe ,ÒÓ«ƒ¿«≈≈∆¿»ƒ«««»«¿≈
Èa ÏÚ ·eˆ˜ Òn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó ,CÎÈÙÏ .ÈB·n‰«»¿ƒ»»∆≈««»«¿≈
.‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa BÁ˙t Ì˙BÒ ‰Ê È¯‰ - ÈB·n‰«»¬≈∆≈ƒ¿¿»≈∆ƒ¿∆

בברייתא.76) כרבי יא: מותר 77)שם מפולש, הוא שאם
הקודמת. בהלכה שכתב כמו לכתחילה, שהרי 78)אף

זכותו. את אבד לא שסתמו ועלֿידיֿזה פתוח, פעם היה
והמזוזות.79) המשקוף היינו הדלת, נתונה שבהן המסגרות,
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רבא  של (מימרא לגמרי הפתח מתבטל זו פריצה שעלֿידי
בני 80)שם). גם כי ויתכן לכתחילה. הפתח פותח כאילו

הראשון  המבוי בני וגם מעכבים, הסתום הפתח שבו המבוי
רבינו, דברי בהמשך וראה מס, של ענין יש אם מעכבים,

ט. אות מיימוניות הגהות בעיות 81)ועיין שתי יא: שם
להחזיר  שביקש מבוי, מבני "אחד אחת: שהן הונא, רב של
מעכבין  אין או עליו מעכבין מבוי בני אחר, למבוי פתחו
פתחים  לפי או מתחלקת אדם בני לפי אכסניא עליו,
בני  לפי ואכסניא עליו, מעכבין מבוי בני לו: אמר מתחלקת,
הובא  וכן קושטא, דפוס ברי"ף הגירסא (כן מתחלקת" אדם
נוסחאות, כמה בעוד וכן וכסףֿמשנה במגידֿמשנה בשמו
בזה  הוא העיכוב שטעם הרי - סופרים) בדקדוקי ראה
עליו  מעכבין ולפיכך אדם, בני לפי מתחלקת שאכסניא
שאכסניא  נכריע ואם הקצוב. המס מן מחלקם שממעט

כל  מחלקם מיעט לא פתחים, לפי פרץ מתחלקת לא שהרי ל
במס  חייב עודנו כן ואם ביטל, ולא הפתח של פצימיו את

רמב"ן. בשם כסףֿמשנה ועיין מבוי, אפילו 82)באותו
את  לגמרי ביטל ולא פצימיו, את לפרוץ ולא בלבד לסתום
כלל, בעיא כאן אין פרץ שאם הבעיא, היתה זה שעל הפתח,
ראה  הפתח. את ביטל הרי פתחים, לפי מתחלק אם שאף

עט. הערה למבוי 83)למעלה פתוח יותר יהיה שלא
לזה. אלא שהרי 84)ראשון, האחר, המבוי בני בהסכמת

או  למעלה. רבינו שהביא כמו לעכב, יכולים הם אף
כמבואר  לעכב, יכולים שאינם מפולש, במבוי שהמדובר

למעלה.

.ÊËLÓÁ85LlÙÓ BÈ‡L ÈB·ÓÏ ˙BÁe˙t‰ ˙B¯ˆÁ86 »≈¬≈«¿¿»∆≈¿À»
‰BˆÈÁ‰ ÌÚ ˙BLnzLÓ Ôlk -87‰BˆÈÁ‰Â , À»ƒ¿«¿ƒ«ƒ»¿«ƒ»

dÓˆÚÏ ˙LnzLÓ88‰iM‰ ÔÎÂ .89˙LnzLÓ ƒ¿«∆∆¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ¿«∆∆
dÓˆÚÏ90dÈ‡Â ,‰BˆÈÁ‰ ÌÚ ˙LnzLÓe , ¿«¿»ƒ¿«∆∆ƒ«ƒ»¿≈»

˙LnzLÓ ˙ÈÓÈt‰ ˙‡ˆÓ .¯‡M‰ ÌÚ ˙LnzLÓƒ¿«∆∆ƒ«¿»ƒ¿≈«¿ƒƒƒ¿«∆∆
‰iM‰ ÏÚa Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÓˆÚÏ ˙LnzLÓe Ôlk ÌÚƒÀ»ƒ¿«∆∆¿«¿»¿ƒ»ƒ«««¿ƒ»

‡aËˆ‡ ‰a91‰BˆÈÁ‰ ÔÈ‡ - BÓ˙Òe BÁ˙t „‚k »»ƒ¿«»¿∆∆ƒ¿¿»≈«ƒ»
ÂÈÏÚ ·kÚÏ ‰ÏBÎÈ92ÔÈ·kÚÓ ˙BiÓÈt‰ Ïk Ï·‡ ; ¿»¿«≈»»¬»»«¿ƒƒ¿«¿ƒ

È¯‰L ,C¯‡a C¯c‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆«∆∆»…∆∆¬≈
B¯ˆÁÏ Á˙tL ‰iM‰ ÏÚa ÔÎÂ .‡aËˆ‡‰ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ»ƒ¿«»¿≈«««¿ƒ»∆»««¬≈

‰BˆÈÁ‰ ÔÈ·e BÈa ÈL Á˙t93‰BˆÈÁ‰ ÔÈ‡ - ∆«≈ƒ≈≈«ƒ»≈«ƒ»
BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ˙·kÚÓ94BÁ˙tÓ ‡l‡ LnzL‰Ï ¿«∆∆»»∆≈¿ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿

ıeÁÏÂ95ÔÈ·e BÈa ÈM‰ Á˙t‰ Á˙t Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬»ƒ»««∆««≈ƒ≈≈
˙ÈÓÈt‰ - ÈLÈÏM‰96BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ˙·kÚÓ «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«∆∆»»∆≈

ÔBL‡¯‰ B¯ˆÁ Á˙tÓ ‡l‡ ÈB·na LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆«¬≈»ƒ
ıeÁÏÂ97ÔlÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .98. ¿«¿≈«ƒ¿À»

אלעזר.85) בן שמעון כרבי ולא וכרבי בברייתא, יא: שם
החצרות 86) בני וכל הרבים. כרשות הוא מפולש שהרי

בשוה. בו הרבים.87)משתמשים לרשות הקרובה
"לעצמה"88) בפירוש וראה ממנה. שבפנים זאת  עם ולא

פנימית. אבל 89)לגבי החיצונה, על הליכה זכות לה שיש
הפנימית. על זכות לה זה,90)אין בנידון "לעצמה"

ו  עמה, אחרות ולא היא רק ('תוספות'פירושו, למעלה ראה
והפנימית). ד"ה ולהנחת 91)שם לישיבה קטן ספסל

מן 92)פרקמטיא. דוחק יש שלפעמים לטעון יכולה ואינה
את  עליהם סותם וזה פנימה, שנדחקים והשבים, העוברים
- החיצונה של בקטע התנועה את מעכב כך ומתוך הדרך,
כרבי  ולא רבי, וכשיטת בפנים, שימוש זכות לה שאין מפני

הונא. ורב אלעזר בן שהפנימית 93)שמעון הואֿהדין
- לחוץ מפתחה להשתמש שיכולה כיון לעכב: יכולה אינה
(כסףֿמשנה). שטח באותו פתח לפתוח היא רשאית

החיצונה.94) אין 95)לבעל מפתחו, שלפנים בשטח אבל
שימוש. זכות כסף96ֿ)לו וראה הפנימיות, כל היינו,

אינם 97)משנה. - ולפנים חצרו מפתח פתח אם אבל
למעלה. ראה עליו, לעכב כל 98)יכולים הדברים: וסיכום

שמפתחה  השטח בכל חדשים פתחים לפתוח יכולה חצר
לא  ולפיכך, שימוש. זכות לה יש הזה השטח שבכל ולחוץ,
לפנים  אבל הפנימית, ולא לעכב יכולה ממנה החיצונה
עליה. לעכב יכולה ממנה והפנימית זכות, לה אין מפתחה,

ה'תש"פ  טבת י"א רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומה 1) לעשות, זה את זה כופין העיר שבני מה בו נתבאר

מונעין  שקצתן ומה פטורין, שקצתן לעשות לכולן שיש
בין  שיש ממה קצת לזה ונמשך אחרת, עיר לבני או לקצתן
של  מביתו לפנים בור לו שיש מי ודין בזה, החצרות בני

חבירו. מגינת לפנים גינה לו שיש מי וכן חבירו

.‡ÔÈÙBk2Èa3¯ÈÚ‰4‰Ê ˙‡ ‰Ê5‰ÓBÁ ˙BOÚÏ ƒ¿≈»ƒ∆∆∆«¬»
ÁÈ¯·e ÌÈ˙Ïc6˙B·ÏÂ ,¯ÈÚÏ7,˙Òk‰ ˙Èa Ô‰Ï ¿»«ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆≈«¿∆∆

ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È·e ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙B˜ÏÂ8‡¯˜iL È„k , ¿ƒ¿≈∆»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»
k Ô‰a.¯eav‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ Ï »∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ

ז:2) בבבאֿבתרא הם 3)משנה מי ה, הלכה להלן ראה
זה. לענין העיר בני יוצא 4)הנקראים בלי עיר כל משמע,

רחוקה  עיר שאף שם, משנה וסתם כחכמים הכלל, מן
של  פתאומית פלישה מפני הגנה לחומת צריכה מהספר,
שרק  ואומר החולק גמליאל, בן כר"ש (ולא האויב גייסות

לחומה). זקוקה לספר הסמוכה שם:5)עיר במשנה
ולפי  ובריח" ודלתים חומה לעיר לבנות אותו "כופין
היחיד  את כופים כשהרבים המדובר הלשון, פשטות
לומר: רצונו "כופים, כתב: שם בפירושו רבינו אבל המסרב,
ומקור  זה", על לחבירו יכוף העיר מבני ואחד אחד כל
,396 עמ' (צוק"מ יא פרק בבאֿמציעא בתוספתא הדברים
זה  את זה העיר בני "כופין וספרֿתורה: ביתֿכנסת גבי (29
ונביאים", ספרֿתורה להם ולקנות ביתֿכנסת להם לבנות
ס"ק  קסג סימן (הגר"א יחידים אפילו משמע זה" את ו"זה

שם). (רמ"א המרובים את כופין המיעוט ואפילו וכן 6)ב)
צרכי  יתר לכל והואֿהדין ה). הלכה (להלן ושומרים פרשים

מיימוניות). (הגהות פרק 7)העיר בבאֿמציעא תוספתא
פ"א, בבאֿבתרא ברי"ף הובאה ד) הערה למעלה (ראה יא

ז:). (בדף הנ"ל למשנה בתוספתא 8)סמוך אינה זו מילה
שמצויים  בזמננו ברי"ף. המובא בנוסח ישנה אבל שלפנינו,
(סמ"ע  ספרֿתורה על רק היא הכפייה מודפסים, ספרים

בציבור סימ  בו לקרוא נצרך ספרֿתורה [פירוש: ב ס"ק קסג ן
לקרוא  שאפשר נזקקים, אינם לנביאים ואילו הקריאה, בימי
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וקריאה  בתחילתו) רפד בסימן (מגןֿאברהם מודפס בספר
וקטז:]. קטו. שבת ראה בציבור, אינה בכתובים

.·ÈÓ9˙Èa B˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÚ Á˜lL ƒ∆»«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈
ÔÈc10·eMÈ ÌeMÓ ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó C¯„ BÏ ÁwÏ ƒƒ«∆∆≈«¿«∆»ƒƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡11ÔÈÙBÎÂ .12˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰Ú˜a Èa ∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆∆∆«¬
ıÈ¯Á Ì‰ÈÈa13ıÈ¯Á Ô·e14. ≈≈∆»ƒ∆»ƒ

רבי 9) בשם נחמני בר שמואל רב של מימרא פ: בבאֿקמא
שבית10ֿ)יונתן. נזכר ולא אותו" "כופין : שם [בגמרא

שעלֿכרחנו  רבינו סבור אבל אותו, שכופין הם דין
כגון  לכופו, יכולים אינם העיר שבני באופן שהמדובר
ישוב  משום להטעים הוצרכו ולכן במתנה, בתים להם שנותן
שאם  זה. על אותו כופין ביתֿדין רק ואםֿכן ישראל, ארץ
מה  - אותו לכוף יכולים עצמם שהם ממנו, קנו העיר בני

ישראל?]. ארץ ישוב משום בטעם שתהא 11)צורך
סביבותיה. כל עם בבאֿמציעא 12)מחוברת תוספתא

בבאֿבתרא  ברי"ף והובאה (14 ,396 עמוד (צוק"מ פי"א
ראשון. לבקעה 13)פרק מסביב טפחים ששה בת תעלה

מכירה,(בבא  מהלכות כא פרק ולמעלה וקח. קז: ֿבתרא
כב). ושם).14)הלכה (שם טפחים שלשה בת תעלה

הבקעה. על שמירה לשם - שניהם את הצריכו ולמה

.‚ÈÓ15˙¯Á‡ ¯ÈÚa ¯ˆÁ BÏ LiL16¯ÈÚ‰ Èa - ƒ∆≈»≈¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ
˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba Ì‰nÚ ¯tÁÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ«¿…ƒ»∆ƒƒ¿»

ÌÈn‰ ˙n‡Â17ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡La Ï·‡ ;18ÔÈ‡ - ¿««««ƒ¬»ƒ¿»»«¿»ƒ≈
¯ÈÚ‰ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L ‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»∆¿»»ƒ

Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ -19. ¿«¿¿ƒ««…

צוק"מ 15) ראה ווין. כ"י (לפי יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
כלשונה. פ"א בבאֿבתרא ברי"ף הובאה ,(13 ,396 עמ'

אחרת.16) בעיר חצר לו ויש זו בעיר גר הוא כלומר:
המים".17) ואמת המקוואות את "ולתקן שם: בתוספתא

אלו, בכל חייב עיר באותה עמהם דר שאינו מי ואם
למעלה  רבינו זאת כתב ולא עמהם. שדר למי קלֿוחומר
לשון  העתיק ושם מפורש, זה דבר שאין מפני א, בהלכה

א. ס"ק קסא סימן סמ"ע ראה שם. פירש 18)המשנה לא
לאלו  כוונתו ואם האלו? הדברים" "שאר הם מה רבינו
מקוה  בין מה להבין יש הקודמת, בהלכה המנויים
שאין  לביתֿהכנסת למעלה) (ראה אותו שמשעבדין
שאינו  שכיון שמירה, לעניני שכוונתו ונראה אותו. משעבדין

השולחן'. ב'ערוך ראה להם, זקוק אינו - שם ראה 19)גר
ה. הערה למעלה

.„Ô‰Lk20‰ÓBÁ‰ ˙B·Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡Ó ÔÈ·Bb21- ¿∆≈ƒ≈«¿≈»ƒƒ¿«»
CeÓq‰ Ïk .‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈza‰ ˙·È¯˜ ÈÙÏ ÔÈ·Bbƒ¿ƒ¿ƒ««»ƒƒ«»»«»

.¯˙BÈ Ô˙B ‰ÓBÁÏ«»≈≈

בשתי 20) יוחנן מרבי אלעזר רבי של בעיא ז: בבאֿבתרא
כלשון  רבינו ופסק יוחנן, רבי עלֿידי ופתרונה לשונות,
הזכירו  ולא בתים, קירוב לפי אלא הזכירו שלא האחרון,
מיגאש  ר"י ודעת הרי"ף. דעת וכן כלל, ממון" שבח "לפי

ממון. שבח ולפי בתים קירוב לפי שנותנין שאם 21)-

הבתים  על תחילה הלסטים מתנפלים פרוצה, החומה
הקיצוניים.

.‰¯c‰ ÏÎÂ22da ‰wL B‡ ,L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯ÈÚa ¿»«»»ƒ¿≈»»…∆∆»»»
‰¯Èc ˙Èa23ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ¯ÈÚ‰ Èa ÌÚ Ô˙B - ≈ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»ƒ

Ôew˙Ï ÔÈÎÈ¯v‰24ÔÈL¯t‰ ¯ÎOe ,˙B˙Ïc‰Â ‰ÓBÁ‰25 «¿ƒƒ¿ƒ«»¿«¿»¿««»»ƒ
el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰È„n‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆«¿ƒ»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBML26. ∆¿ƒ∆»ƒ

במשנה.22) ז: דעתו 23)שם ודאי - שקנה שכיון
כ). ס"ק קסג סימן (הגר"א בה שם.24)להשתקע משנה,

ח.25) שם פפא, רב של בעול 26)מימרא לשאת ואילו
ופ"ט  ח. (שם אחרים זמנים ישנם בעיר, השונות הצדקות

יב). הלכה עניים, מתנות מהלכות

.ÂÌÈ¯·c‰ Ïk27ÔÈÁ˜BÏ - ¯ÈÚ‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÈÎÈ¯vL »«¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ
ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ elÙ‡Â ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÏkÓ28ıeÁ ,29 ƒ»«¿≈»ƒ«¬ƒƒ«¿ƒ

ÔÈ‡L ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏzÓ30ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ∆≈«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒƒ
Ôz¯ÓBL ‰¯Bz‰L ,‰¯ÈÓL31ÌÈÎ¯c‰ Ôew˙Ï Ï·‡ . ¿ƒ»∆«»¿«»¬»¿ƒ«¿»ƒ

ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ elÙ‡ - ˙B·BÁ¯‰Â32Ì‡Â .33ÌÚ‰ Ïk ¿»¿¬ƒƒ«¬»ƒ¿ƒ»»»
ÔÓˆÚa ÔÈw˙Óe ÔÈ‡ˆBÈ34ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz e‡ˆÈ ‡Ï - ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»…≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ

Ô‰nÚ35ÈÙÏ ÏÊÏcÊ‰Ï ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯c ÔÈ‡L , ƒ»∆∆≈∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈
.ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆

פפא.27) ורב יהודה רב יוחנן, רבי של מימרות ח. שם
(שם 28) היתומים אף בו חייבים ממנו, שנהנים מה שכל

פפא). רב של וכן 29)במימרא הנזכרות, במימרות שם
יהודה  לרבי בניגוד ז:) (שם יוחנן ורבי לקיש ריש בדברי

ז:). (שם יוחנן,31)שם.30)נשיאה רבי של כהנמקתו
עליהם. מגינים שמעשיהם משום לקיש, ריש של כזו ולא

אפילו 32) פתיא לכריא "הכל שם: יהודה, רב בדברי
ר"ח, בשם פתיא כריא ד"ה שם ה'תוספות' וכפירוש מרבנן"

הרחובות. תיקון שם.33)דהיינו יהודה, ואינם 34)רב
במקומם. אחרים פועלים רבינו 35)מעמידים הזכיר לא

ב'שולחן  ועיין במקומם, פועלים לשכור מהם גובים אם
בפ"ו  רבינו ובדברי א, סעיף רמג סימן יורהֿדעה ערוך'
מוכרחה. אינה שם י והערה י, הלכה תורה תלמוד מהלכות

.ÊeÈ‰36ÔÈ·Bb - ‰È„nÏ ÌÈÓ Ba ‡È·‰Ï ¯‰ ÔÈ¯ÙBÁ »¿ƒ»»¿»ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ
BfL ;ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ Û‡37e˜LiL È„k ,Ì‰Ï ˙eÎÊ «ƒ«¿ƒ∆¿»∆¿≈∆«¿

Ì‰ÈÓ¯ÎÂ Ì‰È˙B„O epnÓ38ÍÎÈÙÏ .3940Ú¯‡ Ì‡ , ƒ∆¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ»¿ƒ≈«
Ô‰Ó e‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ÌÈn‰ e‡a ‡lL ¯·c Ì‰Ï»∆»»∆…»««ƒƒ¿…∆¡≈∆

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌÈÓB˙È‰41ÔÎÂ .Ô‰Ó Á˜ÏpM ‰Ó Ïk Ì‰Ï «¿ƒ«¬ƒƒ»∆»«∆ƒ¿«≈∆¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk42. …«≈»∆

פפא.36) רב של מימרא ח . רבינו,37)שם הסברת
כו. הערה למעלה הנזכר פפא רב של לכללו בהתאם

שנתנו.38) הכסף תמורת מקבלים הם כתשובת 39)והרי
אידי. רב של בנו שישא לרב פפא שיתומים 40)רב מפני

מידויל). לא ד"ה שם (רש"י מחילה בני כלומר,41)אינם
ממנו. הנאה להם שיש כא:42)דבר בבאֿבתרא

כברייתא.

.ÁÔÈÙBk43ÈB·Ó Èa44‰Ê ˙‡ ‰Ê45‡lL46·ÈLB‰Ï ƒ¿≈»∆∆∆∆…¿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



קעה mipky zekld - oipw xtq - zah `"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וקריאה  בתחילתו) רפד בסימן (מגןֿאברהם מודפס בספר
וקטז:]. קטו. שבת ראה בציבור, אינה בכתובים

.·ÈÓ9˙Èa B˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÚ Á˜lL ƒ∆»«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈
ÔÈc10·eMÈ ÌeMÓ ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó C¯„ BÏ ÁwÏ ƒƒ«∆∆≈«¿«∆»ƒƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡11ÔÈÙBÎÂ .12˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰Ú˜a Èa ∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆∆∆«¬
ıÈ¯Á Ì‰ÈÈa13ıÈ¯Á Ô·e14. ≈≈∆»ƒ∆»ƒ

רבי 9) בשם נחמני בר שמואל רב של מימרא פ: בבאֿקמא
שבית10ֿ)יונתן. נזכר ולא אותו" "כופין : שם [בגמרא

שעלֿכרחנו  רבינו סבור אבל אותו, שכופין הם דין
כגון  לכופו, יכולים אינם העיר שבני באופן שהמדובר
ישוב  משום להטעים הוצרכו ולכן במתנה, בתים להם שנותן
שאם  זה. על אותו כופין ביתֿדין רק ואםֿכן ישראל, ארץ
מה  - אותו לכוף יכולים עצמם שהם ממנו, קנו העיר בני

ישראל?]. ארץ ישוב משום בטעם שתהא 11)צורך
סביבותיה. כל עם בבאֿמציעא 12)מחוברת תוספתא

בבאֿבתרא  ברי"ף והובאה (14 ,396 עמוד (צוק"מ פי"א
ראשון. לבקעה 13)פרק מסביב טפחים ששה בת תעלה

מכירה,(בבא  מהלכות כא פרק ולמעלה וקח. קז: ֿבתרא
כב). ושם).14)הלכה (שם טפחים שלשה בת תעלה

הבקעה. על שמירה לשם - שניהם את הצריכו ולמה

.‚ÈÓ15˙¯Á‡ ¯ÈÚa ¯ˆÁ BÏ LiL16¯ÈÚ‰ Èa - ƒ∆≈»≈¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ
˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba Ì‰nÚ ¯tÁÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ«¿…ƒ»∆ƒƒ¿»

ÌÈn‰ ˙n‡Â17ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡La Ï·‡ ;18ÔÈ‡ - ¿««««ƒ¬»ƒ¿»»«¿»ƒ≈
¯ÈÚ‰ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L ‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»∆¿»»ƒ

Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ -19. ¿«¿¿ƒ««…

צוק"מ 15) ראה ווין. כ"י (לפי יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
כלשונה. פ"א בבאֿבתרא ברי"ף הובאה ,(13 ,396 עמ'

אחרת.16) בעיר חצר לו ויש זו בעיר גר הוא כלומר:
המים".17) ואמת המקוואות את "ולתקן שם: בתוספתא

אלו, בכל חייב עיר באותה עמהם דר שאינו מי ואם
למעלה  רבינו זאת כתב ולא עמהם. שדר למי קלֿוחומר
לשון  העתיק ושם מפורש, זה דבר שאין מפני א, בהלכה

א. ס"ק קסא סימן סמ"ע ראה שם. פירש 18)המשנה לא
לאלו  כוונתו ואם האלו? הדברים" "שאר הם מה רבינו
מקוה  בין מה להבין יש הקודמת, בהלכה המנויים
שאין  לביתֿהכנסת למעלה) (ראה אותו שמשעבדין
שאינו  שכיון שמירה, לעניני שכוונתו ונראה אותו. משעבדין

השולחן'. ב'ערוך ראה להם, זקוק אינו - שם ראה 19)גר
ה. הערה למעלה

.„Ô‰Lk20‰ÓBÁ‰ ˙B·Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡Ó ÔÈ·Bb21- ¿∆≈ƒ≈«¿≈»ƒƒ¿«»
CeÓq‰ Ïk .‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈza‰ ˙·È¯˜ ÈÙÏ ÔÈ·Bbƒ¿ƒ¿ƒ««»ƒƒ«»»«»

.¯˙BÈ Ô˙B ‰ÓBÁÏ«»≈≈

בשתי 20) יוחנן מרבי אלעזר רבי של בעיא ז: בבאֿבתרא
כלשון  רבינו ופסק יוחנן, רבי עלֿידי ופתרונה לשונות,
הזכירו  ולא בתים, קירוב לפי אלא הזכירו שלא האחרון,
מיגאש  ר"י ודעת הרי"ף. דעת וכן כלל, ממון" שבח "לפי

ממון. שבח ולפי בתים קירוב לפי שנותנין שאם 21)-

הבתים  על תחילה הלסטים מתנפלים פרוצה, החומה
הקיצוניים.

.‰¯c‰ ÏÎÂ22da ‰wL B‡ ,L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯ÈÚa ¿»«»»ƒ¿≈»»…∆∆»»»
‰¯Èc ˙Èa23ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ¯ÈÚ‰ Èa ÌÚ Ô˙B - ≈ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»ƒ

Ôew˙Ï ÔÈÎÈ¯v‰24ÔÈL¯t‰ ¯ÎOe ,˙B˙Ïc‰Â ‰ÓBÁ‰25 «¿ƒƒ¿ƒ«»¿«¿»¿««»»ƒ
el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰È„n‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆«¿ƒ»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBML26. ∆¿ƒ∆»ƒ

במשנה.22) ז: דעתו 23)שם ודאי - שקנה שכיון
כ). ס"ק קסג סימן (הגר"א בה שם.24)להשתקע משנה,

ח.25) שם פפא, רב של בעול 26)מימרא לשאת ואילו
ופ"ט  ח. (שם אחרים זמנים ישנם בעיר, השונות הצדקות

יב). הלכה עניים, מתנות מהלכות

.ÂÌÈ¯·c‰ Ïk27ÔÈÁ˜BÏ - ¯ÈÚ‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÈÎÈ¯vL »«¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ
ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ elÙ‡Â ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÏkÓ28ıeÁ ,29 ƒ»«¿≈»ƒ«¬ƒƒ«¿ƒ

ÔÈ‡L ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏzÓ30ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ∆≈«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒƒ
Ôz¯ÓBL ‰¯Bz‰L ,‰¯ÈÓL31ÌÈÎ¯c‰ Ôew˙Ï Ï·‡ . ¿ƒ»∆«»¿«»¬»¿ƒ«¿»ƒ

ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ elÙ‡ - ˙B·BÁ¯‰Â32Ì‡Â .33ÌÚ‰ Ïk ¿»¿¬ƒƒ«¬»ƒ¿ƒ»»»
ÔÓˆÚa ÔÈw˙Óe ÔÈ‡ˆBÈ34ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz e‡ˆÈ ‡Ï - ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»…≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ

Ô‰nÚ35ÈÙÏ ÏÊÏcÊ‰Ï ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯c ÔÈ‡L , ƒ»∆∆≈∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈
.ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆

פפא.27) ורב יהודה רב יוחנן, רבי של מימרות ח. שם
(שם 28) היתומים אף בו חייבים ממנו, שנהנים מה שכל

פפא). רב של וכן 29)במימרא הנזכרות, במימרות שם
יהודה  לרבי בניגוד ז:) (שם יוחנן ורבי לקיש ריש בדברי

ז:). (שם יוחנן,31)שם.30)נשיאה רבי של כהנמקתו
עליהם. מגינים שמעשיהם משום לקיש, ריש של כזו ולא

אפילו 32) פתיא לכריא "הכל שם: יהודה, רב בדברי
ר"ח, בשם פתיא כריא ד"ה שם ה'תוספות' וכפירוש מרבנן"

הרחובות. תיקון שם.33)דהיינו יהודה, ואינם 34)רב
במקומם. אחרים פועלים רבינו 35)מעמידים הזכיר לא

ב'שולחן  ועיין במקומם, פועלים לשכור מהם גובים אם
בפ"ו  רבינו ובדברי א, סעיף רמג סימן יורהֿדעה ערוך'
מוכרחה. אינה שם י והערה י, הלכה תורה תלמוד מהלכות

.ÊeÈ‰36ÔÈ·Bb - ‰È„nÏ ÌÈÓ Ba ‡È·‰Ï ¯‰ ÔÈ¯ÙBÁ »¿ƒ»»¿»ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ
BfL ;ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ Û‡37e˜LiL È„k ,Ì‰Ï ˙eÎÊ «ƒ«¿ƒ∆¿»∆¿≈∆«¿

Ì‰ÈÓ¯ÎÂ Ì‰È˙B„O epnÓ38ÍÎÈÙÏ .3940Ú¯‡ Ì‡ , ƒ∆¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ»¿ƒ≈«
Ô‰Ó e‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ÌÈn‰ e‡a ‡lL ¯·c Ì‰Ï»∆»»∆…»««ƒƒ¿…∆¡≈∆

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌÈÓB˙È‰41ÔÎÂ .Ô‰Ó Á˜ÏpM ‰Ó Ïk Ì‰Ï «¿ƒ«¬ƒƒ»∆»«∆ƒ¿«≈∆¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk42. …«≈»∆

פפא.36) רב של מימרא ח . רבינו,37)שם הסברת
כו. הערה למעלה הנזכר פפא רב של לכללו בהתאם

שנתנו.38) הכסף תמורת מקבלים הם כתשובת 39)והרי
אידי. רב של בנו שישא לרב פפא שיתומים 40)רב מפני

מידויל). לא ד"ה שם (רש"י מחילה בני כלומר,41)אינם
ממנו. הנאה להם שיש כא:42)דבר בבאֿבתרא

כברייתא.

.ÁÔÈÙBk43ÈB·Ó Èa44‰Ê ˙‡ ‰Ê45‡lL46·ÈLB‰Ï ƒ¿≈»∆∆∆∆…¿ƒ
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Ô‰ÈÈa47ÈÒ¯a ‡ÏÂ ËiÁ ‡Ï48‡ÏÂ ,49ÈÏÚaÓ „Á‡ ≈≈∆…«»¿…À¿ƒ¿…∆»ƒ«¬≈
‰È‰ .˙Bin‡50ÈB·Ó ÈaÓ „Á‡ ÈB·na ÌL51,Ôn‡ À»À»»»«»∆»ƒ¿≈»À»
Ba eÁÓ ‡ÏÂ52‰˙È‰L B‡ ,53B‡ ˙eÁ B‡ ıÁ¯Ó ÌL ¿…ƒ∆»¿»»∆¿»¬

B‡ Bc‚k ˙¯Á‡ ıÁ¯Ó ‰OÚÂ B¯·Á ‡·e ,ÌÈÁ≈̄«ƒ»¬≈¿»»∆¿»«∆∆¿∆¿
ÔBÁË54BÈ‡ - ˙¯Á‡55‰z‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÓÏ ÏBÎÈ ¿«∆∆≈»¿»¿¿««»
˜ÒBt56elÙ‡Â .ÈiÁ57ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÈB·Ó ÈaÓ ‰È‰ ≈«»«¬ƒ»»ƒ¿≈»«≈≈»

BÚÓÏ ÔÈÏBÎÈ58˙en‡ d˙B‡ Ì‰ÈÈa LÈ È¯‰L ,59. ¿ƒ¿»¿∆¬≈≈≈≈∆»À»
Ï·‡60‰È„nÓ ¯b61„ˆa ˙eÁ ˙BOÚÏ ‡aL ˙¯Á‡ ¬»≈ƒ¿ƒ»«∆∆∆»«¬¬¿«

LÈ - ‰Ê ÏL ıÁ¯Ó „vÓ ıÁ¯Ó B‡ ,‰Ê ÏL B˙eÁ¬∆∆∆¿»ƒ«∆¿»∆∆≈
Ì‡Â .BÚÓÏ Ô‰Ï62CÏn‰ ˙Ó Ì‰nÚ Ô˙B ‰È‰63- »∆¿»¿¿ƒ»»≈ƒ»∆¿»«∆∆

BÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡64. ≈»¿»¿

מג.43) הערה להלן ראה מפולש, היינו,44)שאינו
וראה  טז). ס"ק קנו סימן (סמ"ע לעכב יכול היחיד שאפילו

ד. והערה א הלכה רבינו 45)למעלה שמביא הטעם מפני
והמדובר  והיוצאים", הנכנסים ריבוי "מפני יא: הלכה להלן
הרבים  כרשות הוא מפולש מבוי כי מפולש, שאינו במבוי
וביאור  בלחםֿמשנה וראה יד). הלכה ה פרק למעלה (ראה
הנ"ל  בברייתא לפרש הוכרח שרבינו טו) ס"ק (שם הגר"א

אחרים. מפרשים כדעת כמו 46)שלא זה, מבוי בן אפילו
יא. הלכה להלן וכמפורש בסמוך, מעבד 47)שנראה

תינוקות",48)עורות. מלמד "ולא נוסף: שם, בברייתא
יא. הלכה להלן וראה ליתא. שם מינכן בכתבֿיד אבל

וכרב 49) כרשב"ג, ולא וכתנאֿקמא שם, הברייתא המשך
הונא, כרב ולא האחרונים, מן שהוא יהושע, רבי בן הונא

שם. הרי"ף פסק להשמיענו 50)וכן מבוי" "מבני כתב
לעכב. יכול אינו מבוי מבני אחד אףֿעלֿפי 51)שאפילו

כמפורש שאין תמיד, למחות ויכולים כאן, מועלת החזקה
מיחו  שלא זמן כל זאת בכל ה, הלכה יא בפרק להלן
יב. הלכה להלן וראה לשני, לעכב יכולים אינם בראשון,

(52.(401 ,8 עמוד (צק"מ ב פרק בבאֿבתרא תוספתא
קמח.53) למנעו 54)טחנת יכול אינו האומן אף כלומר,

המבוי  שבני הואֿהדין אבל פרנסתו, מפסיד שהוא אע"פ
זו  אומנות כבר שיש מכיון למנעו, יכולים אינם האחרים
טז. ס"ק שם סמ"ע וראה בסמוך, רבינו שכתב כמו במבוי,

אתה 55) לו: לומר שיכול "מפני בברייתא: והטעם חותך.
בשלי". עושה ואני בשלך, הונא 56)עושה רב של בעיא

רבינו  הכריעו ולפיכך נפתרה, שלא שם, יהושע ברבי
משנים  שאין תיקו, כל כדין לעכב, יכולים שאינם והרי"ף

הקיים. המצב בני 57)את ולא כאמור, עצמו, האומן לא
ויוצאים.58)המבוי. נכנסים היו מקודם גם כן, ואם

שם.59) יהושע, ברבי הונא רב של עיר,60)מימרא היינו
"מתא  שם: בגמרא וכן א. הלכה מגילה מהלכות בפ"א ראה

אחרת). (=עיר יהושע 61)אחריתי ברבי הונא רב מימרת
למלך.62)שם. הגולגולת בן 63)מס ולא העיר בן לא

יכול  המבוי שבן שם ה'תוספות' לדעת בניגוד המבוי,
למנוע. יכול אינו העיר בן ורק בשמים 64)למנוע, מוכרי

לנשים.

.ËÔÈÏÎB¯65˙B¯ÈÚa ÔÈ¯ÈÊÁn‰66‰È„n‰ Èa ÔÈ‡ - ¿ƒ««¬ƒƒ»¬»≈¿≈«¿ƒ»
,ÔÈ¯ÈÊÁÓ eÈ‰iL ‡È‰ ‡¯ÊÚ ˙wzL ;Ô·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ¿ƒ¿«¿»∆«»«∆¿»ƒ∆ƒ¿«¬ƒƒ

Ï‡¯OÈ ˙B·Ï ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓOa‰ eÈ‰iL È„k67Ï·‡ .68 ¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¬»
Ba ÔÈ·LBÈÂ ÌB˜Ó ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡69Èa ˙ÚcÓ ‡l‡ , ≈»¿ƒ»¿¿ƒ∆»ƒ««¿≈

Ì‡Â .¯ÈÚ‰70ÏÎa ÌB˜Ó Ú·B˜ - ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz »ƒ¿ƒ«¿ƒ»»≈«»¿»
‰ˆ¯iL ÌB˜Ó71. »∆ƒ¿∆

הדין 65) מן כן ואם זו, בעיר המלך מס משלמים ואינם
כמבואר  למנעו, שיכולים אחרת ממדינה גר בכלל שיהיו

סב.66)למעלה. בבבאֿקמא וראה כב. בבאֿבתרא
עזרא. שתיקן תקנות מעשר אחת היא זו שם.67)שתקנה

ס"ק 68) קנו, סימן בסמ"ע וראה למכור. סחורתם עם היינו,
שם.69)יט. בבבאֿבתרא הגמרא שלא 70)מסקנת כדי

מתלמודו. בבבא71ֿ)יבטל ורבינא, כהנא רב של מימרא
שם. בתרא

.ÈÌÈ¯ÁBq‰72CB˙a ¯kÓÏ Ì˙¯BÁÒ ÔÈ‡È·nL «¬ƒ∆¿ƒƒ¿»»ƒ¿…¿
Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ¯ÈÚ‰ Èa - ˙B¯ÈÚ‰73Ì‡Â .74e¯ÎÓ »¬»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ»¿

„·Ïa ˜eM‰ ÌBÈa75ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ -‡e‰Â .Ì˙B‡76 ¿«ƒ¿«≈¿ƒ»¿
˜eMa e¯kÓiL77elÙ‡ ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ e¯fÁÈ ‡Ï Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿«¬»…¿«¿««¿»ƒ¬ƒ

Ì‡Â .˜eM‰ ÌBÈa78‰ÂÏÓ Ô‰Ï LÈ79ÔÈ¯ÎBÓ - ¯ÈÚa ¿«¿ƒ≈»∆«¿∆»ƒ¿ƒ
Ì˙Ò¯t È„k80eÚ¯ÙiL „Ú ,˜eM‰ ÌBÈ ‡Ïa elÙ‡81 ¿≈«¿»»»¬ƒ¿…««∆ƒ¿¿

.Ô‰Ï eÎÏÈÂ Ô·BÁ»¿≈¿»∆

סחורתם 72) ואם כנ"ל. המלך, מס כאן משלמים אינם שהרי
העיר, סוחרי של מזו יותר זולה או יותר טובה הסוחרים של

במגידֿמשנה. שם.73)ראה הגמרא אבל 74)מסקנת
שם). (גמרא  אחרים בימים שם.75)לא זה שאז 76)אף

שם). (גמרא החוץ מן לאנשים ומוכרים החוץ, מן באים
ברם  למכור, אסור העיר אותה שלאנשי לכאורה ומשמע
שמותר. ה'טור' בשם כתב כ) ס"ק (שם הסמ"ע

שם.77) כהנא, רב לאחרים 78)מסקנת חייבים שהם
אשראי) לן אית ד"ה (שם ורש"י עח). הערה להלן (ראה
כב. ס"ק שם סמ"ע וראה להם. שחייבים מפרש,

ר"ת,79) בשם המגידֿמשנה וכתב "חיותם", שם: ובגמרא
כדי  שירויחו אלא בלבד, חיותם לשיעור הכוונה שאין

שאחרים 80)מזונותם. כלומר "ׁשיּפרעּו", לנקד ְִֶָ[אין
להיות  צריך היה כן שאם להם, שחייבים חוב להם יפרעו
הרי  - חובך את "שיפרעו תימן ובכ"י חובם". ָ"שיּפרע
אותו, פורעים והם לאחרים, חייבים שהם בחוב שהמדובר

עו]. הערה ולמעלה כב, ס"ק שם בסמ"ע בבא81ֿ)וראה
בברייתא. כא. בתרא

.‡È„Á‡82ÈB·Ó ÈaÓ83LlÙÓ BÈ‡L84LwaL85 ∆»ƒ¿≈»∆≈¿À»∆ƒ≈
‡ÙB¯ ˙BOÚ‰Ï86Ôn‡ ,87Èc¯‚ B‡ ,88„nÏÓ B‡ , ¿≈»≈À»«¿ƒ¿«≈

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B˜BÈz89ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -90 ƒ∆¿≈»ƒ¿≈»¿«¿ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBi‰Â ÔÈÒÎp‰ Ì‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ91 »»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈

¯ˆÁa ˙Èa BÏ LiL ÈÓ92ep¯ÈkOÈ ‡Ï - ÔÈÙzM‰93 ƒ∆≈«ƒ«¬««À»ƒ…«¿ƒ∆
¯ÙBÒÏ ‡ÏÂ ,Èc¯‚Ï ‡ÏÂ ,Ôn‡Ï ‡ÏÂ ,‡ÙB¯Ï ‡Ï94 …¿≈¿…¿À»¿…¿«¿ƒ¿…¿≈

È„e‰È95˙B¯ËM‰ ·˙BkL96˙B˜BÈz È„nÏÓÏ ‡ÏÂ , ¿ƒ∆≈«¿»¿…ƒ¿«¿≈ƒ
.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL∆¿≈»ƒ

נאמרו 82) לא זה ולפי חצר", מבני "אחד שם בגמרא לפנינו
יכולים  אינם מבוי בני אבל חצר, באותה אלא הדברים
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ולגירסת  מותר. אחרת שבחצר ב:) (שם אביי וכדעת לעכב,
בחצר  גם אלא כאביי הלכה אין מבוי", מבני "אחד רבינו
שם, ה'תוספות' בעלי לפני גם היתה זו וגירסא אסור, אחרת
לרבינו  אבל אביי, דברי על חולק שאין בטענה אותה ודחו
חולק  אחר באופן המשנה שפירש שם שרבא לומר, צריך
להבין, יש אבל ג). ס"ק קנו סימן (הגר"א אביי דברי על
כאן  נשנה ולמה ח, בהלכה למעלה כתוב כבר זה דין הלא
פה. הערה להלן וראה כסףֿמשנה. ועיין פעם. עוד

טענת 83) בו ואין הרבים, כרשות הוא הרי מפולש שמבוי
וכן  פ"א), (בבאֿבתרא הרי"ף שכתב כמו ויוצאים, נכנסים

יד. הלכה ה פרק למעלה רבינו אם 84)כתב והואֿהדין
וכמו  ב), ס"ק שם (סמ"ע חזקה אין זה שבעניין נעשה, כבר

ה"ה. בפי"א להלן רבינו רופא,85)שכתב ד"ה שם רש"י
של  תינוקות במלמד למחות שאין ואע"פ "מוהל". מפרש:
מצוה  עושה בכל למחות אין וכן יב) הלכה (להלן ישראל
לעשות  אפשר אם - ג) סעיף קנו סימן חושןֿמשפט (שו"ע
הנכנסים, ירבו שלא לעכב יכולים נכנסים, ריבוי בלי המצוה
אלא  לביתו, המצוה יבוא שלא לו אומרים במוהל, כן ואם

שם). (ט"ז המילה לבית הוא (רש"י 86)ילך דם מקיז
- לאומן" או "לרופא שכתב: בסמוך, להלן נראה וכן שם).
ג. ס"ק שם סמ"ע ועיין שנים. הם ו"אומן" ש"רופא"

על 87) העיר שהמגיה שכתב כסףֿמשנה וראה בגדים. אורג
ח  בהלכה למעלה ואילו אלו, את רק כאן רבינו שפירט זה
פ. הערה למעלה וראה אומניות". בעלי "כל כתב:

המובאת 88) רבא, לשיטת ובהתאם שם, הגמרא כמסקנת
ישראל  של תינוקות שבמלמד הבאה, ההלכה בסוף לקמן,
אם  "אבל רבינו: כתב המשניות, ובפירוש למחות. אין
ולפי"ז  למנעו", רשות לו יש תשבורת או חשבון מלמד
ישראל  של תינוקות ואפילו דוקא, לאו גוים של תינוקות
בשו"ע  כתב כן תורה. לומדים אינם אם לעכב, אפשר
של  שאינו לימוד תינוקות "מלמד א: סעיף שם חושןֿמשפט

קא. הערה להלן וראה מועילה,89)תורה". לא חזקה ואף
ה. הלכה בפי"א להלן שם.90)כמפורש ברייתא, היא אף

במבוי 91) שאף למעלה רבינו ולשיטת הברייתא, כלשון
צריך לעכב, אע"פ יכולים להשכיר לו אסור שבחצר לומר

רבינו: הזכיר לא שהרי בידו, השכנים מיחו לא שעוד
במבוי, מהֿשאיןֿכן ישכירנו", "לא סתם אלא "מעכבין",

למנעו. יכול בידו, מוחה מישהו אם מפני 92)שרק והכל
והיוצאים. הנכנסים ריבוי ה'תוספות'93)טענת כפירוש

שברש"י. הפירושים כשני ולא מתא), בסופר ד"ה (שם,
גוי.94) חול 95)וכלֿשכן של בשטרות שרק קצת, משמע

ומזוזות  תפילין תורה, ספרי בכתיבת לא אבל לעכב יכול
וראה  מצוה. פעולת לכל והואֿהדין תינוקות, כמלמד שדינם

פג. הערה ולמעלה ג, סעיף שם כ:96)שו"ע שם משנה,
חזקה, אינה ואףֿעלֿפיֿכן בחנות החזיק שכבר ומשמע

צח. הערה להלן וראה

.·È˙eÁ97¯ˆÁaL98˙BÁÓÏ ÌÈÎM‰ ÔÈÏBÎÈ -99 ¬∆∆»≈¿ƒ«¿≈ƒƒ¿
ÌÈÒÎp‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa¿»¿«≈»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¿»ƒ
¯ÎBÓe B˙eÁa BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ ‡l‡ ;ÔÈ‡ˆBi‰Â¿«¿ƒ∆»∆¿«¿«¬≈
ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ï·‡ .˜eMa«¬»≈»¿ƒƒ¿¿»¿«≈
;ÌÈÁ¯‰ ÏBwÓ B‡ LÈht‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒƒ…ƒ««ƒƒ»≈«ƒ

˜ÈÊÁ‰ È¯‰L100ÔÎÂ .Ôk ˙BOÚÏ101„nÏÏ BÏ LÈ ∆¬≈∆¡ƒ«¬≈¿≈≈¿«≈
‰¯Bz Ï‡¯OÈ ÏL ˙B˜BÈz102ÔÈ‡Â ,B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒ¿»≈»¿≈¿≈

e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«≈»
Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ103. ¿ƒƒ…ƒ«ƒ∆≈«»

ח 97) בהלכה למעלה רבינו [ולשיטת שם. במשנה, הוא כן
שנקט  לומר צריך לעכב, יכול במבוי שאף יא, והלכה
לעכב  יכול אינו ישראל של שבתינוקות להשמיענו "חצר"

בחצר]. כמו 98)אפילו חזקה, אף מועילה ולא תמיד,
לקמן  מפורש אומר שרבינו וכמו ההמשך, מתוך שיוצא

ה. הלכה שם.99)פי "א -100)משנה , חזקה בלי אבל
רשות  בין ההבדל שזהו רבינו ודעת למחות. כאן גם יכולים
לא  שלגביהם והיוצאים, הנכנסים לקול ביחס המחאה
לבין  ה, הלכה פי"א להלן שכתב וכמו חזקה, מועילה
שלגבי  והריחיים, הפטיש לקול ביחס המחאה רשות שלילת
וכתב  מגידֿמשנה. ועיין החזקה, מועילה המלאכה עצם
שנים, שלש צריך לא זו שבחזקה יא) ס"ק קנו (סימן הסמ"ע
ד. הלכה יא פרק להלן שכתב כמו רבינו, לדעת

סא.101) שם בגמרא, הברייתות פירשו וכן כ: שם כרבא
למשניות.102) בפרוש רבינו כדברי חול, לימודי לא אבל

פו. הערה למעלה גמלא 103)וראה בן יהושע מתקנת
ומדינה  מדינה בכל תינוקות מלמדי להושיב שהתקין ואילך,

כא.). (שם ועיר עיר ובכל

.‚ÈÈÓ104- B¯·Á ÏL B˙ÈaÓ ÌÈÙÏ ¯Ba BÏ LiL ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ≈∆¬≈
ÒÎ105‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL106BÈ‡Â .107BzÓ‰a ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆¿
.ıeÁaÓ ‰˜LÓe ‡lÓÓ ‡l‡ ,B¯BaÓ ‰˜LÓe«¿∆ƒ∆»¿«≈«¿∆ƒ«

Ì‰ÈLe108˙Á˙Bt ÔÈOBÚ109¯Ba‰ ÏÚ110¯Ba‰ ÏÚa . ¿≈∆ƒ«««««««
¯ÓLÏ È„k -111ÌeMÓ - ¯ˆÁ ÏÚ·e ;ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¿≈ƒ¿…∆≈»««»≈ƒ

„LÁ112.BzÚcÓ ‡l‡ ÌLÏ Òkz ‡lL ,BzL‡ ¬«ƒ¿∆…ƒ»≈¿»∆»ƒ«¿

צט.104) שם בשעת 105)משנה, כך שהתנו כגון
סימן  (סמ"ע הבור אל דרך לזה שיהיה המכירה, או החלוקה

א). ס"ק בשו"ע 106)קסט שכתוב כמו ביום, והיינו,
דרך  לו שיהיה שהתנו שאע"פ א. סעיף שם חושןֿמשפט
שם  (סמ"ע לו ולפתוח בלילה לקום זה הסכים לא - בביתו

ב). הבור 107)ס"ק אל בהמתו להכניס הכרחי זה שאין
לו  לתת הסכים דחופים לצרכים ורק בחוץ, להשקותה ויכול

כניסה. שם.108)רשות את 109)משנה, שסוגר מנעול,
הבור. שם.110)דלת יוחנן אותם 111)כרבי יגנוב שלא

הבית. בהעדרו 112)בעל לבורו סמוך זה יסתובב שלא
הבור, מן לשאוב נכנס שהוא אמתלא, מתוך הבית בעל של
הבריות, אצל כזה חשד שיעורר או אשתו, עם ויזנה
יכול  אינו מפתח, הבית לבעל גם יש אם מהֿשאיןֿכן
הבית. בעל שנמצא בזמן אלא יכנס ולא שם  להסתובב
ד"ה  שם (רש"י שם שומרת שאשתו אין, בבית גניבה וחשש

אשתו). חשד משום

.„ÈÈÓ113- B¯·Á ÏL B˙pbÓ ÌÈÙÏ ‰p‚ BÏ LiL ƒ∆≈ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»∆¬≈
ÒÎ114Â ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa‰ÚLa ‡ˆBÈ ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL115dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»
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ולגירסת  מותר. אחרת שבחצר ב:) (שם אביי וכדעת לעכב,
בחצר  גם אלא כאביי הלכה אין מבוי", מבני "אחד רבינו
שם, ה'תוספות' בעלי לפני גם היתה זו וגירסא אסור, אחרת
לרבינו  אבל אביי, דברי על חולק שאין בטענה אותה ודחו
חולק  אחר באופן המשנה שפירש שם שרבא לומר, צריך
להבין, יש אבל ג). ס"ק קנו סימן (הגר"א אביי דברי על
כאן  נשנה ולמה ח, בהלכה למעלה כתוב כבר זה דין הלא
פה. הערה להלן וראה כסףֿמשנה. ועיין פעם. עוד

טענת 83) בו ואין הרבים, כרשות הוא הרי מפולש שמבוי
וכן  פ"א), (בבאֿבתרא הרי"ף שכתב כמו ויוצאים, נכנסים

יד. הלכה ה פרק למעלה רבינו אם 84)כתב והואֿהדין
וכמו  ב), ס"ק שם (סמ"ע חזקה אין זה שבעניין נעשה, כבר

ה"ה. בפי"א להלן רבינו רופא,85)שכתב ד"ה שם רש"י
של  תינוקות במלמד למחות שאין ואע"פ "מוהל". מפרש:
מצוה  עושה בכל למחות אין וכן יב) הלכה (להלן ישראל
לעשות  אפשר אם - ג) סעיף קנו סימן חושןֿמשפט (שו"ע
הנכנסים, ירבו שלא לעכב יכולים נכנסים, ריבוי בלי המצוה
אלא  לביתו, המצוה יבוא שלא לו אומרים במוהל, כן ואם

שם). (ט"ז המילה לבית הוא (רש"י 86)ילך דם מקיז
- לאומן" או "לרופא שכתב: בסמוך, להלן נראה וכן שם).
ג. ס"ק שם סמ"ע ועיין שנים. הם ו"אומן" ש"רופא"

על 87) העיר שהמגיה שכתב כסףֿמשנה וראה בגדים. אורג
ח  בהלכה למעלה ואילו אלו, את רק כאן רבינו שפירט זה
פ. הערה למעלה וראה אומניות". בעלי "כל כתב:

המובאת 88) רבא, לשיטת ובהתאם שם, הגמרא כמסקנת
ישראל  של תינוקות שבמלמד הבאה, ההלכה בסוף לקמן,
אם  "אבל רבינו: כתב המשניות, ובפירוש למחות. אין
ולפי"ז  למנעו", רשות לו יש תשבורת או חשבון מלמד
ישראל  של תינוקות ואפילו דוקא, לאו גוים של תינוקות
בשו"ע  כתב כן תורה. לומדים אינם אם לעכב, אפשר
של  שאינו לימוד תינוקות "מלמד א: סעיף שם חושןֿמשפט

קא. הערה להלן וראה מועילה,89)תורה". לא חזקה ואף
ה. הלכה בפי"א להלן שם.90)כמפורש ברייתא, היא אף

במבוי 91) שאף למעלה רבינו ולשיטת הברייתא, כלשון
צריך לעכב, אע"פ יכולים להשכיר לו אסור שבחצר לומר

רבינו: הזכיר לא שהרי בידו, השכנים מיחו לא שעוד
במבוי, מהֿשאיןֿכן ישכירנו", "לא סתם אלא "מעכבין",

למנעו. יכול בידו, מוחה מישהו אם מפני 92)שרק והכל
והיוצאים. הנכנסים ריבוי ה'תוספות'93)טענת כפירוש

שברש"י. הפירושים כשני ולא מתא), בסופר ד"ה (שם,
גוי.94) חול 95)וכלֿשכן של בשטרות שרק קצת, משמע

ומזוזות  תפילין תורה, ספרי בכתיבת לא אבל לעכב יכול
וראה  מצוה. פעולת לכל והואֿהדין תינוקות, כמלמד שדינם

פג. הערה ולמעלה ג, סעיף שם כ:96)שו"ע שם משנה,
חזקה, אינה ואףֿעלֿפיֿכן בחנות החזיק שכבר ומשמע

צח. הערה להלן וראה

.·È˙eÁ97¯ˆÁaL98˙BÁÓÏ ÌÈÎM‰ ÔÈÏBÎÈ -99 ¬∆∆»≈¿ƒ«¿≈ƒƒ¿
ÌÈÒÎp‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa¿»¿«≈»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¿»ƒ
¯ÎBÓe B˙eÁa BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ ‡l‡ ;ÔÈ‡ˆBi‰Â¿«¿ƒ∆»∆¿«¿«¬≈
ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ï·‡ .˜eMa«¬»≈»¿ƒƒ¿¿»¿«≈
;ÌÈÁ¯‰ ÏBwÓ B‡ LÈht‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒƒ…ƒ««ƒƒ»≈«ƒ

˜ÈÊÁ‰ È¯‰L100ÔÎÂ .Ôk ˙BOÚÏ101„nÏÏ BÏ LÈ ∆¬≈∆¡ƒ«¬≈¿≈≈¿«≈
‰¯Bz Ï‡¯OÈ ÏL ˙B˜BÈz102ÔÈ‡Â ,B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒ¿»≈»¿≈¿≈

e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«≈»
Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ103. ¿ƒƒ…ƒ«ƒ∆≈«»

ח 97) בהלכה למעלה רבינו [ולשיטת שם. במשנה, הוא כן
שנקט  לומר צריך לעכב, יכול במבוי שאף יא, והלכה
לעכב  יכול אינו ישראל של שבתינוקות להשמיענו "חצר"

בחצר]. כמו 98)אפילו חזקה, אף מועילה ולא תמיד,
לקמן  מפורש אומר שרבינו וכמו ההמשך, מתוך שיוצא

ה. הלכה שם.99)פי "א -100)משנה , חזקה בלי אבל
רשות  בין ההבדל שזהו רבינו ודעת למחות. כאן גם יכולים
לא  שלגביהם והיוצאים, הנכנסים לקול ביחס המחאה
לבין  ה, הלכה פי"א להלן שכתב וכמו חזקה, מועילה
שלגבי  והריחיים, הפטיש לקול ביחס המחאה רשות שלילת
וכתב  מגידֿמשנה. ועיין החזקה, מועילה המלאכה עצם
שנים, שלש צריך לא זו שבחזקה יא) ס"ק קנו (סימן הסמ"ע
ד. הלכה יא פרק להלן שכתב כמו רבינו, לדעת

סא.101) שם בגמרא, הברייתות פירשו וכן כ: שם כרבא
למשניות.102) בפרוש רבינו כדברי חול, לימודי לא אבל

פו. הערה למעלה גמלא 103)וראה בן יהושע מתקנת
ומדינה  מדינה בכל תינוקות מלמדי להושיב שהתקין ואילך,

כא.). (שם ועיר עיר ובכל

.‚ÈÈÓ104- B¯·Á ÏL B˙ÈaÓ ÌÈÙÏ ¯Ba BÏ LiL ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ≈∆¬≈
ÒÎ105‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL106BÈ‡Â .107BzÓ‰a ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆¿
.ıeÁaÓ ‰˜LÓe ‡lÓÓ ‡l‡ ,B¯BaÓ ‰˜LÓe«¿∆ƒ∆»¿«≈«¿∆ƒ«

Ì‰ÈLe108˙Á˙Bt ÔÈOBÚ109¯Ba‰ ÏÚ110¯Ba‰ ÏÚa . ¿≈∆ƒ«««««««
¯ÓLÏ È„k -111ÌeMÓ - ¯ˆÁ ÏÚ·e ;ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¿≈ƒ¿…∆≈»««»≈ƒ

„LÁ112.BzÚcÓ ‡l‡ ÌLÏ Òkz ‡lL ,BzL‡ ¬«ƒ¿∆…ƒ»≈¿»∆»ƒ«¿

צט.104) שם בשעת 105)משנה, כך שהתנו כגון
סימן  (סמ"ע הבור אל דרך לזה שיהיה המכירה, או החלוקה

א). ס"ק בשו"ע 106)קסט שכתוב כמו ביום, והיינו,
דרך  לו שיהיה שהתנו שאע"פ א. סעיף שם חושןֿמשפט
שם  (סמ"ע לו ולפתוח בלילה לקום זה הסכים לא - בביתו

ב). הבור 107)ס"ק אל בהמתו להכניס הכרחי זה שאין
לו  לתת הסכים דחופים לצרכים ורק בחוץ, להשקותה ויכול

כניסה. שם.108)רשות את 109)משנה, שסוגר מנעול,
הבור. שם.110)דלת יוחנן אותם 111)כרבי יגנוב שלא

הבית. בהעדרו 112)בעל לבורו סמוך זה יסתובב שלא
הבור, מן לשאוב נכנס שהוא אמתלא, מתוך הבית בעל של
הבריות, אצל כזה חשד שיעורר או אשתו, עם ויזנה
יכול  אינו מפתח, הבית לבעל גם יש אם מהֿשאיןֿכן
הבית. בעל שנמצא בזמן אלא יכנס ולא שם  להסתובב
ד"ה  שם (רש"י שם שומרת שאשתו אין, בבית גניבה וחשש

אשתו). חשד משום

.„ÈÈÓ113- B¯·Á ÏL B˙pbÓ ÌÈÙÏ ‰p‚ BÏ LiL ƒ∆≈ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»∆¬≈
ÒÎ114Â ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa‰ÚLa ‡ˆBÈ ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL115dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»
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ÌÈ¯bz116˙¯Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ ÒkÈ ‡ÏÂ .117. «»ƒ¿…ƒ»≈ƒ»¿»∆«∆∆
Ú¯BÊ ÔBˆÈÁ‰Â118e¯ÈÊÁ‰ .C¯c‰ ˙‡119ÔÓ C¯c‰ ˙‡ ¿«ƒ≈«∆«∆∆∆¡ƒ∆«∆∆ƒ

„v‰120‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ÒÎ ‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ««ƒ««¿≈∆¬≈∆ƒ¿»¿≈¿»»
‰ˆB¯ ‡e‰L121ÌÈ¯bz dÎB˙Ï ÒÈÎÓe ,122ÒkÈ ‡ÏÂ ; ∆∆«¿ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»≈

˙¯Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ123„Á‡ ÏÎÂ .124BÏ LÈ Ô‰Ó ƒ»¿»∆«∆∆¿»∆»≈∆≈
.„v‰ ÔÓ e˙pL C¯c‰ ˙ÚÈ¯Êa B¯·Á ÏÚ ·kÚÏ¿«≈«¬≈ƒ¿ƒ««∆∆∆»¿ƒ««

במשנה.113) צט: הסכים 114)שם החלוקה שבעת
לו). שיש מי ד"ה שם (רש"י לפנימי כניסה לתת החיצוני

לבעל 115) הפסד גורמת הגינה באמצע זו הליכה שהרי
גדול. לצורך אלא הסכים ולא החיצונה, הגינה

תגרין).116) ד"ה שם (רש"י ירקות שלא 117)לקנות
אחרים. לצרכים ולא הגינה לצורך להליכה אלא הסכים

הפסד 118) לו שיצא מכיון - ההליכה את קצת שמעכב אף
הסתם  מן שדהו, באמצע יזרע לא אם לחיצון גדול
ה). ס"ק שם (סמ"ע זה באופן רק הסכים לכתחילה

שם.119) המשנה, הדרך 120)המשך את שביטלו
הצד. מן חדשה דרך ועשו שבאמצע, הראשונה

החיצונה.121) הגינה לבעל כלֿכך מפריע זה שאין
עלֿידיֿזה,122) כלֿכך הפסד לו נגרם לא הצד שמן כנ"ל,

הגינה. מצרכי לצרכי 123)והוא אלא לו לתת הסכים שלא
אחרים. לצרכים ולא החיצונה 124)הגינה הגינה שבעל

באמצע  זו היתה אילו כמו זו, דרך לזרוע כלֿכך זקוק אינו
אינו  הפנימית בעל וגם להחליפה, הסכימו כך ולשם הגינה,
לזריעה, ולא גרידא להליכה הדרך את שקיבל לזרוע, יכול

ה. ס"ק שם, סמ"ע וראה

ה'תש"פ  טבת י"ב חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכל 1) האחר, על לאחד שיש החלונות משפטי בו נתבארו

בשלימות. החלונות ענייני

.‡ÈÓ2‰OÚÂ B¯·Á ‡·e ,BÏ˙Îa ÔBlÁ BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»«¿»¿»¬≈¿»»
¯ˆÁ3Ì˙Ò :ÔBlÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Bcˆa »≈¿ƒ≈»«¿««««¿…

Èa ËÈaz ‡lL È„k ,‰Ê ÔBlÁ4˜f‰a ˜ÈÊÁ‰ È¯‰L ; «∆¿≈∆…«ƒƒ∆¬≈∆¡ƒ¿∆≈
‰Ê5Ì‡Â .6È„k ÔBlÁ‰ „‚k BÏ˙k ˙B·Ï B¯·Á ‡a ∆¿ƒ»¬≈ƒ¿»¿¿∆∆««¿≈

„‚kÓ BÏ˙k ˙‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - B˙i‡¯ ˜f‰ ¯eÒiL∆»∆≈¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰7ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È ‡lL È„k ,8. «««¿««¿≈∆…«¬ƒ»»

דין 2) בחלונות שיש מבואר ושם במשנה. כב. בתרא בבא
יד. הלכה ב פרק למעלה וראה כתב 3)חזקה. [לא

החצר  את עשה כלומר, חצר", "ועשה אלא חצר", "לעשות
חבירו, של בכתלו חלון שיש זה על מיחה ולא ושתק
כאן  רבינו והשמיענו ו). הלכה להלן (ראה בו החזיק ולפיכך
החצר, את שעשה לפני מקודם, היה שהחלון פי על שאף
שעשה  עד חזקה, דין היה ולא ראייה, היזק שום היה לא ואז
עשה  לא כן ואם בידו, מיחה ולא ושתק המצר, חבירו
ולהוציא  בחזקה. קונה הוא כן פי על ואף להחזיק, מעשה
לפי  בתרא) בבא מסכת (בתחילת שכתב מיגאש ר"י מדברי
השותפין, בחצר ראייה היזק בין החילוק שזהו אחד, תירוץ
בו  שיש חלון לבין מעשה, שם שאין לפי חזקה, שם שאין

ואם  החלון. בפתיחת מעשה שעשה לפי ראייה, להיזק חזקה
השותפין  שבחצר אחר: באופן ביניהם לחלק מוכרחים כן
שלפיכך  לטעון ויכול ראייה בהיזק זה את זה מזיקים שניהם
אין  בחלון ואילו ידו, על ניזוק חבירו שגם מפני מיחה, לא

ניז  החלון לפי בעל שם מיגאש הר"י שכתב וכמו כלל, וק
סימן  א פרק בתרא (בבא הרא"ש שכתב כמו או אחר. תירוץ
אינו  בחלון ואילו תמידי היזק הוא השותפין שבחצר ב)

ומסתכל]. החלון ליד שעומד בשעה אלא והיינו,4)מזיקו
ראייה. שבכל 5)היזק ד הלכה יא פרק להלן שכתב [כמו

שם.]. עיין טענה, ובלי לאלתר, חזקה מועילה ההרחקות
שם.6) עליו,7)משנה מאפיל עוד הוא אם אף בזה, ודי

ערוך  (שולחן יותר ולא פחות לא החכמים: שיעורי הם שכך
כא). סעיף קנד, כב:8)סימן שם ברייתא

.·‰˙È‰9B¯·Á ˙‡ ‰ÙBk - Ï˙ka ‰hÓÏ ÔBlÁ‰ »¿»««¿«»«…∆∆∆¬≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ˜eÁ¯a dc‚k ˙B·Ï10ÔÈa‰ dÈa‚‰Ïe ƒ¿¿∆¿»¿ƒ«¿««¿«¿ƒ««ƒ¿»

‡ Úa¯‡˙Bn11È„k ,12ÔBlÁ‰ ÔÓ Ba ËÈaÈ ‡lL13. «¿««¿≈∆…«ƒƒ««

שם.9) וברייתא כנ"ל.10)משנה יאפיל, שלא כדי
אומרים 11) ויש החלון לראש מעל אמות ארבע כלומר,

אם  אבל כדין, אמות ארבע שהרחיק באופן אלא זה שאין
להציץ  יוכל כן, לא שאם יותר, להגביה יש - יותר הרחיק

ד]. הלכה להלן [וראה משנה). (מגיד ברייתא 12)בחלון
פנימה.13)שם. הבית לתוך החלון דרך היינו,

.‚‰˙È‰14Ï˙k B¯·Á ‰·e ,Ï˙ka ‰ÏÚÓÏ ÔBlÁ‰ »¿»««¿«¿»«…∆»»¬≈…∆
‰aL Ï˙k‰ L‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ :‰hÓlÓ ÔBlÁ‰ „‚k¿∆∆««ƒ¿«»ƒ»»≈…«…∆∆»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ d·b ÔBlÁ‰ „Ú«««…««¿««≈≈»
;ÌeÏk ÔBlÁ‰ Ï˙kÓ ˜ÈÁ¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÚÓÏ¿»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒƒ…∆««¿

ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡‰ ‡Ï È¯‰L15‰i‡¯a B˜ÈfÓ BÈ‡Â ,16Ï·‡ . ∆¬≈…∆¡ƒ»»¿≈«ƒƒ¿ƒ»¬»
˙BÁt ÔBlÁ‰ „Ú Ï˙k‰ L‡¯Ó d·b ¯‡L Ì‡ƒƒ¿«…«≈…«…∆«««»
‡lL È„k ,Ï˙k‰ ËÚÓÏ e‰ÙBk - ˙Bn‡ Úa¯‡Ó≈«¿««≈¿«≈«…∆¿≈∆…
dÈa‚È B‡ ;ÔBlÁ‰ ÔÓ ÛÈ˜LÈÂ Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ „ÓÚÈ«¬…«…«…∆¿«¿ƒƒ«««¿ƒ«
˜BÁ¯ Ï˙k‰ ‰È‰ÈÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ ÏÚ Ï˙k‰«…∆««««¿««¿ƒ¿∆«…∆»
ıÈˆÈ ‡ÏÂ ÏÈÙ‡È ‡lL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ ÔÓƒ«««¿««¿≈∆…«¬ƒ¿…»ƒ

.‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿∆

שם.14) וברייתא מקום 15)משנה שאין באופן והמדובר,
(סמ"ע  ט הלכה ט פרק לקמן המובאת הדוושא. לטענת

נב). קטן סעיף קנד של 16)סימן הרחקה שישנה כיוון
והחלון. הכותל בין אמות ארבע

.„‰a17„Á‡ Ï˙k18„ˆa19˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ÔBlÁ‰ »»…∆∆»¿«««»ƒ¿«¿ƒ
ÁÙË ÔBlÁ‰ ÔÓ20˙Bn‡ Úa¯‡ Ï˙k‰ dÈa‚Óe ,21ÏÚ ƒ««∆««¿ƒ««…∆«¿«««

B‡ ,ÔBlÁ‰22ÒBk23ÂÈÏÚ ·LÈ ‡lL È„k ,Ï˙k‰ L‡¯ ««≈…«…∆¿≈∆…≈≈»»
.‰‡¯ÈÂ ıÈˆÈÂ¿»ƒ¿ƒ¿∆

בגמרא.17) פירושה ולפי כב: שם בנה 18)ברייתא אם כי
ה. הלכה להלן ויבואר אחר, דין הוא כתלים, שני

הוא בצ 19) החלון שבו שהכותל כגון למולו, ולא ידו
לדרום. הצפון מן השני והכותל למערב, ממזרח

ורא"ש 20) ברי"ף אבל חלון". רוחב "כמלוא שם: בגמרא
בדקדוקי  ה' בכתבֿיד הוא (וכן טפח" - "וכמה נוסף שם
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שם). והלא 21)סופרים המתחיל דיבור שם לרש"י אבל
כאן  מועיל לא במדיר, המתחיל דיבור שם ותוספות מציץ,
ולשחות  הכותל בסוף לעמוד שיוכל לפי אמות, ארבע גובה
רקע  על כרבינו שהכריע משנה במגיד וראה ולהציץ.
שאם  ב) (בהלכה למעלה שכתבנו פי על [ואף המציאות.
אמות  מארבע יותר להגביה צריך אמות מארבע יותר הרחיק
הצד, שמן בכותל לא אבל שממול בכותל אלא זה אין -

מגידֿמשנה]. זביד.22)ועיין כרב כלומר,23)שם
למעלה. צר אותו עושה

.‰‰a24˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ÔBlÁ‰ Ècˆ ÈMÓ ÔÈÏ˙k ÈL »»¿≈¿»ƒƒ¿≈ƒ≈««»ƒƒ¿
˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ô‰ÈÈa25ÚˆÓ‡a ÔBlÁ‰Â , ≈≈∆…««¿««¿««¿∆¿«

Úa¯‡‰26Â .‡Ï27˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰Èab ÏÚ CkÒÈ »«¿«¿…¿«≈««≈∆∆»ƒ≈ƒ¿ƒ
È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ Ba LiL Ï˙k‰ ÔÓ Cekq‰«ƒƒ«…∆∆≈«««¿««¿≈

ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È ‡lL28ÈÓ ,CÎÈÙÏ .29ÔBlÁ ÁzÙÏ ‡aL ∆…«¬ƒ»»¿ƒ»ƒ∆»ƒ¿…««
ÔÈa ,‰pË˜ ÔBlÁ ÔÈa ‰ÏB„b ÔBlÁ ÔÈa ,B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈≈«¿»≈«¿«»≈
È¯‰L .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰ ÏÚa - ‰hÓÏ ÔÈa ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿«»««∆»≈¿«≈»»∆¬≈
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰i‡¯a ÈÏ ˜Èfz :BÏ ¯ÓB‡≈«ƒƒƒ¿ƒ»¿««ƒ∆ƒ

.‰‡¯˙Â ÌlÒa ‰ÏÚz ,‰‰B·‚¿»«¬∆¿À»¿ƒ¿∆

כב:24) שם בגמרא הסופי וכפירושה כב. שם משנה
מאפיל.25) הצל אחרת הוא 26)כי החלון שרוחב היינו,

מחוץ  אמות ארבע שצריך הטור, כשיטת (ולא הארבע בכלל
החלון  ואם נז). קטן סעיף קנד סימן סמ"ע - החלון לרוחב
החלון  מן הכתלים שני להרחיק צריך אמות, ארבע רחב
משנה). (מגיד למעלה כמבואר צד מכל לפחות, טפח,

שכתב 27) ממה ונלמד פשוט, הוא אבל בתלמוד, אינו
משנה). (מגיד ארבע 28)למעלה שצריך מכנגד כותל כדין

שאם  הסיכוך, גבי על לעלות אפשר כשאי והמדובר, אמות.
בֿג). הלכה (למעלה ויראה יציץ שמא חשש גם יש כן לא

בחלון 29) שאפילו שם שאמר אילעא, רבי וכדעת נט. שם
וֿז) הלכה להלן ראה זו, בסוגייה רבינו (כפירוש המצרית
למחות  החצר בעל יכול - אמות מארבע למעלה ואפילו

בידו.

.ÂÈ¯‰30ÏÁÓe ,B¯·Á ¯ˆÁÏ ÔBlÁ Á˙tL31ÏÚa BÏ ¬≈∆»«««¬«¬≈»«««
ÚiÒÂ ‡aL ÔB‚k ,BÁÈp‰L BzÚ„ ‰lbL B‡ ;¯ˆÁ‰∆»≈∆ƒ»«¿∆ƒƒ¿∆»¿ƒ«
˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ˜Êp‰ Ú„iL B‡ ;BnÚƒ∆»««∆∆¿…ƒ¿≈¬≈∆∆¡ƒ

Ck ¯Á‡ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÔBlÁa32ÂÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ««¿≈»««»«¬…¿«¿≈»»
ÌzÒÏ33„ˆÈÎÂ .34dÁÈp‰L ,‰Ê ÔBlÁ ÏL dÈc ƒ¿…¿≈«ƒ»∆«∆∆ƒƒ»

Ì‡ ?dÁ˙ÙÏ35,‰pnÓ ÒkÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÏL BL‡¯ ¿»¿»ƒ…∆»»»ƒ»≈ƒ∆»
B‡36ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰hÓÏ ‰˙È‰L∆»¿»¿«»≈«¿««««ƒ∆≈

˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰pnÓ ÒÎ BL‡…̄ƒ¿»ƒ∆»≈««∆»≈»ƒ¿
˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈcvÓ B‡ dc‚k37Úa¯‡ ¿∆¿»ƒƒ∆»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿«

e¯‡aL BÓk ,˙Bn‡38. «¿∆≈«¿

ומפרשה 30) חזקה, לה יש צורית שחלון במשנה, נח: שם
לה  יש כן פי על ואף ראייה, היזק בה שיש בחלון רבינו

בחזקת 31)חזקה. לא צורך אין שבנזקין לשיטתו רבינו
ה. הלכה ה פרק למעלה ראה בטענה, ולא שנים שלוש

בשלוש 32) צורך אין רבינו לדעת שהרי מיד, אפילו היינו,
אם 33)שנים. ואף קטן, בחלון אף החלונות, בכל והיינו,

חזקה  דין בהם שאין פי על שאף אמות, מארבע למעלה הוא
חזקה  בהם יש ידו, על כותל לבנות השני יכול שלא לעניין

החלון. את לסתום יכול שאינו זה, משנה 34)לעניין
ונט. נח: שם חלון 35)וגמרא בין חילקו שם, במשנה

חזקה, בה שאין מצרית, חלון ובין חזקה בה שיש צורית,
יכול  אדם של ראשו שאין קטנה, היא מצרית שחלון ופירשו
אדם  של שראשו חלון היא צורית, חלון כן ואם בה, להיכנס

בה. להיכנס ורבי 36)יכול זירא רבי מבדילים שם בגמרא
דין  בה שיש אמות, מארבע למטה שהוא חלון בין אילעאי,
דין  בה שאין אמות, מארבע למעלה שהוא חלון לבין חזקה
המתחיל  דיבור שם התוספות כתבו (וכן רבינו ולדעת חזקה;
למעלה  אף גדול, בחלון אבל קטן, חלון על המדובר למטה)
כאן) (בהשגתו הראב"ד אך חזקה. דין בו יש אמות מארבע
פירשו  זירא) רבי אמר המתחיל דיבור (שם והרשב"ם
למטה  אף קטן בחלון אבל גדול, בחלון שהמדובר להיפך,
והגהות  משנה מגיד וראה חזקה, בה אין אמות מארבע

לפי 37)מיימוני. בצדדין וכן בגובה, הדין והוא מכנגד,
המתאימים. אֿה.38)השיעורים הלכות למעלה

.Ê‰˙È‰39ÔBlÁÒÎ Ì„‡ ÏL BL‡¯ ÔÈ‡L ‰pË˜ »¿»«¿«»∆≈…∆»»ƒ¿»
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰Â ,‰pnÓ40¯ˆÁ‰ ÏÚa - ƒ∆»¿»¿»¿«¿»≈«¿««««∆»≈

˙B·Ï ÏBÎÈ41:¯ÓB‡Â ÔÚBË È¯‰L .‰È„„ˆ·e dc‚k »ƒ¿¿∆¿»ƒ¿»∆»∆¬≈≈¿≈
ÁzÙÏ EÈzÁp‰ ‡Ï42ÈtÓ ‡l‡ ,43‰pË˜ ‡È‰L …ƒ«¿ƒƒ¿…«∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»

‡Ï - ÔÈa‰ ˜ÈÁ¯‡L „Ú ÈÏÚ ˜ÈÊÁzL Ï·‡ ;‰‰B·‚e¿»¬»∆«¬ƒ»««∆«¿ƒ«ƒ¿»…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈzÁp‰44LÈÓL˙Ï dÁ˙tLa ?45 ƒ«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¿«¿ƒ

‰¯B‡Ï dÁ˙t Ì‡ Ï·‡ ;Áe¯‰ da ÒkiL È„k B‡46, ¿≈∆ƒ»≈»»«¬»ƒ¿»»¿»
‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡47‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯˙BÈa ‰‰B·‚e ¯˙BÈa ¬ƒ»¿»¿«»¿≈¿»¿≈ƒ¿…

dc‚k ˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,˜ÈÊÁ‰ - ¯Ú¯Úƒ¿≈∆¡ƒ¿≈««∆»≈»ƒ¿¿∆¿»
‡lL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL „Ú ‰È„„vÓ B‡ƒ¿»∆»«∆«¿ƒ«¿««¿≈∆…

ÔÎÂ .‰¯B‡‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È48ÈÓ «¬ƒ»»∆¬≈»««»»¿≈ƒ
‰·e B¯·Á ‡·e ,˙˜ÊÁÓ ÔBlÁ BÏ ‰˙È‰L49B‡ dc‚k ∆»¿»«À¿∆∆»¬≈»»¿∆¿»

ÔBlÁ‰ ÏÚa ˜˙LÂ ,dÓ˙Ò B‡ ,‰˜Á¯‰ ‡Ïa ‰È„„vÓƒ¿»∆»¿…«¿»»¿»»¿»«««««
˜ÈÁ¯‰Ï B‡ ÔBlÁ‰ ÁzÙÏ ¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»«¬…¿«¿≈ƒ¿…«««¿«¿ƒ
ÈeOÚ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÏÁÓ - ˜˙ML ÔÂÈkL ;ÔÈa‰«ƒ¿»∆≈»∆»«»«∆≈»»»
.ÏÁÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜˙BLÂ ÂÈÙa B¯B‡ ÔÈÓ˙BqL∆¿ƒ¿»»¿≈∆»ƒ≈»«

שם.39) וגמרא אם 40)משנה שרק לשיטתו, רבינו
חזקה. דין בה אין האלו, התנאים שני אבל 41)מצטרפים

החלון. סתימת את לדרוש יכול שעל 42)אינו ומשמע
אותו  לכוף יכול ואינו לערער יכול אינו עצמה הפתיחה

והרשב"ם 43)לסתום. ביותר. גדול ההיזקֿראייה אין שאז
הוא  יכול זה ולפי קבע, בו אין קטן החלון שאם כתב

הפתיחה. על אף שמואל.44)למחות של מימרא נט. שם
(כסףֿמשנה).45) אור גם בה יש כי תלוי 46)אם והכל

שיהא  שצריך אומרים ויש משנה). (כסף הפותח של בדעתו
ורחב  מבחוץ צר שהוא כגון לאורה, עשוי שהוא בחלון ניכר

מיימוני). (הגהות לפחות 47)מבפנים שיהיה וצריך
הרמב"ן). בשם משנה (כסף מקדח כלומר:48)כמלוא

חזקה  דין יש כן החלון, בפתיחת חזקה דין שיש כשם
אף 49)בסתימתו. רבינו, ולדעת "ולסתום", בגמרא:

בהשגתו  הראב"ד ולדעת זה. בכלל החלון, מול כותל בניית
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שם). והלא 21)סופרים המתחיל דיבור שם לרש"י אבל
כאן  מועיל לא במדיר, המתחיל דיבור שם ותוספות מציץ,
ולשחות  הכותל בסוף לעמוד שיוכל לפי אמות, ארבע גובה
רקע  על כרבינו שהכריע משנה במגיד וראה ולהציץ.
שאם  ב) (בהלכה למעלה שכתבנו פי על [ואף המציאות.
אמות  מארבע יותר להגביה צריך אמות מארבע יותר הרחיק
הצד, שמן בכותל לא אבל שממול בכותל אלא זה אין -

מגידֿמשנה]. זביד.22)ועיין כרב כלומר,23)שם
למעלה. צר אותו עושה

.‰‰a24˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ÔBlÁ‰ Ècˆ ÈMÓ ÔÈÏ˙k ÈL »»¿≈¿»ƒƒ¿≈ƒ≈««»ƒƒ¿
˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ô‰ÈÈa25ÚˆÓ‡a ÔBlÁ‰Â , ≈≈∆…««¿««¿««¿∆¿«

Úa¯‡‰26Â .‡Ï27˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰Èab ÏÚ CkÒÈ »«¿«¿…¿«≈««≈∆∆»ƒ≈ƒ¿ƒ
È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ Ba LiL Ï˙k‰ ÔÓ Cekq‰«ƒƒ«…∆∆≈«««¿««¿≈

ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È ‡lL28ÈÓ ,CÎÈÙÏ .29ÔBlÁ ÁzÙÏ ‡aL ∆…«¬ƒ»»¿ƒ»ƒ∆»ƒ¿…««
ÔÈa ,‰pË˜ ÔBlÁ ÔÈa ‰ÏB„b ÔBlÁ ÔÈa ,B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈≈«¿»≈«¿«»≈
È¯‰L .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰ ÏÚa - ‰hÓÏ ÔÈa ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿«»««∆»≈¿«≈»»∆¬≈
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰i‡¯a ÈÏ ˜Èfz :BÏ ¯ÓB‡≈«ƒƒƒ¿ƒ»¿««ƒ∆ƒ

.‰‡¯˙Â ÌlÒa ‰ÏÚz ,‰‰B·‚¿»«¬∆¿À»¿ƒ¿∆

כב:24) שם בגמרא הסופי וכפירושה כב. שם משנה
מאפיל.25) הצל אחרת הוא 26)כי החלון שרוחב היינו,

מחוץ  אמות ארבע שצריך הטור, כשיטת (ולא הארבע בכלל
החלון  ואם נז). קטן סעיף קנד סימן סמ"ע - החלון לרוחב
החלון  מן הכתלים שני להרחיק צריך אמות, ארבע רחב
משנה). (מגיד למעלה כמבואר צד מכל לפחות, טפח,

שכתב 27) ממה ונלמד פשוט, הוא אבל בתלמוד, אינו
משנה). (מגיד ארבע 28)למעלה שצריך מכנגד כותל כדין

שאם  הסיכוך, גבי על לעלות אפשר כשאי והמדובר, אמות.
בֿג). הלכה (למעלה ויראה יציץ שמא חשש גם יש כן לא

בחלון 29) שאפילו שם שאמר אילעא, רבי וכדעת נט. שם
וֿז) הלכה להלן ראה זו, בסוגייה רבינו (כפירוש המצרית
למחות  החצר בעל יכול - אמות מארבע למעלה ואפילו

בידו.

.ÂÈ¯‰30ÏÁÓe ,B¯·Á ¯ˆÁÏ ÔBlÁ Á˙tL31ÏÚa BÏ ¬≈∆»«««¬«¬≈»«««
ÚiÒÂ ‡aL ÔB‚k ,BÁÈp‰L BzÚ„ ‰lbL B‡ ;¯ˆÁ‰∆»≈∆ƒ»«¿∆ƒƒ¿∆»¿ƒ«
˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ˜Êp‰ Ú„iL B‡ ;BnÚƒ∆»««∆∆¿…ƒ¿≈¬≈∆∆¡ƒ

Ck ¯Á‡ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÔBlÁa32ÂÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ««¿≈»««»«¬…¿«¿≈»»
ÌzÒÏ33„ˆÈÎÂ .34dÁÈp‰L ,‰Ê ÔBlÁ ÏL dÈc ƒ¿…¿≈«ƒ»∆«∆∆ƒƒ»

Ì‡ ?dÁ˙ÙÏ35,‰pnÓ ÒkÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÏL BL‡¯ ¿»¿»ƒ…∆»»»ƒ»≈ƒ∆»
B‡36ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰hÓÏ ‰˙È‰L∆»¿»¿«»≈«¿««««ƒ∆≈

˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰pnÓ ÒÎ BL‡…̄ƒ¿»ƒ∆»≈««∆»≈»ƒ¿
˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈcvÓ B‡ dc‚k37Úa¯‡ ¿∆¿»ƒƒ∆»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿«

e¯‡aL BÓk ,˙Bn‡38. «¿∆≈«¿

ומפרשה 30) חזקה, לה יש צורית שחלון במשנה, נח: שם
לה  יש כן פי על ואף ראייה, היזק בה שיש בחלון רבינו

בחזקת 31)חזקה. לא צורך אין שבנזקין לשיטתו רבינו
ה. הלכה ה פרק למעלה ראה בטענה, ולא שנים שלוש

בשלוש 32) צורך אין רבינו לדעת שהרי מיד, אפילו היינו,
אם 33)שנים. ואף קטן, בחלון אף החלונות, בכל והיינו,

חזקה  דין בהם שאין פי על שאף אמות, מארבע למעלה הוא
חזקה  בהם יש ידו, על כותל לבנות השני יכול שלא לעניין

החלון. את לסתום יכול שאינו זה, משנה 34)לעניין
ונט. נח: שם חלון 35)וגמרא בין חילקו שם, במשנה

חזקה, בה שאין מצרית, חלון ובין חזקה בה שיש צורית,
יכול  אדם של ראשו שאין קטנה, היא מצרית שחלון ופירשו
אדם  של שראשו חלון היא צורית, חלון כן ואם בה, להיכנס

בה. להיכנס ורבי 36)יכול זירא רבי מבדילים שם בגמרא
דין  בה שיש אמות, מארבע למטה שהוא חלון בין אילעאי,
דין  בה שאין אמות, מארבע למעלה שהוא חלון לבין חזקה
המתחיל  דיבור שם התוספות כתבו (וכן רבינו ולדעת חזקה;
למעלה  אף גדול, בחלון אבל קטן, חלון על המדובר למטה)
כאן) (בהשגתו הראב"ד אך חזקה. דין בו יש אמות מארבע
פירשו  זירא) רבי אמר המתחיל דיבור (שם והרשב"ם
למטה  אף קטן בחלון אבל גדול, בחלון שהמדובר להיפך,
והגהות  משנה מגיד וראה חזקה, בה אין אמות מארבע

לפי 37)מיימוני. בצדדין וכן בגובה, הדין והוא מכנגד,
המתאימים. אֿה.38)השיעורים הלכות למעלה

.Ê‰˙È‰39ÔBlÁÒÎ Ì„‡ ÏL BL‡¯ ÔÈ‡L ‰pË˜ »¿»«¿«»∆≈…∆»»ƒ¿»
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰Â ,‰pnÓ40¯ˆÁ‰ ÏÚa - ƒ∆»¿»¿»¿«¿»≈«¿««««∆»≈

˙B·Ï ÏBÎÈ41:¯ÓB‡Â ÔÚBË È¯‰L .‰È„„ˆ·e dc‚k »ƒ¿¿∆¿»ƒ¿»∆»∆¬≈≈¿≈
ÁzÙÏ EÈzÁp‰ ‡Ï42ÈtÓ ‡l‡ ,43‰pË˜ ‡È‰L …ƒ«¿ƒƒ¿…«∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»

‡Ï - ÔÈa‰ ˜ÈÁ¯‡L „Ú ÈÏÚ ˜ÈÊÁzL Ï·‡ ;‰‰B·‚e¿»¬»∆«¬ƒ»««∆«¿ƒ«ƒ¿»…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈzÁp‰44LÈÓL˙Ï dÁ˙tLa ?45 ƒ«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¿«¿ƒ

‰¯B‡Ï dÁ˙t Ì‡ Ï·‡ ;Áe¯‰ da ÒkiL È„k B‡46, ¿≈∆ƒ»≈»»«¬»ƒ¿»»¿»
‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡47‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯˙BÈa ‰‰B·‚e ¯˙BÈa ¬ƒ»¿»¿«»¿≈¿»¿≈ƒ¿…

dc‚k ˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,˜ÈÊÁ‰ - ¯Ú¯Úƒ¿≈∆¡ƒ¿≈««∆»≈»ƒ¿¿∆¿»
‡lL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL „Ú ‰È„„vÓ B‡ƒ¿»∆»«∆«¿ƒ«¿««¿≈∆…

ÔÎÂ .‰¯B‡‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È48ÈÓ «¬ƒ»»∆¬≈»««»»¿≈ƒ
‰·e B¯·Á ‡·e ,˙˜ÊÁÓ ÔBlÁ BÏ ‰˙È‰L49B‡ dc‚k ∆»¿»«À¿∆∆»¬≈»»¿∆¿»

ÔBlÁ‰ ÏÚa ˜˙LÂ ,dÓ˙Ò B‡ ,‰˜Á¯‰ ‡Ïa ‰È„„vÓƒ¿»∆»¿…«¿»»¿»»¿»«««««
˜ÈÁ¯‰Ï B‡ ÔBlÁ‰ ÁzÙÏ ¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»«¬…¿«¿≈ƒ¿…«««¿«¿ƒ
ÈeOÚ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÏÁÓ - ˜˙ML ÔÂÈkL ;ÔÈa‰«ƒ¿»∆≈»∆»«»«∆≈»»»
.ÏÁÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜˙BLÂ ÂÈÙa B¯B‡ ÔÈÓ˙BqL∆¿ƒ¿»»¿≈∆»ƒ≈»«

שם.39) וגמרא אם 40)משנה שרק לשיטתו, רבינו
חזקה. דין בה אין האלו, התנאים שני אבל 41)מצטרפים

החלון. סתימת את לדרוש יכול שעל 42)אינו ומשמע
אותו  לכוף יכול ואינו לערער יכול אינו עצמה הפתיחה

והרשב"ם 43)לסתום. ביותר. גדול ההיזקֿראייה אין שאז
הוא  יכול זה ולפי קבע, בו אין קטן החלון שאם כתב

הפתיחה. על אף שמואל.44)למחות של מימרא נט. שם
(כסףֿמשנה).45) אור גם בה יש כי תלוי 46)אם והכל

שיהא  שצריך אומרים ויש משנה). (כסף הפותח של בדעתו
ורחב  מבחוץ צר שהוא כגון לאורה, עשוי שהוא בחלון ניכר

מיימוני). (הגהות לפחות 47)מבפנים שיהיה וצריך
הרמב"ן). בשם משנה (כסף מקדח כלומר:48)כמלוא

חזקה  דין יש כן החלון, בפתיחת חזקה דין שיש כשם
אף 49)בסתימתו. רבינו, ולדעת "ולסתום", בגמרא:

בהשגתו  הראב"ד ולדעת זה. בכלל החלון, מול כותל בניית
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כמו  יום, שלושים לאחר אלא כותל בבניין חזקה אין כאן
(לחםֿמשנה). ז הלכה ח פרק להלן בסוכה,

.ÁÈÓ50B¯·Á ‡·e ,BÏ˙Îa ‰hÓÏ ˙BBlÁ BÏ eÈ‰L ƒ∆»«¿«»¿»¿»¬≈
˙BBlÁ EÏ ÁzÙ‡ È‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰ÈÙa ˙B·Ïƒ¿ƒ¿≈∆¿»«¬ƒ∆¿«¿«
‰Ê È¯‰ - el‡Ó ‰ÏÚÓÏ BÓˆÚ ‰Ê Ï˙Îa ˙B¯Á‡¬≈¿…∆∆«¿¿«¿»≈≈¬≈∆
˙BBlÁ‰ ÁzÙzL ˙Úa :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ¿«≈»»¿≈¿≈∆ƒ¿«««
È‡ :¯Ó‡ elÙ‡Â .B˙B‡ Ï˜Ï˜˙e Ï˙k‰ ˙‡ „ÈÚ¯z«¿ƒ∆«…∆¿«¿≈«¬ƒ»«¬ƒ
Ba ‰OÚ‡Â ,L„Á EÏ B˙B‡ ‰·‡Â ,Ï˙k‰ Ïk ¯zÒ‡∆¿…»«…∆¿∆¿∆¿»»¿∆¡∆

BBlÁ„Ú Ba ¯e„zL ˙Èa EÏ ¯kO‡Â ,‰ÏÚÓÏ ˙ «¿«¿»¿∆¿…¿«ƒ∆»«
ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ - ‰·‡L∆∆¿∆»¿«≈»»¿≈≈¿ƒ

ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Á¯Ë‡L51ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆¿«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ…»»»
ÏÏk Á¯Ë52·kÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙BtÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , …«¿»¿≈»ƒƒ»≈»¿«≈

‰Ê ÔBlÁ Ì˙BÒ B¯·Á ‰È‰iL B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆ƒ¿∆¬≈≈«∆
˙cÓ BfL ;‰ÏÚÓÏÓ ÔBlÁ BÏ ‰OBÚÂ ,epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¿∆«ƒ¿«¿»∆ƒ«

Ì„Ò53ÔÎÂ .54B¯·Á ÔÈ‡Â ,Ba ‰‰ ‰fL ¯·c Ïk ¿…¿≈»»»∆∆∆¡∆¿≈¬≈
.ÂÈÏÚ ÔÈÙBk - ÌeÏk ¯ÒÁ ÔÈ‡Â „ÈÒÙÓ«¿ƒ¿≈»≈¿ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

"mecq zcn efy eze` oiteke ...xqg `l dfe dpdp df"

לאחר  בחסרון חסר וזה נהנה בזה הדין יהיה מה לחקור יש
וההיזק, החיסרון יוקדם חברו הנאת שעל־ידי אלא זמן,
לאחר  בוודאי זה ויוזק כלל, חברו ייהנה לא יוקדם לא ואם

זמן.
גורמת  שאינה חברו הנאת לעכב לו שאין הוא הטעם אם
(שהרי  הנ"ל במקרה גם אותו לכוף שיש הרי לחסרון, לו

ממילא). יבוא החסרון
הנאת  אין כאשר רק אותו שכופין הוא הטעם אם אבל
אותו. כופין אין שכאן הרי שלו החסרון עם קשורה חבירו
שלמה  לקבוצה בנוגע הדין יהיה מה לחקור יש בנוסף
יש  האם אחרים, להנות רוצים ואינם זה את זה המהנים
כך  והלא חסרים יהיו כך בין שהרי אחרים, להנות לכופם
בינם  אבל לאחרים הנאה לגרום רצו שלא בסדום היה
או  סדום. מדת על וכופין זה, את זה מהנים היו לעצמם

זה. את זה מהנים שבכל־זאת כיון לכופם אין שמא
הנאה  לגרום נוגע כמה עד ה' בעבודת הוראה ללמוד ויש
חייבין  נח בני ואפילו זה עניין על שכופין כך כדי עד לחברו
לא  ואביון עני ש"יד על סדום אנשי נענשו כך ועל בצדקה,

טז,החזיקה" מצוות מט.)(יחזקאל בשבע נמנתה שלא ומה
שכלולה  ב. תעשה. ואל שב מצוות רק שנמנו א. לומר יש

העולם. יישוב שעניינה דינים במצות
.(fi oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

חמא.50) רב של מימרא ז. השיבו 51)שם שם בגמרא
סתירת  על ואילו הבית, כל את שיסתור הטענה על כך
כתלים  שלושה עם אחד חדש שכותל השיבו לבדו, הכותל

מעמד. יחזיקו לא כל 52)עתיקים טורח יש שאם מכלל
ובית  התבן בית גם זה ובכלל עליו, לעכב יכול שהוא

משנה). (לחם שם בגמרא שאמרו כמו זה 53)העצים אין
וראה  למעלה. מהמבואר ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש

נט. בתרא החלון 54)בבבא לפתיחת בקשר נט. שם
לשני. היזק שום כשאין אמות, מארבע למעלה

.ËÏ·‡55,BBlÁ ÌB˜Ó ˙BpLÏ ‰ˆ¯L ˙BBlÁ‰ ÏÚa ¬»««««∆»»¿«¿«
‰hÓÏ ÔÈa ‰ÏÚÓÏ ÔÈa56elÙ‡ ;57,‰ÏB„‚ ‰˙È‰ ≈¿«¿»≈¿«»¬ƒ»¿»¿»

‰pË˜ ˙¯Á‡ ÁzÙ‡ :¯Ó‡Â58ÏÚa - BÊ ÌzÒ‡Â , ¿»«∆¿««∆∆¿«»¿∆¿…««
ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰59ÔBlÁa ·ÈÁ¯‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ∆»≈¿«≈»»¿≈≈»¿«¿ƒ««

.‡e‰L Ïk»∆

יכול 55) הפתח בעל שאין ושם במשנה, ס. בתרא בבא
הדין, והוא שניים, לעשותו או להרחיבו הפתח, את לשנות

מפורש. הוזכר לא כי אם בחלון, רבינו, שאם 56)לדעת
מזיקו  ששם למטה לעשותו אסור אמות מארבע למעלה היה
וכן  למעלה, לעשותו אסור למטה היה ואם בראייה, יותר

משה  רב בעל דעת ידע למטה, שכשהיה משנה). (מגיד גאון
ממנו, ונשמר החלון ליד תמיד מצוי הכותל שבעל החצר
יודע  אינו החלון ליד תמיד מצוי ואינו כשעושהו אבל
הסולם  על לטפס דעתו על שעולה בעת ממנו להישמר
(לחם  ממנו לשמור ידע ולא החלון, יד על פתאום ולהופיע

האמורים.57)משנה). הטעמים אחר,58)מפני במקום
למטה. או למעלה והוא 59)או בפתח, במשנה, ס. שם

בחלון. הדין

.ÈÈL60ÔÈÁ‡61ÔzÚcÓ ¯ˆÁ e˜ÏÁL62eÓLÂ , ¿≈«ƒ∆»¿»≈ƒ«¿»¿»
ÔÈa‰63˙ÓeL ÏÚ eÁÈbL‰ ‡ÏÂ ,‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈˆÚ‰Â «ƒ¿»¿»≈ƒ∆¿∆∆∆¿…ƒ¿ƒ««
¯ÈÂ‡‰64¯ˆÁ‰ ıa¯z B˜ÏÁa Ô‰Ó „Á‡Ï ÚÈb‰Â ,65, »¬ƒ¿ƒƒ«¿∆»≈∆¿∆¿«¿≈∆»≈

‰¯„ÒÎ‡‰ ÈMÏÂ66‰ˆ¯ Ì‡ ,67˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ¿«≈ƒ»«¿«¿»ƒ»»««∆»≈ƒ¿
‰Ba - B˜ÏÁ ÛBÒa Ï˙k68ÏÚ Û‡Â ,‰¯„ÒÎ‡‰ ÈÙa …∆¿∆¿∆ƒ¿≈»«¿«¿»¿««

.¯ÈÂ‡‰ eÓL ‡Ï È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡nL Ètƒ∆«¬ƒ»»∆¬≈…»»¬ƒ

חמא.60) כרב ז. (הגהות 61)שם שותפים הדין והוא
היו 62)מיימוני). שאילו האוויר, את לשום ושכחו

היו  ולא כהוגן השומא עושים וודאי היו בביתֿדין, חולקים
האוויר. את מלשום דעתם מסיחים

את 63) בדמים לזה העלה הבניין את שקיבל שזה היינו,
הריק. המגרש נגד והעצים הבניין ששווים ההפרש,

דמים 64) שהעלאת הדגישו אם אלא זה שאין אומרים יש
אין  ולכן והבניין, העצים של הייתרון כלפי מכוונת זו
חלק  נגד זה חלק סתם: שמו אם אבל השומא, בכלל האוויר

(מגידֿמשנה). השומא בכלל האוויר גם - בגמרא 65)זה
לדעת  כן ואם "גינה". שם: רש"י ופירש "תרביצא", שם:

החצר. גינת היא "איספלידא",66)רבינו שם: בגמרא
בתוספות, שם הר"י פירשה וכן "אכסדרה" רבינו ומפרשה
כתלים  שלושה לה שיש באכסדרא, שרק שם וכתב
אור, הרבה בה יש שהרי להאפיל, יכול פרוצה, והרביעית
אינו  אור בלי "שבית להאפיל, יכול אינו רגיל בבית אבל

כז). סעיף קנד סימן (רמ"א כלום" מיד,67)שווה והיינו,
המתחיל  דיבור שם רש"י וראה בו, יחזיק שזה לפני

האבות,68)בדנפשאי. חזקת על להסתמך יכול זה ואין
שגרו  כמו לגור רוצה שהוא לטעון, יכול היורש שאין

מיימוני). (הגהות אבותיו
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ה'תש"פ  טבת י"ג שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
והסולמות 1) האחר, על לאחד שיש הזיזין משפטי נתבארו

בכתלים. הקורות ונעיצת מים, המקלחות והצינורות

.‡Lw·Ó‰2ÊÈÊ ‡ÈˆB‰Ï3¯ˆÁ ¯ÈÂ‡ ÏÚ BÏ˙kÓ «¿«≈¿ƒƒƒ»¿«¬ƒ¬«
‡e‰L Ïk B¯·Á4ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰ ÏÚa -5È¯‰L ; ¬≈»∆««∆»≈¿«≈»»∆¬≈
‰i‡¯a B˜ÈfÓ6Ba ‰ÏBzL ˙Úa7Ba LnzLÓe8. «ƒƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿«≈

- ¯ˆÁ‰ ÏÚa ¯zÏ‡Ï Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÊÈf‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ƒ∆«ƒ¿…ƒ»¿«¿«««∆»≈
ÊÈf‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰ È¯‰9. ¬≈∆¡ƒ«««ƒ

ונט:2) נט. בבאֿבתרא וגמרא הבנין 3)משנה "הוא
שם). המשנה בפירוש (רבינו הכותל" מן אפילו 4)היוצא

מטפח. פחות הונא.5)הוא רב בדברי ולולא 6)שם,
מלהשתמש  הזיז בעל את למנוע יכול היה לא זו, טענה
על  אותו וכופין חסר, לא וזה נהנה זה שהרי חצרו, באויר

(שם). סדום מלא,7)מדת לשימוש ראוי אינו כי שאם
בעת  ואז חפצים, בו לתלות הוא ראוי - שטחו קוטן לרגל

בראיה. להזיקו הוא עלול זו, היינו,8)פעולתֿשימוש
ותולה. חלון דרך ידו מוציא אלא חבירו, לחצר להכנס מבלי
החצר  בעל כי אזיקך, ולא פני את אחזיר לטעון: יכול ואינו
עצמך  תעשה או כך, לעשות תפחד שמא כנגדו: טוען
שם). (גמרא בראיה ותזיקני בחצר, תסתכל ובינתיים מפחד,

זה 9) החזיק מיחה, ולא למחות היה שיכול מכיון כלומר,
פי"א  להלן (ראה שנים שלש לחזקת צריך ואינו לאלתר
(ראה  זה באופן ראיה בהיזק חזקה ומועילה ד). הלכה
שיכול  לענין אלא אינה זו וחזקה א). הלכה פ"ז למעלה
החצר  מבעל למנוע וכן חבירו, בחצר זה בזיז להשתמש
מלבנות  החצר בבעל למחות יכול אינו אבל בו, מלהשתמש
הלכה  (להלן טפח שהוא בזיז למנעו שיכול כשם הזיז, תחת
ויכול  חזקה לו יש טפח עד "הזיז שם: המשנה לשון וזה ב).
למחות". יכול ואינו חזקה לו אין מטפח פחות למחות,
בבעל  למחות יכול שהוא הגג בבעל שם, הונא רב ומפרשה
בעל  אבל מטפח, בפחות למחות יכול ואינו טפח בזיז החצר
שאם  הדבר וברור מטפח, בפחות אפילו למחות יכול החצר
בזיז  אפילו הגג, בעל החזיק שוודאי החצר, בעל מיחה לא
מטפח  שבפחות במשנה שאמרו מה כן, ואם מטפח. פחות
שלענין  בו, השימוש לענין זה שאין עלֿכרחנו חזקה, לו אין
החצר, בעל בו מיחה שלא מאחר חזקה, לו יש בוודאי זה
אמרה  זה ועל תחתיו, לבנות החצר מבעל מניעה לענין אלא
לו  יש שימושים לענין אבל בו, למחות יכול שאינו המשנה
הוא  וכן בו. מלהשתמש החצר לבעל לעכב ויכול חזקה

שם. לרבינו המשניות בפירוש

.·‰È‰10ÁÙË ÊÈf‰11˜ÈÊÁ‰ -12¯ÈÂ‡a13¯ˆÁ‰ »»«ƒ∆«∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈
ÊÈf‰ ˙Áz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ì‡Â ;Bc‚k¿∆¿¿ƒ»»««∆»≈ƒ¿«««ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ÊÈf‰ ÏÚa - BLÈÓLz Ïh·Ïe¿«≈«¿ƒ«««ƒ¿«≈»»¿ƒ≈

¯ˆÁ‰ ¯ÈÂ‡a ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ÁÙË ÊÈfa14˙Ú ÏÎÂ ; «ƒ∆«…∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈¿»≈
BLÈÓLz Ïh·Ïe ÂÈzÁz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆««∆»≈ƒ¿«¿»¿«≈«¿ƒ

ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ÊÈf‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ÊÈÊ ÏL15. ∆ƒ≈«««ƒ»¿«≈»»

במשנה.10) חשוב.11)שם, מקום אם 12)שזהו היינו,

למעלה. כמבואר החצר, בעל מיחה למניעת 13)לא היינו,
פירוש  זהו טפח. בזיז רק שיש זכות הזיז, במקום הבנין
למחות". ויכול חזקה לו יש טפח עד "הזיז במשנה: הפסקא

החצר 14) מבעל ולמנוע בו להשתמש בזיז החזיק אבל
למעלה. כמבואר בו, של 15)מלהשתמש הפירוש וזהו

יכול  ואין חזקה לו אין מטפח "פחות במשנה: הפסקא
הונא. רב וכדברי למחות",

.‚‰È‰16¯ÈÂ‡a CeLÓe ,ÁÙË ·Á¯ ‡ÈˆB‰L ÊÈf‰ »»«ƒ∆ƒ»»∆«»«¬ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·Á ÏL B¯ˆÁ17- Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ¬≈∆¬≈«¿»»¿»ƒ¿…ƒ»
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡a Ba ˜ÈÊÁ‰18·ÈÁ¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â ; ∆¡ƒ¿«¿»»««¿»»¿ƒ»»¿«¿ƒ

‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ‰OÚiL „Ú ÊÈf‰ ˙‡19‰Ê È¯‰ - ∆«ƒ«∆≈»∆«¿»»««¿»»¬≈∆
B¯ˆÁ ¯ÈÂ‡a ˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .·ÈÁ¯Ó«¿ƒ¿≈««∆»≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈
d·b ÂÈzÁz BÏ ÁÈp‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÊÈf‰ ˙Áz«««ƒ¿∆»ƒ≈ƒƒ««¿»…«

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ¯ÈÂ‡20.ÊÈfa LnzLiL È„k , ¬ƒ¬»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«ƒ

רבי 16) בשם יעקב רבי או אסי רבי של מימרא בגמרא, שם
אביי. עלֿידי וכפירושה טפח 17)מני, שרחבו זיז היינו,

ארבעה. ארבעה,18)וארכו של באורך לו שנתרצה שכיון
שאין  ארבעה, ברוחב גם לו נתרצה חשוב, מקום שהוא
ורבינו  (רשב"ם). ארבעה על מארבעה בפחות חשוב מקום
לא  ושעבודים שבנזקים ה"ד) (פי"א להלן לשיטתו כאן
ולדעת  מחאה. העדר או מחילה ומספיקה טענה, צריך
שזה  "לפי טענה מחמת הוא אם אלא החזיק לא הראב"ד,
מכר  בטענת דוקא אלא במחילה, נקנה ואינו חשוב, מקום

(מגידֿמשנה). מתנה" ולא 19)או רוחב ארבעה עד ורק
בשם  (מגידֿמשנה מארבעה יותר באורך יש ואפילו יותר,

היא,20)רשב"ם). סברא אבל בגמרא, נזכר לא זה שיעור
הזיז  תשמיש כן וכמו טפחים, עשרה היא דירתֿבית שהרי
שיעור  הזיז תחת לו שמשאיר כתב והרי"ף (מגידֿמשנה).

טפחים. ארבעה

.„„ÈÓÚn‰21ÔË˜ ÌlÒ22ÔÈ‡L ,23‰Úa¯‡ BÏ ««¬ƒÀ»»»∆≈«¿»»
˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ)[ÔÈ24ÏL ¯ˆÁ CB˙a BÏ˙k „ˆa , ¬»ƒ»ƒ¿«»¿¿»≈∆

B¯·Á25e‰„O CB˙a B‡26‰Ê ˜Êa ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -27; ¬≈¿»≈…∆¡ƒ¿∆∆∆
ÌlÒ „ˆa ‰Ba - ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯iL ÔÓÊ ÏÎÂ28 ¿»¿«∆ƒ¿∆««∆»≈∆¿«À»

Ì‡Â .BLÈÓLz Ïh·Óe29ÏB„b ÌlÒ ‰È‰30BÏ LiL , ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»»À»»∆≈
[ÔÈ˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ) ‰Úa¯‡31Ì‡Â ;˜ÈÊÁ‰ - ¯˙È B‡ «¿»»¬»ƒ»ƒ»≈∆¡ƒ¿ƒ

„Ú ÂÈÏÚ ·kÚÓ Ìlq‰ ÏÚa - BÏh·Ïe ˙B·Ï ‡a»ƒ¿¿«¿«««À»¿«≈»»«
ÏÁÓ È¯‰L ,¯eÚMk ˜ÈÁ¯iL32ÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï BÏ ∆«¿ƒ«ƒ∆¬≈»«¿«¬ƒÀ»

CÎÈÙÏ .ÏB„b33ÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï ‚b‰ ÏÚa ‡B·iLk , »¿ƒ»¿∆»«««»¿«¬ƒÀ»
˜ÈÊÁÈ ‡lL È„k ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa - ÏB„b»««∆»≈»ƒ¿¿≈∆…«¬ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔË˜ ÌlÒ „ÈÓÚ‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ∆¡ƒÀ»»»≈»

BÚÓÏ34‰Êa „ÒÙ‰ EÈÏÚ ÔÈ‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;35, ¿»¿∆¬≈¿ƒ≈»∆∆¿≈»∆
‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk36epÏhz -37. »¿«∆ƒ¿∆ƒ¿∆

במשנה.21) נח: שבמשנה,22)שם המצרי" "סולם והיינו
נט.23)שם. שם ינאי, רב תלמידי של כפירושם
בגמרא 24) רומי בכ"י הוגה וכן רומי, בדפוס ברמב"ם כ"ה

180 עמוד שם (דק"ס מחאה ערך בעיטור הוא וכן שם,
חּוקים. = "חווקים" תימן: כ"י ברמב"ם אבל ח). ִָהערה
מדריגות. = שלבים והם שלפנינו. בספרים שם בגמרא וכ"ה
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ה'תש"פ  טבת י"ג שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
והסולמות 1) האחר, על לאחד שיש הזיזין משפטי נתבארו

בכתלים. הקורות ונעיצת מים, המקלחות והצינורות

.‡Lw·Ó‰2ÊÈÊ ‡ÈˆB‰Ï3¯ˆÁ ¯ÈÂ‡ ÏÚ BÏ˙kÓ «¿«≈¿ƒƒƒ»¿«¬ƒ¬«
‡e‰L Ïk B¯·Á4ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰ ÏÚa -5È¯‰L ; ¬≈»∆««∆»≈¿«≈»»∆¬≈
‰i‡¯a B˜ÈfÓ6Ba ‰ÏBzL ˙Úa7Ba LnzLÓe8. «ƒƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿«≈

- ¯ˆÁ‰ ÏÚa ¯zÏ‡Ï Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÊÈf‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ƒ∆«ƒ¿…ƒ»¿«¿«««∆»≈
ÊÈf‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰ È¯‰9. ¬≈∆¡ƒ«««ƒ

ונט:2) נט. בבאֿבתרא וגמרא הבנין 3)משנה "הוא
שם). המשנה בפירוש (רבינו הכותל" מן אפילו 4)היוצא

מטפח. פחות הונא.5)הוא רב בדברי ולולא 6)שם,
מלהשתמש  הזיז בעל את למנוע יכול היה לא זו, טענה
על  אותו וכופין חסר, לא וזה נהנה זה שהרי חצרו, באויר

(שם). סדום מלא,7)מדת לשימוש ראוי אינו כי שאם
בעת  ואז חפצים, בו לתלות הוא ראוי - שטחו קוטן לרגל

בראיה. להזיקו הוא עלול זו, היינו,8)פעולתֿשימוש
ותולה. חלון דרך ידו מוציא אלא חבירו, לחצר להכנס מבלי
החצר  בעל כי אזיקך, ולא פני את אחזיר לטעון: יכול ואינו
עצמך  תעשה או כך, לעשות תפחד שמא כנגדו: טוען
שם). (גמרא בראיה ותזיקני בחצר, תסתכל ובינתיים מפחד,

זה 9) החזיק מיחה, ולא למחות היה שיכול מכיון כלומר,
פי"א  להלן (ראה שנים שלש לחזקת צריך ואינו לאלתר
(ראה  זה באופן ראיה בהיזק חזקה ומועילה ד). הלכה
שיכול  לענין אלא אינה זו וחזקה א). הלכה פ"ז למעלה
החצר  מבעל למנוע וכן חבירו, בחצר זה בזיז להשתמש
מלבנות  החצר בבעל למחות יכול אינו אבל בו, מלהשתמש
הלכה  (להלן טפח שהוא בזיז למנעו שיכול כשם הזיז, תחת
ויכול  חזקה לו יש טפח עד "הזיז שם: המשנה לשון וזה ב).
למחות". יכול ואינו חזקה לו אין מטפח פחות למחות,
בבעל  למחות יכול שהוא הגג בבעל שם, הונא רב ומפרשה
בעל  אבל מטפח, בפחות למחות יכול ואינו טפח בזיז החצר
שאם  הדבר וברור מטפח, בפחות אפילו למחות יכול החצר
בזיז  אפילו הגג, בעל החזיק שוודאי החצר, בעל מיחה לא
מטפח  שבפחות במשנה שאמרו מה כן, ואם מטפח. פחות
שלענין  בו, השימוש לענין זה שאין עלֿכרחנו חזקה, לו אין
החצר, בעל בו מיחה שלא מאחר חזקה, לו יש בוודאי זה
אמרה  זה ועל תחתיו, לבנות החצר מבעל מניעה לענין אלא
לו  יש שימושים לענין אבל בו, למחות יכול שאינו המשנה
הוא  וכן בו. מלהשתמש החצר לבעל לעכב ויכול חזקה

שם. לרבינו המשניות בפירוש

.·‰È‰10ÁÙË ÊÈf‰11˜ÈÊÁ‰ -12¯ÈÂ‡a13¯ˆÁ‰ »»«ƒ∆«∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈
ÊÈf‰ ˙Áz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ì‡Â ;Bc‚k¿∆¿¿ƒ»»««∆»≈ƒ¿«««ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ÊÈf‰ ÏÚa - BLÈÓLz Ïh·Ïe¿«≈«¿ƒ«««ƒ¿«≈»»¿ƒ≈

¯ˆÁ‰ ¯ÈÂ‡a ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ÁÙË ÊÈfa14˙Ú ÏÎÂ ; «ƒ∆«…∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈¿»≈
BLÈÓLz Ïh·Ïe ÂÈzÁz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆««∆»≈ƒ¿«¿»¿«≈«¿ƒ

ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ÊÈf‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ÊÈÊ ÏL15. ∆ƒ≈«««ƒ»¿«≈»»

במשנה.10) חשוב.11)שם, מקום אם 12)שזהו היינו,

למעלה. כמבואר החצר, בעל מיחה למניעת 13)לא היינו,
פירוש  זהו טפח. בזיז רק שיש זכות הזיז, במקום הבנין
למחות". ויכול חזקה לו יש טפח עד "הזיז במשנה: הפסקא

החצר 14) מבעל ולמנוע בו להשתמש בזיז החזיק אבל
למעלה. כמבואר בו, של 15)מלהשתמש הפירוש וזהו

יכול  ואין חזקה לו אין מטפח "פחות במשנה: הפסקא
הונא. רב וכדברי למחות",

.‚‰È‰16¯ÈÂ‡a CeLÓe ,ÁÙË ·Á¯ ‡ÈˆB‰L ÊÈf‰ »»«ƒ∆ƒ»»∆«»«¬ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·Á ÏL B¯ˆÁ17- Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ¬≈∆¬≈«¿»»¿»ƒ¿…ƒ»
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡a Ba ˜ÈÊÁ‰18·ÈÁ¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â ; ∆¡ƒ¿«¿»»««¿»»¿ƒ»»¿«¿ƒ

‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ‰OÚiL „Ú ÊÈf‰ ˙‡19‰Ê È¯‰ - ∆«ƒ«∆≈»∆«¿»»««¿»»¬≈∆
B¯ˆÁ ¯ÈÂ‡a ˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .·ÈÁ¯Ó«¿ƒ¿≈««∆»≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈
d·b ÂÈzÁz BÏ ÁÈp‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÊÈf‰ ˙Áz«««ƒ¿∆»ƒ≈ƒƒ««¿»…«

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ¯ÈÂ‡20.ÊÈfa LnzLiL È„k , ¬ƒ¬»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«ƒ

רבי 16) בשם יעקב רבי או אסי רבי של מימרא בגמרא, שם
אביי. עלֿידי וכפירושה טפח 17)מני, שרחבו זיז היינו,

ארבעה. ארבעה,18)וארכו של באורך לו שנתרצה שכיון
שאין  ארבעה, ברוחב גם לו נתרצה חשוב, מקום שהוא
ורבינו  (רשב"ם). ארבעה על מארבעה בפחות חשוב מקום
לא  ושעבודים שבנזקים ה"ד) (פי"א להלן לשיטתו כאן
ולדעת  מחאה. העדר או מחילה ומספיקה טענה, צריך
שזה  "לפי טענה מחמת הוא אם אלא החזיק לא הראב"ד,
מכר  בטענת דוקא אלא במחילה, נקנה ואינו חשוב, מקום

(מגידֿמשנה). מתנה" ולא 19)או רוחב ארבעה עד ורק
בשם  (מגידֿמשנה מארבעה יותר באורך יש ואפילו יותר,

היא,20)רשב"ם). סברא אבל בגמרא, נזכר לא זה שיעור
הזיז  תשמיש כן וכמו טפחים, עשרה היא דירתֿבית שהרי
שיעור  הזיז תחת לו שמשאיר כתב והרי"ף (מגידֿמשנה).

טפחים. ארבעה

.„„ÈÓÚn‰21ÔË˜ ÌlÒ22ÔÈ‡L ,23‰Úa¯‡ BÏ ««¬ƒÀ»»»∆≈«¿»»
˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ)[ÔÈ24ÏL ¯ˆÁ CB˙a BÏ˙k „ˆa , ¬»ƒ»ƒ¿«»¿¿»≈∆

B¯·Á25e‰„O CB˙a B‡26‰Ê ˜Êa ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -27; ¬≈¿»≈…∆¡ƒ¿∆∆∆
ÌlÒ „ˆa ‰Ba - ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯iL ÔÓÊ ÏÎÂ28 ¿»¿«∆ƒ¿∆««∆»≈∆¿«À»

Ì‡Â .BLÈÓLz Ïh·Óe29ÏB„b ÌlÒ ‰È‰30BÏ LiL , ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»»À»»∆≈
[ÔÈ˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ) ‰Úa¯‡31Ì‡Â ;˜ÈÊÁ‰ - ¯˙È B‡ «¿»»¬»ƒ»ƒ»≈∆¡ƒ¿ƒ

„Ú ÂÈÏÚ ·kÚÓ Ìlq‰ ÏÚa - BÏh·Ïe ˙B·Ï ‡a»ƒ¿¿«¿«««À»¿«≈»»«
ÏÁÓ È¯‰L ,¯eÚMk ˜ÈÁ¯iL32ÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï BÏ ∆«¿ƒ«ƒ∆¬≈»«¿«¬ƒÀ»

CÎÈÙÏ .ÏB„b33ÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï ‚b‰ ÏÚa ‡B·iLk , »¿ƒ»¿∆»«««»¿«¬ƒÀ»
˜ÈÊÁÈ ‡lL È„k ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa - ÏB„b»««∆»≈»ƒ¿¿≈∆…«¬ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔË˜ ÌlÒ „ÈÓÚ‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ∆¡ƒÀ»»»≈»

BÚÓÏ34‰Êa „ÒÙ‰ EÈÏÚ ÔÈ‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;35, ¿»¿∆¬≈¿ƒ≈»∆∆¿≈»∆
‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk36epÏhz -37. »¿«∆ƒ¿∆ƒ¿∆

במשנה.21) נח: שבמשנה,22)שם המצרי" "סולם והיינו
נט.23)שם. שם ינאי, רב תלמידי של כפירושם
בגמרא 24) רומי בכ"י הוגה וכן רומי, בדפוס ברמב"ם כ"ה

180 עמוד שם (דק"ס מחאה ערך בעיטור הוא וכן שם,
חּוקים. = "חווקים" תימן: כ"י ברמב"ם אבל ח). ִָהערה
מדריגות. = שלבים והם שלפנינו. בספרים שם בגמרא וכ"ה
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חצר 25) שבתוך השני, בצד כותלו על הסולם את שסומך
סימן  בסמ"ע וראה והרא"ש. הרשב"ם פירשו וכך חבירו,

כט. ס"ק כי 26)קנג, להורות חצר, וגם שדה גם פירט
שאין  היינו ראיה, היזק בו שאין לשדה דומה הזה החצר
ודאי  כן, לא שאם ב"ח). בשם י, ס"ק שם (ש"ך בית שם
למנעו  שיכול כשם קטן, סולם מלהעמיד למנעו יכול
ההלכה. בסוף להלן וראה א), הלכה (למעלה זיז מלהוציא

ואינו 27) עליו, מקפיד החצר בעל אין קטן, שהוא מכיון
של  היסוד שהיא כמחילה, נחשבת זו שתיקה ואין מוחה.

הסולם,28)החזקה. את מלהשאיר למנעו יכול אינו אבל
ההלכה. בסוף להלן שם.29)ראה והיינו 30)משנה,

שם. שבמשנה, צורי" כג.31)"סולם הערה למעלה ראה
חזקה 32) לרכישת מספיקה לבד שמחילה לשיטתו, רבינו
התלמודי.33)זו. במקור מפורש ואינה רבינו, מסקנת

אינו 34) הסולם, במקום לבנות רוצה שאינו זמן כל כלומר:
לסלקו. אותו להכריח שאמרו 35)יכול מה בכלל והוא

נהנה  זה שהרי סדום, מדת על כופין מקומות: בכמה חז"ל
חסר. לא הסולם.36)וזה במקום להנות ואין 37)היינו,

מכיון  א), הלכה (למעלה בזיז כמו ראיה היזק משום כאן
חבירו, לחצר נכנס אם אלא זה בסולם להשתמש יכול שאינו
היזק  לו צפוי ואם מחבירו, רשות לבקש צריך הוא זה ועל
(מגידֿמשנה), תמיד ממנו זאת למנוע חבירו יכול ראיה,

הב"ח. בשם שכתבנו מה כה, הערה למעלה וראה

.‰‰ˆB¯‰38¯Bpˆ ‡ÈˆB‰Ï39È„k ,B¯·Á ¯ˆÁ ÏÚ »∆¿ƒƒ«¬«¬≈¿≈
‰ÏÈÁÊÓ ‰OÚL B‡ ,ÌÈn‰ ÌL Ál˜iL40,BÏ˙k ÏÚ ∆¿««»««ƒ∆»»«¿ƒ»«»¿

ÏÚa - B¯·Á ¯ˆÁÏ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿««ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¬«¬≈««
ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰41Ì‡Â .42‰Ê ˜ÈÊÁ‰ - Ba ‰ÁÓ ‡Ï ∆»≈¿«≈»»¿ƒ…ƒ»∆¡ƒ∆

¯Bpva43ÌzÒÏ Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯ .44¯ˆÁ‰ ÏÚa - ¯Bpv‰ «ƒ»»««»ƒ¿…«ƒ««∆»≈
ÂÈÓÈÓ CtLÏ ‚b‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰L ÌLkL ;ÂÈÏÚ ·kÚÓ¿«≈»»∆¿≈∆∆¡ƒ«««»ƒ¿…≈»
Bb‚ ÈÓÈÓ eÈ‰iL ¯ˆÁ‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰ Ck ,B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈»∆¡ƒ««∆»≈∆ƒ¿≈≈«
¯˜ÚÏ ‚b‰ ÏÚa ‰ˆ¯ .B˙eL¯Ï BÏˆ‡ ÔÈ‡a B¯·Á ÏL∆¬≈»ƒ∆¿ƒ¿»»«««»«¬…

¯Á‡ „ˆa B¯ÈÊÁ‰Ïe ‰Ê „vÓ ¯Bpv‰45C¯‡ ‰È‰L B‡ , «ƒƒ«∆¿«¬ƒ¿««≈∆»»»…
B¯v˜Ï ‰ˆ¯Â46;ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ¿»»¿«¿≈««∆»≈»¿«≈»»

BÏˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰ È¯‰Â ,‚b‰ ÈÓÈÓa ‡l‡ ˜ÈÊÁ‰ ‡lL∆…∆¡ƒ∆»¿≈≈«»«¬≈≈»ƒ∆¿
ÌB˜Ó ÏkÓ47ÔÎÂ .48˙Áz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ì‡ ƒ»»¿≈ƒ»»««∆»≈ƒ¿««

ÔÈ‡L ;ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ‚b‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ¯Bpv‰«ƒ≈«««»»¿«≈»»∆≈
¯ÈÂ‡a ˜ÈÊÁiL È„k ,ÊÈÊk LÈÓL˙Ï ÈeOÚ ¯Bpv‰«ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿≈∆«¬ƒ«¬ƒ

¯ˆÁ‰49ÌÈn‰ Áel˜Ï ‡l‡ ÈeOÚ BÈ‡L ,50. ∆»≈∆≈»∆»¿ƒ«««ƒ

יהודה 38) רב של מהמימרא גם ויוצא במשנה. נח: שם
נט. שם שמואל, שם,39)בשם שבמשנה ה"מרזב" הוא

שמימיו  כך עשוי והוא שם, שמואל שבדברי ה"צינור" והוא
הכותל. פני על זוחלים ולא החצר לתוך מרחוק מקלחין
הצינור  (=הוא במזחילה פה ופעם פה פעם אותו וקובעים

לגג). המחובר גדול 40)הגדול צינור והוא שם. משנה,
פני  על הגג מעל נזחלים שמימיו הכותל, לאורך נמשך

חזקה 41)הכותל. להם שיש שם במשנה שנראה מכיון
יכול  - חזקה לו שיש שכל לעכב, יכול ודאי - להלן) (ראה

כב). ס"ק קנג סימן (הגר"א למחות שם.42)הוא משנה,
חזקה 43) למקומו ויש חזקה לו אין "המרזב שם: במשנה,

בצינור  התחיל ורבינו חזקה". לה יש המזחילה להלן), (ראה
לומר  וכוונתו בלבד. בצינור וגמר ובמזחילה, (=במרזב)
ביאור  וראה מזחילה, וכלֿשכן חזקה, לו יש צינור שאפילו
לבין  בינו במרזב מחלק רבינו [ואין כג. ס"ק שם הגר"א
מפרש  שרבינו משום שם, במשנה ששנו כמו מקומו,
לעקור  רשאי הגג בעל אם החצר, בעל חזקת לענין משנתנו

כדל  לקצרו או למקום ממקום המרזב בחזקת את ולא הלן,
דנים  שאנו זה, ומתוך להלן). (ראה החצר בעל על הגג בעל
שבעל  למדים, אנו לקצרו, או לעקרו יכול הגג בעל אם
ממקום  לשנותו לא גם ואולי לעקרו, יכול אינו ודאי החצר

בצינור]. החזיק הגג שבעל הרי נט.44)למקום, שם
שמואל. בשם יהודה רב של מה 45)מימרא מפרש רבינו

למשנה  בפירושו שמואל, בשם יהודה רב נח:) (שם שאמר
קאמר, "הכי חזקה": למקומו ויש חזקה לו אין "המרזב שם
בצד  להחזירו (שאפשר אחת מרוח חזקה לו אין המרזב
לעקרו  (שאיֿאפשר רוחות" משתי חזקה למקומו ויש אחר),
החצר  בעל על הגג בעל בחזקת המדובר שאין - לגמרי)
בעל  על החצר בעל בחזקת אלא הרשב"ם), שפירש (כמו
למעלה). שהובאה נט. שם שמואל של (וכמימרא הגג
ובעל  המרזב, על חזקה יש הגג לבעל כי הדבר ברור ולפי"ז
לצד  מצד להחזירו לא אף ואולי לעקרו יכול אינו החצר
רבינו  על השיג שהראב"ד אלא מב). הערה למעלה (ראה
שמואל, בשם אמרה יהודה רב זו הלכה הלא עליו: והעיר

במשנתנו? לפרשה אפשר האיך כן מפרש 46)ואם כן
הנ"ל: למשנה בפירושו נח:) (שם חנינא רבי בדברי רבינו
למקומו  ויש מקצרו, ארוך היה שאם חזקה, לו אין "המרזב
אין  דבריו לפי שאף - עוקרו" אינו לעוקרו בא שאם חזקה,
החצר, בעל בחזקת שוב אלא הגג בעל בחזקת המדובר
הגג  בעל אם כלומר: חזקה", לה יש ["והמזחילה כנ"ל.
בעל  של מימיו את למעט כדי המזחילה את לקצר רוצה

ראב"ד]. ועיין עליו. מעכב החצר בעל - לא 47)החצר
בעל  מעכב במזחילה אבל בלבד, צינור אלא רבינו כתב

כנ"ל. לקצרו, ושלא להחזירו שלא מדברי 48)החצר שם
לו  אין "המרזב הנ"ל: למשנה בפירושו אבא בר ירמיה רב
חזקה, למקומו ויש בונה, תחתיו לבנות רוצה שאם חזקה,
מודה  רבינו גם [וכאן עוקרו". אינו לעוקרו בא שאם
למעלה). (ראה החצר בעל על הגג בעל בחזקת שהמדובר
יסודות  יערער החצר בעל יבנה שאם חזקה, לה יש ומזחילה
הזכיר  לא ולכן וטיט. באבן הרוב עלֿפי הבנויה המזחילה
שגם  כנראה, חשב, והראב"ד מזחילה, ולא צינור אלא רבינו
ולכן  הגג, בעל על החצר בעל בחזקת מתפרשת זו בבא
לערער  רוצה עצמו הגג בעל אם החצר, לבעל לו מה שאל:

שלו?]. המזחילה א.49)בנין הלכה למעלה כמבואר
שגם  ב, הלכה למעלה (ראה טפח שגדלו בצינור והמדובר

כא. ס"ק קנג סימן בסמ"ע וראה כן). הדין ואין 50)בזיז
עליו. לתלות שצריך בזיז, מהֿשאיןֿכן לזה. מפריע הבנין

.ÂÈÓ51Â ,B¯·Á ¯ˆÁ ÏÚ Bb‚ ÈÓ „È¯B‰L‰ÁÓ ‡Ï ƒ∆ƒ≈««¬«¬≈¿…ƒ»
ÔÈÙhÓ ÌÈn‰ Ì‡ :‰Ê ¯·„a ˜ÈÊÁ‰Â ,Ba52‰ˆ¯Â , ¿∆¡ƒ¿»»∆ƒ««ƒ¿«¿ƒ¿»»
‰OBÚ - ¯Bpˆ Ì˙BOÚÏÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ Ìˆa˜Ï53ÔÎÂ .54 ¿«¿»¿»∆»¿«¬»ƒ∆¿≈

Ô˜lÁÂ ,¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯Bpˆ C¯c ÔÈ‡a eÈ‰ Ì‡55ÏÚ ƒ»»ƒ∆∆ƒƒ»«≈¿ƒ¿»«
elÙ‡Â .‰OBÚ - ÔÈÙËB Ô¯ÈÊÁ‰Â Ï˙k‰ ·Á¯56˙B·Ï …««…∆¿∆¡ƒ»¿ƒ∆«¬ƒƒ¿
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ÛÈ¯ˆ ÔÈÓk Bbb ÏÚ57‰¯‰Óa ÌÈn‰ e„¯iL „Ú ,58 ««¿ƒ¿ƒ«∆≈¿««ƒƒ¿≈»
‰Ê ÏL ÂÈÓÈÓ e˜ÊÁ‰ È¯‰L ;‰Ba - B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈∆∆¬≈À¿¿≈»∆∆

.B¯·Á ¯ˆÁÏ „¯ÈÏ≈≈«¬«¬≈

שנמסר 51) יוסף, ורב נחמן רב בין ויכוח ו. בבאֿבתרא
לשונות. הכותל.52)בשני פני על טיפין טיפין יורדין שהן

יותר 53) וזה הצינור, דרך במרוכז עכשיו יורדים שהמים
שמותר. בזה מודים הכל ולפיכך החצר, לבעל נוח

לפי 54) ואילו יוסף. רב כן סובר הראשון, הלשון לפי
נחמן. רב גם כן סובר השני, את 55)הלשון שהסיר

הכותל. כל פני על מתפשטים שוב והמים הצינור,
בצריפא 56) עובדא "ועבד האחרון, הלשון לפי יוסף כרב

דבוקות 57)דאורבני". הדפנות וראשי גג לו שאין בנין,
כזה: בזו, ז.Aזו הלכה סוכה מהלכות בפ"ד וראה .

וכן 58) יתר, במהירות המים יורדים משופע, שהגג שמתוך
מיגאש. ר"י כתב

.ÊÏ˙k59da ÔÈÙzL eÈ‰ Ì‡ :ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÔÈaL …∆∆≈¿≈¿ƒ¿ƒ»À»ƒ»
ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ¯ÙBÁ ‰Ê ;Ba ÔÈLnzLÓ Ì‰ÈL -¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆≈ƒ«∆«¿ƒ

Ô‰L Ïk ÂÈ˙B¯B˜60ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ¯ÙBÁ ‰ÊÂ , »»∆≈¿∆≈ƒ«∆«¿ƒ
ÔBÚÓL ÔÈ‡ - Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ï˙k‰ ‰È‰ .ÂÈ˙B¯B˜»»»«…∆∆¿≈¿«≈ƒ¿

Ba LnzL‰Ï ÏBÎÈ61¯ÙÁ .62,‰Ê Ï˙Îa ÔBÚÓL »¿ƒ¿«≈»«ƒ¿¿…∆∆
˜˙LÂ ,˙Á‡ ‰¯B˜ da ÒÈÎ‰Â63e‡¯Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ Ô· ¿ƒ¿ƒ»»««¿»«¿≈¿…ƒ»

‰ˆ¯Â ,‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰¯Bw‰ ÌB˜Óa ˜ÈÊÁ‰ -∆¡ƒƒ¿«»¬ƒ»¿»¿«»¿»»
ÛÈÏÁÓ - ‰·ÚÂ ‰ÏB„‚ ‰¯B˜a dÙÈÏÁ‰Ï ÔBÚÓL64. ƒ¿¿«¬ƒ»¿»¿»¿»»«¬ƒ

‰˙È‰65È‡¯Ú ˙kÒ ‰¯Bw‰66‡Ï - ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk : »¿»«»À«¬«»¿ƒ…
ÈzÏÁÓ ‡Ï :¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ,Ì˙Ò da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»∆¬≈¿≈≈…»«¿ƒ
ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ;È‡¯Ú ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ ,EÈzÁp‰Â¿ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿≈∆¬«¿««¿ƒ

Ì‡Â .È‡¯Ú ‰Ê ÔÈ‡L ,˜ÈÊÁ‰ - ÌBÈ67‚Á‰ ÈÓÈ ˙kÒ ∆¡ƒ∆≈∆¬«¿ƒÀ«¿≈∆»
‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk :‡È‰68¯Á‡Ï ;˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -69 ƒ»ƒ¿«¿≈∆»…∆¡ƒ¿««
Ì‡Â .˜ÈÊÁ‰ - ‰Ú·L70Ï˙ka ‰¯Bw‰ L‡¯ ¯aÁ ƒ¿»∆¡ƒ¿ƒƒ≈…«»«…∆

ËÈËa71‡e‰Â .˜ÈÊÁ‰ „iÓ -72Ô·e‡¯L ‰È‡¯ ‡È·iL ¿ƒƒ»∆¡ƒ¿∆»ƒ¿»»∆¿≈
.‰ÁÓ ‡ÏÂ ‰‡¯ B‡ ,BnÚ ÚiÒƒ«ƒ»»¿…ƒ»

ה.59) יותר 60)בבאֿבתרא לא אבל הם, כבדים אם אף
סעיף  קנג סימן (רמ"א המנהג אחר בזה והולכים המדה, על

ו.61)יד). שם ובגמרא שם, במשנה נראה וכן פשוט.
להלן. הובא שתוכנה נחמן רב של ו.62)כמימרא שם

נ. הערה למעלה אלו 63)וראה שבחזקות לשיטתו, רבינו
(מגידֿמשנה). בטענה ולא שנים בשלש לא צורך אין

יוסף.64) וכרב נחמן, רב של שני ו:65)כלשון שם
רבינא. של בלבד 66)מימרא לצל שעשויה קייצית סוכה

שמונה,68)שם.67)(שם). אלא דוקא, לאו שבעה
מיימוניות  (הגהות לסתרה יכול אינו בשמיניֿעצרת שהרי

'תוספות'). חג,69)בשם לשם נעשתה זו שסוכה מפני
שדעתו  ברור כן ואם חג, לסוכת יותר צריך לא ועכשיו
מהֿשאיןֿכן  ושנה. שנה לכל החג לסוכת אולי או לקבע,
שם  ברש"י וראה יום, לשלשים אלא דרכה שאין צל, בסוכת

דמצוה. סוכה ואי ברור 71)שם.70)ד"ה סימן שזה
לקבע. לשיטתו.72)שכוונתו בהתאם רבינו של תוספת

מז). ס"ק שם (הגר"א מא. בבבאֿבתרא דבריו ומקור

.ÁÈÓ73ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙Á‡ ‰¯B˜a ‰Ê Ï˙Îa ˜ÈÊÁ‰L ƒ∆∆¡ƒ¿…∆∆¿»««≈»
ÏÚ ‡l‡ BÏ ÏÁÓ ‡Ï È¯‰L ;‰iL ‰¯B˜a ˜ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«
Ï˙k‰ ÔÈ‡L ‰„B‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Á‡‰»«««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»∆≈«…∆

‰Ê74;BÊ ‰¯B˜ ˙ÒÎ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ B¯·Á ‡l‡ ,BlL ∆∆∆»¬≈»«««¿»«»
‰Ê Ï˙kL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡75da È‡ ÛzL76ÏÈ‡B‰ , ¬»ƒ»«∆…∆∆À»¬ƒ»ƒ

ÔÓ‡ - ˙Á‡ ‰¯B˜a da LnzL‰Â77zLÓe ,Ln ¿ƒ¿«≈»¿»««∆¡»ƒ¿«≈
˙q‰ ˙Úe·L Ú·MiL ¯Á‡ ,ÔlÎa78ÏÎa ÛzL ‡e‰L ¿À»««∆ƒ»«¿«∆≈∆À»¿»
.Ï˙k‰«…∆

מהויכוח 73) יוצאת היא אך זו, להלכה מפורש מקור אין
קטנה  מקורה מחזיקים אם ו.) (שם יוסף ורב נחמן רב שבין
אלא  היקל לא המיקל שאף הרי - למעלה) (ראה לכבדה
נחלקו  לא - נוספות קורות הכנסת לענין אבל זה, באופן

הזה".74)(מגידֿמשנה). "הכותל תימן: שעד 75)בכ"י
(כסףֿמשנה). השני בחזקת היה מתחילת 76)עכשיו

בו. תימן: ובכ"י להלן. וראה (מ"מ). מיד,77)בנייתו
מתחילת  שותף שהוא שטוען כיון שנים, ג' חזקת צריך ואינו
(בבא  שאמרו מה זו להלכה ומקור (מגידֿמשנה), הבנייה
וזוהי  חזקה", הוי לא כוי בי הונא, רב "אמר ו.): בתרא
בתוך  ראובן של קורותיו "היו להלן: המבוארת ההלכה
אינו  אחת בקורה החזיק שאם רבינו ולדעת וכו'", הכותל
בדין  כאן יש חידוש מה כנ"ל, שניה, בקורה להחזיק יכול
אלא  בכותל? כלל נשתמש לא שעוד כוי" "בי של זה
בזה  ומשמיענו שותפות, בטענת מדובר שכאן עלֿכרחנו
כבר  שאם הרי - חזקה לו אין השתמש שלא זמן שכל
מט). ס"ק קנג, סימן (הגר"א חזקה לו יש השתמש

שלקחה 78) וטוען שנים, שלש בקרקע מחזיק כל כדין
א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פי"א

.ËeÈ‰79Ï˙k‰ CB˙a Ô·e‡¯ ÏL ÂÈ˙B¯B˜80„ˆ·e , »»∆¿≈¿«…∆¿«
ÒÈÎ‰Ï ÔÈ¯eÙÁ ˙BÓB˜Ó ÔBÚÓL81ÈL‡¯ Ô‰a ƒ¿¿¬ƒ¿«¿ƒ»∆»≈

˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ˙B¯Bw‰82da ÒÈÎ‰Ï ÔBÚÓL Ô‰a83 «…∆¡ƒ»∆ƒ¿¿«¿ƒ»
ÔÈ‡ È¯‰L .Ba ÛzL ‡e‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙B¯B˜¿≈»ƒ¿…∆À»∆¬≈≈

LÈÓLz Ba BÏ84ÏBÎÈÂ ,85Èz¯ÙÁ È‡L :ÔÚËÏ Ô·e‡¯ «¿ƒ¿»¿≈ƒ¿…∆¬ƒ»«¿ƒ
‰˜zL „Ú ÌÈÎeÓ eÈ‰iL È„k ,Ecˆa el‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆
˙B¯Bw‰ ÒÈÎ˙Â ,EÏ ÏÁÓ‡Â ÈpnÓ Lw·zL B‡ ÈpnÓƒ∆ƒ∆¿«≈ƒ∆ƒ¿∆¿«¿¿«¿ƒ«

ËÓËÓ˙È ‡lL È„k ,Ï˙ka ‰¯ÈÙÁ ‡Ïa86˙Úa ÈÏ˙k ¿…¬ƒ»«…∆¿≈∆…ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿≈
.‰¯ÈÙÁ¬ƒ»

הונא.79) רב של הנ"ל מימרא הוחזק 80)שם, ובזה
בשלו. לא 81)הכותל עדיין זה אבל להכניס, מוכנות

מה 82)הכניס. עדיין לו היה שלא לפי מחילה, מטעם
למחות. מה ונגד בהן.83)למחול תימן: בכ"י

שותפות.84) בטענת שהמדובר שם,85)כנ"ל, הוא כן
הונא. רב דברי "יתנדנד".86)בסוף תימן: ובכ"י יתמוטט.
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ÛÈ¯ˆ ÔÈÓk Bbb ÏÚ57‰¯‰Óa ÌÈn‰ e„¯iL „Ú ,58 ««¿ƒ¿ƒ«∆≈¿««ƒƒ¿≈»
‰Ê ÏL ÂÈÓÈÓ e˜ÊÁ‰ È¯‰L ;‰Ba - B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈∆∆¬≈À¿¿≈»∆∆

.B¯·Á ¯ˆÁÏ „¯ÈÏ≈≈«¬«¬≈

שנמסר 51) יוסף, ורב נחמן רב בין ויכוח ו. בבאֿבתרא
לשונות. הכותל.52)בשני פני על טיפין טיפין יורדין שהן

יותר 53) וזה הצינור, דרך במרוכז עכשיו יורדים שהמים
שמותר. בזה מודים הכל ולפיכך החצר, לבעל נוח

לפי 54) ואילו יוסף. רב כן סובר הראשון, הלשון לפי
נחמן. רב גם כן סובר השני, את 55)הלשון שהסיר

הכותל. כל פני על מתפשטים שוב והמים הצינור,
בצריפא 56) עובדא "ועבד האחרון, הלשון לפי יוסף כרב

דבוקות 57)דאורבני". הדפנות וראשי גג לו שאין בנין,
כזה: בזו, ז.Aזו הלכה סוכה מהלכות בפ"ד וראה .

וכן 58) יתר, במהירות המים יורדים משופע, שהגג שמתוך
מיגאש. ר"י כתב

.ÊÏ˙k59da ÔÈÙzL eÈ‰ Ì‡ :ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÔÈaL …∆∆≈¿≈¿ƒ¿ƒ»À»ƒ»
ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ¯ÙBÁ ‰Ê ;Ba ÔÈLnzLÓ Ì‰ÈL -¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆≈ƒ«∆«¿ƒ

Ô‰L Ïk ÂÈ˙B¯B˜60ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ¯ÙBÁ ‰ÊÂ , »»∆≈¿∆≈ƒ«∆«¿ƒ
ÔBÚÓL ÔÈ‡ - Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ï˙k‰ ‰È‰ .ÂÈ˙B¯B˜»»»«…∆∆¿≈¿«≈ƒ¿

Ba LnzL‰Ï ÏBÎÈ61¯ÙÁ .62,‰Ê Ï˙Îa ÔBÚÓL »¿ƒ¿«≈»«ƒ¿¿…∆∆
˜˙LÂ ,˙Á‡ ‰¯B˜ da ÒÈÎ‰Â63e‡¯Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ Ô· ¿ƒ¿ƒ»»««¿»«¿≈¿…ƒ»

‰ˆ¯Â ,‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰¯Bw‰ ÌB˜Óa ˜ÈÊÁ‰ -∆¡ƒƒ¿«»¬ƒ»¿»¿«»¿»»
ÛÈÏÁÓ - ‰·ÚÂ ‰ÏB„‚ ‰¯B˜a dÙÈÏÁ‰Ï ÔBÚÓL64. ƒ¿¿«¬ƒ»¿»¿»¿»»«¬ƒ

‰˙È‰65È‡¯Ú ˙kÒ ‰¯Bw‰66‡Ï - ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk : »¿»«»À«¬«»¿ƒ…
ÈzÏÁÓ ‡Ï :¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ,Ì˙Ò da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»∆¬≈¿≈≈…»«¿ƒ
ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ;È‡¯Ú ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ ,EÈzÁp‰Â¿ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿≈∆¬«¿««¿ƒ

Ì‡Â .È‡¯Ú ‰Ê ÔÈ‡L ,˜ÈÊÁ‰ - ÌBÈ67‚Á‰ ÈÓÈ ˙kÒ ∆¡ƒ∆≈∆¬«¿ƒÀ«¿≈∆»
‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk :‡È‰68¯Á‡Ï ;˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -69 ƒ»ƒ¿«¿≈∆»…∆¡ƒ¿««
Ì‡Â .˜ÈÊÁ‰ - ‰Ú·L70Ï˙ka ‰¯Bw‰ L‡¯ ¯aÁ ƒ¿»∆¡ƒ¿ƒƒ≈…«»«…∆

ËÈËa71‡e‰Â .˜ÈÊÁ‰ „iÓ -72Ô·e‡¯L ‰È‡¯ ‡È·iL ¿ƒƒ»∆¡ƒ¿∆»ƒ¿»»∆¿≈
.‰ÁÓ ‡ÏÂ ‰‡¯ B‡ ,BnÚ ÚiÒƒ«ƒ»»¿…ƒ»

ה.59) יותר 60)בבאֿבתרא לא אבל הם, כבדים אם אף
סעיף  קנג סימן (רמ"א המנהג אחר בזה והולכים המדה, על

ו.61)יד). שם ובגמרא שם, במשנה נראה וכן פשוט.
להלן. הובא שתוכנה נחמן רב של ו.62)כמימרא שם

נ. הערה למעלה אלו 63)וראה שבחזקות לשיטתו, רבינו
(מגידֿמשנה). בטענה ולא שנים בשלש לא צורך אין

יוסף.64) וכרב נחמן, רב של שני ו:65)כלשון שם
רבינא. של בלבד 66)מימרא לצל שעשויה קייצית סוכה

שמונה,68)שם.67)(שם). אלא דוקא, לאו שבעה
מיימוניות  (הגהות לסתרה יכול אינו בשמיניֿעצרת שהרי

'תוספות'). חג,69)בשם לשם נעשתה זו שסוכה מפני
שדעתו  ברור כן ואם חג, לסוכת יותר צריך לא ועכשיו
מהֿשאיןֿכן  ושנה. שנה לכל החג לסוכת אולי או לקבע,
שם  ברש"י וראה יום, לשלשים אלא דרכה שאין צל, בסוכת

דמצוה. סוכה ואי ברור 71)שם.70)ד"ה סימן שזה
לקבע. לשיטתו.72)שכוונתו בהתאם רבינו של תוספת

מז). ס"ק שם (הגר"א מא. בבבאֿבתרא דבריו ומקור

.ÁÈÓ73ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙Á‡ ‰¯B˜a ‰Ê Ï˙Îa ˜ÈÊÁ‰L ƒ∆∆¡ƒ¿…∆∆¿»««≈»
ÏÚ ‡l‡ BÏ ÏÁÓ ‡Ï È¯‰L ;‰iL ‰¯B˜a ˜ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«
Ï˙k‰ ÔÈ‡L ‰„B‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Á‡‰»«««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»∆≈«…∆

‰Ê74;BÊ ‰¯B˜ ˙ÒÎ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ B¯·Á ‡l‡ ,BlL ∆∆∆»¬≈»«««¿»«»
‰Ê Ï˙kL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡75da È‡ ÛzL76ÏÈ‡B‰ , ¬»ƒ»«∆…∆∆À»¬ƒ»ƒ

ÔÓ‡ - ˙Á‡ ‰¯B˜a da LnzL‰Â77zLÓe ,Ln ¿ƒ¿«≈»¿»««∆¡»ƒ¿«≈
˙q‰ ˙Úe·L Ú·MiL ¯Á‡ ,ÔlÎa78ÏÎa ÛzL ‡e‰L ¿À»««∆ƒ»«¿«∆≈∆À»¿»
.Ï˙k‰«…∆

מהויכוח 73) יוצאת היא אך זו, להלכה מפורש מקור אין
קטנה  מקורה מחזיקים אם ו.) (שם יוסף ורב נחמן רב שבין
אלא  היקל לא המיקל שאף הרי - למעלה) (ראה לכבדה
נחלקו  לא - נוספות קורות הכנסת לענין אבל זה, באופן

הזה".74)(מגידֿמשנה). "הכותל תימן: שעד 75)בכ"י
(כסףֿמשנה). השני בחזקת היה מתחילת 76)עכשיו

בו. תימן: ובכ"י להלן. וראה (מ"מ). מיד,77)בנייתו
מתחילת  שותף שהוא שטוען כיון שנים, ג' חזקת צריך ואינו
(בבא  שאמרו מה זו להלכה ומקור (מגידֿמשנה), הבנייה
וזוהי  חזקה", הוי לא כוי בי הונא, רב "אמר ו.): בתרא
בתוך  ראובן של קורותיו "היו להלן: המבוארת ההלכה
אינו  אחת בקורה החזיק שאם רבינו ולדעת וכו'", הכותל
בדין  כאן יש חידוש מה כנ"ל, שניה, בקורה להחזיק יכול
אלא  בכותל? כלל נשתמש לא שעוד כוי" "בי של זה
בזה  ומשמיענו שותפות, בטענת מדובר שכאן עלֿכרחנו
כבר  שאם הרי - חזקה לו אין השתמש שלא זמן שכל
מט). ס"ק קנג, סימן (הגר"א חזקה לו יש השתמש

שלקחה 78) וטוען שנים, שלש בקרקע מחזיק כל כדין
א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פי"א

.ËeÈ‰79Ï˙k‰ CB˙a Ô·e‡¯ ÏL ÂÈ˙B¯B˜80„ˆ·e , »»∆¿≈¿«…∆¿«
ÒÈÎ‰Ï ÔÈ¯eÙÁ ˙BÓB˜Ó ÔBÚÓL81ÈL‡¯ Ô‰a ƒ¿¿¬ƒ¿«¿ƒ»∆»≈

˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ˙B¯Bw‰82da ÒÈÎ‰Ï ÔBÚÓL Ô‰a83 «…∆¡ƒ»∆ƒ¿¿«¿ƒ»
ÔÈ‡ È¯‰L .Ba ÛzL ‡e‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙B¯B˜¿≈»ƒ¿…∆À»∆¬≈≈

LÈÓLz Ba BÏ84ÏBÎÈÂ ,85Èz¯ÙÁ È‡L :ÔÚËÏ Ô·e‡¯ «¿ƒ¿»¿≈ƒ¿…∆¬ƒ»«¿ƒ
‰˜zL „Ú ÌÈÎeÓ eÈ‰iL È„k ,Ecˆa el‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆
˙B¯Bw‰ ÒÈÎ˙Â ,EÏ ÏÁÓ‡Â ÈpnÓ Lw·zL B‡ ÈpnÓƒ∆ƒ∆¿«≈ƒ∆ƒ¿∆¿«¿¿«¿ƒ«

ËÓËÓ˙È ‡lL È„k ,Ï˙ka ‰¯ÈÙÁ ‡Ïa86˙Úa ÈÏ˙k ¿…¬ƒ»«…∆¿≈∆…ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿≈
.‰¯ÈÙÁ¬ƒ»

הונא.79) רב של הנ"ל מימרא הוחזק 80)שם, ובזה
בשלו. לא 81)הכותל עדיין זה אבל להכניס, מוכנות

מה 82)הכניס. עדיין לו היה שלא לפי מחילה, מטעם
למחות. מה ונגד בהן.83)למחול תימן: בכ"י

שותפות.84) בטענת שהמדובר שם,85)כנ"ל, הוא כן
הונא. רב דברי "יתנדנד".86)בסוף תימן: ובכ"י יתמוטט.
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והשני  עלייה בעל כשהאחד אם כאחד, שווים בששניהם
נשלמו. ולא התחתון. הבית בעל

.‡Ì„‡ ¯tÁÈ ‡Ï2¯Ba3ÁÈL ‡ÏÂ4‰¯ÚÓ ‡ÏÂ5‡ÏÂ , …«¿…»»¿…ƒ«¿…¿»»¿…
‡È·È6˙Î¯a ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈn‰ ˙n‡7˙B¯LÏ ÌÈn‰8 »ƒ««««ƒ¿…«¬∆¿≈«««ƒƒ¿

BÏ˙k „ˆa ,ÒaÎÏ ÌÈ„‚a da9B¯·Á ÏL10Ì‡ ‡l‡ , »¿»ƒ¿«≈¿«»¿∆¬≈∆»ƒ
„ÈÒÈÂ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙kÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk11Ï˙ÎÏ „ÈÒa ≈ƒ¿ƒƒ…∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿…∆

„vÓ ‰n‡‰ Ï˙k B‡ ‰Ê ÌÈn‰ ‰Â˜Ó B‡ ‰Ê ¯Ba∆ƒ¿≈««ƒ∆…∆»«»ƒ«
ÌÈn‰ eÚÈÏ·È ‡lL È„k ,B¯·Á12e˜ÈfÈÂ13.B¯·Á Ï˙k ¬≈¿≈∆…«¿ƒ««ƒ¿«ƒ…∆¬≈

סמוך 2) בור אדם יחפור "לא יז.): (בבאֿבתרא במשנה
ולא  המים אמת ולא מערה ולא שיח ולא חבירו של לבור
שלשה  חבירו מכותל הרחיק אלאֿאםֿכן כובסין נברכת
שם  מקובצת' (ב'שיטה הראב"ד ופירש בסיד". וסד טפחים
יחפור  "לא א. בבות: לשתי מחולקת הנ"ל שהמשנה יט.)
מערה  ולא שיח "ולא ב. חבירו". של לבורו סמוך בור אדם
בו  שאין בבור עוסקת הראשונה והבבא בסיד". וסד וכו'
בחפירה, מזיק הוא עמוק הוא שהבור שמכיון אלא מים,
מרפית  קא מחיית, דקא ומרא מרא "כל שם: אמרו זה ועל
אתה  מכה, שאתה וחפירה חפירה כל =) לארעאי" לה
כיון  בסיד", "וסד נזכר לא זו ובבבא קרקעי). את מרפה
החפירה  עלֿידי נדנוד אלא מים) לחות =) מתונא שאין
שאינם  ומערה, שיח בדבר השניה הבבא ואילו בלבד.
מים, בהם כשיש מדובר כך, כל מזקת חפירתם ואין עמוקים
=) דמתונתא" היזיקא "רישא יט.): (שם אמרו זה ועל
הרחקה  גם צריך ולפיכך המים). לחות משום ההיזק ברישא,
(שם  בגמרא שאמרו ומה בסיד. לסוד וגם טפחים שלשה
על  אלא זה אין שנינו" בורו מכותל יהודה, רב "אמר יז:)
"מכותל  בה שנזכר השניה הבבא אבל הראשונה, הבבא
רבינו  דעת גם שזוהי וכנראה בנין, כותל בכל מדובר חבירו"
מ). סימן שלישי חלק ראובן' ('דגל להלן שיבואר כמו

לשתי 3) המשנה שחילק התנא. של מדרכו שינה רבינו
בו  שאין מים, בו שאין בבור הראשונה בבבא ודיבר בבות,
והמדובר  וכו' ומערה ושיח בור כלל אלא - בסיד לסוד צורך
וכמו  וכו', המים ואמת ומערה שיח כמו מים, בו שיש בבור
בור  ודין וכו'". המים יבליעו שלא "כדי בסוף: שמסיים
ראובן' ('דגל שם עיין י, הלכה להלן הביא מים בו שאין

כלֿכך 4)שם). עמוק ואינו ארוך שהוא בור, מין הוא אף
בור. ומכוסה 5)כמו מרובעת שהיא אלא כבור, היא אף

אמה.6)בתקרה. שרחבה "נברכת",7)תעלה במשנה :
צורך  ויש הגשמים. מי מתקבצים ובה בקרקע, חפירה והיא
המים  המים, שבאמת לחוד, ובריכה לחוד המים אמת לפרט
בכל  ויש ועומדים, נקווים המים ובבריכה תמיד. נגררים
פירוש  וראה יט.). שם (גמרא ושלילה חיוב מהם אחד

לרבינו. "מחמצן"8)המשניות בין חילקו יט, שם בגמרא
להלן, הובא שדינו "נדיין" לבין כאן, שהובא לזה המתאים

ה. למעלה 9)הלכה וראה חבירו, של בנין כותל היינו
א. תימן,10)הערה בכ"י זה וכעין רומי, בדפוס הוא כן
נכון. גם 11)וכן דברים: שני שצריך מורה, החיבור "ו"

שם  בגמרא הוא וכן בסיד. לסוד גם טפחים, שלשה הרחקת
שניהם, שצריך כלומר, תנן". בסיד, דוסד "פשיטא, יט.

שאין  רבינו סובר - הנ"ל בסוגיא זאת שדחו ואע"פ
בתקפה. נשארת הנ"ל וה"פשיטא" הדיחוי, עם להתחשב

א.12) הערה למעלה וראה יט. שזהו 13)שם לומר וצריך
שעל  יוסי, כרבי פוסקים אנו זה בלי שהרי בידים, נזק כמו

ר  דברי וראה עצמו, את להרחיק י הניזק בפרק להלן בינו
ה. הלכה

.·ÔÈ˜ÈÁ¯Ó14˙Ùb‰ ˙‡15˙Ùf‰ ˙‡Â16ÁÏn‰ ˙‡Â «¿ƒƒ∆«∆∆¿∆«∆∆¿∆«∆«
ÌÈÚÏq‰ ˙‡Â „Èq‰ ˙‡Â17‰LÏL B¯·Á ÏL BÏ˙kÓ ¿∆«ƒ¿∆«¿»ƒƒ»¿∆¬≈¿»

B‡ ,ÌÈÁÙË18ÔÈ˜ÈÁ¯Óe .„ÈÒa „Ò19ÌÈÚ¯f‰ ˙‡20 ¿»ƒ»¿ƒ«¿ƒƒ∆«¿»ƒ
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ÌÈÏ‚¯23Ï˙k‰ ÔÓ24ÌÈÁÙË ‰LÏL25. «¿«ƒƒ«…∆¿»¿»ƒ

שם.14) המשנה, אחרי 15)המשך הזיתים, "פסולת
[ובמסכת  המשניות). בפירוש (רבינו השמן" את שמוציאין
השומשמין". פסולת "וכן רבינו: כתב א, משנה פ"ד שבת
א  הלכה שבת מהלכות בפ"ד וראה מז: שם בגמרא וכן

ב]. במשנה,16)והערה הוא (וכן "הזבל" תימן: בכ"י
לחםֿמשנה. וראה מדעתו, מרכבתֿהמשנה הגיה וכן שם).
ראה  שבהם, החום מחמת הכותל את מקלקלים אלו וכל

שם. שבת מתחת 17)בהלכות האדמה את מחלידים והם
ד"ה  ב'תוספות' יט. (שם תיחוח עפר אותה והופכים לכותל,

ר"ח). בשם אחד 18)משום, אמצעי שמספיק ברור, כאן
בסיד", סד "או שם: במשנתנו מפורש בגירסתנו לרבינו. אף
מתוך  שהעלו בסיד) וסד ד"ה (שם ה'תוספות' לדברי ואף
מפורש, יוצא - החיבור) (=ב"וו" "וסד" הגירסא: את  דיון
אחד. אמצעי מספיק שכאן יט. בגמרא וטריא השקלא מתוך

א. הלכה למעלה בלחםֿמשנה המשך 19)וראה זה, אף
שם. את 20)המשנה סמכו שם, בגמרא בשקלאֿוטריא

בזרעים, אך רטיבות. משום הזאת: הבבא כל של הטעם
ומעלים  הקרקע את "שמחלידים והוא: מיוחד, טעם נאמר

יט:) (שם תיחוח" כי עפר כללית, בלשון רבינו וכתב
יש  אז שהרי מחרישה, בלי יד, במפולת כשזרעו גם המדובר
בלחםֿמשנה. וראה בגמרא. שהעלו כמו לאסור, אחר טעם

לאילנות,21) בחרישה כאן שמדובר ציינו, שם, בגמרא
יש  הרי אחרת כי מים, בבריכת צורך שאין ישראל, ובארץ
הכוללת  סתמית, בלשון כתב ורבינו לאסור. אחרים נימוקים

לחםֿמשנה. וראה המקרים, "מי 22)כל שם: במשנה,
חנה, בר בר רבה לדעת פירשוה יט:) (שם ובגמרא רגלים".
ב"שופכין". חבירו, של כתלו בצד מים להשתין המתיר
שפירשו  מיגאש ור"י כרש"י (דלא "גומא" רבינו ופירשה
פסק  שרבינו ואע"פ אחת). בבת ושופכם רגלים מי שמקבץ
ישתין  "לא אלא חנה, בר בר כרבה שלא ו) הלכה (להלן
ממנו  הרחיק אלאֿאםֿכן חבירו של כתלו בצד מים אדם
שכותל  משום "גומא" כאן רבינו כתב - טפחים" שלשה
אין  אצלו מים שהמשתין כותלֿאבנים גם כולל כאן האמור
ואילו  שם), להלן (ראה בלבד אחד טפח אלא להרחיק צריך
(כסףֿ טפחים שלושה ממנו גם להרחיק צריך ב"גומא"

המגיה). בשם סתם 23)משנה לא אבל רגלים, מי ודוקא
תדירים  שהם הכובסין, ונברכת לבור דומה זה ואין מים,

(מגידֿמשנה). ראה 24)יותר כותלֿאבנים, גם והיינו
כ. הערה אינו 25)למעלה וכן "סיד". רבינו הזכיר ולא
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שם  הרמ"א ובהגהת קנה, סימן ב'טור' ועיין שם. במשנה
יד. סעיףֿקטן שם הגר"א וביאור ה, סעיף

.‚ÔÈ˜ÈÁ¯Ó26ÌÈÁÙË ‰LÏL [Ï˙k‰ ÔÓ] ÌÈÁ¯‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆»≈«ƒƒ«…∆¿»¿»ƒ
‰BzÁz‰ ÌÈÁ¯‰ ÔÓ27Ô‰L ,28ÔÓ ‰Úa¯‡ ƒ»≈«ƒ««¿»∆≈«¿»»ƒ

‰BÈÏÚ‰29B˙B‡ „ÈÈ ‡lL È„k ,30‡lL È„k B‡ , »∆¿»¿≈∆…»ƒ¿≈∆…
ÌÈÁ¯‰ ÏB˜a epÏ‰·È31. ¿«¬∆¿»≈«ƒ

שם.26) המשנה, שהוזכר 27)המשך "השכב" הוא
גבי 28)במשנה. על זו אבנים משתי מורכבות שהריחיים

טפח. מהתחתונה קצרה שהעליונה "הרכב"29)זו, הוא
שם. ויש 30)שבמשנה, גדולים שהריחיים ובאופן יח. שם

רבה. תנודה כגון 31)בהם גדולה, תנודה שאין באופן
כ:). (שם קטנים בריחיים

.„ÔÈ˜ÈÁ¯Ó32ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ¯epz‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆««ƒ«…∆¿»¿»ƒ
B˙ÈÚ˜¯wÓ33B˙ÙOÓ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,34ÌÁÈ ‡lL È„k , ƒ«¿»ƒ∆≈«¿»»ƒ¿»¿≈∆…»≈

.Ï˙k‰«…∆

שם.32) המשנה, שבמשנה.33)סוף "הכליא" הוא
העליונה 34) ושפתו ומתקצר, ועולה מלמטה רחב שהתנור

טפח. הקרקעית מן פחותה

.‰Ô·‡35eaÏ˙iL „Ú ‰ÈÏÚ ÌÈ„‚a ‰kÓ Ò·Bk‰L ∆∆∆«≈«∆¿»ƒ»∆»«∆ƒ¿«¿
;B¯·Á ÏL Ï˙kÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ d˙B‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ -»ƒ¿«¿ƒ»«¿««ƒ…∆∆¬≈

ÔÈÊz ÌÈn‰ ,‰ÈÏÚ ‰kÓ Ò·Bk‰L ˙ÚaL36ÔÈ˜ÈfÓe ∆¿≈∆«≈«∆»∆»««ƒƒ»ƒ«ƒƒ
Ï˙kÏ37. «…∆

יט.).35) (שם אבוה בר רבה של ומימרא ואז 36)ברייתא
גדולה. יותר הרחקה צריכה ולפיכך למרחוק, אף נתזין הם
בה  ששורים יז.) (שם שבמשנה הכובסין" ל"נברכת בניגוד
בלבד, טפחים שלשה אלא להרחיק צורך שאין הבגדים

יט.). שם (גמרא א הלכה למעלה מכיון 37)כמבואר
(כמו  לבנים לכותל אבנים כותל בין רבינו הבדיל לא שכאן
בדבר  חילוק אין שכאן נראה - ו) הלכה להלן שחילק

בזה. חולקים שיש מיימוניות הגהות וראה (מגידֿמשנה),

.Â‡Ï38‡l‡ ,B¯·Á ÏL BÏ˙k „ˆa ÌÈÓ Ì„‡ ÔÈzLÈ …«¿ƒ»»«ƒ¿«»¿∆¬≈∆»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÁÙË ‰LÏL epnÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»ƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ·‡ Ï˙Îa Ï·‡ ;ÌÈ·Ï Ï˙Îa ?ÌÈ¯eÓ‡39˜ÈÁ¯È - ¬ƒ¿…∆¿≈ƒ¬»¿…∆¬»ƒ«¿ƒ
ÌÈ·‡‰ eÈ‰ Ì‡Â .ÁÙË40ÁÈÁˆ41ÔÈzLÓ - ÚÏÒ42 ∆«¿ƒ»»¬»ƒ¿ƒ«∆««¿ƒ

.‰˜Á¯‰ ‡Ïa Bcˆa¿ƒ¿…«¿»»

יט:38) שם הובאה פ"א, בבאֿבתרא שהם 39)תוספתא
יותר. הם 40)חזקים הכותל, עשוי מהם אלו, שאבנים

הגר"א  ביאור וראה אחר, פירוש שם ולרש"י הסלע. ממין
לז. ס"ק קנה, מזקת 41)סימן הרטיבות ואין מאוד, יבש

כלל. מותר,42)לה להשתין שרק רבינו מלשון כנראה
דעת  זו אין אך להרחיק. צריך רגלים מי של גומא אבל

כב. ס"ק שם סמ"ע וראה רבינו, לפי יוסף' ה'בית

.ÊÔÈ˜ÈÁ¯Ó43È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ C·BM‰Ó Ìlq‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆«À»≈«»«¿««¿≈
‰iÓp‰ ıt˜z ‡lL44Ìlq‰ ÁÈpnL ˙Úa45‰ÏÚ˙Â , ∆…ƒ¿…«¿ƒ»¿≈∆«ƒ««À»¿«¬∆

˙BÏÊBb‰ ÏÎ‡˙Â C·BMÏ46. «»¿…««»

במשנה.43) כב: עופות.44)שם הטורפת קטנה, חיה
פוסק 45) (שרבינו יוסי רבי שגם בידים, מזיק זה נקרא שאז

בזה. מודה ה"ה) פ"י לקמן אלא 46)כמותו, זה אין כי אם
אלא  פטרוהו לא - מלשלם פטור נזק והגורם בלבד, נזק גרם
אסור  - ההיזק לכתחילה לעשות אבל ההיזק, עשה כשכבר
הסולם, בעל של אינה כשהנמיה [והמדובר שם). (בגמרא
ראה  שהזיק, שורו כדין נזקה על הוא חייב שלו, היא שאם

א]. הלכה ממון נזקי מהלכות פ"א

.ÁÔÈ˜ÈÁ¯Óe47‰ÏÈÁÊn‰ ÔÓ Ï˙k‰ ˙‡48B¯·Á ÏL «¿ƒƒ∆«…∆ƒ««¿ƒ»∆¬≈
ÌB˜Ó ‰È‰iL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡49‰ÏÈÁÊn‰ ÏÚ·Ï «¿««¿≈∆ƒ¿∆»¿««««¿ƒ»

Û˜ÊÏ50Ôw˙Ïe ÌlÒ51ÏÈ‡B‰ ,BlL ‰ÏÈÁÊÓ52˜ÈÊÁ‰Â ƒ¿…À»¿«≈«¿ƒ»∆ƒ¿∆¡ƒ
da53. »

שם.47) המשנה, המחובר 48)המשך הגדול הצינור
הצינור  דרך החצר אל הגג מן המים יורדים ובו לגג, מסביב

ה. הלכה פ"ח למעלה וראה למעלה 49)הקטן. כי ואם
כדי  אלא למזחילה מתחת לבנות אסרו שלא מבואר שם
תחתיה, בבונה אלא אינו זה כל - הבנין את יערער שלא
הסמוך  בשטח בנייה אבל הסולם, לזקיפת מפריעה שאינה
(מגידֿמשנה). הסולם לזקיפת מפריעה למזחילה,

מהלכלוך 51)להעמיד.50) המזחילה את לנקות
המים. קילוח את שמעכבים בה, הנופלים והצרורות

ולא 52) טענה לא אלו בענינים צריך שלא לשיטתו, ורבינו
אחרים. ראשונים לשיטת בניגוד שנים, שלש חזקת

שמסביב 53) בשטח ולא במזחילה, אלא החזיק שלא ואף
המזחילה, את לתקן האפשרות לו תנתן לא אם - לה
כאן  ואין (מגידֿמשנה). כלום ממנה יהנה ולא תתקלקל

מיידי. היזק כאן אין שהרי נזק, הרחקת משום

.ËÔ·e‡¯54CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰L55ÔBÚÓL Ï˙ÎÏ56 ¿≈∆»»»¿»¿…∆ƒ¿
Ìb ÔÈÓk57Ï˙k „‚k ÈL Ï˙k ˙BOÚÏ Ô·e‡¯ ‡·e , ¿ƒ«»¿≈«¬…∆≈ƒ¿∆∆…∆

- ˙"Èa ÔÈÓk ÔÈÏ˙k ‰LÏM‰ ‰OÚiL „Ú ,ÔBÚÓLƒ¿«∆≈»∆«¿»¿»ƒ¿ƒ≈
Bc‚kÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ ÔBÚÓL È¯‰58Úa¯‡ ¬≈ƒ¿¿«≈»»«∆«¿ƒƒ¿∆¿«¿«

,·Á¯ ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa ÌB˜n‰ ‰È‰iL È„k ;˙Bn‡«¿≈∆ƒ¿∆«»≈¿≈«¿»ƒ»»
eLe„iL È„k59ÌÈ¯·c ‰na .ı¯‡‰ ˜fÁ˙˙Â ÌÈa¯ Ba ¿≈∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»»∆«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡60‰pb Ï˙Îa61B‡62¯ÈÚa ¯ˆÁ Ï˙Îa ¬ƒ¿…∆ƒ»¿…∆»≈¿ƒ
‰L„Á63‰B·e ,‰˜fÁ˙ ¯·k - ‰LÈ ¯ÈÚa Ï·‡ ; ¬»»¬»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿»∆

Á¯‰ ‡Ïa Bc‚kÏ˙k C¯‡a ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ ¿∆¿¿…«¿»»¿≈ƒ…»»¿…∆…∆
,˜ÈÁ¯Ó BÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ Bc‚k ‰BaL ÔBÚÓLƒ¿∆∆¿∆¿«¿««≈«¿ƒ
‡e‰L Ï˙k‰L ;ÌL Cl‰lÓ Ï‚¯‰ ÚBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»∆∆ƒ¿«≈»∆«…∆∆

ı¯‡‰ ˜efÁ CÈ¯ˆ BÈ‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt64. »≈«¿««≈»ƒƒ»»∆

חבירו 54) לכותל סמוך כותלו שהיה "מי במשנה: כב. שם
ארבע  ממנו הרחיק אלאֿאםֿכן אחר, כותל לו יסמוך לא -
(=הכותל  סמיך?" היכי "וקמא הקשו: שם ובגמרא אמות".
שהיה  מי קתני, "הכי רבא: ומתרץ סמך), האיך הראשון
כותל  לו יסמוך לא - אמות בארבע חבירו לכותל סמוך כותלו
מיגאש  ר"י ובפירוש מינכן, בכ"י שם הנוסחא (כן אחר"
גרסינן  ולא שם, סופרים בדקדוקי ראה מקורות. כמה ובעוד
"שרוחב  מיגאש: ר"י ופירשה ונפל"). אמות ארבע "ברחוק
שכתב  וכמו גאם, (כמין חבירו של כותלו לאורך סמוך כותלו
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שם  הרמ"א ובהגהת קנה, סימן ב'טור' ועיין שם. במשנה
יד. סעיףֿקטן שם הגר"א וביאור ה, סעיף

.‚ÔÈ˜ÈÁ¯Ó26ÌÈÁÙË ‰LÏL [Ï˙k‰ ÔÓ] ÌÈÁ¯‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆»≈«ƒƒ«…∆¿»¿»ƒ
‰BzÁz‰ ÌÈÁ¯‰ ÔÓ27Ô‰L ,28ÔÓ ‰Úa¯‡ ƒ»≈«ƒ««¿»∆≈«¿»»ƒ

‰BÈÏÚ‰29B˙B‡ „ÈÈ ‡lL È„k ,30‡lL È„k B‡ , »∆¿»¿≈∆…»ƒ¿≈∆…
ÌÈÁ¯‰ ÏB˜a epÏ‰·È31. ¿«¬∆¿»≈«ƒ

שם.26) המשנה, שהוזכר 27)המשך "השכב" הוא
גבי 28)במשנה. על זו אבנים משתי מורכבות שהריחיים

טפח. מהתחתונה קצרה שהעליונה "הרכב"29)זו, הוא
שם. ויש 30)שבמשנה, גדולים שהריחיים ובאופן יח. שם

רבה. תנודה כגון 31)בהם גדולה, תנודה שאין באופן
כ:). (שם קטנים בריחיים

.„ÔÈ˜ÈÁ¯Ó32ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ¯epz‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆««ƒ«…∆¿»¿»ƒ
B˙ÈÚ˜¯wÓ33B˙ÙOÓ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,34ÌÁÈ ‡lL È„k , ƒ«¿»ƒ∆≈«¿»»ƒ¿»¿≈∆…»≈

.Ï˙k‰«…∆

שם.32) המשנה, שבמשנה.33)סוף "הכליא" הוא
העליונה 34) ושפתו ומתקצר, ועולה מלמטה רחב שהתנור

טפח. הקרקעית מן פחותה

.‰Ô·‡35eaÏ˙iL „Ú ‰ÈÏÚ ÌÈ„‚a ‰kÓ Ò·Bk‰L ∆∆∆«≈«∆¿»ƒ»∆»«∆ƒ¿«¿
;B¯·Á ÏL Ï˙kÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ d˙B‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ -»ƒ¿«¿ƒ»«¿««ƒ…∆∆¬≈

ÔÈÊz ÌÈn‰ ,‰ÈÏÚ ‰kÓ Ò·Bk‰L ˙ÚaL36ÔÈ˜ÈfÓe ∆¿≈∆«≈«∆»∆»««ƒƒ»ƒ«ƒƒ
Ï˙kÏ37. «…∆

יט.).35) (שם אבוה בר רבה של ומימרא ואז 36)ברייתא
גדולה. יותר הרחקה צריכה ולפיכך למרחוק, אף נתזין הם
בה  ששורים יז.) (שם שבמשנה הכובסין" ל"נברכת בניגוד
בלבד, טפחים שלשה אלא להרחיק צורך שאין הבגדים

יט.). שם (גמרא א הלכה למעלה מכיון 37)כמבואר
(כמו  לבנים לכותל אבנים כותל בין רבינו הבדיל לא שכאן
בדבר  חילוק אין שכאן נראה - ו) הלכה להלן שחילק

בזה. חולקים שיש מיימוניות הגהות וראה (מגידֿמשנה),

.Â‡Ï38‡l‡ ,B¯·Á ÏL BÏ˙k „ˆa ÌÈÓ Ì„‡ ÔÈzLÈ …«¿ƒ»»«ƒ¿«»¿∆¬≈∆»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÁÙË ‰LÏL epnÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»ƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ·‡ Ï˙Îa Ï·‡ ;ÌÈ·Ï Ï˙Îa ?ÌÈ¯eÓ‡39˜ÈÁ¯È - ¬ƒ¿…∆¿≈ƒ¬»¿…∆¬»ƒ«¿ƒ
ÌÈ·‡‰ eÈ‰ Ì‡Â .ÁÙË40ÁÈÁˆ41ÔÈzLÓ - ÚÏÒ42 ∆«¿ƒ»»¬»ƒ¿ƒ«∆««¿ƒ

.‰˜Á¯‰ ‡Ïa Bcˆa¿ƒ¿…«¿»»

יט:38) שם הובאה פ"א, בבאֿבתרא שהם 39)תוספתא
יותר. הם 40)חזקים הכותל, עשוי מהם אלו, שאבנים

הגר"א  ביאור וראה אחר, פירוש שם ולרש"י הסלע. ממין
לז. ס"ק קנה, מזקת 41)סימן הרטיבות ואין מאוד, יבש

כלל. מותר,42)לה להשתין שרק רבינו מלשון כנראה
דעת  זו אין אך להרחיק. צריך רגלים מי של גומא אבל

כב. ס"ק שם סמ"ע וראה רבינו, לפי יוסף' ה'בית

.ÊÔÈ˜ÈÁ¯Ó43È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ C·BM‰Ó Ìlq‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆«À»≈«»«¿««¿≈
‰iÓp‰ ıt˜z ‡lL44Ìlq‰ ÁÈpnL ˙Úa45‰ÏÚ˙Â , ∆…ƒ¿…«¿ƒ»¿≈∆«ƒ««À»¿«¬∆

˙BÏÊBb‰ ÏÎ‡˙Â C·BMÏ46. «»¿…««»

במשנה.43) כב: עופות.44)שם הטורפת קטנה, חיה
פוסק 45) (שרבינו יוסי רבי שגם בידים, מזיק זה נקרא שאז

בזה. מודה ה"ה) פ"י לקמן אלא 46)כמותו, זה אין כי אם
אלא  פטרוהו לא - מלשלם פטור נזק והגורם בלבד, נזק גרם
אסור  - ההיזק לכתחילה לעשות אבל ההיזק, עשה כשכבר
הסולם, בעל של אינה כשהנמיה [והמדובר שם). (בגמרא
ראה  שהזיק, שורו כדין נזקה על הוא חייב שלו, היא שאם

א]. הלכה ממון נזקי מהלכות פ"א

.ÁÔÈ˜ÈÁ¯Óe47‰ÏÈÁÊn‰ ÔÓ Ï˙k‰ ˙‡48B¯·Á ÏL «¿ƒƒ∆«…∆ƒ««¿ƒ»∆¬≈
ÌB˜Ó ‰È‰iL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡49‰ÏÈÁÊn‰ ÏÚ·Ï «¿««¿≈∆ƒ¿∆»¿««««¿ƒ»

Û˜ÊÏ50Ôw˙Ïe ÌlÒ51ÏÈ‡B‰ ,BlL ‰ÏÈÁÊÓ52˜ÈÊÁ‰Â ƒ¿…À»¿«≈«¿ƒ»∆ƒ¿∆¡ƒ
da53. »

שם.47) המשנה, המחובר 48)המשך הגדול הצינור
הצינור  דרך החצר אל הגג מן המים יורדים ובו לגג, מסביב

ה. הלכה פ"ח למעלה וראה למעלה 49)הקטן. כי ואם
כדי  אלא למזחילה מתחת לבנות אסרו שלא מבואר שם
תחתיה, בבונה אלא אינו זה כל - הבנין את יערער שלא
הסמוך  בשטח בנייה אבל הסולם, לזקיפת מפריעה שאינה
(מגידֿמשנה). הסולם לזקיפת מפריעה למזחילה,

מהלכלוך 51)להעמיד.50) המזחילה את לנקות
המים. קילוח את שמעכבים בה, הנופלים והצרורות

ולא 52) טענה לא אלו בענינים צריך שלא לשיטתו, ורבינו
אחרים. ראשונים לשיטת בניגוד שנים, שלש חזקת

שמסביב 53) בשטח ולא במזחילה, אלא החזיק שלא ואף
המזחילה, את לתקן האפשרות לו תנתן לא אם - לה
כאן  ואין (מגידֿמשנה). כלום ממנה יהנה ולא תתקלקל

מיידי. היזק כאן אין שהרי נזק, הרחקת משום

.ËÔ·e‡¯54CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰L55ÔBÚÓL Ï˙ÎÏ56 ¿≈∆»»»¿»¿…∆ƒ¿
Ìb ÔÈÓk57Ï˙k „‚k ÈL Ï˙k ˙BOÚÏ Ô·e‡¯ ‡·e , ¿ƒ«»¿≈«¬…∆≈ƒ¿∆∆…∆

- ˙"Èa ÔÈÓk ÔÈÏ˙k ‰LÏM‰ ‰OÚiL „Ú ,ÔBÚÓLƒ¿«∆≈»∆«¿»¿»ƒ¿ƒ≈
Bc‚kÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ ÔBÚÓL È¯‰58Úa¯‡ ¬≈ƒ¿¿«≈»»«∆«¿ƒƒ¿∆¿«¿«

,·Á¯ ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa ÌB˜n‰ ‰È‰iL È„k ;˙Bn‡«¿≈∆ƒ¿∆«»≈¿≈«¿»ƒ»»
eLe„iL È„k59ÌÈ¯·c ‰na .ı¯‡‰ ˜fÁ˙˙Â ÌÈa¯ Ba ¿≈∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»»∆«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡60‰pb Ï˙Îa61B‡62¯ÈÚa ¯ˆÁ Ï˙Îa ¬ƒ¿…∆ƒ»¿…∆»≈¿ƒ
‰L„Á63‰B·e ,‰˜fÁ˙ ¯·k - ‰LÈ ¯ÈÚa Ï·‡ ; ¬»»¬»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿»∆

Á¯‰ ‡Ïa Bc‚kÏ˙k C¯‡a ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ ¿∆¿¿…«¿»»¿≈ƒ…»»¿…∆…∆
,˜ÈÁ¯Ó BÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ Bc‚k ‰BaL ÔBÚÓLƒ¿∆∆¿∆¿«¿««≈«¿ƒ
‡e‰L Ï˙k‰L ;ÌL Cl‰lÓ Ï‚¯‰ ÚBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»∆∆ƒ¿«≈»∆«…∆∆

ı¯‡‰ ˜efÁ CÈ¯ˆ BÈ‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt64. »≈«¿««≈»ƒƒ»»∆

חבירו 54) לכותל סמוך כותלו שהיה "מי במשנה: כב. שם
ארבע  ממנו הרחיק אלאֿאםֿכן אחר, כותל לו יסמוך לא -
(=הכותל  סמיך?" היכי "וקמא הקשו: שם ובגמרא אמות".
שהיה  מי קתני, "הכי רבא: ומתרץ סמך), האיך הראשון
כותל  לו יסמוך לא - אמות בארבע חבירו לכותל סמוך כותלו
מיגאש  ר"י ובפירוש מינכן, בכ"י שם הנוסחא (כן אחר"
גרסינן  ולא שם, סופרים בדקדוקי ראה מקורות. כמה ובעוד
"שרוחב  מיגאש: ר"י ופירשה ונפל"). אמות ארבע "ברחוק
שכתב  וכמו גאם, (כמין חבירו של כותלו לאורך סמוך כותלו
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כנגד  אחר כותל לו יסמוך לא המשנה) ובפירוש כאן רבינו
(בית) ממנו לעשות חבירו של כתלו אורך כנגד ארכו,
וכסףֿמשנה  מגידֿמשנה ועיין רבינו, (כדברי [בי"ת]"

לב). ס"ק קנה, סימן צריך 55)והגר"א לא הצד ומן
הנ"ל. גמרא (=דריסה), דוושא חוסר משום בו שאין הרחקה,

הצד"). מן עסקינן, במאי "הכא שם: ולשמעון 56)(ועוד
היה  לא ראובן של שכותל כיון זה, כותל לבנות מותר היה

ע. הערה להלן וראה ל"ך"57)אז, דומה יוונית, אות
שמעון.58)עברית. של כותלו ויש 59)מכנגד שידרסו.

המלך, מן הקרקע שניהם כשקנו כאן שהמדובר מפרשים,
הכותל  מן חוץ קרקע אמות ארבע להם נשתעבדו שבסתמא

(מגידֿמשנה). דוושא ורבי 60)לשם רב בדברי שם,
שלא 61)אושעיא. בפנים,מתוך בגינה ללכת מרבים

גינה). כותל אלא ד"ה שם (רש"י מבחוץ דישה היא צריכה
לרב.62) אף חנינא, בר יוסי רבי הכרעת ולפי אושעיא, רבי
ונקראת 63) הקרקע, את כהוגן לדוש הספיקו לא שעדיין

וראה  יג, סעיף קנה סימן (רמ"א שנה חמשים עד חדשה
לג). ס"ק שם היא,64)סמ"ע יפה שסברא הראב"ד כתב

מי  קתני, "הכי למעלה: שהובאה מיגאש, ר"י נוסחת ולפי
מפורש  - אמות" בארבע חבירו לכותל סמוך כותלו שהיה
היה  שאם הרי אמות, ארבע היה חבירו של שהכותל בגמרא
קנה  סימן (הגר"א "דוושא" דין בו אין - אמות מארבע פחות

במגידֿמשנה). וראה לו, ס"ק

.ÈÈÓ65¯Ba ¯tÁÏ ‡aL66¯ˆÓÏ CÓÒÏ e‰„O ÛBÒa ƒ∆»«¿…¿»≈ƒ¿…¿∆∆
B¯·Á67˙B¯B·Ï ÈeOÚ BÈ‡ B¯·Á ‰„O Ì‡ :68- ¬≈ƒ¿≈¬≈≈»¿

B„Èa ˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,CÓBÒ69B¯·Á CÏnÈ Ì‡Â . ≈¿≈»ƒ¿¿»¿ƒƒ»≈¬≈
¯Ba‰ Ï˙k ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - Bcˆa ¯Ba ¯tÁÏ«¿…¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ…∆«
˙B¯Ba‰ ÈL ÏÏÁ ÔÈa ‡‰iL „Ú ,ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«∆¿≈≈¬«¿≈«

ÌÈÁÙË ‰ML70Ì‡Â .71‰ÈeOÚ B¯·Á ‰„O ‰˙È‰72 ƒ»¿»ƒ¿ƒ»¿»¿≈¬≈¬»
CÓBÒ BÈ‡ - ˙B¯B·Ï73˜ÈÁ¯iL „Ú ,74¯ˆn‰ ÔÓ ¿≈≈«∆«¿ƒƒ«∆∆

- ¯tÁÏ B¯·Á ‡B·iLÎe .¯tÁÈÂ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿«¿…¿∆»¬≈«¿…
.¯tÁÈÂ e‰„O CB˙a ÌÈÁÙË ‰LÏL ‡e‰ Ìb ˜ÈÁ¯È«¿ƒ«¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿…

יז:65) ההיזק 66)בבאֿבתרא וכל מים, בלי בור היינו
א. הערה למעלה וראה בלבד, החפירה עצם הוא

בור.67) שם אין ולחבירו חבירו. בית 68)לגבול שהוא
בידים. אותו משקים ואין גשמים, במי לו שדי הבעל,

בור.69) לחפור פעם וירצה ימלך שמא כיון 70)בטענה,
להרחיק  השני צריך - בהיתר וסמך כדין, עשה שהראשון
ויש  אביי). ד"ה יז: (שם ה'תוספות' כתבו וכן כשיעור,
זה, בגלל לסבול מחוייב שאינו לטעון יכול שזה אומרים,
(מגידֿמשנה). הרחקה בלי לחפור לזה ונתן מקודם שוויתר

השני.71) הלשון וכפי כאביי, ולא בית 72)כרבא כגון
בידים. אותה להשקות שצריך שלא 73)השלחין, מכיון

אלא  שם, הניזק עוד כשאין למצר סמיכה דין רבינו הזכיר
המגידֿמשנה  סובר - ההרחקות ביתר ולא בלבד בבור
ביתר  ולא כרבא, הלכה בבור שרק ד) הלכה (למעלה
את  להרחיק הניזק שעל יוסי כרבי שהלכה לפי ההרחקות,
אז  המזיק), של (=חיציו דיליה" "גירי זהו אם ורק עצמו,
לומר  איֿאפשר קיים, הנזק שאין זמן וכל להרחיק, הוא חייב
החפירה  שעצם בגמרא אמרו בבור ורק שלו, חצים הם שאלו

ולא  כותל לא בה לחבירו אין אם אפילו חבירו, לקרקע מזיק
והגהות  יחפור, לא ד"ה יז. שם 'תוספות' וראה בור,

כאן. ולחםֿמשנה ב, אות כאן הזכיר 74)מיימוניות לא
בבור  מדובר שכאן לפי א, בהלכה כמו הסיד ענין רבינו כאן
וכל  אחרים, לתשמישים עשוי שהוא מים, בו שאין ריק
שבמשנה, הראשונה הבבא וזוהי החפירה. אלא אינו ההיזק

א. והערה א הלכה למעלה ראה יחפור, לא פרק בתחילת

.‡È˙Èa‰75ÌÈL ÏL ‰iÏÚ‰Â76ÏÚa ‰OÚÈ ‡Ï - ««ƒ¿»¬ƒ»∆¿«ƒ…«¬∆««
ÂÈab ÏÚ BÏ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B˙Èa CB˙a ¯epz ˙Èa‰77 ««ƒ«¿≈∆»ƒ≈≈««»

d·b78˙Bn‡ Úa¯‡79ÔÎÂ .80‰iÏÚ‰ ÏÚa „ÈÓÚÈ ‡Ï …««¿««¿≈…«¬ƒ««»¬ƒ»
‰·ÈÊÚÓ ÂÈzÁz eÈ‰iL „Ú ,¯epz81ÌÈÁÙË ‰LÏL82. ««∆ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿»¿»ƒ

‰¯ÈÎ·e83ÁÙË -84Ì‡Â .85ÌÈÓBzÁ ÏL ¯epz86‡e‰ ¿ƒ»∆«¿ƒ«∆«¿ƒ
ÏL ‰¯ÈÎ·e .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÂÈzÁz ‡‰iL CÈ¯ˆ -»ƒ∆¿≈«¿»«¿»»¿»ƒ¿ƒ»∆
˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈÁÙË ‰LÏL - ÔÈÓBzÁ«¿ƒ¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

¯eÚM‰87‰Ó ÌlLÓ - ‰˜Èf‰Â L‡‰ ˙‡ˆÈ Ì‡ , «ƒƒ»»»≈¿ƒƒ»¿«≈«
‰˜Èf‰M88¯‡a˙iL BÓk ,89BÓB˜Óa90. ∆ƒƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

במשנה.75) כ: וכן 76)שם זה, על זה מעכבים ושניהם
(ולא  אדם יעמוד לא ד"ה סא: בבאֿקמא ה'תוספות' פירשו
מעכבים, העיר שבני יעמיד, לא ד"ה שם רש"י כפירוש

אחד). אדם של כולו הוא שהבית מפי 77)והיינו, היינו,
כן). אם אלא ד"ה שם, לב"ב (רש"י התקרה עד התנור

שם).78) (רש"י ריק (רש"י 79)חלל התקרה תשרף שלא
בידים  כמזיק הוא הרי הנ"ל, כשיעור הרחיק לא ואם שם).
פד, הערות להלן עוד וראה א, ס"ק קנה סימן החושן' ('קצות

פז). שם.80)פה, התקרה.81)משנה, של הטיח 
התקרה 82) תשרף שלא ממנו, למעלה אמות ארבע כן וכמו

תחתיו). שיהא עד ד"ה שם עשוי 83)(רש"י "בנין הוא
לרבינו), המשניות (פירוש קדרות" שתי בו ששופתין לבשל,

כלֿכך. גדולה האש גם 84)ואין צריך למעלה, אבל למטה.
ב). ס"ק קנה סימן (סמ"ע אמות ארבע ברייתא 85)בכירה

משנתנו. את סותרת תהא שלא אביי, אותה שפירש וכפי שם,
בדנחתומין).86) ד"ה שם (רש"י תדירות ביתר בו שמסיקים
עו).87) הערה למעלה (ראה בידים כמזיק כדעת 88)ואינו

שם. הרי"ף פסק וכן שמעון. כרבי ולא שם, במשנה חכמים
שזו  פטור, - והזיקה ועברה כראוי האש "הרחיק שאם ואע"פ
ב), הלכה ממון נזקי מהלכות (פי"ד היא" שמים בידי מכה
כראוי, הרחיק שם - במשנה סא: בבבאֿקמא שמעון כרבי
הרחיק  שלא כאן אבל "אש", של היזק מכלל גם שיצא באופן
אבל  המזיק", "אדם מכלל אלא יצא לא אמות, ארבע אלא
בבבאֿ רי"ף ועיין שם, החושן' ('קצות יצא לא "אש" מכלל

שם). נכון].89)קמא וכן "שנתבאר", הביא עוז [במגדל
ועברה 90) כראוי, הרחיק לא שאם שם, ממון נזקי [בהלכות

לשלם]. חייב - והזיקה האש

.·ÈÈÓ91¯ˆB‡ ˙Áz ˙eÁ BÏ ‰˙È‰L92‡Ï - B¯·Á ƒ∆»¿»¬«««¬≈…
‰OÚÈ93ÌBzÁ ‡Ï da94Úaˆ ‡ÏÂ95.¯˜a ˙Ù¯ ‡ÏÂ «¬∆»…«¿¿…«»¿…∆∆»»

‡zÒtÒ‡ ÌL ÒÈÎÈ ‡ÏÂ96ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ97 ¿…«¿ƒ»«¿«¿»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ
ÌÁ‰L ÈtÓ ,‰a¯‰ ÌÁ Ï·‰ Ì‰Ó ‰ÏBÚL98„ÈÒÙÓ ∆∆≈∆∆∆««¿≈ƒ¿≈∆«…«¿ƒ

¯ˆB‡‰ ˙B¯t99Ì‡ ,CÎÈÙÏ .100ı¯‡a ÔÈÈ ¯ˆB‡ ‰È‰ ≈»»¿ƒ»ƒ»»««ƒ¿∆∆
B„ÈÒÙÓ ÌÁ‰ ÔÈ‡L ,Ï‡¯OÈ101-‰OBÚ ‰Ê È¯‰ ƒ¿»≈∆≈«…«¿ƒ¬≈∆∆
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Ï·‡ ;‰ˆ¯iL L‡ ˙Î‡ÏÓ Ïk B˙eÁa102‰OÚÈ ‡Ï «¬»¿∆∆≈∆ƒ¿∆¬»…«¬∆
¯˜a ˙Ù¯103Ì‡Â .ÔÈi‰ ÁÈ¯ „ÈÒÙnL ÈtÓ ,104e˜ÊÁ‰ ∆∆»»ƒ¿≈∆«¿ƒ≈«««ƒ¿ƒÀ¿¿

Ba ‡ˆBiÎÂ ÌBzÁpÏ B‡ ˙Ù¯Ï ‰lÁ˙a ˙eÁ‰105, «¬ƒ¿ƒ»»∆∆««¿¿«≈
- ¯ˆB‡ B˙iÏÚ ˙BOÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ck ¯Á‡Â¿««»»»««»¬ƒ»«¬¬ƒ»»

B„Èa ˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡106. ≈»ƒ¿¿»

שם.91) המשנה, תבואה,92)סוף בה שאוצרים עלייה,
שאין  ותמרים, רימונים לשומשמין, (פרט וכדומה ויין שמן

להלן). ראה להם, מזיק "לא 93)החום שם: במשנה
הרשב"ם  בשם קנה) (סימן ה'טור' כתב ולפיכך יפתח",
צבעים  של או נחתומים של חנות לו היתה אם שאפילו
האוצר, שתחת לבית חנות אותה לפתוח אסור אחר, בבית
סעיף  (שם, הרמ"א הביא וכן למקום. ממקום עובר שההבל
ולא  "יעשה", וכתב המשנה, מלשון שינה ורבינו בהגהה). ב
אבל  אסור, בה לעשות שדווקא יתכן ולפי"ז "יפתח". כתב
איסור. אין - האוצר שתחת לבית אחרת חנות לפתוח

נחתומין".94) של "חנות שם: מעבדה 95)במשנה,
שם: ובמשנה הרבה. מסיקים בה שגם צבע, לעשיית

צבעין". של הביאה 96)"[חנות] שלא תבואה שחת,
שם). ששת, רב של (מימרא בקר כרפת והיא שליש,

גם 97) יש שבה אלא הבל, עולה בקר מרפת שאף כנראה
לחםֿמשנה. ראה רע, ה'תוספות'98)ריח גם כתבו כן

אוצר) ד"ה (שם כרש"י ולא יפתח). לא ד"ה יח, (שם
להם". קשה "שהעשן חוץֿלארץ 99)שפירש: של יין אף

וראה  שם), יוסף רב של (מימרא לו מזיק שהחום בכלל
שם.100)להלן. וברייתא הישראלי 101)משנה שהיין

משביחו, עוד ואדרבא מפסידו החום ואין חריף, הוא
(שם). לו מזיק הנר חום שאף מחו"ל, ביין משא"כ

שם.102) וברייתא רע.103)במשנה והשמיט שריחה
לענין  בקר לרפת שדומה שאע"פ "אספסתא", כאן רבינו
וראה  (לחםֿמשנה, רע ריח לענין דומה אינה - החום

ח). ס"ק שם שם.104)בסמ"ע בברייתא 105)ברייתא

ביתר  הוא הטעם אותו אך בקר. רפת אלא נזכרה לא שם
היתה). ואם ד"ה יח. (שם ה'תוספות' גם כתבו וכן הדברים.

קודמת 106) בקר רפת היתה "אם נאמר: שם, בברייתא
אינו  האוצר, את פתח שזה לאחר שאף הרי מותר". - לאוצר

הרפת. את לסלק זה צריך

.‚È„ak107ıa¯Â ˙Èa‰ ÏÚa108B‡ ,B˙iÏÚ109‰a¯L ƒ≈««««ƒ¿ƒ≈¬ƒ»∆ƒ»
˙BBlÁ da110‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â ,¯ˆB‡ Ba ˙BOÚÏ È„k , »«¿≈«¬»¿»«∆¿»»

B‡ ;¯ˆB‡Ï ˙B¯t ÒÈÎiL Ì„˜ ¯epz111ÏÈÁ˙‰L «…∆∆«¿ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ
ÔÈÓLÓeL ¯ˆ‡Ï112‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óz B‡ ÌÈBn¯ B‡ ∆¡…¿¿ƒƒƒ¿»ƒ¿«≈

Ô‰a113;ÔÈhÁ‰ ¯ˆ‡L Ì„˜ ¯epz‰ ‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â , »∆¿»«∆¿»»««…∆∆»««ƒƒ
B‡114˙eÁ‰ ÏÚa ‰OÚL115‰lÁÓ116dab ÏÚ ∆»»«««¬¿ƒ»««»

ÏÚa el‡ ÏÎa - ¯ˆB‡‰ ÔÈ·e ˙eÁ‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈«¬≈»»¿»≈««
ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆB‡117‡ˆBiÎÂ ¯epz ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â , »¿«≈»»¿ƒ»«¿»»«¿«≈

.el‡ ÏÎa ¯epz‰ ¯ÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ¯ˆB‡‰ ÏÚa ÔÈ‡ - Ba≈««»»»¿»ƒ««¿»≈

נפתרו.107) שלא בעיות, של שורה כ: זילף 108)שם
הרצפה. פני על של 109)מים ושתיהן שם, בעיא זו גם

לחלונות.110)אביי. אור להרבה זקוק והאוצר
שם.111) יהושע, דרב בריה הונא רב של אין 112)בעיא

שם. בגמרא שלנו להם 113)בגירסא מזיק החום שאין
י). ס"ק שם שם.114)(סמ"ע אביי, של בעיא היא זו אף

האוצר.115) בעל הכל עשה פירושו 116)ובקודמים זהו
ר"ח  פירשו וכן (שם). ביתו" גבי על עלייה ל"בנה רבינו של
בנה  האוצר שבעל פירש ורש"י (מגידֿמשנה). מיגאש ור"י

שם. עיין בכיבד 117)אותה, נפתרו: שלא בעיות שכולן
השני. הוא ומי הראשון להיות זכה מהם מי וריבה, וריבץ
אין  ועשה עבר ואם לכתחילה, לעשות לו אין ומספק

מספק. מעשיו מבטלים



zeevnd xtq m"anx ixeriyzah c"iÎ'g -t"yz'd

ה'תש"פ  טבת ח' ראשון יום

פח. תעשה לא מצות לג. עשה מצות
קסד. קסג. עג. פז.

― הל"ג ללּבׁשהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
יעבדּו ואחרּֿכ ּולתפארת, לכבֹוד מיחדים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּבגדים
לאהרן בגדיֿקדׁש "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבּמקּדׁש,

ּולתפארת" לכבֹוד אחי(a ,gk zeny)ּתקריב "ואתּֿבניו ; ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּכּתנת" g)והלּבׁשּתם ,hk my),:ּכהּנה ּבגדי הם ואּלּו ְְְְְְֳִִֵֵֵַָָֹֻֻ

ּבגדים `cet,ׁשמנה ,oyg ,hpa` ,ztpvn ,miqpkn ,zpzk) ְְִָָֹ
(uive lirnהדיֹוט לכהן וארּבעה ּגדֹול (zpzk,לכהן ְְְְְֵֵֶַָָָֹֹ

(hpa` ,zrabn ,miqpknּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד וכלּֿפעם .ְְֵֵֶַַָָֹ
― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה המיחדים ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻמןֿהּבגדים
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ּפסּולה; ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָעבֹודתֹו
ּבגמרא אֹותֹו מנּו וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻרצֹוני

לא(bt.)סנהדרין זה ועל ׁשמים. ּבידי מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
וג אבנט אתם "וחגרּת ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ֹו'ּבא ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּכהּנה" להם h)והיתה ,my)ּבפרּוׁשֹו ּובא ,(:bt oixcdpq): ְְְְֵֶָָָָָֻ
ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ― עליהם ׁשּבגדיהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻ"ּבזמן
ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם אין ― ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻעליהם

cr)לקּמן dyrz `l)ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ׁשּזר ְְְְִִֵֶֶַָָָָ
g)ּבספרא ,g `xwie)ּפרׁשה" ― אתֿהחׁשן" עליו "וּיׂשם : ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

יֹום יֹום לׁשרּות לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה ְְְְְְְְִִִֵַָָָָזֹו
זהב ּבבגדי מׁשּמׁש ּבכלֿיֹום הּכּפּורים. יֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּולׁשרּות

(adfn odipia yiy meiÎmei ly micba dpeny)הּכּפּורים ּוביֹום ,ְִִַ
לבן" ּבבגדי hpa`e)מׁשּמׁש ztpvn ,miqpkn ,zpzk :drax`). ְְְִֵֵַָָ
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Ï·‡ ;‰ˆ¯iL L‡ ˙Î‡ÏÓ Ïk B˙eÁa102‰OÚÈ ‡Ï «¬»¿∆∆≈∆ƒ¿∆¬»…«¬∆
¯˜a ˙Ù¯103Ì‡Â .ÔÈi‰ ÁÈ¯ „ÈÒÙnL ÈtÓ ,104e˜ÊÁ‰ ∆∆»»ƒ¿≈∆«¿ƒ≈«««ƒ¿ƒÀ¿¿

Ba ‡ˆBiÎÂ ÌBzÁpÏ B‡ ˙Ù¯Ï ‰lÁ˙a ˙eÁ‰105, «¬ƒ¿ƒ»»∆∆««¿¿«≈
- ¯ˆB‡ B˙iÏÚ ˙BOÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ck ¯Á‡Â¿««»»»««»¬ƒ»«¬¬ƒ»»

B„Èa ˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡106. ≈»ƒ¿¿»

שם.91) המשנה, תבואה,92)סוף בה שאוצרים עלייה,
שאין  ותמרים, רימונים לשומשמין, (פרט וכדומה ויין שמן

להלן). ראה להם, מזיק "לא 93)החום שם: במשנה
הרשב"ם  בשם קנה) (סימן ה'טור' כתב ולפיכך יפתח",
צבעים  של או נחתומים של חנות לו היתה אם שאפילו
האוצר, שתחת לבית חנות אותה לפתוח אסור אחר, בבית
סעיף  (שם, הרמ"א הביא וכן למקום. ממקום עובר שההבל
ולא  "יעשה", וכתב המשנה, מלשון שינה ורבינו בהגהה). ב
אבל  אסור, בה לעשות שדווקא יתכן ולפי"ז "יפתח". כתב
איסור. אין - האוצר שתחת לבית אחרת חנות לפתוח

נחתומין".94) של "חנות שם: מעבדה 95)במשנה,
שם: ובמשנה הרבה. מסיקים בה שגם צבע, לעשיית

צבעין". של הביאה 96)"[חנות] שלא תבואה שחת,
שם). ששת, רב של (מימרא בקר כרפת והיא שליש,

גם 97) יש שבה אלא הבל, עולה בקר מרפת שאף כנראה
לחםֿמשנה. ראה רע, ה'תוספות'98)ריח גם כתבו כן

אוצר) ד"ה (שם כרש"י ולא יפתח). לא ד"ה יח, (שם
להם". קשה "שהעשן חוץֿלארץ 99)שפירש: של יין אף

וראה  שם), יוסף רב של (מימרא לו מזיק שהחום בכלל
שם.100)להלן. וברייתא הישראלי 101)משנה שהיין

משביחו, עוד ואדרבא מפסידו החום ואין חריף, הוא
(שם). לו מזיק הנר חום שאף מחו"ל, ביין משא"כ

שם.102) וברייתא רע.103)במשנה והשמיט שריחה
לענין  בקר לרפת שדומה שאע"פ "אספסתא", כאן רבינו
וראה  (לחםֿמשנה, רע ריח לענין דומה אינה - החום

ח). ס"ק שם שם.104)בסמ"ע בברייתא 105)ברייתא

ביתר  הוא הטעם אותו אך בקר. רפת אלא נזכרה לא שם
היתה). ואם ד"ה יח. (שם ה'תוספות' גם כתבו וכן הדברים.

קודמת 106) בקר רפת היתה "אם נאמר: שם, בברייתא
אינו  האוצר, את פתח שזה לאחר שאף הרי מותר". - לאוצר

הרפת. את לסלק זה צריך

.‚È„ak107ıa¯Â ˙Èa‰ ÏÚa108B‡ ,B˙iÏÚ109‰a¯L ƒ≈««««ƒ¿ƒ≈¬ƒ»∆ƒ»
˙BBlÁ da110‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â ,¯ˆB‡ Ba ˙BOÚÏ È„k , »«¿≈«¬»¿»«∆¿»»

B‡ ;¯ˆB‡Ï ˙B¯t ÒÈÎiL Ì„˜ ¯epz111ÏÈÁ˙‰L «…∆∆«¿ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ
ÔÈÓLÓeL ¯ˆ‡Ï112‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óz B‡ ÌÈBn¯ B‡ ∆¡…¿¿ƒƒƒ¿»ƒ¿«≈

Ô‰a113;ÔÈhÁ‰ ¯ˆ‡L Ì„˜ ¯epz‰ ‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â , »∆¿»«∆¿»»««…∆∆»««ƒƒ
B‡114˙eÁ‰ ÏÚa ‰OÚL115‰lÁÓ116dab ÏÚ ∆»»«««¬¿ƒ»««»

ÏÚa el‡ ÏÎa - ¯ˆB‡‰ ÔÈ·e ˙eÁ‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈«¬≈»»¿»≈««
ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆB‡117‡ˆBiÎÂ ¯epz ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â , »¿«≈»»¿ƒ»«¿»»«¿«≈

.el‡ ÏÎa ¯epz‰ ¯ÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ¯ˆB‡‰ ÏÚa ÔÈ‡ - Ba≈««»»»¿»ƒ««¿»≈

נפתרו.107) שלא בעיות, של שורה כ: זילף 108)שם
הרצפה. פני על של 109)מים ושתיהן שם, בעיא זו גם

לחלונות.110)אביי. אור להרבה זקוק והאוצר
שם.111) יהושע, דרב בריה הונא רב של אין 112)בעיא

שם. בגמרא שלנו להם 113)בגירסא מזיק החום שאין
י). ס"ק שם שם.114)(סמ"ע אביי, של בעיא היא זו אף

האוצר.115) בעל הכל עשה פירושו 116)ובקודמים זהו
ר"ח  פירשו וכן (שם). ביתו" גבי על עלייה ל"בנה רבינו של
בנה  האוצר שבעל פירש ורש"י (מגידֿמשנה). מיגאש ור"י

שם. עיין בכיבד 117)אותה, נפתרו: שלא בעיות שכולן
השני. הוא ומי הראשון להיות זכה מהם מי וריבה, וריבץ
אין  ועשה עבר ואם לכתחילה, לעשות לו אין ומספק

מספק. מעשיו מבטלים



zeevnd xtq m"anx ixeriyzah c"iÎ'g -t"yz'd

ה'תש"פ  טבת ח' ראשון יום

פח. תעשה לא מצות לג. עשה מצות
קסד. קסג. עג. פז.

― הל"ג ללּבׁשהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
יעבדּו ואחרּֿכ ּולתפארת, לכבֹוד מיחדים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּבגדים
לאהרן בגדיֿקדׁש "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבּמקּדׁש,

ּולתפארת" לכבֹוד אחי(a ,gk zeny)ּתקריב "ואתּֿבניו ; ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּכּתנת" g)והלּבׁשּתם ,hk my),:ּכהּנה ּבגדי הם ואּלּו ְְְְְְֳִִֵֵֵַָָֹֻֻ

ּבגדים `cet,ׁשמנה ,oyg ,hpa` ,ztpvn ,miqpkn ,zpzk) ְְִָָֹ
(uive lirnהדיֹוט לכהן וארּבעה ּגדֹול (zpzk,לכהן ְְְְְֵֵֶַָָָֹֹ

(hpa` ,zrabn ,miqpknּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד וכלּֿפעם .ְְֵֵֶַַָָֹ
― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה המיחדים ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻמןֿהּבגדים
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ּפסּולה; ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָעבֹודתֹו
ּבגמרא אֹותֹו מנּו וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻרצֹוני

לא(bt.)סנהדרין זה ועל ׁשמים. ּבידי מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
וג אבנט אתם "וחגרּת ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ֹו'ּבא ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּכהּנה" להם h)והיתה ,my)ּבפרּוׁשֹו ּובא ,(:bt oixcdpq): ְְְְֵֶָָָָָֻ
ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ― עליהם ׁשּבגדיהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻ"ּבזמן
ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם אין ― ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻעליהם

cr)לקּמן dyrz `l)ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ׁשּזר ְְְְִִֵֶֶַָָָָ
g)ּבספרא ,g `xwie)ּפרׁשה" ― אתֿהחׁשן" עליו "וּיׂשם : ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

יֹום יֹום לׁשרּות לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה ְְְְְְְְִִִֵַָָָָזֹו
זהב ּבבגדי מׁשּמׁש ּבכלֿיֹום הּכּפּורים. יֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּולׁשרּות

(adfn odipia yiy meiÎmei ly micba dpeny)הּכּפּורים ּוביֹום ,ְִִַ
לבן" ּבבגדי hpa`e)מׁשּמׁש ztpvn ,miqpkn ,zpzk :drax`). ְְְִֵֵַָָ

מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּוכבר
אמרם והּוא `zenÎixg)עׂשה, `xtq)אהרן ׁשאין "ּומּנין : ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ
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אתֿמׁשה" ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש cl)לֹומר: ,fh `xwie). ֲִֶֶֶַַַַַָֹ
― הּיפי ּבתכלית ׁשהם אףֿעלּֿפי אּלּו, ׁשּבגדים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכלֹומר,
היקרֹות מןֿהאבנים וזּולתן ויׁשפה ׁשהם ואבני זהב ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹׁשהם
ׁשּצּוה הּמצוה, לקּיּום אּלא ּבהם, להתנאֹות יתּכּון לא ―ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּתמיד אּלּו ּבגדים ׁשּילּבׁש והיא, ּבלבד; אתֿמׁשה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹה'
ב' ּבפרק ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻּבּמקּדׁש.

ּכּפּורים(gi.)מּזבחים ּבמּסכת ar.)ּובמקֹומֹות :`r)וסּכה ְְְְִִִִִֶֶַָָֻ
(.d).

― הפ"ח ּפיהּמצוה מּלקרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
(zty)ּוגבּול סֹוף ּכמֹו ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן ְְְְִִֵֶֶָָָֹמעיל

(eiccv ipyn ,bx`d ztyk)ּכפי" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִֶַָ
יּקרע" לא יהיהּֿלֹו al)תחרא ,gk zeny)והּקֹורעֹו , ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

מלקּות. חּיב ― ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵַַַַָָָּבּמסּפרים

― הפ"ז מהסירהּמצוה ׁשהזהרנּו (cixtdl)האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
החׁשן "ולאֿיּזח יתעּלה: אמרֹו והּוא האפֹוד, מעל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחׁשן

האפֹוד" gk)מעל ,my)ּובסֹוף לֹו. מחּבר יהיה אּלא , ְְְִֵֵֶֶַָָָֻ
והא(k`.)מּכֹות מלקּות: מחּיבי ּכׁשהזּכירּו ּגםּֿכן, אמרּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ

מ"ּלאֿיּזח מהכא ואזהרּתיּה אתֿהחׁשן? מזח ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאיּכא
לֹוקה. ― ׁשהּמזח ל נתּבאר הּנה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחׁשן"

― הע"ג לּמקּדׁשהּמצוה מּלהּכנס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשל ּבמּצב ּכׁשאנחנּו הּתֹורה מּדיני ּדבר ּבׁשּום להֹורֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאֹו
וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר "יין יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשכרּות,
וגֹו'" יׂשראל אתּֿבני ּולהֹורת וגֹו' מֹועד אלֿאהל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹּבבאכם

(`iÎh ,i `xwie)הּתלמּוד ּולׁשֹון .(.gl xifp)רביעית "ׁשתה : ְְְִִַַָָ
(oii):והּוא חּלּוק, הּזה הּלאו ּבענׁש ויׁש יֹורה". ְְְִֵֶֶֶַַַָֹאל

עם ולּמזּבח האּולם מּבין להּכנס להם אסּור יין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשתּויי
ּכׁשהּוא עבד ואם מלקּות; חּיב ― נכנס ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּכלֿההיכל,
מן ּדבר ׁשתה ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ― ְִִִִִֵַָָָָָָָָָׁשתּוי

(x`W),ּבלבד מלקּות חּיב ― ועבד לּיין ּפרט המׁשּכרים §¨ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָ
ּכהן ׁשהּוא ּבין ׁשתּוי, ּכׁשהּוא ׁשּמֹורה וכלֿמי מיתה; ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹלא
ׁשתּוי ׁשהּוא ּבין לאו, על עֹובר הּוא הרי ― יׂשראל ְְֲִֵֵֵֵֶַָָאֹו

ספרא ּולׁשֹון המׁשּכרין. ׁשאר אֹו ipiny)יין zyxt)יין" : ְְְְְִִִִַַַַָָ
מׁשּכרין? ׁשאר לרּבֹות מּנין יין. אּלא לי אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָאלּֿתׁשּת",
הּיין על יין? נאמר לּמה ּכן אם "וׁשכר". לֹומר: ְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּתלמּוד

ּבאזהרה" ּכלֿהמׁשּכרין ׁשאר ועל וׁשם(zewlna)ּבמיתה . ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָ
ׁש "מּנין ּתלמּודאמרּו: עבֹודה? ּבׁשעת אּלא חּיב אינֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

וׁשם מֹועד". אלֿאהל ּבבאכם אּת ּובני אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלֹומר:
ההֹוריה על מיתה חּיבין יׂשראל יהיּו "יכֹול ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָאמרּו:
אּתה תמתּו", ולא וגֹו' אּת ּובני "אּתה לֹומר: ְְְִֶַַַַָָָָָֹֻּתלמּוד
ההֹוריה". על מיתה חּיבין יׂשראל ואין ּבמיתה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּובני

מּכרתֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(bi:)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הקס"ג הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבׂשערם מנּולים ּכׁשהם לּמקּדׁש xry)מּלהּכנס ilcebn), ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

אתֿ ּומסּדרים מקּבצים ׁשאינם האבלים ׁשעֹוׂשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכדר

אלּֿתפרעּו" "ראׁשיכם יתעּלה: אמרֹו והּוא (my,ׂשערם, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
(eּוביחזקאל ּפרּוע. תרּבּון לא הּתרגּום: אמר ,(k ,cn) ְְְִֵֵֶַַַַַָָ

יתעּלה אמרֹו וכן יׁשּלחּו". לא "ּופרע ואמר: ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבאר
פרּוע" יהיה "וראׁשֹו dn)ּבּמצרע: ,bi `xwie)אמרּו ְְְְִֶַַָָָֹֹ

"ראׁשיכם ספרא: לׁשֹון ועֹוד ּפרע". "יגּדל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבספרא:
ּבכהן זה לאו נכּפל ּוכבר ּתגּדלּו. אל ― ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹאלּֿתפרעּו"

יפרע" לא "אתֿראׁשֹו ואמר: i)ּגדֹול ,`k my)וכפל . ְְְִֶַַָָָָֹֹ
ּולאיתמר לאלעזר ׁשאמר ׁשּזה ּתחׁשֹוב ׁשּלא ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,
אבל ּבלבד, הּמת מחמת ׁשהּוא אלּֿתפרעּו", ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"ראׁשיכם
ּבאר לפיכ מּתר; יהיה אבלּות ּדר ׁשּלא ּכן עׂשה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻאם
נאה. ׁשּיהא ּכדי העבֹודה מחמת ׁשהּוא ּגדֹול ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבכהן
ּכׁשהּוא ׁשּמׁש אם ּכלֹומר: ּבמיתה, זה לאו על ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוהעֹובר

ׁשּבמיתה אּלּו ּובכלל ראׁש. bt.)ּפרּוע oixcdpq ,`ztqez) ְְְִִֵֶַַָֹ
תמתּו" "ולא ׁשּנאמר: ראׁש, e)ּפרּועי ,i my)אם אבל ; ְְֱֲִֵֶֶַָָֹֹֻ

זה הרי ― עבד ּדלא ראׁש ּפרּוע והּוא לּמקּדׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹנכנס
ּבמיתה. לא ְְְִַָָָֹּבאזהרה,

― הקס"ד הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
"ּובגדיכם אמרֹו: והּוא ּבגדים, קרּועי לּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָמּלהּכנס

ו תמתּו"לאֿתפרמּו "ּבגדיכם(my)לא ספרא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִִֵֶָָֹֹֹֻ
נכּפל זה לאו וגם ּבגדיכם". ּתקרעּו אל ― ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלאֿתפרמּו

יפרם" לא "ּובגדיו ּגדֹול: i)ּבכהן ,`k my)ׁשּכהן ודע . ְְְְִֵֵֶַָָָֹֹֹֹ
ּבגדיו לקרֹוע לֹו אסּור העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּגדֹול
הּזה. אתֿהּלאו ּכפל זֹו ּתֹוספת ּובגלל לֹו, ׁשּמת מת ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעל

`xen)ּובספרא zyxt)יפרם לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו : ְְְְְִִִָָָָֹֹֹֹ
מתיהן. על ּופֹורמין ּפֹורעין אדם ׁשּבני ּכדר מתֹו, על ―ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

מּלמּטן ּפֹורם ּגדֹול ּכהן jkÎlk)ּכיצד? d`xp epi`y mewna) ְִֵֵֵַַָָֹ
― קרּועים ּובגדיו ׁשעבד וכלֿמי מלמעלן". ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָוההדיֹוט
ּבגדים ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ׁשּדין לפי מיתה, חּיב הּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּגם
ּבלאו. היא הרי זה ּבמּצב לּמקּדׁש הּכניסה אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד.
אפּלּו ולפרֹום לפרֹוע לעֹולם לֹו אסּור ּבלבד ּגדֹול ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹוכהן
הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו החּלּוק וזהּו לּמקּדׁש, נכנס ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹלא

ֶָּבזה.

ה'תש"פ  טבת ט' שני יום

קסה. סח. תעשה לא מצות
עח. עז. תעשה לא מצות לא. עשה מצות

― הס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ויראה הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ּבכלֿעת, לּמקּדׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָמּלהּכנס
ּבכלֿעת "ואלֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשכינה. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹלפני

a)אלֿהּקדׁש" ,fh `xwie),ּגבּולֹות חּלּוק זה ּבלאו ויׁש . ְְְִֵֶֶֶַָֹ
אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש מּלהּכנס הזהר ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻוהּוא:
ּכלּֿכהן וכן לעבֹודה. הּידּוע ּבּזמן אּלא הּכּפּורים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּביֹום
ּבזמן זּולתי הּׁשנה ּבכלֿימֹות להיכל מּלהּכנס ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻמזהר
יּכנס לא ׁשּכלּֿכהן הּוא: הּלאו ענין וקּצּור ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹהעבֹודה.

ּכהןל  ּבין עבֹודה ּבׁשעת אּלא לׁשם להּכנס ׁשרּׁשאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּמקֹום
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זה לאו על עבר ואם ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ּבפנים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּגדֹול
― הּקדׁשים לקדׁש נכנס אם העבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹונכנס
חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ואם מיתה; חּיב זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ספרא ּולׁשֹון `ixg)מלקּות. zyxt)"ּבכלֿעת "ואלֿיבא : ְְְְְִֵַַָָָֹ
ׁשאר לרּבֹות ― "אלֿהּקדׁש" הּכּפּורים; יֹום זה ―ְְִִֶֶֶַַַָֹ
ּכלֿ על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית הּׁשנה; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּכלֿימֹות
לֹומר: ּתלמּוד ― ּבמיתה ּכלֿהּבית על יכֹול ְְִִִַַַַַַַָָָהּבית.
ּכיצד? הא ימּות". ולא עלֿהארן אׁשר הּכּפרת ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"אלּֿפני
ּבאזהרה". ּכלֿהּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, הּכּפרת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאלּֿפני

מנחֹות ההיכל(fk:)ּובגמרא "על ּבפרּוׁש: אמרּו ְְְְִֵֵַַָָָָָ
ְְִַָּבארּבעים".

― הקס"ה הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת מןֿהּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמּלצאת

תצאּו" לא מֹועד אהל f)"ּומּפתח ,i my)לאו ּגם ונכּפל . ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
יצא" לא "ּומןֿהּמקּדׁש ואמר: ּגדֹול ּבכהן k`,זה my) ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

(aiספרא ּולׁשֹון .(my ipiny zyxt)"מֹועד אהל "ּומּפתח : ְְִִֵֶֶַָֹ
ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת וׁשּלא העבֹודה ּבׁשעת ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹיכֹול
אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא "ּומןֿהּמקּדׁש ְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹלֹומר:

עליכם" ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן העבֹודה. f)ּבׁשעת ,i my)אין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
יצאּו ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן אּלא ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלי
ׁשּבכלֿ לכלֿהּכהנים מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשעת
עליכם". ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַהּדֹורֹות?

אתֿהּמּטה ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש (`zודע ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
(zndלא "ּומןֿהּמקּדׁש ּבאמרֹו: הּכתּוב ּפׁשט וזהּו .ְְְְְִִֶַַַָָָֹ

מּסנהדרין ב' ּבפרק נתּבאר וכ לֹו(gi.)יצא", מת ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּׁשּנאמר: מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ― ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת
לעבֹוד לֹו ׁשּמּתר מּזה, ונלמד יצא". לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ"ּומןֿהּמקּדׁש

ּבסנהד לׁשֹונם הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ,(ct.)ריןּביֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַָָ
אחר הא יחּלל", ולא יצא לא "ּומןֿהּמקּדׁש (odkאמרֹו: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹ

(heicdיצא `en)ׁשּלא e` eia` eznyk):ּכלֹומר חּלל"; ― ְִֵֵֵֶַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור הדיֹוט, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹּכהן
הּזה. מןֿהּלּמּוד אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֻמזהר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר הדיֹוט(ai:)ּוכבר ׁשּכהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּנה אֹונן. ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹֹאֹונן
לא ׁשלילה, עׂשאהּו יחּלל", "ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹנתּבאר
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי חּלין נעׂשית עבֹודתֹו ׁשאין ― ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאזהרה
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ּופׁשט ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹאֹונן.

ׁשהּוא lecbd)הּקֹודם odkd).יחּלל ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְְֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א(`) :weqtdn miyxcpd)"יצא ש"לא ְְִִִֵַָָ

שהוא העבודה מחלל ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן
אין(a)אונן. אונן) מקריב ולא יחלל" "לא הדיוט ֵשכהן

הּזה אתֿהּלאו למנֹות `dxdfראּוי cgiil oi` ,xnelk) ְִֶֶַַָָ
(epnn micnlpd el` mipiprl "llgi `le" oeyld gkn `idylk

אתֿהּכללים ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, (llkּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
(gאּלּו לאוין ׁשּׁשלׁשה נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּקדמּו

לא ּומןֿהּמקּדׁש יפרם, לא ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹׁשהם:

ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ּגדֹול ּבכהן נכּפלּו ― ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֻיצא
ענין לבאר וזֹונה וחללה ּגרּוׁשה על אזהרתֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנכּפלה
לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר הענינים וׁשּׁשלׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻמסּים,
אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ּבעצמם הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
לא מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹּתפרעּו,
ּכלֹומר הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹתצאּו;
הּתרּו לא זֹו ּגדֹולה לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאלעזר
מזהרים נׁשארים אּתם אּלא עליכם, האסּורים ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלכם
ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ּפריעת על ׁשהייתם, ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּכמֹו
ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹמןֿהּמקּדׁש
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו לנּו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלבאר
ענין לבאּור ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
ּׁשּנאמר: מּמה תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאמרּו
מן ּבכלֿלאו ׁשחּיבּו ואףֿעלּֿפי יצא"; לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"ּומןֿהּמקּדׁש
ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ּבכהן ׁשּנכּפלּו האּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּלאוין
למי הּמצות מסּפר ּבכ יתרּבה לא הרי ― ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּבארנּו

מהּֿׁשהקּדמנּו h)ׁשהבין llk)הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת מּכלֿאּלּו ּדבר יעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

― הל"א הּטמאיםהּמצוה להֹוציא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
מןֿהּמחנה "ויׁשּלחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמןֿהּמקּדׁש,

לנפׁש" טמא וכל וכלֿזב a)ּכלֿצרּוע ,d xacna)ּומחנה . ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹ
לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה מחנה הּוא ּכאן האמּור ְְֲִֵֶֶַָָָָָזה

טהרֹות סדר ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו `העזרה, wxt milk) ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ
(g dpynספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. my)ּבפרּוׁש `yp zyxt): ְְְְִִֵֵַָ

יּכנסּו ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"ויׁשּלחּו
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻלּמקּדׁש
טהֹור לאֿיהיה אׁשר איׁש ב "ּכיֿיהיה יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָֹאמרֹו

לּמחנה" אלֿמחּוץ ויצא i`)מּקרהֿלילה ,bk mixac)רצה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": "מחּוץ ּבאמרֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּכאן

ּתׁשּלחּום" לּמחנה "אלֿמחּוץ עצמּה: זֹו (xacnaּבמצוה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָ
(b ,dּפסחים לּמחנה"(gq.)ּובגמרא אלֿמחּוץ "ויצא : ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

אתּֿבני "צו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ּב ּומּנין ּבעׂשה"; ― מןֿהּמחנה ויׁשּלחּו לאֿיׂשראל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַֹתעׂשה?
my)ּובספרי `vz zyxt)― לּמחנה אלֿמחּוץ ויצא : ְְְֲִִֵֶֶַַָָ

עׂשה. ְֲִֵַמצות

― הע"ז מּלהּכנסהּמצוה ּכלֿטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
לּדֹורֹות(okynd)לכלֿהּמקּדׁש ּכמֹוהּו אׁשר ,ziaa) ְְֲִֶַַָָָ

(ycwndּתחּלת ׁשהּוא ולפנים, ניקנֹור מּׁשער ּכלֿהעזרה :ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אתֿ יטּמאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹעזרת

מּכֹות(my)מחניהם" ּובגמרא ׁשכינה. מחנה (ci:)ּכלֹומר: ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש אל "הּבא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאמרּו:

ונכרתה" טּמא ה' "אתֿמקּדׁש ― kÎbi)ענׁש ,hi my); ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
"צו ּובּמכלּתא: אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא ― ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאזהרה

מןֿהּמחנה" ויׁשּלחּו יׂשראל a)אתּֿבני ,d my)― ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
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זה לאו על עבר ואם ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ּבפנים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּגדֹול
― הּקדׁשים לקדׁש נכנס אם העבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹונכנס
חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ואם מיתה; חּיב זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ספרא ּולׁשֹון `ixg)מלקּות. zyxt)"ּבכלֿעת "ואלֿיבא : ְְְְְִֵַַָָָֹ
ׁשאר לרּבֹות ― "אלֿהּקדׁש" הּכּפּורים; יֹום זה ―ְְִִֶֶֶַַַָֹ
ּכלֿ על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית הּׁשנה; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּכלֿימֹות
לֹומר: ּתלמּוד ― ּבמיתה ּכלֿהּבית על יכֹול ְְִִִַַַַַַַָָָהּבית.
ּכיצד? הא ימּות". ולא עלֿהארן אׁשר הּכּפרת ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"אלּֿפני
ּבאזהרה". ּכלֿהּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, הּכּפרת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאלּֿפני

מנחֹות ההיכל(fk:)ּובגמרא "על ּבפרּוׁש: אמרּו ְְְְִֵֵַַָָָָָ
ְְִַָּבארּבעים".

― הקס"ה הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת מןֿהּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמּלצאת

תצאּו" לא מֹועד אהל f)"ּומּפתח ,i my)לאו ּגם ונכּפל . ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
יצא" לא "ּומןֿהּמקּדׁש ואמר: ּגדֹול ּבכהן k`,זה my) ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

(aiספרא ּולׁשֹון .(my ipiny zyxt)"מֹועד אהל "ּומּפתח : ְְִִֵֶֶַָֹ
ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת וׁשּלא העבֹודה ּבׁשעת ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹיכֹול
אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא "ּומןֿהּמקּדׁש ְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹלֹומר:

עליכם" ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן העבֹודה. f)ּבׁשעת ,i my)אין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
יצאּו ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן אּלא ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלי
ׁשּבכלֿ לכלֿהּכהנים מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשעת
עליכם". ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַהּדֹורֹות?

אתֿהּמּטה ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש (`zודע ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
(zndלא "ּומןֿהּמקּדׁש ּבאמרֹו: הּכתּוב ּפׁשט וזהּו .ְְְְְִִֶַַַָָָֹ

מּסנהדרין ב' ּבפרק נתּבאר וכ לֹו(gi.)יצא", מת ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּׁשּנאמר: מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ― ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת
לעבֹוד לֹו ׁשּמּתר מּזה, ונלמד יצא". לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ"ּומןֿהּמקּדׁש

ּבסנהד לׁשֹונם הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ,(ct.)ריןּביֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַָָ
אחר הא יחּלל", ולא יצא לא "ּומןֿהּמקּדׁש (odkאמרֹו: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹ

(heicdיצא `en)ׁשּלא e` eia` eznyk):ּכלֹומר חּלל"; ― ְִֵֵֵֶַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור הדיֹוט, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹּכהן
הּזה. מןֿהּלּמּוד אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֻמזהר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר הדיֹוט(ai:)ּוכבר ׁשּכהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּנה אֹונן. ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹֹאֹונן
לא ׁשלילה, עׂשאהּו יחּלל", "ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹנתּבאר
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי חּלין נעׂשית עבֹודתֹו ׁשאין ― ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאזהרה
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ּופׁשט ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹאֹונן.

ׁשהּוא lecbd)הּקֹודם odkd).יחּלל ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְְֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א(`) :weqtdn miyxcpd)"יצא ש"לא ְְִִִֵַָָ

שהוא העבודה מחלל ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן
אין(a)אונן. אונן) מקריב ולא יחלל" "לא הדיוט ֵשכהן

הּזה אתֿהּלאו למנֹות `dxdfראּוי cgiil oi` ,xnelk) ְִֶֶַַָָ
(epnn micnlpd el` mipiprl "llgi `le" oeyld gkn `idylk

אתֿהּכללים ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, (llkּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
(gאּלּו לאוין ׁשּׁשלׁשה נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּקדמּו

לא ּומןֿהּמקּדׁש יפרם, לא ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹׁשהם:

ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ּגדֹול ּבכהן נכּפלּו ― ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֻיצא
ענין לבאר וזֹונה וחללה ּגרּוׁשה על אזהרתֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנכּפלה
לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר הענינים וׁשּׁשלׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻמסּים,
אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ּבעצמם הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
לא מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹּתפרעּו,
ּכלֹומר הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹתצאּו;
הּתרּו לא זֹו ּגדֹולה לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאלעזר
מזהרים נׁשארים אּתם אּלא עליכם, האסּורים ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלכם
ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ּפריעת על ׁשהייתם, ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּכמֹו
ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹמןֿהּמקּדׁש
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו לנּו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלבאר
ענין לבאּור ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
ּׁשּנאמר: מּמה תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאמרּו
מן ּבכלֿלאו ׁשחּיבּו ואףֿעלּֿפי יצא"; לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"ּומןֿהּמקּדׁש
ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ּבכהן ׁשּנכּפלּו האּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּלאוין
למי הּמצות מסּפר ּבכ יתרּבה לא הרי ― ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּבארנּו

מהּֿׁשהקּדמנּו h)ׁשהבין llk)הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת מּכלֿאּלּו ּדבר יעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

― הל"א הּטמאיםהּמצוה להֹוציא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
מןֿהּמחנה "ויׁשּלחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמןֿהּמקּדׁש,

לנפׁש" טמא וכל וכלֿזב a)ּכלֿצרּוע ,d xacna)ּומחנה . ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹ
לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה מחנה הּוא ּכאן האמּור ְְֲִֵֶֶַָָָָָזה

טהרֹות סדר ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו `העזרה, wxt milk) ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ
(g dpynספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. my)ּבפרּוׁש `yp zyxt): ְְְְִִֵֵַָ

יּכנסּו ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"ויׁשּלחּו
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻלּמקּדׁש
טהֹור לאֿיהיה אׁשר איׁש ב "ּכיֿיהיה יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָֹאמרֹו

לּמחנה" אלֿמחּוץ ויצא i`)מּקרהֿלילה ,bk mixac)רצה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": "מחּוץ ּבאמרֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּכאן

ּתׁשּלחּום" לּמחנה "אלֿמחּוץ עצמּה: זֹו (xacnaּבמצוה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָ
(b ,dּפסחים לּמחנה"(gq.)ּובגמרא אלֿמחּוץ "ויצא : ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

אתּֿבני "צו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ּב ּומּנין ּבעׂשה"; ― מןֿהּמחנה ויׁשּלחּו לאֿיׂשראל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַֹתעׂשה?
my)ּובספרי `vz zyxt)― לּמחנה אלֿמחּוץ ויצא : ְְְֲִִֵֶֶַַָָ

עׂשה. ְֲִֵַמצות

― הע"ז מּלהּכנסהּמצוה ּכלֿטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
לּדֹורֹות(okynd)לכלֿהּמקּדׁש ּכמֹוהּו אׁשר ,ziaa) ְְֲִֶַַָָָ

(ycwndּתחּלת ׁשהּוא ולפנים, ניקנֹור מּׁשער ּכלֿהעזרה :ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אתֿ יטּמאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹעזרת

מּכֹות(my)מחניהם" ּובגמרא ׁשכינה. מחנה (ci:)ּכלֹומר: ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש אל "הּבא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאמרּו:

ונכרתה" טּמא ה' "אתֿמקּדׁש ― kÎbi)ענׁש ,hi my); ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
"צו ּובּמכלּתא: אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא ― ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאזהרה

מןֿהּמחנה" ויׁשּלחּו יׂשראל a)אתּֿבני ,d my)― ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
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אתֿ יטּמאּו "ולא אמר: ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבעׂשה.
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמחניהם".

תבא" לא "ואלֿהּמקּדׁש ּבּיֹולדת: c)אמרֹו ,ai `xwie) ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ
אתּֿבניֿיׂשראל "והּזרּתם ׁשּנאמר: "לפי אמרּו: ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּובספרא

ימתּו" ולא l`)מּטמאתם ,eh my)מּתֹוכֹו ּבין אני ׁשֹומע ְְֲִִִֵֵַָָָֹֻֻ
מאחֹוריו ּבּמקּדׁש הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ― מאחֹוריו" ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָּבין
ּבּיֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ― ּכרת מתחּיב טמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהּוא
ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר וׁשם תבא". לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ואלֿהּמקּדׁש

ּבספרא אמרּו ועֹוד ּבזה. ׁשוה טמאים (zyxtׁשאר ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
(zenÎixg`לא ּובׂשרֹו יכּבס לא "ואם יתעּלה: אמרֹו על ,ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

עונֹו" ונׂשא fh)ירחץ ,fi my)ּגּופֹו רחיצת על ּכיצד? "הא : ְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
(ugx `l m`)― ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ―ְְִֵַָָָָ

מקּדׁש ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּבארּבעים.
על ׁשהעֹובר נתּבאר ּוכבר וכּו'". וענׁש הזהיר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָוקדׁשיו,
― ׁשֹוגג הּוא ואם ּכרת: חּיב ― מזיד הּוא אם זה, ְִִִֵֵֵֶַָָָלאו
מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּיב
ׁשבּועֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָעׂשה.

ּבזבחים.(a.)ּוכרתֹות(h.)ּובהֹוריֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִֵַָָָ

― הע"ח ּכלֿטמאהּמצוה ׁשהזהר (aexהאזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
(mi`nhdהר לּדֹורֹות: ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלים מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו g)הּבית, dpyn ` wxt), ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
והּכתּוב הּבית להר הּטמאים ּכניסת אּסּור נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָוׁשם
"לא מקרהֿלילה: טמא על אמרֹו הּוא זה ּבלאו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבא

הּמחנה" אלּֿתֹו i`)יבא ,bk mixac)ּפסחים ּובגמרא ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
(.gq)"לּמחנה אלֿמחּוץ "ויצא ּגםּֿכן: אמרּו ,(my)― ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

מּמצות ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹזה
לוּיה, מחנה זה ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "ולא ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעׂשה;

ואידי(dywn)מתקיף אידי ואימא רבינא: (`xen,ליּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
(weqt) od ik ,ile`ולעבֹור ׁשכינה, ּבמחנה זה) והן ְְְֲֲִֵַַָזה

יבֹוא ולא קרא נכּתב ּכן אם ולאֿתעׂשה? ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹעליו
― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא לֹומר: לֹו היה ּכלֹומר: ,ְְֶֶַַָָָֹאלּֿתֹו
מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו לּתן לי? לּמה ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"הּמחנה"
ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלוּיה.

מצות(my)ספרי זֹו ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "לא : ְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
מּסכת ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה.

ּבפרּוׁשנּו. ְִֵֵֵּכלים

ה'תש"פ  טבת י' שלישי יום

עו. עה. תעשה לא מצות
ע. סט. תעשה לא מצות כד. עשה מצות

עא.
הע"ה― מּלעבֹוד,הּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

מּקדׁשי "ויּנזרּו לּכהנים: יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשהּוא
קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו ולא a)בניֿיׂשראל ,ak `xwie) ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

מּסנהדרין ט' ׁשּׁשּמׁש(bt:)ּובפרק לטמא "מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ויּנזרּו ואלּֿבניו אלֿאהרן ּדּבר ּדכתיב: ּבמיתה? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר יחּללּו". ולא ְְְְְְִֵֵַַַָָֹוגֹו'

h)יחּללהּו" ,my),ׁשמים ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ּכׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ
חּללּו אם קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו "ולא אמרֹו: ּכאן ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכ

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
(ynyd drwy `l oiicr j` ez`nehn lah)ֿאף ֲִַַמּלעבֹוד,

אמרֹו והּוא ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד טהר, ׁשּכבר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָעלּֿפי
אלהיהם" ׁשם יחּללּו "ולא הּכהנים: על k`,יתעּלה my) ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹ

(e― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על ְִִִֵֵֶַַַָָָָָוהעֹובר
מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: יֹום טבּול ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:

מּסנהדרין ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש הּוא אּלא (bt:)ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ
ולא לאלהיהם יהיּו "קדׁשים יתעּלה: אמרֹו ּבפרּוׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹאמרּו

אלהיהם" ׁשם לטמא(my)יחּללּו ענין אינֹו "אם אמרּו: , ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ― נתּבאר ׁשּכבר לפי ―ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָ

deey")ויליף dxfb"a cnlp)חּלּול myחּלּול dn :dnexzn) ְִִִָ
(o`k s` dzina.מיתה מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו ."ְְְִִֵַָָָֻ

― הכ"ד ּבלבדהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
להיכל להּכנס ׁשּיצטרכּו ּכלּֿפעם ורגליהם ידיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלרחץ
ורגלים, ידים קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה לקרב ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹאֹו
אתֿידיהם מּמּנּו ּובניו אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

מֹועד" אלֿאהל ּבבאם kÎhi)ואתֿרגליהם ,l zeny). ְְְֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה העֹובר זֹו עׂשה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּומצות
ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ׁשּׁשּמׁש ׁשּכהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
"ירחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ―ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

ימתּו" ולא זֹו(my)מים מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻ
מּזבחים ב' ּבפרק jli`e)ּבׁשלמּות :hi). ְְְִִִֵֶֶָ

― הס"ט מּוםהּמצוה ּבעל ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
האּולם ּובין הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמּלהּכנס
אלֿ א" יתעּלה: אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָולּמזּבח,

וגֹו'" יּגׁש לא ואלֿהּמזּבח יבא לא bk)הּפרכת ,`k `xwie), ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
טהרֹות ּבריׁש נתּבאר h)ּוכבר dpyn ` wxt milk)ׁשּמּבין ְְְְִִֵֵֵֶָָָ

ּופרּועי מּומין לבעלי אסּור ּכלֿההיכל עם ולּמזּבח ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאּולם
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס my)ראׁש xen` zyxt) ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹ

ואלֿהּמזּבח יבא לא "אלֿהּפרכת והם: אּלּו, לאוין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּׁשני
ּוׁשניהם האחר מּבלעדי מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
הּמקֹום הגּבלת והּוא אחד, ּבענין הּדין להׁשלמת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָצריכים
מןֿהּמזּבח ונכנס ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס להם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאסּור

לֹוקה. ― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶָֹולפנים,

― ׁשבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מּום בֹו(reaw)ּבעל יהיה "אׁשר אמרֹו: והּוא מּלעבֹוד, ְְְֲֲִִֶֶַַַָ

יקרב" לא fi)מּום ,my)הּכּונה לעבֹודה;, יקרב לא ּבזה: ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבספרא אמרּו וכ לֹוקה. ― מּום ּבעל (zyxtּוכׁשעֹובד ְְְְְִֵֶֶַַָָָ

(xen`."ּבאזהרה אּלא ּבמיתה מּום ּבעל "אין :ְְְִֵֶַַַָָָָ
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― הע"א עֹוברהּמצוה מּום ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ּכלֿזמן ztlideמּלעבֹוד axbd enk) ְֲִֵֶַַַָ

(mixaerd minendn mdl dnecde:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
יקרב" לא מּום אׁשרּֿבֹו gi)"ּכלֿאיׁש ,my)ספרא ּולׁשֹון , ְְְֲִִִֶָָָֹ

(my)מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", בֹו יהיה "אׁשר :ְֲִִֵֶֶֶַָָ
מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? ְֲִִִֵֶַַַָעֹובר
לֹוקה. ― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם יקרב". ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא
אדם ׁשל עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָּוכבר

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, .(bn.)ּומּומין ְְְִִִֶֶ

ה'תש"פ  טבת י"א רביעי יום

סא. עשה מצות עד. תעשה לא מצות
צג. צב. צא. תעשה לא מצות

― הע"ד מּלעבֹוד.הּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא אהרן, מּזרע ׁשאינֹו לכלֿמי "זר" ּבאמרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכּונתי

אליכם" לאֿיקרב "וזר יתעּלה: c)אמרֹו ,gi xacna). ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב זה לאו על ׁשהעֹובר הּכתּוב ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופרׁש

יּומת" הּקרב "והּזר אמרֹו: f)והּוא my)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְְִֵֵַַָָָָ
(my gxw zyxt)ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב "והּזר :ְֲֵֶַַָָָָָֹ

יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא אזהרה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָֹֹׁשמענּו,
האזהר נכּפלה ּוכבר והּואאליכם". זה, ּבענין והענׁש ה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

מֹועד אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד "ולאֿיקרבּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹאמרֹו:
למּות" חטא ak)לׂשאת ,my)יֹומא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָ

(.ck)ארּבע" ואמרּו: עליהן מיתה הּזר חּיב עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו מיתה עליהן חּיב זר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודֹות

וׁשם הּמים". ונּסּו הּיין, ונּסּו(`nei zkqna)ּובפרק ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
זבחים מּמּסכת זֹו.(biw:)האחרֹון מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

― הס"א ּכלֿקרּבןהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נאמר ׁשעליהם מןֿהּמּומים ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנקריב
"ּתמים יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכתּוב

לרצֹון" k`)יהיה ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְְִִֶָָ
ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― לרצֹון יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּתמים
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם הּנסכים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיינֹות
יהיּוֿ "ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו מּכלֿקלקּול, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" l`)לכם ,gk xacna)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק .(ft.)זֹו ְְִֶֶָ

― הצ"א ּבעליהּמצוה מּלהקּדיׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מּום אׁשרּֿבֹו "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹמּומין

תקריבּו" k`)לא ,ak `xwie)ספרא ּולׁשֹון ,xen` zyxt) ְְְִִַָֹ
(myּבל מּׁשּום ― תקריבּו" לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכל :ְֲִִֶַַֹֹ

ְִַּתקּדיׁש.

― הצ"ב ּבעליהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּומין: ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמּומין

לה'" אּלה ak)"לאֿתקריבּו my)ֿלא" ספרא: ּולׁשֹון , ְְְִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשחֹוט. ּבל מּׁשּום ― לה'" אּלה ְְִִִֵֶַַַתקריבּו

― הצ"ג ּדםהּמצוה מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומין ּבבעליּבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

לה'" "לאֿתקריבּו ּגם: ck)מּומין ,my)ּבּקּבלה ּובא , ְִִַַַַַָָָֹ
ּדעת וזהּו ― מּומין ּבעלי ּדם זריקת על מזהיר זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּלאו
ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי יֹוסי ורּבי הלכה. וכן קּמא, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתּנא
ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא מזהיר אינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָזה

(xen` zyxt)ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" "לאֿתקריבּו :ְְִִֵַַַַֹ
ּתמּורה ּובגמרא האי(f.)אתֿהּדם. קּמא לתּנא אמרּו: ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ

ליּה מּבעי לי? למה לה'", iptn"לאֿתקריבּו m`) ְְְִִִֵֵַַָֹ
(cgein weqt mikixvyליּה נפקא והא ― ּדמים ְְְִִִֵַָָָָלזריקת

(iehiadn z`f cenll yi ixd):ּכלֹומר הּמזּבח"? ְְִֵֵַַַַמ"על
עלֿהּמזּבח מהם לאֿתּתנּו "ואּׁשה עֹוד: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמהּֿׁשאמר

ak)לה'" ,my)הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ׁשּכלֿמה ׁשּמׁשמע , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה והׁשיב: מהם? יהיה (jkלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

(`hazdl aezkd jxcואּׁשה" ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָ
אּסּורין, ּבהקטר אּלא ּבא לא עלֿהּמזּבח" מהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלאֿתּתנּו

ּתלמד mcd)ואל zwixf xeqi`)לפי "הּמזּבח", ּבאמרֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָ
לֹומר: לֹו היה היא ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה הרי ― ּבלבד תּתנּו" לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ"ואּׁשה
לה' לאֿתקריבּו ׁשאמרֹו: ּׁשּקדם מּכלֿמה נתּבאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנה

הּדם. זריקת על אזהרה ―ְְִַַַַָָָ

ה'תש"פ  טבת י"ב חמישי יום

צה. צד. תעשה לא מצות
יום רביעיֿ חמישי י "אֿ י "ב טבת 

פו. עשה מצות צז. צו.
― הצ"ד מּלהקטירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

לאֿתּתנּו "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ּבעלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹאמּורי
עלֿהּמזּבח" ak)מהם ,ak `xwie)ספרא (zyxtּולׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַָ

(xen`;החלבים אּלּו ― מהם" לאֿתּתנּו "ואּׁשה :ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹ
― מקצתם אף מּנין ּכּלם, אּלא לי אין ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֻ"לאֿתּתנּו",
ל נתּבאר הּנה מקצתם. אף "מהם", לֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּתלמּוד
ּבּמה לאוין, ארּבעה על עֹובר ― מּום ּבעל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמקריב
אבל אחד: לאו אמּורין הקטר נעׂשה אם אמּורים? ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברים
המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ׁשני אֹותם נעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאם
עֹוׂשה ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר יהיה הרי ― ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכאן

ענין האמּורין envr)מקצת ipta)ׁשאמר ּכמֹו ענין, וכּלם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ
הרי אחד. לאו ׁשהּוא אףֿעלּֿפי מקצתן, אף ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"מהם"
אמר לפיכ ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין סֹובר הּזה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּתּנא

עֹובר(my)ּבספרא ― לּמזּבח מּום ּבעל "הּמקּדיׁש : ְְְְִִִֵֵַַַַַַָ
ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ּדברים: חמּׁשה ְְְֲִִִִִִַַַַָָמּׁשּום
ּתקטיר ּבל אתֿהחלב, ּתקטיר ּבל אתֿהּדם, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתזרֹוק

ּתמּורה ּובגמרא איברי(f:)מקצתֹו". "הּמעלה אמרּו: ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

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



קצי zah a"iÎ`"i iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― הע"א עֹוברהּמצוה מּום ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ּכלֿזמן ztlideמּלעבֹוד axbd enk) ְֲִֵֶַַַָ

(mixaerd minendn mdl dnecde:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
יקרב" לא מּום אׁשרּֿבֹו gi)"ּכלֿאיׁש ,my)ספרא ּולׁשֹון , ְְְֲִִִֶָָָֹ

(my)מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", בֹו יהיה "אׁשר :ְֲִִֵֶֶֶַָָ
מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? ְֲִִִֵֶַַַָעֹובר
לֹוקה. ― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם יקרב". ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא
אדם ׁשל עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָּוכבר

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, .(bn.)ּומּומין ְְְִִִֶֶ

ה'תש"פ  טבת י"א רביעי יום

סא. עשה מצות עד. תעשה לא מצות
צג. צב. צא. תעשה לא מצות

― הע"ד מּלעבֹוד.הּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא אהרן, מּזרע ׁשאינֹו לכלֿמי "זר" ּבאמרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכּונתי

אליכם" לאֿיקרב "וזר יתעּלה: c)אמרֹו ,gi xacna). ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב זה לאו על ׁשהעֹובר הּכתּוב ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופרׁש

יּומת" הּקרב "והּזר אמרֹו: f)והּוא my)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְְִֵֵַַָָָָ
(my gxw zyxt)ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב "והּזר :ְֲֵֶַַָָָָָֹ

יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא אזהרה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָֹֹׁשמענּו,
האזהר נכּפלה ּוכבר והּואאליכם". זה, ּבענין והענׁש ה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

מֹועד אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד "ולאֿיקרבּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹאמרֹו:
למּות" חטא ak)לׂשאת ,my)יֹומא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָ

(.ck)ארּבע" ואמרּו: עליהן מיתה הּזר חּיב עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו מיתה עליהן חּיב זר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודֹות

וׁשם הּמים". ונּסּו הּיין, ונּסּו(`nei zkqna)ּובפרק ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
זבחים מּמּסכת זֹו.(biw:)האחרֹון מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

― הס"א ּכלֿקרּבןהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נאמר ׁשעליהם מןֿהּמּומים ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנקריב
"ּתמים יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכתּוב

לרצֹון" k`)יהיה ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְְִִֶָָ
ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― לרצֹון יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּתמים
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם הּנסכים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיינֹות
יהיּוֿ "ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו מּכלֿקלקּול, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" l`)לכם ,gk xacna)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק .(ft.)זֹו ְְִֶֶָ

― הצ"א ּבעליהּמצוה מּלהקּדיׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מּום אׁשרּֿבֹו "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹמּומין

תקריבּו" k`)לא ,ak `xwie)ספרא ּולׁשֹון ,xen` zyxt) ְְְִִַָֹ
(myּבל מּׁשּום ― תקריבּו" לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכל :ְֲִִֶַַֹֹ

ְִַּתקּדיׁש.

― הצ"ב ּבעליהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּומין: ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמּומין

לה'" אּלה ak)"לאֿתקריבּו my)ֿלא" ספרא: ּולׁשֹון , ְְְִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשחֹוט. ּבל מּׁשּום ― לה'" אּלה ְְִִִֵֶַַַתקריבּו

― הצ"ג ּדםהּמצוה מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומין ּבבעליּבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

לה'" "לאֿתקריבּו ּגם: ck)מּומין ,my)ּבּקּבלה ּובא , ְִִַַַַַָָָֹ
ּדעת וזהּו ― מּומין ּבעלי ּדם זריקת על מזהיר זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּלאו
ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי יֹוסי ורּבי הלכה. וכן קּמא, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתּנא
ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא מזהיר אינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָזה

(xen` zyxt)ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" "לאֿתקריבּו :ְְִִֵַַַַֹ
ּתמּורה ּובגמרא האי(f.)אתֿהּדם. קּמא לתּנא אמרּו: ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ

ליּה מּבעי לי? למה לה'", iptn"לאֿתקריבּו m`) ְְְִִִֵֵַַָֹ
(cgein weqt mikixvyליּה נפקא והא ― ּדמים ְְְִִִֵַָָָָלזריקת

(iehiadn z`f cenll yi ixd):ּכלֹומר הּמזּבח"? ְְִֵֵַַַַמ"על
עלֿהּמזּבח מהם לאֿתּתנּו "ואּׁשה עֹוד: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמהּֿׁשאמר

ak)לה'" ,my)הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ׁשּכלֿמה ׁשּמׁשמע , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה והׁשיב: מהם? יהיה (jkלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

(`hazdl aezkd jxcואּׁשה" ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָ
אּסּורין, ּבהקטר אּלא ּבא לא עלֿהּמזּבח" מהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלאֿתּתנּו

ּתלמד mcd)ואל zwixf xeqi`)לפי "הּמזּבח", ּבאמרֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָ
לֹומר: לֹו היה היא ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה הרי ― ּבלבד תּתנּו" לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ"ואּׁשה
לה' לאֿתקריבּו ׁשאמרֹו: ּׁשּקדם מּכלֿמה נתּבאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנה

הּדם. זריקת על אזהרה ―ְְִַַַַָָָ

ה'תש"פ  טבת י"ב חמישי יום

צה. צד. תעשה לא מצות
יום רביעיֿ חמישי י "אֿ י "ב טבת 

פו. עשה מצות צז. צו.
― הצ"ד מּלהקטירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

לאֿתּתנּו "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ּבעלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹאמּורי
עלֿהּמזּבח" ak)מהם ,ak `xwie)ספרא (zyxtּולׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַָ

(xen`;החלבים אּלּו ― מהם" לאֿתּתנּו "ואּׁשה :ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹ
― מקצתם אף מּנין ּכּלם, אּלא לי אין ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֻ"לאֿתּתנּו",
ל נתּבאר הּנה מקצתם. אף "מהם", לֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּתלמּוד
ּבּמה לאוין, ארּבעה על עֹובר ― מּום ּבעל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמקריב
אבל אחד: לאו אמּורין הקטר נעׂשה אם אמּורים? ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברים
המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ׁשני אֹותם נעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאם
עֹוׂשה ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר יהיה הרי ― ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכאן

ענין האמּורין envr)מקצת ipta)ׁשאמר ּכמֹו ענין, וכּלם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ
הרי אחד. לאו ׁשהּוא אףֿעלּֿפי מקצתן, אף ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"מהם"
אמר לפיכ ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין סֹובר הּזה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּתּנא

עֹובר(my)ּבספרא ― לּמזּבח מּום ּבעל "הּמקּדיׁש : ְְְְִִִֵֵַַַַַַָ
ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ּדברים: חמּׁשה ְְְֲִִִִִִַַַַָָמּׁשּום
ּתקטיר ּבל אתֿהחלב, ּתקטיר ּבל אתֿהּדם, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתזרֹוק

ּתמּורה ּובגמרא איברי(f:)מקצתֹו". "הּמעלה אמרּו: ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
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מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבעלי
אמר: רבא מקצתֹו; ּתקטיר ּבל ּומּׁשּום ּכּלֹו, ּתקטיר ְְְִִִִַַַַַָָָָֻּבל

ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין מתיביאין .lr zeywdl yi) ְִִִֵֵֵֶַָָ
(`ax zhiy― הּמזּבח לגּבי מּומין ּבעלי "הּמקּדיׁש :ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַ

אלמא ׁשמֹות". חמּׁשה מּׁשּום epi`x)עֹובר dpd)על לֹוקין ְֲִִִֵֵַַָָ
ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ּתיּובּתא ׁשּבכללּות? ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלאו
לפי חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ּבחמּׁשה עֹובר ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:
הּלאו מֹונה ּולפיכ ׁשּבכללּות, לאו על ׁשּלֹוקין ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָסברתֹו
ּבדעת המפרסם וזהּו ׁשמֹות, ּבׁשני ּומקצתן ּכּלן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻהּכֹולל
מןֿהּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכלֿמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאּבּיי
על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא אבל זה. למאמר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו
על אחת מלקּות אּלא חּיב אינֹו ― ׁשּבכללּות ְְִֵֶֶַַַַַָָָָלאו
הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו נתּברר ּוכבר ׁשּנזּכר. ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָההקטר
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּבכללּות. לאו על לֹוקין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין

ּולפיכ(bq.)סנהדרין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהדּגמנּו ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּמי נמצא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ּבלבד לאוין ארּבעה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיהיּו
על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ― מּום ּבעל והקריב ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַׁשהקּדיׁש
הּללּו וכלֿהּלאוין ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּלּו, לאוין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָארּבעה
"ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו קבּוע, מּום ּבבעל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָאמּורים

וכרּות" ונתּוק, וכתּות, ,ּומעּו ckÎbk)וקלּוט, ,my). ְְְְָָָָָ
ּבהמה, ּכלֿמּומי נתּבארּו ּוכבר קבּועין. מּומין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָׁשּכלֿאּלּו
הלכֹות נתּבארּו וכן מּבכֹורֹות. ו' ּבפרק והעֹובר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּקבּוע
מּום, ּבעל ּבהקרבת המיחדֹות אּלּו לאוין ְְְְִֵַַַַַַַַָָָֻארּבעת
ּתמּורה. ּומּסכת זבחים ּבמּסכת מפּזרים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻּבמקֹומֹות

― הצ"ה ּבעלהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
לה' "לאֿתזּבח תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, ְְְְְִִֵֵַַָָֹמּום

וגֹו'" מּום בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי(` ,fi mixac), ְְֱֲִֶֶֶֶָֹ
וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין מּומין ׁשּבבעלי ּבספרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָונתּבאר

והקריבֹו. עבר אם לֹוקה, זה ְְִִִֶֶַַָעל

― הצ"ו מּלהקריבהאזהרההּמצוה ׁשהזהרנּו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהּוא ּכיון נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם הּגֹוים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹקרּבנֹות
"ּומּיד יתעּלה: אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו יקרב ְְְְֲִִֶַַַַַַָֻּגֹוי

מּכלֿאּלה" אלהיכם אתֿלחם תקריבּו לא (xwie`ּבןֿנכר ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
(dk ,ak.ּכן ּגם לֹוקה ― והקריבֹו ׁשעבר ּומי .ְְִִִֵֶֶַַָ

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
וכלֿהּמּטיל ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְְֳֳִִִִִֶַַַַַַָָָָּבּקדׁשים,
ׁשּבית ּבזמן זה ׁשּיהא ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּום

ּדחזי קּים ie`x)הּמקּדׁש didy xac lqty)ּכמֹו לקרּבן, ְְְְֲִֵַַַָָָָ
זרה עבֹודה ּבגמרא ּכ(bi:)ׁשּנתּבאר על הּלאו ּובא . ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

יהיהּֿבֹו" לא "ּכלֿמּום ּבּקרּבן: k`)ּבאמרֹו ,my)ּולׁשֹון , ְְְְְִֶַָָָָֹ
מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― יהיהּֿבֹו" לא "ּכלֿמּום ְְִִִֵֶַָָֹספרא:

― הפ"ו מןֿהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָ
לׁשחטֹו ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד מה ְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּקדׁשים
ּתזּבח נפׁש ּבכלֿאּות "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָּולאכלֹו,

"אלהי ה' ּכברּכת בׂשר eh)ואכלּת ,ai mixac)ּולׁשֹון ְְְְְֱִֶַַָָָָֹ
d`x)ספרי zyxt)אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ּבכלֿאּות "רק : ְְְְְִִֵֵַַַַַָ

נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ּבפסּולי אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמדּבר
ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: זֹו, מצוה ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָּדיני

(.eh)ּותמּורה(.al)מחּלין מקֹומֹות וערכים(lw.)ּובכּמה ְְְֲִִֵַַָָָֻ
(dÎc)ּומעילה(:hi). ְִָ

ה'תש"פ  טבת י"ג שישי יום

צח. ק. תעשה לא מצות ס. עשה מצות
עשה צט.מצות תעשה לא מצות סב.

― הס' ּכלֿקרּבןהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפחֹות ולא ּולמעלה ימים ּבןֿׁשמנה מןֿהּבהמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנקריב

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו licadlמּזה, .oaxwd ly) ְְְְְִִִֶַַַֻ
(xg` oic `edy "eilraa onf xqegn"n:יתעּלה אמרֹו והּוא .ְְְִֶַָ

והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָ"והיה
לקרּבן" fk)ירצה ,ak `xwie)ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

עםֿאּמֹו" יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא (zenyאחר, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ
(hk ,akיחיד קרּבן ּכלֿהּקרּבנֹות, את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

"ּומּיֹום ּומּמהּֿׁשאמר: הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוקרּבן
ירצה. לא לכן ׁשּקדם מׁשמע ― ירצה" והלאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשמיני
ׁשהּוא אּלא זמן; מחּסר מּלהקריב האזהרה נתּבררה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּנה
מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ּולפיכ עׂשה, מּכלל הּבא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאו
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשהקריב

ואתּֿבנֹו' t:)'אֹותֹו oileg)זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ed`yre)ׁשהּכתּוב ,e`ldn)נתּבארּו ּוכבר לעׂשה". ְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

ּבספרא זֹו מצוה `xen)ּדיני zyxt)זבחים .(aiw:)ּובסֹוף ְְְְְִִִִֵָָָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
(hi ,bkמּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשהּקרּבן אףֿעלּֿפי מהם מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתמּורה.
מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, זה הרי ― ְֲִֵֶֶַַָּפסּול

― הצ"ח ׂשארהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
yּודבׁש xac)(zewizn ea yiy e` ung l,הּמזּבח לגּבי ְְְִֵֵַַַַ

לאֿתקטירּו וכלּֿדבׁש כלֿׂשאר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
לה'" אּׁשה i`)מּמּנּו ,a `xwie)ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

לה' ּתקריבּו אׁשר "ּכלֿהּמנחה ואמר: אחר ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
חמץ" תעׂשה הּתׁשיעי(my)לא ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַַַׁשהּמקריב
לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתים,
אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו לנּו נתּברר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר
הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ׁשהּמקריב ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשל

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב וכן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָּדבׁש,

― הס"ב עםהּמצוה מלח להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
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ּתקריב ּכלֿקרּבנ "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּכלֿקרּבן,
bi)מלח" ,my)ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ

(`xwie zyxt)ּבמנחֹות מקֹומֹות .(k`.)ּובכּמה ְְְִַָָ

― הצ"ט קרּבןהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּברית מלח תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבלי

"אלהי(my)מׁשמע הּמלח מּלהׁשּבית מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַֹ
ּתפל להקריב mrh)ׁשאסּור el oi`y)ּדבר איזה והּמקריב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ְְְְְִֵַַַָָָָָָּתפל
מּזבחים ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(kÎk`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תש"פ  טבת י"ד ש"ק יום

סג. עשה מצות
סד. עשה מצות קמו. תעשה לא מצות

― הס"ג ׁשּנהּמצוה קרּבןהּצּוּוי ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
קרּבן ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ׁשּכלֿקרּבן והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולה,
אמרֹו והּוא וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹיחיד
אםֿעלה וגֹו' לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבוּיקרא:

וגֹו'" מןֿהּבקר bÎa)קרּבנֹו ,` `xwie). ְְִַָָָָ

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹֹמּבׂשר
ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי וגֹו' ּבׁשערי(fi ,ai mixac)ּכאּלּו , ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ

הּפרּוׁש ּובא ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאמר:
(d`x zyxt ixtq)הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ― "ּונדרי" :ְֶַָָָָֹ

ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין עֹולה, לאֹוכל ללּמד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
חּוץ ּבין מןֿהּקלעים לפנים ּבין ּדמים, זריקת ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָלאחר
האזהרה הּוא זה ולאו ּבלאֿתעׂשה. עֹובר ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלּקלעים
מּבׂשר האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלכלֿמֹועל.
מעילה, עליהם ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה אֹו ְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעֹולה
לֹוקה; ― מזיד הּוא אם מעילה: ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו
מה ּומחזיר מעילה, קרּבן מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָואם
מעילה. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ּומֹוסיף ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּׁשּנהנה

מּסנהדרין ט' רּבי(bt.)ּובפרק ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ּבמיתה; אֹומר: ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָיהּודה

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו ראיתם ak,והביאּו `xwie) ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֻ
(h.ּבּמעילה ולא ― "ּבֹו" ְְְִַָָֹאמרּו:

― הס"ד מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשּתהיה חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת lyקרּבן oia) ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

('eke miax ly oia cigiּתֹורת "זאת יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְִֶַַָֹ
וגֹו'" gi)החּטאת ,e my)היא אי ּבוּיקרא ׁשם ּבאר וגם . ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ּומהּֿנאכל. נקטר ּומהּֿמּמּנה ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָנׁשחטת



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

gk wxt dinxi - mi`iap

çë-÷øô äéîøéhÎ`

àéLéîçä Lãça úéòáøä äðMa (úðùá) äãeäé-Cìî äi÷ãö úëìîî úéLàøa àéää äðMa | éäéå©§¦´©¨¨´©¦À§¥¦Æ©§¤Æ¤Æ¦§¦¨´¤«¤§½̈©¨¨Æ¨«§¦¦½©−Ÿ¤©£¦¦®
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:ìáa Cìî ìò-úà ézøáL øîàì ìàøNé éýìà úBàáö ýåýéâáéLî éðà íéîé íéúðL | ãBòa §¨¯§¨²¡Ÿ¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨©º§¦¤−Ÿ¤¬¤¨¤«§´§¨©´¦¨¦À£¦³¥¦Æ
:ìáa íàéáéå äfä íB÷nä-ïî ìáa-Cìî øvàðãëeáð ç÷ì øLà ýåýé úéa éìk-ìk-úà äfä íB÷nä-ìà¤©¨´©¤½¤«¨§¥−¥´§¨®£¤̧¨©¹§©¤©³¤«¤¨¤Æ¦©¨´©¤½©§¦¥−¨¤«

ãäfä íB÷nä-ìà áéLî éðà äìáa íéàaä äãeäé úeìb-ìk-úàå äãeäé-Cìî íé÷éBäé-ïá äéðëé-úàå§¤§¨§¨´¤§¨¦´¤«¤§Â¨§¤¨¨¸§¹̈©¨¦´¨¤À¨£¦¬¥¦²¤©¨¬©¤−
:ìáa Cìî ìò-úà øaLà ék ýåýé-íàðäéðéòìe íéðäkä éðéòì àéápä äéððç-ìà àéápä äéîøé øîàiå §ª§¨®¦´¤§½Ÿ¤−Ÿ¤¬¤¨¤«©ŸÆ¤Æ¦§§¨´©¨¦½¤£©§−̈©¨¦®§¥¥³©«Ÿ£¦Æ§¥¥´

:ýåýé úéáa íéãîòä íòä-ìëåéøác-úà ýåýé í÷é ýåýé äNòé ïk ïîà àéápä äéîøé øîàiåøLà E ¨¨½̈¨Ÿ§¦−§¥¬§¨«©ŸÆ¤Æ¦§§¨´©¨¦½¨¥¾¥−©£¤´§¨®¨¥³§¨Æ¤§¨¤½£¤´
:äfä íB÷nä-ìà ìáaî äìBbä-ìëå ýåýé-úéá éìk áéLäì úàaðæøLà äfä øácä àð-òîL-Cà ¦¥À¨§¨¦º§¥³¥§¨Æ§¨©½̈¦¨¤−¤©¨¬©¤«©§©«¨Æ©¨¨´©¤½£¤¬

éðæàa øác éëðà:íòä-ìk éðæàáe Eçéðôìe éðôì eéä øLà íéàéápäúBöøà-ìà eàápiå íìBòä-ïî E ¨Ÿ¦−Ÿ¥´§¨§¤®§¨§¥−¨¨¨«©§¦¦À£¤̧¨¯§¨©²§¨¤−¦¨«¨®©¦¨̧§¹¤£¨³
:øáãìe äòøìe äîçìîì úBìãb úBëìîî-ìòå úBaøèì àápé øLà àéápäàéápä øác àáa íBìL ©Æ§©©§¨´§Ÿ½§¦§¨−̈§¨¨¬§¨«¤©¨¦¾£¤¬¦¨¥−§¨®§ŸÆ§©´©¨¦À

:úîàa ýåýé BçìL-øLà àéápä òãeé¦¨©Æ©¨¦½£¤§¨¬§−̈¤¡¤«

i"yx
(‡).àéää äðùá éäéå שהשליט הזמן אותו כשהגיע

ירמיה  שהיה מלכים חמשת על צדקיהו את נבוכדנצר
המלכים  אל והמוטות המוסרות ומשלח שליחותו אומר

מלאכיהם: äé÷ãö.ביד úëìîî úéùàøá בתחלה
בתחלת  לומר וא"א המלכים חמשת על שהשליטו
ירד  שנה אותה הרביעית, בשנה נאמר שהרי מלכותו
המנוחה  שר ושריה בבבל נבוכדנצר פני את להקביל
המלכים: על והשליטו הספר בסוף שנא' וכמו עמו

.'åâå éìà øîà שמע חנניה את הטעה מי רבותינו אמרו
קשת  את שובר הנני העליון בשוק מתנב' ירמיה שהיה

מט )עילם בראשית (לקמן  נאמרה הספר בסוף זו ונבואה
סמוכה  שעילם ולפי שם שמפורש כמו צדקיהו ממלכת
קלֿוחומר  ודן ודרש התחתון בשוק הוא עמד לבבל
כמה  וכו' הכשדים את לעזור אלא באה שלא עילם ומה

בסנהדרין: בלע"ז:äùòé.(Â)שהיא ל'í÷é.פאצ"א

הכל"א  לבית והביא"ו ע"ד אלו שטי"ן (של"ש תפלה
בעלי  וגו' יעשה כן (אמן המחב"ר). הר"ב סדר"ן לא
אני  דבריך ויתקיימו הלואי לו אמר כך אומרים אגדה
אם  שמים קדשי ואוכל כהן אני נפסד ואתה משתכר
אשר  כאן) כדכתיב גבעוני ואתה בבניינו הבית יעמוד
(ומורה  מים ושואב עצים חוטב עבד לי ותהיה מגבעון
כל  מכאן שלמדו רבותינו טעם ליה נקיט פי' שלא צדק
בן  ביד או בנו ביד או בידו נופל סוף לרשע המחניף
לבסוף  תפשו חנניה בן שלמיה בן יראייה שכן בנו,

הכלא): לבית åâå'.(Ê)והביאו àð òîù êàעדàéáðä
íåìùì àáðé øùà לא אם פורעניות מתנבא אני אמר ,

הנביא  אבל הרעה. על נחם הקב"ה שקרן, איני יבא
אבל  וגו' יודע הנביא דבר בבא וגו' לשלום ינבא אשר
ויכזב  אל איש לא שנאמר הוא שקרן דברו יבא לא אם

כג)וגו' תנחומא:(במדבר  רבי דרש כך

cec zcevn
(‡).‰È˜„ˆ ˙ÎÏÓÓ ˙È˘‡¯·:למלכו הראשונה ·˘‰שנה 

.˙ÈÚÈ·¯‰השמטה שנת  היתה  וא "כ השמטה לשנות  לומר רצה
השמטה בשנת כלו כן ואם  שנים י"א  מלך  והוא  למלכו בד'

שביעית: במוצאי  הבית שנחרב  ארז"ל ‡˙(·)וכן È˙¯·˘
.ÏÂÚ: באחרים עוד יעבוד  ולא ימשול  לא שנים :·ÂÚ„.(‚)ר"ל שתי  ÂÎÂ'.(„)בסוף  ¯Â·˘‡ ÈÎלארצם חפשי א"כ  ויצאו

מוחה: Â‰ÈÓ¯È.(Â)באין ¯Ó‡ÈÂ:'וכו ירמיהו ויאמר שנית אמר  וכו' הכהנים לעיני  באמרו הדברים שארכו יאומן‡ÔÓ.בעבור 
‰'.דבריך : Ì˜È:במ "ש הדבר וכפל וכו' ה' ויקם יתן ·‡˙.מי היה‡˘¯ האמת אבל דיבר, שבנבואה  שאמר דבריו לפי  אמר 

מלבו: ‡.(Ê)שבדא  ÚÓ˘ Í‡שמע עתה אך הוא טוב  כי  יהיה שכן  מתאוה אני גם  כי בעבור הוא וכו' אמן שאמרתי מה ר"ל
לרעה: ואני לטובה מתנבא שאתה על  ממני יותר  לך  להאמין מקום שאין ‰ÌÚ.דברי ÏÎ ÈÊ‡·Â ÍÈÊ‡·אדבר בסתר  לא כאומר

כולם: ובפני בפניך  ÂÎÂ'.(Á)כיֿאם  ÌÈ‡È·‰:היום כמוני לרעה מעולם נבאו אשר הנביאים  הנה דברי וזהו לומר , ‡Ïרצה
.˙Âˆ¯‡:ארצות היום:‰È·‡.(Ë)על כמוך  לשלום וניבאו דבריהם  סתר אשר הנביא הנה ‰È·‡.ר"ל ¯·„ ‡Â··בוא בעת 

וכן לטובה  ניבא כי על  מיד לו  האמינו לא אבל באמת ה ' שלחו אשר ההוא  הנביא נודע  היה  אז  לשלום המתנבא הנביא דבר 
ממני: יותר לך להאמין מקום אין 

oeiv zcevn
(‚).„ÂÚ·ימים שלשת בעוד  כמו  מ)בסוף ˘ÌÈ˙.:(בראשית

שנים : גאולתוÌÈÓÈ.שתי תהיה ימים כמו השנה נקרא כן 
כה) עפר(ויקרא אדמת  וכן נרדפים בשמוח הדבר  יב)וכפל  :(דניאל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc - zekxa(ycew zay meil)

øîàc àäì àðòîLc ïåékxn`y dn z` izrnyy oeik ±àéiç éaø ¥¨§¨©§¨§¨§¨©©¦¦¨
LBãwäì Bì ïéà Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,àleòc déîMî énà øa©©¦¦§¥§¨¦¤¨©¥©¦§¨¥§©¨
äåä àì ,ãáìa äëìä ìL úBnà òaøà àlà BîìBòa àeä Ceøä§¨¤¨©§©©¤£¨¨¦§©Ÿ£¨

àðñéøâc àëéä àlà àðélöîeay mewna `l` izlltzd `l - §©¥¨¤¨¥¨§¨¥§¨
oke .zqpkd ziaa lltzdl izkld `le ,izcnléqà éaøå énà éaø©¦©¦§©¦©¦
àéøáèa àzLéðk éa øñéìz eäì eåäc áb ìò óàeidy ab lr s` - ©©©©£§§¥©¥§¦§¨¦§¤§¨

,dixaha zeiqpk iza dxyr yly mdl,éãenò éðéa àlà elöî àìŸ§©¤¨¥¥©¥
éñøb eåäc àëéämdilry micenrd oia `l` milltzn eid `l - ¥¨©£¨§¦

.dxez ecnly mewna ,yxcnd zia zxwz zpryp
mya in` xa `iig iax mxn`y zetqep zexnin d`ian `xnbd

:`ler,Bòéâéî äðäpä ìBãb ,àleòc déîMî énà øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©©¦¦§¥§¨¨©¤¡¤¦¦
íéîL àøiî øúBélnre rbie ,miny z`xi ea yiy in lecb - ¥¦§¥¨©¦

eal didie zecxh `la eilr zayein ezrc didzy ick ezqpxtl
,dk`lna wqer epi`y miny `xin xzei ,e`xea zcearl iept
meiw didi `ly eizecxh enxbie zeixal jxhviy xyt` seqale

.ez`xiléab eléàcwx `edy ináéúk íéîL àøé(` aiw mildz) §¦©¥§¥¨©¦§¦
'ä úà àøé Léà éøLà'cer aezkd jix`d `le ,'c`n utg eizFvnA ©§¥¦¨¥¤§¦§¨¨¥§Ÿ

.exkyaéab eléàåmby ináéúk Bòéâéî äðäð(a gkw mildz)òéâé' §¦©¥¤¡¤¦¦§¦§¦©
étkéøLà ,ìëàú ék E,'Cì áBèå Emc` ly egaya aezkd jix`de ©¤¦Ÿ¥©§¤§¨

,myxecl yie ,'jl aeh'e 'jixy`' ,mixac ipya dféøLà'íìBòa 'E ©§¤¨¨
íéîL àøé éaâìe .àaä íìBòì 'Cì áBèå' ,äfäeribin dpdp epi`y ©¤§¨¨¨©¨§©¥§¥¨©¦

déa áéúk àì 'Cì áBèå'lecby `vnp ,'jl aehe' eiabl eazk `l ± §¨Ÿ§¦¥
exkya dxizi dlrn el yiy ,`ad mlerl eribin dpdpd xky
iept eal didiy dfa epevx dide ,eitk ribia xrhvde gxhy zngn

.e`xea zcearl
íB÷îa íãà øeãé íìBòì ,àleòc déîMî énà øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©©¦¦§¥§¨§¨¨¨¨¦§

ixebn.Baø,jlnd dnlyn jkl di`xeàøb ïa éòîML ïîæ ìkL ©¤¨§©¤¦§¦¤¥¨
did dnly ly eax,äòøt úa úà äîìL àNð àì ,íéi÷ixdy ©¨Ÿ¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ

`xb oa irny zzina wqerd weqtl jenqa(en a '` mikln)xn`pmy)

(` bdrxR zA z` gTIe ,mixvn Kln drxR z` dnlW oYgzie' ,©¦§©¥§ŸŸ¤©§Ÿ¤¤¦§¨¦©¦©¤©©§Ÿ
:`xnbd dywn .'ebe 'ceC xir l` d`iaie,'øeãé ìà' àéðúäåxnelk ©§¦¤¨¤¦¨¦§¨©§¨©¨

:`xnbd zvxzn .eax ixebn mewna mc` xeci `lyàä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨
ééëcdéì ómewna exn`p axd mewna xebl ie`xy `ler ixac ± §©¦¥

e ,ezgkez z` lawne eaxl setk cinlzdyéék àìc àädéì ó ¨§Ÿ©¦¥
`hgie ezgkezl rnyi `l eax mewna xebi m`y ,eaxl cinlzd
`hgie ezgkez z` rnyi `le eaxn wgxziy aeh okl ,cifna

.cifna `le bbeya
`xnbd d`ian ,zqpkd ziaa dlitzd zlrn dx`azpy ixg`

:dxezd z`ixw zrya zqpkd ziaa mibdepd mipicàðeä áø øîà̈©©¨
áéúëc éàî ,énà éaø øîà ,íçðî éaø øîà ,äãeäé øa(gk ` diryi) ©§¨¨©©¦§©¥¨©©¦©¦©¦§¦

,'eìëé 'ä éáæòå':in` iax x`an .df weqt xn`p in lr ,xnelkäæ §Ÿ§¥¦§¤
äøBz øôñ çépnädxezd z`ixwl geztdàöBéå`edy ,dvegd ©©¦©¥¤¨§¥

.eixac renyl utg epi`y ,'d aferk aygpïéa ÷éôð eäáà éaø©¦£¨¨¥¥
àøáâì àøáblrady drya zqpkd zian `vei did eda` iax - ©§¨§©§¨

.dxezl milerd oia ez`ixw wiqtn `xewà÷eñt ïéa ,àtt áø éòä¥©¨¨¥§¨
eäî à÷eñôìz` `exwl ligzd mxhe cg` weqt miiq `xewdyk ± ¦§¨©

:`xnbd daiyn .uegl z`vl xzen m`d ,`ad weqtde÷éz- ¥
.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrzñéøâå détà øcäî ,úLL áø©¥¤©§©©¥§¨¥

z` qxebe ,dxezd z`ixw zrya dxezd xtqn eipt xifgn did ±
,ezpynïãéãa ïðà ,øîà,ea miweqr ep`y cenila ,eplya ep` - ¨©£¨§¦¨

eäãéãa eäðéàå.dxezd z`ixwa ,mdlya miweqr xeaivd mde ± §¦§§¦§
`xnbd d`ian ,dxezd z`ixwl mikiiyd mipic ex`azpy xg`
`exwl mc`d lr yi ,zqpkd ziaa dxezd z`ixw zriny calny

:reayd zyxt z` envra,énà éaø øîà ,äãeäé øa àðeä áø øîà̈©©¨©§¨¨©©¦©¦
åéúBiLøt íãà íéìLé íìBòì,zaye zay lk ly reayd zyxt ± §¨©§¦¨¨¨¨¦¨
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קצג zah c"i w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתקריב ּכלֿקרּבנ "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּכלֿקרּבן,
bi)מלח" ,my)ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ

(`xwie zyxt)ּבמנחֹות מקֹומֹות .(k`.)ּובכּמה ְְְִַָָ

― הצ"ט קרּבןהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּברית מלח תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבלי

"אלהי(my)מׁשמע הּמלח מּלהׁשּבית מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַֹ
ּתפל להקריב mrh)ׁשאסּור el oi`y)ּדבר איזה והּמקריב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ְְְְְִֵַַַָָָָָָּתפל
מּזבחים ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(kÎk`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תש"פ  טבת י"ד ש"ק יום

סג. עשה מצות
סד. עשה מצות קמו. תעשה לא מצות

― הס"ג ׁשּנהּמצוה קרּבןהּצּוּוי ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
קרּבן ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ׁשּכלֿקרּבן והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולה,
אמרֹו והּוא וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹיחיד
אםֿעלה וגֹו' לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבוּיקרא:

וגֹו'" מןֿהּבקר bÎa)קרּבנֹו ,` `xwie). ְְִַָָָָ

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹֹמּבׂשר
ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי וגֹו' ּבׁשערי(fi ,ai mixac)ּכאּלּו , ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ

הּפרּוׁש ּובא ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאמר:
(d`x zyxt ixtq)הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ― "ּונדרי" :ְֶַָָָָֹ

ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין עֹולה, לאֹוכל ללּמד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
חּוץ ּבין מןֿהּקלעים לפנים ּבין ּדמים, זריקת ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָלאחר
האזהרה הּוא זה ולאו ּבלאֿתעׂשה. עֹובר ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלּקלעים
מּבׂשר האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלכלֿמֹועל.
מעילה, עליהם ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה אֹו ְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעֹולה
לֹוקה; ― מזיד הּוא אם מעילה: ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו
מה ּומחזיר מעילה, קרּבן מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָואם
מעילה. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ּומֹוסיף ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּׁשּנהנה

מּסנהדרין ט' רּבי(bt.)ּובפרק ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ּבמיתה; אֹומר: ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָיהּודה

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו ראיתם ak,והביאּו `xwie) ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֻ
(h.ּבּמעילה ולא ― "ּבֹו" ְְְִַָָֹאמרּו:

― הס"ד מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשּתהיה חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת lyקרּבן oia) ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

('eke miax ly oia cigiּתֹורת "זאת יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְִֶַַָֹ
וגֹו'" gi)החּטאת ,e my)היא אי ּבוּיקרא ׁשם ּבאר וגם . ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ּומהּֿנאכל. נקטר ּומהּֿמּמּנה ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָנׁשחטת
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çë-÷øô äéîøéhÎ`

àéLéîçä Lãça úéòáøä äðMa (úðùá) äãeäé-Cìî äi÷ãö úëìîî úéLàøa àéää äðMa | éäéå©§¦´©¨¨´©¦À§¥¦Æ©§¤Æ¤Æ¦§¦¨´¤«¤§½̈©¨¨Æ¨«§¦¦½©−Ÿ¤©£¦¦®
:øîàì íòä-ìëå íéðäkä éðéòì ýåýé úéáa ïBòábî øLà àéápä øefò-ïá äéððç éìà øîàáøîà-äk ¨©´¥©¿£©§¨Á¤©¸©¨¦¹£¤³¦¦§Æ§¥´§½̈§¥¥¯©Ÿ£¦²§¨¨−̈¥«Ÿ«Ÿ¨©º

:ìáa Cìî ìò-úà ézøáL øîàì ìàøNé éýìà úBàáö ýåýéâáéLî éðà íéîé íéúðL | ãBòa §¨¯§¨²¡Ÿ¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨©º§¦¤−Ÿ¤¬¤¨¤«§´§¨©´¦¨¦À£¦³¥¦Æ
:ìáa íàéáéå äfä íB÷nä-ïî ìáa-Cìî øvàðãëeáð ç÷ì øLà ýåýé úéa éìk-ìk-úà äfä íB÷nä-ìà¤©¨´©¤½¤«¨§¥−¥´§¨®£¤̧¨©¹§©¤©³¤«¤¨¤Æ¦©¨´©¤½©§¦¥−¨¤«

ãäfä íB÷nä-ìà áéLî éðà äìáa íéàaä äãeäé úeìb-ìk-úàå äãeäé-Cìî íé÷éBäé-ïá äéðëé-úàå§¤§¨§¨´¤§¨¦´¤«¤§Â¨§¤¨¨¸§¹̈©¨¦´¨¤À¨£¦¬¥¦²¤©¨¬©¤−
:ìáa Cìî ìò-úà øaLà ék ýåýé-íàðäéðéòìe íéðäkä éðéòì àéápä äéððç-ìà àéápä äéîøé øîàiå §ª§¨®¦´¤§½Ÿ¤−Ÿ¤¬¤¨¤«©ŸÆ¤Æ¦§§¨´©¨¦½¤£©§−̈©¨¦®§¥¥³©«Ÿ£¦Æ§¥¥´

:ýåýé úéáa íéãîòä íòä-ìëåéøác-úà ýåýé í÷é ýåýé äNòé ïk ïîà àéápä äéîøé øîàiåøLà E ¨¨½̈¨Ÿ§¦−§¥¬§¨«©ŸÆ¤Æ¦§§¨´©¨¦½¨¥¾¥−©£¤´§¨®¨¥³§¨Æ¤§¨¤½£¤´
:äfä íB÷nä-ìà ìáaî äìBbä-ìëå ýåýé-úéá éìk áéLäì úàaðæøLà äfä øácä àð-òîL-Cà ¦¥À¨§¨¦º§¥³¥§¨Æ§¨©½̈¦¨¤−¤©¨¬©¤«©§©«¨Æ©¨¨´©¤½£¤¬

éðæàa øác éëðà:íòä-ìk éðæàáe Eçéðôìe éðôì eéä øLà íéàéápäúBöøà-ìà eàápiå íìBòä-ïî E ¨Ÿ¦−Ÿ¥´§¨§¤®§¨§¥−¨¨¨«©§¦¦À£¤̧¨¯§¨©²§¨¤−¦¨«¨®©¦¨̧§¹¤£¨³
:øáãìe äòøìe äîçìîì úBìãb úBëìîî-ìòå úBaøèì àápé øLà àéápäàéápä øác àáa íBìL ©Æ§©©§¨´§Ÿ½§¦§¨−̈§¨¨¬§¨«¤©¨¦¾£¤¬¦¨¥−§¨®§ŸÆ§©´©¨¦À

:úîàa ýåýé BçìL-øLà àéápä òãeé¦¨©Æ©¨¦½£¤§¨¬§−̈¤¡¤«

i"yx
(‡).àéää äðùá éäéå שהשליט הזמן אותו כשהגיע

ירמיה  שהיה מלכים חמשת על צדקיהו את נבוכדנצר
המלכים  אל והמוטות המוסרות ומשלח שליחותו אומר

מלאכיהם: äé÷ãö.ביד úëìîî úéùàøá בתחלה
בתחלת  לומר וא"א המלכים חמשת על שהשליטו
ירד  שנה אותה הרביעית, בשנה נאמר שהרי מלכותו
המנוחה  שר ושריה בבבל נבוכדנצר פני את להקביל
המלכים: על והשליטו הספר בסוף שנא' וכמו עמו

.'åâå éìà øîà שמע חנניה את הטעה מי רבותינו אמרו
קשת  את שובר הנני העליון בשוק מתנב' ירמיה שהיה

מט )עילם בראשית (לקמן  נאמרה הספר בסוף זו ונבואה
סמוכה  שעילם ולפי שם שמפורש כמו צדקיהו ממלכת
קלֿוחומר  ודן ודרש התחתון בשוק הוא עמד לבבל
כמה  וכו' הכשדים את לעזור אלא באה שלא עילם ומה

בסנהדרין: בלע"ז:äùòé.(Â)שהיא ל'í÷é.פאצ"א

הכל"א  לבית והביא"ו ע"ד אלו שטי"ן (של"ש תפלה
בעלי  וגו' יעשה כן (אמן המחב"ר). הר"ב סדר"ן לא
אני  דבריך ויתקיימו הלואי לו אמר כך אומרים אגדה
אם  שמים קדשי ואוכל כהן אני נפסד ואתה משתכר
אשר  כאן) כדכתיב גבעוני ואתה בבניינו הבית יעמוד
(ומורה  מים ושואב עצים חוטב עבד לי ותהיה מגבעון
כל  מכאן שלמדו רבותינו טעם ליה נקיט פי' שלא צדק
בן  ביד או בנו ביד או בידו נופל סוף לרשע המחניף
לבסוף  תפשו חנניה בן שלמיה בן יראייה שכן בנו,

הכלא): לבית åâå'.(Ê)והביאו àð òîù êàעדàéáðä
íåìùì àáðé øùà לא אם פורעניות מתנבא אני אמר ,

הנביא  אבל הרעה. על נחם הקב"ה שקרן, איני יבא
אבל  וגו' יודע הנביא דבר בבא וגו' לשלום ינבא אשר
ויכזב  אל איש לא שנאמר הוא שקרן דברו יבא לא אם

כג)וגו' תנחומא:(במדבר  רבי דרש כך

cec zcevn
(‡).‰È˜„ˆ ˙ÎÏÓÓ ˙È˘‡¯·:למלכו הראשונה ·˘‰שנה 

.˙ÈÚÈ·¯‰השמטה שנת  היתה  וא "כ השמטה לשנות  לומר רצה
השמטה בשנת כלו כן ואם  שנים י"א  מלך  והוא  למלכו בד'

שביעית: במוצאי  הבית שנחרב  ארז"ל ‡˙(·)וכן È˙¯·˘
.ÏÂÚ: באחרים עוד יעבוד  ולא ימשול  לא שנים :·ÂÚ„.(‚)ר"ל שתי  ÂÎÂ'.(„)בסוף  ¯Â·˘‡ ÈÎלארצם חפשי א"כ  ויצאו

מוחה: Â‰ÈÓ¯È.(Â)באין ¯Ó‡ÈÂ:'וכו ירמיהו ויאמר שנית אמר  וכו' הכהנים לעיני  באמרו הדברים שארכו יאומן‡ÔÓ.בעבור 
‰'.דבריך : Ì˜È:במ "ש הדבר וכפל וכו' ה' ויקם יתן ·‡˙.מי היה‡˘¯ האמת אבל דיבר, שבנבואה  שאמר דבריו לפי  אמר 

מלבו: ‡.(Ê)שבדא  ÚÓ˘ Í‡שמע עתה אך הוא טוב  כי  יהיה שכן  מתאוה אני גם  כי בעבור הוא וכו' אמן שאמרתי מה ר"ל
לרעה: ואני לטובה מתנבא שאתה על  ממני יותר  לך  להאמין מקום שאין ‰ÌÚ.דברי ÏÎ ÈÊ‡·Â ÍÈÊ‡·אדבר בסתר  לא כאומר

כולם: ובפני בפניך  ÂÎÂ'.(Á)כיֿאם  ÌÈ‡È·‰:היום כמוני לרעה מעולם נבאו אשר הנביאים  הנה דברי וזהו לומר , ‡Ïרצה
.˙Âˆ¯‡:ארצות היום:‰È·‡.(Ë)על כמוך  לשלום וניבאו דבריהם  סתר אשר הנביא הנה ‰È·‡.ר"ל ¯·„ ‡Â··בוא בעת 

וכן לטובה  ניבא כי על  מיד לו  האמינו לא אבל באמת ה ' שלחו אשר ההוא  הנביא נודע  היה  אז  לשלום המתנבא הנביא דבר 
ממני: יותר לך להאמין מקום אין 

oeiv zcevn
(‚).„ÂÚ·ימים שלשת בעוד  כמו  מ)בסוף ˘ÌÈ˙.:(בראשית

שנים : גאולתוÌÈÓÈ.שתי תהיה ימים כמו השנה נקרא כן 
כה) עפר(ויקרא אדמת  וכן נרדפים בשמוח הדבר  יב)וכפל  :(דניאל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc - zekxa(ycew zay meil)

øîàc àäì àðòîLc ïåékxn`y dn z` izrnyy oeik ±àéiç éaø ¥¨§¨©§¨§¨§¨©©¦¦¨
LBãwäì Bì ïéà Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,àleòc déîMî énà øa©©¦¦§¥§¨¦¤¨©¥©¦§¨¥§©¨
äåä àì ,ãáìa äëìä ìL úBnà òaøà àlà BîìBòa àeä Ceøä§¨¤¨©§©©¤£¨¨¦§©Ÿ£¨

àðñéøâc àëéä àlà àðélöîeay mewna `l` izlltzd `l - §©¥¨¤¨¥¨§¨¥§¨
oke .zqpkd ziaa lltzdl izkld `le ,izcnléqà éaøå énà éaø©¦©¦§©¦©¦
àéøáèa àzLéðk éa øñéìz eäì eåäc áb ìò óàeidy ab lr s` - ©©©©£§§¥©¥§¦§¨¦§¤§¨

,dixaha zeiqpk iza dxyr yly mdl,éãenò éðéa àlà elöî àìŸ§©¤¨¥¥©¥
éñøb eåäc àëéämdilry micenrd oia `l` milltzn eid `l - ¥¨©£¨§¦

.dxez ecnly mewna ,yxcnd zia zxwz zpryp
mya in` xa `iig iax mxn`y zetqep zexnin d`ian `xnbd

:`ler,Bòéâéî äðäpä ìBãb ,àleòc déîMî énà øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©©¦¦§¥§¨¨©¤¡¤¦¦
íéîL àøiî øúBélnre rbie ,miny z`xi ea yiy in lecb - ¥¦§¥¨©¦

eal didie zecxh `la eilr zayein ezrc didzy ick ezqpxtl
,dk`lna wqer epi`y miny `xin xzei ,e`xea zcearl iept
meiw didi `ly eizecxh enxbie zeixal jxhviy xyt` seqale

.ez`xiléab eléàcwx `edy ináéúk íéîL àøé(` aiw mildz) §¦©¥§¥¨©¦§¦
'ä úà àøé Léà éøLà'cer aezkd jix`d `le ,'c`n utg eizFvnA ©§¥¦¨¥¤§¦§¨¨¥§Ÿ

.exkyaéab eléàåmby ináéúk Bòéâéî äðäð(a gkw mildz)òéâé' §¦©¥¤¡¤¦¦§¦§¦©
étkéøLà ,ìëàú ék E,'Cì áBèå Emc` ly egaya aezkd jix`de ©¤¦Ÿ¥©§¤§¨

,myxecl yie ,'jl aeh'e 'jixy`' ,mixac ipya dféøLà'íìBòa 'E ©§¤¨¨
íéîL àøé éaâìe .àaä íìBòì 'Cì áBèå' ,äfäeribin dpdp epi`y ©¤§¨¨¨©¨§©¥§¥¨©¦

déa áéúk àì 'Cì áBèå'lecby `vnp ,'jl aehe' eiabl eazk `l ± §¨Ÿ§¦¥
exkya dxizi dlrn el yiy ,`ad mlerl eribin dpdpd xky
iept eal didiy dfa epevx dide ,eitk ribia xrhvde gxhy zngn

.e`xea zcearl
íB÷îa íãà øeãé íìBòì ,àleòc déîMî énà øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©©¦¦§¥§¨§¨¨¨¨¦§

ixebn.Baø,jlnd dnlyn jkl di`xeàøb ïa éòîML ïîæ ìkL ©¤¨§©¤¦§¦¤¥¨
did dnly ly eax,äòøt úa úà äîìL àNð àì ,íéi÷ixdy ©¨Ÿ¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ

`xb oa irny zzina wqerd weqtl jenqa(en a '` mikln)xn`pmy)

(` bdrxR zA z` gTIe ,mixvn Kln drxR z` dnlW oYgzie' ,©¦§©¥§ŸŸ¤©§Ÿ¤¤¦§¨¦©¦©¤©©§Ÿ
:`xnbd dywn .'ebe 'ceC xir l` d`iaie,'øeãé ìà' àéðúäåxnelk ©§¦¤¨¤¦¨¦§¨©§¨©¨

:`xnbd zvxzn .eax ixebn mewna mc` xeci `lyàä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨
ééëcdéì ómewna exn`p axd mewna xebl ie`xy `ler ixac ± §©¦¥

e ,ezgkez z` lawne eaxl setk cinlzdyéék àìc àädéì ó ¨§Ÿ©¦¥
`hgie ezgkezl rnyi `l eax mewna xebi m`y ,eaxl cinlzd
`hgie ezgkez z` rnyi `le eaxn wgxziy aeh okl ,cifna

.cifna `le bbeya
`xnbd d`ian ,zqpkd ziaa dlitzd zlrn dx`azpy ixg`

:dxezd z`ixw zrya zqpkd ziaa mibdepd mipicàðeä áø øîà̈©©¨
áéúëc éàî ,énà éaø øîà ,íçðî éaø øîà ,äãeäé øa(gk ` diryi) ©§¨¨©©¦§©¥¨©©¦©¦©¦§¦

,'eìëé 'ä éáæòå':in` iax x`an .df weqt xn`p in lr ,xnelkäæ §Ÿ§¥¦§¤
äøBz øôñ çépnädxezd z`ixwl geztdàöBéå`edy ,dvegd ©©¦©¥¤¨§¥

.eixac renyl utg epi`y ,'d aferk aygpïéa ÷éôð eäáà éaø©¦£¨¨¥¥
àøáâì àøáblrady drya zqpkd zian `vei did eda` iax - ©§¨§©§¨

.dxezl milerd oia ez`ixw wiqtn `xewà÷eñt ïéa ,àtt áø éòä¥©¨¨¥§¨
eäî à÷eñôìz` `exwl ligzd mxhe cg` weqt miiq `xewdyk ± ¦§¨©

:`xnbd daiyn .uegl z`vl xzen m`d ,`ad weqtde÷éz- ¥
.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrzñéøâå détà øcäî ,úLL áø©¥¤©§©©¥§¨¥

z` qxebe ,dxezd z`ixw zrya dxezd xtqn eipt xifgn did ±
,ezpynïãéãa ïðà ,øîà,ea miweqr ep`y cenila ,eplya ep` - ¨©£¨§¦¨

eäãéãa eäðéàå.dxezd z`ixwa ,mdlya miweqr xeaivd mde ± §¦§§¦§
`xnbd d`ian ,dxezd z`ixwl mikiiyd mipic ex`azpy xg`
`exwl mc`d lr yi ,zqpkd ziaa dxezd z`ixw zriny calny

:reayd zyxt z` envra,énà éaø øîà ,äãeäé øa àðeä áø øîà̈©©¨©§¨¨©©¦©¦
åéúBiLøt íãà íéìLé íìBòì,zaye zay lk ly reayd zyxt ± §¨©§¦¨¨¨¨¦¨
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`קצד wxt xzq` - miaezk

à-÷øô øúñàfhÎ`

à:äðéãî äàîe íéøNòå òáL Lek-ãòå ecäî Cìnä LBøåLçà àeä LBøåLçà éîéa éäéåáíéîia ©§¦−¦¥´£©§¥®´£©§¥À©Ÿ¥Æ¥´Ÿ§©½¤²©§¤§¦¬¥−̈§¦¨«©¨¦−
:äøéaä ïLeLa øLà Búeëìî àqk ìò LBøåLçà Cìnä | úáLk íääâäNò Bëìîì LBìL úðLa ¨¥®§¤´¤©¤´¤£©§¥À©µ¦¥´©§½£¤−§©¬©¦¨«¦§©³¨Æ§¨§½¨¨´

:åéðôì úBðéãnä éøNå íéîzøtä éãîe ñøt | ìéç åéãáòå åéøN-ìëì äzLîããBák øLò-úà Búàøäa ¦§¤½§¨¨−̈©£¨¨®¥´¨©´¨©À©«©§§¦²§¨¥¬©§¦−§¨¨«§©§ŸÀ¤Ÿ Æ¤Æ§´
:íBé úàîe íéðBîL íéaø íéîé Búleãb úøàôz ø÷é-úàå BúeëìîääNò älàä íéîiä | úàBìîáe ©§½§¤̧§½̈¦§¤−¤§¨®¨¦´©¦½§¦¬§©−«¦§´©¨¦´¨¥À¤¨¨´

ïúéa úpb øöça íéîé úòáL äzLî ïè÷-ãòå ìBãbîì äøéaä ïLeLa íéàöîpä íòä-ìëì Cìnä©¤¿¤§¨¨¨´©¦§§¦Á§©̧©¦¹̈§¦¨¯§©¨¨²¦§¤−¦§©´¨¦®©£©¾¦©¬¦©−
:Cìnäåóñëå áäæ | úBhî LL éãenòå óñë éìéìb-ìò ïîbøàå õeá-éìáça æeçà úìëúe ñtøk | øeç ©¤«¤´©§©´§¥À¤¨Æ§©§¥´§©§¨½̈©§¦¬¥¤−¤§©´¥¥®¦´¨¨´¨¤À¤

:úøçñå øãå LLå-èäa úôöø ìòæãék áø úeëìî ïééå íéðBL íéìkî íéìëå áäæ éìëa úB÷Läå ©²¦«§©¬©©¨¥−§©¬§Ÿ¨«¤§©§Æ¦§¥´¨½̈§¥¦−¦¥¦´¦®§¥¬©§²−̈§©¬
:Cìnäç(ñ) :Léàå-Léà ïBöøk úBNòì Búéa áø-ìk ìò Cìnä ãqé | ïë-ék ñðà ïéà úcë äiúMäå ©¤«¤§©§¦¨¬©−̈¥´Ÿ¥®¦¥´¦©´©¤À¤©µ¨©´¥½©£−¦§¬¦¨¦«

è:LBøåLçà Cìnì øLà úeëìnä úéa íéLð äzLî äúNò äkìnä ézLå íbéáBèk éòéáMä íBia ©µ©§¦´©©§½̈¨§−̈¦§¥´¨¦®¥µ©©§½£¤−©¤¬¤£©§¥«©Æ©§¦¦½§¬
íéúøLîä íéñéøqä úòáL ñkøëå øúæ àúâáàå àúâa àðBáøç àúfa ïîeäîì øîà ïéia Cìnä-áì¥©¤−¤©¨®¦¨©¿¦Â§¨¦§¨̧©§¹̈¦§¨³©£©§¨Æ¥©´§©§©½¦§©Æ©¨´¦¦½©§¨´§¦½

:LBøåLçà Cìnä éðt-úààéíénòä úBàøäì úeëìî øúëa Cìnä éðôì äkìnä ézLå-úà àéáäì ¤§¥−©¤¬¤£©§¥«§Â¨¦¤©§¦¯©©§¨²¦§¥¬©¤−¤§¤´¤©§®§©§¸¨«©¦³
:àéä äàøî úáBè-ék déôé-úà íéøOäåáéãéa øLà Cìnä øáãa àBáì ézLå äkìnä ïàîzå §©¨¦Æ¤¨§½̈¦«©¬©§¤−¦«©§¨¥º©©§¨´©§¦À¨Æ¦§©´©¤½¤£¤−§©´

(ñ) :Bá äøòa Búîçå ãàî Cìnä óö÷iå íéñéøqäâéøác ïë-ék íézòä éòãé íéîëçì Cìnä øîàiå ©¨¦¦®©¦§³Ÿ©¤Æ¤Æ§½Ÿ©£¨−¨£¨¬«©´Ÿ¤©¤½¤©£¨¦−Ÿ§¥´¨«¦¦®¦¥Æ§©´
:ïéãå úc éòãé-ìk éðôì Cìnäãéïëeîî àðñøî ñøî LéLøú àúîãà øúL àðLøk åéìà áøwäå ©¤½¤¦§¥¾¨Ÿ§¥−¨¬¨¦«§©¨´Ÿ¥À̈©§§¨³¥¨Æ©§¨´¨©§¦½¤¬¤©§§−̈§¨®

:úeëìna äðLàø íéáLiä Cìnä éðt éàø éãîe ñøt | éøN úòáLåèézLå äkìna úBNòl-äî úãk ¦§©º¨¥´¨©´¨©ÀŸ¥Æ§¥´©¤½¤©Ÿ§¦¬¦Ÿ−̈©©§«§¨Æ©«©£½©©§−̈©§¦®
(ñ) :íéñéøqä ãéa LBøåLçà Cìnä øîàî-úà äúNò-àì øLà | ìòæèéðôì ïëeîî (ïëîåî) øîàiå ©´£¤´«Ÿ¨§À̈¤«©£©Æ©¤´¤£©§¥½§©−©¨¦¦«©´Ÿ¤§À̈¦§¥³

øLà íénòä-ìk-ìòå íéøOä-ìk-ìò ék äkìnä ézLå äúåò Bcáì Cìnä-ìò àì íéøOäå Cìnä©¤Æ¤Æ§©¨¦½³Ÿ©©¤Æ¤Æ§©½¨§−̈©§¦´©©§¨®¦³©¨©¨¦Æ§©¨¨´©¦½£¤¾
:LBøåLçà Cìnä úBðéãî-ìëa§¨§¦−©¤¬¤£©§¥«

i"yx
(‡).ùåøåùçà éîéá éäéå תחת שמלך היה פרס מלך

בבל: גלות של שנה שבעים לסוף ùåøåùçà.כורש àåä
סופו: ועד מתחלתו ברשעו מעצמו êìîä.הוא שמלך

המלוכה: מזרע היה åâå'.ולא ùåë ãòå åãäî המולך
ועד  מהודו שמולך כמו מדינות ושבע ועשרים מאה על
הוא  כי ד) א (מלכים וכן זה אצל זה שעומדים כוש
רודה  שהיה עזה, ועד מתפסח הנהר עבר בכל רודה
עזה: עד מתפסח רודה שהוא כמו הנהר עבר בכל

(·).'åâå ùåøåùçà êìîä úáùë המלכות כשנתקיים
מגילה: במסכת אחר בעניין פירשוהו ורבותינו בידו

(‚).íéîúøôä:פרס בלשון íéáø.(„)שלטונים íéîé
משתה: להם ירקות:úðâ.(‰)עשה זרעוני ïúéá.מקום

באילנות: úìëúå.(Â)נטוע ñôøë øåç בגדים מיני
למצעות: להם פירס ïîâøàå.צבעונים õåá éìáçá æåçà

גלילי  על להם פרס אותן וארגמן בוץ בפתילי מרוקמים
שש: עמודי ועל óñëå.כסף áäæ úåèî לישב ערך

לסעודה: úôöø.עליהם ìò'וגו ושש בהט של קרקעות
משמעות  ולפי רבותינו, פירשו טובות אבנים מיני

שמם: כך áäæ.(Ê)המקרא éìëá úå÷ùäå כמו

שונות,íéðåù.ולהשקות: ודתיהם וכן מזה זה משונים
שדרשו: מה דרשו áø.ורבותינו úåëìî ïééå,הרבה

שהוא  יין ואחד אחד כל אותם שהשקה אמרו ורבותינו
ממנו: את úãë.(Á)זקן שכופין סעודות שיש לפי

לשתותו  יכול שאינו ויש גדול כלי לשתות המסובין
אונס: אין כאן אבל בקושי יסוד ãñé.כיֿאם לשון

וצוה: תקן כן åúéá.כלומר áø ìë ìò שרי כל על
המשקים: ושר הטבחים ושר האופים שר הסעודה

.ùéàå ùéà ïåöøë úåùòì:רצונו אחד íåéá(È)לכל
.éòéáùä:היה שבת אמרו äëìîä(È·)רבותינו ïàîúå
.éúùå שתמאן כדי צרעת בה שפרחה לפי אמרו רבותינו

ערומות  ישראל בנות מפשטת שהיתה לפי ותיהרג
ערומה  שתפשט עליה נגזר בשבת מלאכה בהן ועושה

גנאי:óö÷éå.בשבת: דברי לו øáã(È‚)ששלחה ïë éë
.êìîä הדבר את לשום משפט בכל המלך מנהג כן כי

ודין: דת יודעי כל åéìà.(È„)לפני áø÷äå דבריו לערוך
וגו': שתר] כרשנא הם [אלו äî(ÂË)לפניהם úãë

.úåùòì:לחכמים המלך ויאמר על äúåò.(ÊË)מוסב
עון: לשון

c dpyn iriyz wxt zegpn zkqn

‚úLnLî äúéä äî úéòéáø?íéî úéòéáøòøönì,øéæpì ïîL úéòéáøe.LnLî äéä äî âG éöç?âG éöç §¦¦¤¨§¨§©¤¤§¦¦©¦©§Ÿ̈§¦¦¤¤©¨¦£¦¤¨¨§©¥£¦
äèBqì íéî,äãBzì ïîL âG éöçå.úBçðnä ìëì ããBî äéä âHáe.ïBøOò íéML ìL äçðî elôà,íéML dì ïúBð ©¦©¨©£¦¤¤©¨©¨¨¥§¨©§¨£¦¦§¨¤¦¦¦¨¥¨¦¦

âG.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:ïBøOò íéML ìL äçðî elôà,dbì àlà dì ïéà,øîàpL(àë ,ãé àø÷éå):äçðîì" ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥£¦¦§¨¤¦¦¦¨¥¨¤¨ª¨¤¤¡©§¦§¨
"ïîL âGå.øtì äML,ìéàì äòaøà,GLNákì äL,GLäøBðnì äöçîe äL,øð ìëì âG éöçî. §¨¤¦¨©¨©§¨¨¨©¦§¨©¤¤§¨¤¡¨©§¨¥£¦§¨¥

„íéøô ékñða íéìéà ékñð ïéáøòî,íéNáë ékñða íéNáë ékñð,øeaö ìLa ãéçé ìL,Lîà ìLa íBé ìL.ìáà §¨§¦¦§¥¥¦§¦§¥¨¦¦§¥§¨¦§¦§¥§¨¦¤¨¦§¤¦¤§¤¤¤£¨

bbbb.rxevnl min ziriaxáéúëã(ã"é àø÷éå)úéòéáø íéîëç åøòéùå ,íäá äàøð øåôöä íãù íéîì ,íééç íéî ìò ùøç éìë ìà úçàä øåôöä úà èçùå
:âåìä.xifpl ony ziriaxïéàã ,øéæð ìù íçì íåùî àìå .àåä õåç àäã ,òøåöî ìù íéî úéòéáø íåùî úøù éìë úåéäì ùéã÷ àì úéòéáøå .úåøéæð íçìì

ïäéëñðå úåìç äøùò íéúù ïäù ,äìçå äìç ìëì ïîù úéòéáø ìåãâ ïäë éúéáçì ããåî äéä äáù éðôî àìà .çáæä úèéçùá àìà ùåã÷ øéæð ìù íçì
:ïîù ïéâåì äùìù.dheql min bel ivgáéúëã('ä øáãîá):øåéëä ïî àìîî äéä íéî âåì éöç ,ùøç éìëá íéùåã÷ íéî ïäëä ç÷ìå.dcezl ony bel ivg

éðôî àìà .úøù éìë úåéäì ùåã÷ã àåä äãåú ìù ïîù âåì éöçå äèåñ ìù íéî âåì éöç íåùî àì éîð âåì éöçå .øéæð ìù úéòéáø ïëå ,éðéñî äùîì äëìä
:äøåðî ìù øðå øð ìëì ïîù âåì éöç ÷ìçî åáù.dbel `l` dl oi`:á÷òé ïá øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .ïåøùò íéùù ìëì ãçà âåì.xtl mibel dyy

áéúëãë ,ïéää éöç åðééäã(å"è íù):ïéâåì øùò íéðù ïéääù ,ïéää úéòéáø åðééäã ,ùáëì äùìùå .ïéää úéùéìù åðééäã ,ìéàì äòáøàå .ïéää éöç ïîùá ìåìá
.xp lkl bel ivgnàäúù äúãî äá ïúéù êéøöùïúåð äéä ïëå .íéëåøàä úáè úôå÷ú éìéìì ïîù âåì éöç íéîëç åøòéùå ø÷åá ãò áøòî úëìåäå ú÷ìåã

:÷éìãîå äùãç äìéúôå øçà ïîù âåì éöç ïúåðå ïøéñî àìà ,ãåò ïäá ÷éìãäìî ïîùäå äìéúô äúåà äìñôð äúáë íàå .äìéì ìëá øð ìëá
cccc.mixt ikqp oiaxrnåäì éåä úìåñå ,øôì íéâåì äùù ìéòì ïðú àäã .ïåøùòì íéâåì éðù ,äåù ïäéúù úìéìáù éôì .ìéà éëñð úçðîá øô éëñð úçðî

áéúëãë íéðåøùò äùìù(íù)éðù úìåñå ,ïéâåì òáøà ìéàìå .ïéâåì äùù åðééäã ,ïéää éöç ïîùá ìåìá íéðåøùò äùìù úìåñ äçðî ø÷áä ïá ìò áéø÷äå
:ìéàì íéðåøùò.miyak ikqp:ïéâåì äùìù åðééäã ,ïéää úéòéáø úéúë ïîùá ìåìá áéúëå ãçàä ùáëì ãçà ïåøùò áéúëã .ïåøùòì ïéâåì äùìùmeid lye

.yn` lyaåîò íéëñð éðùå ãçà ïáø÷ àéáä íåéä íàå .íéîé äøùò ãòå ïàëî åéëñðå íåéä åçáæ àéáî íãà ïì àîéé÷ã .íéëñð àìá çáæ ùîà àéáä íà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

של המידות שבע היו מה לפרט באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
ביותר . הקטנה מהמידה המשנה ומתחילה משמשות; לח

úéòéáø,הלוג –úLnLî äúéä äî?במקדש –íéî úéòéáø ÀÄÄÆÈÀÈÀÇÆÆÀÄÄÇÄ
òøönìשנתרפא במצורע שכתוב ה ה ה ה ):):):):– ידידידיד,,,, הצפור((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  את "ושחט ÇÀÙÈ

ואמרו  חיים", מים על חרש כלי אל בבבב):):):):האחת, טז טז טז טז ,,,, שדם ((((סוטהסוטהסוטהסוטה "מים
רביעית". הם? וכמה בהם, ניכר  øéæpìהצפור ïîL úéòéáøe– ÀÄÄÆÆÇÈÄ

ז , לעיל (עיין  נזרו ימי  השלמת ביום הנזיר  שמביא ורקיקים לחלות
מסיני למשה הלכה זה ושיעור א א א א ).).).).ב); פט פט פט פט ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  מובא,((((גמרא גמרא גמרא גמרא  בגמרא

בענין  התקשה הנשיא יהודה מידת שרבי  נמשחה למה הרביעית:

הלא  למצורע, מים רביעית בשביל  אם שרת? כלי  להיות הלוג רביעית
לעזרה מחוץ נעשו המצורע מעשי xepwp)?כל  xrya)בשביל ואם

אלא  בכלי  מתקדשים אינם הנזיר  לחמי הלא לנזיר, שמן רביעית
גדול כהן  לחביתי  מודד היה שבה חייא: רבי לו אמר  האיל ? בשחיטת

עשרה  שתים באה חביתין  מנחת שכן  וחלה; חלה לכל  שמן  רביעית
ואחת  בערב), ומחציתן בבוקר  (מחציתן שמן לוגין שלשת עם חלות

שמן . רביעית טעונה היתה חלה שכל  היינו נעשות, החלות היו  אחת
חייא רבי  על הנשיא יהודה רבי  l`xyi):קרא ux`l laan dlry)

עצתי " איש  מרחק יאיאיאיא).).).)."מארץ מו מו מו מו ,,,, LnLî?((((ישעיהישעיהישעיהישעיה äéä äî âG éöçÂÄÆÈÈÀÇÅ
äèBqì íéî âG éöçבסוטה שכתוב יז יז יז יז ):):):):– ה ה ה ה ,,,, הכהן ((((במדברבמדברבמדברבמדבר "ולקח ÂÄÇÄÇÈ

ושנינו חרש ", בכלי  קדושים ב ב ב ב ),),),),מים ב ב ב ב ,,,, לוג ((((סוטהסוטהסוטהסוטה חצי  לוקח שהיה
הכיור , מן  äãBzìמים ïîL âG éöçå דהיינו התודה, ללחמי  – ÇÂÄÆÆÇÈ

מסיני למשה הלכה זה ושיעור  א), ז , לעיל  (עיין המצה מיני לשלשת
אאאא).).).). פטפטפטפט,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  בגמרא,((((גמראגמראגמראגמרא מובא הלוג חצי  מידת בענין  ואף –

הנשיא: יהודה רבי  gynp"שהתקשה dnl bel ivg" מידת קידשו (למה
הלא  לסוטה, מים לוג חצי  משום אם שרת)? כלי להיות הלוג חצי 

בהם שכתוב בכיור , נתקדשו יז יז יז יז ):):):):כבר  ה ה ה ה ,,,, ודרשו miyecw"מים((((במדברבמדברבמדברבמדבר ,"
פי((((בספריבספריבספריבספרי):):):): על  (ואף – בכיור ? שנתקדשו  אלא קדושים" "מים אין 

שמ  אין  שוב שרת, בכלי שנתקדש דבר  משום שכל חול, בכלי  אותו ים
– למזבח. הקרב בדבר  דווקא היינו  חציתוספות תוספות תוספות תוספות גנאי, משום ואם (

בשחיטת  אלא מתקדשים אינם התודה לחמי הלא לתודה, שמן לוג

שמן  לוג חצי מחלק היה שבו (בנו): שמעון רבי לו אמר התודה?
במנורה ונר נר epzpyn).לכל  seqa xkfpy itk) יהודה (רבי  לו אמר

בנו ): שמעון  לרבי  l`xyiהנשיא xp"!(חכמים עיני did".(המאיר  jk
úBçðnä ìëì ããBî äéä âHáe למנחה שמביאים סולת שעישרון – ÇÈÈÅÀÈÇÀÈ

שמן. לוג ïBøOòטעון  íéML ìL äçðî elôà,סולת –ïúBð ÂÄÄÀÈÆÄÄÄÈÅ
âG íéML dì.המקרא מן זה למדים ובגמרא שמן ; –øæòéìà éaø ÈÄÄÇÄÁÄÆÆ

dì ïéà ,ïBøOò íéML ìL äçðî elôà :øîBà á÷òé ïaÆÇÂÙÅÂÄÄÀÈÆÄÄÄÈÅÈ
dbì àlà, בלבד אחד  לוג דהיינו  שלה, לוג –øîàpL בפרשת – ÆÈËÈÆÆÁÇ

ïîL"מצורע: âGå äçðîì"שכל יעקב, בן  אליעזר רבי ודורש  – ÀÄÀÈÀÈÆ
שמן. לוג אלא טעונה אינה גדולה, היא ואפילו  dkldמנחה, oi`e

.ezenk" נקטה נבללים miyyמשנתנו עישרון  ששים שעד לפי  עישרון ",
יב, (להלן כלים שני  טעונים עישרון  מששים יותר ואילו  אחד , בכלי 

øtìד ). äMLדהיינו שמן, לוגים ששה –,oidd ivgנסכי למנחת ÄÈÇÈ
ìéàìהפר ; äòaøàדהיינו שמן , לוגים ארבעה –,oidd ziyily ÇÀÈÈÈÇÄ

האיל; נסכי  GLNákìלמנחת äL דהיינו שמן , לוגים שלושה – ÀÈÇÆÆ
,oidd ziriax.הקודמת במשנה הזכרנו שכבר כמו הכבש, נסכי למנחת

שמן  לוג התנא שהזכיר כיון מעיר: למשנתנו  בפירושו הרמב"ם –
כן: גם אמר yakl",למנחה, dyely ,li`l drax` ,xtl dyy" ואינו

ושלישית  ההין בחצי  אלא בלוג, הנסכים את שמודדים לומר, רוצה
ההין . ורביעית GLäöçîeההין  äL, שמן לוגים –äøBðnì– ÀÈÆÁÈÇÀÈ

המקדש, בבית המנורה âGלהדלקת éöçî לוג חצי  לפי  כלומר  – ÅÂÄ
øðשמן, ìëì והולכת דולקת המנורה שתהא כדי  הנרות, משבעת – ÀÈÅ

חורף  ללילות שמן  לוג חצי שצריך  חכמים, ושיערו  בוקר , עד מערב

ערב. כל נר בכל הכהן  נותן  היה זה ששיעור  ומכאן  הארוכים,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íéøô ékñða íéìéà ékñð ïéáøòîנסכי מנחת לערב מותר – ÀÈÀÄÄÀÅÅÄÀÄÀÅÈÄ
לעישרון  שמן לוגים שני שווה, שבלילתן  לפי  פרים, נסכי במנחת אילים

סולת  עשרונים שלושה מביאים היו  פר  של  נסכים למנחת שהרי  סולת,
סולת  עשרונים שני  – איל  של  נסכים ולמנחת שמן, לוגים ששה עם

שמן; לוגים ארבעה íéNáëעם ékñða íéNáë ékñð מנחת שכל – ÄÀÅÀÈÄÀÄÀÅÀÈÄ
הלכך שמן, לוגים שלושה עם סולת עישרון באה כבש של נסכים

אחדים; כבשים של הנסכים מנחות לערב ãéçéמותר ìLìLa ÆÈÄÀÆ
øeaöציבור של נסכים במנחת יחיד  של נסכים מנחת מערבים – Ä

ציבור ; של כבשים בנסכי  יחיד של  כבשים נסכי כגון שווה, שבלילתן

Lîà ìLa íBé ìL שהביא זבח של נסכים מנחת מערבין וכן – ÆÀÆÆÆ
להביא  אדם שרשאי  אתמול; שהביא הזבח בשביל  נסכים במנחת היום

izdw - zex`ean zeipyn



קצה ` wxt xzq` - miaezk

à-÷øô øúñàfhÎ`

à:äðéãî äàîe íéøNòå òáL Lek-ãòå ecäî Cìnä LBøåLçà àeä LBøåLçà éîéa éäéåáíéîia ©§¦−¦¥´£©§¥®´£©§¥À©Ÿ¥Æ¥´Ÿ§©½¤²©§¤§¦¬¥−̈§¦¨«©¨¦−
:äøéaä ïLeLa øLà Búeëìî àqk ìò LBøåLçà Cìnä | úáLk íääâäNò Bëìîì LBìL úðLa ¨¥®§¤´¤©¤´¤£©§¥À©µ¦¥´©§½£¤−§©¬©¦¨«¦§©³¨Æ§¨§½¨¨´

:åéðôì úBðéãnä éøNå íéîzøtä éãîe ñøt | ìéç åéãáòå åéøN-ìëì äzLîããBák øLò-úà Búàøäa ¦§¤½§¨¨−̈©£¨¨®¥´¨©´¨©À©«©§§¦²§¨¥¬©§¦−§¨¨«§©§ŸÀ¤Ÿ Æ¤Æ§´
:íBé úàîe íéðBîL íéaø íéîé Búleãb úøàôz ø÷é-úàå BúeëìîääNò älàä íéîiä | úàBìîáe ©§½§¤̧§½̈¦§¤−¤§¨®¨¦´©¦½§¦¬§©−«¦§´©¨¦´¨¥À¤¨¨´

ïúéa úpb øöça íéîé úòáL äzLî ïè÷-ãòå ìBãbîì äøéaä ïLeLa íéàöîpä íòä-ìëì Cìnä©¤¿¤§¨¨¨´©¦§§¦Á§©̧©¦¹̈§¦¨¯§©¨¨²¦§¤−¦§©´¨¦®©£©¾¦©¬¦©−
:Cìnäåóñëå áäæ | úBhî LL éãenòå óñë éìéìb-ìò ïîbøàå õeá-éìáça æeçà úìëúe ñtøk | øeç ©¤«¤´©§©´§¥À¤¨Æ§©§¥´§©§¨½̈©§¦¬¥¤−¤§©´¥¥®¦´¨¨´¨¤À¤

:úøçñå øãå LLå-èäa úôöø ìòæãék áø úeëìî ïééå íéðBL íéìkî íéìëå áäæ éìëa úB÷Läå ©²¦«§©¬©©¨¥−§©¬§Ÿ¨«¤§©§Æ¦§¥´¨½̈§¥¦−¦¥¦´¦®§¥¬©§²−̈§©¬
:Cìnäç(ñ) :Léàå-Léà ïBöøk úBNòì Búéa áø-ìk ìò Cìnä ãqé | ïë-ék ñðà ïéà úcë äiúMäå ©¤«¤§©§¦¨¬©−̈¥´Ÿ¥®¦¥´¦©´©¤À¤©µ¨©´¥½©£−¦§¬¦¨¦«

è:LBøåLçà Cìnì øLà úeëìnä úéa íéLð äzLî äúNò äkìnä ézLå íbéáBèk éòéáMä íBia ©µ©§¦´©©§½̈¨§−̈¦§¥´¨¦®¥µ©©§½£¤−©¤¬¤£©§¥«©Æ©§¦¦½§¬
íéúøLîä íéñéøqä úòáL ñkøëå øúæ àúâáàå àúâa àðBáøç àúfa ïîeäîì øîà ïéia Cìnä-áì¥©¤−¤©¨®¦¨©¿¦Â§¨¦§¨̧©§¹̈¦§¨³©£©§¨Æ¥©´§©§©½¦§©Æ©¨´¦¦½©§¨´§¦½

:LBøåLçà Cìnä éðt-úààéíénòä úBàøäì úeëìî øúëa Cìnä éðôì äkìnä ézLå-úà àéáäì ¤§¥−©¤¬¤£©§¥«§Â¨¦¤©§¦¯©©§¨²¦§¥¬©¤−¤§¤´¤©§®§©§¸¨«©¦³
:àéä äàøî úáBè-ék déôé-úà íéøOäåáéãéa øLà Cìnä øáãa àBáì ézLå äkìnä ïàîzå §©¨¦Æ¤¨§½̈¦«©¬©§¤−¦«©§¨¥º©©§¨´©§¦À¨Æ¦§©´©¤½¤£¤−§©´

(ñ) :Bá äøòa Búîçå ãàî Cìnä óö÷iå íéñéøqäâéøác ïë-ék íézòä éòãé íéîëçì Cìnä øîàiå ©¨¦¦®©¦§³Ÿ©¤Æ¤Æ§½Ÿ©£¨−¨£¨¬«©´Ÿ¤©¤½¤©£¨¦−Ÿ§¥´¨«¦¦®¦¥Æ§©´
:ïéãå úc éòãé-ìk éðôì Cìnäãéïëeîî àðñøî ñøî LéLøú àúîãà øúL àðLøk åéìà áøwäå ©¤½¤¦§¥¾¨Ÿ§¥−¨¬¨¦«§©¨´Ÿ¥À̈©§§¨³¥¨Æ©§¨´¨©§¦½¤¬¤©§§−̈§¨®

:úeëìna äðLàø íéáLiä Cìnä éðt éàø éãîe ñøt | éøN úòáLåèézLå äkìna úBNòl-äî úãk ¦§©º¨¥´¨©´¨©ÀŸ¥Æ§¥´©¤½¤©Ÿ§¦¬¦Ÿ−̈©©§«§¨Æ©«©£½©©§−̈©§¦®
(ñ) :íéñéøqä ãéa LBøåLçà Cìnä øîàî-úà äúNò-àì øLà | ìòæèéðôì ïëeîî (ïëîåî) øîàiå ©´£¤´«Ÿ¨§À̈¤«©£©Æ©¤´¤£©§¥½§©−©¨¦¦«©´Ÿ¤§À̈¦§¥³

øLà íénòä-ìk-ìòå íéøOä-ìk-ìò ék äkìnä ézLå äúåò Bcáì Cìnä-ìò àì íéøOäå Cìnä©¤Æ¤Æ§©¨¦½³Ÿ©©¤Æ¤Æ§©½¨§−̈©§¦´©©§¨®¦³©¨©¨¦Æ§©¨¨´©¦½£¤¾
:LBøåLçà Cìnä úBðéãî-ìëa§¨§¦−©¤¬¤£©§¥«

i"yx
(‡).ùåøåùçà éîéá éäéå תחת שמלך היה פרס מלך

בבל: גלות של שנה שבעים לסוף ùåøåùçà.כורש àåä
סופו: ועד מתחלתו ברשעו מעצמו êìîä.הוא שמלך

המלוכה: מזרע היה åâå'.ולא ùåë ãòå åãäî המולך
ועד  מהודו שמולך כמו מדינות ושבע ועשרים מאה על
הוא  כי ד) א (מלכים וכן זה אצל זה שעומדים כוש
רודה  שהיה עזה, ועד מתפסח הנהר עבר בכל רודה
עזה: עד מתפסח רודה שהוא כמו הנהר עבר בכל

(·).'åâå ùåøåùçà êìîä úáùë המלכות כשנתקיים
מגילה: במסכת אחר בעניין פירשוהו ורבותינו בידו

(‚).íéîúøôä:פרס בלשון íéáø.(„)שלטונים íéîé
משתה: להם ירקות:úðâ.(‰)עשה זרעוני ïúéá.מקום

באילנות: úìëúå.(Â)נטוע ñôøë øåç בגדים מיני
למצעות: להם פירס ïîâøàå.צבעונים õåá éìáçá æåçà

גלילי  על להם פרס אותן וארגמן בוץ בפתילי מרוקמים
שש: עמודי ועל óñëå.כסף áäæ úåèî לישב ערך

לסעודה: úôöø.עליהם ìò'וגו ושש בהט של קרקעות
משמעות  ולפי רבותינו, פירשו טובות אבנים מיני

שמם: כך áäæ.(Ê)המקרא éìëá úå÷ùäå כמו

שונות,íéðåù.ולהשקות: ודתיהם וכן מזה זה משונים
שדרשו: מה דרשו áø.ורבותינו úåëìî ïééå,הרבה

שהוא  יין ואחד אחד כל אותם שהשקה אמרו ורבותינו
ממנו: את úãë.(Á)זקן שכופין סעודות שיש לפי

לשתותו  יכול שאינו ויש גדול כלי לשתות המסובין
אונס: אין כאן אבל בקושי יסוד ãñé.כיֿאם לשון

וצוה: תקן כן åúéá.כלומר áø ìë ìò שרי כל על
המשקים: ושר הטבחים ושר האופים שר הסעודה

.ùéàå ùéà ïåöøë úåùòì:רצונו אחד íåéá(È)לכל
.éòéáùä:היה שבת אמרו äëìîä(È·)רבותינו ïàîúå
.éúùå שתמאן כדי צרעת בה שפרחה לפי אמרו רבותינו

ערומות  ישראל בנות מפשטת שהיתה לפי ותיהרג
ערומה  שתפשט עליה נגזר בשבת מלאכה בהן ועושה

גנאי:óö÷éå.בשבת: דברי לו øáã(È‚)ששלחה ïë éë
.êìîä הדבר את לשום משפט בכל המלך מנהג כן כי

ודין: דת יודעי כל åéìà.(È„)לפני áø÷äå דבריו לערוך
וגו': שתר] כרשנא הם [אלו äî(ÂË)לפניהם úãë

.úåùòì:לחכמים המלך ויאמר על äúåò.(ÊË)מוסב
עון: לשון

c dpyn iriyz wxt zegpn zkqn

‚úLnLî äúéä äî úéòéáø?íéî úéòéáøòøönì,øéæpì ïîL úéòéáøe.LnLî äéä äî âG éöç?âG éöç §¦¦¤¨§¨§©¤¤§¦¦©¦©§Ÿ̈§¦¦¤¤©¨¦£¦¤¨¨§©¥£¦
äèBqì íéî,äãBzì ïîL âG éöçå.úBçðnä ìëì ããBî äéä âHáe.ïBøOò íéML ìL äçðî elôà,íéML dì ïúBð ©¦©¨©£¦¤¤©¨©¨¨¥§¨©§¨£¦¦§¨¤¦¦¦¨¥¨¦¦

âG.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:ïBøOò íéML ìL äçðî elôà,dbì àlà dì ïéà,øîàpL(àë ,ãé àø÷éå):äçðîì" ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥£¦¦§¨¤¦¦¦¨¥¨¤¨ª¨¤¤¡©§¦§¨
"ïîL âGå.øtì äML,ìéàì äòaøà,GLNákì äL,GLäøBðnì äöçîe äL,øð ìëì âG éöçî. §¨¤¦¨©¨©§¨¨¨©¦§¨©¤¤§¨¤¡¨©§¨¥£¦§¨¥

„íéøô ékñða íéìéà ékñð ïéáøòî,íéNáë ékñða íéNáë ékñð,øeaö ìLa ãéçé ìL,Lîà ìLa íBé ìL.ìáà §¨§¦¦§¥¥¦§¦§¥¨¦¦§¥§¨¦§¦§¥§¨¦¤¨¦§¤¦¤§¤¤¤£¨

bbbb.rxevnl min ziriaxáéúëã(ã"é àø÷éå)úéòéáø íéîëç åøòéùå ,íäá äàøð øåôöä íãù íéîì ,íééç íéî ìò ùøç éìë ìà úçàä øåôöä úà èçùå
:âåìä.xifpl ony ziriaxïéàã ,øéæð ìù íçì íåùî àìå .àåä õåç àäã ,òøåöî ìù íéî úéòéáø íåùî úøù éìë úåéäì ùéã÷ àì úéòéáøå .úåøéæð íçìì

ïäéëñðå úåìç äøùò íéúù ïäù ,äìçå äìç ìëì ïîù úéòéáø ìåãâ ïäë éúéáçì ããåî äéä äáù éðôî àìà .çáæä úèéçùá àìà ùåã÷ øéæð ìù íçì
:ïîù ïéâåì äùìù.dheql min bel ivgáéúëã('ä øáãîá):øåéëä ïî àìîî äéä íéî âåì éöç ,ùøç éìëá íéùåã÷ íéî ïäëä ç÷ìå.dcezl ony bel ivg

éðôî àìà .úøù éìë úåéäì ùåã÷ã àåä äãåú ìù ïîù âåì éöçå äèåñ ìù íéî âåì éöç íåùî àì éîð âåì éöçå .øéæð ìù úéòéáø ïëå ,éðéñî äùîì äëìä
:äøåðî ìù øðå øð ìëì ïîù âåì éöç ÷ìçî åáù.dbel `l` dl oi`:á÷òé ïá øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .ïåøùò íéùù ìëì ãçà âåì.xtl mibel dyy

áéúëãë ,ïéää éöç åðééäã(å"è íù):ïéâåì øùò íéðù ïéääù ,ïéää úéòéáø åðééäã ,ùáëì äùìùå .ïéää úéùéìù åðééäã ,ìéàì äòáøàå .ïéää éöç ïîùá ìåìá
.xp lkl bel ivgnàäúù äúãî äá ïúéù êéøöùïúåð äéä ïëå .íéëåøàä úáè úôå÷ú éìéìì ïîù âåì éöç íéîëç åøòéùå ø÷åá ãò áøòî úëìåäå ú÷ìåã

:÷éìãîå äùãç äìéúôå øçà ïîù âåì éöç ïúåðå ïøéñî àìà ,ãåò ïäá ÷éìãäìî ïîùäå äìéúô äúåà äìñôð äúáë íàå .äìéì ìëá øð ìëá
cccc.mixt ikqp oiaxrnåäì éåä úìåñå ,øôì íéâåì äùù ìéòì ïðú àäã .ïåøùòì íéâåì éðù ,äåù ïäéúù úìéìáù éôì .ìéà éëñð úçðîá øô éëñð úçðî

áéúëãë íéðåøùò äùìù(íù)éðù úìåñå ,ïéâåì òáøà ìéàìå .ïéâåì äùù åðééäã ,ïéää éöç ïîùá ìåìá íéðåøùò äùìù úìåñ äçðî ø÷áä ïá ìò áéø÷äå
:ìéàì íéðåøùò.miyak ikqp:ïéâåì äùìù åðééäã ,ïéää úéòéáø úéúë ïîùá ìåìá áéúëå ãçàä ùáëì ãçà ïåøùò áéúëã .ïåøùòì ïéâåì äùìùmeid lye

.yn` lyaåîò íéëñð éðùå ãçà ïáø÷ àéáä íåéä íàå .íéîé äøùò ãòå ïàëî åéëñðå íåéä åçáæ àéáî íãà ïì àîéé÷ã .íéëñð àìá çáæ ùîà àéáä íà
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של המידות שבע היו מה לפרט באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
ביותר . הקטנה מהמידה המשנה ומתחילה משמשות; לח

úéòéáø,הלוג –úLnLî äúéä äî?במקדש –íéî úéòéáø ÀÄÄÆÈÀÈÀÇÆÆÀÄÄÇÄ
òøönìשנתרפא במצורע שכתוב ה ה ה ה ):):):):– ידידידיד,,,, הצפור((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  את "ושחט ÇÀÙÈ

ואמרו  חיים", מים על חרש כלי אל בבבב):):):):האחת, טז טז טז טז ,,,, שדם ((((סוטהסוטהסוטהסוטה "מים
רביעית". הם? וכמה בהם, ניכר  øéæpìהצפור ïîL úéòéáøe– ÀÄÄÆÆÇÈÄ

ז , לעיל (עיין  נזרו ימי  השלמת ביום הנזיר  שמביא ורקיקים לחלות
מסיני למשה הלכה זה ושיעור א א א א ).).).).ב); פט פט פט פט ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  מובא,((((גמרא גמרא גמרא גמרא  בגמרא

בענין  התקשה הנשיא יהודה מידת שרבי  נמשחה למה הרביעית:

הלא  למצורע, מים רביעית בשביל  אם שרת? כלי  להיות הלוג רביעית
לעזרה מחוץ נעשו המצורע מעשי xepwp)?כל  xrya)בשביל ואם

אלא  בכלי  מתקדשים אינם הנזיר  לחמי הלא לנזיר, שמן רביעית
גדול כהן  לחביתי  מודד היה שבה חייא: רבי לו אמר  האיל ? בשחיטת

עשרה  שתים באה חביתין  מנחת שכן  וחלה; חלה לכל  שמן  רביעית
ואחת  בערב), ומחציתן בבוקר  (מחציתן שמן לוגין שלשת עם חלות

שמן . רביעית טעונה היתה חלה שכל  היינו נעשות, החלות היו  אחת
חייא רבי  על הנשיא יהודה רבי  l`xyi):קרא ux`l laan dlry)

עצתי " איש  מרחק יאיאיאיא).).).)."מארץ מו מו מו מו ,,,, LnLî?((((ישעיהישעיהישעיהישעיה äéä äî âG éöçÂÄÆÈÈÀÇÅ
äèBqì íéî âG éöçבסוטה שכתוב יז יז יז יז ):):):):– ה ה ה ה ,,,, הכהן ((((במדברבמדברבמדברבמדבר "ולקח ÂÄÇÄÇÈ

ושנינו חרש ", בכלי  קדושים ב ב ב ב ),),),),מים ב ב ב ב ,,,, לוג ((((סוטהסוטהסוטהסוטה חצי  לוקח שהיה
הכיור , מן  äãBzìמים ïîL âG éöçå דהיינו התודה, ללחמי  – ÇÂÄÆÆÇÈ

מסיני למשה הלכה זה ושיעור  א), ז , לעיל  (עיין המצה מיני לשלשת
אאאא).).).). פטפטפטפט,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  בגמרא,((((גמראגמראגמראגמרא מובא הלוג חצי  מידת בענין  ואף –

הנשיא: יהודה רבי  gynp"שהתקשה dnl bel ivg" מידת קידשו (למה
הלא  לסוטה, מים לוג חצי  משום אם שרת)? כלי להיות הלוג חצי 

בהם שכתוב בכיור , נתקדשו יז יז יז יז ):):):):כבר  ה ה ה ה ,,,, ודרשו miyecw"מים((((במדברבמדברבמדברבמדבר ,"
פי((((בספריבספריבספריבספרי):):):): על  (ואף – בכיור ? שנתקדשו  אלא קדושים" "מים אין 

שמ  אין  שוב שרת, בכלי שנתקדש דבר  משום שכל חול, בכלי  אותו ים
– למזבח. הקרב בדבר  דווקא היינו  חציתוספות תוספות תוספות תוספות גנאי, משום ואם (

בשחיטת  אלא מתקדשים אינם התודה לחמי הלא לתודה, שמן לוג

שמן  לוג חצי מחלק היה שבו (בנו): שמעון רבי לו אמר התודה?
במנורה ונר נר epzpyn).לכל  seqa xkfpy itk) יהודה (רבי  לו אמר

בנו ): שמעון  לרבי  l`xyiהנשיא xp"!(חכמים עיני did".(המאיר  jk
úBçðnä ìëì ããBî äéä âHáe למנחה שמביאים סולת שעישרון – ÇÈÈÅÀÈÇÀÈ

שמן. לוג ïBøOòטעון  íéML ìL äçðî elôà,סולת –ïúBð ÂÄÄÀÈÆÄÄÄÈÅ
âG íéML dì.המקרא מן זה למדים ובגמרא שמן ; –øæòéìà éaø ÈÄÄÇÄÁÄÆÆ

dì ïéà ,ïBøOò íéML ìL äçðî elôà :øîBà á÷òé ïaÆÇÂÙÅÂÄÄÀÈÆÄÄÄÈÅÈ
dbì àlà, בלבד אחד  לוג דהיינו  שלה, לוג –øîàpL בפרשת – ÆÈËÈÆÆÁÇ

ïîL"מצורע: âGå äçðîì"שכל יעקב, בן  אליעזר רבי ודורש  – ÀÄÀÈÀÈÆ
שמן. לוג אלא טעונה אינה גדולה, היא ואפילו  dkldמנחה, oi`e

.ezenk" נקטה נבללים miyyמשנתנו עישרון  ששים שעד לפי  עישרון ",
יב, (להלן כלים שני  טעונים עישרון  מששים יותר ואילו  אחד , בכלי 

øtìד ). äMLדהיינו שמן, לוגים ששה –,oidd ivgנסכי למנחת ÄÈÇÈ
ìéàìהפר ; äòaøàדהיינו שמן , לוגים ארבעה –,oidd ziyily ÇÀÈÈÈÇÄ

האיל; נסכי  GLNákìלמנחת äL דהיינו שמן , לוגים שלושה – ÀÈÇÆÆ
,oidd ziriax.הקודמת במשנה הזכרנו שכבר כמו הכבש, נסכי למנחת

שמן  לוג התנא שהזכיר כיון מעיר: למשנתנו  בפירושו הרמב"ם –
כן: גם אמר yakl",למנחה, dyely ,li`l drax` ,xtl dyy" ואינו

ושלישית  ההין בחצי  אלא בלוג, הנסכים את שמודדים לומר, רוצה
ההין . ורביעית GLäöçîeההין  äL, שמן לוגים –äøBðnì– ÀÈÆÁÈÇÀÈ

המקדש, בבית המנורה âGלהדלקת éöçî לוג חצי  לפי  כלומר  – ÅÂÄ
øðשמן, ìëì והולכת דולקת המנורה שתהא כדי  הנרות, משבעת – ÀÈÅ

חורף  ללילות שמן  לוג חצי שצריך  חכמים, ושיערו  בוקר , עד מערב

ערב. כל נר בכל הכהן  נותן  היה זה ששיעור  ומכאן  הארוכים,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íéøô ékñða íéìéà ékñð ïéáøòîנסכי מנחת לערב מותר – ÀÈÀÄÄÀÅÅÄÀÄÀÅÈÄ
לעישרון  שמן לוגים שני שווה, שבלילתן  לפי  פרים, נסכי במנחת אילים

סולת  עשרונים שלושה מביאים היו  פר  של  נסכים למנחת שהרי  סולת,
סולת  עשרונים שני  – איל  של  נסכים ולמנחת שמן, לוגים ששה עם

שמן; לוגים ארבעה íéNáëעם ékñða íéNáë ékñð מנחת שכל – ÄÀÅÀÈÄÀÄÀÅÀÈÄ
הלכך שמן, לוגים שלושה עם סולת עישרון באה כבש של נסכים

אחדים; כבשים של הנסכים מנחות לערב ãéçéמותר ìLìLa ÆÈÄÀÆ
øeaöציבור של נסכים במנחת יחיד  של נסכים מנחת מערבים – Ä

ציבור ; של כבשים בנסכי  יחיד של  כבשים נסכי כגון שווה, שבלילתן

Lîà ìLa íBé ìL שהביא זבח של נסכים מנחת מערבין וכן – ÆÀÆÆÆ
להביא  אדם שרשאי  אתמול; שהביא הזבח בשביל  נסכים במנחת היום

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéàíéìéàå íéøô ékñða íéNáë ékñð ïéáøòî.ïîöò éðôa elàå ïîöò éðôa elà ïììa íàå,eáøòúðå–ïéøLk. ¥§¨§¦¦§¥§¨¦§¦§¥¨¦§¥¦§¦§¨¨¥¦§¥©§¨§¥¦§¥©§¨§¦§¨§§¥¦
ììa àHL ãò íà–ìeñt.øîòä íò àaä Nákä–äìeôk BúçðnL ét ìò óà,ïéìeôk åéëñð eéä àG. ¦©¤¨©¨©¤¤©¨¦¨Ÿ¤©©¦¤¦§¨§¨¨§¨¨§¦

‰úBLcâð eéä Lc÷na eéäL úBcnä ìk,ìBãb ïäk ìMî õeç,dëBúì dLãBb äéäL.çlä úBcî–ïäéöeøa ¨©¦¤¨©¦§¨¨¦§¨¦¤Ÿ¥¨¤¨¨§¨§¨¦©©¥¥¤
Lã÷,Láiä úBcîe–ìç ïäéöeøa.àáé÷ò éaøøîBà:çlä úBcî–Lã÷,Lã÷ ïäéöeøa Cëéôì;Láiä úBcîe– Ÿ¤¦©¨¥¥¥¤Ÿ©¦£¦¨¥¦©©Ÿ¤§¦¨¥¥¤Ÿ¤¦©¨¥

ìç,ìç ïäéöeøa Cëéôì.éñBé éaøøîBà:äæ íeMî àG,økòð çläL àlà,økòð Bðéà Láiäå. Ÿ§¦¨¥¥¤Ÿ©¦¥¥¦¤¤¨¤©©¤§¨§©¨¥¥¤§¨

:ìéàå øô åà [íéøô åà] íéìéà åà íéùáë íäéðù åéäù ,ïéåù úåðáø÷ä íà ãçé ïéáøòî ,ùîà ìù ìéáùá ãçàå åìéáùá ãçàikqp miaxrn oi` la`
.mili`e mixt ikqpa miyak:äøéúé åæå äøñç ùáë ìù úàöîðå ,äðîéä úòìåáå ,íéùáë éáâì àéä äáéøç ìéàå øô úçðîù éôì.olla m`eäëìä øáëù

:ïðîù úåöî.zexyk:áø÷é ìåìáá áøòúðù áøç éøîàå äáø õîå÷äá äãåäé éáøã äéìò éâéìôã ïðáøë.olla `ly cr m`e:åáøòúð.zeleqtéåàø ïðéòáã
:äøéúé ìéà ìùå ùáë ìù äì àøñçã ,àëéìå ,äìéáì.dletk ezgpny t"r`:íéðåøùò éðù åúçðîå íéðäëä ìà øåîàá áéúëãë

ddddb didy.dkeza dyce÷åçî ãçà ùã÷îá äéä ïåøùò ïåøùò ïé÷øô ùéøá øîàã àéä øéàî 'ø ïéúéðúîå .ùåãâ ïåøùò øàùë ÷éæçî äéä ÷åçî äéäùë
:äéúåë àúëìä úéìå .ùåãâ ãçàå.odivexia:àúøåô ùãåâ àëéà éîð çìã .ïùãåâ.leg odivexia yaid zecne ycew odivexia gld zecnùøôî àøîâá

ïéöåøéá êëìä ,õåçáî åçùîð àìå íéðôáî åçùîð ùáéä úåãî .ïéöåøéáì ïùã÷î éìëä úôù êëìä ,õåçáî ïéá íéðôáî ïéá åçùîð çìä úåãî øáñ àðú éàäã
:éùã÷ àì ïúçéùî íå÷îá íéðôáî íéòâåð ïðéàù.ycew gld zcn xne` r"x:õåçáî ïéá íéðôáî ïéá åçùîð çìä úåãî øáñã.leg yaid zecnàìã

:äéì éëéøö àìã åäì ùã÷î àì ïéöåøéá .äôá ùã÷î êéøöã éàîì àøáâå ,äôä úùåã÷ ùåã÷ ïäá íéããåîù äî åäéîå .ø÷éò ìë åçùîðxne` iqei iax
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מנחת  ועמו  זבח הביא ואם אחדים, ימים לאחר ונסכיו  היום זבחו 
ובלילתן  אתמול , שהקריב הזבח בשביל  הנסכים מנחת וגם שלו נסכים
פר או  כבשים, הם הזבחים ששני  כגון שווה, הללו  המנחות שתי של

לערבן. מותר וכדומה, ékñðaואיל  íéNáë ékñð ïéáøòî ïéà ìáàÂÈÅÀÈÀÄÄÀÅÀÈÄÀÄÀÅ
íéìéàå íéøôכבש של נסכים שבמנחת שווה, בלילתם שאין לפי  – ÈÄÀÅÄ

פרים  של  נסכים ובמנחת סולת, לעישרון  שמן  לוגים שלושה נותנים
לעיל שבארנו  כמו  סולת, לעישרון  שמן  לוגים שני נותנים אילים או

ode dkx dzlila efe dar dzlila efy" :b wxt a dpynl epxe`a oiir)
.("efn ef zerlea,מובא בגמרא ברם, ברטנורא. לפי  כה עד  בארנו  –

של נסכים במנחת אחד זבח של נסכים מנחת לערב לכתחילה שאסור 
שווה  מנחותיהם שבלילת כבשים, הם הזבחים שני  ואפילו שני , זבח

שכתוב לפי  """"לגמרי, יאיאיאיא):):):): גגגג,,,, ודרשו exihwde((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  המזבחה", הכהן 
שאסור נסכים למנחות הדין  והוא בחלבים, חלבים יערב שלא מכאן ,

ושמנן  בסולתן  במשנתנו מדובר  אין  הגמרא מסקנת לפי ואמנם לערבן.
את  לערב ואסור הואיל  שכן  בלבד, ביינן אלא הנסכים, מנחות של

יינן; את גם לערב שלא חכמים גזרו  הנסכים, מנחות של  ושמנן סולתן
זמן  כל אלא לערבם, שלא יינן  על  גזרו  שלא ללמד , משנתנו ובאה

ושמנן , סולתן  שהקטירו לאחר  אבל  ושמנן; סולתן את הקטירו  שלא
את לערב לכתחילה כבר  שלמותר ושמנן  סולתן  נתערבו אם וכן  יינן .

המזבח, על להקטרה התערובת כשרה שבדיעבד  שווה, שבלילתן מנחות
יינן . את גם לערב לכתחילה מותר  הוקטרה, לא שעדיין פי על  אף

המשנה: פירוש  mixtוזהו  ikqpa mili` ikqp oiaxrn הוקטרו אם – וכו'
שעדיי או  אלו , נסכים של ושמנן סולתן שנתערבו כבר  אלא הוקטרו לא ן 

סולתן  או פרים, נסכי  של ושמנן  בסולתן  אילים נסכי של  ושמנן סולתן

מותר אחרים, כבשים נסכי של ושמנן  בסולתן  כבשים נסכי  של ושמנן 
הללו. הנסכים של  היינות את לערב ikqpלכתחילה oiaxrn oi` la`

mili`e mixt ikqpa miyak אפילו שווים, אינם הללו והנסכים שהואיל –
לכתחילה  אסור  הללו , הנסכים מנחות של  ושמנן סולתן כבר נתערבו

ושמנן  סולתן את גם לכתחילה לערב יבואו שמא גזירה יינן, את לערב
שווה. בלילתן שאין הללו , המנחות ïîöòשל  éðôa elà ïììa íàåÀÄÀÈÈÅÄÀÅÇÀÈ

ïîöò éðôa elàå אף המנחות, של ושמנן בסולתן  מדובר כאן  – ÀÅÄÀÅÇÀÈ
הסולת  את תחילה בלל  שאם ללמד, המשנה ובאה הגמרא; מסקנת לפי

שלה, השמן  עם מנחה כל אפילו eáøòúðåשל הבלילה, לאחר – ÀÄÀÈÀ
פרים, נסכי במנחת כבשים נסכי להקטירן ïéøLkמנחת בדיעבד – ÀÅÄ

המזבח. ììaעל àHL ãò íà קודם המנחות נתערבו  אם אבל  – ÄÇÆÈÇ
שמנה, עם מנחה כל  של  הסולת את התערובת ìeñtשבלל פסולה – È

נסכים  במנחות אלא אינו  זה שדין מפרשים, יש  המזבח. על  להקטרה
מהפיסקה  החל  בסיפא, כאן  מדובר באלו  שהרי שווה, בלילתן שאין

הפסול וטעם ואילים"; פרים בנסכי  כבשים נסכי מערבין אין "אבל
במנחות  אבל  מזו. זו  בולעות הן הרי  שווה, בלילתן ואין  שהואיל  הוא,
התערובת  כשרה הבלילה, קודם נתערבו אפילו  שווה, שבלילתן נסכים

להקטרה טובטובטובטוב").").").").בדיעבד  יום יום יום יום  במנחות ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות שאפילו  מפרשים, ויש
התערובת, פסולה הבלילה, קודם נתערבו  אם שווה, שבלילתן נסכים

בלילה מצוות לקיים אפשר  שאי שם שם שם שם ).).).).לפי  íò((((עייןעייןעייןעיין àaä NákäÇÆÆÇÈÄ
øîòäשכתוב כמו  בניסן, עשר  בששה יביביביב):):):):– כגכגכגכג,,,, "ועשיתם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÈÙÆ

לעולה", כבש... העומר  את הניפכם BúçðnLביום ét ìò óàÇÇÄÆÄÀÈ
äìeôk כמו הכבשים, שבשאר  עישרון במקום סולת עשרונים שני  – ÀÈ
יגיגיגיג):):):):שכתוב שםשםשםשם,,,, סולת",((((שם שם שם שם  עשרונים שני åéëñð"ומנחתו eéä àGÈÀÈÈ
ïéìeôk לוגים ושלושה שמן לוגים שלושה אלא עמו מביאים שאין – ÀÄ

שנאמר  כבש, לכל  כמו כתוב:((((שם שם שם שם ):):):):יין – ההין " רביעית יין "ונסכה
"dkqpe":וקוראים,"ekqpe", היין של כנסכו המנחה של  נסכה לומר:

ההין רביעית יין  mibel),מה dyely)ההין רביעית שמן  מנחות מנחות מנחות מנחות אף ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

בבבב).).).). פט פט פט פט ,,,,

i p y m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

חול. או קודש  הוא אם המידה, לכלי  מחוץ היוצא בגודש דנה משנתנו

úBLcâð eéä Lc÷na eéäL úBcnä ìk,גדושות מידות היו – ÈÇÄÆÈÇÄÀÈÈÄÀÈ
להלן, ìBãbכמבואר  ïäk ìMî õeç שהיו העישרון מן חוץ – ÄÆÙÅÈ

גדול , כהן לחביתי dëBúìמודדים dLãBb äéäL מודדים שהיו  – ÆÈÈÀÈÀÈ
בגמרא  מחוקה. כשהיא גדוש עישרון  שהחזיקה גדולה במידה אותו 
מידות  ששתי  א), משנה (לעיל  מאיר  רבי לדעת היא שמשנתנו  מבואר,

שם), באורנו (עיין גדושה ואחת מחוקה אחת במקדש , היו עישרון של
המשנה: דברי ycwna...ובאור eidy zecnd lk שהיו המדידות כל  –

שה  דהיינו  גדושות, היו  למנחות בעישרון במקדש  הסולת את מודדים יו 
ברם, xi`n.הגדוש . iaxk dkld oi`ïäéöeøa ,çlä úBcîהגודש – ÄÇÇÅÅÆ

לו, מחוצה ומשתפך  הכלי גבול על העובר שמידות ÷Lãשלהן  – ÙÆ
בירוציהן ; את אף מקדשות ìçהלח ïäéöeøa ,Láiä úBcîe– ÄÇÈÅÅÅÆÙ

בשמן  נמשחו  הלח שמידות התנא, שסובר  לפי הטעם, מבואר  בגמרא
בירוציהן , את אף הן מקדשות הלכך מבחוץ, בין  מבפנים בין המשחה

שאינם  בירוציהן  הלכך  מבפנים, אלא נמשחו לא היבש מידות ואילו 
מתקדשים. אינם בפנים çläנוגעים úBcî :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÄÇÇ

Cëéôì ,ìç Láiä úBcîe ;Lã÷ ïäéöeøa Cëéôì ,Lã÷ÙÆÀÄÈÅÅÆÙÆÄÇÈÅÙÀÄÈ
ìç ïäéöeøa,קמא כתנא הלח מידות בענין סובר  עקיבא רבי  – ÅÅÆÙ

את  הן מקדשות ולפיכך  בחוץ, ובין בפנים בין נמשחו  הלח שמידות
כל נמשחו שלא עקיבא, רבי סובר היבש מידות בענין אבל בירוציהן,
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Âíéëñð ïéðeòè ãéçiäå øeavä úBðaø÷ ìk,øBëaä ïî õeç,øNònäå,çñtäå,úàhçäå,íLàäå;BúàhçL àlà ¨¨§§©¦§©¨¦§¦§¨¦¦©§§©©£¥§©¤©§©©¨§¨¨¨¤¨¤©¨
íéëñð íéðeòè BîLàå òøöî ìL. ¤§Ÿ̈©£¨§¦§¨¦

Êäëéîñ íäa ïéà øeavä úBðaø÷ ìk,õeçúBönä ìk ìò àaä øtä ïî,çlzLnä øéòNå.ïBòîL éaøøîBà: ¨¨§§©¦¥¨¤§¦¨¦©¨©¨©¨©¦§§¨¦©¦§©¥©©¦¦§¥
äøæ äãBáò éøéòN óà.íéðeòè ãéçiä úBðaø÷ ìkäëéîñ,øBëaä ïî õeç,øNònäå,çñtäå.CîBñ LøBiäå, ©§¦¥£¨¨¨¨¨§§©¨¦§¦§¦¨¦©§§©©£¥§©¤©§©¥¥

íéëñð àéáîe,øéîîe. ¥¦§¨¦¥¦

.df meyn `løëòð åéìò ïéôéñåîùë éìëä éìåùáù äî ,øëòð çìã íåùî àîòè åðééä àëäå .õåçáî åçùîð àìå íéðôáî åçùîð éãéàå éãéà øáñ éñåé éáø
:éìëä êåúá ïéöåøéáä åùã÷ øáëù àöîðå ,äìòîìî äìåòå ììáðå áøòúîå.xkrp epi` yaideõåçáù äîå ùåã÷ íéðôáù äî êëìä ãîåò åîå÷îá àìà

:ùåã÷ åðéà
eeee.my`de z`hgde gqtde xyrnde xekad on uegíéëñð úùøôá áéúëã íåùî(å"è øáãîá)åàöé ,íéëñð ïåòè äáãðáå øãðá àá .äáãðá åà øãð àìôì

âøä úîçî úåàáä úåáåç óà ìåëé .íéëñð íéðåòè ïéàù äáãðì àì äáåç íéàá ïäù íùàå úàèçå çñôå øùòîå øåëáéîìùå äéàø úåìåò ïåâë ìâøá ì
áéúëã ,íéëñð íéðåòè ïéà ìâøì äáåç íéàáù úàèç éøéòùå .íéëñð ïåòè íëéãòåîá àáä ìë ,íëéãòåîá åà øîåì ãåîìú ,íéëñð úåðåòè åéäé àì äâéâç
,åéìà ùé÷äì ,àöé äîìå ,èòéîù ]äùàî) õåç íéëñð ïåòè äùà ìë òîùîã ,äùà íúéùòå ììëá ,äéä ììëá ø÷á ïá ,ø÷á ïá äùòú éëå íéëñð úùøôá
:íéëñð úåðåòè ïéàù ,äáãðå øãðá àá úàèç ïéàù ,úåàèç úåàá ïäù íéìâøä éøéòù åàöé ,äáãðå øãðá àá ìë óà .äáãðå øãðá àáù ãçåéî ø÷á ïá äî

.mikqp miperh rxevn ly eny`e ez`hgàåä àèåç øéæðã íåùî íéëñð äðåòè äðéà øéæð úàèçå .úåîùàå úåàèç øàùë àèç ìò íéàá ïðéàù éôì
áéúëãë('å øáãîá):ïééä ïî åîöò øòéöù ,ùôðä ìò àèç øùàî

ffff.zevnd lk lr `ad xtäéá àáéúë äëéîñå ,àø÷îáù øåáö ìù øáã íìòä øô åäæå .øúåî áìçù ã"á åøåä ïåâë .úåöîä ìëî úçà ìò('ã àø÷éå)
:åéìò ïéëîåñ åéä ã"á éð÷æî äùìùå ,øôä ùàø ìò íäéãé úà äãòä éð÷æ åëîñå.glzynd xiryeäéá áéúë ,ìæàæòì(æ"è íù)åéãé éúù úà ïøäà êîñå

:éçä øéòùä ùàø ìò.dxf dcear ixiry:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .'åë åâùú éëå êì çìù úùøôá áéúëã.dkinq miperh cigid zepaxw lkäëéîñ ø÷éòã
àáéúëã àåä ãéçé ïáø÷á('â íù):åðáø÷ ùàø ìò åãé êîñå.jneq yxeid:åéìò êîåñ åðá ,úîå íéîìùå äìåò ïáø÷á åéáà áãðúä íà.mikqp `ianeìù

:ïáø÷.xinne:åéáà äøéîä åìéàë úåùåã÷ ïäéúùå äéìò äìç åúøåîú ,úøçà äîäáá äøéîä íà

`xephxa yexit

בפה  מתקדש בהן  שמודדים מה שכן  חול, בירוציהן זה ומטעם עיקר,
,(mc`d ly exeaica) הבירוצין ואילו  שצריך, מה אלא מקדש  האדם ואין

מקדשם. אינו  להם צריך  äæשאינו  íeMî àG :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÆ
בירוציהן  היבש ומידות קודש, בירוציהן הלח מידות זה מטעם לא –

מבפנים  נמשחו היבש  מידות ובין הלח מידות בין  לדעתו , שכן  חול;
מבחוץ, נמשחו הוא,àlàולא הטעם –økòð çläLויש – ÆÈÆÇÇÆÀÈ

ויוצא xwrp,גורסים: עליו , כשמוסיפים הכלי  מתוך נעקר  שהלח היינו 
ונמצא לחוץ. הכלימבפנים בתוך היו הלח מידות של שהבירוצים

økòðונתקדשו , Bðéà Láiäå מה הלכך  עומד, במקומו אלא – ÀÇÈÅÅÆÀÈ
הכלי, בתוך  היו ולא בחוץ שהם הבירוצים ואילו נתקדש, שבפנים

נתקדשו . לא
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נסכים. מנחת טעונים קרבנות אלו ללמד , באה משנתנו 

íéëñð ïéðeòè ãéçiäå øeavä úBðaø÷ ìk,נסכים מנחת –õeç ÈÈÀÀÇÄÀÇÈÄÀÄÀÈÄ
øBëaä ïî,בהמה בכור  –øNònäå,בהמה מעשר  –çñtäå– ÄÇÀÀÇÇÂÅÀÇÆÇ
פסח, ציבור ,úàhçäåקרבן של חטאת קרבן  אפילו  –íLàäå– ÀÇÇÈÀÈÈÈ

נסכים בפרשת שכתוב הטעם, מובא בגמרא גגגג):):):):בברייתא טוטוטוטו,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

זבח או עולה לה' אשה dacpa"ועשיתם e` xcp `ltlשכל ומכאן  – "
ובנדבה  בנדר  בא שאינו  וכל נסכים, טעון ובנדבה בנדר הבא זבח
באים  שהם ואשם, וחטאת ופסח ומעשר  בכור יצאו  נסכים, טעון  אינו

לנדבה; ולא íéðeòèחובה BîLàå òøöî ìL BúàhçL àlàÆÈÆÇÈÆÀÙÈÇÂÈÀÄ
íéëñðשנתרפא במצורע שכתוב יייי):):):):– יד יד יד יד ,,,, יקח ((((ויקראויקראויקראויקרא השמיני "וביום ÀÈÄ

כבשים... onyשני  cg` bele onya dlela dgpn zleq mipexyr dylye,"
כתוב ולהלן  נסכים; מנחת כאן מפורשת ככככ):):):):הרי שםשםשםשם,,,, "והעלה ((((שםשםשםשם

dgpndהכהן z`e dlerd z` עם באה שהמנחה ומכאן כן ", הזבח.
שנאמר  ממה ה ה ה ה ):):):):למדים טוטוטוטו,,,, תעשה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ההין  רביעית לנסך "ויין

בתחילת  כתוב שהרי  מיותר, זה ופסוק שהואיל  לזבח", או העולה על 
ואשמו  חטאתו לרבות נדרש  הוא לפיכך  זבח", או  "עולה הפרשה:

שקרבנותיו  לפי הטעם, מבארים ויש  יין . נסכי  שטעונים מצורע של
ברם, והאשמות. החטאות כשאר חטא על  באים אינם המצורע של

שציער חטא על באה שהיא לפי נסכים טעונה אינה הנזיר חטאת
היין  מן א א א א ).).).).עצמו  יייי,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

(במדבר נסכים בפרשת שנאמר ממה דורשים ב) צ, (מנחות בגמרא בברייתא
ג ): mkicrena"טו , e`" ראייה עולות לרבות נסכים, טעון במועדיכם הבא כל –

דורשים  כן  נסכים. טעונים מקום מכל  הם שחובה פי על  שאף חגיגה, ושלמי 
נסכים. טעונים אינם עצמה בפני  הבאה ומנחה העוף שקרבן  המקראות מן  שם
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באה  נסכים, מנחת הטעונים הקרבנות בענין  הקודמת במשנה ששנינו הכלל  אגב
סמיכה. טעונים ושאינם סמיכה הטעונים הקרבנות בענין  אחר  כלל ללמד משנתנו

äëéîñ íäa ïéà øeavä úBðaø÷ ìk,הקרבן ראש על  –õeç ÈÈÀÀÇÄÅÈÆÀÄÈ
úBönä ìk ìò àaä øtä ïîלעבור בטעות סנהדרין  הורו שאם – ÄÇÈÇÈÇÈÇÄÀ

לעשות  שהתירו  דהיינו  תעשינה", לא אשר ה' מצוות "מכל  אחת על 
ועשה  הלך  העם ורוב חטאת, שגגתו  ועל כרת זדונו על שחייבים דבר

להביא  חייבים שטעו , לסנהדרין נודע כך  ואחר  זו, הוראה סמך על 
לחטאת zeixed).פר  zkqnl dgizt oiir)פר" במשנתנו: נקרא זה פר 

של דבר  העלם "פר מקום: בכל הנקרא והוא המצוות", כל  על הבא
בו שכתוב בסנהדרין , סמיכה שטעון ודינו טוטוטוטו):):):):ציבור ", ד ד ד ד ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

העדה  זקני במסכת "וסמכו שנינו  וכן הפר". ראש  על  ידיהם את
מתוך ששלושה היינו  בשלושה", זקנים "סמיכת ג): (א, סנהדרין

עליו ; סומכים היו çlzLnäהסנהדרין  øéòNå ביום לעזאזל – ÀÈÄÇÄÀÇÅÇ
בו שכתוב כמו הגדול , בכהן סמיכה שטעון כא כא כא כא ):):):):הכפורים, טז טז טז טז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

השעיר". ראש על  ידיו שתי את אהרן  øîBà:"וסמך  ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ
äøæ äãBáò éøéòN óàאיסור להתיר בטעות דין  בית הורו  שאם – ÇÀÄÅÂÈÈÈ

להם  נודעה כך  ואחר זו, הוראתם פי  על  הציבור וחטאו  זרה, עבודה

לחטאת שעיר  אלא פר , מביאים אין עיין עיין עיין עיין טעותם, כד כד כד כד ;;;; טוטוטוטו,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

הההה),),),), אאאא,,,, ציבורהוריות הוריות הוריות הוריות  של  דבר  העלם שפר  שכשם שמעון, רבי  וסובר 

סמיכה. טעון  זרה עבודה שגגת של  השעיר  גם כך  סמיכה, oi`eטעון 
.oerny iaxk dkldäëéîñ íéðeòè ãéçiä úBðaø÷ ìkשעיקר – ÈÈÀÀÇÈÄÀÄÀÄÈ

שכתוב יחיד , בקרבן  בתורה נאמר  סמיכה בבבב):):):):דין  גגגג,,,, ידו ((((ויקראויקראויקראויקרא "וסמך
קרבנו ", ראש  çñtäåעל  ,øNònäå ,øBëaä ïî õeç שאינם – ÄÇÀÀÇÇÂÅÀÇÆÇ

לקרבנות  הדין והוא המקראות. מן זה למדים ובגמרא סמיכה; טעונים
סמיכה. טעונים שאינם CîBñהעופות LøBiäåהקדיש אדם אם – ÀÇÅÅ

ובנו  קרבנו , את שהקריב קודם ומת שלמים או עולה לקרבן בהמה
אביו , קרבן  על  סומך הבן הרי íéëñðיורשו, àéáîe נסכים מנחת – ÅÄÀÈÄ
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ïéàíéìéàå íéøô ékñða íéNáë ékñð ïéáøòî.ïîöò éðôa elàå ïîöò éðôa elà ïììa íàå,eáøòúðå–ïéøLk. ¥§¨§¦¦§¥§¨¦§¦§¥¨¦§¥¦§¦§¨¨¥¦§¥©§¨§¥¦§¥©§¨§¦§¨§§¥¦
ììa àHL ãò íà–ìeñt.øîòä íò àaä Nákä–äìeôk BúçðnL ét ìò óà,ïéìeôk åéëñð eéä àG. ¦©¤¨©¨©¤¤©¨¦¨Ÿ¤©©¦¤¦§¨§¨¨§¨¨§¦

‰úBLcâð eéä Lc÷na eéäL úBcnä ìk,ìBãb ïäk ìMî õeç,dëBúì dLãBb äéäL.çlä úBcî–ïäéöeøa ¨©¦¤¨©¦§¨¨¦§¨¦¤Ÿ¥¨¤¨¨§¨§¨¦©©¥¥¤
Lã÷,Láiä úBcîe–ìç ïäéöeøa.àáé÷ò éaøøîBà:çlä úBcî–Lã÷,Lã÷ ïäéöeøa Cëéôì;Láiä úBcîe– Ÿ¤¦©¨¥¥¥¤Ÿ©¦£¦¨¥¦©©Ÿ¤§¦¨¥¥¤Ÿ¤¦©¨¥

ìç,ìç ïäéöeøa Cëéôì.éñBé éaøøîBà:äæ íeMî àG,økòð çläL àlà,økòð Bðéà Láiäå. Ÿ§¦¨¥¥¤Ÿ©¦¥¥¦¤¤¨¤©©¤§¨§©¨¥¥¤§¨

:ìéàå øô åà [íéøô åà] íéìéà åà íéùáë íäéðù åéäù ,ïéåù úåðáø÷ä íà ãçé ïéáøòî ,ùîà ìù ìéáùá ãçàå åìéáùá ãçàikqp miaxrn oi` la`
.mili`e mixt ikqpa miyak:äøéúé åæå äøñç ùáë ìù úàöîðå ,äðîéä úòìåáå ,íéùáë éáâì àéä äáéøç ìéàå øô úçðîù éôì.olla m`eäëìä øáëù

:ïðîù úåöî.zexyk:áø÷é ìåìáá áøòúðù áøç éøîàå äáø õîå÷äá äãåäé éáøã äéìò éâéìôã ïðáøë.olla `ly cr m`e:åáøòúð.zeleqtéåàø ïðéòáã
:äøéúé ìéà ìùå ùáë ìù äì àøñçã ,àëéìå ,äìéáì.dletk ezgpny t"r`:íéðåøùò éðù åúçðîå íéðäëä ìà øåîàá áéúëãë

ddddb didy.dkeza dyce÷åçî ãçà ùã÷îá äéä ïåøùò ïåøùò ïé÷øô ùéøá øîàã àéä øéàî 'ø ïéúéðúîå .ùåãâ ïåøùò øàùë ÷éæçî äéä ÷åçî äéäùë
:äéúåë àúëìä úéìå .ùåãâ ãçàå.odivexia:àúøåô ùãåâ àëéà éîð çìã .ïùãåâ.leg odivexia yaid zecne ycew odivexia gld zecnùøôî àøîâá

ïéöåøéá êëìä ,õåçáî åçùîð àìå íéðôáî åçùîð ùáéä úåãî .ïéöåøéáì ïùã÷î éìëä úôù êëìä ,õåçáî ïéá íéðôáî ïéá åçùîð çìä úåãî øáñ àðú éàäã
:éùã÷ àì ïúçéùî íå÷îá íéðôáî íéòâåð ïðéàù.ycew gld zcn xne` r"x:õåçáî ïéá íéðôáî ïéá åçùîð çìä úåãî øáñã.leg yaid zecnàìã

:äéì éëéøö àìã åäì ùã÷î àì ïéöåøéá .äôá ùã÷î êéøöã éàîì àøáâå ,äôä úùåã÷ ùåã÷ ïäá íéããåîù äî åäéîå .ø÷éò ìë åçùîðxne` iqei iax
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מנחת  ועמו  זבח הביא ואם אחדים, ימים לאחר ונסכיו  היום זבחו 
ובלילתן  אתמול , שהקריב הזבח בשביל  הנסכים מנחת וגם שלו נסכים
פר או  כבשים, הם הזבחים ששני  כגון שווה, הללו  המנחות שתי של

לערבן. מותר וכדומה, ékñðaואיל  íéNáë ékñð ïéáøòî ïéà ìáàÂÈÅÀÈÀÄÄÀÅÀÈÄÀÄÀÅ
íéìéàå íéøôכבש של נסכים שבמנחת שווה, בלילתם שאין לפי  – ÈÄÀÅÄ

פרים  של  נסכים ובמנחת סולת, לעישרון  שמן  לוגים שלושה נותנים
לעיל שבארנו  כמו  סולת, לעישרון  שמן  לוגים שני נותנים אילים או

ode dkx dzlila efe dar dzlila efy" :b wxt a dpynl epxe`a oiir)
.("efn ef zerlea,מובא בגמרא ברם, ברטנורא. לפי  כה עד  בארנו  –

של נסכים במנחת אחד זבח של נסכים מנחת לערב לכתחילה שאסור 
שווה  מנחותיהם שבלילת כבשים, הם הזבחים שני  ואפילו שני , זבח

שכתוב לפי  """"לגמרי, יאיאיאיא):):):): גגגג,,,, ודרשו exihwde((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  המזבחה", הכהן 
שאסור נסכים למנחות הדין  והוא בחלבים, חלבים יערב שלא מכאן ,

ושמנן  בסולתן  במשנתנו מדובר  אין  הגמרא מסקנת לפי ואמנם לערבן.
את  לערב ואסור הואיל  שכן  בלבד, ביינן אלא הנסכים, מנחות של

יינן; את גם לערב שלא חכמים גזרו  הנסכים, מנחות של  ושמנן סולתן
זמן  כל אלא לערבם, שלא יינן  על  גזרו  שלא ללמד , משנתנו ובאה

ושמנן , סולתן  שהקטירו לאחר  אבל  ושמנן; סולתן את הקטירו  שלא
את לערב לכתחילה כבר  שלמותר ושמנן  סולתן  נתערבו אם וכן  יינן .

המזבח, על להקטרה התערובת כשרה שבדיעבד  שווה, שבלילתן מנחות
יינן . את גם לערב לכתחילה מותר  הוקטרה, לא שעדיין פי על  אף

המשנה: פירוש  mixtוזהו  ikqpa mili` ikqp oiaxrn הוקטרו אם – וכו'
שעדיי או  אלו , נסכים של ושמנן סולתן שנתערבו כבר  אלא הוקטרו לא ן 

סולתן  או פרים, נסכי  של ושמנן  בסולתן  אילים נסכי של  ושמנן סולתן

מותר אחרים, כבשים נסכי של ושמנן  בסולתן  כבשים נסכי  של ושמנן 
הללו. הנסכים של  היינות את לערב ikqpלכתחילה oiaxrn oi` la`

mili`e mixt ikqpa miyak אפילו שווים, אינם הללו והנסכים שהואיל –
לכתחילה  אסור  הללו , הנסכים מנחות של  ושמנן סולתן כבר נתערבו

ושמנן  סולתן את גם לכתחילה לערב יבואו שמא גזירה יינן, את לערב
שווה. בלילתן שאין הללו , המנחות ïîöòשל  éðôa elà ïììa íàåÀÄÀÈÈÅÄÀÅÇÀÈ

ïîöò éðôa elàå אף המנחות, של ושמנן בסולתן  מדובר כאן  – ÀÅÄÀÅÇÀÈ
הסולת  את תחילה בלל  שאם ללמד, המשנה ובאה הגמרא; מסקנת לפי

שלה, השמן  עם מנחה כל אפילו eáøòúðåשל הבלילה, לאחר – ÀÄÀÈÀ
פרים, נסכי במנחת כבשים נסכי להקטירן ïéøLkמנחת בדיעבד – ÀÅÄ

המזבח. ììaעל àHL ãò íà קודם המנחות נתערבו  אם אבל  – ÄÇÆÈÇ
שמנה, עם מנחה כל  של  הסולת את התערובת ìeñtשבלל פסולה – È

נסכים  במנחות אלא אינו  זה שדין מפרשים, יש  המזבח. על  להקטרה
מהפיסקה  החל  בסיפא, כאן  מדובר באלו  שהרי שווה, בלילתן שאין

הפסול וטעם ואילים"; פרים בנסכי  כבשים נסכי מערבין אין "אבל
במנחות  אבל  מזו. זו  בולעות הן הרי  שווה, בלילתן ואין  שהואיל  הוא,
התערובת  כשרה הבלילה, קודם נתערבו אפילו  שווה, שבלילתן נסכים

להקטרה טובטובטובטוב").").").").בדיעבד  יום יום יום יום  במנחות ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות שאפילו  מפרשים, ויש
התערובת, פסולה הבלילה, קודם נתערבו  אם שווה, שבלילתן נסכים

בלילה מצוות לקיים אפשר  שאי שם שם שם שם ).).).).לפי  íò((((עייןעייןעייןעיין àaä NákäÇÆÆÇÈÄ
øîòäשכתוב כמו  בניסן, עשר  בששה יביביביב):):):):– כגכגכגכג,,,, "ועשיתם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÈÙÆ

לעולה", כבש... העומר  את הניפכם BúçðnLביום ét ìò óàÇÇÄÆÄÀÈ
äìeôk כמו הכבשים, שבשאר  עישרון במקום סולת עשרונים שני  – ÀÈ
יגיגיגיג):):):):שכתוב שםשםשםשם,,,, סולת",((((שם שם שם שם  עשרונים שני åéëñð"ומנחתו eéä àGÈÀÈÈ
ïéìeôk לוגים ושלושה שמן לוגים שלושה אלא עמו מביאים שאין – ÀÄ

שנאמר  כבש, לכל  כמו כתוב:((((שם שם שם שם ):):):):יין – ההין " רביעית יין "ונסכה
"dkqpe":וקוראים,"ekqpe", היין של כנסכו המנחה של  נסכה לומר:

ההין רביעית יין  mibel),מה dyely)ההין רביעית שמן  מנחות מנחות מנחות מנחות אף ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

בבבב).).).). פט פט פט פט ,,,,
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חול. או קודש  הוא אם המידה, לכלי  מחוץ היוצא בגודש דנה משנתנו

úBLcâð eéä Lc÷na eéäL úBcnä ìk,גדושות מידות היו – ÈÇÄÆÈÇÄÀÈÈÄÀÈ
להלן, ìBãbכמבואר  ïäk ìMî õeç שהיו העישרון מן חוץ – ÄÆÙÅÈ

גדול , כהן לחביתי dëBúìמודדים dLãBb äéäL מודדים שהיו  – ÆÈÈÀÈÀÈ
בגמרא  מחוקה. כשהיא גדוש עישרון  שהחזיקה גדולה במידה אותו 
מידות  ששתי  א), משנה (לעיל  מאיר  רבי לדעת היא שמשנתנו  מבואר,

שם), באורנו (עיין גדושה ואחת מחוקה אחת במקדש , היו עישרון של
המשנה: דברי ycwna...ובאור eidy zecnd lk שהיו המדידות כל  –

שה  דהיינו  גדושות, היו  למנחות בעישרון במקדש  הסולת את מודדים יו 
ברם, xi`n.הגדוש . iaxk dkld oi`ïäéöeøa ,çlä úBcîהגודש – ÄÇÇÅÅÆ

לו, מחוצה ומשתפך  הכלי גבול על העובר שמידות ÷Lãשלהן  – ÙÆ
בירוציהן ; את אף מקדשות ìçהלח ïäéöeøa ,Láiä úBcîe– ÄÇÈÅÅÅÆÙ

בשמן  נמשחו  הלח שמידות התנא, שסובר  לפי הטעם, מבואר  בגמרא
בירוציהן , את אף הן מקדשות הלכך מבחוץ, בין  מבפנים בין המשחה

שאינם  בירוציהן  הלכך  מבפנים, אלא נמשחו לא היבש מידות ואילו 
מתקדשים. אינם בפנים çläנוגעים úBcî :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÄÇÇ

Cëéôì ,ìç Láiä úBcîe ;Lã÷ ïäéöeøa Cëéôì ,Lã÷ÙÆÀÄÈÅÅÆÙÆÄÇÈÅÙÀÄÈ
ìç ïäéöeøa,קמא כתנא הלח מידות בענין סובר  עקיבא רבי  – ÅÅÆÙ

את  הן מקדשות ולפיכך  בחוץ, ובין בפנים בין נמשחו  הלח שמידות
כל נמשחו שלא עקיבא, רבי סובר היבש מידות בענין אבל בירוציהן,

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iriyz wxt zegpn zkqn

Âíéëñð ïéðeòè ãéçiäå øeavä úBðaø÷ ìk,øBëaä ïî õeç,øNònäå,çñtäå,úàhçäå,íLàäå;BúàhçL àlà ¨¨§§©¦§©¨¦§¦§¨¦¦©§§©©£¥§©¤©§©©¨§¨¨¨¤¨¤©¨
íéëñð íéðeòè BîLàå òøöî ìL. ¤§Ÿ̈©£¨§¦§¨¦

Êäëéîñ íäa ïéà øeavä úBðaø÷ ìk,õeçúBönä ìk ìò àaä øtä ïî,çlzLnä øéòNå.ïBòîL éaøøîBà: ¨¨§§©¦¥¨¤§¦¨¦©¨©¨©¨©¦§§¨¦©¦§©¥©©¦¦§¥
äøæ äãBáò éøéòN óà.íéðeòè ãéçiä úBðaø÷ ìkäëéîñ,øBëaä ïî õeç,øNònäå,çñtäå.CîBñ LøBiäå, ©§¦¥£¨¨¨¨¨§§©¨¦§¦§¦¨¦©§§©©£¥§©¤©§©¥¥

íéëñð àéáîe,øéîîe. ¥¦§¨¦¥¦

.df meyn `løëòð åéìò ïéôéñåîùë éìëä éìåùáù äî ,øëòð çìã íåùî àîòè åðééä àëäå .õåçáî åçùîð àìå íéðôáî åçùîð éãéàå éãéà øáñ éñåé éáø
:éìëä êåúá ïéöåøéáä åùã÷ øáëù àöîðå ,äìòîìî äìåòå ììáðå áøòúîå.xkrp epi` yaideõåçáù äîå ùåã÷ íéðôáù äî êëìä ãîåò åîå÷îá àìà

:ùåã÷ åðéà
eeee.my`de z`hgde gqtde xyrnde xekad on uegíéëñð úùøôá áéúëã íåùî(å"è øáãîá)åàöé ,íéëñð ïåòè äáãðáå øãðá àá .äáãðá åà øãð àìôì

âøä úîçî úåàáä úåáåç óà ìåëé .íéëñð íéðåòè ïéàù äáãðì àì äáåç íéàá ïäù íùàå úàèçå çñôå øùòîå øåëáéîìùå äéàø úåìåò ïåâë ìâøá ì
áéúëã ,íéëñð íéðåòè ïéà ìâøì äáåç íéàáù úàèç éøéòùå .íéëñð ïåòè íëéãòåîá àáä ìë ,íëéãòåîá åà øîåì ãåîìú ,íéëñð úåðåòè åéäé àì äâéâç
,åéìà ùé÷äì ,àöé äîìå ,èòéîù ]äùàî) õåç íéëñð ïåòè äùà ìë òîùîã ,äùà íúéùòå ììëá ,äéä ììëá ø÷á ïá ,ø÷á ïá äùòú éëå íéëñð úùøôá
:íéëñð úåðåòè ïéàù ,äáãðå øãðá àá úàèç ïéàù ,úåàèç úåàá ïäù íéìâøä éøéòù åàöé ,äáãðå øãðá àá ìë óà .äáãðå øãðá àáù ãçåéî ø÷á ïá äî

.mikqp miperh rxevn ly eny`e ez`hgàåä àèåç øéæðã íåùî íéëñð äðåòè äðéà øéæð úàèçå .úåîùàå úåàèç øàùë àèç ìò íéàá ïðéàù éôì
áéúëãë('å øáãîá):ïééä ïî åîöò øòéöù ,ùôðä ìò àèç øùàî

ffff.zevnd lk lr `ad xtäéá àáéúë äëéîñå ,àø÷îáù øåáö ìù øáã íìòä øô åäæå .øúåî áìçù ã"á åøåä ïåâë .úåöîä ìëî úçà ìò('ã àø÷éå)
:åéìò ïéëîåñ åéä ã"á éð÷æî äùìùå ,øôä ùàø ìò íäéãé úà äãòä éð÷æ åëîñå.glzynd xiryeäéá áéúë ,ìæàæòì(æ"è íù)åéãé éúù úà ïøäà êîñå

:éçä øéòùä ùàø ìò.dxf dcear ixiry:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .'åë åâùú éëå êì çìù úùøôá áéúëã.dkinq miperh cigid zepaxw lkäëéîñ ø÷éòã
àáéúëã àåä ãéçé ïáø÷á('â íù):åðáø÷ ùàø ìò åãé êîñå.jneq yxeid:åéìò êîåñ åðá ,úîå íéîìùå äìåò ïáø÷á åéáà áãðúä íà.mikqp `ianeìù

:ïáø÷.xinne:åéáà äøéîä åìéàë úåùåã÷ ïäéúùå äéìò äìç åúøåîú ,úøçà äîäáá äøéîä íà

`xephxa yexit

בפה  מתקדש בהן  שמודדים מה שכן  חול, בירוציהן זה ומטעם עיקר,
,(mc`d ly exeaica) הבירוצין ואילו  שצריך, מה אלא מקדש  האדם ואין

מקדשם. אינו  להם צריך  äæשאינו  íeMî àG :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÆ
בירוציהן  היבש ומידות קודש, בירוציהן הלח מידות זה מטעם לא –

מבפנים  נמשחו היבש  מידות ובין הלח מידות בין  לדעתו , שכן  חול;
מבחוץ, נמשחו הוא,àlàולא הטעם –økòð çläLויש – ÆÈÆÇÇÆÀÈ

ויוצא xwrp,גורסים: עליו , כשמוסיפים הכלי  מתוך נעקר  שהלח היינו 
ונמצא לחוץ. הכלימבפנים בתוך היו הלח מידות של שהבירוצים

økòðונתקדשו , Bðéà Láiäå מה הלכך  עומד, במקומו אלא – ÀÇÈÅÅÆÀÈ
הכלי, בתוך  היו ולא בחוץ שהם הבירוצים ואילו נתקדש, שבפנים

נתקדשו . לא
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נסכים. מנחת טעונים קרבנות אלו ללמד , באה משנתנו 

íéëñð ïéðeòè ãéçiäå øeavä úBðaø÷ ìk,נסכים מנחת –õeç ÈÈÀÀÇÄÀÇÈÄÀÄÀÈÄ
øBëaä ïî,בהמה בכור  –øNònäå,בהמה מעשר  –çñtäå– ÄÇÀÀÇÇÂÅÀÇÆÇ
פסח, ציבור ,úàhçäåקרבן של חטאת קרבן  אפילו  –íLàäå– ÀÇÇÈÀÈÈÈ

נסכים בפרשת שכתוב הטעם, מובא בגמרא גגגג):):):):בברייתא טוטוטוטו,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

זבח או עולה לה' אשה dacpa"ועשיתם e` xcp `ltlשכל ומכאן  – "
ובנדבה  בנדר  בא שאינו  וכל נסכים, טעון ובנדבה בנדר הבא זבח
באים  שהם ואשם, וחטאת ופסח ומעשר  בכור יצאו  נסכים, טעון  אינו

לנדבה; ולא íéðeòèחובה BîLàå òøöî ìL BúàhçL àlàÆÈÆÇÈÆÀÙÈÇÂÈÀÄ
íéëñðשנתרפא במצורע שכתוב יייי):):):):– יד יד יד יד ,,,, יקח ((((ויקראויקראויקראויקרא השמיני "וביום ÀÈÄ

כבשים... onyשני  cg` bele onya dlela dgpn zleq mipexyr dylye,"
כתוב ולהלן  נסכים; מנחת כאן מפורשת ככככ):):):):הרי שםשםשםשם,,,, "והעלה ((((שםשםשםשם

dgpndהכהן z`e dlerd z` עם באה שהמנחה ומכאן כן ", הזבח.
שנאמר  ממה ה ה ה ה ):):):):למדים טוטוטוטו,,,, תעשה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ההין  רביעית לנסך "ויין

בתחילת  כתוב שהרי  מיותר, זה ופסוק שהואיל  לזבח", או העולה על 
ואשמו  חטאתו לרבות נדרש  הוא לפיכך  זבח", או  "עולה הפרשה:

שקרבנותיו  לפי הטעם, מבארים ויש  יין . נסכי  שטעונים מצורע של
ברם, והאשמות. החטאות כשאר חטא על  באים אינם המצורע של

שציער חטא על באה שהיא לפי נסכים טעונה אינה הנזיר חטאת
היין  מן א א א א ).).).).עצמו  יייי,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

(במדבר נסכים בפרשת שנאמר ממה דורשים ב) צ, (מנחות בגמרא בברייתא
ג ): mkicrena"טו , e`" ראייה עולות לרבות נסכים, טעון במועדיכם הבא כל –

דורשים  כן  נסכים. טעונים מקום מכל  הם שחובה פי על  שאף חגיגה, ושלמי 
נסכים. טעונים אינם עצמה בפני  הבאה ומנחה העוף שקרבן  המקראות מן  שם

i y i l y m e i
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באה  נסכים, מנחת הטעונים הקרבנות בענין  הקודמת במשנה ששנינו הכלל  אגב
סמיכה. טעונים ושאינם סמיכה הטעונים הקרבנות בענין  אחר  כלל ללמד משנתנו

äëéîñ íäa ïéà øeavä úBðaø÷ ìk,הקרבן ראש על  –õeç ÈÈÀÀÇÄÅÈÆÀÄÈ
úBönä ìk ìò àaä øtä ïîלעבור בטעות סנהדרין  הורו שאם – ÄÇÈÇÈÇÈÇÄÀ

לעשות  שהתירו  דהיינו  תעשינה", לא אשר ה' מצוות "מכל  אחת על 
ועשה  הלך  העם ורוב חטאת, שגגתו  ועל כרת זדונו על שחייבים דבר

להביא  חייבים שטעו , לסנהדרין נודע כך  ואחר  זו, הוראה סמך על 
לחטאת zeixed).פר  zkqnl dgizt oiir)פר" במשנתנו: נקרא זה פר 

של דבר  העלם "פר מקום: בכל הנקרא והוא המצוות", כל  על הבא
בו שכתוב בסנהדרין , סמיכה שטעון ודינו טוטוטוטו):):):):ציבור ", ד ד ד ד ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

העדה  זקני במסכת "וסמכו שנינו  וכן הפר". ראש  על  ידיהם את
מתוך ששלושה היינו  בשלושה", זקנים "סמיכת ג): (א, סנהדרין

עליו ; סומכים היו çlzLnäהסנהדרין  øéòNå ביום לעזאזל – ÀÈÄÇÄÀÇÅÇ
בו שכתוב כמו הגדול , בכהן סמיכה שטעון כא כא כא כא ):):):):הכפורים, טז טז טז טז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

השעיר". ראש על  ידיו שתי את אהרן  øîBà:"וסמך  ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ
äøæ äãBáò éøéòN óàאיסור להתיר בטעות דין  בית הורו  שאם – ÇÀÄÅÂÈÈÈ

להם  נודעה כך  ואחר זו, הוראתם פי  על  הציבור וחטאו  זרה, עבודה

לחטאת שעיר  אלא פר , מביאים אין עיין עיין עיין עיין טעותם, כד כד כד כד ;;;; טוטוטוטו,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

הההה),),),), אאאא,,,, ציבורהוריות הוריות הוריות הוריות  של  דבר  העלם שפר  שכשם שמעון, רבי  וסובר 

סמיכה. טעון  זרה עבודה שגגת של  השעיר  גם כך  סמיכה, oi`eטעון 
.oerny iaxk dkldäëéîñ íéðeòè ãéçiä úBðaø÷ ìkשעיקר – ÈÈÀÀÇÈÄÀÄÀÄÈ

שכתוב יחיד , בקרבן  בתורה נאמר  סמיכה בבבב):):):):דין  גגגג,,,, ידו ((((ויקראויקראויקראויקרא "וסמך
קרבנו ", ראש  çñtäåעל  ,øNònäå ,øBëaä ïî õeç שאינם – ÄÇÀÀÇÇÂÅÀÇÆÇ

לקרבנות  הדין והוא המקראות. מן זה למדים ובגמרא סמיכה; טעונים
סמיכה. טעונים שאינם CîBñהעופות LøBiäåהקדיש אדם אם – ÀÇÅÅ

ובנו  קרבנו , את שהקריב קודם ומת שלמים או עולה לקרבן בהמה
אביו , קרבן  על  סומך הבן הרי íéëñðיורשו, àéáîe נסכים מנחת – ÅÄÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁïéëîBñ ìkä,Løçî õeç,äèBL,ïè÷å,àîeñ,éøëðå,ãáòäå,çéìMäå,äMàäå.äëéîñe–äåöî éøéL,ìò ©Ÿ§¦¥¥¥¤§¨¨¨§¨§¦§¨¤¤§©¨¦©§¨¦¨§¦¨§¨¥¦§¨©
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äôeðza,ãéçiä úBðaø÷a úâäBð äôeðzäL,øeavä úBðaø÷áe,aíéiç,ïéèeçMáe,íéiç çeø Ba LiL øáãa,øáãáe ©§¨¤©§¨¤¤§¨§§©¨¦§¨§§©¦©©¦©§¦§¨¨¤¤©©¦§¨¨
íéiç çeø Ba ïéàL;äëéîqa ïk ïéàM äî. ¤¥©©¦©¤¥¥©§¦¨
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:êåîñì ìåëé àîåñ ïéàù úåëéîñ øàù ìëì ïéãä àåäå ,ïéøãäðñ úëñîá çëåîãë ,àîåñ.ixkpeïéàå ïéëîåñ ìàøùé éðá ,'åâå ìàøùé éðá ìà øáã áéúëã

:ïéëîåñ íéøëðä.gilyde cardeáéúëã('à àø÷éå):åçåìù ãé àìå åãáò ãé àìå ,åãé êîñå.dy`de:úåëîåñ ìàøùé úåðá àìå ,ïéëîåñ ìàøùé éðádkinqe
.devn ixiiy:øôéë àì åìéàë áåúëä åéìò äìòî åäéîå .äøôë úáëòî äðéàã.mici izyaçìúùîä øéòùá áéúëã(æ"è íù),åéãé éúù úà ïøäà êîñå

:íéãé éúùá åéäéù úåëéîñä ìëì áà äðá äæ.mihgey mikneqy mewnae:äèéçù íå÷îá äøæòá êîåñå øæåç äøæòì õåç êîñ íàùdkinql skize
.dhigy:èçùå êîñå áéúëã

hhhh.mixagd lkl sipn cg`yéðî ãçàå ,úåôúåùá àéáäì íéìåëé äáãð úåðáø÷ ìëù .ãçà ïáø÷ áãðúäì åøáçúðùïéìåëé ïéà ãçé ïìåë ìáà ,ïìåë é"ò ó
éðäìéðîå íéìòáä ãé úçú åãé çéðîù ïäëå .ïáø÷ìå äæ ìù åãé ïéá äöéöç àéåäã ó:íéìòáá äôåðú ø÷éò àäã ,ïì úôëéà àì ,äöéöç íéìòá ãé àéåäå ó

.cigid zepaxwa:íéîìù ìù ÷åùå äæç ïåâëpaxwae.xeav ze:íéèåçùå íééç äôåðú íéðåòèù úøöò éùáë.miig gex ea yiy xaca:äîäá ïáø÷
.miig gex ea oi`y xacae:øéæðå äãåú éîçì ïåâë

i`̀̀̀.zaya `a did xnerd xne` l`rnyi iaxúà äçåã òåá÷ åðîæù ïáø÷ ìëù ,úáùä úà äçåã øîåòä ,úáùá úåéäì ïñéðá øùò äùù ìçùë
:øçáåî ãçà ïåøùò ìò ïúåà ïéãéîòîù ãò äôðá ïúåà ïéôéðîå ïéøåòù ïéàñ ùìù ïéøöå÷ åéäù ,ïéàñ ùìùî àá øîåòä äéäå .äàîåèä úàå úáùä.legae

àçøèá ,ùîçî éúà êë ìë åúåà äôðî åðéàù àçøè àìá øçáåî ïåøùò ìàòîùé éáø øáñã ,ïéàñ ùîç åúåà ïéøöå÷ åéä ,ìåçá úåéäì ïñéðá æ"è ìç íà
,øçáåî àåäù ïåùàø àöåéä ÷ã úìåñ åúåà èòî äàñ ìëî ïéôéðîù øúåé øáãä çáåùî êëù ,ùîçî ïðéúééî ìåçá .ùìùî éúà äáøä åúåà äôðîùë

`xephxa yexit

קרבן, אותו עם להביא בהמת øéîîeשחייבים המיר שאם כלומר – ÅÄ
תמורה, תמורתו  זו , תמורת זו  שאמר: דהיינו  אביו , בקרבן  חולין 

אביו . המירה כאילו קדושות, ושתיהן 
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סמיכה. בדיני ממשיכה משנתנו 

ïéëîBñ ìkä, קרבנו על סומך קרבן שמביא מי כל –,Løçî õeç ÇÙÀÄÅÅÅ
ïè÷å ,äèBL,דעת בהם שאין לפי –àîeñ העלם מפר שלמדים – ÆÀÈÈÈ

סומא  היה לא ובסנהדרין  בסנהדרין, סמיכה שטעון  ציבור  של דבר
בבבב),),),), לולולולו,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין יכול((((גמרא גמרא גמרא גמרא  סומא שאין הסמיכות שאר  לכל  ומכאן 

שכתובéøëðåלסמוך, בבבב):):):):– אאאא,,,, וסמוך((((ויקראויקראויקראויקרא ישראל", בני אל  "דבר ÀÈÀÄ
כתוב """"לו דדדד):):):): שם שם שם שם ,,,, eci((((שם שם שם שם  jnqeישראל בני ודרשו: העולה", ראש  על

סומכים, הנכרים ואין çéìMäåסומכים ,ãáòäåוסמך" שכתוב: – ÀÈÆÆÀÇÈÄÇ
שלוחו ; יד  ולא עבדו , יד  ולא "ידו", ודרשו : שכתוב:äMàäåידו ", – ÀÈÄÈ

סומכים  ישראל  בני  ודרשו: לעיל , שהבאנו  כפי ישראל", בני אל "דבר 
סומכות. ישראל  בנות äåöîואין  éøéL ,äëéîñe הסמיכה שאין – ÀÄÈÀÈÅÄÀÈ

בתורה "כתוב מובא; בגמרא בברייתא הכפרה. את א א א א ,,,,מעכבת ((((ויקראויקראויקראויקרא

"""" העולה,jnqeדדדד):):):): ראש  על  elידו  dvxpe סמיכה וכי – עליו" לכפר
שנאמר בדם, אלא כפרה אין והלא יא יא יא יא ):):):):מכפרת? יז יז יז יז ,,,, הדם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "כי 

מצוה  שיירי לסמיכה עשאה שאם לך , לומר  אלא יכפר "? בנפש הוא
eipira daygp `ly)d`yr `leלא ),רש רש רש רש """"יייי כאילו הכתוב עליו מעלה

יפה). כפרה זו שאין  אלא לו מכפר שהקרבן (כלומר וכפר " ìòÇכפר 
Làøä,הבהמה ראש על נעשית הסמיכה –íéãé ézLaכמפורש – ÈÙÄÀÅÈÇÄ

המשתלח כאכאכאכא):):):):בשעיר  טז טז טז טז ,,,, את((((ויקראויקראויקראויקרא אהרן eici"וסמך  izyראש על 
להיות  שצריכות הסמיכות, לכל אב בבניין  למדים ומכאן  החי ", השעיר 

ידים. ïéèçBLבשתי  ïéëîBqL íB÷îáe,לעזרה חוץ סמך שאם – ÄÀÆÀÄÂÄ
שחיטה, במקום בעזרה וסומך  äèéçLחוזר äëéîñì óëúå– ÀÅÆÄÀÄÈÀÄÈ

""""שכתוב ד ד ד ד ----ה ה ה ה ):):):): א א א א ,,,, העולה...jnqe((((ויקראויקראויקראויקרא ראש  על  בן hgyeידו את
להלכה  טעם לתת אלא באה אינה זו  שפיסקה מבואר , בגמרא הבקר ".

oihgey",שלפניה: oikneqy mewnae".שחיטה לסמיכה שתיכף לפי 
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התנופה  דיני  שם נישנו וכן  תנופה, הטעונים הקרבנות נימנו  ו-ז  משניות ה בפרק
השונים הקרבנות my).במיני  oiir) סמיכה שבין  ההבדלים את ללמד באה משנתנו

לתנופה.

äôeðzaî äëéîqa øîç,בתנופה שאינה חומרה בסמיכה יש  – ÙÆÇÀÄÈÄÇÀÈ
äëéîqaî äôeðzáe:בסמיכה שאינה חומרה בתנופה ויש  –xneg ÇÀÈÄÇÀÄÈ

,dtepzan dkinqaíéøáçä ìëì óéðî ãçàL אחדים נתחברו  אם – ÆÆÈÅÄÀÈÇÂÅÄ
כולם, בשביל  מניף מהם אחד בשותפות, נדבה קרבן  ïéàåÀÅוהביאו

íéøáçä ìëì CîBñ ãçà בזה הקרבן על סומכים כולם אלא – ÆÈÅÀÈÇÂÅÄ
זה. äôeðzaאחר øîçå,מבסמיכה –úBðaø÷a úâäBð äôeðzäL ÀÙÆÇÀÈÆÇÀÈÆÆÀÈÀÀ
ãéçiä תנופה טעונים שלהם ושוק וחזה שאימוריהם בשלמים, כגון  – ÇÈÄ

ו -ז), ה, øeavä(לעיל  úBðaø÷áe הטעונים עצרת, כבשי בשני – ÀÈÀÀÇÄ
שחיטתם, לאחר  ושוק, חזה תנופת וגם הלחם, שתי עם יחד  חיים תנופה

יחיד , בחיים,íéiçaכשלמי עודם כשהקרבנות בכבשי– שבארנו כפי ÇÇÄ
חי , תנופה טעון מצורע אשם וכן  ו ïéèeçMáeעצרת; בקרבנות – ÇÀÄ

כמבואר עצרת, ובכבשי יחיד  בשלמי  ושוק חזה תנופת דהיינו שחוטים,

íéiçלעיל ; çeø Ba LiL øáãa,בהמה בקרבן  –ïéàL øáãáe ÀÈÈÆÆÇÇÄÀÈÈÆÅ
íéiç çeø Ba תודה ובלחמי סוטה, ובמנחת העומר , במנחת כגון  – ÇÇÄ

äëéîqaונזיר , ïk ïéàM äîהציבור בקרבנות נוהגת שאינה – ÇÆÅÅÇÀÄÈ
(glzynd xirye xeaiv ly xac mlrd xtn ueg)היחיד בקרבנות אלא

ובחיים.
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הוא שהעומר למדנו  וכבר  העומר. הקרבת בדיני עוסק זה האיפה פרק עשירית
החדשה. התבואה את להתיר  כדי  בניסן, עשר  בששה מקריבים שהיו  שעורים, קמח

קמח סאים שלוש כדי  שעורים קוצרים היו  פסח של הראשון  טוב יום (yieבמוצאי
,(epzpyna cnlpy itk ,mi`q yng ick :mixne` מנפים היו כך אחר  אותם; וטוחנים

מקריבים  והיו  מובחר, אחד עישרון  ממנו  שהוציאו  עד נפה עשרה בשלוש  הקמח את
ששה  חל  ואפילו בפרקנו . שיבואר  כפי מנחה, ככל בניסן  עשר  ששה ביום אותו
קרבן ככל  שדינו יום, באותו  העומר  את מביאים היו  בשבת להיות בניסן עשר 
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ìça–GMîàa äéä L.íéðäkä ïâñ àðéðç éaøøîBà:ãéçéa øö÷ð äéä úaLa,úçà ìbîáe,úçà ät÷áe;ìçáe §Ÿ¦¨¨¨¨©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥§©¨¨¨¦§¨§¨¦§©¨©©§ª¨©©§Ÿ
–GLaäL,GLáeúBt÷ L,GLáeúBìbî L.íéîëçåíéøîBà:ìça ãçàå úaLa ãçà–GLaäL,GLáeúBt÷ L ¦§¨§¨ª§¨©¨©£¨¦§¦¤¨§©¨§¤¨§Ÿ¦§¨§¨ª

GLáeúBìbî L. §¨©¨
·áBøwä ïî àáì øîòä úåöî.íéìLeøéì áBøwä øka àG–íB÷î ìkî BúBà íéàéáî.úBbbî àaL äNòî ¦§©¨Ÿ¤¨Ÿ¦©¨¦¥©¨¦¨©¦§¦¦¦¨¨©£¤¤¨¦©

ïéôéøö,øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe. §¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥
‚íéNBò eéä ãöék?áBè íBé áøòî íéàöBé ïéc úéa éçeìL,ò÷øwì øaçîa úBëéøk BúBà íéNBòå,àäiL éãk ¥©¨¦§¥¥¦§¦¥¤¤§¦§¦¦§ª¨©©§©§¥¤§¥

øBö÷ì çBð.ì úBëeîqä úBøéòä ìëåî íLì úBñpkúíL,ìBãb ÷ñòa øö÷ð àäiL éãk.äëLçL ïåék,íäì øîBà: ©¦§§¨¨£¨©§§¨¦§©§§¨§¥¤§¥¦§¨§¥¤¨¥¨¤£¥¨¥¨¤
LîMä àa?íéøîBà:ïéä.LîMä àa?íéøîBà:ïéä.Bæ ìbî?íéøîBà:ïéä.Bæ ìbî?íéøîBà:ïéä.Bæ ät÷? ¨©¤¤§¦¥¨©¤¤§¦¥©¨§¦¥©¨§¦¥ª¨

øåøáéå øåö÷éù äáøä úåëàìîá äáøé ìàå ,äáøä íéîòô íéàñ ùìù ã÷øéù úçà äëàìîá äáøéù áèåî ,ùìù àéáî úáùá .ïåøùò ïéàñ ùîçî ïéàéöåîå
:ìàòîùé éáøë äëìä ïéàå øúåé ïéàñ éðù ã÷øéå ïåçèéå.zelbn ylyae zetew ylyae mc` ipa dylyaäùîç éàöåîá øîåòä úøéö÷ù øáãä íñøôì

:úáùá ãçàá àìà àá øîåòä ïéàù íéøîåà åéäù íé÷åãöä éðôî .ïñéðá øùò
aaaa.aexwd on `eal xnerd zevnàöåîù äàåáú äúåà ,øîåò ù÷áì íéìùåøéî àöåéùë êëìä ,úåöîä ìò ïéøéáòî ïéàù éôì .íéìùåøéì áåø÷ù íå÷îî

:äìèåð äðåùàø.xkia `l:åëøö ìë ìùá àì.xkeq oire oitixv zebbn `ay dyrnúåàåáú ìë úåñééâä åáéøçäù éðôî .äáøä íéìùåøéî íé÷åçø
:íéìùåøé úåáéáñù

bbbb.zekixk:óåøâà àåìî íéìáù éùàø íéøùå÷å íéëøåë.myl zeqpkzn:åúåà íéøöå÷ùë áåè íåé éàöåîì.lecb wqra xvwp `diy ickäìåîä ìå÷á
:ïî÷ìãë ,éàäá åãåî àì åäðéàã íåùî åúåà íéøöå÷ è"áåè íåé éàöåîáù íé÷åãöä åøéëéù .äìåãâ.odl xn`àá ,åéìò íéãîåòä úåøééòä éðáì ,øöå÷ä
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הטומאה. ואת השבת את שדוחה קבוע, שזמנו 
:dxrd הוא נקמצות") מנחות ("אלו הששי והפרק ששי , פרק הוא פרקנו בגמרא

שלמה"). "מלאכת (עיין  כולם וכן שביעי, פרק שם

úaLa àa äéä øîòä :øîBà ìàòîLé éaø ששה חל אם – ÇÄÄÀÈÅÅÈÙÆÈÈÈÀÇÈ
בשבת, להיות בניסן  GMîïéàñעשר L אלא קוצרים היו שלא – ÄÈÀÄ

למעט  כדי  לעומר , עישרון מהן  ומוציאים קמח, סאים שלוש  כדי 

בשבת, בחול,ìçáeבמלאכה להיות בניסן עשר ששה חל ואם – ÀÙ
בא העומר קמח,Lîçîהיה סאים חמש כדי  קוצרים שהיו – ÅÈÅ

ישמעאל, רבי של טעמו  מבואר בגמרא לעומר. עישרון  מהן ומוציאים

אלא  ניפוי  של יתירה טירחה בלא יוצא אינו מובחר עישרון שלדעתו 
אף  מובחר  עישרון  להוציא אפשר יתירה בטירחא ואילו  סאין , מחמש 

משובח  עישרון  שיצא כדי  מחמש, מביאים בחול  הלכך סאין. משלוש
בשבת אבל `zgומובחר , dk`lna daxiy ahenבניפוי) בהרקדה –

הסאין ), daxdשלוש zek`lna daxi l`e ויטחן ויברור  ויזרה (שיקצור
– יותר . סאין  שתי  úaLa).רש רש רש רש """"ייייוירקד ãçà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÈÀÇÈ

ìça ãçàåבניסן עשר  ששה כשחל  בין בשבת – כשחללהיות ובין  ÀÆÈÀÙ
בחול , סאין,GMîLלהיות –àa äéä קוצרים היו שלא העומר , – ÄÈÈÈÈ

לעומר . עישרון  מהם ומוציאים קמח סאים שלוש כדי àðéðçאלא éaøÇÄÂÄÈ
,úçà ìbîáe ,ãéçéa øö÷ð äéä úaLa :øîBà íéðäkä ïâñÀÇÇÙÂÄÅÀÇÈÈÈÄÀÈÀÈÄÀÇÈÇÇ

úçà ät÷áe אדם היה בשבת, להיות בניסן  עשר  ששה חל  אם – ÀËÈÇÇ
אחת  במגל השיבולים את קוצר  והיה לעומר , השעורים את קוצר  אחד 

)"lbn",אחד סל לתוך  אותן  ומאסף נקבה), מין – המשנה בלשון
ìçáeנקצר העומר  היה בחול , להיות בניסן  עשר ששה חל אם – ÀÙ
GLaäL,אדם בני –GLáeGLáe ,úBt÷ LúBìbî Lשכל – ÄÀÈÀÈËÀÈÇÈ

פרסום  לעשות כדי סלים, שלושה לתוך ואספו ביחד קצרו שלשתם

פסח, של  הראשון  טוב יום במוצאי  נעשית העומר שקצירת לדבר ,
ג. משנה בסוף להלן שיבואר úaLaכפי  ãçà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÈÀÇÈ

ìça ãçàå, בחול ובין  בשבת בין  –GLaGLáe ,äLúBt÷ L ÀÆÈÀÙÄÀÈÀÈË
GLáeúBìbî Lבשלוש העומר  את קוצרים היו  אדם בני שלושה – ÀÈÇÈ

שבארנו  מהטעם סלים, לשלושה השיבולים את אוספים והיו מגלות,

לעיל.

i y i n g m e i
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העומר . את קצרּו מקום באיזה ללמד, באה משנתנו

áBøwä ïî àáì øîòä úåöî בגמרא לירושלים. הקרוב ממקום – ÄÀÇÈÙÆÈÙÄÇÈ
ש טעמים:מובאים התבואה `.ני שתהא דהיינו ומלא, רך שיהיה כדי 

ביד ונמללת העומר((((רשרשרשרש""""יייי),),),),רכה במנחת כתוב ידידידיד):):):):שכן  בבבב,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

""""lnxk: נוטריקון ודרשו lneתקריב", jx Ð "lnxk";(ומלא a.(רך
לבקש מירושלים כשיוצא ולפיכך  המצוות, על  מעבירין שאין  משום

נוטלה. תחילה שמוצא תבואה אותה áBøwäעומר, øka àGÄÅÇÈ
íéìLeøéì החדשה התבואה עדיין  בשלה לא לירושלים קרוב אם – ÄÈÇÄ

צרכה, íB÷îכל  ìkî BúBà íéàéáî. ישראל בארץ –äNòî ÀÄÄÄÈÈÇÂÆ
àaL,העומר –ïéôéøö úBbbî,"צריפין "גגות ששמו ממקום – ÆÈÄÇÀÄÄ

ללוד , הסמוך  "צריפין " כנראה íçläוהוא ézLe,באו –úò÷aî ÀÅÇÆÆÄÄÀÇ
øëBñ ïéò מלחמות בימי  היה שהדבר מובא, בגמרא לשכם. הסמוך – ÅÅ

אז  החריבו  שהגייסות חשמונאי, מבית ואריסטובלוס הורקנוס האחים

הלחם  שתי ואת העומר  את להביא צריכים והיו ירושלים, סביבות כל
רחוק. ממקום
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íéNBò eéä ãöék? העומר קצירת –íéàöBé ïéc úéa éçeìL ÅÇÈÄÀÅÅÄÀÄ
áBè íBé áøòî,הפסח חג ערב –øaçîa úBëéøk BúBà íéNBòå ÅÆÆÀÄÀÄÄÀËÈ

ò÷øwì מחוברות כשהן השיבולים, ראשי את וקושרים כורכים – ÇÇÀÇ
øBö÷ìלקרקע, çBð àäiL éãkבמוצאי מהר  אותן לקצור  שיוכלו – ÀÅÆÀÅÇÄÀ

בניסן . עשר ששה בליל טוב, íLìיום úBëeîqä úBøéòä ìëåÀÈÈÂÈÇÀÀÈ
הקצירה, למקום –íLì úBñpkúî בשעת טוב יום במוצאי  – ÄÀÇÀÀÈ

ìBãbהקצירה, ÷ñòa øö÷ð àäiL éãk גדולה המולה בקול – ÀÅÆÀÅÄÀÈÀÅÆÈ
רב. äëLçLובפרסום ïåék,בניסן עשר  ששה ליל  –íäì øîBà ÅÈÆÂÅÈÅÈÆ

שנתכנסו: העיירות בני  את שואל הקוצרים מן אחד כל –LîMä àaÈÇÆÆ
השמש? שקע –ïéä :íéøîBà.כן עונים: וכולם –?LîMä àa ÀÄÅÈÇÆÆ
ïéä :íéøîBà הקוצרים מן אחד כל  וחוזר  פעמים. שלוש  כך  – ÀÄÅ

Bæושואל: ìbî? זו במגל התבואה אקצור  כלומר  –ïéä :íéøîBà ÇÈÀÄÅ
כן . משיבים: וכולם –ïéä :íéøîBà ?Bæ ìbî.פעמים שלוש  כך  – ÇÈÀÄÅ

הקוצרים: מן  אחד כל שואל  Bæועוד  ät÷ השיבולים את אכניס – ËÈ
זה? סל ïéäלתוך  :íéøîBà. כן משיבים: והם –:íéøîBà ?Bæ ät÷ ÀÄÅËÈÀÄ

ïéä.פעמים שלוש  כך –úaLa,בשבת חל  בניסן  עשר ששה אם – ÅÀÇÈ
Bæ úaL :íäì øîBà?זו בשבת אקצור –ïéä :íéøîBà. כן – ÅÈÆÇÈÀÄÅ

ïéä :íéøîBà ?Bæ úaLכל שואל לאחרונה פעמים. שלוש כך  – ÇÈÀÄÅ
הקוצרים: מן øö÷à?אחד  !øö÷ :Bì íéøîBà íäå ?øö÷àÆÀÙÀÅÀÄÀÙÆÀÙ
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ÁïéëîBñ ìkä,Løçî õeç,äèBL,ïè÷å,àîeñ,éøëðå,ãáòäå,çéìMäå,äMàäå.äëéîñe–äåöî éøéL,ìò ©Ÿ§¦¥¥¥¤§¨¨¨§¨§¦§¨¤¤§©¨¦©§¨¦¨§¦¨§¨¥¦§¨©
Làøä,íéãé ézLa.ïéèçBL ïéëîBqL íB÷îáe,äèéçL äëéîñì óëúå. ¨Ÿ¦§¥¨©¦¦§¤§¦£¦§¥¤¦§¦¨§¦¨
Ëäôeðzaî äëéîqa øîç,äëéîqaî äôeðzáe,éðî ãçàLíéøáçä ìëì ó,íéøáçä ìëì CîBñ ãçà ïéàå.øîçå Ÿ¤©§¦¨¦©§¨©§¨¦©§¦¨¤¤¨¥¦§¨©£¥¦§¥¤¨¥§¨©£¥¦§Ÿ¤

äôeðza,ãéçiä úBðaø÷a úâäBð äôeðzäL,øeavä úBðaø÷áe,aíéiç,ïéèeçMáe,íéiç çeø Ba LiL øáãa,øáãáe ©§¨¤©§¨¤¤§¨§§©¨¦§¨§§©¦©©¦©§¦§¨¨¤¤©©¦§¨¨
íéiç çeø Ba ïéàL;äëéîqa ïk ïéàM äî. ¤¥©©¦©¤¥¥©§¦¨

È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡ìàòîLé éaøøîBà:GMî úaLa àa äéä øîòäïéàñ L,ìçáe–Lîçî.íéîëçåíéøîBà:ãçàå úaLa ãçà ©¦¦§¨¥¥¨Ÿ¤¨¨¨§©¨¦¨§¦§Ÿ¥¨¥©£¨¦§¦¤¨§©¨§¤¨

gggg.ohwe dhey yxgn ueg:úòã íäì ïéàù éôì.`neqïäá äéä àì ïéøãäðñáå ,äìåãâ éøãäðñ íäå ,äãòä éð÷æ åëîñå øåáö ìù øáã íìòä øôá áéúëã
:êåîñì ìåëé àîåñ ïéàù úåëéîñ øàù ìëì ïéãä àåäå ,ïéøãäðñ úëñîá çëåîãë ,àîåñ.ixkpeïéàå ïéëîåñ ìàøùé éðá ,'åâå ìàøùé éðá ìà øáã áéúëã

:ïéëîåñ íéøëðä.gilyde cardeáéúëã('à àø÷éå):åçåìù ãé àìå åãáò ãé àìå ,åãé êîñå.dy`de:úåëîåñ ìàøùé úåðá àìå ,ïéëîåñ ìàøùé éðádkinqe
.devn ixiiy:øôéë àì åìéàë áåúëä åéìò äìòî åäéîå .äøôë úáëòî äðéàã.mici izyaçìúùîä øéòùá áéúëã(æ"è íù),åéãé éúù úà ïøäà êîñå

:íéãé éúùá åéäéù úåëéîñä ìëì áà äðá äæ.mihgey mikneqy mewnae:äèéçù íå÷îá äøæòá êîåñå øæåç äøæòì õåç êîñ íàùdkinql skize
.dhigy:èçùå êîñå áéúëã

hhhh.mixagd lkl sipn cg`yéðî ãçàå ,úåôúåùá àéáäì íéìåëé äáãð úåðáø÷ ìëù .ãçà ïáø÷ áãðúäì åøáçúðùïéìåëé ïéà ãçé ïìåë ìáà ,ïìåë é"ò ó
éðäìéðîå íéìòáä ãé úçú åãé çéðîù ïäëå .ïáø÷ìå äæ ìù åãé ïéá äöéöç àéåäã ó:íéìòáá äôåðú ø÷éò àäã ,ïì úôëéà àì ,äöéöç íéìòá ãé àéåäå ó

.cigid zepaxwa:íéîìù ìù ÷åùå äæç ïåâëpaxwae.xeav ze:íéèåçùå íééç äôåðú íéðåòèù úøöò éùáë.miig gex ea yiy xaca:äîäá ïáø÷
.miig gex ea oi`y xacae:øéæðå äãåú éîçì ïåâë

i`̀̀̀.zaya `a did xnerd xne` l`rnyi iaxúà äçåã òåá÷ åðîæù ïáø÷ ìëù ,úáùä úà äçåã øîåòä ,úáùá úåéäì ïñéðá øùò äùù ìçùë
:øçáåî ãçà ïåøùò ìò ïúåà ïéãéîòîù ãò äôðá ïúåà ïéôéðîå ïéøåòù ïéàñ ùìù ïéøöå÷ åéäù ,ïéàñ ùìùî àá øîåòä äéäå .äàîåèä úàå úáùä.legae

àçøèá ,ùîçî éúà êë ìë åúåà äôðî åðéàù àçøè àìá øçáåî ïåøùò ìàòîùé éáø øáñã ,ïéàñ ùîç åúåà ïéøöå÷ åéä ,ìåçá úåéäì ïñéðá æ"è ìç íà
,øçáåî àåäù ïåùàø àöåéä ÷ã úìåñ åúåà èòî äàñ ìëî ïéôéðîù øúåé øáãä çáåùî êëù ,ùîçî ïðéúééî ìåçá .ùìùî éúà äáøä åúåà äôðîùë
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קרבן, אותו עם להביא בהמת øéîîeשחייבים המיר שאם כלומר – ÅÄ
תמורה, תמורתו  זו , תמורת זו  שאמר: דהיינו  אביו , בקרבן  חולין 

אביו . המירה כאילו קדושות, ושתיהן 
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סמיכה. בדיני ממשיכה משנתנו 

ïéëîBñ ìkä, קרבנו על סומך קרבן שמביא מי כל –,Løçî õeç ÇÙÀÄÅÅÅ
ïè÷å ,äèBL,דעת בהם שאין לפי –àîeñ העלם מפר שלמדים – ÆÀÈÈÈ

סומא  היה לא ובסנהדרין  בסנהדרין, סמיכה שטעון  ציבור  של דבר
בבבב),),),), לולולולו,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין יכול((((גמרא גמרא גמרא גמרא  סומא שאין הסמיכות שאר  לכל  ומכאן 

שכתובéøëðåלסמוך, בבבב):):):):– אאאא,,,, וסמוך((((ויקראויקראויקראויקרא ישראל", בני אל  "דבר ÀÈÀÄ
כתוב """"לו דדדד):):):): שם שם שם שם ,,,, eci((((שם שם שם שם  jnqeישראל בני ודרשו: העולה", ראש  על

סומכים, הנכרים ואין çéìMäåסומכים ,ãáòäåוסמך" שכתוב: – ÀÈÆÆÀÇÈÄÇ
שלוחו ; יד  ולא עבדו , יד  ולא "ידו", ודרשו : שכתוב:äMàäåידו ", – ÀÈÄÈ

סומכים  ישראל  בני  ודרשו: לעיל , שהבאנו  כפי ישראל", בני אל "דבר 
סומכות. ישראל  בנות äåöîואין  éøéL ,äëéîñe הסמיכה שאין – ÀÄÈÀÈÅÄÀÈ

בתורה "כתוב מובא; בגמרא בברייתא הכפרה. את א א א א ,,,,מעכבת ((((ויקראויקראויקראויקרא

"""" העולה,jnqeדדדד):):):): ראש  על  elידו  dvxpe סמיכה וכי – עליו" לכפר
שנאמר בדם, אלא כפרה אין והלא יא יא יא יא ):):):):מכפרת? יז יז יז יז ,,,, הדם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "כי 

מצוה  שיירי לסמיכה עשאה שאם לך , לומר  אלא יכפר "? בנפש הוא
eipira daygp `ly)d`yr `leלא ),רש רש רש רש """"יייי כאילו הכתוב עליו מעלה

יפה). כפרה זו שאין  אלא לו מכפר שהקרבן (כלומר וכפר " ìòÇכפר 
Làøä,הבהמה ראש על נעשית הסמיכה –íéãé ézLaכמפורש – ÈÙÄÀÅÈÇÄ

המשתלח כאכאכאכא):):):):בשעיר  טז טז טז טז ,,,, את((((ויקראויקראויקראויקרא אהרן eici"וסמך  izyראש על 
להיות  שצריכות הסמיכות, לכל אב בבניין  למדים ומכאן  החי ", השעיר 

ידים. ïéèçBLבשתי  ïéëîBqL íB÷îáe,לעזרה חוץ סמך שאם – ÄÀÆÀÄÂÄ
שחיטה, במקום בעזרה וסומך  äèéçLחוזר äëéîñì óëúå– ÀÅÆÄÀÄÈÀÄÈ

""""שכתוב ד ד ד ד ----ה ה ה ה ):):):): א א א א ,,,, העולה...jnqe((((ויקראויקראויקראויקרא ראש  על  בן hgyeידו את
להלכה  טעם לתת אלא באה אינה זו  שפיסקה מבואר , בגמרא הבקר ".

oihgey",שלפניה: oikneqy mewnae".שחיטה לסמיכה שתיכף לפי 
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התנופה  דיני  שם נישנו וכן  תנופה, הטעונים הקרבנות נימנו  ו-ז  משניות ה בפרק
השונים הקרבנות my).במיני  oiir) סמיכה שבין  ההבדלים את ללמד באה משנתנו

לתנופה.

äôeðzaî äëéîqa øîç,בתנופה שאינה חומרה בסמיכה יש  – ÙÆÇÀÄÈÄÇÀÈ
äëéîqaî äôeðzáe:בסמיכה שאינה חומרה בתנופה ויש  –xneg ÇÀÈÄÇÀÄÈ

,dtepzan dkinqaíéøáçä ìëì óéðî ãçàL אחדים נתחברו  אם – ÆÆÈÅÄÀÈÇÂÅÄ
כולם, בשביל  מניף מהם אחד בשותפות, נדבה קרבן  ïéàåÀÅוהביאו

íéøáçä ìëì CîBñ ãçà בזה הקרבן על סומכים כולם אלא – ÆÈÅÀÈÇÂÅÄ
זה. äôeðzaאחר øîçå,מבסמיכה –úBðaø÷a úâäBð äôeðzäL ÀÙÆÇÀÈÆÇÀÈÆÆÀÈÀÀ
ãéçiä תנופה טעונים שלהם ושוק וחזה שאימוריהם בשלמים, כגון  – ÇÈÄ

ו -ז), ה, øeavä(לעיל  úBðaø÷áe הטעונים עצרת, כבשי בשני – ÀÈÀÀÇÄ
שחיטתם, לאחר  ושוק, חזה תנופת וגם הלחם, שתי עם יחד  חיים תנופה

יחיד , בחיים,íéiçaכשלמי עודם כשהקרבנות בכבשי– שבארנו כפי ÇÇÄ
חי , תנופה טעון מצורע אשם וכן  ו ïéèeçMáeעצרת; בקרבנות – ÇÀÄ

כמבואר עצרת, ובכבשי יחיד  בשלמי  ושוק חזה תנופת דהיינו שחוטים,

íéiçלעיל ; çeø Ba LiL øáãa,בהמה בקרבן  –ïéàL øáãáe ÀÈÈÆÆÇÇÄÀÈÈÆÅ
íéiç çeø Ba תודה ובלחמי סוטה, ובמנחת העומר , במנחת כגון  – ÇÇÄ

äëéîqaונזיר , ïk ïéàM äîהציבור בקרבנות נוהגת שאינה – ÇÆÅÅÇÀÄÈ
(glzynd xirye xeaiv ly xac mlrd xtn ueg)היחיד בקרבנות אלא

ובחיים.
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הוא שהעומר למדנו  וכבר  העומר. הקרבת בדיני עוסק זה האיפה פרק עשירית
החדשה. התבואה את להתיר  כדי  בניסן, עשר  בששה מקריבים שהיו  שעורים, קמח

קמח סאים שלוש כדי  שעורים קוצרים היו  פסח של הראשון  טוב יום (yieבמוצאי
,(epzpyna cnlpy itk ,mi`q yng ick :mixne` מנפים היו כך אחר  אותם; וטוחנים

מקריבים  והיו  מובחר, אחד עישרון  ממנו  שהוציאו  עד נפה עשרה בשלוש  הקמח את
ששה  חל  ואפילו בפרקנו . שיבואר  כפי מנחה, ככל בניסן  עשר  ששה ביום אותו
קרבן ככל  שדינו יום, באותו  העומר  את מביאים היו  בשבת להיות בניסן עשר 
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ìça–GMîàa äéä L.íéðäkä ïâñ àðéðç éaøøîBà:ãéçéa øö÷ð äéä úaLa,úçà ìbîáe,úçà ät÷áe;ìçáe §Ÿ¦¨¨¨¨©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥§©¨¨¨¦§¨§¨¦§©¨©©§ª¨©©§Ÿ
–GLaäL,GLáeúBt÷ L,GLáeúBìbî L.íéîëçåíéøîBà:ìça ãçàå úaLa ãçà–GLaäL,GLáeúBt÷ L ¦§¨§¨ª§¨©¨©£¨¦§¦¤¨§©¨§¤¨§Ÿ¦§¨§¨ª

GLáeúBìbî L. §¨©¨
·áBøwä ïî àáì øîòä úåöî.íéìLeøéì áBøwä øka àG–íB÷î ìkî BúBà íéàéáî.úBbbî àaL äNòî ¦§©¨Ÿ¤¨Ÿ¦©¨¦¥©¨¦¨©¦§¦¦¦¨¨©£¤¤¨¦©

ïéôéøö,øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe. §¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥
‚íéNBò eéä ãöék?áBè íBé áøòî íéàöBé ïéc úéa éçeìL,ò÷øwì øaçîa úBëéøk BúBà íéNBòå,àäiL éãk ¥©¨¦§¥¥¦§¦¥¤¤§¦§¦¦§ª¨©©§©§¥¤§¥

øBö÷ì çBð.ì úBëeîqä úBøéòä ìëåî íLì úBñpkúíL,ìBãb ÷ñòa øö÷ð àäiL éãk.äëLçL ïåék,íäì øîBà: ©¦§§¨¨£¨©§§¨¦§©§§¨§¥¤§¥¦§¨§¥¤¨¥¨¤£¥¨¥¨¤
LîMä àa?íéøîBà:ïéä.LîMä àa?íéøîBà:ïéä.Bæ ìbî?íéøîBà:ïéä.Bæ ìbî?íéøîBà:ïéä.Bæ ät÷? ¨©¤¤§¦¥¨©¤¤§¦¥©¨§¦¥©¨§¦¥ª¨

øåøáéå øåö÷éù äáøä úåëàìîá äáøé ìàå ,äáøä íéîòô íéàñ ùìù ã÷øéù úçà äëàìîá äáøéù áèåî ,ùìù àéáî úáùá .ïåøùò ïéàñ ùîçî ïéàéöåîå
:ìàòîùé éáøë äëìä ïéàå øúåé ïéàñ éðù ã÷øéå ïåçèéå.zelbn ylyae zetew ylyae mc` ipa dylyaäùîç éàöåîá øîåòä úøéö÷ù øáãä íñøôì

:úáùá ãçàá àìà àá øîåòä ïéàù íéøîåà åéäù íé÷åãöä éðôî .ïñéðá øùò
aaaa.aexwd on `eal xnerd zevnàöåîù äàåáú äúåà ,øîåò ù÷áì íéìùåøéî àöåéùë êëìä ,úåöîä ìò ïéøéáòî ïéàù éôì .íéìùåøéì áåø÷ù íå÷îî

:äìèåð äðåùàø.xkia `l:åëøö ìë ìùá àì.xkeq oire oitixv zebbn `ay dyrnúåàåáú ìë úåñééâä åáéøçäù éðôî .äáøä íéìùåøéî íé÷åçø
:íéìùåøé úåáéáñù

bbbb.zekixk:óåøâà àåìî íéìáù éùàø íéøùå÷å íéëøåë.myl zeqpkzn:åúåà íéøöå÷ùë áåè íåé éàöåîì.lecb wqra xvwp `diy ickäìåîä ìå÷á
:ïî÷ìãë ,éàäá åãåî àì åäðéàã íåùî åúåà íéøöå÷ è"áåè íåé éàöåîáù íé÷åãöä åøéëéù .äìåãâ.odl xn`àá ,åéìò íéãîåòä úåøééòä éðáì ,øöå÷ä

`xephxa yexit

הטומאה. ואת השבת את שדוחה קבוע, שזמנו 
:dxrd הוא נקמצות") מנחות ("אלו הששי והפרק ששי , פרק הוא פרקנו בגמרא

שלמה"). "מלאכת (עיין  כולם וכן שביעי, פרק שם

úaLa àa äéä øîòä :øîBà ìàòîLé éaø ששה חל אם – ÇÄÄÀÈÅÅÈÙÆÈÈÈÀÇÈ
בשבת, להיות בניסן  GMîïéàñעשר L אלא קוצרים היו שלא – ÄÈÀÄ

למעט  כדי  לעומר , עישרון מהן  ומוציאים קמח, סאים שלוש  כדי 

בשבת, בחול,ìçáeבמלאכה להיות בניסן עשר ששה חל ואם – ÀÙ
בא העומר קמח,Lîçîהיה סאים חמש כדי  קוצרים שהיו – ÅÈÅ

ישמעאל, רבי של טעמו  מבואר בגמרא לעומר. עישרון  מהן ומוציאים

אלא  ניפוי  של יתירה טירחה בלא יוצא אינו מובחר עישרון שלדעתו 
אף  מובחר  עישרון  להוציא אפשר יתירה בטירחא ואילו  סאין , מחמש 

משובח  עישרון  שיצא כדי  מחמש, מביאים בחול  הלכך סאין. משלוש
בשבת אבל `zgומובחר , dk`lna daxiy ahenבניפוי) בהרקדה –

הסאין ), daxdשלוש zek`lna daxi l`e ויטחן ויברור  ויזרה (שיקצור
– יותר . סאין  שתי  úaLa).רש רש רש רש """"ייייוירקד ãçà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÈÀÇÈ

ìça ãçàåבניסן עשר  ששה כשחל  בין בשבת – כשחללהיות ובין  ÀÆÈÀÙ
בחול , סאין,GMîLלהיות –àa äéä קוצרים היו שלא העומר , – ÄÈÈÈÈ

לעומר . עישרון  מהם ומוציאים קמח סאים שלוש כדי àðéðçאלא éaøÇÄÂÄÈ
,úçà ìbîáe ,ãéçéa øö÷ð äéä úaLa :øîBà íéðäkä ïâñÀÇÇÙÂÄÅÀÇÈÈÈÄÀÈÀÈÄÀÇÈÇÇ

úçà ät÷áe אדם היה בשבת, להיות בניסן  עשר  ששה חל  אם – ÀËÈÇÇ
אחת  במגל השיבולים את קוצר  והיה לעומר , השעורים את קוצר  אחד 

)"lbn",אחד סל לתוך  אותן  ומאסף נקבה), מין – המשנה בלשון
ìçáeנקצר העומר  היה בחול , להיות בניסן  עשר ששה חל אם – ÀÙ
GLaäL,אדם בני –GLáeGLáe ,úBt÷ LúBìbî Lשכל – ÄÀÈÀÈËÀÈÇÈ

פרסום  לעשות כדי סלים, שלושה לתוך ואספו ביחד קצרו שלשתם

פסח, של  הראשון  טוב יום במוצאי  נעשית העומר שקצירת לדבר ,
ג. משנה בסוף להלן שיבואר úaLaכפי  ãçà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÈÀÇÈ

ìça ãçàå, בחול ובין  בשבת בין  –GLaGLáe ,äLúBt÷ L ÀÆÈÀÙÄÀÈÀÈË
GLáeúBìbî Lבשלוש העומר  את קוצרים היו  אדם בני שלושה – ÀÈÇÈ

שבארנו  מהטעם סלים, לשלושה השיבולים את אוספים והיו מגלות,

לעיל.
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העומר . את קצרּו מקום באיזה ללמד, באה משנתנו

áBøwä ïî àáì øîòä úåöî בגמרא לירושלים. הקרוב ממקום – ÄÀÇÈÙÆÈÙÄÇÈ
ש טעמים:מובאים התבואה `.ני שתהא דהיינו ומלא, רך שיהיה כדי 

ביד ונמללת העומר((((רשרשרשרש""""יייי),),),),רכה במנחת כתוב ידידידיד):):):):שכן  בבבב,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

""""lnxk: נוטריקון ודרשו lneתקריב", jx Ð "lnxk";(ומלא a.(רך
לבקש מירושלים כשיוצא ולפיכך  המצוות, על  מעבירין שאין  משום

נוטלה. תחילה שמוצא תבואה אותה áBøwäעומר, øka àGÄÅÇÈ
íéìLeøéì החדשה התבואה עדיין  בשלה לא לירושלים קרוב אם – ÄÈÇÄ

צרכה, íB÷îכל  ìkî BúBà íéàéáî. ישראל בארץ –äNòî ÀÄÄÄÈÈÇÂÆ
àaL,העומר –ïéôéøö úBbbî,"צריפין "גגות ששמו ממקום – ÆÈÄÇÀÄÄ

ללוד , הסמוך  "צריפין " כנראה íçläוהוא ézLe,באו –úò÷aî ÀÅÇÆÆÄÄÀÇ
øëBñ ïéò מלחמות בימי  היה שהדבר מובא, בגמרא לשכם. הסמוך – ÅÅ

אז  החריבו  שהגייסות חשמונאי, מבית ואריסטובלוס הורקנוס האחים

הלחם  שתי ואת העומר  את להביא צריכים והיו ירושלים, סביבות כל
רחוק. ממקום
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íéNBò eéä ãöék? העומר קצירת –íéàöBé ïéc úéa éçeìL ÅÇÈÄÀÅÅÄÀÄ
áBè íBé áøòî,הפסח חג ערב –øaçîa úBëéøk BúBà íéNBòå ÅÆÆÀÄÀÄÄÀËÈ

ò÷øwì מחוברות כשהן השיבולים, ראשי את וקושרים כורכים – ÇÇÀÇ
øBö÷ìלקרקע, çBð àäiL éãkבמוצאי מהר  אותן לקצור  שיוכלו – ÀÅÆÀÅÇÄÀ

בניסן . עשר ששה בליל טוב, íLìיום úBëeîqä úBøéòä ìëåÀÈÈÂÈÇÀÀÈ
הקצירה, למקום –íLì úBñpkúî בשעת טוב יום במוצאי  – ÄÀÇÀÀÈ

ìBãbהקצירה, ÷ñòa øö÷ð àäiL éãk גדולה המולה בקול – ÀÅÆÀÅÄÀÈÀÅÆÈ
רב. äëLçLובפרסום ïåék,בניסן עשר  ששה ליל  –íäì øîBà ÅÈÆÂÅÈÅÈÆ

שנתכנסו: העיירות בני  את שואל הקוצרים מן אחד כל –LîMä àaÈÇÆÆ
השמש? שקע –ïéä :íéøîBà.כן עונים: וכולם –?LîMä àa ÀÄÅÈÇÆÆ
ïéä :íéøîBà הקוצרים מן אחד כל  וחוזר  פעמים. שלוש  כך  – ÀÄÅ

Bæושואל: ìbî? זו במגל התבואה אקצור  כלומר  –ïéä :íéøîBà ÇÈÀÄÅ
כן . משיבים: וכולם –ïéä :íéøîBà ?Bæ ìbî.פעמים שלוש  כך  – ÇÈÀÄÅ

הקוצרים: מן  אחד כל שואל  Bæועוד  ät÷ השיבולים את אכניס – ËÈ
זה? סל ïéäלתוך  :íéøîBà. כן משיבים: והם –:íéøîBà ?Bæ ät÷ ÀÄÅËÈÀÄ

ïéä.פעמים שלוש  כך –úaLa,בשבת חל  בניסן  עשר ששה אם – ÅÀÇÈ
Bæ úaL :íäì øîBà?זו בשבת אקצור –ïéä :íéøîBà. כן – ÅÈÆÇÈÀÄÅ

ïéä :íéøîBà ?Bæ úaLכל שואל לאחרונה פעמים. שלוש כך  – ÇÈÀÄÅ
הקוצרים: מן øö÷à?אחד  !øö÷ :Bì íéøîBà íäå ?øö÷àÆÀÙÀÅÀÄÀÙÆÀÙ
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íéøîBà:ïéä.Bæ ät÷?íéøîBà:ïéä.íäì øîBà úaLa:Bæ úaL?íéøîBà:ïéä.Bæ úaL?íéøîBà:ïéä.øö÷à? §¦¥ª¨§¦¥§©¨¥¨¤©¨§¦¥©¨§¦¥¤§Ÿ
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העומר . הקרבת בדיני  ממשיכה משנתנו

eäeøö÷,השיבולים את היינו העומר, את קצרו –úBtwa eäeðúðe ÀÈÀÈÇË
בסלים, השיבולים את והכניסו –äøæòì eäeàéáä בית לחצר – ÁÄÈÂÈÈ
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מדבר . הכתוב העומר שבמנחת חכמים, ופירשו  בכוריך ", éøácÄÀÅמנחת
øéàî éaø בעודם השעורה גרעיני את מהבהבים שהיו הסובר  – ÇÄÅÄ
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עקיבא, רבי שסובר  העומר, של  העישרון  שהוציאו  לאחר  שנשאר

למידת  הצריכה הסולת בעד אלא הקדש  מעות נתנו  לא שמתחילה
לפדותו , הוצרך  ולא הקדש , של  היה לא והשאר  בלבד , העישרון

במעשרות. אף חייב ïBøOòìולפיכך Bì àa בהקרבת העוסק – ÈÈÄÈ
לעישרון, בניסן עשר  ששה ביום בא BúðBáìeהעומר BðîL ïúðåÀÈÇÇÀÀÈ

הלבונה  את והניח עליו, הסולת ונתן בכלי מעט השמן  מן  נתן  כלומר –

בכלי , הצד  הסולת,öé÷מן על מהשמן  –ììáe עם הסולת את – ÈÇÈÇ
(לעיל ששנינו כמו הבלולה, הסולת על  שמן  ויצק חזר  ושוב השמן ,

שמן מתנות שלוש  טעונות המנחות שכל  ג), `zו, xikfn `pzd oi`e)
."wvi" zaiza xak dllkp oky ,ziyilyd mrta onyd zwivi תפארת תפארת תפארת תפארת""""

העומר,óéðä),ישראלישראלישראלישראל"""" מנחת את –Lébäåשל חודה כנגד  אותה – ÅÄÀÄÄ
ו), (ה, לעיל כמבואר  המזבח, של  מערבית דרומית øéè÷äåקרן  õî÷åÀÈÇÀÄÀÄ

הלבונה; ואת הקומץ את –íéðäkì ìëàð øàMäå,בעזרה – ÀÇÀÈÆÁÈÇÙÂÄ
המנחות. כל  כשיירי 
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øîòä áøwMî,העומר הקרבת לאחר  מיד –ïéàöBîe ïéàöBé ÄÆÈÇÈÙÆÀÄÀÄ
éì÷å çî÷ àìî àeäL íéìLeøé ÷eL,החדשה התבואה מן – ÀÈÇÄÆÈÅÆÇÀÈÄ
øéàî éaø éøác ;íéîëç ïBöøa àHL וטחנו קצרו ודאי  שהרי – ÆÄÀÂÈÄÄÀÅÇÄÅÄ

יאכלו  גם שמא החכמים וחששו העומר, הקרבת קודם התבואה את
ההקרבה, קודם eéäממנה íéîëç ïBöøa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÀÂÈÄÈ

íéNBò קודם החדשה מהתבואה יאכלו  שמא חכמים חששו  שלא – Ä
העומר. ãiîהקרבת Lãçä øzä ,øîòä áøwMî הקרבת לאחר – ÄÆÈÇÈÙÆËÇÆÈÈÄÈ

החדשה. התבואה מן לאכול מיד היה מותר  –íé÷Bçøäåהעומר  ÀÈÀÄ
העומר, קרב מתי יודעים שאינם íBiäמירושלים, úBöçî íéøzîËÈÄÅÂÇ

ïläìe להלן הטעם כמבואר  בירושלים, היום חצות כשיהיה כלומר – ÀÇÈ
משנתנו. ïaבסוף ïðçBé ïaø ïé÷úä ,Lc÷nä úéa áøçMîÄÆÈÇÅÇÄÀÈÄÀÄÇÈÈÈÆ

óðä íBé àäiL ,éàkæ הנפת יום שהוא בניסן , עשר  ששה יום – ÇÇÆÀÅÈÅ
øeñàהעומר , Blk.החדשה התבואה מן בו לאכול –éaø øîà ËÈÈÇÇÄ

éøeñà àeä äøBzä ïî àGäå :äãeä רבן בתקנת הצורך  ומה – ÀÈÇÂÄÇÈÈ
זכאי? בן äfä"יוחנן  íBiä íöò-ãò" :øîàpLעד ומשמע – ÆÆÁÇÇÆÆÇÇÆ

הכתוב ומסיים בכלל, ועד  בניסן עשר ששה יום של ((((שם שם שם שם ):):):):עיצומו 

הותר העומר קרבן שלאחר ומשמע אֿלהיכם", קרבן את הביאכם "עד

המקדש שבית שבזמן ללמד, בא זה פסוק אלא כיצד ? הא מיד ; החדש
שאין  בזמן ואילו העומר, קרבן  את הביאכם" "עד  אסור  החדש  קיים,

הרי הזה", היום עצם "עד החדש  לאכול  אסור  קיים, המקדש בית
ברם, התורה. מן  אסור כולו  הנף יום קרב, העומר שאין שבזמן  מכאן 

הפירוש זכאי", בן  יוחנן  רבן "התקין ששנינו שמה מבואר , בגמרא
oiwzde,הוא: yxc את והודיעם ברבים אלו  מקראות שדרש  כלומר

ויש התורה. מן  אסור כולו הנף יום המקדש בית שמשחרב הדין
"עד בתורה שכתוב מה זכאי , בן  יוחנן  רבן  שלדעת בגמרא, מפרשים

בית  שאין  שבזמן כלומר בכלל , עד ולא עד  היינו  הזה", היום עצם
שחרית  המזרח פני שיאירו עד  אלא אסור  החדש אין קיים המקדש

הנף  יום שיהא זכאי בן יוחנן  רבן  והתקין  בניסן , עשר  ששה ביום
שאשתקד כשם ויאמרו : המקדש , בית יבנה שמהרה לפי אסור, כולו 

ידעו , לא והם נאכל, עכשיו  אף המזרח, כשהאיר החדש מן  אכלנו 
משנבנה  אבל  העומר, קרב שלא לפי  המזרח, כשהאיר  אכלו  שאשתקד 

שכתוב  כמו  העומר , הקרבת לאחר אלא מותר  החדש  אין המקדש , בית
אֿלהיכם".((((שם שם שם שם ):):):): קרבן את הביאכם íé÷Bçøä"עד äî éðtîÄÀÅÈÈÀÄ

ïläìe íBiä úBöçî íéøzîכפי קיים, המקדש שבית בזמן – ËÈÄÅÂÇÀÇÈ
במשנתנו ? לעיל  ïécששנינו úéa ïéàL ,ïéòãBé ïäL éðtîÄÀÅÆÅÀÄÆÅÅÄ

Ba ïéìvòúî שיקריבו העומר, בהקרבת העוסקים את ומזרזים – ÄÀÇÀÄ
היום. חצות קודם אותו 
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íéøîBà:ïéä.Bæ ät÷?íéøîBà:ïéä.íäì øîBà úaLa:Bæ úaL?íéøîBà:ïéä.Bæ úaL?íéøîBà:ïéä.øö÷à? §¦¥ª¨§¦¥§©¨¥¨¤©¨§¦¥©¨§¦¥¤§Ÿ
Bì íéøîBà íäå:øö÷à !øö÷?Bì íéøîBà íäå:GL !øö÷øáãå øác ìk ìò íéîòt äL,Bì íéøîBà íäå:ïéä, §¥§¦§Ÿ¤§Ÿ§¥§¦§Ÿ§¨§¨¦©¨¨¨§¨¨§¥§¦¥

ïéä,ïéä.änì Ck ìk?íéñBúéaä éðtî,íéøîBà eéäL:áBè íBé éàöBîa øîòä úøéö÷ ïéà. ¥¥¨¨¨¨¦§¥©©§¦¤¨§¦¥§¦©¨Ÿ¤§¨¥
„eäeøö÷,úBtwa eäeðúðe,äøæòì eäeàéáä,øeàa BúBà ïéáäáäî eéä,éì÷ úåöî Ba íi÷ì éãk;éøácøéàî éaø. §¨§¨©ª¡¦¨£¨¨¨§©§£¦¨§¥§©¥¦§©¨¦¦§¥©¦¥¦

íéîëçåíéøîBà:úBçéì÷áe íéð÷aBúBà íéèáBç,Còîúé àHL éãk.áeaàì eäeðúð–áwðî äéä áeaàå,éãk ©£¨¦§¦§¨¦¦§¦§¦§¥¤¦§¨¥§¨¨©§©¨¨§ª¨§¥
àäiLBlëa èìBL øeàä;çeøäå äøæòa eäeçèLBa úáMðî,úBñBøb ìL íéçøa eäeðúð,ïBøOò epnî eàéöBäå, ¤§¥¨¥§ª§¨¨£¨¨§¨©§©¤¤§¨§¥©¦¤¨§¦¦¤¦¨

GMî ätðî àeäLäôð äøNò L,íãà ìëì ìëàðå äcôð øàMäå.úBøNònä ïî øeèôe älça áiçå.àáé÷ò éaø ¤§ª¤¦§¤§¥¨¨§©§¨¦§¤§¤¡¨§¨¨¨§©¨©©¨¨¦©©©§©¦£¦¨

:ïéä åì åøîàå ,ùîùä.df lbn:äæ ìâîá äàåáúä øåö÷à ,øîåìë.ef dtew:åæ äôå÷ êåúì äàåáúä ñéðëà.ef zay:ïéä åì åøîàå ,åæ úáùá øåö÷àyly
.minrt:øáãå øáã ìë ïäì ìàåù.jk lke:äîì ,ìàåù äéäù.aeh mei i`vena xnerd zxivw oi` mixne` eidy miqeziae miwecvd iptnàìà

áéúëã ,úáù éàöåîá(â"ë àø÷éå)úøçî åðééä úáùä úøçîî éàäã åðéúåáàî åðéãéá úøåñîå ,òîùî úéùàøá úáù úøçîî ,úáùä úøçîî íëì íúøôñå
òùåäé øôñá åðéöî ïëå .úáùá ïéá ìåçá ìçù ïéá çñô ìù ïåùàø áåè íåé(à"é 'ä)äøåúá øîàð éøäå ,éì÷å úåöî çñôä úøçîî õøàä øåáòî åìëàéå

(íù)åáå ùãçä úà øéúîä àåä çñôä úøçîù øåøá øáãä çñôä úøçîá ùãçä øúéä äìúù øçàîå ,äæä íåéä íöò ãò åìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå
å÷.ïáìî àéöåäìå íéñåúééáä åòîùéù éãë íìå÷ ïéäéáâî íéøöå÷ä êëéôìå .úáùá úåéäì ìçù ïéá ìåçá çñô ìù ïåùàø áåè íåé ìçù ïéá øîåòä íéøö

úåðîì ìéçúî ïë íà àìà úåîéîú úåéäì à"àå ,äðééäú úåîéîú úåúáù òáù 'åâå úáùä úøçîî íëì íúøôñå áéúëã ,íåéá àìå äìéìá øîåòä íéøöå÷å
øîåà àåä éøäå ,àåä íåéä úìçú äìéìä éøäù ,äìéìä úìçúî(æ"è íéøáã)ìéçúîù äòùá àåä äìéìá äøéö÷ä àîìà ,øåôñì ìçú äî÷á ùîøç ìçäî

:úåðîì
cccc.xe`a eze` oiadadnáéúëãë éì÷ úåöî åá íéé÷ì éãë ,ïéìáéùá åãåòá('á àø÷éå ):àø÷ éøééî øîåòä úçðîáå ,ùàá éåì÷ áéáà.mixne` minkge

:íéçì íéð÷á àìà ,ì÷îá åúåà íéèáåçù äùáé äàåáú êøãë àìå .íéèáåç äìçú.zegilwaeúåöî åá ïéîéé÷î ë"çàå .êòîúé àìù éãë ,áåøë ìù çì÷á
:éì÷.aea`l edepzpíéðúåðù ,éìë é"ò åðééäã øçà øáã é"ò àìà éì÷ àø÷ð ïéàù ,éì÷ àø÷ð ïéà ùîî øåàá åúåà íéáäáäî íàù ïðáøì åäì àøéáñã

:íéîëçë äëìäå .åá ïéìå÷ úåéì÷ éøëåîù á÷åðî úùåçð ìù éìë àåäå ,áåáàá åúåà.zeqexb ly miigxaäôé åððçèé íàù .äáò àìà ÷ã úåðçåè ïéàù
:ìîøë ùøâ úàø÷ð ïë íù ìòå ,ìåô ìù ïéñéøâ ïåùì úåñåøâå .úìåñä íò äôðá äôéì÷ ìù ïéáåñä åøáòé.dlga aiige,äñéòä ìåâìâ åðééä äìç áåéçã

`xephxa yexit

!øö÷ :Bì íéøîBà íäå,"! קצור" אלא "הין" לו משיבים אינם – ÀÅÀÄÀÙ
הקצירה, לעבודת לזרזו GLøáãåכדי  øác ìk ìò íéîòt äL ÀÈÀÈÄÇÈÈÈÀÈÈ

שאלה, כל על הקוצר  חוזר  פעמים שלוש  –,ïéä :Bì íéøîBà íäåÀÅÀÄÅ
ïéä ,ïéä שבארנו כפי כן , פעם: בכל  משיבים שהמתכנסים כלומר – ÅÅ

ושאלה. שאלה בכל  änìלעיל Ck ìk השאלות כל באו למה – ÈÈÈÈ
גדול ? כה בעסק העומר נקצר ולמה íéñBúéaäהללו, éðtî– ÄÀÅÇÇÀÄ

פה, שבעל בתורה øîòäשכפרו úøéö÷ ïéà :íéøîBà eéäLÆÈÀÄÅÀÄÇÈÙÆ
áBè íBé éàöBîaשלאחר הראשונה שבת במוצאי  אלא פסח, של – ÀÈÅ

שכתוב משום פסח, של  הראשון  טוטוטוטו):):):):יום כגכגכגכג,,,, לכם ((((ויקראויקראויקראויקרא "וספרתם

zayd zxgnn, כמשמעו – השבת" "ממחרת הביתוסים: ופירשו ,"
ראשון  ביום דהיינו השבת, יום ממחרת אלא העומר  את מביאים שאין

הקבלה: פי על  הכתוב את שפירשו  חכמינו , לדברי הודו  ולא בשבוע,
שחל בין  פסח, של  הראשון  טוב יום ממחרת היינו  השבת" "ממחרת

בשבת להיות שחל  בין בחול להיות פסח של הראשון טוב (oipraיום
epxe`a oiir miqeziiade miwecvd;(b ,` zea` zkqnl תיקנו הלכך 

ומשיבים, שואלים ושיהיו גדול, בעסק נקצר העומר שיהא חכמים,

ממחרת  העומר לקצירת רב פרסום לעשות כדי  במשנתנו , ששנינו כפי
פסח של הראשון  טוב יא יא יא יא ).).).).יום ז ז ז ז ,,,, ומוספיןומוספיןומוספיןומוספין תמידיןתמידיןתמידיןתמידין הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((עייןעייןעייןעיין

שנאמר ביום, ולא בלילה העומר טוטוטוטו):):):):וקוצרים כגכגכגכג,,,, "ּוספרתם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
אפשר ואי תהיינה", תמימות שבתות שבע השבת... ממחרת לכם

שהרי הלילה, מתחילת למנות מתחיל כן  אם אלא תמימות להיות
כתוב והרי  הוא; היום תחילת ט ט ט ט ):):):):הלילה טז טז טז טז ,,,, חרמש((((דברים דברים דברים דברים  "מהחל 

למנות  שמתחיל בשעה בלילה שהקצירה מכאן לספור", תחל בקמה
((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).
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העומר . הקרבת בדיני  ממשיכה משנתנו

eäeøö÷,השיבולים את היינו העומר, את קצרו –úBtwa eäeðúðe ÀÈÀÈÇË
בסלים, השיבולים את והכניסו –äøæòì eäeàéáä בית לחצר – ÁÄÈÂÈÈ

ושם øeàaהמקדש, BúBà ïéáäáäî eéä את חורכים היו – ÈÀÇÀÂÄÈ
באש , ÷éìהשיבולים úåöî Ba íi÷ì éãkשכתוב בבבב,,,,– ((((ויקראויקראויקראויקרא ÀÅÀÇÅÄÀÇÈÄ

לה',יד יד יד יד ):):):): בכורים מנחת תקריב y`a..."ואם ielw aia` את תקריב

מדבר . הכתוב העומר שבמנחת חכמים, ופירשו  בכוריך ", éøácÄÀÅמנחת
øéàî éaø בעודם השעורה גרעיני את מהבהבים שהיו הסובר  – ÇÄÅÄ
íéð÷aבשיבולים. :íéøîBà íéîëçå,לחים –úBçéì÷áe– ÇÂÈÄÀÄÀÈÄÄÀÄ

כרוב, של  BúBàובקלחים íéèáBç את להוציא כדי תחילה, – ÀÄ
קשים, במקלות אותו חובטים היו  ולא מהשבלים; éãkÀÅהגרעינים

Còîúé àHL;לחים עדיין  שהיו השעורה, גרעיני יתמעכו שלא – ÆÄÀÈÅ
מהשבלים, הגרעינים את שהוציאו  áeaàìואחרי  eäeðúð הכניסו – ÀÈÈÇ

גרעינים, לקליית העשוי  נחושת של כלי  והוא לאבוב, הגרעינים את

קלי , מצוות בו  לקיים øeàäכדי  àäiL éãk ,áwðî äéä áeaàåÀÇÈÈÀËÈÀÅÆÀÅÈ
Blëa èìBL.היטב נקלים יהיו שבתוכו השעורה שגרעיני –eäeçèL ÅÀËÀÈ

äøæòa,המקדש בית בחצר הגרעינים את שטחו  הקלייה לאחר  – ÈÂÈÈ
Ba úáMðî çeøäå"ה"זיעה את ומייבשת הגרעינים את שמקררת – ÀÈÇÀÇÆÆ

כך  אחר האבוב; מחום úBñBøbשעליהם ìL íéçøa eäeðúð– ÀÈÀÅÇÄÆÈ
וטחנו  עבה; אלא דק טוחנים ואינם לגריסים, פולים לטחינת העשויים
הגרעינים  קליפת של  שהסובין כדי  העומר , של  השעורה גרעיני את בהם

העומר , בקמח יתערבו ïBøOòלא epnî eàéöBäå דהיינו סולת, – ÀÄÄÆÄÈ
ומובחר , נקי  שעורים GMîקמח ätðî àeäLäôð äøNò L– ÆÀËÆÄÀÆÀÅÈÈ

ז), (ו , לעיל שבארנו  כמו מחברתה, דקה היתה אחת øàMäåÀÇÀÈשכל
העישרון, את שהוציאו לאחר  שנשאר הקמח –ìëì ìëàðå äcôðÄÀÆÀÆÁÈÀÈ

íãàהשאר את לפדות צריך  הלכך  הקדש , הוא שנקצר מה שכל – ÈÈ
לאכלו . אדם לכל  מותר כך ואחר לחולין, להוציאו  כדי áiçåÀÇÈבמעות,

älça והיה נפדה כבר ואז  העיסה, גלגול משעת חלה שחיוב – ÇÇÈ
úBøNònäחולין, ïî øeèôe מירוח בשעת חל מעשר  שחיוב – ÈÄÇÇÇÀ

mewnaהתבואה dze` mixaev ,dly uend on d`eazd z` miwpny xg`)
,("gexin" `xwpd `ede ,eze` miwilgne ixkd ipt mitiine ,oxeba cg`
מן  פוטר הקדש ומירוח היה, הקדש עדיין  המירוח בשעת והרי 

úBøNònáeהמעשרות. älça áiçî àáé÷ò éaø הקמח את – ÇÄÂÄÈÀÇÅÇÇÈÇÇÇÀ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ixiyr wxt zegpn zkqn

úBøNònáe älça áiçî.ïBøOòì Bì àa,BúðBáìe BðîL ïúðå,ììáe ÷öé,éðäLébäå ó,øéè÷äå õî÷å;ìëàð øàMäå §©¥©©¨©©©§¨¨¦¨§¨©©§§¨¨©¨©¥¦§¦¦§¨©§¦§¦§©§¨¤¡¨
íéðäkì. ©Ÿ£¦
‰øîòä áøwMî,éì÷å çî÷ àìî àeäL íéìLeøé ÷eL ïéàöBîe ïéàöBé,àHLïBöøaíéîëç;éøácøéàî éaø. ¦¤¨©¨Ÿ¤§¦§¦§¨©¦¤¨¥¤©§¨¦¤¦§£¨¦¦§¥©¦¥¦

äãeäé éaøøîBà:ïBöøaíéîëçíéNBò eéä.øîòä áøwMî–ãiî Lãçä øzä.íBiä úBöçî íéøzî íé÷Bçøäå ©¦§¨¥¦§£¨¦¨¦¦¤¨©¨Ÿ¤ª©¤¨¨¦¨§¨§¦ª¨¦¥£©
ïläìe.Lc÷nä úéa áøçMî,ïé÷úäéàkæ ïa ïðçBé ïaø,ðä íBé àäiLøeñà Blk ó.øîàäãeäé éaø:ïî àGäå §©¨¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤©©¤§¥¨¥ª¨¨©©¦§¨©£¦

øeñà àeä äøBzä?øîàpL(ãé ,âë àø÷éå):"äfä íBiä íöò-ãò".ïläìe íBiä úBöçî íéøzî íé÷Bçøä äî éðtî? ©¨¨¤¤¡©©¤¤©©¤¦§¥¨¨§¦ª¨¦¥£©§©¨
ïéòãBé ïäL éðtî,Ba ïéìvòúî ïéc úéa ïéàL. ¦§¥¤¥§¦¤¥¥¦¦§©§¦

:äãôðù øçàì àéä èåéãä ãéá åæ äñéò ìåâìâå.zexyrnd on xehte:úåøùòîä ïî øèåô ùã÷ä çåøéîå àåä ùã÷ä ãéá åçåøéîã.aiign r"xçî÷ éàä
øîåò ìù ïåøùòî øúåðäzexyrnae dlgaùã÷ä çåøéî åàì êëìéä ,ùã÷ àì øçàä ìáà ,ãáì ïåøùòì íäì êéøöá àìà ùã÷ä úåòî åðúð àìù éôì

:àáé÷ò éáøë äëìä ïéàå .ùåã÷ àì àäã ,àåä.oexyrl el `a:úìåñä úðéúð íãå÷ åúðåáìå åðîù äìçú ïúåð.llae wviìë êøãë ,úìåñä úðéúð øçàì
:ììåáå ïîù äéìò ÷öåéå øæåçå úìåñ ïúåð ë"çàå äìçú éìëá ïîù ïúåðù úåçðîä.yibde sipdìë ÷øôá ïðéøîàãë ,äùâäå äôðä äðåòè øîåòä úçðîã

:úåçðîä
dddd.minkg oevxa `ly:øîåòä íãå÷ øö÷ð éàãå çî÷ àåä øáëù äæå ,øîåòä åáéø÷éù íãå÷ øöå÷ùë ùãçä ïî ìëàé àîù éøæâãoevxa xne` dcedi 'x

.minkg:äãåäé 'øë äëìäå .øöå÷ùë ìëàé àîù åøæâ àìã.miwegxde:øîåòä áø÷ ïééãò íà íéòãåé ïðéàù.oldle meid zevgn mixzenàîòè éðú÷ãë
:ïî÷ì.spd mei `diy:øîåòä úà ïéôéðî åáù ïñéðá øùò äùù íåé.xeq` elek:ùãç åá ìåëàì.dcedi iax xn`ïé÷úä ïðçåé ïáø éëå ,ïéúéðúîã àðúì

.xeq` dxezd on `ldeãòã øåñà åìåë íåé ìù åîöòã òîùîã ,äæä íåéä íöò ãò øîåà ãçà áåúë ,éáéúë éàø÷ éøúã .íéé÷ ùã÷îä úéá ïéàù ïîæá
.øîåà ãçà áåúëå ,ììëá ãòå(â"ë àø÷éå)òîùîã ,íëéäìà ïáø÷ úà íëàéáä ãòïàë ,íéé÷ ùã÷îä úéáù ïîæá ïàë ,ãöéë àä ,øúåî øîåòä ïáø÷ øçàìã

ðä íåé éåä áø÷ øîåòä ïéàù íéé÷ ùã÷îä úéá ïéàù ïîæá àîìà .íéé÷ ùã÷îä úéá ïéàù ïîæáïé÷úä ïðúã àäã àøîâá éðùîå .äøåúä ïî øåñà åìåë ó
ðä íåé àäéù éàëæ ïá ïðçåé ïáøðä íåéù ïéãä êëù íòéãåäå íéáøá åììä úåàø÷î ùøãù øîåìë ,ïé÷úäå ùøã àìà ïé÷úä àîéú àì ,øåñà åìåë óåìåë ó

çøæîä éðô øéàéù ãò àìà ùã÷î ïéàù ïîæá ïñéðá æ"è íåéá äøåúä ïî øåñà ùãçä ïéàù ,àøîâá éùøôîã úéàå .ùã÷îä úéá áøçùî äøåúä ïî øåñà
ðä íåé àäéù éàëæ ïá ïðçåé ïáø ïé÷úäå ,ììëá ãò àìå ãò ,äæä íåéä íöò ãò áéúëã ,æ"è íåéá úéøçùùã÷îä úéá äðáé äøäî íåùî ,øåñà åìåë ó

ãò áéúëã ,øîåòä áéø÷éù ãò ùãç ìåëàì øåñà ùã÷îä ïîæáã íéòãåé ïðéà ïäå ,ìåëéð éîð àúùä ,çøæîä øéàäùî ïðéìëà äåä àì éî ã÷úùà åøîàéå
:ìåæâä áìåì ÷øôá äì ïðéùøôî éëäå .íëéäìà ïáø÷ úà íëàéáä

`xephxa yexit

עקיבא, רבי שסובר  העומר, של  העישרון  שהוציאו  לאחר  שנשאר

למידת  הצריכה הסולת בעד אלא הקדש  מעות נתנו  לא שמתחילה
לפדותו , הוצרך  ולא הקדש , של  היה לא והשאר  בלבד , העישרון

במעשרות. אף חייב ïBøOòìולפיכך Bì àa בהקרבת העוסק – ÈÈÄÈ
לעישרון, בניסן עשר  ששה ביום בא BúðBáìeהעומר BðîL ïúðåÀÈÇÇÀÀÈ

הלבונה  את והניח עליו, הסולת ונתן בכלי מעט השמן  מן  נתן  כלומר –

בכלי , הצד  הסולת,öé÷מן על מהשמן  –ììáe עם הסולת את – ÈÇÈÇ
(לעיל ששנינו כמו הבלולה, הסולת על  שמן  ויצק חזר  ושוב השמן ,

שמן מתנות שלוש  טעונות המנחות שכל  ג), `zו, xikfn `pzd oi`e)
."wvi" zaiza xak dllkp oky ,ziyilyd mrta onyd zwivi תפארת תפארת תפארת תפארת""""

העומר,óéðä),ישראלישראלישראלישראל"""" מנחת את –Lébäåשל חודה כנגד  אותה – ÅÄÀÄÄ
ו), (ה, לעיל כמבואר  המזבח, של  מערבית דרומית øéè÷äåקרן  õî÷åÀÈÇÀÄÀÄ

הלבונה; ואת הקומץ את –íéðäkì ìëàð øàMäå,בעזרה – ÀÇÀÈÆÁÈÇÙÂÄ
המנחות. כל  כשיירי 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

øîòä áøwMî,העומר הקרבת לאחר  מיד –ïéàöBîe ïéàöBé ÄÆÈÇÈÙÆÀÄÀÄ
éì÷å çî÷ àìî àeäL íéìLeøé ÷eL,החדשה התבואה מן – ÀÈÇÄÆÈÅÆÇÀÈÄ
øéàî éaø éøác ;íéîëç ïBöøa àHL וטחנו קצרו ודאי  שהרי – ÆÄÀÂÈÄÄÀÅÇÄÅÄ

יאכלו  גם שמא החכמים וחששו העומר, הקרבת קודם התבואה את
ההקרבה, קודם eéäממנה íéîëç ïBöøa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÀÂÈÄÈ

íéNBò קודם החדשה מהתבואה יאכלו  שמא חכמים חששו  שלא – Ä
העומר. ãiîהקרבת Lãçä øzä ,øîòä áøwMî הקרבת לאחר – ÄÆÈÇÈÙÆËÇÆÈÈÄÈ

החדשה. התבואה מן לאכול מיד היה מותר  –íé÷Bçøäåהעומר  ÀÈÀÄ
העומר, קרב מתי יודעים שאינם íBiäמירושלים, úBöçî íéøzîËÈÄÅÂÇ

ïläìe להלן הטעם כמבואר  בירושלים, היום חצות כשיהיה כלומר – ÀÇÈ
משנתנו. ïaבסוף ïðçBé ïaø ïé÷úä ,Lc÷nä úéa áøçMîÄÆÈÇÅÇÄÀÈÄÀÄÇÈÈÈÆ

óðä íBé àäiL ,éàkæ הנפת יום שהוא בניסן , עשר  ששה יום – ÇÇÆÀÅÈÅ
øeñàהעומר , Blk.החדשה התבואה מן בו לאכול –éaø øîà ËÈÈÇÇÄ

éøeñà àeä äøBzä ïî àGäå :äãeä רבן בתקנת הצורך  ומה – ÀÈÇÂÄÇÈÈ
זכאי? בן äfä"יוחנן  íBiä íöò-ãò" :øîàpLעד ומשמע – ÆÆÁÇÇÆÆÇÇÆ

הכתוב ומסיים בכלל, ועד  בניסן עשר ששה יום של ((((שם שם שם שם ):):):):עיצומו 

הותר העומר קרבן שלאחר ומשמע אֿלהיכם", קרבן את הביאכם "עד

המקדש שבית שבזמן ללמד, בא זה פסוק אלא כיצד ? הא מיד ; החדש
שאין  בזמן ואילו העומר, קרבן  את הביאכם" "עד  אסור  החדש  קיים,

הרי הזה", היום עצם "עד החדש  לאכול  אסור  קיים, המקדש בית
ברם, התורה. מן  אסור כולו  הנף יום קרב, העומר שאין שבזמן  מכאן 

הפירוש זכאי", בן  יוחנן  רבן "התקין ששנינו שמה מבואר , בגמרא
oiwzde,הוא: yxc את והודיעם ברבים אלו  מקראות שדרש  כלומר

ויש התורה. מן  אסור כולו הנף יום המקדש בית שמשחרב הדין
"עד בתורה שכתוב מה זכאי , בן  יוחנן  רבן  שלדעת בגמרא, מפרשים

בית  שאין  שבזמן כלומר בכלל , עד ולא עד  היינו  הזה", היום עצם
שחרית  המזרח פני שיאירו עד  אלא אסור  החדש אין קיים המקדש

הנף  יום שיהא זכאי בן יוחנן  רבן  והתקין  בניסן , עשר  ששה ביום
שאשתקד כשם ויאמרו : המקדש , בית יבנה שמהרה לפי אסור, כולו 

ידעו , לא והם נאכל, עכשיו  אף המזרח, כשהאיר החדש מן  אכלנו 
משנבנה  אבל  העומר, קרב שלא לפי  המזרח, כשהאיר  אכלו  שאשתקד 

שכתוב  כמו  העומר , הקרבת לאחר אלא מותר  החדש  אין המקדש , בית
אֿלהיכם".((((שם שם שם שם ):):):): קרבן את הביאכם íé÷Bçøä"עד äî éðtîÄÀÅÈÈÀÄ

ïläìe íBiä úBöçî íéøzîכפי קיים, המקדש שבית בזמן – ËÈÄÅÂÇÀÇÈ
במשנתנו ? לעיל  ïécששנינו úéa ïéàL ,ïéòãBé ïäL éðtîÄÀÅÆÅÀÄÆÅÅÄ

Ba ïéìvòúî שיקריבו העומר, בהקרבת העוסקים את ומזרזים – ÄÀÇÀÄ
היום. חצות קודם אותו 

izdw - zex`ean zeipyn
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Âäðéãna øézî äéä øîòä,Lc÷na íçlä ézLe.úBçðî ïéàéáî ïéà,íéøekáe,øîòì íã÷ äîäa úçðîe;íàå ¨Ÿ¤¨¨©¦©§¦¨§¥©¤¤©¦§¨¥§¦¦§¨¦¦¦§©§¥¨Ÿ¤¨Ÿ¤§¦
àéáä–ìeñt.ì íã÷íçlä ézL–àéáé àG,àéáä íàå–øLk. ¥¦¨Ÿ¤¦§¥©¤¤¨¦§¦¥¦¨¥
Êíéhçä,íéøBòOäå,ïéîqkäå,ìòeL úìaLå,ïBôéMäå–älça ïéáiç,äæ íò äæ íéôøèöîe,Lãça íéøeñàå ©¦¦§©§¦§©ª§¦§¦Ÿ¤¨§©¦©¨¦©©¨¦§¨§¦¤¦¤©£¦¤¨¨

çñtä éðôlî,øîòä éðôlî øBö÷lîe.øîòì íã÷ eLéøLä íàå–ïøézî øîòä;åàì íàå–íéøeñà,àBáiL ãò ¦¦§¥©¤©¦¦§¦¦§¥¨Ÿ¤§¦¦§¦Ÿ¤¨Ÿ¤¨Ÿ¤©¦¨§¦¨£¦©¤¨
àaä øîò. Ÿ¤©¨

eeee.dpicna xizn did xnerd:úåîå÷îä ìëá ùãçä ìåëàì.ycwna mgld izyeéúùá áéúëã ,äùãç äàåáúî äçðî ïéàéáî ïéà íçìä éúù íãå÷ù
íçìä(ç"ë øáãîá):úåçðîä ìëì äùãç àäúù ,äùãç äçðî.dnda zgpne:äîäá ìù íéëñð úçðî.`iad m`e:øîåòì íãå÷.leqtùãçä øúåä àìù

.àéáé àì íçìä éúù íãå÷ ìáà .èåéãää ìöà åìéôà åììëî.xyk `iad m`e:èåéãää ìöà åììëî øúåä øáëù
ffff.df mr df oitxhvneïéîñåëä íò ïéôøèöî ïéèçä àìà ,óøèöî ïéà åðéî åðéàùá ïéîã ,ãçé ïìåë åôøèöéù àìå .äìçá úáééçä äñéòä øåòéù íéìùäì

,íéèç ïéî óàå íéøåòù ïéî àìà ,à÷åã ïéèç ïéî åàì ,ïä ïéèç ïéî ïéîñåëã â"òàå .íéèéçä ïî õåç ìëä íò ïéôøèöî íéøåòùäå ,ïðéî ïäù éðôî ãáìá
ìð íàã òîùî éîìùåøéá åäéîå .íéøåòùäå íéèçä íò ïéôøèöîååéä êë øçàù àìà ãçé åùåìð àì íà ìáà .åðéî åðéàùá ïéî åìéôà ,ïéôøèöî ãçé åùå

:ïéôøèöî ïéà åðéîá àìù ,ïéôøèöî åðéîá ïéî ,åæá åæ úåñéòä úåëùåð.ycga mixeq`eáéúëãë(â"ë àø÷éå)íåéä íöò ãò åìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå
:íéðéîä úùîçî ïàë óà íéðéîä úùîçî ïìäì äî ,çñôî íçì íçì ïðéøîâå ,äæä.gqtd iptln xevwlneíãå÷ íéðéîä úùîçî ãçàî øåö÷ì øåñàù

øîåòá áéúëã .øîåòä úøéö÷(íù)íúä áéúë ,äìçî úéùàø úéùàø àéúàå ,íéøö÷ðä ìëì äìçú àäúù ,íëøéö÷ úéùàø(å"è øáãîá),íëéúåñéøò úéùàø
:íéðéîä úùîçî ïàë óà íéðéîä úùîçî ïìäì äî ,íëøéö÷ úéùàø àëä áéúëå.eyixyd m`e:øîåòä úøéö÷ íãå÷ åììä íéðéîä úùîçî ãçàxnerd

.oxiznáéúëã .øîåòä úøéö÷ øçà ïøö÷ì øúåîå(â"ë úåîù):äãùá ùøùðå òøæðù äòùî ,äãùá òøæú øùà.e`l m`eúøéö÷ øçàì àìà åùéøùä àìù
:øîåòä.`ad xnerd `eaiy cr mixeq`:äàáä äðù ìù

`xephxa yexit

y c e w z a y
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החדש. היתר  בענין הלחם ושתי העומר בין מה ללמד , באה משנתנו

äðéãna øézî äéä øîòä מן לאכול התירה העומר  הקרבת – ÈÙÆÈÈÇÄÇÀÄÈ
מקום, בכל  החדשה íçläהתבואה ézLe,השבועות בחג שהקריבו – ÀÅÇÆÆ

הקרבת Lc÷naהתירו  שקודם החדשה, התבואה מן  מנחה להביא – ÇÄÀÈ
בשתי שכתוב לפי  חדשה, מתבואה מנחה מביאים אין  הלחם שתי

כוכוכוכו):):):):הלחם כחכחכחכח,,,, ודרשו:dycg"מנחה((((במדברבמדברבמדברבמדבר בשבועותיכם", לה'
המנחות. לכל חדשה שתהא – ïéàéáî"חדשה" ïéà התבואה מן – ÅÀÄÄ

äîäaהחדשה, úçðîe ,íéøekáe ,úBçðî לקרבן נסכים מנחת – ÀÈÄÄÄÀÇÀÅÈ
øîòìבהמה, íã÷; העומר הקרבת לפני  –ìeñt ,àéáä íàå– ÙÆÈÙÆÀÄÅÄÈ

זה  הרי  לעומר , קודם החדש מן ביכורים או מנחה והביא עבר אם
íçläפסול. ézLì íã÷,השבועות בחג הלחם שתי  הקרבת לפני  – ÙÆÄÀÅÇÆÆ

בניסן  עשר  ששה שבין  בימים xnerd)דהיינו zaxwd ixg`) לחג
àéáéהשבועות. àG,החדשה התבואה מן וביכורים מנחות –íàå ÈÄÀÄ

øLk ,àéáäהטעם מבארים יש  החדש((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ),),),),– הותר  שכבר לפי ÅÄÈÅ
אדם בני  heicdd"),לאכילת lv` ellkn xzed") קודם כן שאין  מה

הדיוט לאכילת אף החדש עדיין  הותר  שלא סח סח סח סח ,,,,לעומר, מנחותמנחותמנחותמנחות ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות עייןעייןעייןעיין בבבב;;;;

ז ה נ ש מ ר ו א ב

החדש איסור דיני  משום כאן והובאה א), (א, חלה במסכת גם נשנתה זו  משנה
בה. השנויים

ïBôéMäå ,ìòeL úìaLå ,ïéîqkäå ,íéøBòOäå ,íéhçä– ÇÄÄÀÇÀÄÀÇËÀÄÀÄÙÆÈÀÇÄ
אלו, דגן מיני  älçaחמשת ïéáiç בגזירה מפסח חלה שלמדים – ÇÈÄÇÇÈ

כתוב בפסח שכן לחם", "לחם, ג ג ג ג ):):):):שווה טזטזטזטז,,,, ימים ((((דבריםדבריםדבריםדברים "שבעת

מצות עליו  כתובmglתאכל  ובחלה יט יט יט יט ):):):):עוני ", טוטוטוטו,,,, "והיה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר
מ  –mglבאכלכם בפסח האמור  "לחם" מה תרומה"..., תרימו הארץ

לידי הבא דבר  – בחלה האמור  "לחם" אף חימוץ, לידי  הבא דבר

בלבד המינים חמשת אלו אלא חימוץ לידי הבא דבר ואין  חימוץ,
בבבב);););); ע ע ע ע ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  äæ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  íò äæ íéôøèöîe העיסה שיעור שכן – ÄÀÈÀÄÆÄÆ

קמח רבעים חמשת הוא בחלה וווו),),),),החייבת ב ב ב ב ,,,, עיסה ((((חלה חלה חלה חלה  שאין כלומר
קמח  הקב רבעי מחמשת לפחות עשויה כן אם אלא בחלה חייבת

בעיסה  אלו  מינים נילושו  שאם להשמיענו , המשנה ובאה ליטר ), (כֿ½2
זה  מצטרפים הם הרי בחלה, החייב שיעור כדי  מין  בכל  ואין  אחת,

נילושו  לא אם ברם, בחלה. החייבת העיסה שיעור  את להשלים זה עם
זו  שנדבקו היינו בזו , זו  העיסות נושכות היו כך  שאחר  אלא כאחד,

בשאינו  מין אבל  מצטרפים; וכוסמים, חיטים כגון  במינו , מין – לזו
מצטרפים. אינם ושעורים, חיטים כגון  éðôlîמינו , Lãça íéøeñàåÇÂÄÆÈÈÄÄÀÅ

çñtä התבואה מן לאכול אסור העומר הקרבת שלפני  כלומר  – ÇÆÇ
שכתוב הללו, המינים חמשת של ידידידיד):):):):החדשה כגכגכגכג,,,, וקלי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "ולחם

"לחם, שווה בגזירה ולמדים הזה", היום עצם עד  תאכלו  לא וכרמל
המינים  מחמשת שם מה חלה, בענין  למעלה כמבואר  מפסח, לחם"

לגבי אלא "חדש" איסור אין  כאן אף חימוץ"); לידי הבא ("דבר
בלבד; המינים øîòäחמשת éðôlî øBö÷lîe אסורים וכן – ÄÄÀÄÄÀÅÈÙÆ

שכתוב העומר , קצירת לפני בקצירה הללו המינים כגכגכגכג,,,,חמשת ((((ויקראויקראויקראויקרא

עומר יייי):):):): את mkxivw"והבאתם ziy`xלקציר ראשון  העומר  שיהא – "

ראשית" "ראשית, שווה בגזירה זה ולמדים המינים; חמשת כל  של
בה שכתוב ככככ):):):):מחלה, טוטוטוטו,,,, תרימו ziy`x((((במדבר במדבר במדבר במדבר  חלה עריסותיכם

ויש המינים. מחמשת כאן  אף המינים, מחמשת שם מה תרומה",

gqtd,גורסים: iptln xevwlne xnerd iptln ycga mixeq`e ביום שהרי
מלאכה איסור  משום לקצור אסור  כן בלא פסח של ורוב ורוב ורוב ורוב טוב ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש

המשנההמשנההמשנההמשנה).).).). eLéøLäמפרשימפרשימפרשימפרשי íàå, הללו המינים –øîòì íã÷– ÀÄÄÀÄÙÆÈÙÆ
העומר , קצירת ïøézîקודם øîòä; העומר לאחר לקצרם מותר – ÈÙÆÇÄÈ

הכתוב מן  זה למדים טז טז טז טז ):):):):ובגמרא כגכגכגכג,,,, בשדה",((((שמותשמותשמותשמות תזרע "אשר
בשדה ונשרש  שנזרע משעה mgld,ודרשוהו: izya xn`p df weqt)

d`eazn `l` ycwnl mgld izy exzed `ly ,xnerd zrixf lr aqen `ede
,(heicdl xnerd ici lr dxzedyåàì íàå קודם השרישו לא אם – ÀÄÈ

àaäלעומר , øîò àBáiL ãò ,íéøeñà.הבאה בשנה – ÂÄÇÆÈÙÆÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn



רג f dpyn ixiyr wxt zegpn zkqn

Âäðéãna øézî äéä øîòä,Lc÷na íçlä ézLe.úBçðî ïéàéáî ïéà,íéøekáe,øîòì íã÷ äîäa úçðîe;íàå ¨Ÿ¤¨¨©¦©§¦¨§¥©¤¤©¦§¨¥§¦¦§¨¦¦¦§©§¥¨Ÿ¤¨Ÿ¤§¦
àéáä–ìeñt.ì íã÷íçlä ézL–àéáé àG,àéáä íàå–øLk. ¥¦¨Ÿ¤¦§¥©¤¤¨¦§¦¥¦¨¥
Êíéhçä,íéøBòOäå,ïéîqkäå,ìòeL úìaLå,ïBôéMäå–älça ïéáiç,äæ íò äæ íéôøèöîe,Lãça íéøeñàå ©¦¦§©§¦§©ª§¦§¦Ÿ¤¨§©¦©¨¦©©¨¦§¨§¦¤¦¤©£¦¤¨¨

çñtä éðôlî,øîòä éðôlî øBö÷lîe.øîòì íã÷ eLéøLä íàå–ïøézî øîòä;åàì íàå–íéøeñà,àBáiL ãò ¦¦§¥©¤©¦¦§¦¦§¥¨Ÿ¤§¦¦§¦Ÿ¤¨Ÿ¤¨Ÿ¤©¦¨§¦¨£¦©¤¨
àaä øîò. Ÿ¤©¨

eeee.dpicna xizn did xnerd:úåîå÷îä ìëá ùãçä ìåëàì.ycwna mgld izyeéúùá áéúëã ,äùãç äàåáúî äçðî ïéàéáî ïéà íçìä éúù íãå÷ù
íçìä(ç"ë øáãîá):úåçðîä ìëì äùãç àäúù ,äùãç äçðî.dnda zgpne:äîäá ìù íéëñð úçðî.`iad m`e:øîåòì íãå÷.leqtùãçä øúåä àìù

.àéáé àì íçìä éúù íãå÷ ìáà .èåéãää ìöà åìéôà åììëî.xyk `iad m`e:èåéãää ìöà åììëî øúåä øáëù
ffff.df mr df oitxhvneïéîñåëä íò ïéôøèöî ïéèçä àìà ,óøèöî ïéà åðéî åðéàùá ïéîã ,ãçé ïìåë åôøèöéù àìå .äìçá úáééçä äñéòä øåòéù íéìùäì

,íéèç ïéî óàå íéøåòù ïéî àìà ,à÷åã ïéèç ïéî åàì ,ïä ïéèç ïéî ïéîñåëã â"òàå .íéèéçä ïî õåç ìëä íò ïéôøèöî íéøåòùäå ,ïðéî ïäù éðôî ãáìá
ìð íàã òîùî éîìùåøéá åäéîå .íéøåòùäå íéèçä íò ïéôøèöîååéä êë øçàù àìà ãçé åùåìð àì íà ìáà .åðéî åðéàùá ïéî åìéôà ,ïéôøèöî ãçé åùå

:ïéôøèöî ïéà åðéîá àìù ,ïéôøèöî åðéîá ïéî ,åæá åæ úåñéòä úåëùåð.ycga mixeq`eáéúëãë(â"ë àø÷éå)íåéä íöò ãò åìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå
:íéðéîä úùîçî ïàë óà íéðéîä úùîçî ïìäì äî ,çñôî íçì íçì ïðéøîâå ,äæä.gqtd iptln xevwlneíãå÷ íéðéîä úùîçî ãçàî øåö÷ì øåñàù

øîåòá áéúëã .øîåòä úøéö÷(íù)íúä áéúë ,äìçî úéùàø úéùàø àéúàå ,íéøö÷ðä ìëì äìçú àäúù ,íëøéö÷ úéùàø(å"è øáãîá),íëéúåñéøò úéùàø
:íéðéîä úùîçî ïàë óà íéðéîä úùîçî ïìäì äî ,íëøéö÷ úéùàø àëä áéúëå.eyixyd m`e:øîåòä úøéö÷ íãå÷ åììä íéðéîä úùîçî ãçàxnerd

.oxiznáéúëã .øîåòä úøéö÷ øçà ïøö÷ì øúåîå(â"ë úåîù):äãùá ùøùðå òøæðù äòùî ,äãùá òøæú øùà.e`l m`eúøéö÷ øçàì àìà åùéøùä àìù
:øîåòä.`ad xnerd `eaiy cr mixeq`:äàáä äðù ìù

`xephxa yexit
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החדש. היתר  בענין הלחם ושתי העומר בין מה ללמד , באה משנתנו

äðéãna øézî äéä øîòä מן לאכול התירה העומר  הקרבת – ÈÙÆÈÈÇÄÇÀÄÈ
מקום, בכל  החדשה íçläהתבואה ézLe,השבועות בחג שהקריבו – ÀÅÇÆÆ

הקרבת Lc÷naהתירו  שקודם החדשה, התבואה מן  מנחה להביא – ÇÄÀÈ
בשתי שכתוב לפי  חדשה, מתבואה מנחה מביאים אין  הלחם שתי

כוכוכוכו):):):):הלחם כחכחכחכח,,,, ודרשו:dycg"מנחה((((במדברבמדברבמדברבמדבר בשבועותיכם", לה'
המנחות. לכל חדשה שתהא – ïéàéáî"חדשה" ïéà התבואה מן – ÅÀÄÄ

äîäaהחדשה, úçðîe ,íéøekáe ,úBçðî לקרבן נסכים מנחת – ÀÈÄÄÄÀÇÀÅÈ
øîòìבהמה, íã÷; העומר הקרבת לפני  –ìeñt ,àéáä íàå– ÙÆÈÙÆÀÄÅÄÈ

זה  הרי  לעומר , קודם החדש מן ביכורים או מנחה והביא עבר אם
íçläפסול. ézLì íã÷,השבועות בחג הלחם שתי  הקרבת לפני  – ÙÆÄÀÅÇÆÆ

בניסן  עשר  ששה שבין  בימים xnerd)דהיינו zaxwd ixg`) לחג
àéáéהשבועות. àG,החדשה התבואה מן וביכורים מנחות –íàå ÈÄÀÄ

øLk ,àéáäהטעם מבארים יש  החדש((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ),),),),– הותר  שכבר לפי ÅÄÈÅ
אדם בני  heicdd"),לאכילת lv` ellkn xzed") קודם כן שאין  מה

הדיוט לאכילת אף החדש עדיין  הותר  שלא סח סח סח סח ,,,,לעומר, מנחותמנחותמנחותמנחות ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות עייןעייןעייןעיין בבבב;;;;

ז ה נ ש מ ר ו א ב

החדש איסור דיני  משום כאן והובאה א), (א, חלה במסכת גם נשנתה זו  משנה
בה. השנויים

ïBôéMäå ,ìòeL úìaLå ,ïéîqkäå ,íéøBòOäå ,íéhçä– ÇÄÄÀÇÀÄÀÇËÀÄÀÄÙÆÈÀÇÄ
אלו, דגן מיני  älçaחמשת ïéáiç בגזירה מפסח חלה שלמדים – ÇÈÄÇÇÈ

כתוב בפסח שכן לחם", "לחם, ג ג ג ג ):):):):שווה טזטזטזטז,,,, ימים ((((דבריםדבריםדבריםדברים "שבעת

מצות עליו  כתובmglתאכל  ובחלה יט יט יט יט ):):):):עוני ", טוטוטוטו,,,, "והיה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר
מ  –mglבאכלכם בפסח האמור  "לחם" מה תרומה"..., תרימו הארץ

לידי הבא דבר  – בחלה האמור  "לחם" אף חימוץ, לידי  הבא דבר

בלבד המינים חמשת אלו אלא חימוץ לידי הבא דבר ואין  חימוץ,
בבבב);););); ע ע ע ע ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  äæ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  íò äæ íéôøèöîe העיסה שיעור שכן – ÄÀÈÀÄÆÄÆ

קמח רבעים חמשת הוא בחלה וווו),),),),החייבת ב ב ב ב ,,,, עיסה ((((חלה חלה חלה חלה  שאין כלומר
קמח  הקב רבעי מחמשת לפחות עשויה כן אם אלא בחלה חייבת

בעיסה  אלו  מינים נילושו  שאם להשמיענו , המשנה ובאה ליטר ), (כֿ½2
זה  מצטרפים הם הרי בחלה, החייב שיעור כדי  מין  בכל  ואין  אחת,

נילושו  לא אם ברם, בחלה. החייבת העיסה שיעור  את להשלים זה עם
זו  שנדבקו היינו בזו , זו  העיסות נושכות היו כך  שאחר  אלא כאחד,

בשאינו  מין אבל  מצטרפים; וכוסמים, חיטים כגון  במינו , מין – לזו
מצטרפים. אינם ושעורים, חיטים כגון  éðôlîמינו , Lãça íéøeñàåÇÂÄÆÈÈÄÄÀÅ

çñtä התבואה מן לאכול אסור העומר הקרבת שלפני  כלומר  – ÇÆÇ
שכתוב הללו, המינים חמשת של ידידידיד):):):):החדשה כגכגכגכג,,,, וקלי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "ולחם

"לחם, שווה בגזירה ולמדים הזה", היום עצם עד  תאכלו  לא וכרמל
המינים  מחמשת שם מה חלה, בענין  למעלה כמבואר  מפסח, לחם"

לגבי אלא "חדש" איסור אין  כאן אף חימוץ"); לידי הבא ("דבר
בלבד; המינים øîòäחמשת éðôlî øBö÷lîe אסורים וכן – ÄÄÀÄÄÀÅÈÙÆ

שכתוב העומר , קצירת לפני בקצירה הללו המינים כגכגכגכג,,,,חמשת ((((ויקראויקראויקראויקרא

עומר יייי):):):): את mkxivw"והבאתם ziy`xלקציר ראשון  העומר  שיהא – "

ראשית" "ראשית, שווה בגזירה זה ולמדים המינים; חמשת כל  של
בה שכתוב ככככ):):):):מחלה, טוטוטוטו,,,, תרימו ziy`x((((במדבר במדבר במדבר במדבר  חלה עריסותיכם

ויש המינים. מחמשת כאן  אף המינים, מחמשת שם מה תרומה",

gqtd,גורסים: iptln xevwlne xnerd iptln ycga mixeq`e ביום שהרי
מלאכה איסור  משום לקצור אסור  כן בלא פסח של ורוב ורוב ורוב ורוב טוב ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש

המשנההמשנההמשנההמשנה).).).). eLéøLäמפרשימפרשימפרשימפרשי íàå, הללו המינים –øîòì íã÷– ÀÄÄÀÄÙÆÈÙÆ
העומר , קצירת ïøézîקודם øîòä; העומר לאחר לקצרם מותר – ÈÙÆÇÄÈ

הכתוב מן  זה למדים טז טז טז טז ):):):):ובגמרא כגכגכגכג,,,, בשדה",((((שמותשמותשמותשמות תזרע "אשר
בשדה ונשרש  שנזרע משעה mgld,ודרשוהו: izya xn`p df weqt)

d`eazn `l` ycwnl mgld izy exzed `ly ,xnerd zrixf lr aqen `ede
,(heicdl xnerd ici lr dxzedyåàì íàå קודם השרישו לא אם – ÀÄÈ

àaäלעומר , øîò àBáiL ãò ,íéøeñà.הבאה בשנה – ÂÄÇÆÈÙÆÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כב העם:דף לשאר  רב בין אחר íéãéחילוק èeMét áø ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨©¦¨©¦

ãéáò äåä íéìâøå בפישוט הארץ על גופו כשכל להשתחוות אפים בנפילת רגיל היה - §©§©¦£¨¨¦
משתחוים  היו העם שאר אבל אבנים, רצפת על אסורה זו השתחואה ורק ורגלים, ידים 

אבנים, רצפת על אף מותר שזה ורגלים, ידים פישוט àìeòבלי øîàc ,àìeòãëå§¦§¨§¨©¨
äøBz äøñà àìאבנים רצפת על ãáìa.ב àlàלהשתחוות íéìâøå íéãé èeMét Ÿ¨§¨¨¤¨¦¨©¦§©§©¦¦§¨

הגמרא: íéìâøå,רב ìBtéìåמקשה íéãé èeMét ãéáòéì àìå détà ìò כלומר §¦©©¥§Ÿ¦£¦¦¨©¦§©§©¦
העם. כשאר לנהוג יכול היה זו הגמרא:בפעם déâäðnîמתרצת épLî àì לא רב - Ÿ§©¥¦¦§¨¥

הקבוע. ממנהגו לשנות רצה
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המשך בעמוד רלד
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מחובתי וזכותי לעוררו על ההכרח הגמור וחובת גברא לקבוע עיתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, וגם 
בסביבתו ישפיע בכגון דא, וגם על זה נאמר אין לך דבר העומד בפני הרצון.

ממכתב י"א טבת, תש"כ



רו
izni`na cenr a sc ± oey`x wxtzekxa

.åøåà úàéá àîìéãeizepaxw z`ada envr yi`d xdhie ipinyd meia ynyd xe`iy

:lk`i xg`e.ïë íà:xdhe i`n xdhie `xw `nip `ed ieev oeyl xdhe `xw i`dc.éëãà
:ynyd mlerd on dptzp xar oeyl.àúééøáîmipdkdy dryn oizrnya onwl ipzwc

:ozakrn ozxtk oi` n"y miakekd z`v xacl di`xe oznexza lek`l oiqpkp.éðòäùî
:ezcerqa wilcdl xp el oi`yàâéìô éàãå àôéñ

.'éðúîàxhtil cnery dry cr `kd ipzwc

opaxk `le xfril` 'xk `l epiide dcerqd jezn

onf zlgz jakyae yixcc .l`ilnb oaxk `le

dxeny`d seq cr opz 'ipznae daiky

:dpey`xd.ïäëå éðò`nh odke eizelil lk ipr

:dnexza lek`l.àåä àøåòù ãçz`v

:miakekd.úåúáù éáøòádcerql oixdnn

dy:oken lk.øáãì äéàø ïéàùdlk meidy

:`ki` xacl xkf miakekd z`va.éëùçîã
z`v cr dngd zriwyn dlila dk`ln oiyere

:miakekd.éîã÷îå`ni`c meid mcew oinikyne

zelrn oinicwn mde dngd upd cr ied `l mei

:(:bv sc migqt) oilin 'd jldn enk iedc xgyd

.øîùî äìéìä åðì äéäå ù"úmeide xn`wcn

cr xgyd zelrn xarc i`d `nl` dk`ln

`ki` xacl xkfe .`ed `nni miakekd z`v

:mei aezkd `xew dk`ln zr lkc.ã"ñ÷aex

iaxra mc` ipa xnelk miipr epiid mc` ipa

:`ed `xery cg legd zenia miipre zezay

.úåúáù éáøòá íåéä ùã÷ù äòùîoia epiid

`ed wtqc oeike dlil wtq mei wtq zeynyd

:wtqn meid ycw.íéìáåè íéðäëäù äòùîepiid

oia mcew mdl `diy ick zeynyd oia mcew

dnaa opixn` ikde yny axrd zeynyd

oia mcew dliahd onfc (.dl sc) oiwilcn

:hrn zeynydíä íåé ãåòáî íéðäë àìäå
.íéìáåèdnaa xn`c dinrhl dcedi iax

mcew lin ivg jldn ick zeynyd oia oiwilcn

wtq iede zeynyd oia iexw miakekd z`v

e`le `ed mei ceran ikd inwnc dliah jkld

dil xcd` i`n yxtn onwle `ed daiky onf

:xi`n iax.áñäì ïéñðëðzenia ixn`c zi`

xge`n mewn lkn zezaya ixn`c zi`e legd

:(mlekl) `ed.øçåàî åäééðéî éäåiprc (mlekl)

:odkc e`â"äepiid `pipg 'x mcew iprc c"q i`

ivg jldn dcedi iaxc zeynyd oia :xfril` 'x

oir sxdk iqei iaxce miakekd z`v iptl lin

l"q iqei iaxk xi`n iaxe miakekd z`v iptl

d inwn liah ikeonfe `ed dkygl jenq ik

:dia opixw daiky
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àîìéã`xab xdh xdhe i`ne ipinyd mei ly exe` gxfiy cr i"yx 'it .`ed exe` z`ia

(:cr sc) lxrdc `idd` jextl eyexitl `nize .eizepaxw z`ada yi`d xdhiy

ixiinc xninl ivn ikid cere .`ed eyny z`iac olpn 'eke dnexza lke` eyny aixrdc

ynyd gxfnn enk xdhe ynyd gxfe `xwa azknl ivn ded `ed dgixfa i`c dgixfa

lr `vi ynyd enk d`ivi oeyl e` (`k xacna)

ynyd `ae `xwa hwpe (hi ziy`xa) ux`d

`w jenqac cere .dngd zriwy epiidc `nl`

`ed exe` z`ia i` ynyd `ae i`d dil `iran

oizipznn heytz 'eke xacl xkf `ziixan hiyte

`nl` dnexza lke` eyny aixrd (c"it mirbpc)

`ae i`dc i`nn t"dc l"ie .yny z`ia epiidc

xdhe i`ne ynn `ed yny z`ia xdhe ynyd

z`ia `nlic miakekd z`v epiidc `nei xdh

`ede dngd zriwy ly dzlgz epiidc `ed exe`

yng meia zedy yi oiicre riwxa dzqpkd zlgz

`xab xdh xdhe i`ne miakekd z`v cr oilin

ivnc icin dyw `l lxrdc oizipznl `zyde

s`e exe` z`ia epiid mzdc eyny aixrd xninl

meyn .miakekd z`v epiidc heytz `l mzdn

z`vc `ziixad `kd iiez`l jixhvi` ikd

:miakekd

íàdnkac ab lr s` .xdhie `xw `nil ok

irhinl `kil mzd .xdhe aizk zenewn

:xdhie azknl dil ded irhinl `ki`c `kd la`

äòùî`niz .glna ezt lek`l qpkp iprdy

ezlik` onf zxn` `dc lltzi izn diteb ipr

ligzdl xeq` y"w onf `ay oeike y"w onf epiid

sc) onwl `ipzck `yixa lltziy cr dcerqa

lke jxane ezt lke`e lltzne y"w `xewe (:c

onfc xnel yie dzin aiig minkg ixac lr xaerd

ipryn `wec e`lc dcerq onfl mcew ied dltz

cry xn`w `xwirn `zxet `l` lek`l qpkp

:lltzie `xwi ezcerq el epikiy

ô"òàdpi` dxenb di`x .xacl di`x oi`y

:y"w oiprl mzd ixiin `l `dcéàå
`le .xfril` 'x epiid `pipg iax micw iprc c"q

meid yecw e` meid yecwl micw iprc xninl ivn

jk lk wlgl `xazqn `lc .iprc `xeryl micw

:dia zi` elld mipnf lkc daiky onf ixerya

øîàmd mei ceran mipdk `lde dcedi 'x dil

blt ixdy diytpl dil iywiz `niz .milaeh

(.fk sc onwl) xne` `ede `id mei ceran dgpnd

.ziaxr zltz onf ied dgpnd blt xeariyk cin

jakya yixc `lc `iyw `l diciclc xnel yie

onf epi`c `iyw iyxcc opaxl la` jnewae

:daiky
`iyw
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גם גוי מצווה להאמין בה', ולכן, כשאומרים לו ש"אני אהיה לה גו' חומת אש סביב", והוא רואה שאכן מתכוונים לכך באמת, אזי אינו 
מנגד.

משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ט



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

àîìécxn`py dny ,xg` ote`a weqtd z` yxtl yi `ny - ¦§¨
,'WnXd `aE'àeä BøBà úàéaynyd gxfzy `id ea dpeekd - ¨©¤¤¦©

,ezxtk z`ad mei `edy ,ipinyd meid ly exweaaéàîeedne ± ©
xn`py dn ly eyexit,'øäèå'`id ea dpeekdàøáb øäèxdhiy ± §¨¥¨©©§¨

oeyla md weqtd ixacy epiide .eizepaxw z`ad ici lr mc`d
lhen ,'xdhe' ,gxfz xy`k xnelk ,ynyd `eaz xy`ky ,ieeiv
xzen `ed okn xg`l wxe ,eizepaxw z` `iadl mc`d lr
zakrn dxtkdy `vnp ,df yexitk yxtp ok` m` .dnexza
,eizepaxw z`ad mcew dlke`l leki epi`y ,dnexzd zlik`a

.zakrn dpi` eit lry xg`d ote`a yxtl `ziixal oipne
:`xnbd zvxzn,àìéL áø øa äaø øîà,df yexitk xnel oi` ¨©©¨©©¦¨

`iaiy ieeiv `ed 'xdhe'e exe` [zgixf-] z`ia `ed 'ynyd `ae'y
y ,eizepaxwàø÷ àîéì ïk íà[xnel weqtl did-],'øäèéå'`edy ¦¥¥¨§¨§¦§©

xdhp `ed ynyd `eaay ernyny 'xdhe' `le ,ieeiv oeyl
,i`ce `l` .`linnéàîxn`py dn ly eyexit edn ±,'øäèå' ©§¨¥

`id ea dpeekdàîBé øäè,epnn ynyd xe` dptzde meid xdhp ± ¨©¨
`id weqtd oeyleéLðéà éøîàãk[xnel miyp`d milibxy itk-] ¦§¨§¦¦§¥

àîBé ékcàå àLîL áøòéà,xnelk ,meid xdhpe dngd drwy - ¦£©¦§¨§¦©¦¨
okl mcew xn`py dn `linne] ixnbl mlerd on ynyd dwlzqd
zpeeky `vnpe .[dzgixf `le dngd zriwy epiid 'ynyd `ae'
,miakekd z`va ixnbl ynyd daixrdy xg`y ,`id jk weqtd

.`ziixad ixacke ,dnexza lek`l odkd i`yx
wqer 'xdhe ynyd `ae' weqtdy ,zxg` dgked d`ian `xnbd

:yny axrdaàáøòîa,l`xyi ux`a -àä[ef dgked-]øa äaøc §©£¨¨¨§©¨©
,àìéL áødid ok m`y meyn] `xab xdh `ed 'xdhe'y xnel oi`y ©¦¨

,['xdhie' xnel weqtleäì òéîL àì,derny `l -ejk meyneòa Ÿ§¦©§¨
àéòaéî dì,ewtzqd jke .weqtd yexita wtq ewtzqd -éàädf - ¨¦©§¨©

xn`py,'LîMä àáe'm`dàeä BLîL úàéazriwyl ea dpeekd - ¨©¤¤¦©¦§
,dngdedf itléàîxn`py dn ly eyexit edn ±,'øäèå'dpeekd ©§¨¥

y `id eaàîBé øäèepnn ynyd xe` dptzde meid xdhpy ± ¨©¨
.miakekd z`v epiide ,ixnblàîìéc Bà,xg` ote`a yxtp `ny ± ¦§¨

,'ynyd `ae'yàeä BøBà úàéaxweaa dngd zgixfl ea dpeekd - ¦©
,ipinyd meidéàîet edne ±xn`py dn ly eyexi,'øäèå'dpeekd ©§¨¥

`id eaàøáb øäèf` wxe ,eizepaxw z`ad ici lr mc`d xdhiy ± ¨©©§¨
.dnexza lek`l lkei

dì eèLt øãäåmwitq z` l`xyi ux` ipa ehyt jk xg`e - §¨©¨§¨
éðz÷cî ,àúééøaî[epipyy jkn-],àúééøáaoiligzn izni`n' ¦¨©§¨¦§¨¨¥§¨©§¨

lek`l oi`kf mipdkdy dryn ,'eke ziaxra rny z`ixw zexwl
,oznexza,'íéáëBkä úàö øácì ïîéñdnexz zlik` onfy ixd ¦¨©¨¨¥©¨¦

ok m` ,ezxtk z` `iad `l oiicry s`e ,miakekd z`va `ed
dpéî òîL,weqta xen`d 'ynyd `ae'y ef `ziixan gken - §©¦¨

àeä BLîL úàéa,dngd zriwyl ea dpeekd -éàîeeyexit edne ± ¦©¦§©
xn`py dn ly,'øäèå'`id ea dpeekdàîBé øäèmeid xdhpy ± §¨¥¨©¨

dne ,dnexza lek`l odkd xzen f`e ,epnn ynyd xe` dptzde
.jkn eakrn epi` ezxtk z` `iad `ly

øî øîàepzpyna epipy -(`"r lirl)ziaxr ly rny z`ixw onfy , ¨©©
`edïúîeøúa ìBëàì ïéñðëð íéðäkäL äòMîz`vn epiide] ¦¨¨¤©Ÿ£¦¦§¨¦¤¡¦§¨¨

.'eke dpey`xd dxeny`d seq cr [miakekd
mixzeq md m`d dpce ,dfa exn`py mixg` mipnf d`ian `xnbd

:`xnbd zl`ey .dpyna mixen`d mipnfleäðéîøele`yl yie - §¦§
,`ziixaa epipy jky ,mixg` mipnf da epipyy `ziixan jk lr

éúîéàîea onfd ligznî ,ïéáøòa òîL úà ïéøB÷dryñðëð éðòäL ¥¥¨©¦¤§©¨£¨¦¦¤¤¨¦¦§¨
legd zeniaìBëàìz`,çìna Bztel xi`iy xp el oi`y jezny ¤¡¦©¤©

,dlild zligza cin ezit z` lek`l qpkp `ed ,ezcerqa
,rny z`ixw `exwl ozip izn cre .meid xe`n hrn xzep oiicryk

ãîBòL äòL ãòiprdøètéì[z`vl-].Búãeòñ CBzî ©¨¨¤¥¦¨¥¦§¨
:dl`yd z` `xnbd zx`anàôéñmeiqa `ziixad dzpyy dn - ¥¨

z` miiqn iprdy drya `ed rny z`ixw onf seqy ,dixac
,ezcerqïéúéðúnà àâéìt éàcålr jka zwleg `id i`ce - ©©§¦¨©©§¦¦

dxeny`d seq `ed dpynay xzeia mcwend onfd ixdy ,dpynd
onfl zncew ezcerq z` iprd miiqn da dryd eli`e ,dpey`xd

d lr le`yl yiy `l` .daxd dfàLéø`ziixad dzpyy dn - ¥¨
iprdy drya `ed rny z`ixw onf zligzy ,dixac ziy`xa

,glna ezit lek`l qpkpïéúéðúnà àâéìt àîéì éîxn`p m`d - ¦¥¨§¦¨©©§¦¦
`ed onfdy dxn`y epzpyn lr `ziixad zwleg jka mby

.oznexza lek`l miqpkp mipdkdy dryn
:`xnbd daiyn,àìzece` `ziixade dpynd oia zwelgn oi` Ÿ

d ea onfdy meyn ,rny z`ixw onf ly ezligzéðòlek`l qpkp ¨¦
,dlil lka ezit z`åea onfdïäklek`l qpkp lahy `nh §Ÿ¥

,dnexzaàeä àøeòéL ãçmiqpkp mdipyy ,md cg` onf xeriy ± ©¦¨
oia rny z`ixw onf ly ezligz edfe ,miakekd z`va mzlik`l

.`ziixal oiae dpynl
,miey 'odk'e 'ipr' ixeriyy xnel ozip ok` m`d zxxan `xnbd
yi dpnn `ziixa d`iane ,cg` onfa mzlik`l miqpkp mdipyy

,dey mxeriy odke ipr ike :`xnbd dywn .jka oecleäðéîøe- §¦§
,zxg` `ziixan jk lr zeywdl yi ixdúBø÷ì ïéìéçúî éúîéàî¥¥¨©©§¦¦¦§

éáøòa ïzt ìBëàì ïéñðëð íãà éðaL äòMî ,úéáøòa òîL úàéø÷§¦©§©§©§¦¦¨¨¤§¥¨¨¦§¨¦¤¡¦¨§©§¥
úBúaLdrya `ed zezay iaxra dlik`d onfy ,[zay zelila-] ©¨

dcerql oken lkdy meyn ,legd zenia xy`n xzei zncwen
,mei ceran,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøáconf ly ezligz ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

`ed rny z`ixwíéðäkäL äòMîmeia elahe e`nhpyïéàkæ ¦¨¨¤©Ÿ£¦©¨¦
[mixzen-].ïúîeøúa ìBëàìeïîéñyi,øácìdf onf `ed izni` ¤¡¦§¨¨¦¨©¨¨

,dnexza lek`l mi`kf mipdkd eay,íéáëBkä úàömeiq `edy ¥©¨¦
.dlild zligze meid

:`ziixad dtiqenäéàø ïéàL ét ìò óàådxenb,øácìz`vy §©©¦¤¥§¨¨©¨¨
mewn lkn ,dlild ligzne meid miizqn ea onfd `ed miakekd

yiøëæ[hren fnx-]øîàpL ,øácìzneg z` epay laa iler iabl ¥¤©¨¨¤¤¡©
milyexi(eh c dingp),íé÷éæçî íéöçå äëàìna íéNò eðçðàå'©£©§Ÿ¦©§¨¨§¤§¨©£¦¦

,'íéáëBkä úàö ãò øçMä úBìòî ,íéçîøaipa jxc oi`y oeike ¨§¨¦¥£©©©©¥©¨¦
mzk`ln z` miwiqtn mpi` oke dlila mzk`lna weqrl mc`
xgyd zelrny onfd `ed meidy fnx df weqta yi ,mei ceran

.jli`e miakekd z`vn ligzn dlilde ,miakekd z`v cre
:`ziixad dtiqenøîBàåeixg`ly weqtd cer(fh c my)dingpy , §¥

mrl xn`,'äëàìî íBiäå øîLî äìélä eðì eéäå'dlila ,xnelk §¨¨©©§¨¦§¨§©§¨¨
wefig jkn yie .oipad zk`lna weqrp meiae ,miaie`d iptn xenyp
`xwp dk`lnd onf lky o`k x`ean ixdy ,x`azdy fnxl

`ne ,'mei' mya aezkd oeylaewqry xn`p mcewd weqtae xg
o`kn cenll yi ,miakekd z`v cre xgyd zelrn dk`lna

.dlild ligzne meid miizqn miakekd z`vay
`id ,`ziixaa mixen`d d`ixwd ipnfa dpc `xnbdy mcew

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac meiq z` zx`an'øîBàå' éàî- ©§¥
epnn cenll icka ipyd weqtd z` `ziixad dtiqed dn myl
oey`xd weqtdn xak ixd ,miakekd z`vn ligzn dlildy
yi ,miakekd z`v cr xgyd zelrn dk`lna ewqry ea xn`py
mc` ipa jxc oi` ixdy ,meid miizqn miakekd z`vay jkl fnx
,mei ceran mzk`ln z` miwiqtn mpi` oke ,dlila zepal

.xen`ke
,jk xnel `ziixad zpeek :`xnbd daiynàîéz éëådvxz m` - §¦¥¨

zn`ay xnele ,oey`xd weqtdn di`xd z` zegclàáøò ékî¦¦¨§¨
àLîLxak dngd zriwy onfn -,àeä àéìéìz`v onfn wx `le ¦§¨¥§¨

,miakekdeäðéàådnegd oipaa my micaerde -éëLçîceid - §¦§§©§§¦
zriwy xg`l dlila mzcear z` mikiynn ,xnelk ,mikiygn

,miakekd z`v cr ,dngdéîc÷îeligzdl minikyn eid oke - ©§§¦
s`y xn`pe] meid ligziy mcew xgyd zelrn mzcear z`
xg`ly dngd updn wx `l` xgyd zelra dpi` meid zlgzd
lvpdl icka dnegd ziipa z` xenbl exdiny meyn z`fe ,[okn
izn weqtdn cenll xyt` i` ok m`e ,mdl ewivdy miaie`dn

,`ziixad daiyn jk lr .dlild zligz `idàz[`ea-]òîLdn ¨§©
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המשך בעמוד רלב



xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc - zekxa(ipy meil)

:`xnbd dywn .mi`pzd ixaca e`vnpy zexizqa dpc `xnbd
øéàî éaøcà øéàî éaøc àéL÷,dfl df mixzeq xi`n iax ixac - ©§¨§©¦¥¦©§©¦¥¦

dipyd `ziixaay(:a lirl)dryn `ed rny z`ixw onfy xn`
z`v xg`l epiidc ,zezay iaxra mzit lek`l miqpkp mc` ipay

ziyilyd `ziixaa eli`e ,miakekd(my)rny z`ixw onfy xn`
.zeynyd oia mcew `idy odkd zliah zryn `ed

ici lr epyp el` zeziixa izy :`xnbd zvxznéàpz éøzipy-] §¥©¨¥
ewlgpy ,[mi`pzàaélà[ezhiy itl-].øéàî éaøcmi`pzd ,xnelk ©¦¨§©¦¥¦

onf zece` xi`n iax ly ezrc `id dn mdipia miwleg zeziixaa
`edy e` miakekd z`v xg`l wx ligzn `ed m` ,rny z`ixw

.zeynyd oia mcew xak ligzn
:`xnbd dywn cerøæòéìà éaøcà øæòéìà éaøc àéL÷iax ixac - ©§¨§©¦¡¦¤¤©§©¦¡¦¤¤

epzpynay ,dfl df mixzeq xfril`(.a lirl)z`ixw onfy xn`
epiidc 'oznexza lek`l miqpkp mipdkdy dryn' `ed rny

`ziixaa eli`e ,miakekd z`vn(:a lirl)dryn' `ed onfdy xn`
.zeynyd oia zrn epiidc ,'zezay iaxra meid ycwy

ici lr epyp `ziixade dpynd :`xnbd zvxznéàpz éøzipy-] §¥©¨¥
ewlgpy ,[mi`pzàaélà[ezhiy itl-].øæòéìà éaøc,xnelk ©¦¨§©¦¡¦¤¤

xfril` iax ly ezrc idn odipia zewleg `ziixade dpynd
cer e` miakekd z`va `id m` ,rny z`ixw onf zligz zece`

.zeynyd oia zligza ,okl mcew
:`xnbd zvxzn ceràîéà úéòaéàåayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

a xn`py dn ,jk z`fàLéøonf zligzy [dpynd zligza-] ¥¨
,'oznexza lek`l miqpkp mipdkdy dryn' rny z`ixwéaø åàì̈©¦

àéä øæòéìàx`eank `id ezrc `l` ,xfril` iax ixacn df oi` - ¡¦¤¤¦
dne .zezay iaxra meid ycwy dryn `ed onfdy ,`ziixaa
,mixacd jynd lr wx aqen ,'xfril` iax ixac' dpyna xn`py

.dpey`xd dxeny`d seq cr `ed rny z`ixw onf seqy
ziaxr ly rny z`ixw onf xfril` iax zrcly ,dpyna epipy

`edäøeîLàä óBñ ãò.dlild ly dpey`xd ©¨©§¨
zexeny`d .'zexeny`'l wlgzn dlildy epivn `xwnd oeyla
ly zg` dxnyn dpenn odn zg` lkay my lr jk ze`xwp
onwl `ziixaa] mi`pzd ewlgpe .'d iptl xiyle cearl mik`ln

(a"r)rax` dlila yi iax zrcly ,dlilay zexnynd xtqna [
.cala yly ozp iax zrcle ,zexnyn

seql xexa onf xeriy xfril` iax hwp `l recn zx`an `xnbd
oipna ezrc idn zx`an mb `id jk ab`e ,rny z`ixw onf

:`xnbd zl`ey .dlilay zexnyndøáñ÷ éàîxaeq dn -éaø ©¨¨©©¦
øæòéìà,dlilay zexnynd oipn iabløáñ÷ éàxaeq `ed m` - ¡¦¤¤¦¨¨©

ozp iax zrck(my)y ,ìL,äìélä éåä úBøîLî Ldlildy xnelk ¨Ÿ¦§¨¨¥©©§¨
rax` `ed dxnyn lk jxe`y `vnpe ,zexnyn ylyl wlgzn

ok m` ,[dlild ly zery dxyr mizy jezn] zeryàîéìdid - ¥¨
`ed rny z`ixw onfy yexita xnel elúBòL òaøà ãòseq cr - ©©§©¨

.dpey`xd dxeny`d zniizqn f`y ,dlild ly ziriaxd dryd
øáñ÷ éàåiax zrck xfril` iax(my)y ,,äìélä éåä úBøîLî òaøà §¦¨¨©©§©¦§¨¨¥©©§¨

,zery yly `ed dxnyn lk jxe`y `vnpeàîéìxnel el did - ¥¨
`ed rny z`ixw onfy yexitaìL ãòúBòL Ldryd seq cr - ©¨Ÿ¨

.dpey`xd dxeny`d ly dneiq zr edfy ,dlild ly ziyilyd
,'dpey`xd dxeny`d seq cr' `ed onfdy xfril` iax hwp recn

.eic xxean epi`y onf `edy
:`xnbd daiynøáñ÷ íìBòìy xfril` iax xaeq zn`a -ìLL §¨¨¨©¨Ÿ

,äìélä éåä úBøîLîseqy `vnpe ,`ziixaa oldl xen`k ¦§¨¨¥©©§¨
,ziriaxd dryd seqa `ed dpey`xd dxeny`dòîLî à÷ àäå§¨¨©§©

ïìonfd seq z` dlzy dna] xfril` iax eprinyn df xace ± ¨
`edy 'zery rax` cr' xn` `le ,dpey`xd dxeny`d seqa

,[xzei xexa xeriyàkéàc[yiy-]úBøîLîmik`ln ly,òé÷øa §¦¨¦§¨¨¨¦©
åocbpkàòøàa úBøîLî àkéàmipniqd mde ,ux`a zexnyn yi - §¦¨¦§¨§©§¨

mipniq mze` ici lre ,minyay zexnynd ly odipnfl [oldlc]
.rny z`ixw onf seq ribd m`d oigadl mc` lk leki

ote`a xfril` iax ixac mix`ean day ,`ziixa d`ian `xnbd
:xen`dàéðúc,`ziixaaìL ,øîBà øæòéìà éaøéåä úBøîLî L §©§¨©¦¡¦¤¤¥¨Ÿ¦§¨¨¥
äìélä,mik`ln ly zexnyn ylyl wlgzn dlild -ìòå ©©§¨§©

[zrae-],éøàk âàBLå àeä Ceøa LBãwä áLBé øîLîe øîLî ìk̈¦§¨¦§¨¥©¨¨§¥¨£¦
øîàpLycwnd zia oaxeg lr dinxi z`eapa(l dk dinxi),'ä' ¤¤¡©

,'eäåð ìò âàLé âBàL ,BìB÷ ïzé BLã÷ ïBònîe âàLé íBønîepiide ¦¨¦§©¦§¨§¦¥¨¦§©©¨¥
ylyne ,ezia oaxeg lr ela` jezn d"awd b`yi minyny
cenll yi ,weqta exn`py ['b`yi' 'be`y' 'b`yi'] db`yd zepeyl

db`y ,zeb`y yly b`ey 'dyiax siqen .xnyn lk lr zg`
,xfril`øácì ïîéñå,`ed el` zexnyna oigadl oniqd ± §¦¨©¨¨

ayäøîLîd,øòBð øBîç äðBLàød dxnynae,íé÷òBö íéáìk äiðL ¦§¨¨¦¨£¥§¦¨§¨¦£¦
d dxnynaeúøtñî äMàå Bnà éãMî ÷ðBé ÷Bðéz úéLéìL§¦¦¦¥¦§¥¦§¦¨§©¤¤

[zxacn-].dìòa íòmd ,`ziixaa xfril` iax xn`y el` mipniq ¦©§¨
.okl mcew `xnba exkfedy ux`ay zexnynd

zl`ey .mipniqd mixen dxnyna wlg dfi` lr zx`an `xnbd
:`xnbdáéLç à÷ éàîoiivn mipnf el` ±øæòéìà éaømipniqa ©¨¨¦©¦¡¦¤¤

zligz lr mixen mipniqd m`d ,xnelk .zexeny`l ozpy
zyely lka jxevd dyw jk oiae jk oiae .oteq lr e` ,zexeny`d

y meyn .mipniqdéàz` [m`-]áéLç à÷ úBøîLî úlçz[oiiv-] ¦§¦©¦§¨¨¨¦¦
l ,dyw ok m` ,el` mipniqa xfril` iaxäðBLàø äøîLî úlçz§¦©¦§¨¨¦¨

àðîéñ[oniq-],éì änìdxnynd zligz ixd ,oniq dl jixv recn ¦¨¨¨¨¦
dpey`xdàúøBà[axr-],àeäz`v zr `edy dlild zligz §¨

e .exikdl icka oniq jixv oi`e lkl xkipd onf edfe ,miakekdéà¦
z`áéLç à÷ úBøîLî óBñm` ,el` mipniqa xfril` iax [oiiv-] ¦§¨¨¨¦¦

l ,dyw ok,àðîéñ éì änì äðBøçà äøîLî óBñ,oniq el jixv recn ¦§¨¨©£¨¨¨¦¦¨¨
dpexg`d dxnynd seq onf ixdàîîé[mei-],àeäxnelk §¨¨

lkl xkipd onf edfe ,dpexg`d dxnynd seq `ed meid zligzy
.oniq jixv epi`e

epxaqy itk `ly] miey mipniqd oi`y i`ce `l` :`xnbd daiyn
seq lr mixen mleky e` dxnynd zligz lr mixen mleky

,[dxnyndàlàxfril` iaxáéLçl mipniqd z` [oiiv-]óBñ ¤¨¨¦¦
,äðBLàø äøîLî,xrep xengd f`y,äðBøçà äøîLî úlçúef`y ¦§¨¨¦¨§¦©¦§¨¨©£¨

,dlra mr zxtqn dy`e wpei wepizàúéòöîàc úéòöîàå- §¤§¨¦§¤§¨¦¨
mialkd f`y ,dlild zevg epiidc ,zirvn`d dxnynd rvn`le

.miwrev
:ztqep daeyzàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

áéLç à÷ úBøîLî óBñ eälekxfril` iax ozpy mipniqd lk ok` ± §¦§¨¨¨¦
,zexnynd seql mipniq mdàîéz éëåixd ,dywze xn`z m`e - §¦¥¨

d dxnynléøö àì äðBøçàCmeid zligz onf edf ixdy ,oniq zzl ©£¨Ÿ¨¦
,jk z`f ayiil yi ,lkl xkip xacdedpéî à÷ôð éàîìdfi`l - §©©§¨¦¨

,df oniqa jxev yi oipréø÷éîì`exwl izn zrcl -òîL úàéø÷ §¦§¥§¦©§©
zixgy lyéðâc ïàîì[akeyy inl-]ìôà úéáad`ex epi`e §©§¨¥§©¦¨¥

,meid ligzdyòîL úàéø÷ ïîæ òãé àìåzixgy lyúîéà §Ÿ¨©§©§¦©§©¥©
y ,oniqd liren df mc`l .[`ed izni`-]ïåékrnyiyäMàc ¥¨§¦¨

,Bnà éãMî ÷ðBé ÷Bðéúå dìòa íò úøtñîe meid ligzdy rciíe÷éì §©¤¤¦©§¨§¦¥¦§¥¦¥
éø÷éìå.rny z`ixw `xwie ezhinn cenri ± §¦§¥

b`ey d"awd xnyne xnyn lk lry lirl `ziixaa x`azd
:dry dze`a xne` `ed dn zx`an `xnbd .ix`k÷çöé áø øîà̈©©¦§¨

áøc déîMî ìàeîL øa,[ax mya-]ìLìòå ,äìélä éåä úBøîLî L ©§¥¦§¥§©¨Ÿ¦§¨¨¥©©§¨§©
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àlà ïøîà àì ,àðäk øa àaà 'ø øîà ,éøîàc àkéàå .da ïì úéì àîìòc éléî ìáà ,äøBú¨£¨¦¥§¨§¨¥¨¨§¦¨§¨§¦¨©©¨©©£¨Ÿ£¨¨¤¨
!éà÷ äåä àúøBàî !?éà÷ äåä àéìéìc àbìôa ,ãåãå .àîìòc éléî ïkL ìëå ,äøBú éøáãa§¦§¥¨§¨¤¥¦¥§¨§¨§¨¦§©§¨§¥§¨£¨¨¥¥§¨£¨¨¥
áøòa óLða" :áéúëc ?àeä àúøBà "óLð" éàäc éànîe ."äòeLàå óLpá ézîc÷" ,áéúëc¦§¦¦©§¦©¤¤¨£©¥¨¦©§©¤¤§¨¦§¦§¤¤§¤¤
àì íìBòî :(ãåc) øîà÷ éëä :àçà 'ø øîà ,àéòLBà 'ø øîà ."äìéôàå äìéì ïBLéàa ,íBé§¦©§¨©£¥¨¨©©£¨¨©©¨¨¦¨¨©¨¦¥¨Ÿ
Cìéàå ïàkî ,ñeñk íðîðúî äéä äìéì úBöç ãò :øîà àøéæ 'ø .äðéLa äìéì úBöç éìò øáò̈©¨©£©§¨§¥¨¥¨¨©©£©§¨¨¨¦§©§¥§¦¨§¥¨
Cìéàå ïàkî ,äøBú éøáãa ÷ñBò äéä äìéì úBöç ãò :øîà éMà áø .éøàk øabúî äéä̈¨¦§©¥©£¦©©¦¨©©£©§¨¨¨¥§¦§¥¨¦¨§¥¨
óLpäî ãåc íkiå" ,áéúëc !àeä àøôö "óLð" àä !?àeä àúøBà "óLð"å .úBçaLúå úBøéLa§¦§¦§¨§¤¤§¨¨¤¤©§¨¦§¦©©¥¨¦¥©¤¤
,éëä éà .àúøBà ãòå àúøBàî ,àì !?àéìéì ãòå àøôvî åàì éàî ,"íúøçîì áøòä ãòå§©¨¤¤§¨¢¨¨©¨¦©§¨§©¥§¨Ÿ¥§¨§©§¨¦¨¦
óLð ,eåä éôLð éøz :àáø øîà àlà !"áøòä ãòå áøòäî" Bà ,"óLpä ãòå óLpäî" áBzëì¦§¥©¤¤§©©¤¤¥¨¤¤§©¨¤¤¤¨¨©¨¨§¥¦§¥¨§©
àzLä !?úîéà àéìéìc àbìt òãé äåä éî ,ãåãå .àéìéì éúàå àîîé óLð ,àîîé éúàå àéìéì¥§¨§¨¥§¨¨§©§¨¨§¨¥¥§¨§¨¦¦£¨¨©©§¨§¥§¨¥©©§¨
?"úBöçk" éàî ,"íéøöî CBúa àöBé éðà äìélä úBöçk" áéúëc ,òãé äåä àì eðéaø äLî¤©¥Ÿ£¨¨©¦§¦©£©©§¨£¦¥§¦§¨¦©©£

éøa àLãe÷ déì øîàc àîéìéààlà !?àiîL én÷ à÷éôñ àkéà éî ,"úBöçk" àeä Cøîàã ¦¥¨§¨©¥§¨§¦©£¦¦¨§¥¨©¥§©¨¤¨§¨©
ãåcå !déì à÷tñî ,àîìà ."úBöçk" øîàå ,eäéà àúàå ,(àzLä ék) "úBöça" (øçîì) déì¥§¨¨©£¦©§¨§¨¨¦§¨©©£©§¨§©§¨¥§¨¦

ïåéëå ,ãåc ìL Búhnî äìòîì éeìz äéä øBpk :àãéñç ïBòîL 'ø øîà ,àðæéa øa àçà áø øîàc ,déì äåä àðîéñ ,ãåc !?òãé äåä£¨¨©¨¦¦¨¨£¨¥§¨©©©¨©¦§¨¨©¦§£¦¨¦¨¨¨§©§¨¦¦¨¤¨¦§¥¨
äìòL ïåék .øçMä ãenò äìòL ãò äøBza ÷ñBòå ãîBò äéä ãiî ,åéìàî ïbðîe Ba úáLBðå úéðBôö çeø àa ,äìéì úBöç òébäL¤¦¦©£©§¨¨©§¦§¤¤§©¥¥¥¨¦¨¨¨¥§¥©¨©¤¨¨©©©©¥¨¤¨¨
.äfî äæ eñðøtúäå eëì :íäì øîà .äñðøt ïéëéøö ìàøNé Enò ,Cìnä eðéðBãà :Bì eøîà ,Bìöà ìàøNé éîëç eñðëð øçMä ãenò©©©©¦§§©§¥¦§¨¥¤§¨§£¥©¤¤©§¦§¨¥§¦¦©§¨¨¨©¨¤§§¦§©§§¤¦¤
ìôBúéçàa íéöòBé ãiî .ãeãâa íëéãé eèLôe eëì :íäì øîà .Búéìeçî àlîúî øBaä ïéàå ,éøàä úà òéaNî õîBwä ïéà :Bì eøîà̈§¥©¤©§¦©¤¨£¦§¥©¦§©¥¥§¨¨©¨¤§¦§§¥¤¦§¦¨£¦©£¦¤
àáö øNå ,øúéáàå òãéBäé ïa eäéða ìôúéçà éøçàå" (áéúëc) ?àø÷ éàî :óñBé áø øîà .íéneúå íéøeàa ïéìàBLå ïéøãäðña ïéëìîðå§¦§¨¦§©§¤§¦§£¦§¦§¦¨©©¥©§¨¦§¦§©£¥£¦Ÿ¤§¨¨¤§¨¨§¤§¨¨§©¨¨
."íéäìàä øáãa (Léà) ìàLé øLàk ,íää íéîia õòé øLà ìôúéçà úöòå" :øîBà àeä ïëå ,õòBé äæ ¯ ìôBúéçà ."áàBé Cìnì©¤¤¨£¦¤¤¥§¥¥©£©£¦Ÿ¤£¤¨©©¨¦¨¥©£¤¦§©¦¦§©¨¡Ÿ¦
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ברכות. פרק ראשון - מאימתי דף ג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

כי עין בעין יראו, ב' פעמים עין, שהראיה דעין התחתון תהיה כמו הראיה דעין העליון, באופן דישר יחזו פנימו, שכל העניינים למטה 
יהיו כמו למעלה, כפי שיהיה בקרוב ממש, על-ידי משיח צדקנו.

ממאמר י"א טבת, תשכ"ז



ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc - zekxa(ipy meil)

jxvp df mrh :`xnbd daiynézãçaeltpy ,dycg daxega - §©§¦
`ly el`e ,mzligzn mirerx eidy itl mziipal jenq dizexiw
s`y `ziixad dycige ,eltiy yyg oi`e miwfge miycg md eltp
,dil` miqpkp oi` z`f lka ,ef daxega zletn yyg oi`y it lr

.cygd iptn
s` cyg ly mrhd jxvp recn dyw oiicr :`xnbd zl`ey

,dycg daxegadéì ÷etéúåqpkdl oi` df mrh `la mb ixd - §¦¥
dil`íeMîl da yeygl yiyïé÷éfî.ly mrhd :`xnbd daiyn ¦©¦¦

jxvp cygéøúadf ote`ay ,cgi miyp` ipy myl miqpkpyk - ¦§¥
miyp` ipyl miwifn mpi` micydy meyn ,miwifn yyg oi`
mdl xeq` df ote`a mby `ziixad dycige ,cgi mi`vnpd
jxevl eqpkpy mda ecygiy epiide ,cygd iptn ,daxegl qpkdl

.zepf
:`xnbd dywnéøúa éà,cgi miqpkpd miyp` ipya xaecn m` - ¦¦§¥
àkéì éîð ãLç,zepf myl eqpkpy mda ecygiy yyg oi` mb - £¨©¦¥¨

epipy cegi xeqi` iabl ixdy(:t oiyeciw)mr cgiizdl dleki dy`y
m`e ,`heg epi`e exiagn yiiazn mdn cg` lky iptn miyp` ipy

.llk mda ceygl oi` ok
xaecn :`xnbd zvxznúaéöéøôe éømivextd miyp` ipya - ¦§¥§¦¥

meyn ,dy` mr cgiizdl mdl xeq` mipy mdy s`y ,zeixra
md xy`k cyg mda jiiy ok lre ,dfn df miyiiazn mpi`y
oi`y s` ,dycg daxegl qpkdl mdl oi` jkle ,daxegl miqpkp

.miwifne zletn yyg da
zl`ey .ipyd mrhl `ziixad dkxved recn zx`an `xnbd

`edy ipyd mrhd jxvp recn :`xnbd,úìBtnä éðtîyiy ¦§¥©©¤
,okzqie eilr elti daxegd zexiwy yeygldéì ÷etéúåmb ixd - §¦¥

,daxegl qpkdl xeq` df mrh `laíeMîl yeygl yiyãLç ¦£¨
.ïé÷éfîe©¦¦

jxvp df mrh :`xnbd daiynéøúa,cgi miqpkpd miyp` ipya - ¦§¥
,miwifn yyg oi` df ote`ayéøLëemixyk md miyp` mze`e - §¥¥

ipyl xzen ixdy] cygl yeygl oi` okle ,`hg i`xik mirecie
mby `ziixad dycige ,[dy` mr cgiizdl s` mixyk miyp`
yiy itl ,[dycg dpi`y] daxegl qpkdl mdl xeq` df ote`a

.zletnl da yeygl
zl`ey .iyilyd mrhl `ziixad dkxved recn zx`an `xnbd

`edy iyilyd mrhd jxvp recn :`xnbd÷etéúå ,ïé÷éfnä éðtî¦§¥©©¦¦§¦
déì,daxegl qpkdl xeq` df mrh `la mb ixd -éðtîzeyygd ¥¦§¥
ly.úìBtîe ãLç£¨©¤

jxvp df mrh :`xnbd daiynézãç äaøeçada oi`y ,[dycg-] §§¨©§¦
,xen`ke ,zletn yygéøLëe éøúáeayk xaecne -qpkdl mi` ¦§¥§¥¥

,mda ecygiy yyg oi` df ote`ay ,mixyk miyp` ipy dkezl
,daxegl qpkdl mdl xeq` df ote`a mby `ziixad dycige

.miwifnl da yeygl yiy meyn
:`xnbd dywnéøúa éàxeq` recn ,miyp` ipya xaecn m` - ¦¦§¥

df ote`a ixd ,miwifn yyg iptn daxegl qpkdl mdléîð ïé÷éfî©¦¦©¦
àkéìmiwifn mpi` micydy x`azd ixdy ,miwifn yyg mb oi` - ¥¨

.cgi mi`vnpd miyp` ipyl
xaecn :`xnbd zvxznïîB÷îamiwifn ea miievny mewna - ¦§¨

df ote`ae ,cinzïðéLééç.mipyl elit` ewifiy miyyeg - ©§¦©
:miwifn yyg ly mrhd jxvp recn sqep ote`a zx`an `xnbd

àîéà úéòaéàå,jk z`f x`al lkez dvxz m`e -íìBòìxaecn §¦¨¥¥¨§¨
ãça,[cg` mc`a-]exaecnézãç äaøeça[dycg-]àøáãa éà÷c §©§§¨©§¦§¨¥§©§¨

,xirl uegn `idy xnelk ,dcya z`vnpd -íúäcmyy ± §¨¨
,daxeg dze`aàkéì ãLç íeMî,edecygiy yyg oi` -àäc ¦£¨¥¨§¨

àçéëL àì àøáãa äMàoke ,dcya didz dy`y ievn oi` ixdy - ¦¨§©§¨Ÿ§¦¨
,`id dycg `ldy zletn yyg oi`àkéà ïé÷éfî íeMîela` - ¦©¦¦¦¨

miwifnl yeygl yi.ecal dil` qpkp `edy oeik ,
zwelgn d`iane ,dlilay zexnynd xtqna oecl day `xnbd

:df oipra mi`pzïðaø eðz`ziixaa(b"d `"t `ztqez),úBøîLî òaøà ¨©¨¨©§©¦§¨

äìélä éåäwlg lk lry ,miey miwlg drax`l wlgzn dlild - ¨¥©©§¨
iptl dxiy ea xnele ea cearl mik`ln ly zxg` dveaw dpenn

md el` ,'dìL ,øîBà ïúð éaø .éaø éøácL.rax` `le od zexnyn ¦§¥©¦©¦¨¨¥¨Ÿ
:`xnbd zxxan .ozp iax ly exewn z` zx`an `xnbdéàî©

ïúð éaøc àîòèyiy xn`y ozp iax ly exewne enrh edn - ©£¨§©¦¨¨
z`f cnl ozp iax :`xnbd daiyn .cala zexnyn yly dlila

náéúëcoicna oercb znglna(hi f mihtey),Léà äàîe ïBòãb àáiå' ¦§¦©¨Ÿ¦§¥¨¦
,'äðBëézä úøBîLàä Làø ,äðçnä äö÷a Bzà øLà`ay xnelk £¤¦¦§¥©©£¤Ÿ¨©§¤©¦¨
e ,zirvn`d dxnynd zligza dpgnd dvwlàðzepipye - ¨¨

`ztqeza(my),ïéàoeyl jiiyàlà 'äðBëéz'kLiLdzenkäéðôì ¥¦¨¤¨¤¥§¨¤¨
äéøçàìe,mdy miey miwlg dylyl wlgzn dlildy gxkdae §©£¤¨

`idy dipyd dxnynd zligza `a oercbe ,zexnynd yly
.zirvn`d

:`xnbd zl`eyéaøåcvik ,dlila zexnyn rax` yiy xaeqy §©¦
iax zrcl :`xnbd daiyn .df weqt yxtiéàîdpeekd dn - ©

d zxeny`d','äðBëézdxnynl `id dpeekdúçà)äðBëéz(ä ïî ¦¨©©¦©¦¨
úBðBëézaLoi` ,xnelk .zeirvn`d zexnynd izyn zg` - ¤©¦

zexnynd izy `l` ,zg` dpekiz dxnyn `weec yiy gxkd
dxnynd oia odizyy meyn ,'zepekiz' ze`xwp zeirvn`d
dpgnd dvwl `a oercby aezkd zpeeke ,dpexg`l dpey`xd

.[odn efi` aezkd yxit `le] el` zexnynn zg` y`xa
:`xnbd zl`eyïúð éaøådpeekd ik okziy ef dprh lr dpri dn §©¦¨¨

daiyn .cala zg` dpekiz dpyiy `le ,zepekizd on zg`l
,iaxl xn`i ozp iax :`xnbdáéúk éîy`x' weqta aezk ike - ¦§¦

d zxeny`d'úBðBëézaL äðBëézeli` xnel weqtl did jky] ¦¨¤©¦
d zxeny`d' ,[zepekiz zexnyn izy yiy ezpeek dzid'äðBëéz¦¨

,áéúkgxkdae ,zg` dpekiz zxnyn wx yiy df oeyln rnyne §¦
.zexnyn yly `l` dlila oi`y

:`xnbd zxxan .iax ly exewn z` zx`an `xnbdéàîàîòè ©©£¨
éaøcrax` dlila yiy xn`y iax ly exewne enrh dn - §©¦

:`xnbd daiyn .zexnynéaø øîà ,énà éaø øîà ,à÷éøæ éaø øîà̈©©¦§¦¨¨©©¦©¦¨©©¦
áeúk ,éåì ïa òLBäé[weqt-]øîBà ãçà(aq hiw mildz)äìéì úBöç' §ª©¤¥¦¨¤¨¥£©§¨

,'E÷ãö éètLî ìò Cì úBãBäì íe÷àxne` jlnd cecy epiide ¨§¨©¦§§¥¦§¤
,dlild zevga mw `edyøîBà ãçà áeúëå(gnw hiw my)éðéò eîc÷' §¨¤¨¥¦§¥©

,'úBøeîLàzra ezpyn mw `edy xne` jlnd cecy epiide ©§
,dlild on zexnyn izy cer exzepyãöéë àäipy cgi miayiizn ¨¥©

y gxkda ,miaezkd,äìélä éåä úBøîLî òaøàmw xy`ky `vnpe ©§©¦§¨¨¥©©§¨
.zexnyn izy cer dlild on ex`yp ,zevga

:`xnbd zl`eyïúð éaøådn ,dlila zexnyn yly yiy xaeqd §©¦¨¨
ozp iax :`xnbd daiyn .ef di`x lr aiyi,òLBäé éaøk dì øáñ̈©¨§©¦§ª©

ïðúcdpyna(:h onwl),,øîBà òLBäé éaøly rny z`ixw onf ¦§©©¦§ª©¥
`ed zixgyìL ãòúBòL L,meidn ziyilyd dryd cr ±ïkL ©¨Ÿ¨¤¥

ãBîòì íéëìî CøcmzhinnìLaúBòL L.mw did cecy oeike ¤¤§¨¦©£§¨Ÿ¨
,meid zligzn miizry xg` wx enw mikln x`y eli`e zevga

,ezpyn enewa cec mdl mcw zery dnka oeayg `eapúéL¦
àéìéìcy -,xwead cr zevgn ,dlild zery yåceràîîéc ézøz §¥§¨§©§¥¦¨¨

e ,meid zligza miizry -eäì eåäzery dpeny od cgi el` ± ¨§
ly okxe`k odyúBøîLî ézLyly yiy ozp iax ly ezhiy itl] §¥¦§¨

cec xn` okle ,[zery rax` `id dxnyn lke dlila zexnyn
izya miklnl mcw ezpyn eneway ,'zexeny` ipir encw'
ipir encw'e 'mew` dlil zevg' ,miaezkd ipyy `vnp .zexnyn
j` ,zevga mw mpn`y ,df z` df mixzeq mpi` ,'zexeny`

.'zexeny`' ly onfa mikln x`y z` micwd
:sqep uexiz,øîà éLà áøcec mcw da ,dlild zevgn zn`a ©©¦¨©

ivg cere zg` dxnyn `l` oi` ,xwead cr ,ezpyn mewl
lke ,dlila zexnyn yly yi ozp iax zrcl ixdy] dxnyn
cr zevgny zery yy oze`y `vnpe ,zery rax` `id dxnyn

mewn lkn j` ,[dvgne dxnyn od ,xweadéîð àbìôe äøîLî¦§¨¨©§¨©¦
eäì eø÷ úBøîLîweqtd oeyla mi`xwp dvgne dxnyn mb - ¦§¨¨§
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המשך בעמוד רלג



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc - zekxa(iyily meil)

xn`py dne(my i"dc)ltezig` ixg`yäæ ,'òãéBäé ïa eäéða'§¨¨¤§¨¨¤
ïéøãäðñdid rciedi oa edipa ixdy ,lecbd oic zial dpeekd - ©§¤§¦

aezkd jynda xn`py dne .oixcdpqd y`x(my)elà ,'øúéáàå'§¤§¨¨¥
íéneúå íéøeàlr mda l`ey cec didy mineze mixe`l dpeekd - ¦§¦
.xzia` iciøîBà àeä ïëåxn`pdn df xac cenll yie -'a l`eny) §¥¥

(bk k'éúìtä ìòå éúøkä ìò òãéBäé ïa eäéðáe'rciedi oa edipa - §¨¨¤§¨¨©©§¥¦§©©§¥¦
epiide ,'izlt'e 'izxk' mi`xwpy mineze mixe`l mcew did
mil`ey okn xg`l wxe ,oixcdpqdn zeyx milhep dligzny
xkfedy xzia`y gxkda ok m`e ,egilvi m`d mineze mixe`a

oey`xd weqta(my i"dc)eci lr mil`eyy odkd `ed ,edipa xg`l
.mineze mixe`a
:sqei ax xxaníîL àø÷ð änìåmineze mixe`d ly'éúøk' §¨¨¦§¨§¨§¥¦

.'éúìô'emi`xwp md :x`ane'éúøk'meyníéúøBkLz` mikzeg - §¥¦§¥¦¤§¦
,íäéøácmeya epzyi `ly ,mixenbe mikezg mixac mixne`y ¦§¥¤

mi`xwpe .ote`'éúìt'meyníäéøáãa íéàìôenLmdixac - §¥¦¤§¨¦§¦§¥¤
.`lte qp jxca mixn`p

:sqei ax miiqnCk øçàå,xkfpd zevriizdd xcq xg`l wxe - §©©¨
weqta xkfed(my i"dc)Cìnì àáö øN'[`edy],'áàBéjilen `edy ©¨¨©¤¤¨

.dnglnd iyp` z` lreta
lirl xn`py dnl xewn d`ian `xnbd(:b)ielz did xepiky ,

:exxern dide cec ly ezhin lrnéøîàå ,àcà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©©¨§¨§¦
dìdf xacy ,mixne` yie -éàî ,éãéà áøc déøa ÷çöé áø øîà ¨¨©©¦§¨§¥§©¦¦©

àø÷,xepik ici lr xxerzn jlnd cec didy weqta fnxp okid - §¨
jlnd cec ixaca xn`py(h fp mildz)øBpëå ìápä äøeò éãBáë äøeò'¨§¦¨©¥¤§¦

,'øçM äøéòà'icFak [xxerzd-] dxEr' ,jk df weqt yexcl yie, ¨¦¨¨©¨§¦
laPd' dz` ize` xrd 'dxEr' ,miklnd x`yk dpiya cakzz l`e¨©¥¤
,xgyd z` xirn ip` 'xgW dxir`' ,izhin lr ielzd 'xFPke§¦¨¦¨¨©
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המשך בעמוד הה

izni`n` cenr c sc ± oey`x wxtzekxa
.ïéøãäðñ äæ òãéåäé ïá åäéðá:oic zia a` didyìò òãéåäé ïá åäéðáå øîåà àåä ïëå

.éúìôä ìòå éúøëäm` mil`ey k"g`e zeyx milhep dligzay mdl mcewe oey`x

:egilvi.íéîåúå íéøåà åìà øúéáàåzngln cr xzia`a l`yp did cec ini lky

mler xcqa 'ixn`ck el dzlre wecv l`ye el dzlr `le xzia` l`yy melya`

:dpedkd on f` wlzqpe.íäéøáã úà íéúøåëù
ezgti `ly mixenbe miaevw mixac mixne`y

:etiqei `le.áàåé êìîì àáö øùiyp` jiledl

:dnglnd.àø÷ éàîdlrnl ielz did xepkc

:exxerne ezhnn.éãåáë äøåòicakzz l`

:mikln x`yk dpiya.øçù äøéòàx`y

xxern ip`e oxxern xgyd mikln:xgyd z`

.äòøô éðéðâèöà åòèé àîùoiekl rcei ip` m`

mcewe dryd oiekl mircei mpi` md dryd

`l oiicre ribdy mixeaq edi zevg ribiy

aeh jkld `ed i`ca dyn exn`ie dknd d`a

:rcei ipi` oeyl feg`l.øî øîàãjxc zkqna

:ux`.æçàúå:jixaca lykpe fg`p `dzøñéìú
.øñáøà éäâðzxgnle xyr dyly xary lil

:xyr drax` ribi.íãá úåëìëåìî éãé
xedh m` `nh m` dcp mc el ze`xn miypdy

:dy`a xedh mc ze`xn yiy.øéôùáå`ed

mixevp xyade micibde zenvrdy cled xer

ini eilr zayei dy`dy xity yie .ekeza

'qnae mwexnd df df i`e dxdh inie d`neh

min `ln xity yie dl yxtn (a ck sc) dcp

z`neh eilr ayil cle aeyg epi`y mce

:dzxdh inie zclei.àéìùáåoi` (.ek my) opzc

akey cledy yeal oink `ede cle `la `ily

oi` (my) `ipze f"rla xec"ihye oixewe dkeza

axr ly hegk dzlgze gthn dzegt `ily

eiptl dze` oi`ian eide qenxezk dteqe

zck dieyr m`e xeriyk da yi m` ze`xl

genpe dkeza cle didy dpwifgpy `ily

:e`l m` dxdhe d`neh ini eilr ayzeéúéëæ
.éúáééçå:'eytp ipice zepenn ipica jiiy

.éúøäèå éúàîè:dxdhe d`neh zeklda
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:a`lk epnn `vie dkf envr oihwnìàéðã àìà
.åîùedpyne (b a l`eny) xne` cg` mewna

xg` mewnae 'ebe lap zy` libia`l a`lk
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eda a` didy axd z`:ze`xéúðîàä àìåì
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`nize .i"yx yxit jk mineze mixe` epiid edipa xg` xkfedy xzia` k"` .edipa xg`
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meya weqtd df oi` rciedi oa edipa qxhpewd
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.ïéøãäðñ äæ òãéåäé ïá åäéðá:oic zia a` didyìò òãéåäé ïá åäéðáå øîåà àåä ïëå
.éúìôä ìòå éúøëäm` mil`ey k"g`e zeyx milhep dligzay mdl mcewe oey`x

:egilvi.íéîåúå íéøåà åìà øúéáàåzngln cr xzia`a l`yp did cec ini lky

mler xcqa 'ixn`ck el dzlre wecv l`ye el dzlr `le xzia` l`yy melya`

:dpedkd on f` wlzqpe.íäéøáã úà íéúøåëù
ezgti `ly mixenbe miaevw mixac mixne`y

:etiqei `le.áàåé êìîì àáö øùiyp` jiledl

:dnglnd.àø÷ éàîdlrnl ielz did xepkc

:exxerne ezhnn.éãåáë äøåòicakzz l`

:mikln x`yk dpiya.øçù äøéòàx`y

xxern ip`e oxxern xgyd mikln:xgyd z`

.äòøô éðéðâèöà åòèé àîùoiekl rcei ip` m`

mcewe dryd oiekl mircei mpi` md dryd

`l oiicre ribdy mixeaq edi zevg ribiy

aeh jkld `ed i`ca dyn exn`ie dknd d`a

:rcei ipi` oeyl feg`l.øî øîàãjxc zkqna

:ux`.æçàúå:jixaca lykpe fg`p `dzøñéìú
.øñáøà éäâðzxgnle xyr dyly xary lil

:xyr drax` ribi.íãá úåëìëåìî éãé
xedh m` `nh m` dcp mc el ze`xn miypdy

:dy`a xedh mc ze`xn yiy.øéôùáå`ed

mixevp xyade micibde zenvrdy cled xer

ini eilr zayei dy`dy xity yie .ekeza

'qnae mwexnd df df i`e dxdh inie d`neh

min `ln xity yie dl yxtn (a ck sc) dcp

z`neh eilr ayil cle aeyg epi`y mce

:dzxdh inie zclei.àéìùáåoi` (.ek my) opzc

akey cledy yeal oink `ede cle `la `ily

oi` (my) `ipze f"rla xec"ihye oixewe dkeza

axr ly hegk dzlgze gthn dzegt `ily

eiptl dze` oi`ian eide qenxezk dteqe

zck dieyr m`e xeriyk da yi m` ze`xl

genpe dkeza cle didy dpwifgpy `ily

:e`l m` dxdhe d`neh ini eilr ayzeéúéëæ
.éúáééçå:'eytp ipice zepenn ipica jiiy

.éúøäèå éúàîè:dxdhe d`neh zeklda

.úùåáéôîoi`veid dkld ixaca [zyea itn]

dreh didy minrty cecl zyea did eitn

:zirh el xne` `ede.êëéôìcec didy zekfa

:a`lk epnn `vie dkf envr oihwnìàéðã àìà
.åîùedpyne (b a l`eny) xne` cg` mewna

xg` mewnae 'ebe lap zy` libia`l a`lk

`) minid ixaca libia`l l`ipc ipyde xne`

:(b.úùåáéôî éðô íéìëî äéäùmilkn a` lk

eda a` didy axd z`:ze`xéúðîàä àìåì
.'ä áåèá úåàøìenk jz`xin ipecxh xak

'd zlgpa gtzqdn meid ipeyxb ik xn`py

:(ek ` l`eny) 'ebe cear jl xn`lìò ãå÷ð
.àìåìz` zhrnn `idy dcewpd z` yexcl
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:zniiwzn dghadd oi`y mxeb.äðåùàø äàéá:ryedi inia e`ay.äééðù äàéá:`xfr inia laa zelbn elrykåéä íééåàø.ñð íäì úåùòéì:dnx cia `eal.àèçä íøâù àìà
:oexg`d yeixcle yexeyg`le yxekl mdl ecarzyp qxt ikln ini lke yxek zeyxa `l` ekld `le.åäì àøéáñ ïàîë íéîëç:dxeza xen`d jakya zernyna'øë éà

.åäì àøéáñ øæòéìà:xg`n dfe micwn df akyle jlil oiwqer mc` ipay onf lk jakya dil zi`c.øæòéìà 'øë åøîéìoyil ezrcy lk i`cec dpey`xd dxeny`d seq xn`c

:oyie aky xak
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eid mineze mixe` ok m` mdl mcew did xnelk izltd lre izxkd lr rciedi

`nize .i"yx yxit jk mineze mixe` epiid edipa xg` xkfedy xzia` k"` .edipa xg`

xir aepa ebxdp mleky xg` odk did `ly cec inia did odk xzia`c `hiyt eyexitl

zqxibl cere .dilr di`x jixv dnle mipdkd

meya weqtd df oi` rciedi oa edipa qxhpewd

ewn'i`ck mz epiax [qixb] (yxtn) jkl .m

df edipa oa rciedi ltezig` ixg`e (f"k `"dca)

lr rciedi oa edipae xne` `ed oke oixcdpq

epiid izlte izxkc z"x 'ite izltd lre izxkd

izlte ozn`l mdixac oizxeky oixcdpq

.oic ziaay `lten enk d`xeda mi`lteny

oa edipan edipa oa rciedi hiyt ikid z"`e

ike did eia` mewn `lnn `nzqnc l"ie .rciedi

:mdn did `ed mb oixcdpqn did eia`c ikid
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ברכות. פרק ראשון - מאימתי דף ד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

על־ידי ההנהגה על־פי התורה, שנקראת "תורת חיים", ומצוותיה שעליהם נאמר "וחי בהם", מתאחדים עם "אלוקים חיים".
משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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.åäì àøéáñ ìàéìîâ ïáøë éàållka yie miakey mc` ipay onf lk jakya dil rnync

:dlild lk dfdåøîéì.â"øë:xgyd cenr cr.äøéáòä ïîyiy zedy lr jenqi `ny

:`ipzck el.àòîé÷:hrn.äðéù ñðåà íåùîewwfed minkg ixac lr xearl eztwezd

:xzei exidfdl.øîàã ïàîî:(:fk sc) xgyd zltz 'ta onwl.ù"÷ àøå÷ øî øîàly

:lltzn k"g`e dlgz ziaxr'øì äéì òééñî
.ïðçåédltz jk xg`e y"w inp ziaxr xn`c

oa ryedi 'xk `lce .dltzl dle`b jenqiy ick

:y"w jk xg`e dltz xn`c iel.êîåñä äælke

zixgya mixvn zle`b xwirc zixgyc oky

l`xyi ipa e`vi gqtd zxgnn aizkck ded

cec dfnx dltzl dle`b zkinqe (bl xacna)

(hi mildz) il`ebe ixev 'd aizkc mildz xtqa

'ixn`e (k my) dxv meia 'd jpri dil jinqe

dle`b jneq epi`y in (`"t) inlyexi zekxaa

`ay jln ly eade`l dnec `ed dnl dltzl

e`vne jlnd `vi jln ly egzt lr wtce

axwn mc` didi `l` biltd `ed s` biltdy

ly oiqelwe zegayza edvxne eil` d"awdl

aexw ecerae eil` axwzn `ede mixvn z`ivi

:eikxv reazl el yi eil`.íåð÷ú òöîàáoia

xaq `wc mei ly zeltz lk epwz y"w ipy

:y"wl zncew ziaxr zltzàì àúøåàî äìåàâ
.éåä`aiyg `l `zxe`c dle`b jklid

:dltz zkinq dlr ixecd`lù"÷ äîé÷ äî
.äìôú ë"çàåirac ecen edlek zixgyac

:jnqn.íéîòô ùìù:zeltz yly cbpkúéàã
.éúøú äéázpkd gay ea yie z"ia s"l`a iz`c

:ig lkl oefn.éëä åìéôào"ep wiqtdy it lr s`

fnxe xfg dfnxl da` `le day dlitp iptn
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áãì,íäéøz`f exn`y epiideíãà àäé àlL éãke jldnïî àá §¦§¥¤§¥¤Ÿ§¥¨¨¨¦

e ,áøòa äãOä`ed ekxcaøîBà,envrlàòîé÷ ìëBàå éúéáì Cìà ©¨¤¨¤¤¥¥¥§¥¦§©¦§¨
òîL úàéø÷ àø÷à Ck øçàå ,àòîé÷ ïLéàå àòîé÷ äzLàå§¤§¤¦§¨§¦©¦§¨§©©¨¤§¨§¦©§©

e ,ìltúàåok dyer `edy jeznàöîðå ,äðéL BzôèBç`edyïLé §¤§©¥©§¥¨§¦§¨¨¥
,äìélä ìkexn` okle .lltzn epi`e rny z`ixw `xew epi`e ¨©©§¨

oi` jk ici lry ,zevg mcew rny z`ixw `exwl yiy minkg
,xwead cr dpiy epthgze oyie lk`i rny z`ixw mcewy yeygl
mcew oeyile lek`ln rpnp `ed ,mcwen dz`ixw onfy jezny

.dpnf xeari jk ci lr `ny d`ixwd
:`ziixad dtiqenìáày ,`id die`xd jxcdäãOä ïî àa íãà £¨¨¨¨¦©¨¤

,áøòa`ed cineúBø÷ì ìéâø íà ,úñðkä úéáì ñðëðdxeza ¨¤¤¦§¨§¥©§¤¤¦¨¦¦§
azkayì ìéâø íàå ,àøB÷úBðLzeipynòîL úàéø÷ àøB÷å ,äðBL ¥§¦¨¦¦§¤§¥§¦©§©

e ,ìltúîee ezial jled okn xg`lCøáîe Bzt ìëBà.oefnd zkxa ¦§©¥¥¦§¨¥
:`ziixad zniiqn.äúéî áéiç íéîëç éøác ìò øáBòä ìëå§¨¨¥©¦§¥£¨¦©¨¦¨
:`xnbd zl`eyàzëec ìëa àðL éàîlka xacd dpey dna - ©§¨§¨§¨

,minkg zexifb ea exn`py mewnäúéî áéiç éðz÷ àìc`ly ± §Ÿ¨¨¥©¨¦¨
,dzin aiig odilr xaerdy my epipyéðz÷c àëä àðL éàîe- ©§¨¨¨§¨¨¥
mdixac lr xaerdy epipy o`k eli`e.äúéî áéiç©¨¦¨

:mivexiz ipy zvxzn `xnbdàîéà úéòaéàlkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨
xzei exidfdl `ziixad dkxved o`k `weec ,jk z`f ayiil

,zenewn x`yan,äðéL ñðBà àkéàc íeMîyi eppipra ,xnelk ¦§¦¨¤¥¨
mcew oyiie minkg ixac lr xeari ezetiir zngny yeygl

.xzei exidfdl ekxved jkle ,rny z`ixwàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨
ixac lr xaerd lky `ziixaa xn`py dn ,ayiil lkez dvxz
d`ae ,'lltzne' mcew xn`py dn lr aqen ,dzin aiig minkg

`ziixadøîàc ïànî é÷etàìxne`d zrcn `ivedl -(:fk oldl) §©¥¦©§¨©
yúéáøò úlôzwx `idäáBçc ïì òîLî à÷ ,úeLøepl drinyn ± §¦©©§¦§¨©§©¨§¨

.dzin aiig jk lr xaerde ,daeg `id ziaxr zlitzy `ziixad
øî øîà,axra dcyd on `a mc` ,`ziixaa lirl `aed -àøB÷ ¨©©¥

òîL úàéø÷dligzåjk xg`.ìltúî §¦©§©§¦§©¥
z` jenql epiidc ,'dlitz'l 'dle`b' jenql yi zixgy zlitza
zlitzl ,'l`xyi l`b' zkxa ,rny z`ixw ly dpexg`d dkxad
yi ziaxra mb m`d dpc `xnbd .mdipia wiqtdl `le ,dcinrd

ef `ziixa :`xnbd zxne` .dlitzl dle`b jenqldéì òéiñî§©©¥
[el zriiqn-],àaä íìBòä ïa eäæéà ,ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøì§©¦¨¨§¨©©¦¨¨¥¤¤¨¨©¨
CîBqä äæzkxaäleàb,ziaxr ly [l`xyi l`b-]älôúì ¤©¥§¨¦§¦¨

[dcinrd zlitzl-].úéáøò ìLeli`e,øîBà éåì ïa òLBäé éaø ¤©§¦©¦§ª©¤¥¦¥
íeðwz òöîàa úBlôzoia meid zelitz lk z` epwiz minkg ± §¦¨¤§©¦§

yiy epiide ,ziaxr ly rny z`ixwl zixgy ly rny z`ixw
`ziixad oeylne .rny z`ixw `exwl jk xg`e ziaxr lltzdl
yiy opgei iax ixack x`ean ,'lltzne rny z`ixw `xew'
.iel oa ryedi iax ixack `lye ,dlitzl rny z`ixw micwdl

:`xnbd zxxanéâìôî à÷ éàîaiaxe opgei iax ewlgp dna - §©¨¦§§¦
:`xnbd daiyn .iel oa ryediàø÷ àîéà úéòa éàdvxz m` - ¦¨¥¥¨§¨

e ,aezkd zyxca ewlgpy xn`zàîéà úéòaéàdvxz m`e - ¦¨¥¥¨
a ewlgpy xn`z.àøáñ§¨¨

:`xnbd zx`anàîéà úéòaéàa ewlgpy,øáñ ïðçBé éaøc ,àøáñ ¦¨¥¥¨§¨¨§©¦¨¨¨©
éåä éîð àúøBàî äleàbl`xyil dle`b dzid gqt lila mb - §¨¥§¨©¦¨¥

,z`vl zeyx mixvnd mdl epzp dlila xaky ,mixvnnàlà¤¨
yàøôö ãò àlà àéåä àì àúéélòî äleàbdlern dle`b - §¨§©§¨¨Ÿ©§¨¤¨©©§¨

lr ,dlila mb dle`b dzidy oeik .xwead cr dzid `l dnilye
.dlila mb dlitzl dle`b jenql yi ok,øáñ éåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦¨©

àøôvî àlà àéåä àìc ïåék,xwead cr dle`bd dzid `ly oeik - ¥¨§Ÿ©§¨¤¨¦©§¨
,mixvnn e`vi xweaa wxyàúéélòî äleàb àéåä àìzle`b oi` ± Ÿ©§¨§¨§©§¨¨

dlila jxev oi` ok lre ,dnilye dlern dle`b zaygp dlild
.dlitzl dle`b jenql

:`xnbd dkiynnàø÷ àîéà úéòaéàåewlgpy xn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨§¨
,aezkd zyxcaáéúëc ,eLøc ãçà àø÷î íäéðLexn`py - §¥¤¦§¨¤¨¨§¦§¦

rny z`ixw zyxta(f e mixac),'Eîe÷áe EaëLa',ewlgp jkaeéaø §¨§§§¤©¦
,øáñ ïðçBéqtdf weäî ,äîé÷ì äáéëL Léwîd onfay myk -äîéw ¨¨¨©©¦§¦¨§¦¨©¦¨
`ed xcqd,älôz Ck øçàå òîL úàéø÷lkd zixgya ixdy §¦©§©§©©¨§¦¨
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.dlitzd on xzei

:opgei iax lr dywn `xnbdáéúîdywd -,àðéáøc déøa øî ¥¦©§¥§©¦¨
dpyna epipy(.`i oldl),Cøáî áøòamc`däéðôì íézLizy - ¨¤¤§¨¥§©¦§¨¤¨

,'mler zad`'e 'miaxr aixrn' mdy ,rny z`ixw iptl zekxa
,äéøçàì íézLe.'epaikyd'e 'l`xyi l`b' mdeéòa úøîà éàå §©¦§©£¤¨§¦¨§©¨¥

CBîñì,ziaxra mb dlitzl dle`b jenql jixvy zxn` m`e - ¦§
Cîñ à÷ àì àäjneq epi` ixd -øîéîì éòa àäc ,älôúì äleàb ¨Ÿ¨¨¥§¨¦§¦¨§¨¨¥§¥©

zkxa z` xnel eilr ixdy -'eðáékLä'l`b' zkxa xg`l ©§¦¥
,dlitzl dle`b oia dwiqtn ef dkxae ,dpyna x`eank ,'l`xyi
iax ixacke ,dlitzl dle`b jenql jxev oi` ziaxray gxkdae

.iel oa ryedi
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -ïðaø eðéwúc ïåékoeik - ¨§¦¥¨§©¦©¨¨

xnel minkg epwizyàéîc àzëéøà äleàâk ,'eðáékLä'ef ixd - ©§¦¥¦§¨£¦§¨©§¨
l`b' zkxal jyndk `id ef dkxa ,xnelk ,dkex` dle`bk
aygp oiicr ,dcinrd zlitzl dpia zxn`p `idy s`e ,'l`xyi

.dlitzl dle`b jneq lltzndy xacd
:df uexizk `xnbd dgikenéëä àîéz àì éàcxn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦

jenql jxev oi` ziaxray o`kn gken ok`y xn`z `l` ,ok
a mb `ld ,iel oa ryedi iax ixacke dlitzl dle`búéøçL,dyw ©£¦

éîñ éöî éëéäC,dlitzl dle`b jenql mc` leki cvik -øîà àäå ¥¦¨¥¨¥§¨¨©
älçza ,ïðçBé éaødlitzd iptl -øîBàlltzndçzôz éúôN 'ä' ©¦¨¨©§¦¨¥§¨©¦§¨
'LzNdY ciBi itE(fi `p mildz),eóBqáìdlitzd xg`le -øîBà àeä ¦©¦§¦¨¤§©¥

éô éøîà ïBöøì eéäé''il`be ixEv 'd ,Liptl iAl oFibde(eh hi mildz). ¦§§¨¦§¥¦§¤§¦¦§¨¤¦§Ÿ£¦
'd' weqta dlitzl l`xyi l`b zkxa oia wiqtn `edy oeike
micen lkd `lde ,dlitzl dle`b jneq epi` ,'gYtY iztU§¨©¦§¨

.dlitzl dle`b jenql yi zixgyayàlà,xnel epilr gxkda ¤¨
yíúä,zixgyaøîéîì ïðaø eðéwúc ïåékminkg epwizy oeik - ¨¨¥¨§©¦©¨¨§¥©

weqtd z` dlitzd iptl xnelàzëéøà älôúk ,'çzôz éúôN 'ä'§¨©¦§¨¦§¦¨£¦§¨
àéîc,dlitzdn wlg `ed weqtdy ,dkex` dlitzk ef ixd - ©§¨

ok m`e ,dlitzl dle`b jnqy `vnpeéîð àëä,ziaxra ,o`k mb - ¨¨©¦
,àéîc àzëéøà äleàâk ,'eðáékLä' øîéîì ïðaø eðéwúc ïåék`vnpe ¥¨§©¦©¨¨§¥©©§¦¥¦§¨£¦§¨©§¨

.dlitzl dle`b jnqy
:'`ad mlerd oa' `ed eze` miiwndy ,sqep oipr d`ian `xnbd

øîBàä ìk ,àðéáà [øa] (éáø øîà) øæòìà éaø øîàxenfnd z` ¨©©¦¤§¨¨©£¦¨¨¨¥
(dnw mildz)'ãåãì äläz'['ixy`' dpeknd]ìL íBé ìëa,íéîòt L §¦¨§¨¦§¨¨Ÿ§¨¦

.àaä íìBòä ïa àeäL Bì çèáeî§¨¤¤¨¨©¨
:`xnbd zxxanàîòè éàî`id dn ,xnelk ,xacd mrh dn - ©©£¨
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ברכות. פרק ראשון - מאימתי דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

חיי הצדיק אינם חיים בשריים כי אם חיים רוחניים שהם אמונה ויראה ואהבה.
לקוטי שיחות ויחי חלק ג



רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc - zekxa(iyily meil)

eäì àøéáñ ìàéìîb ïaøk éàå,l`ilnb oaxk mixaeq minkg m`e - §¦§©¨©§¦¥§¦¨§
,dlild lk epiide ,miakey mc` ipay onf lk eyexit 'jakya'y

eøîéì[exn`iy-],ìàéìîb ïaøkcr rny z`ixw `exwl xyt`y ¥§§©¨©§¦¥
.xgyd cenr dlriy

:`xnbd daiyníìBòìminkgeäì àøéáñ ìàéìîb ïaøkzernyna §¨§©¨©§¦¥§¦¨§
cr rny z`ixw `exwl xyt` dxezd one ,'jakyae' aezkd

,xgyd zelréøîà à÷c àäåwx dpnfy exn`y dne -,úBöç ãò §¨§¨¨§¦©£
exfby dxifb `ed,äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì éãkevx `ly §¥§©§¦¤¨¨¨¦¨£¥¨

`ny eyygy ,dlild lk `exwl zedy el yiy jk lr jenqiy
.d`ixwd onf z` ciqtie ixnbl dlild xeari jk ici lr

oke ,minkg ly mnrh edfy x`ean da `ziixa d`ian `xnbd
:xen`d yygd edn da x`eanàéðúãk,`ziixaa epipyy itk - ¦§©§¨

íéîëç,zevg mcew rny z`ixw `exwl eeivyeNòjkaâééñ £¨¦¨§¨
áãì,íäéøz`f exn`y epiideíãà àäé àlL éãke jldnïî àá §¦§¥¤§¥¤Ÿ§¥¨¨¨¦

e ,áøòa äãOä`ed ekxcaøîBà,envrlàòîé÷ ìëBàå éúéáì Cìà ©¨¤¨¤¤¥¥¥§¥¦§©¦§¨
òîL úàéø÷ àø÷à Ck øçàå ,àòîé÷ ïLéàå àòîé÷ äzLàå§¤§¤¦§¨§¦©¦§¨§©©¨¤§¨§¦©§©

e ,ìltúàåok dyer `edy jeznàöîðå ,äðéL BzôèBç`edyïLé §¤§©¥©§¥¨§¦§¨¨¥
,äìélä ìkexn` okle .lltzn epi`e rny z`ixw `xew epi`e ¨©©§¨

oi` jk ici lry ,zevg mcew rny z`ixw `exwl yiy minkg
,xwead cr dpiy epthgze oyie lk`i rny z`ixw mcewy yeygl
mcew oeyile lek`ln rpnp `ed ,mcwen dz`ixw onfy jezny

.dpnf xeari jk ci lr `ny d`ixwd
:`ziixad dtiqenìáày ,`id die`xd jxcdäãOä ïî àa íãà £¨¨¨¨¦©¨¤

,áøòa`ed cineúBø÷ì ìéâø íà ,úñðkä úéáì ñðëðdxeza ¨¤¤¦§¨§¥©§¤¤¦¨¦¦§
azkayì ìéâø íàå ,àøB÷úBðLzeipynòîL úàéø÷ àøB÷å ,äðBL ¥§¦¨¦¦§¤§¥§¦©§©

e ,ìltúîee ezial jled okn xg`lCøáîe Bzt ìëBà.oefnd zkxa ¦§©¥¥¦§¨¥
:`ziixad zniiqn.äúéî áéiç íéîëç éøác ìò øáBòä ìëå§¨¨¥©¦§¥£¨¦©¨¦¨
:`xnbd zl`eyàzëec ìëa àðL éàîlka xacd dpey dna - ©§¨§¨§¨

,minkg zexifb ea exn`py mewnäúéî áéiç éðz÷ àìc`ly ± §Ÿ¨¨¥©¨¦¨
,dzin aiig odilr xaerdy my epipyéðz÷c àëä àðL éàîe- ©§¨¨¨§¨¨¥
mdixac lr xaerdy epipy o`k eli`e.äúéî áéiç©¨¦¨

:mivexiz ipy zvxzn `xnbdàîéà úéòaéàlkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨
xzei exidfdl `ziixad dkxved o`k `weec ,jk z`f ayiil

,zenewn x`yan,äðéL ñðBà àkéàc íeMîyi eppipra ,xnelk ¦§¦¨¤¥¨
mcew oyiie minkg ixac lr xeari ezetiir zngny yeygl

.xzei exidfdl ekxved jkle ,rny z`ixwàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨
ixac lr xaerd lky `ziixaa xn`py dn ,ayiil lkez dvxz
d`ae ,'lltzne' mcew xn`py dn lr aqen ,dzin aiig minkg

`ziixadøîàc ïànî é÷etàìxne`d zrcn `ivedl -(:fk oldl) §©¥¦©§¨©
yúéáøò úlôzwx `idäáBçc ïì òîLî à÷ ,úeLøepl drinyn ± §¦©©§¦§¨©§©¨§¨

.dzin aiig jk lr xaerde ,daeg `id ziaxr zlitzy `ziixad
øî øîà,axra dcyd on `a mc` ,`ziixaa lirl `aed -àøB÷ ¨©©¥

òîL úàéø÷dligzåjk xg`.ìltúî §¦©§©§¦§©¥
z` jenql epiidc ,'dlitz'l 'dle`b' jenql yi zixgy zlitza
zlitzl ,'l`xyi l`b' zkxa ,rny z`ixw ly dpexg`d dkxad
yi ziaxra mb m`d dpc `xnbd .mdipia wiqtdl `le ,dcinrd

ef `ziixa :`xnbd zxne` .dlitzl dle`b jenqldéì òéiñî§©©¥
[el zriiqn-],àaä íìBòä ïa eäæéà ,ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøì§©¦¨¨§¨©©¦¨¨¥¤¤¨¨©¨
CîBqä äæzkxaäleàb,ziaxr ly [l`xyi l`b-]älôúì ¤©¥§¨¦§¦¨

[dcinrd zlitzl-].úéáøò ìLeli`e,øîBà éåì ïa òLBäé éaø ¤©§¦©¦§ª©¤¥¦¥
íeðwz òöîàa úBlôzoia meid zelitz lk z` epwiz minkg ± §¦¨¤§©¦§

yiy epiide ,ziaxr ly rny z`ixwl zixgy ly rny z`ixw
`ziixad oeylne .rny z`ixw `exwl jk xg`e ziaxr lltzdl
yiy opgei iax ixack x`ean ,'lltzne rny z`ixw `xew'
.iel oa ryedi iax ixack `lye ,dlitzl rny z`ixw micwdl

:`xnbd zxxanéâìôî à÷ éàîaiaxe opgei iax ewlgp dna - §©¨¦§§¦
:`xnbd daiyn .iel oa ryediàø÷ àîéà úéòa éàdvxz m` - ¦¨¥¥¨§¨

e ,aezkd zyxca ewlgpy xn`zàîéà úéòaéàdvxz m`e - ¦¨¥¥¨
a ewlgpy xn`z.àøáñ§¨¨

:`xnbd zx`anàîéà úéòaéàa ewlgpy,øáñ ïðçBé éaøc ,àøáñ ¦¨¥¥¨§¨¨§©¦¨¨¨©
éåä éîð àúøBàî äleàbl`xyil dle`b dzid gqt lila mb - §¨¥§¨©¦¨¥

,z`vl zeyx mixvnd mdl epzp dlila xaky ,mixvnnàlà¤¨
yàøôö ãò àlà àéåä àì àúéélòî äleàbdlern dle`b - §¨§©§¨¨Ÿ©§¨¤¨©©§¨

lr ,dlila mb dle`b dzidy oeik .xwead cr dzid `l dnilye
.dlila mb dlitzl dle`b jenql yi ok,øáñ éåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦¨©

àøôvî àlà àéåä àìc ïåék,xwead cr dle`bd dzid `ly oeik - ¥¨§Ÿ©§¨¤¨¦©§¨
,mixvnn e`vi xweaa wxyàúéélòî äleàb àéåä àìzle`b oi` ± Ÿ©§¨§¨§©§¨¨

dlila jxev oi` ok lre ,dnilye dlern dle`b zaygp dlild
.dlitzl dle`b jenql

:`xnbd dkiynnàø÷ àîéà úéòaéàåewlgpy xn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨§¨
,aezkd zyxcaáéúëc ,eLøc ãçà àø÷î íäéðLexn`py - §¥¤¦§¨¤¨¨§¦§¦

rny z`ixw zyxta(f e mixac),'Eîe÷áe EaëLa',ewlgp jkaeéaø §¨§§§¤©¦
,øáñ ïðçBéqtdf weäî ,äîé÷ì äáéëL Léwîd onfay myk -äîéw ¨¨¨©©¦§¦¨§¦¨©¦¨
`ed xcqd,älôz Ck øçàå òîL úàéø÷lkd zixgya ixdy §¦©§©§©©¨§¦¨

,dlitzl dle`b jenql jixvy micenóàonfaéîð äáéëLdligz ©§¦¨©¦
.älôz Ck øçàå òîL úàéø÷eli`eøáñ éåì ïa òLBäé éaøyiy §¦©§©§©©¨§¦¨©¦§ª©¤¥¦¨©

weqtd ,jk yexcläî ,äîé÷ì äáéëL Léwîonfaúàéø÷ äîéw ©¦§¦¨§¦¨©¦¨§¦©
òîLzxn`pì Ceîña akey mc`dy onf,Búhî`idy epiide §©¨¦¦¨

,ezpiyl dpnn daexw `id jkae dlitzd mcew zxn`póàonfa ©
éîð äáéëL`dzy jixv ,ok mb -òîL úàéø÷zxn`pCeîñ §¦¨©¦§¦©§©¨

,Búhîìezpiyl daexw `id jk ici lry ,dlitzd xg`l epiide §¦¨
.dlitzd on xzei

:opgei iax lr dywn `xnbdáéúîdywd -,àðéáøc déøa øî ¥¦©§¥§©¦¨
dpyna epipy(.`i oldl),Cøáî áøòamc`däéðôì íézLizy - ¨¤¤§¨¥§©¦§¨¤¨

,'mler zad`'e 'miaxr aixrn' mdy ,rny z`ixw iptl zekxa
,äéøçàì íézLe.'epaikyd'e 'l`xyi l`b' mdeéòa úøîà éàå §©¦§©£¤¨§¦¨§©¨¥

CBîñì,ziaxra mb dlitzl dle`b jenql jixvy zxn` m`e - ¦§
Cîñ à÷ àì àäjneq epi` ixd -øîéîì éòa àäc ,älôúì äleàb ¨Ÿ¨¨¥§¨¦§¦¨§¨¨¥§¥©

zkxa z` xnel eilr ixdy -'eðáékLä'l`b' zkxa xg`l ©§¦¥
,dlitzl dle`b oia dwiqtn ef dkxae ,dpyna x`eank ,'l`xyi
iax ixacke ,dlitzl dle`b jenql jxev oi` ziaxray gxkdae

.iel oa ryedi
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -ïðaø eðéwúc ïåékoeik - ¨§¦¥¨§©¦©¨¨

xnel minkg epwizyàéîc àzëéøà äleàâk ,'eðáékLä'ef ixd - ©§¦¥¦§¨£¦§¨©§¨
l`b' zkxal jyndk `id ef dkxa ,xnelk ,dkex` dle`bk
aygp oiicr ,dcinrd zlitzl dpia zxn`p `idy s`e ,'l`xyi

.dlitzl dle`b jneq lltzndy xacd
:df uexizk `xnbd dgikenéëä àîéz àì éàcxn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦

jenql jxev oi` ziaxray o`kn gken ok`y xn`z `l` ,ok
a mb `ld ,iel oa ryedi iax ixacke dlitzl dle`búéøçL,dyw ©£¦

éîñ éöî éëéäC,dlitzl dle`b jenql mc` leki cvik -øîà àäå ¥¦¨¥¨¥§¨¨©
älçza ,ïðçBé éaødlitzd iptl -øîBàlltzndçzôz éúôN 'ä' ©¦¨¨©§¦¨¥§¨©¦§¨
'LzNdY ciBi itE(fi `p mildz),eóBqáìdlitzd xg`le -øîBà àeä ¦©¦§¦¨¤§©¥

éô éøîà ïBöøì eéäé''il`be ixEv 'd ,Liptl iAl oFibde(eh hi mildz). ¦§§¨¦§¥¦§¤§¦¦§¨¤¦§Ÿ£¦
'd' weqta dlitzl l`xyi l`b zkxa oia wiqtn `edy oeike
micen lkd `lde ,dlitzl dle`b jneq epi` ,'gYtY iztU§¨©¦§¨

.dlitzl dle`b jenql yi zixgyayàlà,xnel epilr gxkda ¤¨
yíúä,zixgyaøîéîì ïðaø eðéwúc ïåékminkg epwizy oeik - ¨¨¥¨§©¦©¨¨§¥©

weqtd z` dlitzd iptl xnelàzëéøà älôúk ,'çzôz éúôN 'ä'§¨©¦§¨¦§¦¨£¦§¨
àéîc,dlitzdn wlg `ed weqtdy ,dkex` dlitzk ef ixd - ©§¨

ok m`e ,dlitzl dle`b jnqy `vnpeéîð àëä,ziaxra ,o`k mb - ¨¨©¦
,àéîc àzëéøà äleàâk ,'eðáékLä' øîéîì ïðaø eðéwúc ïåék`vnpe ¥¨§©¦©¨¨§¥©©§¦¥¦§¨£¦§¨©§¨

.dlitzl dle`b jnqy
:'`ad mlerd oa' `ed eze` miiwndy ,sqep oipr d`ian `xnbd

øîBàä ìk ,àðéáà [øa] (éáø øîà) øæòìà éaø øîàxenfnd z` ¨©©¦¤§¨¨©£¦¨¨¨¥
(dnw mildz)'ãåãì äläz'['ixy`' dpeknd]ìL íBé ìëa,íéîòt L §¦¨§¨¦§¨¨Ÿ§¨¦

.àaä íìBòä ïa àeäL Bì çèáeî§¨¤¤¨¨©¨
:`xnbd zxxanàîòè éàî`id dn ,xnelk ,xacd mrh dn - ©©£¨
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המשך בעמוד רלד



xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc - zekxa(iriax meil)

íàezhin lr akyl cnerd df mc`,àeä íëç ãéîìzlibxd ¦©§¦¨¨
e ,jka eic ,cinz ezpyn lr xefgléøö ïéàCz` `exwle xefgl ¥¨¦

.rny
íëç ãéîìz óà ,ééaà øîà,rny z` `exwle xefgl jixv epi`y ¨©©©¥©©§¦¨¨

mewn lknéîçøc à÷eñt ãç øîéîì déì éòaéîxnel `ed jixv - ¦¨¥¥§¥©©§¨§©£¥
,mingx zywa ly cg` weqtéúBà äúéãt éçeø ãé÷ôà Eãéa' ïBâk§§¨§©§¦¦¨¦¨¦

'úîà ìà 'ä(e `l mildz). ¥¡¤
:'e`hgz l`e efbx' `xwnd lr ztqep dyxc d`ian `xnbdøîà̈©

íãà æébøé íìBòì ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àîç øa éåì éaø- ©¦¥¦©¨¨¨©©¦¦§¤¨¦§¨©§¦¨¨
z` ,qrkl xxeriøöéd,áBèdngln dyriyøîàpL ,òøä øöé ìò ¥¤©¥¤¨©¤¤¡©
.'eàèçz ìàå eæâø'.`hgd on lvpi ef dngln ici lry ,xnelkíà ¦§§©¤¡¨¦

Bçvð,ef dnglna rxd exviláèeî,xacd aeh -÷Bñòé ,åàì íàå ¦§¨§¦¨©£
,äøBza,rxd xvid z` ripki jkae,'íëááìá eøîà' øîàpLepiide ©¨¤¤¡©¦§¦§©§¤

.mc` ly eaila zgpen `idy dxeza wqrdBçvð íàrxd xvil ¦¦§
,dxezd wqr ici lrøîàpL ,òîL úàéø÷ àø÷é ,åàì íàå ,áèeî¨§¦¨¦§¨§¦©§©¤¤¡©
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ברכות. פרק ראשון - מאימתי דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     רש"י

בפירושו מראה רש"י את קדושת התורה – שכל תיבה בתורה היא בתכלית הדיוק, ללא ייתור כו'.
לקוטי שיחות ויחי חלק ג



ריח
izni`na cenr d sc ± oey`x wxtzekxa

.íéðáå:eipa z` xaewd dizrc `wlq `w.úåàøî òáøà.dzcleze zxda dzcleze z`y

:dvia mexwk dl dipy oal xnvk z`y .lkidd ciqk dl dipy blyk dfr zxdaïì àä
.åäì àäåly oixeqi opi` odl dveg geliy oerh rxevne da zeycewn dneg ixry i"`a

:dad` ly oixeqi eed dxtk gafn ode geliy oiperh oi`y laa .dad`.àòðöázgz

:eicba.øéá äàøéùòã àîøâ ïéãoa ly mvr df

:el zny ixiyr.øéázegt mvr xve xa enk

`xabe .ytp znbrl exceqa epnn dxerykn

:dad` ly opi`y oixeqi el e`a `l i"xk `ax

.åúîå íéðá åäì ååäãdad` ly oixeqi edl eed

:eizeper lr zxtkn zela`dy.äééìâopgei iax

:dirxcl.àøåäð ìôðådtiy widan exya didy

z` xkeyda n"aa opixn`ck c`n did

:(.ct sc) milretd.äøåú íåùî éàzcnl `ly

:jpevxk daxd.èéòîîä ãçàå äáøîä ãçà
(.iw sc) zegpn idlya diepy zepaxw oiprl

gix dgpnae gegip gix dnda zlera xn`p

:'eke daxnd cg`y jcnll gegipíåùî éà
.éðåæî:xiyr jpi`y.úéëá à÷ éàãå àã ìòlr

:zekal jl yi i`ce df.éðã:zeiag.åôé÷ú
:evingd.äéìéîá øî ïééòéì:eiyrna ytytiéà

.àîéì àúìéî éìò òéîùã àëéàmka yi m`

:ipricei ia xefgl jixv ip`y xac ilr rnyy

.àùéáùodn oikzegy otbd zexenfa ewlg

oiwlegy myk (.bw sc n"aa) opze xinfd zrya

mibixy .mipwae zexenfa oiwleg jk oiia

:(n ziy`xa) oiyay opinbxznéãéî éì ÷éáù éî
.äéðéîil apeb `edy mkipira ceyg epi` ike

:ewlgn xzei daxd.'åë áåðâ àáðâ øúáapebd

:dapb mrh mreh `ed s` apbd on.éúèîì êåîñ
`lye dk`ln zeyrl `ly izxdfp ini lk

`xw`y cr izhnn izcnryk dxeza weqrl

:lltz`e y"w.íåøãì ïåôödizelbxne dy`x

dpikydy ipira d`xpe .mexcl dfe oetvl df

jxc aqdl oekp jkitl axrna e` gxfna

:zexg` zegexl yinyz.êðåôöåoetv oeyl

:mipa erayi `xwc ditiqe.íðèá àìîú`lnz

:mpeixd ini.åôàá åùôð óøåèxy` xne` jl

`id dne jipta jytp z` sexhl jl znxb

iytp z` jety`e xn`py enk dltz ef ytpd

:(` `"y) 'd iptl.õøà áæòú êðòîìäxeaq ike

aefrie dpikyd wlzqz z`viy jliayay ziid

:eiptl lltznd jxiag z`

àåì

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

àäeed `l zepgn dylyl ueg geliy oikixvy l`xyi ux` ipal i"yx 'it .edl `de ol

izae bdep laeidy onfa `l` bdep did `l zepgn geliyc `nize .dad` ly oixeqi

j`ide (.el sc c"t) oihib zkqna opixn`ck bdep laeid did `l oi`xen`d iniae .dneg ixr

oixdfpy d`neh oiprl edl `de ol `d n"ie .einia bdep did `ly xacn opgei 'x xacn did

:laaa `le i"`aøîàäå`nxb oic opgei iax

opgei 'xk aeyg mc`lc i"yx 'it .xia d`xiyrc

`nize .dad` ly oixeqi `l` eid `l `nzqn
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zLtà àìc äøBz íeMî éàdxez cenll ziaxd `ly meyn m` - ¦¦¨§Ÿ©¥§§
xak ixd ,jpevx itkeðéðLzegpna(.iw),zepaxw z`ad iablãçà' ¨¦¤¨

,'íéîMì Baì ïéeëiL ãáìáe èéòînä ãçàå äaønämc` oia ,xnelk ©©§¤§¤¨©©§¦¦§©¤§©¥¦©¨©¦
,dgpnl zleq `iand ipr mc` oiae ,dlerl dnda `iand xiyr
mail mipeekny i`pza ,`ed jexa yecwd iptl deya md miaiag

.miny myléðBæî íeMî éàåjpi`y jk lr dz` dkea m`e - §¦¦§¥
ixdy ,jk lr xrhvdl jl oi` ,jl miievn jizepefn oi`e ,xiyràìŸ

ì äëBæ íãà ìk,úBðçìL ézLdxezl mb mikefd md mihrn ,xnelk ¨¨¨¤¦§¥ª§¨
.xyerl mbeéða íeMî éàå,ezny jipa lr dz` dkea m`e -ïéc §¦¦§¥¥

øéa äàøéNòc àîøbixiyrd ipa ly ef mvr d`x -. ©§¨©£¦¨¨¦
déì øîà,dkea ip` el` mixac lr `l ,opgei iaxl xfrl` iax £©¥

`l`àðéëa à÷ àøôòa éìác àøôeL éàäìcizry df jiitei lr - §©§¨§¨¥§©§¨¨¨¥¨
.dkea ip` xtra zelal

déì øîà,xfrl` iaxl opgei iaxúéëa à÷ éàcå àc ìòxac lr - £©¥©¨©©¨¨¥
.zekal jl ie`x i`ce dfeäééåøz eëáe.eicgi mdipy ekae - §©§©§

éëäå éëäcà,jk oiae jk oia -déì øîà,xfrl` iaxl opgei iax ©§¨¦§¨¦¨©¥
m`déìò ïéáéáçïéøeqé E.el`déì øîà,opgei iaxl xfrl` iaxàì £¦¦¨¤¦¦¨©¥Ÿ

ïøëN àìå ïälawl ip` cizry s` ,el` mixeqia utg ipi` - ¥§Ÿ§¨¨
.xky mdilrdéì øîà,xfrl` iaxl opgei iaxCãé éì áäil oz - ¨©¥©¦¨¨

,jci z`déãé déì áäé,eci z` opgei iaxl xfrl` iax ozp - §©¥§¥
déî÷Bàå`txzpy ,xnelk ,eilbx lr opgei iax ecinrde - §§¥
.ezlgnn

:oenn ipiipra mixeqi eilr e`ay `xen`n dyrn d`ian `xnbd
àøîçc éðc äàî òaøà déì eôé÷z àðeä áørax` el evingd - ©¨§¦¥©§©§¨¨¥§©§¨

,oii ly zeiag ze`ndéaâì ìòeil` qpkp -áøc äeçà äãeäé áø ¨§©¥©§¨£©§©
àãéqç àlñ,ciqgd `lq ax ly eig` -ïðaøå,daiyid ipae - ©¨©¦¨§©¨¨
dì éøîàåelv` eqpkpy mixne` yie -,ïðaøå äáäà øa àcà áø §¨§¦¨©©¨©©£¨§©¨¨

déléîa øî ïéiòì déì eøîàårcil ick ,eiyrna axd ytyti - §¨§¥¦©¥©§¦¥
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המשך בעמוד רנד



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc - zekxa(iying meil)

,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà`ed ixdeìlä úBëøaì äëBæzeyxetnd ¨©©¦¥§©¦£¦¨¤©§¨©¨
diryi xtqa(hi-gi gn),øäpë éäéå ,éúBöîì záL÷ä àeì' øîàpL¤¤¡©¦§©§¨§¦§¨©§¦©¨¨

éòî éàöàöå Eòøæ ìBçë éäéå ,íiä élâk Eú÷ãöå EîBìL'åâå E §¤§¦§¨§§©¥©¨©§¦©©§£§¤¡¨¥¥¤
,jk `xwnd yexcl yie .'iptNn FnW cnXi `le zxMi `l ,eizrnM¦§Ÿ¨Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¥§¦§¨¨
izieivy liaya epiid 'izeevnl' ,dpznd oeyl `ed 'zaywd'
`edy jka cqg exiag mr lnebd mc`y epiidc ,cqg lenbl

.my zexen`d zekxad lkl dkef el oiznn
:miwifnd oipra oinipa `a` `pzd xn`y `xnin d`ian `xnbd

àéðz,`ziixaaéìîìà ,øîBà ïéîéða àaà[eli`-]ïéòì úeLø äðzð ©§¨©¨¦§¨¦¥¦§¨¥¦§¨§¨©¦
úBàøì,diptl micnerd micyd z`ãBîòì äìBëé äiøa ìk ïéà ¦§¥¨§¦¨§¨©£
éðtîzii`xay cgtd.ïé÷éfnä ¦§¥©©¦¦

:miwifnd oipra mi`xen` ly zexnin d`ian `xnbd,ééaà øîà̈©©©¥
eäðéà,miwifnd ,md -ïpéî éLéôð,epzi`n xzei miax -ïìò éîéé÷å ¦§§¦¥¦©§©§¥£©

àéâeàì àìñk ékdtiwnd dyixg zxey enk epze` md miaaeqe - ¦©§¨§§¨
.dbexrd z`

ïpéî ãçå ãç ìk ,àðeä áø øîà,epzi`n cg`e cg` lk -àôìà ¨©©¨¨©§©¦©©§¨
déðéniî àúáaøå déìàîOî,el`ny cvn miwifn sl` yi - ¦§¨¥§¦§¨¨¦©¦¥

epini cvn miwifn mitl` zxyre.
älëa éåäc à÷çec éàä ,àáø øîàdyxcd zrya yiy wgecd - ¨©¨¨©§¨§¨¥§©¨

dncp ok it lr s`e migeexn mirneyd miayei minrty ,zaya
,miwegc miayei eli`k xacd mdléåä eäéépî,`ed miwifnd on - ¦©§¨¥

.mze` miwgece mirneyd oia miaxrzndéäìLc ékøa éðäel` - ¨¥¦§¥§©§¥
,minkgd icinlz ly zetiird miikxadeäéépî,`ed miwifnd on - ¦©§

.miyp`d ikxa lr mnvr mikneq md okyeìác ïðaøc éðàî éðä- ¨¥¨¥§©¨¨§¨
miyer mpi`y it lr s` ,xdn milaznd micinlzd icba el`

,dk`lneäãéc àéôeçîlv` miayeid miwifnd on mxbp df xac - ¥§¨¦§
.mdicbaa mikkgzne micinlzdïôwðîc éòøk éðämilbxd el` - ¨¥©§¥¦§©§¨

,zervtpe leykna zelwzpdeäéépî.`ed miwifnd on - ¦©§
eäì òcéîì éòác ïàî éàämiwifn yiy jka xikdl dvexy in - ©©§¨¥§¦©§

,eaiaqnàìéäð àîèé÷ éúééì,dtepn xt` `iai -dééøetà øcäðå- ©§¥¦§¨§¦¨§©§©©§¥
,dlila ezhin aiaq exftieàìBâðøúc éòøk ék éæç àøôöáe- §©§¨¨¥¦©§¥§©§§¨

itl ,lebpxz ilbx ly dxev oirk xt`d jeza d`xi `ed xweaae
.milebpxzd ilbxl minec micyd ilbxy

eäðéæçîì éòác ïàî éàä,eipira ynn mze`xl dvexy in -éúéì ©©§¨¥§¦§¦§©§¥
àzøpeLc àúééìL,dawp lezg ly cle ziily `iai -úa àzîkeà ¦§§¨§©§¨©§¨©

àzîkeàdrav ef dawp lezgy ,xnelk ,dxegy za dxegy - ©§¨
,xegy drav did dn` s`e ,xegyàúøëea úa àúøëea`ide - §§¨©§§¨

,dzid dxeka dn` s`e dn`l dxekaàøeða déì÷ìåsexyie - §¦§§©§¨
,y`a `ily dze`lìådé÷çLxt`l dze` yezki okn xg`le - §¦§£¥

,wcdépî déðéò éìîéìå,eipir jeza df xt` on hrn ozie -eäì éæçå §¦§¥¥¥¦¥§¨¥§
.miwifnd z` ze`xl lkei ok ici lre -ìåàìæøôc àzáeâa déécL §¦§§¥§§¨§©§§¨

,lfxa ly lelg dpw jeza xt`d on xzepd z` miyie -déîzçìå§©§§¥
àìæøôc à÷ðtLeâa,lfxa ly mzega dpwd z` xebqie -àîìéc §§©§¨§©§§¨¦§¨

dépî éáðbxt`d z` miwifnd eapbi `ny yegl yi ok `l m`y - ¨§¦¦¥
.eilr dhily mdl oi` mezge xebq `edy dzr la` .epnníBzçìå§©§

÷fzéì àìc éëéä ék dénetewcdie eit z` mc` eze` xebqie - ¥¦¥¦§Ÿ¦©©
.micyd on wfei `ly ick ,ahid

éëä ãáò ééaà øa éáéa áø,ok dyr -÷fzàå àæçz` d`x - ©¥¦©©©¥£©¨¦£¨§¦©©
.wefipe ,micydéqzàå déìò éîçø ïðaø eòamingx minkg eywia - §©¨¨©£¥£¥§¦©¦
.`txzpe eilr

:dlitz oipra oinipa `a` `pzd ly `xnin d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaaàlà úòîLð íãà ìL älôz ïéà ,øîBà ïéîéða àaà©¨¦§¨¦¥¥§¦¨¤¨¨¦§©©¤¨
lltznykøîàpL ,úñðkä úéáa(gk g ,` mikln)ì'äpøä ìà òBîL §¥©§¤¤¤¤¡©¦§©¤¨¦¨

,'älôzä ìàåy df `xwnn cenll yieíB÷îaea yiy,äpøepiidc §¤©§¦¨§¨¦¨
lew znirpa zegayze zexiy xeaivd ea mixne`y zqpkd ziaa

,axràäz íLd.älôz ¨§¥§¦¨
:ef oirk ztqep `xnin d`ian `xnbdøîà àcà áø øa ïéáø øîà̈©¨¦©©©¨¨©

øîàpL ,úñðkä úéáa éeöî àeä Ceøa LBãwäL ïépî ,÷çöé éaø©¦¦§¨¦©¦¤©¨¨¨§¥©§¤¤¤¤¡©
(` at mildz),'ìà úãòa ávð íéäìà'oeyln 'zcr' zaiz yexcl yie ¡Ÿ¦¦¨©£©¥

`edy ,zqpkd ziaa avp `ed jexa yecwdy epiidc ,'cren zia'
.l`xyi enr micreezn eay ziad

äøNòì ïépîemiyp`äðéëML ïéìltúnLdievnøîàpL ,íänò(my) ¦©¦©£¨¨¤¦§©§¦¤§¦¨¦¨¤¤¤¡©
,'ìà úãòa ávð íéäìà'.miyp` dxyr ly zetq`zd `id 'dcr'e ¡Ÿ¦¦¨©£©¥

ì ïépîeìLäLmipiicäðéëML ïéca ïéáLBiLdievnøîàpL ,íänò ¦©¦¦§Ÿ¨¤§¦©¦¤§¦¨¦¨¤¤¤¡©
(my),'èBtLé íéäìà áø÷a'dyly ly oic zia epiid 'midl`'e §¤¤¡Ÿ¦¦§

.mipiic
ì ïépîeøîàpL ,íänò äðéëML äøBza ïé÷ñBòå íéáLBiL íéðLik`ln) ¦©¦¦§©¦¤§¦§§¦©¨¤§¦¨¦¨¤¤¤¡©

(fh b'åâå 'ä áL÷iå eäòø ìà Léà 'ä éàøé eøaãð æà'azMIe rnWIe ¨¦§§¦§¥¦¤¥¥©©§¥©¦§¨©¦¨¥
aezkd hwpe xg`ne .'FnW iaWglE 'd i`xil eiptl oFxMf xtq¥¤¦¨§¨¨§¦§¥§Ÿ§¥§
miwqerd mipya xaecny cenll yi 'edrx l` yi`' oeyla

.mdnr diexy dpikydy ,dxeza
:`xnbd zxxanéàîweqtd jynd zpeek `id dn -éáLBçìe' ©§§¥

.'BîL§
:`xnbd zx`an,éLà áø øîàm` elit`äåöî úBNòì íãà áLç ¨©©©¦¨©¨¨©£¦§¨

,dàNò àìå ñðàðåmewn lkn.dàNò eléàk áeúkä åéìò äìòî §¤¡©§Ÿ£¨¨©£¤¨¨©¨§¦£¨¨
eìéôàL ïépîemc`øîàpL ,Bnò äðéëML äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà ¦©¦¤£¦¤¨¤¥§¥©¨¤§¦¨¦¤¤¡©

(`k k zeny)éìà àBáà éîL úà øékæà øLà íB÷nä ìëa'ézëøáe E.'E §¨©¨£¤©§¦¤§¦¨¥¤¥©§¦
izeevn it lr iny xkfii xy` mewn lka ,jk `xwnd x`al yie
.my izpiky z` dxy`e `ea` f` ,dxezd cenila epiidc ,ixace
elit`y cenll yi ,'jil` `ea`' cigi oeyla aezkd hwpe xg`ne

.enr diexy dpiky dxeza wqerd cigi
:`xnbd dywnãç eléôàc øçàî éëåelit`y x`azpe xg`n - §¦¥©©©£¦©

,enr dpiky dxeza wqerd cg` mc`àéòaî éøzxnel jixv ike - §¥¦©§¨
.mdnr diexy dpiky dxeza miwqerd mipy s`y

:`xnbd zvxzneäéélî ïáúkî éøzdxeza miwqerd mipy - §¥¦©§¨¦©§
mdixac miazkpy ,mda yi dxizi dlrn,úBðBøëfä øôñaxn`nk §¥¤©¦§

aezkd(fh b ik`ln),'FnW iaWglE 'd i`xil eiptl oFxMf xtq azMIe'©¦¨¥¥¤¦¨§¨¨§¦§¥§Ÿ§¥§
délî ïáúkî àì ãçmiazkp oi` dxeza wqerd cg` mc` la` - ©Ÿ¦©§¨¦¥

eixac,úBðBøëfä øôña.enr diexy dpikydy it lr s` §¥¤©¦§
:dywne `xnbd dayéøz eléôàc øçàî éëåx`azpe xg`n - §¦¥©©©£¦§¥

,mdnr dpiky dxeza miwqerd mipy elit`yàéòaî àúìzike - §¨¨¦©§¨
diexy dpikyd oica miayeid dyly s`y eprinydl jixv

.mdnr
:`xnbd zvxznàîéúc eäî,xn`z `ny -àîìòa àîìL àðéc ©§¥¨¦¨§¨¨§©§¨

àeä,dxezd cenil llka epi`e ,cala mely ziiyr `ed oicdy -
äðéëL àéúà àìå,mipiicd mr diexy dpikyd oi`e -ïì òîLî à÷ §Ÿ©§¨§¦¨¨©§©¨

äøBz eðééä éîð àðéãcoic ziiyr s`y eprinydl jixv jkitl - §¦¨©¦©§¨
.my diexy dpikyde `id dxezd wqr llka

:dywne `xnbd dayàúìz eléôàc øçàî éëåx`azpe xg`n - §¦¥©©©£¦§¨¨
,mdnr dpiky oica miwqerd dyly elit`yàéòaî äøNòike - £¨¨¦©§¨

dpiky milltznd miyp` dxyry eprinydl xaca jxev yi
.mdnr diexy

:`xnbd zvxznäøNò,dxizi dlrn mdl yi milltznd miyp` £¨¨
càéúàå äðéëL äîã÷,zqpkd zial d`ae dnicwn dpikydy - ¨§¨§¦¨§©§¨

la` ,dxyrd lk myl e`eaiy mcewéáúéc ãò àúìzdyly - §¨¨©§¨§¦
eayiiy cr mdnr diexy dpikyd oi` oica miayeid mipiic

.mzyly
iax mya `c` ax xa oia` ax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

:`ed jexa yecwd ly oilitzd oipra ,wgviáø øa ïéáà áø øîà̈©©£¦©©
øîàpL ,ïéléôz çépî àeä Ceøa LBãwäL ïépî ,÷çöé éaø øîà àcà©¨¨©©¦¦§¨¦©¦¤©¨¨©¦©§¦¦¤¤¡©

(g aq diryi)Bæ 'Bðéîéa' ,'Bfeò òBøæáe Bðéîéa 'ä òaLð'døîàpL äøBz ¦§©¦¦¦§©¦¦¨¤¤¡©
da(a bl mixac),ïéléôz elà 'Bfeò òBøæáe' ,'Bîì úc Là Bðéîéî'¦¦¥¨¨¦§©¥§¦¦

øîàpLmda(`i hk mildz).'ïzé Bnòì æBò 'ä' ¤¤¡©§©¦¥
:`xnbd zxxanïépîecenll yiæBò ïéléôzäù[wfeg-],ìàøNéì íä ¦©¦¤©§¦¦¥§¦§¨¥

.oilitz oiprl xn`p ok` 'ozi enrl fer 'd' `xwndy oipn ,xnelk
:`xnbd zx`anáéúëc(i gk mixac)'ä íL ék õøàä énò ìk eàøå' ¦§¦§¨¨©¥¨¨¤¦¥

éìò àø÷ðàéðúå ,'jnî eàøéå E,`ziixaa,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ¦§¨¨¤§¨§¦¤¨§©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥
.LàøaL ïéléôz elàoilitzd z` miiebd mi`ex xy`k ,xnelk ¥§¦¦¤¨Ÿ
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המשך בעמוד כה

izni`n` cenr e sc ± oey`x wxtzekxa
.úáù÷ä àåì:`id dpznd oeyl.éúåöîì:cqg lenbl iziev xy` izevn liaya.úåàøì

:eiptl micnerd micyd lk.àéâåàì àìñë éëoiyery `ibe`d ztwnd dxitg zxeyk

zewydl min my seq`l miptbl zeibe` oiyer oi` (a sc w"n) epipyy enk miptbd zgz

lza rehp otbde `ibe`d lz z` aiaq aiaq ztwnd dprn ly mlz `ed `lqk .otbd

p yixae:d`t iedl `ibe` oicd (a e sc) mixc

.äìëá éåäã à÷çåã éàämc` ipay minrt

renyl oi`ay zayd meia migeex miayei

:miwegc miayeik mdl dnece dyxcéëøá éðä
.éäìùã:mitiir mikxa.åìáã ïðáøã éðàîicba

dk`ln ipa mpi` mde xdn milay micinlzd

:mdicba elaiy.åäãéã àéôåçîmiwifnd oi`a

oeyl `iteg .mda mikkgzne mlv` oiayeie

:f"rla x"iixt (:p sc zay) qtqtne steg

.àúøðåùã àúééìùlezg ly cled ziily

:dawp.àúøëåá:dn`l dxekad.àúøëåá úá
:dxeka dzid dn` s`e.äéðî äéðéò éìîéìåmiyi

edxew oira dpizp oeyl lk .eipira hrn dpnn

`ed hren xacay itl ieln oeyl `xnb oeyla

:`ln.àìæøôã àúáåâ:lfxa ly lelg dpw

.äéîúçìå:dpwl.àìæøôã à÷ðôùåâály mzega

`zeyx edl zil mizge xiivc icinac lfxa

:(a dw sc) oileg zhigya xyad lka opixn`ck

.äðø íå÷îáxeavd mixne` myy p"kdaa

:axr lew znirpa zegayze zexiy.ìà úãòá
:ely cren ziaa.'åëå äøùòì ïéðîådiexw dcr

z`fd drxd dcrl izn cr '`py dxyra

:ryedie alk e`vi (ci xacna)íéäìà áø÷á
.èåôùé'ba `l` midl` miexw oic zia oi`e

:(a b sc) oixcdpqc w"ta.'ä áù÷éåmdl oiznn

:my.éîù úà øéëæà øùàlr iny xkfi xy`

:ixace izevn.êéìà àáà:`ed cigi oeylïáúëî
.åäééìî`tiq) eiptl oexkf xtq azkie aizkck

:(`xwc.àéúàå äðéëù äîã÷lk eidiy mcew

:dxyrd.ìà úãòá áöð:rnyn `xwirnãò
.éáúéã:htynd zrya hetyi aizkckæåò
.åîòìaizkc l`xyil md fer oilitzdy oipne

:jnn e`xie 'ebe e`xe.åäá áéúë äî`nlya

m` dide (e mixac) rny aizk ocic oilitza

dide (bi zeny) xeka lk il ycw (`i my) reny
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc - zekxa(iying meil)

déòøãàa éáéúk eäleëåel` zeiyxt rax` lk ,xnelk ,erexfa - §§§¦¥§¤§¨¥
oilitza epivny myk ,cg` ziaa ely ci ly oilitza zeaezk
miza drax`a y`x ly oilitza zegpend zeiyxt mze`y ,eply

.cg` ziaa ci ly oilitza zegpen
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äøNò da àöî àìå,miyp`øîàpL ,ñòBk àeä ãiî(a p my)òecî' §Ÿ¨¨¨£¨¨¦¨¥¤¤¡©©©
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àøáñ àzòîLc àøâà ,àáø øîàcenila wqerd ly xkyd xwir - ¨©¨¨©§¨¦§©§¨§¨¨

lk ly mrhd oiadl aygne gxehe rbiy dn lr `ed zeibeqd
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jxevl ,ziprzd i`vena mipzepy dwcvd lr `ed xeaiv ziprza
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uegn lltznd oipra ,`ped ax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc - zekxa(iyiy meil)

,iqei iax ly enyn opgei iax xn`y mixn`n d`ian `xnbd
:dlitz ipiipra wqer oey`xd xn`ndeéaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦
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:`xnbdélöî éàî:`xnbd daiyn .d"awd lltzn dn -áø øîà ©§©¥¨©©

éñòk úà éîçø eLaëiL ,éðôlî ïBöø éäé' ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ§¨©¦¨¨©©§¦¨¦§¨©¤¦§§©£©¤©£¦
ipa z` yiprdln oicd zcinn repnl mingxd zcnl gk didiy -

,l`xyielBbéå,íéîçø úcîa éða íò âäðúàå ,éúBcî ìò éîçø §¦©£©©¦©§¤§©¥¦¨©§¦©©£¦
.'ïécä úøeMî íéðôì íäì ñðkàå§¤¨¥¨¤¦§¦¦©©¦
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éðôlî ïBöø éäé' ,Bìéîçø eLaëiL ,Eéîçø elBbéå Eñòk úà Eìò E §¦¨¦§¨¤¤¦§§©£¤¤©©§§¦©£¤©
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íéðt eøáòiL ãò éì ïzîä ,äLîì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà ,'Cì̈¨©©¨¨§Ÿ¤©§¥¦©¤©©§¨¦
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déa áéúëc ,òLøä íòìaî õeç ,äòL dúBà(fh ck xacna)úòc òãBéå' ¨¨¨¦¦§¨¨¨¨¦§¦¥§¥©©©
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''d zFwcv zrC ornl ,'ebe xFrA oA mrlA Fz` dpr(d e dkin). ¨¨Ÿ¦§¨¤§§©©©©¦§
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.''ä úB÷ãö úòc ïòîì':`xnbd zx`aníäì øîà ,øæòìà éaø øîà §©©©©¦§¨©©¦¤§¨¨¨©¨¤
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,'íòæ øBáòé ãò ,òâø èòîkenrf xaer ,cg` rbx ixg`y epcnle ¦§©¤©©©£¨©
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la` ,zeninc`d wfeg oda x`ypyàúòL àéääadry dze`a ± §©¦©£¨
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.miweqtdàñøòc äéòøk ïéa déî÷Bàå àìBâðøz ì÷L ãç àîBémei ± ¨©§©©§§¨§§¥¥©§¥§©§¨
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df rbxay oeikne ,iwecvd z` llw` ,dpialn zleaxkd eay onfd
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BàøwL íãà äéä àì ,íìBòä úà àeä Ceøa LBãwä©¨¨¤¨¨Ÿ¨¨¨¨¤§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc - zekxa(iyiy meil)

xa oerny iax ly enyn opgei iax ly mixn`n d`ian `xnbd
:i`geiLBãwä àøaL íBiî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦¤¨¨©¨

àeä Ceøa LBãwäì BàøwL íãà äéä àì ,íìBòä úà àeä Ceøamya ¨¤¨¨Ÿ¨¨¨¨¤§¨§©¨¨
'ïBãà'ezepc` lr dxen `edy ,z"lce s"l`a azkpd 'ipc`' my ± ¨

,rahd z` zepyl ezlekieíäøáà àaL ãòepia`Bàø÷ed"awdl ©¤¨©§¨¨§¨
øîàpL .'ïBãà'(g eh ziy`xa),ék òãà äna ,íéäìà éðãà ,øîàiå' ¨¤¤¡©©Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¦©¨¥©¦

.'äpLøéà¦¨¤¨
äðòð àì ìàiðc óà ,áø øîàlltzdl elew mixd ±ìéáLa àlà ¨©©©¨¦¥Ÿ©£¨¤¨¦§¦

øîàpL ,íäøáà(fi h l`ipc)ìàå Ecáò úlôz ìà eðéäìà òîL äzòå' ©§¨¨¤¤¡©§©¨§©¡Ÿ¥¤§¦©©§§§¤
éðt øàäå åéðeðçz.'éðãà ïòîì íîMä ELc÷î ìò E:`xnbd zx`an ©£¨§¨¥¨¤©¦§¨§©¨¥§©©£Ÿ¨

,'epidl` rny' eixac zligza xikfdy oeik `ldðòîì'éòaî 'E §©©§¦¨¥
déìixdy ,'jprnl' dreyi ywale eixac milydl jixv did ± ¥

.'d iptl dlitza cner `edàlà,ezlitz lawzzy ywiaïòîì ¤¨§©©
ïBãà EàøwL íäøáà.'zepc`' oeyla jny `xwy mdxa` zekfa - ©§¨¨¤§¨£¨

íãàì Bì ïévøî ïéàL ïépî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦©¦¤¥§©¦§¨¨
Bñòk úòLa.qrek ecera -øîàpL(ci bl zeny)éúçðäå eëìé éðt' ¦§©©§¤¤¡©¨©¥¥©£¦Ÿ¦

.'Cì̈
Ceøa LBãwä àøaL íBiî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦¤¨¨©¨¨

àeä Ceøa LBãwäì äãBäL íãà äéä àì ,BîìBò úà àeälr ¤¨Ÿ¨¨¨¨¤¨§©¨¨
,eizeaehezãBäå äàì äúàaL ãò,d"awløîàpLdcedi zcila ©¤¨¨¥¨§©¤¤¡©

''ä úà äãBà íòtä'(dl hk ziy`xa). ©©©¤¤
:oae`x ly enya mrhd z` zx`an `xnbd'ïáeàø'(al hk ziy`xa). §¥

,øæòìà éaø øîàiptn ,df mya oey`xd dpal d`l d`xwy mrhd ¨©©¦¤§¨¨
yéîç ïáì éða ïéa äî eàø ,äàì äøîàoiay lcada eppeazd - ¨§¨¥¨§©¥§¦§¤¨¦

,wgvi ing ly epa eyr oial ,ipa oae`xáb ìò óà ,éîç ïa eléàc§¦¤¨¦©©©
déúeøéëáì déðáæ dézòcîc,dxekad z` xkn epevxny s` - §¦©§¥©§¥¦§¥¥

áéúëc(bl dk ziy`xa)déa áéúk äî eæç ,'á÷òéì Búøëa úà økîiå' ¦§¦©¦§Ÿ¤§Ÿ̈§©£Ÿ£¨§¦¥
ea xn`p dn e`x -(`n fk ziy`xa),á÷òé úà åNò íèNiå'dkxAd lr ©¦§Ÿ¥¨¤©£Ÿ©©§¨¨

.'ebe 'eia` FkxA xW`áéúëe(el fk ziy`xa)BîL àø÷ éëä ,øîàiå' £¤¥£¨¦§¦©Ÿ¤£¦¨¨§
'åâå ,íéîòô äæ éðá÷òiå á÷òéeyr opelzdy ,'gwl izxkA z` ©£Ÿ©©§§¥¦¤©£©¦¤§Ÿ¨¦¨¨

.dnxna dxekad z` epnn gwl awri lekiakyéða eléàåoae`x §¦§¦
dépî déúeøéëáì óñBé déì÷L déçøk ìòc áb ìò óàlray s` - ©©©§©¨§¥©§¥¥¦§¥¥¦¥

,dxekad z` sqei epnn gwl egxkáéúëc(` d '` minid ixac)ipaE' ¦§¦§¥
,xFkAd `Ed iM ,l`xUi xFkA oaE`xäðzð ,åéáà éòeöé Bìlçáe §¥§¦§¨¥¦©§§©§§¥¨¦¦§¨

óñBé éðáì BúøëaoAe ,'ebe 'l`xUidéa àpwà àì éëä eléôà`l ± §Ÿ̈¦§¥¥¤¦§¨¥£¦¨¦Ÿ¦©¥¥
,sqeia `piwáéúëc(`k fl ziy`xa),íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå' , ¦§¦©¦§©§¥©©¦¥¦¨¨

.'Wtp EPMp `l xn`Ie©Ÿ¤Ÿ©¤¨¤
:dia`end zex ly dny z` mb zx`an `xnbd.úeøzxxan

:`xnbdúeø éàî,'zex' myd ly zernynd dn ±,ïðçBé éaø øîà ©¨©©¦¨¨
äúëfLzexeäeéøL ãåc äpnî àöéå[raey oeyl-]Ceøa LBãwäì ¤¨§¨§¨¨¦¤¨¨¦¤¦¨§©¨¨

.úBçaLúå úBøéLa àeä§¦§¦§¨
:`xnbd zxxaníéøb àîLc ïì àðîmc` ly enyy epl oipn ± §¨¨¦§¨¨¥

.eilr `al zecizrd zerxe`nl mxebàø÷ øîàc ,øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤§¨©§¨
(h en mildz)éø÷z ìà ,'õøàa úBnL íN øLà 'ä úBìòôî eæç eëì'§£¦§££¤¨©¨¨¤©¦§¥

'úBnL','dnny' oeyl ±.'úBîL' àlà ©¤¨¥
CBúa äòø úeaøz äL÷ ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨¨©§¨¨§

íãà ìL Búéalcb mc` ly ezia ipan cg`yk xacd dyw - ¥¤¨¨
,drx dbdpdaøîàpL .âBâîe âBb úîçìnî øúBédrya cec ici lr ¥¦¦§¤¤¨¤¤¡©

,ea cxny epa melya`n gxayíBìLáà éðtî Bçøáa ãåãì øBîæî'¦§§¨¦§¨§¦§¥©§¨
'Bða(` b mildz),déøúa áéúëe,eixg`y weqta xn`pe -eaø äî 'ä' §§¦©§¥¨©

,'éìò íéî÷ íéaø ,éøöcec xn` ,ea cxn epay a`kd lry ixd ¨¨©¦¨¦¨¨
,zexv ieaix `ed df xacyáéúk âBâîe âBb úîçìî éab eléàåa my) §¦©¥¦§¤¤¨§¦

(`wx ,,'÷éø ebäé íéneàìe íéBâ eLâø änì'zlrezd dn ,xnelk ¨¨¨§¦§¦¤§¦
oipra minrd mixacn recne ,mgldl mivawzny miebl yiy

,zlrez mda oi`y miwix mixac dnglna mpegvpeaø äî' eléàå§¦¨©
'éøö,zexv ieaix oeyl `edy,áéúk àìcec xn`y dnn rnyn ¨¨Ÿ§¦

,eipira dlw dzidy ,da zlrez miebl oi`y bebne beb zngln lr
zcixn lr xn`y enk 'ixv eax dn' dilr xn` `l mb okle
yiy iyewdn hren ef dnglna iyewdy jkn epcnl ,melya`

.drx zeaxzl `vei epay mc`l
,weqta xn`p.'Bða íBìLáà éðtî Bçøáa ãåãì øBîæî'ddnz ¦§§¨¦§¨§¦§¥©§¨§

:`xnbdãåãì øBîæîxnel ie`x did melya` zcixn lr ike - ¦§§¨¦
,xenfndéì éòaéî ãåãì äðé÷.jk lr dpiw xnel ie`x did `ld - ¦¨§¨¦¦¨¥¥

:`xnbd zayiinøácä äîì ìLî ,íBìLéáà ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤£¦¨¨¨§¨©¨¨
,áBç øèL åéìò àöiL íãàì ,äîBcaiegn `edelecb mekqa ea ¤§¨¨¤¨¨¨¨§©

,enlyl okidn el oi`y,áöò äéä BòøtL íãB÷didi okidn b`c ik ¤¤§¨¨¨¨¥
,df aeg mlyl oenn elçîN BòøtL øçàìz` rextl gilvdy §©©¤§¨¨¥©

.eaegàeä Ceøa LBãwä Bì øîàL ïåék ,ãåc ïk óà(`i ai 'a l`eny) ©¥¨¦¥¨¤¨©©¨¨
éìò íé÷î éðpä','Eúéaî äòø Eipan cg`y jka ypriy xnelk ¦§¦¥¦¨¤¨¨¦¥¤

okl ,el xy` lk lr helyie ea cexni eziaànL øîà ,áöò äéä̈¨¨¥¨©¤¨
ia cexniy mc`déìò ñééç àìc ,àeä øæîî Bà ãáòmgxi `ly ± ¤¤©§¥§Ÿ©¥¨©

,ilràeä íBìLáàc àæçc ïåék`ed ea cxendy d`xy oeik ± ¥¨©£¨§©§¨
,epa melya`,çîNeéëä íeMî[okle-].øBîæî øîà ¨©¦¨¦¨©¦§

íéòLøa úBøbúäì øzeî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨§¦§¨¨§¨¦
øîàpL ,äfä íìBòa(c gk ilyn)äøBú éøîLå ,òLø eìläé äøBú éáæò' ¨¨©¤¤¤¡©Ÿ§¥¨§©§¨¨§Ÿ§¥¨

,'íá eøbúé.dxezd iafera exbzi dxezd ixney ,xnelkéîð àéðz ¦§¨¨©§¨©¦
íìBòa íéòLøa úBøbúäì øzeî ,øîBà ïeúî éaøa éàzñBc éaø ,éëä̈¦©¦§©§©¦¨¥¨§¦§¨¨§¨¦¨¨

íãà ELçì íàå .'åâå 'òLø eìläé äøBú éáæò' øîàpL ,äfäjpf`a ©¤¤¤¡©Ÿ§¥¨§©§¨¨§¦§¨§¨¨
øîBì,zeywdleáéúk àäå(` fl mildz),ìà ,íéòøna øçúz ìà' ©§¨§¦©¦§©©§¥¦©

,'äìåò éNòa àp÷zoeyln 'xgzz' zaiz z` mc` eze` yxtie §©¥§Ÿ¥©§¨
itle ,ze`pw oeyln '`pwz' zaiz z`e ,zehhewzde zexbzd
mr hhewzdle zexbzdl xqe`d weqt `vny ,jl dywi eyexit

dz` .miryxdBì øBîà`l` ,ok yexitd oi`yBô÷Bð BalL éî± ¡¦¤¦§
eciay zexiarn `xiy inøîBàyxtneàlà ,ïkoekpd yexitd ¥¥¤¨

mda feg`l oevxde ,eiyrnl zee`zd oiprn `ed 'xgzz' zaiz ly
,`ed weqtd yexite ,mzenk zeyrle'íéòøna øçúz ìà'l` - ©¦§©©§¥¦

zevxl ,miryxd zbdpdl dee`zz,íéòønk úBéäìzeyrl xnelk ¦§©§¥¦
oke ,mdiyrnk,'äìåò éNòa àp÷z ìà'zevxl.äìåò éNBòk úBéäì ©§©¥§Ÿ¥©§¨¦§§¥©§¨

øîBàå(fi bk ilyn),ìk 'ä úàøéa íà ék ,íéàhça Eaì àp÷é ìà' §¥©§©¥¦§©©¨¦¦¦§¦§©¨
,'íBiä,mdiyrnk zeyrl mi`hga jal `pwi l`y ,weqtd yexite ©

iyera `pwz l` mirxna xgzz l`' weqtd z` mb yxtl yi jke
mdiyrnk zeyrl zevxl jala mda `pwze dee`zz `ly ,'dler

.mirxd
:`xnbd dywnéðéàcd `ed jk m`d ±zexbzdl xzeny oi ¦¦

,miryxaBì ú÷çNî äòMäL òLø úéàø íà ,÷çöé éaø øîàäå± §¨¨©©¦¦§¨¦¨¦¨¨¨¤©¨¨§©¤¤
,ezglvd zry `id zrkyøîàpL ,Ba äøbúz ìà(d i mildz)eìéçé' ©¦§¨¤¤¤¡©¨¦

,'úò ìëa åéëøãzcgein dry el yiy onfa eikxc egilvi ,xnelk §¨¨§¨¥
.gilvn elfnyL àlà ,ãBò àìå`ed ef dryaïéca äëBæ,dlrn ly §Ÿ¤¨¤¤©¦

øîàpLweqtd jynda(my)éètLî íBøî','Bcâpî E,xnelk ¤¤¡©¨¦§¨¤¦¤§
ipic] jipic htyn itk ryxl miie`xd mixeqide zeprxetd

.epnn wegx micnere miwleqn ,[d"awdäàBøL àlà ,ãBò àìå§Ÿ¤¨¤¤
alr epegvpøîàpL ,åéøöweqtd seqa(my),,'íäa çéôé åéøøBö ìk' §¨¨¤¤¡©¨§¨¨¦©¨¤

itk ,eilrn eixv lk z` dgec `ed ezgitp ici lr ,xnelk
zexbzdl oi`y epcnl df weqtn .dgitp ici lr yw miwigxny
xzeny igei oa oerny iax xn`y dn lr dywe ,miryxa

.miryxa zexbzdl
:`xnbd zvxzndéãéc éléîa àä ,àéL÷ àìzexbzdl xeqi`d ± Ÿ©§¨¨§¦¥¦¥

e ,envr mc`l mirbepd mixaca xn`p miryxaàiîLc éléîa àä̈§¦¥¦§©¨
ceakl mirbepd mixaca xn`p miryxa zexbzdl xzidde ±

:ipy uexiz .minyàîéà úéòaéàåz`f ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,jkàiîLc éléîa àäå àäzexbzdl xeqi`d ode xzidd od - ¨§¨§¦¥¦§©¨

,miny ceakl mirbepd mixaca exn`p ryxaàä ,àéL÷ àìå§Ÿ©§¨¨
Bì ú÷çNî äòMäL òLøazrky ryxa xn`p zexbzdl xeqi`d ± §¨¨¤©¨¨§©¤¤

,ezglvd zry `idBì ú÷çNî äòMä ïéàL òLøa àäxzidde ± ¨§¨¨¤¥©¨¨§©¤¤
.ezglvd zrya cner epi`y ryxa xn`p miryxa zexbzdl

:iyily uexizBì ú÷çNî äòMäL òLøa àäå àä ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨§¨§¨¨¤©¨¨§©¤¤
,ezglvd zry `id zrky ryxa exn`p xeqi`d ode xzidd od -

øeîb ÷écöa àä ,àéL÷ àìå,xenb wicvl xn`p zexbzdl xzidd ± §Ÿ©§¨¨§©¦¨
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc - zekxa(iyiy meil)

xa oerny iax ly enyn opgei iax ly mixn`n d`ian `xnbd
:i`geiLBãwä àøaL íBiî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦¤¨¨©¨

àeä Ceøa LBãwäì BàøwL íãà äéä àì ,íìBòä úà àeä Ceøamya ¨¤¨¨Ÿ¨¨¨¨¤§¨§©¨¨
'ïBãà'ezepc` lr dxen `edy ,z"lce s"l`a azkpd 'ipc`' my ± ¨

,rahd z` zepyl ezlekieíäøáà àaL ãòepia`Bàø÷ed"awdl ©¤¨©§¨¨§¨
øîàpL .'ïBãà'(g eh ziy`xa),ék òãà äna ,íéäìà éðãà ,øîàiå' ¨¤¤¡©©Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¦©¨¥©¦

.'äpLøéà¦¨¤¨
äðòð àì ìàiðc óà ,áø øîàlltzdl elew mixd ±ìéáLa àlà ¨©©©¨¦¥Ÿ©£¨¤¨¦§¦

øîàpL ,íäøáà(fi h l`ipc)ìàå Ecáò úlôz ìà eðéäìà òîL äzòå' ©§¨¨¤¤¡©§©¨§©¡Ÿ¥¤§¦©©§§§¤
éðt øàäå åéðeðçz.'éðãà ïòîì íîMä ELc÷î ìò E:`xnbd zx`an ©£¨§¨¥¨¤©¦§¨§©¨¥§©©£Ÿ¨

,'epidl` rny' eixac zligza xikfdy oeik `ldðòîì'éòaî 'E §©©§¦¨¥
déìixdy ,'jprnl' dreyi ywale eixac milydl jixv did ± ¥

.'d iptl dlitza cner `edàlà,ezlitz lawzzy ywiaïòîì ¤¨§©©
ïBãà EàøwL íäøáà.'zepc`' oeyla jny `xwy mdxa` zekfa - ©§¨¨¤§¨£¨

íãàì Bì ïévøî ïéàL ïépî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦©¦¤¥§©¦§¨¨
Bñòk úòLa.qrek ecera -øîàpL(ci bl zeny)éúçðäå eëìé éðt' ¦§©©§¤¤¡©¨©¥¥©£¦Ÿ¦

.'Cì̈
Ceøa LBãwä àøaL íBiî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦¤¨¨©¨¨

àeä Ceøa LBãwäì äãBäL íãà äéä àì ,BîìBò úà àeälr ¤¨Ÿ¨¨¨¨¤¨§©¨¨
,eizeaehezãBäå äàì äúàaL ãò,d"awløîàpLdcedi zcila ©¤¨¨¥¨§©¤¤¡©

''ä úà äãBà íòtä'(dl hk ziy`xa). ©©©¤¤
:oae`x ly enya mrhd z` zx`an `xnbd'ïáeàø'(al hk ziy`xa). §¥

,øæòìà éaø øîàiptn ,df mya oey`xd dpal d`l d`xwy mrhd ¨©©¦¤§¨¨
yéîç ïáì éða ïéa äî eàø ,äàì äøîàoiay lcada eppeazd - ¨§¨¥¨§©¥§¦§¤¨¦

,wgvi ing ly epa eyr oial ,ipa oae`xáb ìò óà ,éîç ïa eléàc§¦¤¨¦©©©
déúeøéëáì déðáæ dézòcîc,dxekad z` xkn epevxny s` - §¦©§¥©§¥¦§¥¥

áéúëc(bl dk ziy`xa)déa áéúk äî eæç ,'á÷òéì Búøëa úà økîiå' ¦§¦©¦§Ÿ¤§Ÿ̈§©£Ÿ£¨§¦¥
ea xn`p dn e`x -(`n fk ziy`xa),á÷òé úà åNò íèNiå'dkxAd lr ©¦§Ÿ¥¨¤©£Ÿ©©§¨¨

.'ebe 'eia` FkxA xW`áéúëe(el fk ziy`xa)BîL àø÷ éëä ,øîàiå' £¤¥£¨¦§¦©Ÿ¤£¦¨¨§
'åâå ,íéîòô äæ éðá÷òiå á÷òéeyr opelzdy ,'gwl izxkA z` ©£Ÿ©©§§¥¦¤©£©¦¤§Ÿ¨¦¨¨

.dnxna dxekad z` epnn gwl awri lekiakyéða eléàåoae`x §¦§¦
dépî déúeøéëáì óñBé déì÷L déçøk ìòc áb ìò óàlray s` - ©©©§©¨§¥©§¥¥¦§¥¥¦¥

,dxekad z` sqei epnn gwl egxkáéúëc(` d '` minid ixac)ipaE' ¦§¦§¥
,xFkAd `Ed iM ,l`xUi xFkA oaE`xäðzð ,åéáà éòeöé Bìlçáe §¥§¦§¨¥¦©§§©§§¥¨¦¦§¨

óñBé éðáì BúøëaoAe ,'ebe 'l`xUidéa àpwà àì éëä eléôà`l ± §Ÿ̈¦§¥¥¤¦§¨¥£¦¨¦Ÿ¦©¥¥
,sqeia `piwáéúëc(`k fl ziy`xa),íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå' , ¦§¦©¦§©§¥©©¦¥¦¨¨

.'Wtp EPMp `l xn`Ie©Ÿ¤Ÿ©¤¨¤
:dia`end zex ly dny z` mb zx`an `xnbd.úeøzxxan

:`xnbdúeø éàî,'zex' myd ly zernynd dn ±,ïðçBé éaø øîà ©¨©©¦¨¨
äúëfLzexeäeéøL ãåc äpnî àöéå[raey oeyl-]Ceøa LBãwäì ¤¨§¨§¨¨¦¤¨¨¦¤¦¨§©¨¨

.úBçaLúå úBøéLa àeä§¦§¦§¨
:`xnbd zxxaníéøb àîLc ïì àðîmc` ly enyy epl oipn ± §¨¨¦§¨¨¥

.eilr `al zecizrd zerxe`nl mxebàø÷ øîàc ,øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤§¨©§¨
(h en mildz)éø÷z ìà ,'õøàa úBnL íN øLà 'ä úBìòôî eæç eëì'§£¦§££¤¨©¨¨¤©¦§¥

'úBnL','dnny' oeyl ±.'úBîL' àlà ©¤¨¥
CBúa äòø úeaøz äL÷ ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨¨©§¨¨§

íãà ìL Búéalcb mc` ly ezia ipan cg`yk xacd dyw - ¥¤¨¨
,drx dbdpdaøîàpL .âBâîe âBb úîçìnî øúBédrya cec ici lr ¥¦¦§¤¤¨¤¤¡©

,ea cxny epa melya`n gxayíBìLáà éðtî Bçøáa ãåãì øBîæî'¦§§¨¦§¨§¦§¥©§¨
'Bða(` b mildz),déøúa áéúëe,eixg`y weqta xn`pe -eaø äî 'ä' §§¦©§¥¨©

,'éìò íéî÷ íéaø ,éøöcec xn` ,ea cxn epay a`kd lry ixd ¨¨©¦¨¦¨¨
,zexv ieaix `ed df xacyáéúk âBâîe âBb úîçìî éab eléàåa my) §¦©¥¦§¤¤¨§¦

(`wx ,,'÷éø ebäé íéneàìe íéBâ eLâø änì'zlrezd dn ,xnelk ¨¨¨§¦§¦¤§¦
oipra minrd mixacn recne ,mgldl mivawzny miebl yiy

,zlrez mda oi`y miwix mixac dnglna mpegvpeaø äî' eléàå§¦¨©
'éøö,zexv ieaix oeyl `edy,áéúk àìcec xn`y dnn rnyn ¨¨Ÿ§¦

,eipira dlw dzidy ,da zlrez miebl oi`y bebne beb zngln lr
zcixn lr xn`y enk 'ixv eax dn' dilr xn` `l mb okle
yiy iyewdn hren ef dnglna iyewdy jkn epcnl ,melya`

.drx zeaxzl `vei epay mc`l
,weqta xn`p.'Bða íBìLáà éðtî Bçøáa ãåãì øBîæî'ddnz ¦§§¨¦§¨§¦§¥©§¨§

:`xnbdãåãì øBîæîxnel ie`x did melya` zcixn lr ike - ¦§§¨¦
,xenfndéì éòaéî ãåãì äðé÷.jk lr dpiw xnel ie`x did `ld - ¦¨§¨¦¦¨¥¥

:`xnbd zayiinøácä äîì ìLî ,íBìLéáà ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤£¦¨¨¨§¨©¨¨
,áBç øèL åéìò àöiL íãàì ,äîBcaiegn `edelecb mekqa ea ¤§¨¨¤¨¨¨¨§©

,enlyl okidn el oi`y,áöò äéä BòøtL íãB÷didi okidn b`c ik ¤¤§¨¨¨¨¥
,df aeg mlyl oenn elçîN BòøtL øçàìz` rextl gilvdy §©©¤§¨¨¥©

.eaegàeä Ceøa LBãwä Bì øîàL ïåék ,ãåc ïk óà(`i ai 'a l`eny) ©¥¨¦¥¨¤¨©©¨¨
éìò íé÷î éðpä','Eúéaî äòø Eipan cg`y jka ypriy xnelk ¦§¦¥¦¨¤¨¨¦¥¤

okl ,el xy` lk lr helyie ea cexni eziaànL øîà ,áöò äéä̈¨¨¥¨©¤¨
ia cexniy mc`déìò ñééç àìc ,àeä øæîî Bà ãáòmgxi `ly ± ¤¤©§¥§Ÿ©¥¨©

,ilràeä íBìLáàc àæçc ïåék`ed ea cxendy d`xy oeik ± ¥¨©£¨§©§¨
,epa melya`,çîNeéëä íeMî[okle-].øBîæî øîà ¨©¦¨¦¨©¦§

íéòLøa úBøbúäì øzeî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨§¦§¨¨§¨¦
øîàpL ,äfä íìBòa(c gk ilyn)äøBú éøîLå ,òLø eìläé äøBú éáæò' ¨¨©¤¤¤¡©Ÿ§¥¨§©§¨¨§Ÿ§¥¨

,'íá eøbúé.dxezd iafera exbzi dxezd ixney ,xnelkéîð àéðz ¦§¨¨©§¨©¦
íìBòa íéòLøa úBøbúäì øzeî ,øîBà ïeúî éaøa éàzñBc éaø ,éëä̈¦©¦§©§©¦¨¥¨§¦§¨¨§¨¦¨¨

íãà ELçì íàå .'åâå 'òLø eìläé äøBú éáæò' øîàpL ,äfäjpf`a ©¤¤¤¡©Ÿ§¥¨§©§¨¨§¦§¨§¨¨
øîBì,zeywdleáéúk àäå(` fl mildz),ìà ,íéòøna øçúz ìà' ©§¨§¦©¦§©©§¥¦©

,'äìåò éNòa àp÷zoeyln 'xgzz' zaiz z` mc` eze` yxtie §©¥§Ÿ¥©§¨
itle ,ze`pw oeyln '`pwz' zaiz z`e ,zehhewzde zexbzd
mr hhewzdle zexbzdl xqe`d weqt `vny ,jl dywi eyexit

dz` .miryxdBì øBîà`l` ,ok yexitd oi`yBô÷Bð BalL éî± ¡¦¤¦§
eciay zexiarn `xiy inøîBàyxtneàlà ,ïkoekpd yexitd ¥¥¤¨

mda feg`l oevxde ,eiyrnl zee`zd oiprn `ed 'xgzz' zaiz ly
,`ed weqtd yexite ,mzenk zeyrle'íéòøna øçúz ìà'l` - ©¦§©©§¥¦

zevxl ,miryxd zbdpdl dee`zz,íéòønk úBéäìzeyrl xnelk ¦§©§¥¦
oke ,mdiyrnk,'äìåò éNòa àp÷z ìà'zevxl.äìåò éNBòk úBéäì ©§©¥§Ÿ¥©§¨¦§§¥©§¨

øîBàå(fi bk ilyn),ìk 'ä úàøéa íà ék ,íéàhça Eaì àp÷é ìà' §¥©§©¥¦§©©¨¦¦¦§¦§©¨
,'íBiä,mdiyrnk zeyrl mi`hga jal `pwi l`y ,weqtd yexite ©

iyera `pwz l` mirxna xgzz l`' weqtd z` mb yxtl yi jke
mdiyrnk zeyrl zevxl jala mda `pwze dee`zz `ly ,'dler

.mirxd
:`xnbd dywnéðéàcd `ed jk m`d ±zexbzdl xzeny oi ¦¦

,miryxaBì ú÷çNî äòMäL òLø úéàø íà ,÷çöé éaø øîàäå± §¨¨©©¦¦§¨¦¨¦¨¨¨¤©¨¨§©¤¤
,ezglvd zry `id zrkyøîàpL ,Ba äøbúz ìà(d i mildz)eìéçé' ©¦§¨¤¤¤¡©¨¦

,'úò ìëa åéëøãzcgein dry el yiy onfa eikxc egilvi ,xnelk §¨¨§¨¥
.gilvn elfnyL àlà ,ãBò àìå`ed ef dryaïéca äëBæ,dlrn ly §Ÿ¤¨¤¤©¦

øîàpLweqtd jynda(my)éètLî íBøî','Bcâpî E,xnelk ¤¤¡©¨¦§¨¤¦¤§
ipic] jipic htyn itk ryxl miie`xd mixeqide zeprxetd

.epnn wegx micnere miwleqn ,[d"awdäàBøL àlà ,ãBò àìå§Ÿ¤¨¤¤
alr epegvpøîàpL ,åéøöweqtd seqa(my),,'íäa çéôé åéøøBö ìk' §¨¨¤¤¡©¨§¨¨¦©¨¤

itk ,eilrn eixv lk z` dgec `ed ezgitp ici lr ,xnelk
zexbzdl oi`y epcnl df weqtn .dgitp ici lr yw miwigxny
xzeny igei oa oerny iax xn`y dn lr dywe ,miryxa

.miryxa zexbzdl
:`xnbd zvxzndéãéc éléîa àä ,àéL÷ àìzexbzdl xeqi`d ± Ÿ©§¨¨§¦¥¦¥

e ,envr mc`l mirbepd mixaca xn`p miryxaàiîLc éléîa àä̈§¦¥¦§©¨
ceakl mirbepd mixaca xn`p miryxa zexbzdl xzidde ±

:ipy uexiz .minyàîéà úéòaéàåz`f ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,jkàiîLc éléîa àäå àäzexbzdl xeqi`d ode xzidd od - ¨§¨§¦¥¦§©¨

,miny ceakl mirbepd mixaca exn`p ryxaàä ,àéL÷ àìå§Ÿ©§¨¨
Bì ú÷çNî äòMäL òLøazrky ryxa xn`p zexbzdl xeqi`d ± §¨¨¤©¨¨§©¤¤

,ezglvd zry `idBì ú÷çNî äòMä ïéàL òLøa àäxzidde ± ¨§¨¨¤¥©¨¨§©¤¤
.ezglvd zrya cner epi`y ryxa xn`p miryxa zexbzdl

:iyily uexizBì ú÷çNî äòMäL òLøa àäå àä ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨§¨§¨¨¤©¨¨§©¤¤
,ezglvd zry `id zrky ryxa exn`p xeqi`d ode xzidd od -
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eléôàåoebk ,qelwpe` mebxz ea oi`y weqtïBáéãå úBøèò'xfrie ©£¦£¨§¦§©§¥
'oraE FapE maUE dlrl`e oFAWge dxnpe(b al xacna)mipy ep`xwi , §¦§¨§¤§§¤§¨¥§¨§§Ÿ

oeyl z` minrt yly `xwiy xnelk ,mebxz cg`e `xwn
iptn .`xwndåéîé Bì ïéëéøàî ,øeavä íò åéúBiLøt íéìLnä ìkL¤¨©©§¦¨¨¦¨¦©¦©£¦¦¨¨

.åéúBðLe§¨
éìòîa àzL àleëc àúééLøôì eäðéîeìLàì øáñ ,ééaà øa éáéa áø©¥©©©©¥¨©§©§¦§§¨¨§¨¨§¨©¨§©£¥

éøetëc àîBé,dpyd lk ly zeiyxtd z`ixw z` milydl ayg - ¨§¦¥
.mixetikd mei axradéì àðz[el dpy-],ézôcî áø øa àéiç ¨¨¥¦¨©©¦¦§¦

,mixetikd mei iabl dxen`d `ziixaáéúk(al bk `xwie)úà íúépòå' §¦§¦¦¤¤
.'áøòa Lãçì äòLúa íëéúLôð:`ziixad ddnzäòLúa éëå ©§Ÿ¥¤§¦§¨©Ÿ¤¨¤¤§¦§¦§¨

ïépòúîiriyza miprzny eheytk weqtd z` yxtl xyt` ike ± ¦§©¦
,ixyzaàlà .ïépòúî äøNòa àìäåweqtd `a,Eì øîBìyìk ©£Ÿ©£¨¨¦§©¦¤¨©§¨

éòéLz äpòúî eléàk áeúkä åéìò äìòî ,éòéLza äúBLå ìëBàä̈¥§¤©§¦¦©£¤¨¨©¨§¦¦§©¤§¦¦
.éøéNòå,mixetikd mei axra dcerqa zeaxdl devn yiy oeikne ©£¦¦

oeikn .df meia dpyd lk zeiyxt z` milydl i`pt jl didi `l
zeiyxtd z`ixw z` xg`l leki epi`y iia` xa iaia ax rnyy

,mixetikd mei axrleäðéîec÷àì øáñz` `exwle micwdl ayg ± ¨©§©§¦§
,zezay izya e` zg` zaya zeiyxtd lk,àáñ àeää déì øîà̈©¥©¨¨

àðéðzzay lk ly dyxt milydl jixvy ,ef `ziixa ip` dpey ± §¦¨
,dpnfaíéc÷é àlL ãáìáedyxt `exwl miligzny mcew dzexwl ¦§©¤Ÿ©§¦

,zqpkd ziaa eføçàé àlLå.zayd xg`l cr d`xewln §¤Ÿ§©¥
:iel oa ryedi iax ixack `ed ,xg`le micwdl oi`y df oicøîàãk¦§¨©

øeavä íò eëééúBéLøt eîéìLà ,déðáì éåì ïa òLBäé éaø eäì± §©¦§ª©¤¥¦¦§¥©§¦¨¨¦©§¦©¦
xeaivd mr mkizeiyxt enilyd.íebøz ãçàå àø÷î íéðLeøäfäå §©¦¦§¨§¤¨©§§¦¨£

äãeäé éaøk ïéãéøåaz` jezgl exdfd ,zeter mihgey mz`yk ± ¦§¦¦§©¦§¨
xykeie ,enc `viy ick ,dhigyd zrya serd x`evay micixed
,ok zeyrl jixvy xaeqy dcedi iax ixacke ,eziilva dlik`l

ïðúcoileg)(.fkezhigy ,sera mipniqd cg` ly aex hgeyd , ¦§©
e ,dxyk,øîBà äãeäé éaøserd z` xiykdl oi`èBçLiL ãòmb ©¦§¨¥©¤¦§

å .ïéãéøeä úà,mdl xn` cerï÷æa eøäfäowf cakl exdfd ±çëML ¤©§¦¦§¦¨£§¨¥¤¨©
BñðBà úîçî Bãeîìz,epefn ikxva cexh didy e` dlgy zngn ± ©§¥£©§

mrhde .ecenlz gkyy mcew dligza eze` micakn mziidy itk
,jklúBçeì ïðéøîàczeipydúBçeì éøáLåzepey`xdúBçpeî §©§¦©§¦§¥¨
.ïBøàaowf cakl yi jk ,oex`a migpen zegeld ixayy myke ¨¨

.qpe` zngn ecenlz gkyy
:eipal `ax xn`y mixac dyly d`ian `xnbdàáø eäì øîà̈©§¨¨

eëzçz ìà ,øNa ïéëúBç ízàLk ,déðáìgpen `edyk eze`áb ìò ¦§¥§¤©¤§¦¨¨©©§§©©
,ãiä.jezigd zrya oglyd lr edegipd `l`éøîàc àkéà ©¨¦¨§¨§¦

`ed jkl mrhdy,äðkñ íeMî.eci z` jezgi `ny yeygl yi ik ¦©¨¨
éøîàc àkéàåyeygl yi oiicr ,eci z` jezgi `l m` s`yíeMî §¦¨§¨§¦¦
äãeòñ ìe÷ì÷mc dpnn `vie ecia dphw dxeag dyri `ny ± ¦§§¨

,lk`nd z` jlkliy.miaeqnd eq`nie
å,mdl xn` cerúéa éøBçà eøáòz ìàå ,úénøà úhî ìò eáLz ìà §©¥§©¦©£©¦§©©©§£¥¥

.ïéìltúî øeaväL äòLa úñðkä©§¤¤§¨¨¤©¦¦§©§¦
xn`y dn:eipal `ax zxin` z` zx`an `xnbdìò eáLz ìàå'§©¥§©

eðâz àì ,éøîàc àkéà .'úénøà úhîepyz `l -àìae`xwzy ¦©£©¦¦¨§¨§¦Ÿ¦§§Ÿ
òîL úàéø÷dnec mkzhin didz ok eyrz m`y ,dhnd lry §¦©§©

.mbdpn jky ,miinx` ly dhnléøîàc àkéàåmdl deivyàìc §¦¨§¨§¦§Ÿ
àzøBib eáñðz.zxeib e`yi `ly -éøîàc àkéàåmdl xn` `axy ¦§§¦§¨§¦¨§¨§¦

zhn lr eayi `lyàtt áøc äNòî íeMîe ,Lnî úénøàzngne ± £©¦©¨¦©£¤§©¨¨
,`tt ax mr didy dyrnúénøà éaâì ìæà àtt áøcdy`l jld ± §©¨¨£©§©¥£©¦

`ide ,diebáL ,Bì äøîà .ähî Bì äàéöBä.ef dhn lrdì øîàax ¦¨¦¨¨§¨¥¨©¨
,`ttääéaâä ,ähnä úà éäéaâzL ãò áLBé éðéàdiebdähnä úà ¥¦¥©¤©§¦¦¤©¦¨¦§¦¨¤©¦¨

,úî ÷Bðéz íL eàöîe`tt ax lr lilrdl diebd dzvxy xxazpe ¨§¨¦¥
.ebxde dpa lr ayi `edyeøîà ïàkîecnl df dyrnne ±íéîëç ¦¨¨§£¨¦

y ,zexedl.úénøà úhî ìò áLéì øeñà̈¥¥©¦©£©¦
,eipal `ax xn` ceräòLa úñðkä úéa éøBçà eøáòz ìàå'§©©©§£¥¥©§¤¤§¨¨

déì òéiñî .'ïéìltúî øeaväLdi`x `iadl yi o`kn -òLBäé éaøì ¤©¦¦§©§¦§©©¥§©¦§ª©
úéa éøBçà øBáòiL íãàì Bì øeñà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦¨§¨¨¤©££¥¥

,úñðkä,zqpkd zia gzt `vnp eay cvd ixeg` ,xnelkäòLa ©§¤¤§¨¨
,ïéìltúî øeaväLzial qpki `le dry dze`a my xeari m`y ¤©¦¦§©§¦

gzta cnery oeik ,zqpkd zia z` dfane ,xtekk d`xp ,zqpkd
.lltzdl qpkp epi`e zqpkd ziaïøîà àìå ,ééaà øîàxn`p `l - ¨©©©¥§Ÿ£¨¨

,zqpkd zia ixeg` xearl xeqi`dàðéøçà àçút àkéìc àlà- ¤¨§¥¨¦§¨©£¦¨
,zqpkd zial xg` gzt oi`yk `l`,àðéøçà àçút àkéà ìáà£¨¦¨¦§¨©£¦¨

da ïì úéì.df xeqi`l yegl epl oi` ,xg` gzt yi m` la` -åok ¥¨¨§
ïøîà àì,df xeqi` xn`p `l -àðéøçà àzLéðk éa àkéìc àlà- Ÿ£¨¨¤¨§¥¨¥§¦§¨©£¦¨

,ef xira xg` zqpk zia oi`ykúéì ,àðéøçà àzLéðk éa àkéà ìáà£¨¦¨¥§¦§¨©£¦¨¥
da ïìel` mipte`ay .yegl oi` ,xg` zqpk zia yi m` la` - ¨¨

dfane xtekk d`xp zqpkd zia ixeg` xaerd oi`,zqpkd zia z`
zqpkd ziaa lltzdl e` ,xg`d gzta qpkdl ezrcy xnel yiy

.ipydïéléôz çpî àìå èéäø àìå àðeè éøc àìc àlà ,ïøîà àìå- §Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¥¨§Ÿ¨¥§Ÿ©©§¦¦
zqpkd zia ixeg` xaerd mc`dyk `l` df xeqi` xn`p `l oke

,oilitz gipn epi`e ,ux epi`e ,`yn `yep epi`ðäî ãç àkéà ìáà,C £¨¦¨©¥¨¨
da ïì úéìepl oi` el` mixacn cg` dyer `ed m` la` - ¥¨¨

.zqpkd zia z` dfane xtekk d`xp epi`y iptn ,xeqi`l yeygl
iptn zqpkd zial qpkp epi`y mixacd mixkip ,`yn `yepdy
xac iptn wegc epnfy xkip ,uxe xdnny mc` oke .eilry `ynd
gipnde .zqpkd zial qpkdle akrzdl leki epi` okle uegp
ilhann epi`e zeevnd xg` scex `edy xacd xkip oilitz

.dlitzd
ekzgi `ly eipal `ax ieeiv z` lirl `xnbd d`iady oeikn
ibdpn oia df xac dpend `ziixa `xnbd d`ian ,cid iab lr xya

:miicnd ebdpy ux` jxcìLa ,àáé÷ò éaø øîà ,àéðzíéøác äL ©§¨¨©©¦£¦¨¦§Ÿ¨§¨¦
íéiãnä úà éðà áäBàly mbdpna ade` ip`y mixac dyly yi - ¥£¦¤©¨¦¦

,`ed oey`xd xacd .icn iyp`ïéëúBç ïéà øNaä úà ïéëúBçLk§¤§¦¤©¨¨¥§¦
,ïçìeMä éab ìò àlà,ipy xac .cid iab lr `leïé÷LBpLkz` ¤¨©©¥©§¨§¤§¦

mxiagïé÷LBð ïéàeze`.ãiä áb ìò àlà,iyily xacïéöòBiLëe- ¥§¦¤¨©©©¨§¤£¦
,enqxtziy mivtg oi`y mixaca mivriznykeàlà ïéöòBé ïéà¥£¦¤¨

äãOaziad ipa x`y ernyiy yeygl yiy iptn ,zia jeza `le ©¨¤
mixacd z`.dàø÷ éàî ,äáäà øa àcà áø øîàweqtd edn - ¨©©©¨©©£¨©§¨¨

xn`py ,ok epcnl epnny(c `l ziy`xa)ìçøì àø÷iå á÷òé çìLiå'©¦§©©£Ÿ©¦§¨§¨¥
.'Bðàö ìà äãOä äàììe§¥¨©¨¤¤Ÿ

:`aiwr iax ixac oirk ztqep `ziixa d`ian `xnbdøîà ,àéðz©§¨¨©
ìLa ,ìàéìîb ïaøíéiñøtä úà éðà áäBà íéøác äL,mzeripv iptn ©¨©§¦¥¦§Ÿ¨§¨¦¥£¦¤©©§¦¦

øçà øáãa ïéòeðöe ,àqkä úéáa ïéòeðöe ,ïúìéëàa ïéòeðö ïä- ¥§¦©£¦¨¨§¦§¥©¦¥§¦§¨¨©¥
.yinyza

miiqxtd z` livdl dliren ef dlrn oi`y x`al dtiqen `xnbd
laa zltna xn`py .mpdibdn(b bi diryi),'éLce÷îì éúéeö éðà'£¦¦¥¦¦§¨¨

e ,laa z` zigydle `al qxt ikln z` iziev ip` ,xnelkáø éðz̈¥©
óñBé,'iycewn' z`xwpd dne`dyïéðneæîe ïéLce÷îä íéiñøtä elà ¥¥©©§¦¦©§¨¦§¨¦

.ípäéâì§¥¦¨
dpyna epipy(.a lirl):,'åëå øîBà ìàéìîb ïaø'z`ixw onf seqy ©¨©§¦¥¥

lr od dfa wlege ,xgyd cenr dlriy cr `ed ziaxr ly rny
xaeqd xfril` iax lr ode ,zevg cr dpnfy exn`y minkg
dkld wqt d`ian `xnbd .dpey`xd dxeny`d seq cr dpnfy

.ef zwelgna
,ìàéìîb ïaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàleki dligzkle ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¨©§¦¥
.xgyd zelr cr rny z`ixw `exwln oizndl

z`ixw onf `ed izn cr dpnn cenll yiy `ziixa d`ian `xnbd
:zixgy ly rny z`ixw onf ligzn iznne ,ziaxr ly rny
òîL úàéø÷ àøB÷ íãàL íéîòt ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©¥§¨¦¤¨¨¥§¦©§©

,äìéla íéîòt ézLmrtúçàå ,øçMä ãenò äìòiL íãB÷ úçà- §¥§¨¦©©§¨©©¤¤©£¤©©©©§©©
ztqep mrteúçà ,BúáBç éãé ïäa àöBéå ,øçMä ãenò äìòiL øçàì§©©¤©£¤©©©©§¥¨¤§¥¨©©

,äìéì ìL úçàå íBé ìLici `vi xgyd zelr mcew ez`ixway ¤§©©¤©§¨
`vi xgyd zelr xg` ez`ixwae ,ziaxr ly rny z`ixw zaeg

.zixgy ly rny z`ixw zaeg ici
:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa - ¨¨©§¨
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רלב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc - zekxa(ipy meil)

,jynda my xn`py,'äëàìî íBiäå øîLî äìélä eðì eéäå'§¨¨©©§¨¦§¨§©§¨¨
ekiygde enicwd `le] meia `l` ecar `ly df weqta x`eane
`edy ,oey`xd weqta xkfend dk`lnd onf lky `vnpe ,[llk
xkf' jkn yiy ixde ,'mei' `xwp ,miakekd z`v cr xgyd zelrn

.dlild zligze meid meiq `ed miakekd z`vy ,'xacl
icka ,`ziixaa mixen`d d`ixwd ipnfa oecl `xnbd day dzr

:`xnbd zxne` .lirl ex`azpy mipnfd zece` mdn oeclà÷̈
Czòc à÷ìñ,[`id zehytd ,xnelk] xnel jzrca dler did - ©§¨©§¨

cea onfdéðò`ziixaa xkfedy ,legd zeni lka ezit lek`l qpkp §¨¦
,dpey`xdåea onfdíãà éðazay zelila mzcerq lek`l miqpkp §§¥¨¨

,dipyd `ziixaa xkfedyàeä àøeòL ãçcg` onf xeriy mdipy ± ©¦¨
:`xnbd dywn .dlild zligz mr cin lek`l miqpkp mdy ,md

úøîà éàåea onfd s`y ,okl mcew epx`iay enk xn`z m`e -éðò §¦¨§©¨¦
,dlil lka lek`l qpkpåea onfdïäk,dnexza lek`l qpkpãç §Ÿ¥©

,àeä àøeòLlky `vnp ,cg` onfa lek`l miqpkp mdipyy ¦¨
ipa lye odk ly ,ipr ly] dlik` onfk zeziixaa exkfedy mipnfd
dxn`y dn dyw ok m`e ,cg` onf md [zezay iaxra mc`
onf xi`n iax itly ,minkge xi`n iax ewlgpy dipyd `ziixad

iqpkp mc` ipay dryn `ed rny z`ixwiaxra ozit lek`l m
lek`l oi`kf mipdkdy dryn `ed dpnf minkg itle ,zezay

exn`y onfdy `vnp x`aznd itl ixdy ,oznexzaeðééä ,íéîëç£¨¦©§
xn`y onfd `ed `ed -,øéàî éaø.llk mdipia ewlgp `le ©¦¥¦

:`xnbd dgikenàlàgxkdadpéî òîL`ziixad on gikedl yi - ¤¨§©¦¨
y ,dipydãeçì àøeòL ïäëå ãeçì àøeòL éðò'ipr' ly xeriyd ± ¨¦¦¨§§Ÿ¥¦¨§

ezit lek`l qpkp iprd ea onfdy ,ecal 'odk' ly xeriyde ecal
zx`ean dzrne .dnexza lek`l qpkp odkd ea onfd epi` ,glna
lek`l miqpkp mc` ipay onfdy iptn ,dipyd `ziixaa zwelgnd
onfd epi` ,legd zenia iprd zlik` onfk `edy ,zezay iaxra
iprdy ,lirl x`azdy dn lr dyw ok m`e .lek`l qpkp odkd ea

.cg` onfa lek`l miqpkp odkde
:`xnbd dgec,àìlek`l miqpkp odkde iprdy xnel gxkd oi` Ÿ

ik dligzn epxn`y itk xnel ozip oiicry ,mipey mipnfaéðò̈¦
,àeä àøeòL ãç ïäëådryn' dpey`xd `ziixaa epipyy onfde §Ÿ¥©¦¨

epzpyna epipyy onfd `ed ,'glna ezit lek`l qpkp iprdy
z` zegcl yiy `l` .'oznexza lek`l miqpkp mipdkdy dryn'
ipa ea onf eze`a legd zenia ezcerql qpkp ipry epxaqy dn

,zay zelila lek`l miqpkp mc`e`l` jk df oi` zn`a'éðò'¨¦
dpey`xd `ziixaa xkfedy'íãà éðá'edipyd `ziixaa exkfedy §¥¨¨

àeä àøeòL ãç åàìzrcly `vnpe ,cg` onfa milke` mpi` - ¨©¦¨
onfa `ed rny z`ixw onf [dipyd `ziixaa oke dpyna] minkg
xkfend] iprd lke` ea onfd `ede ,dnexza mipdkd milke`y
onf [dipyd `ziixaa] xi`n iax zrcle ,[dpey`xd `ziixaa

.zay zelila milke` mc` ipa day dryn `ed rny z`ixw
'odk'e 'ipr' ly mipnfdy dpnn gkeny `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbd dywn .miey mpi`åik,àeä àøeòL ãç ïäëå éðòmiqpkpy §¨¦§Ÿ¥©¦¨
,cg` onfa lek`l mdeäðéîøe`ziixan jk lr zeywdl yi ixd - §¦§

,`ziixaa epipyy ,zxg`úBø÷ì ïéìéçúî éúîéàîz`ixwòîL ¥¥¨©©§¦¦¦§§©
,ïéáøòa.` :zerc yng jka exn`péáøòa íBiä LãwL äòMî ¨£¨¦¦¨¨¤¨©©§©§¥
,úBúaL,zeynyd oia zligzn epiidc ,zay zqipk zrn xnelk ©¨
md el`.øæòéìà éaø éøác.aíéðäkäL äòMî ,øîBà òLBäé éaø ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥¦¨¨¤©Ÿ£¦

elahe e`nhpyíéøäBèîmilekie,ïúîeøúa ìBëàìzryn epiidc §¨¦¤¡¦§¨¨
.b .miakekd z`vïéìáBè íéðäkäL äòMî ,øîBà øéàî éaøick ©¦¥¦¥¦¨¨¤©Ÿ£¦§¦

elkeiy,ïúîeøúa ìBëàìoia mcew hren onf milaeh mdy ¤¡¦§¨¨
.zeynydäãeäé éaø Bì øîàonfy xne` dz` cvik ,xi`n iaxl ¨©©¦§¨

,milaeh mipdkdy dryn `ed ziaxr ly rny z`ixwàìäå©£Ÿ
d,íéìáBè íä íBé ãBòaî íéðäkji`e ,xen`ke ,zeynyd oia mcew Ÿ£¦¦§¥§¦

.c .'daiky onf' df oi` `lde ,rny z`ixw onf f` ligziy okzi
.çìna Bzt ìBëàì ñðëð éðòL äòMî ,øîBà àðéðç éaø.d,éàçà éaø ©¦£¦¨¥¦¨¨¤¨¦¦§¨¤¡¦©¤©©¦©©

dì éøîàå[mya z`f mixne` yie-]áBøL äòMî ,øîBà ,àçà éaø §¨§¦¨©¦©¨¥¦¨¨¤
áñäì ïéñðëð íãà éða.dlild zcerq z` lek`l - §¥¨¨¦§¨¦§¨¥

:`xnbd dywnúøîà éàåy,àeä àøeòL ãç ïäëå éðòmdipye §¦¨§©¨¦§Ÿ¥©¦¨
xn`y onfdy `vnp ,cg` onfa lek`l miqpkp,àðéðç éaøonf ©¦£¦¨

,iprd zlik`eðééäxn`y mipdkd zlik` onf `ed `ed -éaø ©§©¦
,òLBäé.mdipia zwelgnyiy x`ean `ziixaa ixdeòîL åàì àlà §ª©¤¨¨§©
dpéîy ,ef `ziixan gken oi` m`d ±àøeòLå ãeçì éðòc àøeòL ¦¨¦¨§¨¦§§¦¨

ãeçì ïäëconfde envr ipta onf `ed iprd zlik` ly onfdy - §Ÿ¥§
dwiqn .miey mipnfd oi`e ,envr ipta onf `ed mipdkd zlik` ly

:`xnbddpéî òîL.`ziixad ixacn ok gikedl yi ok` - §©¦¨
.'odk'e 'ipr' ipnf oian xge`nd onfd edfi` zx`an `xnbd
iprd ly dlik`d zligz ipnfy x`azdy xg`l :`xnbd zxxan

,miey mpi` odkd ly dlik`d zligzeeäéépî éäipyn dfi` - ¥¦©§
d `ed elld mipnfdøçeàî:`xnbd daiyn .mdipiayàøazñî- §¨¦§©§¨

onfdy xazqnéðòcezcerq lek`l qpkpøçeàîodkd ea onfdn §¨¦§¨
,dnexza lek`l qpkpc úøîà éàcd ly onfdíc÷eî éðòly epnfn §¦¨§©§¨¦§¨

xn`y onfdy ,dywi ok m` ,odkd,àðéðç éaøiprdy dryn `edy ©¦£¦¨
,ezcerq lek`l qpkpeðééäiaxra meid ycwy onfd `ed `ed - ©§

xn`y zezay,øæòéìà éaøepnf ixdy .zeynyd oia zligz `edy ©¦¡¦¤¤
onfl mcew iprd ly epnf m`e ,miakekd z`va `ed odkd ly
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,milaeh mipdkdy onfa `edàìäådíéìáBè íä íBé ãBòaî íéðäk ©£ŸŸ£¦¦§¥§¦
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,àöBé,zeynyd oia `ed mitlgzn dlilde meidy rbx eze`yéàå ¥§¦
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izhiyly `vnp ,iqei iax zrck xaeq ip`y oeike .xzeia xvw
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.ziaxr ly rny z`ixw ea `exwl xyt`e 'daiky onf' aygdl
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ïøîà àì ,àðäk øa àaàznd ipta xnel oi`y df oic epxn` `l - ©¨©©£¨Ÿ£¨¨
,el mikiiy mpi`y mixacàlàwxäøBz éøáãa,lkdy meyn ¤¨§¦§¥¨

xacl leki epi`y exear oeifa edf ok lre ,mda xacl miaiig
zekld oebk ,eixaca `l` eiptl xacl oi` okle ,el` mixaca

.dxeawe znd z`ved ,ctqdìáàeiptl xaclàîìòc éléîipiipr - £¨¦¥§©§¨
,mlerdda ïì úéìmeyn ,eipta mda xacl xyt`e yegl oi` - ¥¨¨

.el` mixac xacn epi`y jka oeifa el oi`y
:zwleg drc d`ian `xnbdéøîàc àkéàådreny exn`y yie - §¦¨§¨§¦

,zxg` oeyla efïøîà àì ,àðäk øa àaà éaø øîàepkxved `l - ¨©©¦©¨©©£¨Ÿ£¨¨
,el mikiiy mpi`y mixac znd ipta xnel oi`y df oic xnelàlà¤¨

ycgl ick]yeléôàäøBz éøáãa [yiy it lr s` ,eipta xacl oi` £¦§¦§¥¨
,devn jkaïkL ìëåa eipta xacl oi`yàîìòc éléîipiipra - §¨¤¥¦¥§©§¨

heyt xacy ,mlerddevn oi`y mixac eipta xacl oi`y `ed
`l` mlerd ipiipre dxez ixac eipta xacl oi` ok lre .mda xacl
mirbepd mixac e` ,dxeawe ctqd zekld oebk ,eixac md m`

.dnecke eigaye ezxeaw wqrl
mw did jlnd cecy lirl x`azdy dna oecl day `xnbd

:`xnbd dywn .dlild zevgaåikãåcjlndäåä àéìéìc àbìôa §¨¦§©§¨§¥§¨£¨
éà÷weqtdn lirl x`azdy enk] mw did dlild zevga -mildz) ¨¥

(aq hiwx`ean xg` mewna ixd ,['Kl zFcFdl mEw` dlil zFvg'£©§¨¨§¨
céà÷ äåä àúøBàî,mw did ,dlild zligzn ,axrdn xaky ± ¥§¨£¨¨¥

áéúëc(fnw hiw my),'äòeLàå óLpá ézîc÷'didy cec xn`y epiide ¦§¦¦©§¦©¤¤¨£©¥¨
wrev f` dide ,mc` ipa x`y iptl dlild zligza mewl micwn

:dziiyew z` zx`an `xnbd .'d iptl dlitza'óLð' éàäc éànîe¦©§©¤¤
àeä àúøBàcenll yi ,dlild zligz eyexit 'syp'y epl oipne - §¨

n z`fáéúëc(h f ilyn),,'äìéôàå äìéì ïBLéàa íBé áøòa óLða' ¦§¦§¤¤§¤¤§¦©§¨©£¥¨
eekezligza ,meid axra `edy sypd zrl ,`id weqtd zp

weqtdn gkene .dlit`d d`ae dlild xigyny zra ,dlild
sypa izncw' weqtay ,dyw dzrne .dlild zligz `ed 'syp'y
weqtae ,dlild zligza mw did jlnd cecy x`ean 'drey`e

.zevga wx mw didy x`ean 'mew` dlil zevg'
zercd lkl :ef dxizq aeyiia mivexiz dyly d`ian `xnbd
izncw' weqta xen`k ,dlild zligzn cer mw jlnd cec did
zevg' weqtd z` ayiil cvik mi`xen`d ewlgpe ,'drey`e sypa

.'mew` dlil
:oey`x uexiz,àçà éaø øîà àéòLBà áø øîàaezkd xn`y dn ¨©©©§¨¨©©¦©¨

`l` ,ezpyn mw ynn f`y dpeekd oi` 'mew` dlil zevg'éëä̈¦
ãåã) øîà÷(,cec xn`y ,aezkd zpeek jk -éìò øáò àì íìBòî ¨¨©¨¦¥¨Ÿ¨©¨©

,äðéLa äìéì úBöç.okl mcew cer xr iziidy meyn £©§¨§¥¨
:ipy uexiz,øîà àøéæ éaø,dlild zligzn cer mw cec didy s` ©¦¥¨¨©

la`úBöç ãòdäéä äìéì`edyk dxeza wqer,ñeqk íðîðúî ©£©§¨¨¨¦§©§¥©
,zrd lk xxerzne mpnpzn `edyCìéàå ïàkî,d`lde zevgn - ¦¨§¥¨

éøàk øabúî äéädlil zevg' xn`py dne ,ixnbl xxerzne ¨¨¦§©¥¨£¦
.ixnbl xxerzdl ix`k xabzd f`y epiid ,'mew`

:iyily uexiz,øîà éLà áødlild zligznúBöç ãòdäéä äìéì ©©¦¨©©£©§¨¨¨
cecäøBz éøáãa ÷ñBòCìéàå ïàkî ,wqer did d`lde zevgne - ¥§¦§¥¨¦¨§¥¨

úBçaLúå úBøéLa.lr jl zecedl mew` dlil zevg' weqtd zpeek §¦§¦§¨
mw did jli`e f`ny `l` ,ezpyn mw f`y dpi` 'jwcv ihtyn

.zegayze zexiya weqrl eceniln
:`xnbd dywn .'syp' iexwd onfd `ed izni` oecl day `xnbd

àeä àúøBà óLðåx`azdy itk] dlild zligz `ed 'syp' ike - §¤¤§¨

,[lirlàeä àøôö óLð àä`ed 'syp'y x`ean xg` mewna ixd - ¨¤¤©§¨
,xweadáéúëcz` etxyy miwlnra cec mglpy dnglnd oipra ¦§¦

blwv xird(fi l '` l`eny),,'íúøçîì áøòä ãòå óLpäî ãåc íkiå'©©¥¨¦¥©¤¤§©¨¤¤§¨¢¨¨
meid zxgnl df dide ,axrd cr 'syp'dn wlnr z` cec dkdy

,xxal yie ,eiyp`e cec my epgyéàîcre sWPdn' dpeekd dn - ©¥©¤¤§©
,'axrdåàìmda dkd cecy dpeekd oi` ike -àéìéì ãòå àøôvî ¨¤¤¨¦©§¨§©¥§¨

gken ok m`e ,dlild cr xweadn -zligz eyexit 'syp'y jkn
.dlild zligz eyexit 'syp'y lirl x`azdy itk `lye ,meid

:`xnbd dgecàìdkd cecy `id dpeekd `l` ,aezkd zpeek ef Ÿ
mdaàúøBà ãòå àúøBàîzligz cr oey`xd dlild zligzn - ¥§¨§©§¨

.dlild zligz eyexit 'syp' zn`ae ,ipyd dlild
:`xnbd dywnéëä éà,zetcxp milin od 'axr'e 'syp'y ,jk m` - ¦¨¦

el did ,dlild zligz cre dlild zligzn aezkd zpeekeáBzëì¦§
,'áøòä ãòå áøòäî' Bà ,'óLpä ãòå óLpäî'z` zepyl el did `le ¥©¤¤§©©¤¤¥¨¤¤§©¨¤¤

,xwea `ed 'syp'y gxkdae .'axrd cre sypdn' aezkle epeyl
`vnpe .axrd cre xweadn mze` dkd cecy aezkd zpeeke
`ed 'syp'y rnyn df aezkay ,zniiw oiicr miaezka dxizqdy
dlil oeyi`a mei axra sypa'] lirl `aend weqta eli`e ,xwea

'dlit`e(h f ilyn).axr `ed 'syp'y rnyn ,[
:xg` ote`a miaezka dxizqd z` zvxzn `xnbdàlààáø øîà, ¤¨¨©¨¨

ok lre ,dvitw oeyln `ed `l` xwea e` axr epi` 'syp'éôLð éøz§¥¦§¥
eåäxy`k ,xwead zligza .` :'syp' mi`xwpd mipnf ipy mpyi - ¨

àîîé éúàå àéìéì óLð.a .xwead `ae ,jlde dlild utw - §©¥§¨§¨¥§¨¨
xy`k ,dlild zligzaàéìéì éúàå àîîé óLð,jlde meid utw - §©§¨¨§¨¥¥§¨

minrtl 'syp' ok`y ,miaezka dxizqd zayeine .dlild `ae
weqta enk] axr eyexit(my)minrtle ,['ebe 'mei axra sypa'
weqta enk] xwea eyexit(fi l '` l`eny)cre sypdn cec mkie'

.['axrd
weqta oecl day `xnbd(aq hiw mildz)ozipy ,'mew` dlil zevg'

.dlild zevg zr `id izni` rci jlnd cec ik epnn cenll
:`xnbd zl`eyúîéà àéìéìc àbìt òãé äåä éî ãåãåcec ike - §¨¦¦£¨¨©©§¨§¥§¨¥©

,dlild zevg `id izn rci jlndàzLäelit` `ld -eðéaø äLî ©§¨Ÿ¤©¥
òãé äåä àìn di`xde ,zevg izn rci `l -áéúëcxn`y weqta Ÿ£¨¨©¦§¦

zexeka zkn iptl drxtl epiax dyn(d-c `i zeny)'d xn` dM' ,Ÿ¨©
íéøöî CBúa àöBé éðà äìélä úBöçk'mixvn ux`A xFkA lM znE ©£©©§¨£¦¥§¦§©¦¥¨§§¤¤¦§©¦

oiadl yie ,'ebeéàî[edn-]'úBöçk',zevg zrya jxra ernyny ©©£
,weica zevga rnyny 'zevga' xn` `l recnedéì øîàc àîéìéà¦¥¨§¨©¥

éøa àLãe÷àeä Cdynl xn` envr d"awdy xn`p m` -,'úBöçk' §¨§¦©£
ixdy ,ok xnel okzi `làiîL én÷ à÷éôñ àkéà éîwtq yi ike - ¦¦¨§¥¨©¥§©¨

xnel jxved df wtq zngny ,zevg zr `id izni` d"awd iptl
,okàlàgxkdacd"awd(øçîì) déì øîàdynlék) 'úBöça' ¤¨§¨©¥§¨¨©£¦

àzLäeäéà àúàå ,(,epiax dyn ,`ed `ae -îàå,'úBöçk' ømeyn ©§¨©£¨¦§¨©©£
onfa gikedl did leki `le ,df onf weica `ed izni` rci `ly

.mipekp eixacy dknddéì à÷tñî àîìàelit`y jkn gkene - ©§¨§©§¨¥
,zevg zr izni` rci `l epiax dynòãé äåä ãåãålr dlri ike ± §¨¦£¨¨©

.dyn rci `ly dn rcie xzei mkg did cecy zrcd
didy meyn epi` ,zevg `id izn rci cecy dn :`xnbd daiyn

`l` ,epiax dynn mkgdéì äåä àðîéñ ãåczrcl oniq el did - ¨¦¦¨¨£¨¥
.oldlc `xnina x`aziy itke ,z`f

,jlnd cec ly enei xcq z` zx`and `xnin d`ian `xnbd
zr `id izni` zrcl el didy oniqd x`azn mixacd jezae

:zevgàãéqç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àçà áø øîàc,[ciqgd-] §¨©©©¨©¦§¨¨©©¦¦§©¦¨
,ãåc ìL Búhnî äìòîì éeìz äéä øBpkcvl ept ea eidy miawpe ¦¨¨¨§©§¨¦¦¨¤¨¦

,oetvòébäL ïåéëåonfúBöçdBa úáLBðå úéðBôö çeø àa ,äìéì- §¥¨¤¦¦©£©§¨¨©§¦§¤¤
,xepikaåxepikd didåéìàî ïbðîcec rney didyke ,gexd ici lr §§©¥¥¥¨

,xepikd zpibp z`ãîBò äéä ãiîezhinnäìòL ãò ,äøBza ÷ñBòå ¦¨¨¨¥§¥©¨©¤¨¨
.øçMä ãenòizn zrcl xepikd ici lr oniq cecl didy `vnpe ©©©©

rci `l okle ,xen`d oniqd z` did `l dynle ,zevg zr `id
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בכוח הלימוד והדביקות בתורה, שעל ידי זה מתייחד עמה בייחוד נפלא כו' להיות לאחדים ומיוחדים מכל צד ופינה, להעלות את 

האדם מכל המדידות והגבלות של העולם, לבטל את ההעלם וההסתר ד"מצרים".
לקוטי שיחות ויחי כרך י
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sypa izncw' weqtay ,dyw dzrne .dlild zligz `ed 'syp'y
weqtae ,dlild zligza mw did jlnd cecy x`ean 'drey`e

.zevga wx mw didy x`ean 'mew` dlil zevg'
zercd lkl :ef dxizq aeyiia mivexiz dyly d`ian `xnbd
izncw' weqta xen`k ,dlild zligzn cer mw jlnd cec did
zevg' weqtd z` ayiil cvik mi`xen`d ewlgpe ,'drey`e sypa

.'mew` dlil
:oey`x uexiz,àçà éaø øîà àéòLBà áø øîàaezkd xn`y dn ¨©©©§¨¨©©¦©¨

`l` ,ezpyn mw ynn f`y dpeekd oi` 'mew` dlil zevg'éëä̈¦
ãåã) øîà÷(,cec xn`y ,aezkd zpeek jk -éìò øáò àì íìBòî ¨¨©¨¦¥¨Ÿ¨©¨©

,äðéLa äìéì úBöç.okl mcew cer xr iziidy meyn £©§¨§¥¨
:ipy uexiz,øîà àøéæ éaø,dlild zligzn cer mw cec didy s` ©¦¥¨¨©

la`úBöç ãòdäéä äìéì`edyk dxeza wqer,ñeqk íðîðúî ©£©§¨¨¨¦§©§¥©
,zrd lk xxerzne mpnpzn `edyCìéàå ïàkî,d`lde zevgn - ¦¨§¥¨

éøàk øabúî äéädlil zevg' xn`py dne ,ixnbl xxerzne ¨¨¦§©¥¨£¦
.ixnbl xxerzdl ix`k xabzd f`y epiid ,'mew`

:iyily uexiz,øîà éLà áødlild zligznúBöç ãòdäéä äìéì ©©¦¨©©£©§¨¨¨
cecäøBz éøáãa ÷ñBòCìéàå ïàkî ,wqer did d`lde zevgne - ¥§¦§¥¨¦¨§¥¨

úBçaLúå úBøéLa.lr jl zecedl mew` dlil zevg' weqtd zpeek §¦§¦§¨
mw did jli`e f`ny `l` ,ezpyn mw f`y dpi` 'jwcv ihtyn

.zegayze zexiya weqrl eceniln
:`xnbd dywn .'syp' iexwd onfd `ed izni` oecl day `xnbd

àeä àúøBà óLðåx`azdy itk] dlild zligz `ed 'syp' ike - §¤¤§¨

,[lirlàeä àøôö óLð àä`ed 'syp'y x`ean xg` mewna ixd - ¨¤¤©§¨
,xweadáéúëcz` etxyy miwlnra cec mglpy dnglnd oipra ¦§¦

blwv xird(fi l '` l`eny),,'íúøçîì áøòä ãòå óLpäî ãåc íkiå'©©¥¨¦¥©¤¤§©¨¤¤§¨¢¨¨
meid zxgnl df dide ,axrd cr 'syp'dn wlnr z` cec dkdy

,xxal yie ,eiyp`e cec my epgyéàîcre sWPdn' dpeekd dn - ©¥©¤¤§©
,'axrdåàìmda dkd cecy dpeekd oi` ike -àéìéì ãòå àøôvî ¨¤¤¨¦©§¨§©¥§¨

gken ok m`e ,dlild cr xweadn -zligz eyexit 'syp'y jkn
.dlild zligz eyexit 'syp'y lirl x`azdy itk `lye ,meid

:`xnbd dgecàìdkd cecy `id dpeekd `l` ,aezkd zpeek ef Ÿ
mdaàúøBà ãòå àúøBàîzligz cr oey`xd dlild zligzn - ¥§¨§©§¨

.dlild zligz eyexit 'syp' zn`ae ,ipyd dlild
:`xnbd dywnéëä éà,zetcxp milin od 'axr'e 'syp'y ,jk m` - ¦¨¦

el did ,dlild zligz cre dlild zligzn aezkd zpeekeáBzëì¦§
,'áøòä ãòå áøòäî' Bà ,'óLpä ãòå óLpäî'z` zepyl el did `le ¥©¤¤§©©¤¤¥¨¤¤§©¨¤¤

,xwea `ed 'syp'y gxkdae .'axrd cre sypdn' aezkle epeyl
`vnpe .axrd cre xweadn mze` dkd cecy aezkd zpeeke
`ed 'syp'y rnyn df aezkay ,zniiw oiicr miaezka dxizqdy
dlil oeyi`a mei axra sypa'] lirl `aend weqta eli`e ,xwea

'dlit`e(h f ilyn).axr `ed 'syp'y rnyn ,[
:xg` ote`a miaezka dxizqd z` zvxzn `xnbdàlààáø øîà, ¤¨¨©¨¨

ok lre ,dvitw oeyln `ed `l` xwea e` axr epi` 'syp'éôLð éøz§¥¦§¥
eåäxy`k ,xwead zligza .` :'syp' mi`xwpd mipnf ipy mpyi - ¨

àîîé éúàå àéìéì óLð.a .xwead `ae ,jlde dlild utw - §©¥§¨§¨¥§¨¨
xy`k ,dlild zligzaàéìéì éúàå àîîé óLð,jlde meid utw - §©§¨¨§¨¥¥§¨

minrtl 'syp' ok`y ,miaezka dxizqd zayeine .dlild `ae
weqta enk] axr eyexit(my)minrtle ,['ebe 'mei axra sypa'
weqta enk] xwea eyexit(fi l '` l`eny)cre sypdn cec mkie'

.['axrd
weqta oecl day `xnbd(aq hiw mildz)ozipy ,'mew` dlil zevg'

.dlild zevg zr `id izni` rci jlnd cec ik epnn cenll
:`xnbd zl`eyúîéà àéìéìc àbìt òãé äåä éî ãåãåcec ike - §¨¦¦£¨¨©©§¨§¥§¨¥©

,dlild zevg `id izn rci jlndàzLäelit` `ld -eðéaø äLî ©§¨Ÿ¤©¥
òãé äåä àìn di`xde ,zevg izn rci `l -áéúëcxn`y weqta Ÿ£¨¨©¦§¦

zexeka zkn iptl drxtl epiax dyn(d-c `i zeny)'d xn` dM' ,Ÿ¨©
íéøöî CBúa àöBé éðà äìélä úBöçk'mixvn ux`A xFkA lM znE ©£©©§¨£¦¥§¦§©¦¥¨§§¤¤¦§©¦

oiadl yie ,'ebeéàî[edn-]'úBöçk',zevg zrya jxra ernyny ©©£
,weica zevga rnyny 'zevga' xn` `l recnedéì øîàc àîéìéà¦¥¨§¨©¥

éøa àLãe÷àeä Cdynl xn` envr d"awdy xn`p m` -,'úBöçk' §¨§¦©£
ixdy ,ok xnel okzi `làiîL én÷ à÷éôñ àkéà éîwtq yi ike - ¦¦¨§¥¨©¥§©¨

xnel jxved df wtq zngny ,zevg zr `id izni` d"awd iptl
,okàlàgxkdacd"awd(øçîì) déì øîàdynlék) 'úBöça' ¤¨§¨©¥§¨¨©£¦

àzLäeäéà àúàå ,(,epiax dyn ,`ed `ae -îàå,'úBöçk' ømeyn ©§¨©£¨¦§¨©©£
onfa gikedl did leki `le ,df onf weica `ed izni` rci `ly

.mipekp eixacy dknddéì à÷tñî àîìàelit`y jkn gkene - ©§¨§©§¨¥
,zevg zr izni` rci `l epiax dynòãé äåä ãåãålr dlri ike ± §¨¦£¨¨©

.dyn rci `ly dn rcie xzei mkg did cecy zrcd
didy meyn epi` ,zevg `id izn rci cecy dn :`xnbd daiyn

`l` ,epiax dynn mkgdéì äåä àðîéñ ãåczrcl oniq el did - ¨¦¦¨¨£¨¥
.oldlc `xnina x`aziy itke ,z`f

,jlnd cec ly enei xcq z` zx`and `xnin d`ian `xnbd
zr `id izni` zrcl el didy oniqd x`azn mixacd jezae

:zevgàãéqç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àçà áø øîàc,[ciqgd-] §¨©©©¨©¦§¨¨©©¦¦§©¦¨
,ãåc ìL Búhnî äìòîì éeìz äéä øBpkcvl ept ea eidy miawpe ¦¨¨¨§©§¨¦¦¨¤¨¦

,oetvòébäL ïåéëåonfúBöçdBa úáLBðå úéðBôö çeø àa ,äìéì- §¥¨¤¦¦©£©§¨¨©§¦§¤¤
,xepikaåxepikd didåéìàî ïbðîcec rney didyke ,gexd ici lr §§©¥¥¥¨

,xepikd zpibp z`ãîBò äéä ãiîezhinnäìòL ãò ,äøBza ÷ñBòå ¦¨¨¨¥§¥©¨©¤¨¨
.øçMä ãenòizn zrcl xepikd ici lr oniq cecl didy `vnpe ©©©©

rci `l okle ,xen`d oniqd z` did `l dynle ,zevg zr `id
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המשך ביאור למח' ברכות ליום שני עמ' ב

המשך בעמוד הה



רלד

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

.`ad mlerd oa `edy ghaen exne`dy df xenfn zlrnàîéìéà¦¥¨
àéúàc íeMîmixceqn eiweqty jka `id ezlrny xn`p m` - ¦§©§¨

ad zeize` xcq,ú"éa ó"ìàs"l` ze`a ligzn oey`xd weqtdy §©¤¥
egay z` xcqn `edy `vnpe ,d`ld oke z"iaa eixg`y weqtde

,zeywdl yi ok m` ,zeize`d lka d"awd lyàîéðz` exn`iy - ¥¨
xenfnd(hiw mildz)ïétà àéðîúa àéúàc ,'Cøã éîéîú éøLà'`ay - ©§¥§¦¥¨¤§©§¨¦§©§¨©¦

,s"l` ze`a miligznd miweqt dpeny ,minrt dpeny df xcq ea
cr d`ld oke ,z"ia ze`a miligznd miweqt dpeny okn xg`l

.z"ia s"l`d meiqlàlàxenfnd zlrn mrhy xn`p `ny ¤¨
`ed 'cecl dldz'déa úéàc íeMîweqtd z` ea yiy -dnw my) ¦§¦¥

(fhEãé úà çúBt',lecb gay `edy ,'oFvx ig lkl riAUnE ¥©¤¨¤©§¦©§¨©¨
,zeywdl yi jk lr mb j` .dixa lkl oefn oikn d"awdyàîéð- ¥¨

`xwpy xenfnd z` exn`iy'ìBãbä ìlä'aFh iM 'dl EcFd' xenfn] ©¥©¨©¦
'ebe 'FCqg mlFrl iM midl`d idl`l EcFd .FCqg mlFrl iMmy) ¦§¨©§¥Ÿ¥¨¡Ÿ¦¦§¨©§

(elw,df gay yi ea mby ,[déa áéúëc(dk weqt).'øNa ìëì íçì ïúBð' ¦§¦¥¥¤¤§¨¨¨
:`xnbd dwiqnàlàghaen cecl dldz xne`dy xacd mrh ¤¨

,`ad mlerd oa `edyézøz déa úéàc íeMîdf xenfna yiy ± ¦§¦¥©§¥
gay ea yiye ,z"ia s"l`d xcq itl xcqpy ,el` zelrn izy

.ig lkl oefn zpkd
xcqk excqp 'cecl dldz' xenfnd iweqty x`azdy xg`l
ligznd weqt ea xqg recn `xnbd zx`an ,z"ia s"l`d zeize`

:o"ep ze`aøîàð àì äî éðtî ,ïðçBé éaø øîàze`a gzetd weqt ¨©©¦¨¨¦§¥¨Ÿ¤¡©
,'éøLà'a ï"eð,lirl xkfend 'cecl dldz' xenfna epiidcLiL éðtî §©§¥¦§¥¤¥

da[o"ep ze`a-]ìàøNé éàðBN ìL ïzìtî,[mnvr l`xyil dpeekd] ¨©©§¨¤§¥¦§¨¥
áéúëc(a d qenr)éñBú àì äìôð','ìàøNé úìeúa ,íe÷ ódf weqte ¦§¦¨§¨Ÿ¦§©¦§¨¥

.o"epa gzet
:`xnbd d`ianàáøòîa[l`xyi ux`a-]éëä dì éöøúîeid - §©©§¨§¨§¦¨¨¦

,ex`ia jke ,dxenb dllw ea oi`y ote`a df weqt mix`an,'äìôð'¨§¨
éñBú àì'åíe÷' ,ãBò ìBtðì 'ó[inew-].'ìàøNé úìeúa §Ÿ¦¦§§©¦§¨¥

:opgei iax ixacl zxfeg `xnbdéëä eléôà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨£¦¨¦
`le day dlitpd meyn o"ep ze`d lr cec blicy it lr s` -

,dfnxl dvxãåc øæçokn xg`l cinLãwä çeøa ïëîñeazke - ¨©¨¦§¨¨§©©Ÿ¤
,l`xyi ly dlitpd zkinql fnx ycewd gexaøîàpLweqta ¤¤¡©

o"ep ze`d ly xqgd dnewn xg`ly(ci dnw my),ìëì 'ä CîBñ'¥§¨
.'íéìôBpä©§¦

:`pia` xa xfrl` iax xn`y sqep xac d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
ìàëéîa øîàpM äî ìBãb ,àðéáà øa øæòìà,[l`kin j`lnd lr-] ¤§¨¨©£¦¨¨©¤¤¡©§¦¨¥

áéúk ìàëéîa eléàc ,ìàéøáâa øîàpM änî øúBéediryi z`eapa ¥¦©¤¤¡©§©§¦¥§¦§¦¨¥§¦
(e e diryi),'íéôøOä ïî ãçà éìà óòiå'dyere sr `edy rnyne ©¨¨¥©¤¨¦©§¨¦

,miizpia gepl jixv epi`e ,zg` dgixta ezegilyelàåléab §¦©¥
áéúk ìàéøábl`xyi i`hg lr dceezdy xg`l ,l`ipc ixaca ©§¦¥§¦

ycwnde milyexi oipa lr lltzde(`k h l`ipc)xAcn ip` cFre' ,§£¦§©¥
,dNtYA'åâå óòéa óòeî älçza ïBæçá éúéàø øLà ìàéøáb Léàäå ©§¦¨§¨¦©§¦¥£¤¨¦¦¤¨©§¦¨¨¦¨

cenll yi 'sriA srEn' zelitkdne ,'axr zgpn zrM il` rbpŸ¥©¥©§¥¦§©¨¤¨¦¨
.zegixt izya sr l`ixaby

:`xnbd zxxanãçà éàäc òîLî éàîeze`y rnyn okidn - ©©§¨§©¤¨
,oey`xd weqta xkfend 'mitxVd on cg`'.àeä ìàëéîdaiyn ¤¨¦©§¨¦¦¨¥

:`xnbdàéúà ,ïðçBé éaø øîàdey dxifba cnlp df xac - ¨©©¦¨¨©§¨
zeaizdnàëä áéúk ,'ãçà' 'ãçà'aezk o`k -ïî ãçà éìà óòiå' ¤¨©©§¦¨¨©¨¨¥©¤¨¦

íúä áéúëe ,'íéôøOäl`ipc xtqa ,my aezke -(bi i)j`lndy , ©§¨¦§¦¨¨
ywiae enr mglp minyay qxt ly xydy ,l`ipcl xn` l`ixab

siqede ,l`xyi z` caryl ekiyni miqxtdyãçà ìàëéî äpäå'§¦¥¦¨¥©©
íéðBLàøä íéøOä (ïî)[miaeygd-]'éðøæòì àalawzz `ly ¦©¨¦¨¦¦¨§¨§¥¦

weqta xkfend 'cg`'dy myke .qxt zekln xy ly ezywa
`ed oey`xd weqta xkfend 'cg`'d jk ,l`kin `ed oexg`d

.l`kin
:df oipra mixac dtiqend `ziixa d`ian `xnbdàðzepipy - ¨¨

,`ziixaaìàëéîsradgixtìàéøáb ,úçàsríézLaizya - ¦¨¥¦©©©§¦¥¦§©¦
,zegixteäiìàsr `iapdòaøàa,zegixtúånä CàìîesräðîLa ¥¦¨§©§©©§©©¨¤¦§Ÿ¤
.zegixtäôbnä úòLáegxet zend j`lnadgixt.úçà ¦§©©©¥¨§©©

:dhnd lry rny z`ixw zaeg oipra `xnin d`ian `xnbdøîà̈©
òîL úàéø÷ íãà àøwL ét ìò óà ,éåì ïa òLBäé éaøziaxr ly ©¦§ª©¤¥¦©©¦¤¨¨¨¨§¦©§©

äåöî ,úñðkä úéáae aeyl eilr,Búhî ìò BúBø÷ì.oyiy mcew §¥©§¤¤¦§¨¦§©¦¨
àø÷ éàî ,éñBé éaø øîàxn`py ,df oipr cenll yi `xwn dfi`n - ¨©©¦¥©§¨

(d c mildz)enBãå íëákLî ìò íëááìá eøîà eàèçz ìàå eæâø'¦§§©¤¡¨¦§¦§©§¤©¦§©§¤§
.'äìñz` exn` ,'mkaala exn`' ,jk `xwnd z` yexcl yie ¤¨

,z`f exn`z izni`e ,'jaal lr' zeaizd da exn`py rny z`ixw
minnec eidz ,'dlq enece' okn xg`le ,mkzhn lr ,'mkakyn lr'

.dpiya
,ïîçð áø øîà̈©©©§¨
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המשך ביאור למח' ברכות ליום שלישי עמ' ב

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

rny z`ixwéléî Léøt ,úéøçLaz`ixw ipic z` x`al miiq - §©£¦¨¥¦¥
rny,úéøçLcdxen`d dpyna yxite(.`i),dizekxa xcq z` §©£¦

éléî Léøt øãäårny z`ixw ipic z` yxtl xfg okn xg`le - §¨©¨¥¦¥
,úéáøòc.dizekxa xcq z` yxite §©§¦
øî øîà`ed ziaxra rny z`ixw onf zligzy ,epzpyna epipy - ¨©©

.ïúîeøúa ìBëàì íéñðëð íéðäkäL äòMî¦¨¨¤©Ÿ£¦¦§¨¦¤¡¦§¨¨
onfa rny z`ixw onf z` dpynd dzlz recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .dnexz zlik`éãkî[ixd-]íéðäke`nhpy ¦§¦Ÿ£¦
,elaheéìëà à÷ úîéàlek`l mi`yx md izni` -úòMî ,äîeøz ¥©¨¨§¦§¨¦§©

íéáëBkä úàö,,ok m`eéðúìrny z`ixw onfy xnel `pzl did - ¥©¨¦¦§¥
`ed,íéáëBkä úàö úòMî.dnexz zlik` onfa z`f dlz recne ¦§©¥©¨¦

:`xnbd daiynïì òîLî÷ déçøBà ábà àúlî`pzd eprinyd ± ¦§¨©©§¥¨©§©¨
y ,sqep oic ab` jxcaíéðäk,elahe e`nhpyéìëà à÷ úîéà- Ÿ£¦¥©¨¨§¥

lek`l mi`yx md izni`àäå .íéáëBkä úàö úòMî ,äîeøúa¦§¨¦§©¥©¨¦§¨
ïì òîLî÷,`ed dfa eprinydy yecigde -àákòî àì äøtëc- ¨©§©¨§©¨¨Ÿ§©§¨

oebk ,oaxwa dielz dzxdhy d`neha mipdkd e`nhp m` mby
,dnexza mzlik` z` zakrn oaxwd z`ad oi` ,zrxve daif
.dnexz zlik`a md mixzen ,myny aixrde elahyk cin `l`
.miweqta exewn oke ,df yecig x`ean da `ziixa d`ian `xnbd

akrn epi` dxtkd oexqgy ,epxn`y df yecig :`xnbd zxne`
`ed ,dnexz zlik`aàéðúãkxn`p ,`ziixaa epipyy enk - ¦§©§¨

dxeza(f ak `xwie)øäèå LîMä àáe'yie ,'miWcTd on lk`i xg`e ¨©¤¤§¨¥§©©Ÿ©¦©¢¨¦
d`neha `nhd odk elit`y [cin x`eaiy itk] df weqtn cenll

wx mewn lkn ,oaxwa dielz dzxdhyBLîL úàéazriwy-] ¦©¦§
[dngd,äîeøúa ìBëàlî Bzákòî,dngd drwy `ly onf lky §©©§¦¤¡¦§¨

'miycw'd `idy] dnexza lke` epi` ,ez`nehn lahy it lr s`
lek`l i`yx `ed dngd drwyy xg` la` ,[weqta mixkfend

,daïéàåz`ad,äîeøúa ìBëàlî Bzákòî Búøtkit lr s`y §¥©¨¨§©©§¦¤¡¦§¨
z` `ian epi`e ,[dxtk-] 'mixetik xqegn' llka oiicr `edy
zlik`n eakrn df oi` mewn lkn ,xgnl `l` ezxtk oaxw

.dnexz
:`xnbd zl`ey .`ziixaa `aedy weqtd xe`iaa dpc `xnbd

éàäc éànîexn`py dny yxtl `ziixal oipne -'LîMä àáe' ¦©§©¨©¤¤
l dpeekdLîMä úàéa,dngd zriwy -éàäåxn`py dne -'øäèå' ¦©©¤¤§©§¨¥
y dpeekdàîBé øäèynyd xe` dptzd xnelk ,meid xdhp ± ¨©¨

dngd rwyz xy`ky ,xnel aezkd zpeek df itle ,mlerdn
odkd didi miakekd e`xie ixnbl rwyzy cr cer rewyl siqeze

,jk yxtl `ziixal oipn ,dnexza zlik`a xzen
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המשך ביאור למח' ברכות ליום ראשון עמ' א



רלה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc - zekxa(iying meil)

e ,mdipira lefî åéðtéðáì úelæ íeøk' øîàpL ,'íeøë'k úBpzL ¨¨¦§©¦§¤¤¡©§ª¦§¥
.'íãà̈¨

:`xnbd zxxanéàîeze` `ed dn -.'íeøk' ©§
:`xnbd zx`anéîéc áø àúà ékux`n inic ax `a xy`k - ¦£¨©¦¦
,laal l`xyiíiä ékøëa Lé ãçà óBò ,øîà,mil xarny mixra - ¨©¤¨¥¦§©¥©¨

úçøBæ änçL ïåéëå ,BîL 'íeøë'e`ed ixd eilrïéðååb änëì Ctäúî §§§¥¨¤©¨©©¦§©¥§©¨§¨¦
.zepzyn eipt zeixad zaehl wwfpd mc`d oke ,mirav -

eäééåøz éøîàc éqà éaøå énà éaøwwfpd lky ,mdipy exn` - ©¦©¦§©¦©¦§¨§¦©§©§
df ixd zeixad zaehleléàk`edíéðéc éðLa ïBcða ,miywLà §¦¦¦§¥¦¦¥

øîàpL ,íéîe(ai eq mildz),'íénáe Làá eðàa eðLàøì LBðà zákøä' ©¦¤¤¡©¦§©§¨¡§Ÿ¥¨¨¥©©¦
zhlyd epiid ,'epy`xl yep` zakxd' ,jk `xwnd yxtl yie
.minae y`a mipecipk ep` ixd jkitle ,epa dyep zeidl epilr mc`

x ly ztqep `xnin d`ian `xnbdoipra ,`ped ax xn` ealg ia
:dgpnd zlitza zexidfàäé íìBòì ,àðeä áø øîà Baìç éaø øîàå§¨©©¦¤§¨©©¨§¨§¥

,äçðnä úlôúa øéäæ íãà,dpnf zligza cin dnicwdléøäL ¨¨¨¦¦§¦©©¦§¨¤£¥
eäiìàz` gikedl mrd lk z` sq`y zra ,lnxkd xda `iapd ¥¦¨

,lrad i`iap ly mzeqt`äðòð àìon y` cxzy ezlitza Ÿ©£¨
,epaxw lr minydàlàlltzdykaonf zligz,äçðnä úlôú ¤¨¦§¦©©¦§¨

øîàpL(fl-el gi '` mikln)àéápä eäiìà Lbiå äçðnä úBìòa éäéå' ¤¤¡©©§¦©£©¦§¨©¦©¥¦¨©¨¦
,'åâå øîàiådY` iM rcEi mFId ,l`xUie wgvi mdxa` idl` 'd ©Ÿ©¡Ÿ¥©§¨¨¦§¨§¦§¨¥©¦¨©¦©¨

mixaCd lM z` iziUr LxacaE ,LCar ip`e ,l`xUiA midl ¡̀Ÿ¦§¦§¨¥©£¦©§¤¦§¨§¨¦¦¥¨©§¨¦
ok`e .'ebe 'midl`d 'd dY` iM dGd mrd Ercie ippr 'd ippr .dN`d̈¥¤£¥¦£¥¦§¥§¨¨©¤¦©¨¨¡Ÿ¦
'd W` lRYe' eixg`ly weqta xn`p oky ,z`f ezlitza dprp©¦Ÿ¥

.'ebe 'mivrd z`e dlrd z` lk`Ye©Ÿ©¤¨Ÿ¨§¤¨¥¦
:ezywa z` letkl edil` jxved recn `xnbd zx`an dzréððò'£¥¦

,'éððò 'ädligzíéîMä ïî Là ãøzL éððò,ipaxw lråokn xg`l £¥¦£¥¦¤¥¥¥¦©¨©¦§
eøîàé àlL éððòy,íä íéôLk äNòîzpen`l jk jezn e`eai `l` £¥¦¤ŸŸ§©£¥§¨¦¥

.`xead
,dgpnd zlitz onfa xdfdl jixvy `ped ax ixac e`aedy xg`l

:df oipra zexnin cer `xnbd d`ianúlôúa óà ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©©¦§¦©
úéáøò,dpnf zligza dlltzdl xdfdl yiLokøîàpdamildz) ©§¦¤¤¡©
(a `nwéðôì úøè÷ éúlôz ïBkz'.'áøò úçðî étk úàNî ,E ¦§¦¨¦§Ÿ¤§¨¤©§©©©¦§©¨¤

úéøçL úlôz óà ,øîà ÷çöé øa ïîçð áølltzdl xdfdl yi ©©§¨©¦§¨¨©©§¦©©£¦
,dpnf zligzaøîàpL(c d mildz)Cøòà ø÷a ,éìB÷ òîLz ø÷a 'ä' ¤¤¡©Ÿ¤¦§©¦Ÿ¤¤¡¨

.'ätöàå Eì§©£©¤
oipra ,`ped ax mya ealg iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

:ozg gnyl aeigd lcebìk ,àðeä áø øîà Baìç éaø øîàåmc` §¨©©¦¤§¨©©¨¨
øáBò ,BçnNî Bðéàå ïúç úãeòqî äðäpälflfn `ed ixd -äMîça ©¤¡¤¦§©¨¨§¥§©§¥©£¦¨

úBìB÷,l`xyi z` `ed jexa yecwd mda jxiayepivn oky
,minrt yng dlke ozg zgny oipra 'lew' zaiz dxkfpyøîàpL¤¤¡©

(`i bl dinxi)íéøîBà ìB÷ ,älk ìB÷å ïúç ìB÷ ,äçîN ìB÷å ïBNN ìB÷'¨§¦§¨¨¨§©¨§¦
.'úBàáö 'ä úà eãBä¤§¨

BçnNî íàå,ozglBøëO äî.jk lr,éåì ïa òLBäé éaø øîàixd §¦§©§©§¨¨©©¦§ª©¤¥¦
`ed,úBìB÷ äMîça äðzpL ,äøBzì äëBædzpizpa exkfpy ,xnelk ¤©¨¤¦§¨©£¦¨

,zelew dyngøîàpL(fh hi zeny),ø÷aä úéäa éLéìMä íBia éäéå' ¤¤¡©©§¦©©§¦¦¦§Ÿ©Ÿ¤
,'åâå 'øôBL ì÷å ,øää ìò ãák ïðòå íé÷øáe úì÷ éäéådf `xwnae ©§¦ŸŸ§¨¦§¨¨¨¥©¨¨§Ÿ¨

'zelew' herine ,'zelew idie' ea xn`p oky ,zelew dyly exkfp
cer xn`pe .'xtey lew' ea xkfp oke ,mipy `ed(hi hi my)ìB÷ éäéå'©§¦

,'åâå øôMäxAci dWn ,c`n wfge KlFd.'ìB÷á epðòé íéäìàäå ©Ÿ¨¥§¨¥§ŸŸ¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§
exkfp lkd jqay ,`vnp ,mitqep zelew ipy exkfp df `xwnae

.zelew dyng dxez ozna
:`xnbd dywnéðéàdxez ozna exkfp `ly ,xacd `ed jk ike - ¦¦

,cala zelew dyng `l`áéúk àäå(eh k my)úà íéàBø íòä ìëå' §¨§¦§¨¨¨¦¤
,'úìBwä.mitqep zelew ipy df `xwna exkfpy `vnpe ©Ÿ

lr mitqep zelew mpi` o`k exkfpy el` zelew :`xnbd zvxzn
a wqer aezkd `l` ,mipey`xdî íãB÷c úBìB÷ ïúBàeåä äøBz ïz ¨§¤©©¨£

ze`xwna exkfp xaky ,dxez ozn mcew eidy zelewd el`a -
leki mc` oi`y it lr s`y epcnll aezkd zpeeke ,mincewd

.qp jxca mi`xp el` zelew eid mewn lkn ,zelew ze`xl
:ozgd z` gnynd gaya zetqep zexnin d`ian `xnbdéaø©¦

,øîà eäáà`ed ixd ozg gnynd lkáéø÷ä eléàkoaxw,äãBzitl £¨¨©§¦¦§¦¨
øîàpLlewe ozg lew dgny lewe oeyy lew' ly weqtd jynda ¤¤¡©
,'dlk.''ä úéa äãBz íéàéáî'§¦¦¨¥

,øîà ÷çöé øa ïîçð áø`ed ixd dlke ozg gnyndäða eléàk ©©§¨©¦§¨¨©§¦¨¨
,íéìLeøé úBáøeçî úçàitløîàpLweqtd eze`a myáéLà ék' ©©¥§§¨©¦¤¤¡©¦¨¦

.''ä øîà äðBLàøák õøàä úeáL úà¤§¨¨¤§¨¦¨¨©
oiprl ,`ped ax xn` ealg iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

:miny z`xi ea yiy mc`íãà ìk ,àðeä áø øîà Baìç éaø øîàå§¨©©¦¤§¨©©¨¨¨¨
ïéòîLð åéøác ,íéîL úàøé Ba LiL,mixg`løîàpL(bi ai zldw)óBñ' ¤¥¦§©¨©¦§¨¨¦§¨¦¤¤¡©

'åâå àøé íéäìàä úà ,òîLð ìkä øáclM df iM ,xFnW eizFvn z`e ¨¨©Ÿ¦§¨¤¨¡Ÿ¦§¨§¤¦§¨§¦¤¨
xneye midl` `xi `edy mc` ,jk `xwnd yexcl yie .'mc`d̈¨¨

.lkd ipf`a mirnyp eixac eizeevn
:`xnbd zxxanéàîweqtd jynd zpeek `id dn -ìk äæ ék' ©¦¤¨

.'íãàä̈¨¨
:`xnbd zx`anìk ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¨¨¨

ìéáLa àlà àøáð àì Blk íìBòämc` `xaiyäæz`xi ea yiy ¨¨ªŸ¦§¨¤¨¦§¦¤
.miny

ìe÷L ,øîà àðäk øa àaà éaømc`äæminy z`xi ea yiyãâðk ©¦©¨©©£¨¨©¨¤§¤¤
.Blek íìBòä ìk̈¨¨

dì éøîàå ,øîBà éàfò ïa ïBòîL éaø[mixne` yie-]ïa ïBòîL éaø ©¦¦§¤©©¥§¨§¦¨©¦¦§¤
àlà àøáð àì Blek íìBòä ìk ,øîBà àîBæzeidl ickúååöì- ¨¥¨¨¨Ÿ¦§¨¤¨§¤¤

,dxeagäæì.miny z`xi ea yiy mc`l - ¨¤
oipra ,`ped ax xn` ealg iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

:mely zli`yìk ,àðeä áø øîà Baìç éaø øîàåmc`òãBiL §¨©©¦¤§¨©©¨¨¤¥©
íéc÷é ,íBìL Bì ïzéì ìéâø àeäL Bøáçaozil `edíBìL Bì,dligz ©£¥¤¨¦¦¥¨©§¦¨

øîàpL(eh cl mildz)Bì ïúð íàå .'eäôãøå íBìL Lwa'mely exiag ¤¤¡©©¥¨§¨§¥§¦¨©
,dligzå`edøéæçä àì`ed ixd ,mely zkxa el,ïìæb àø÷ð §Ÿ¤¡¦¦§¨©§¨
øîàpL(ci b diryi),'íëézáa éðòä úìæb íøkä ízøòa ízàå'xg`ne ¤¤¡©§©¤¦©§¤©¤¤§¥©¤¨¦§¨¥¤

yi ,`id dlifb xiyrd zlifb mby s` ,'iprd zlifb' aezkd hwpe
,exiag zkxal mely aiyn epi`y mc`a wqery jkn cenll
wx `l` ,epnid lefbl ozipy yekx iprl oi` ixdy ,olfbk oecipy

.enely zkxa lr miaiyn oi`y df ote`a
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המשך ביאור למח' ברכות ליום סמישי עמ' ב

בוודאי גם עתה מנצל השפעתו להתפתחות התלמוד תורה ובכלל בענייני בית הכנסת, שיהיה הכל על טהרת הקודש.
ממכתב י"א טבת, תש"כ



c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãéBa àöú àì ¯ áäæ ìL àeä íà ,dîB÷îa øçà ïL äîéNîe ãçà ïL dì øñç íà[fqàeäL íeMî , ¦¨¥¨¥¤¨§¦¨¥©¥¦§¨¦¤¨¨Ÿ¥¥¦¤
epàéáúe çkLúå dãéa íMî epìhúå äéìò e÷çNé ànLå ,íépMä øàMî Búéàøîa äpLî[gqíà ìáà . §ª¤§©§¦¦§¨©¦©¦§¤¨¦§£¨¤¨§¦§¤¦¨§¨¨§¦§©§¦¤£¨¦

ì Búéàøîa äîBã àeäL óñk ìL àeä:Ba úàöì úøzî ¯ íãà ìL ïL àeä íà ïkL-ìëå ,íépMä øàL ¤¤¤¤¤§©§¦¦§¨©¦©¦§¨¤¥¦¥¤¨¨ª¤¤¨¥
יד  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
åá àöú àì [æñ המשונה בשן לצאת אסור לאיש גם -

.64במראיתה 
åðàéáúå çëùúå [çñ בימינו זהב בשן לצאת מותר -65,

בשיניים  לצאת מותר במתקן 67תותבות 66וכן או ,
שיניים  .68ליישור

zetqede mipeiv
בהערות)64) ב הלכה ש (אות לשבת רבתי בהלכתא

באשה  רק או באיש גם נאמרה זו הלכה אם הסתפק
מפורט  הבאה בהלכה בשוע"ר אך הבאה, כבהלכה

בלבד. בנעליים הוא לאשה איש בין שהחילוק
ניתן 65) ולא היטב קבועות הן וכן בזה, שרגילים משום

תולדות  וס' סט"ו, פי"ח שש"כ (ע"פ רופא ללא להסירם
דין  נתבאר לט* אות שא סי' ובסימן שם), המצויין שמואל

(פרוטזה). מלאכותי באבר יציאה
לצאת 66) אין אבל היום, כל ללבוש שרגיל שיניים דווקא

האכילה  בשעת רק ללובשם מיועדות אם תותבות בשיניים
רגיל  אם אך צ"ב), אות קט"ו סי' ח"ב אפרים רבבות (שו"ת
מותר  - עליו שלוחצות מפני רק קרובות לעיתים לחולצם

טו. סעיף דלהלן מנעל כדין בהם לצאת
והוא 67) בקלות, להסירם ושניתן זמניות שיניים אפילו

העומדת  מתנדנדת שן או זמניות סתימות עם לצאת הדין
לצאת  התיר רכא) סי' (ח"ג אפרים רבבות ובשו"ת ליפול,

שהוסרה. שן במקום גפן צמר להניח שצריך למי
שם.68) שש"כ

•
ozne `yn/dxez cenlz/mit` zlitp/mitk z`iyp zekld owfd epax jexr ogley

"inei ax" gel itl

שיש ‡ ביום ונעילה ומוסף בשחרית אלא כפים נשיאת אין
מפני  במנחה לא אבל הכיפורים ביום כגון נעילה בו

שכור. הכהן יהיה ושמא שעה באותה מצוייה שהשכרות

בהן  שיש צבור תענית ושאר הכפורים יום של במנחה וגזרו
שכרות  חשש בהם שאין ע"פ אף תקע"ט בסי' כמ"ש נעילה
נעילה  בו שיש שביום לפי ימים שאר של מנחה משום גזירה
קודם  נעילה להתחיל כדי גדול היום בעוד מנחה מתפללים
שהיו  ימים שאר של במנחה היא ומתחלפת החמה  שקיעת
לאכול  שרוצים אותם מפני גדול היום בעוד להתפלל נוהגים
רל"ב. סי' כמ"ש המנחה תפלת קודם לאכול שאסור אח"כ

הוא  המנחה ותפלת הואיל נעילה בהם שאין בתענית אבל
ואינה  נעילה לתפלת דומה היא החמה לשקיעת סמוך
נשיאת  בה יש לפיכך הימים שאר של במנחה מתחלפת

כפים:

כיון · במנחה הכפורים ביום לדוכן ועלה שעבר כהן
ואין  כפיו נושא ה"ז שכרות שם שאין ידוע שהדבר
ולכך  הוא פסול יאמרו שלא החשד מפני אותו מורידין
ואלהי  אלהינו לומר אלו במדינות נוהגים ולכן הורידוהו
שאין  אע"פ במנחה הכפורים ביום כו' ברכנו אבותינו

הואיל  מקום מכל כפים לנשיאת הראוי בזמן אלא אומרים
לנשיאת  ראוי קצת נקרא כפיו ונושא ירד לא עלה ואם

כפים:

כפים: נושאים תפלות באיזה קכט סימן א' חלק

חלם ‡ שמא וחושש ראה מה יודע ואינו חלום שראה מי
בשעה  הכהנים לפני יקום לרפואה שצריך חלום
אם  כו' שלך אני עולם של רבונו ויאמר כפיהן שנושאין
הכהנים  כשמסיימין לסיים ויכוין כו' רפאם רפואה צריכים
בקשתו  על גם אמן הצבור שיענו כדי ג' או ב' או א' פסוק
כו' במרום אדיר ויאמר יוסיף עדיין הכהנים סיימו לא ואם

הכהנים. שיסיימו עד

שהש"ץ  בשעה זה כל יאמר לדוכן עולין שאין ובמקום
אמן  הציבור שיענו הש"ץ עם לסיים ויכוין שלום שים אומר
שהש"ץ  בשעה יתחיל הש"ץ עם לסיים יוכל שלא רואה ואם

יברכך. אומר

ומה  חלום שראה ביום אלא ויום יום בכל כן יאמר ולא
לפי  זהו לדוכן עולים כשהכהנים ברגל כן לומר הכל שנהגו
לרגל: רגל בין רפואה שצריך חלום ראה שלא אפשר שאי
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רלז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãéBa àöú àì ¯ áäæ ìL àeä íà ,dîB÷îa øçà ïL äîéNîe ãçà ïL dì øñç íà[fqàeäL íeMî , ¦¨¥¨¥¤¨§¦¨¥©¥¦§¨¦¤¨¨Ÿ¥¥¦¤
epàéáúe çkLúå dãéa íMî epìhúå äéìò e÷çNé ànLå ,íépMä øàMî Búéàøîa äpLî[gqíà ìáà . §ª¤§©§¦¦§¨©¦©¦§¤¨¦§£¨¤¨§¦§¤¦¨§¨¨§¦§©§¦¤£¨¦

ì Búéàøîa äîBã àeäL óñk ìL àeä:Ba úàöì úøzî ¯ íãà ìL ïL àeä íà ïkL-ìëå ,íépMä øàL ¤¤¤¤¤§©§¦¦§¨©¦©¦§¨¤¥¦¥¤¨¨ª¤¤¨¥
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åá àöú àì [æñ המשונה בשן לצאת אסור לאיש גם -

.64במראיתה 
åðàéáúå çëùúå [çñ בימינו זהב בשן לצאת מותר -65,

בשיניים  לצאת מותר במתקן 67תותבות 66וכן או ,
שיניים  .68ליישור

zetqede mipeiv
בהערות)64) ב הלכה ש (אות לשבת רבתי בהלכתא

באשה  רק או באיש גם נאמרה זו הלכה אם הסתפק
מפורט  הבאה בהלכה בשוע"ר אך הבאה, כבהלכה

בלבד. בנעליים הוא לאשה איש בין שהחילוק
ניתן 65) ולא היטב קבועות הן וכן בזה, שרגילים משום

תולדות  וס' סט"ו, פי"ח שש"כ (ע"פ רופא ללא להסירם
דין  נתבאר לט* אות שא סי' ובסימן שם), המצויין שמואל

(פרוטזה). מלאכותי באבר יציאה
לצאת 66) אין אבל היום, כל ללבוש שרגיל שיניים דווקא

האכילה  בשעת רק ללובשם מיועדות אם תותבות בשיניים
רגיל  אם אך צ"ב), אות קט"ו סי' ח"ב אפרים רבבות (שו"ת
מותר  - עליו שלוחצות מפני רק קרובות לעיתים לחולצם

טו. סעיף דלהלן מנעל כדין בהם לצאת
והוא 67) בקלות, להסירם ושניתן זמניות שיניים אפילו

העומדת  מתנדנדת שן או זמניות סתימות עם לצאת הדין
לצאת  התיר רכא) סי' (ח"ג אפרים רבבות ובשו"ת ליפול,

שהוסרה. שן במקום גפן צמר להניח שצריך למי
שם.68) שש"כ

•
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שיש ‡ ביום ונעילה ומוסף בשחרית אלא כפים נשיאת אין
מפני  במנחה לא אבל הכיפורים ביום כגון נעילה בו

שכור. הכהן יהיה ושמא שעה באותה מצוייה שהשכרות

בהן  שיש צבור תענית ושאר הכפורים יום של במנחה וגזרו
שכרות  חשש בהם שאין ע"פ אף תקע"ט בסי' כמ"ש נעילה
נעילה  בו שיש שביום לפי ימים שאר של מנחה משום גזירה
קודם  נעילה להתחיל כדי גדול היום בעוד מנחה מתפללים
שהיו  ימים שאר של במנחה היא ומתחלפת החמה  שקיעת
לאכול  שרוצים אותם מפני גדול היום בעוד להתפלל נוהגים
רל"ב. סי' כמ"ש המנחה תפלת קודם לאכול שאסור אח"כ

הוא  המנחה ותפלת הואיל נעילה בהם שאין בתענית אבל
ואינה  נעילה לתפלת דומה היא החמה לשקיעת סמוך
נשיאת  בה יש לפיכך הימים שאר של במנחה מתחלפת

כפים:

כיון · במנחה הכפורים ביום לדוכן ועלה שעבר כהן
ואין  כפיו נושא ה"ז שכרות שם שאין ידוע שהדבר
ולכך  הוא פסול יאמרו שלא החשד מפני אותו מורידין
ואלהי  אלהינו לומר אלו במדינות נוהגים ולכן הורידוהו
שאין  אע"פ במנחה הכפורים ביום כו' ברכנו אבותינו

הואיל  מקום מכל כפים לנשיאת הראוי בזמן אלא אומרים
לנשיאת  ראוי קצת נקרא כפיו ונושא ירד לא עלה ואם

כפים:

כפים: נושאים תפלות באיזה קכט סימן א' חלק

חלם ‡ שמא וחושש ראה מה יודע ואינו חלום שראה מי
בשעה  הכהנים לפני יקום לרפואה שצריך חלום
אם  כו' שלך אני עולם של רבונו ויאמר כפיהן שנושאין
הכהנים  כשמסיימין לסיים ויכוין כו' רפאם רפואה צריכים
בקשתו  על גם אמן הצבור שיענו כדי ג' או ב' או א' פסוק
כו' במרום אדיר ויאמר יוסיף עדיין הכהנים סיימו לא ואם

הכהנים. שיסיימו עד

שהש"ץ  בשעה זה כל יאמר לדוכן עולין שאין ובמקום
אמן  הציבור שיענו הש"ץ עם לסיים ויכוין שלום שים אומר
שהש"ץ  בשעה יתחיל הש"ץ עם לסיים יוכל שלא רואה ואם

יברכך. אומר

ומה  חלום שראה ביום אלא ויום יום בכל כן יאמר ולא
לפי  זהו לדוכן עולים כשהכהנים ברגל כן לומר הכל שנהגו
לרגל: רגל בין רפואה שצריך חלום ראה שלא אפשר שאי
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אחרים · על שחלמתי חלומות בין תחלה לומר טוב
אחרים  ושחלמו עצמי על שחלמתי חלומות בין ואח"כ
לכן  תחלה נענה הוא חבירו על המתפלל שאמרו לפי עלי

עצמו. מעל אחרים על תפלתו להקדים לו יש

כנגד  ותשמרני ותרצני ותחנני ותשמרני לסיים ונוהגין
ושלום: רצון הוא ותרצני ויחונך כנגד ותחנני וישמרך

כפים: נשיאת בשעת שאומרים עולם של רבונו קל סימן א' חלק

* * *
על ‡ נופלים התפלה חזרת ציבור השליח שסיים לאחר

נפילת  עיקר וגם מנהגו לפי מקום כל ומתחננים פניהם
פי  על ואף עולם מימות ישראל כל שנהגו מנהג הוא אפים
במנהג  תלויות הלכותיה כל לכן רשות אלא חובה אינה כן
לומר  צריך אפים בנפילת שמתחנן זו ותחינה שיתבאר כמו
אחר  אחרים בדברים ועסק הפסיק אם אבל התפלה אחר מיד
בין  לדבר אין לכן כך כל נשמעת תחינתו אין שוב התפלה
בדבר  איסור אין הדין שמן (אע"פ אפים לנפילת תפלה
ליזהר  א"צ מקום ומכל רשות) היא אפים נפילת עיקר שהרי
שיחה  אבל לגמרי אחרים בדברים ולעסוק מלהפסיק אלא
לגמרי  אחרים בדברים מפסיקין שאין וכל לחוש אין מועטת

פניו. על שם ליפול אחר למקום התפלה אחר לילך יכול

ליפול  היא הראשונים בימי בה שנהגו אפים נפילת ועיקר
(ואפילו  ורגלים ידים בפישוט שלא אפילו ארצה פניו על
אינו  חשוב ואדם ארצה) פניו על ונופל הארץ על יושב
על  כשמתפלל הצבור בפני זה בענין פניו על ליפול רשאי
הוא  א"כ אלא כמוהו כך נופלים הצבור אין אם הצבור
קום  בו נאמר (שהרי) נון בן כיהושע שיענה במעשיו בטוח
לפי  ליפול) לו שאין (משמע פניך על נופל אתה זה למה לך
הגון  שאינו לומר אחריו הצבור יהרהרו מיד יענה לא שאם

ליענו  ראוי ת.ואינו

אבנים  רצפת גבי על ארצה פניו על ליפול אסור אדם כל וכן
השתחוואה  משום גזירה ורגלים ידים בפישוט שלא אפילו
עליו  ולוקין התורה מן אסורה שהיא ורגלים ידים בפישוט
עליה  להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית ואבן שנאמר

בלבד. במקדש אלא מותר ואינו

מותר  צידו על מטה אלא בקרקע פניו מדביק אינו ואם
אבנים  רצפת גבי על ואפילו הצבור בפני חשוב לאדם אפילו
נהגו  שלא ועכשיו שיתבאר כמו ורגלים ידים בפישוט שלא
הפנים  וכיסוי הראש בהטיית אלא ממש פניהם על ליפול

זה. כל שייך לא בלבד

ליפול  נהגו פניו שמכסה אלא ממש נופלין שאין וכיון
אפים  נפילת להיות ראוי הקבלה ע"פ אך מעומד אפילו
ימתין  פסיעות הג' שכלו במקום לישב אפשר אי ואם מיושב

מיושב. ויפול למקומו ויחזור אמות ד' הילוך כדי

* * *
פניו  שנופל היד בכיסוי די ולא בבגד הפנים לכסות ונוהגים
לכסות  יכול הגוף ואין הן אחד גוף והפנים שהיד לפי עליה

וצ"א. ע"ד סי' שנתבאר כמו עצמו את

שמצינו  לפי שמאל צד על להטות הרבה במקומות ונהגו

ימינך  יד על צלך ה' שנאמר מימינו שכינה מתפלל כשאדם
כלפי  פניו שמאלו על מוטה כשהוא נמצא צ"ז בסי' וכמ"ש
לעבד  יתכן ולא להיפך היה ימינו על מוטה היה ואם שכינה
ימינו  יד על להטות וי"א אדוניו כלפי אחוריו להיות
תחת  שמאלו יכוון כנגדו ושכינה ימינו על מוטה שכשהוא
בשחרית  להטות אלו במדינות ונהגו תחבקני וימינו לראשי
שבשמאלו  התפילין כבוד משום שמאלו על ולא ימינו על
מטה  בשמאלו תפילין לו כשאין בשחרית אפילו או ובמנחה
ראשו  שיטה טוב הארון מימין העומד והש"ץ שמאלו על
היושבים  (וה"ה ימינו יד על כשנופל אף הארון כלפי מעט
כמו  למזרח פניהם על ונופלים הארון לפני המנורה בצד

הש"ץ).

מפני  אך אשא נפשי ה' אליך מזמור לומר יש הקבלה ע"פ
לפיכך  עתו בלא להאסף לו גורם ממנו רחוק ולבו שהאומרו
כו' וחנון רחום אומרים אלא אלו במדינות לאומרו נמנעו

כו': באפך אל ה'

וי · ראשו יגביה פניו על שנפל מיושב לאחר מעט תחנן
ואנחנו  לומר פשוט ומנהג מנהגו לפי ומקום מקום כל
אדם  שיוכל ענין בכל שהתפללנו לפי כו' נעשה מה נדע לא
משה  עשה כאשר אפים ובנפילת ובעמידה בישיבה שיתפלל
ה' לפני ואתנפל וגו' בהר ואשב שנאמר השלום עליו רבינו
אומרים  אנו אחר בענין להתפלל כח בנו שאין ומאחר וגו'
אשרי  קדיש חצי כך ואחר כו' נעשה מה נדע לא ואנחנו

למנצח:

שם ‚ שיש במקום אלא אפים נופלים שאין נוהגים יש
לפני  פניו על ויפול העי במלחמת לדבר וסימן תורה ספר
בלא  תחינה לומר נוהגין תורה ספר שאין ובמקום ה' ארון

פנים. כיסוי

בה  המתפללים הכנסת לבית הפתוחה הכנסת בית וחצר
כמו  אפים בנפילת תחנה לומר נוהגים פתוח הכנסת כשבית
ובית  נעול הכנסת כשבית לא אבל עצמו הכנסת בבית
הכנסת  בית עם זה לענין אחד כבית היא נשים של הכנסת
בו  לומר ונוהגים לו פתוח אינו אפילו בתוכה תורה שהספר
בית  כחצר דינה הכנסת בית שלפני עזרה אבל אפים בנפילת

הכנסת.

שהציבור  בשעה כשמתפלל בביתו המתפלל יחיד אפילו
שהם  בשעה עמהם ליפול יכול הכנסת בבית מתפללין
של  מחיצה שאפילו עמהם עומד כאלו הוא שהרי נופלים
שיש  כל שבשמים לאביהם ישראל בין מפסקת אינה ברזל

נ"ה: בסי' שנתבאר כמו אחד במקום עשרה

* * *
לפיכך „ ליודעים הידוע מטעם בלילה אפים נפילת אין

פניו  על ליפול אין הלילה עד המנחה תפלת נמשכה אם
מקום  ומכל יום מבעוד ליפול כדי מלכנו אבינו לדלג ויש
השמשות  בבין לא אבל לילה בודאי אלא לזה לחוש אין
קרוב  והוא הואיל אשמורות בליל פניהם על ליפול ונוהגים
נופלים  ואז היום נכון עד בסליחות להאריך נוהגים ויש ליום

פניהם: על

כניסתו ‰ ביום החתן בבית פניהם על ליפול שלא נהגו
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ביום  הכנסת בבית ולא הוא שלו טוב שיום מפני לחופה
כשיש  ולא עליהם קבלו בשמחה מילה שמצות מפני מילה
ימי  שז' מפני האבל בבית ולא הכנסת בבית חתן שם
מלאכה  עשיית איסור לענין החג ימי לז' הוקשו אבילות
שאומר[ים] רחום לוהוא וה"ה לאבל חגיכם והפכתי שנאמר

וה'. בב'

א"צ  לבתיהם ובאו והאבל החתן מבית שיצאו לאחר ואף
וכ  י"ח תפלת אחר מיד הוא שמקומו לפי תחנון יון לומר

רחום  לוהוא וה"ה לגמרי נדחה קביעתו ממקום שנדחה
הימים  בכל אפים נפילת קודם לומר שנוהגים אלו במדינות
כיון  מקום (מכל קל"ד בסי' כמ"ש חובה שאמירתו אע"פ
מלאמרו  נפטרו ועכשיו המנהג מפני אלא אינו שחיובו
שהוא  יום בכל לאמרו שנוהגים בזמן דהיינו חיובו בשעת

היום). כל נפטרו אפים נפילת קודם י"ח תפלת אחר מיד

האבל  בבית הלל אומרים שאין שנוהגים חודש בראש אבל
הלל  שמצות לביתו כשבא כך אחר הלל לומר אחד לכל (יש
שאפילו  י"ח תפלת אחר מיד קבוע מקומו ואין היום כל היא
תכ"ב  בסי' כמ"ש לפעמים לקרותו צריך התפלה קודם
בראש  ליחיד אפילו היום כל שזמנה התפלה אחר ואצ"ל
משום  אלא שחרית תפלת אחר מיד אותו אומרים ואין חודש
שהיו  רחום לוהוא דומה שאינו ועוד למצות מקדימין זריזין
אבל  של האבלות מפני חובתו בשעת מלאמרו פטורים
שמפני  אלא פטורים אינם הלל מן אבל כיו"ט לו שהיא
יה  יהללו המתים לא שם לומר רוצים אין שבבית האבילות
ולקרות  משם לצאת צריכים לפיכך לרש כלועג שנראה מפני
אחר  קברות אצל והגיע בדרך מהלך כשהוא שהמתפלל כמו
ולקרות  לרש לועג משום משם להרחיק צריך שהוא מיד י"ח

הלל).

אינו  שחיובו חודש ראש של בהלל אמורים דברים במה
בחנוכה  אבל האבל בבית לקרות נהגו ולא מנהג אלא
האבל  בבית גם קורים חכמים מתקנת חובה הוא שההלל
אביו  ועל ל' כל שהאבל שנוהגים אלא בו חייב האבל שגם
ההלל  בעת התיבה לפני עובר אינו חודש י"ב כל אמו ועל

ויו"ט: שבתות כעין בשמחה אז הקהל כי

* * *
Â בבית אלא המילה ביום פניהם על מליפול מונעין אין

ובזמן  נופלין אחר הכנסת בבית אבל בו שהמילה הכנסת
פניהם  על ליפול שלא נוהגים בביתו התינוק שמלין הקור
בתפלת  זה וכל שם מתפלל הברית שבעל הכנסת בבית
שמתפללין  אע"פ במנחה אבל התינוק אז שמלין שחרית

תחנון. אומרים התינוק אצל

כשמתפללים  היום כל תחנון אומרים שאין בחתן משא"כ
ויש  לחופה כניסתו ביום הכנסת לבית בא אם או החתן אצל

לבית  הולכים החתנים שאין נוהגים או מקומות יום הכנסת
אם  אך תחנון לומר הקהל שיוכלו כדי החופה קודם יומים
ויש  החופה מיום לבד תחנון אומרים הכנסת לבית נכנסו
שכל  הכנסת בבית כשהחתן ז' כל תחנון לומר שלא נוהגים
לחופתו  ח' ביום ואפילו כרגל לו הם המשתה ימי ז'
החופה  שהיתה כיון פניהם על ליפול נוהגים אין (בשחרית)

ההיא). בעת ח' יום עד ימים ז' נשלמו (ולא לערב סמוך

במנחה  גם תחנון לומר שלא נוהגים מקומות ויש
אע"פ  נופלים הכנסת בבית אבל התינוק אצל כשמתפללים
צדק  צדקתך אומרים ובשבת שם מתפלל הברית שבעל

בלילה: אלא הסעודה עושין אין אפילו

אפים: נפילת דיני קלא סימן א' חלק

*

כי  להם היה מה ידענו לא קנ"ח סימן עד החסרים הסימנים
חדשים  ועתה דאבדין על וחבל מעולם בדפוס היו לא
יורינו  וה' וקנ"ו קנ"ה סימנים הרב באמתחת נמצאו מקרוב

אמן: תורתו במאור עינינו להאיר דעת

* * *
עשיר ‡ בין עני בין תורה בתלמוד חייב ישראל איש כל

על  המחזיר עני ואפילו יסורין בעל בין בגופו שלם בין
עת  לו לקבוע חייב ובנים אשה בעל ואפילו הפתחים
ולילה. יומם בו והגית שנאמר ובלילה ביום תורה לתלמוד

פה  שבעל ותורה שבכתב תורה שילמוד צריך זו ובעת
תחלת  הוא אם בלבד תלמוד ולא ותלמוד פסוקות הלכות
והמותר  האיסור מן הרבה לידע צריך שבתחלה לפי לימודו
שידע  כדי הנהוגות המצות לעשות ואיך וראיות טעמים בלא
מעומק  נכון על הכל שידע קודם יחטא ולא ולעשות לשמור

התלמוד. לימוד

אחר  מיד אותה לקבוע המובחר מן מצוה שביום זו ועת
לבית  הכנסת מבית היוצא וכל לעסקיו שילך קודם התפלה
ילכו  שנאמר השכינה פני ומקבל זוכה ללמוד והולך המדרש
בתרגום  בתלים (וע"ש בציון אלהים אל יראה חיל אל מחיל
שמות  פ' ובמד"ר ע"א דכ"ט מ"ק מסכת סוף ובגמרא יונתן
צריך  העת וקביעות דשביעית) ספ"ד ובירושלמי ספ"ב
סבר  הוא אם אף יעבירנו שלא בענין ותקועה קבועה שיהיה

הרבה. להרויח

פת  לאכול יכול המדרש לבית שילך קודם מקום ומכל
חלאים  מיני פ"ג כי בו שירגיל וטוב רגיל הוא אם שחרית
מים  של וקיתון במלח פת וכולם במרה תלויים מחלה כמנין

מבטלתן. שחרית

כדי  בריאותו לשמור טובה בהנהגה עצמו להנהיג ומצוה
בורא  לעבודת וחזק בריא לסגף שיהיה רשאי אינו כן ועל ו

נוטה  שטבעו כגון לעבודה צורך בו יש א"כ אלא עצמו
ואי  תאוות שאר או ושתיה אכילה בתאוות שטוף להיות
אחרון  לקצה עצמו יטה א"כ אלא טבעו לכפות לו אפשר
כוסף  שטבעו דבר מאותו לגמרי בפרישות בעצמו ולנהוג
עצמו  ינהג אם שאף בנפשו שידע עד רב זמן בזה ומנהיג

הישרה. מדרך טבעו יטנו לא הממוצע הדרך בזה

שבהם  והכעס הגאוה מן חוץ שבאדם המדות לכל כלל וזהו
הלב  מגובה להתרחק אלא בינונית במדה לילך ראוי אין
הוי  מאד מאד חכמים שאמרו וכמו האחרון קצה עד והכעס
הרע"ב  בפירוש יע"ש ד' משנה דאבות ד' בפרק רוח שפל
הכעס  בענין וכן בזה שהאריך להרמב"ם המשניות ובפי'

ס"ג: קנ"ו סימן לקמן שיתבאר וכמו

* * *
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רלט c"ag i`iyp epizeax zxezn

ביום  הכנסת בבית ולא הוא שלו טוב שיום מפני לחופה
כשיש  ולא עליהם קבלו בשמחה מילה שמצות מפני מילה
ימי  שז' מפני האבל בבית ולא הכנסת בבית חתן שם
מלאכה  עשיית איסור לענין החג ימי לז' הוקשו אבילות
שאומר[ים] רחום לוהוא וה"ה לאבל חגיכם והפכתי שנאמר

וה'. בב'

א"צ  לבתיהם ובאו והאבל החתן מבית שיצאו לאחר ואף
וכ  י"ח תפלת אחר מיד הוא שמקומו לפי תחנון יון לומר

רחום  לוהוא וה"ה לגמרי נדחה קביעתו ממקום שנדחה
הימים  בכל אפים נפילת קודם לומר שנוהגים אלו במדינות
כיון  מקום (מכל קל"ד בסי' כמ"ש חובה שאמירתו אע"פ
מלאמרו  נפטרו ועכשיו המנהג מפני אלא אינו שחיובו
שהוא  יום בכל לאמרו שנוהגים בזמן דהיינו חיובו בשעת

היום). כל נפטרו אפים נפילת קודם י"ח תפלת אחר מיד

האבל  בבית הלל אומרים שאין שנוהגים חודש בראש אבל
הלל  שמצות לביתו כשבא כך אחר הלל לומר אחד לכל (יש
שאפילו  י"ח תפלת אחר מיד קבוע מקומו ואין היום כל היא
תכ"ב  בסי' כמ"ש לפעמים לקרותו צריך התפלה קודם
בראש  ליחיד אפילו היום כל שזמנה התפלה אחר ואצ"ל
משום  אלא שחרית תפלת אחר מיד אותו אומרים ואין חודש
שהיו  רחום לוהוא דומה שאינו ועוד למצות מקדימין זריזין
אבל  של האבלות מפני חובתו בשעת מלאמרו פטורים
שמפני  אלא פטורים אינם הלל מן אבל כיו"ט לו שהיא
יה  יהללו המתים לא שם לומר רוצים אין שבבית האבילות
ולקרות  משם לצאת צריכים לפיכך לרש כלועג שנראה מפני
אחר  קברות אצל והגיע בדרך מהלך כשהוא שהמתפלל כמו
ולקרות  לרש לועג משום משם להרחיק צריך שהוא מיד י"ח

הלל).

אינו  שחיובו חודש ראש של בהלל אמורים דברים במה
בחנוכה  אבל האבל בבית לקרות נהגו ולא מנהג אלא
האבל  בבית גם קורים חכמים מתקנת חובה הוא שההלל
אביו  ועל ל' כל שהאבל שנוהגים אלא בו חייב האבל שגם
ההלל  בעת התיבה לפני עובר אינו חודש י"ב כל אמו ועל

ויו"ט: שבתות כעין בשמחה אז הקהל כי

* * *
Â בבית אלא המילה ביום פניהם על מליפול מונעין אין

ובזמן  נופלין אחר הכנסת בבית אבל בו שהמילה הכנסת
פניהם  על ליפול שלא נוהגים בביתו התינוק שמלין הקור
בתפלת  זה וכל שם מתפלל הברית שבעל הכנסת בבית
שמתפללין  אע"פ במנחה אבל התינוק אז שמלין שחרית

תחנון. אומרים התינוק אצל

כשמתפללים  היום כל תחנון אומרים שאין בחתן משא"כ
ויש  לחופה כניסתו ביום הכנסת לבית בא אם או החתן אצל

לבית  הולכים החתנים שאין נוהגים או מקומות יום הכנסת
אם  אך תחנון לומר הקהל שיוכלו כדי החופה קודם יומים
ויש  החופה מיום לבד תחנון אומרים הכנסת לבית נכנסו
שכל  הכנסת בבית כשהחתן ז' כל תחנון לומר שלא נוהגים
לחופתו  ח' ביום ואפילו כרגל לו הם המשתה ימי ז'
החופה  שהיתה כיון פניהם על ליפול נוהגים אין (בשחרית)

ההיא). בעת ח' יום עד ימים ז' נשלמו (ולא לערב סמוך

במנחה  גם תחנון לומר שלא נוהגים מקומות ויש
אע"פ  נופלים הכנסת בבית אבל התינוק אצל כשמתפללים
צדק  צדקתך אומרים ובשבת שם מתפלל הברית שבעל

בלילה: אלא הסעודה עושין אין אפילו

אפים: נפילת דיני קלא סימן א' חלק

*

כי  להם היה מה ידענו לא קנ"ח סימן עד החסרים הסימנים
חדשים  ועתה דאבדין על וחבל מעולם בדפוס היו לא
יורינו  וה' וקנ"ו קנ"ה סימנים הרב באמתחת נמצאו מקרוב

אמן: תורתו במאור עינינו להאיר דעת

* * *
עשיר ‡ בין עני בין תורה בתלמוד חייב ישראל איש כל

על  המחזיר עני ואפילו יסורין בעל בין בגופו שלם בין
עת  לו לקבוע חייב ובנים אשה בעל ואפילו הפתחים
ולילה. יומם בו והגית שנאמר ובלילה ביום תורה לתלמוד

פה  שבעל ותורה שבכתב תורה שילמוד צריך זו ובעת
תחלת  הוא אם בלבד תלמוד ולא ותלמוד פסוקות הלכות
והמותר  האיסור מן הרבה לידע צריך שבתחלה לפי לימודו
שידע  כדי הנהוגות המצות לעשות ואיך וראיות טעמים בלא
מעומק  נכון על הכל שידע קודם יחטא ולא ולעשות לשמור

התלמוד. לימוד

אחר  מיד אותה לקבוע המובחר מן מצוה שביום זו ועת
לבית  הכנסת מבית היוצא וכל לעסקיו שילך קודם התפלה
ילכו  שנאמר השכינה פני ומקבל זוכה ללמוד והולך המדרש
בתרגום  בתלים (וע"ש בציון אלהים אל יראה חיל אל מחיל
שמות  פ' ובמד"ר ע"א דכ"ט מ"ק מסכת סוף ובגמרא יונתן
צריך  העת וקביעות דשביעית) ספ"ד ובירושלמי ספ"ב
סבר  הוא אם אף יעבירנו שלא בענין ותקועה קבועה שיהיה

הרבה. להרויח

פת  לאכול יכול המדרש לבית שילך קודם מקום ומכל
חלאים  מיני פ"ג כי בו שירגיל וטוב רגיל הוא אם שחרית
מים  של וקיתון במלח פת וכולם במרה תלויים מחלה כמנין

מבטלתן. שחרית

כדי  בריאותו לשמור טובה בהנהגה עצמו להנהיג ומצוה
בורא  לעבודת וחזק בריא לסגף שיהיה רשאי אינו כן ועל ו

נוטה  שטבעו כגון לעבודה צורך בו יש א"כ אלא עצמו
ואי  תאוות שאר או ושתיה אכילה בתאוות שטוף להיות
אחרון  לקצה עצמו יטה א"כ אלא טבעו לכפות לו אפשר
כוסף  שטבעו דבר מאותו לגמרי בפרישות בעצמו ולנהוג
עצמו  ינהג אם שאף בנפשו שידע עד רב זמן בזה ומנהיג

הישרה. מדרך טבעו יטנו לא הממוצע הדרך בזה

שבהם  והכעס הגאוה מן חוץ שבאדם המדות לכל כלל וזהו
הלב  מגובה להתרחק אלא בינונית במדה לילך ראוי אין
הוי  מאד מאד חכמים שאמרו וכמו האחרון קצה עד והכעס
הרע"ב  בפירוש יע"ש ד' משנה דאבות ד' בפרק רוח שפל
הכעס  בענין וכן בזה שהאריך להרמב"ם המשניות ובפי'

ס"ג: קנ"ו סימן לקמן שיתבאר וכמו

* * *
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ורוצה · התפלה אחר מיד נחוץ דבר לעשות צריך אם
בלילה  או ביום אח"כ ולפורעה לו הקבוע עת ללות
הדר  פרק דערובין מהש"ס ס"ב רל"ח בסימן שיתבאר (כמו
או  אחת הלכה אפילו שילמוד טוב אעפ"כ ע"א) ס"ה ד'

התפלה. אחר מיד אחד פסוק

הליכה  ושכר המדרש לבית ילך ללמוד יודע שאינו מי ואף
יראת  ויכניס שיודע בזה מעט וילמוד מקום לו יקבע או בידו
צד  איזה בהם ימצא אולי במעשיו ויפשפש בלבו שמים

ממנה: ויפרוש עבירה

תורה: בתלמוד חייב אחד שכל קנה סימן א' חלק

עת ‡ ע"פ קיט סי' בתהלים בפרש"י (וכ"ה אמרו לא
עתים  קביעת שם) ובילקוט תורתך הפרו לה' לעשות
נפשו  להחיות ארץ בדרך לעסוק שצריך במי אלא לתורה

אחרים  משל שמתפרנס או לכך שא"צ מי אבל ביתו ונפשות
בסנהדרין  (ועיין כמשמעו ולילה יומם בו והגית לקיים חייב
צא  ע"ב צ"ט דף י"א פרק ובמנחות ע"ב צ"ט דף חלק פרק
לעסוק  שצריך במי אלא פליגי לא שם תנאי ושאר כו' ובדוק
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כדי  עראי אלא עיקר מלאכתו יעשה לא לכך שצריך מי ואף
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לקיים  לבו ונשא בתורה נפשו שחשקה מי אלא קונו דעת
ושאר  חייו כדי יום בכל מעט מלאכה יעשה כראוי זו מצוה

בתורה: עוסק ולילו יומו

ומתן: משא סדר קנו סימן א' חלק
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בכל ‡Í(ה) לאין היש ביטול בחי' רואים אנו הנה
ליש  מאין הבריאה היפוך שזהו הברואים
ואומרים  משתחוים לך השמים צבא וכל וכמו גמור
וגם  שירה. אומרים שלמטה שרים ע' וגם שירה
וכמ"ש  אלקי לאין ביטול יש שלמטה הק"נ בהיכלות
את  יראים גוים כל וגם כו' לעבור אוכל  לא בלעם
מלך  וכמ"ש הגוים מלך ייראך לא מי וכמ"ש האלקים
בעל  שהוא אע"פ בכלל האדם וגם כו'. גוים על אלקים
מ"מ  כו' ולמרוד לחטוא גמור נפרד להיות ויוכל בחירה
נשבר  לבו להיות האלקי לאין הביטול בחי' בו יש
שבחי' לפי הוא הענין כידוע. לפרקי' שלמה בתשובה
יש  בחי' שהוא בחכמה מאיר דחכמה מה דכח אין
הרקיע  ידי על שנעשה לומר א"א תמצא שמאין מאחר
לעולם  להיפוך מהיפוך להיות גמור יש הפסק המבדיל

היה  כו' מ"ע בין המבדיל רקיע היה לא שאם לפי אלא
ומה  העצמות העלם בבחי' הכל ואין דמה חכמה בחי'
דחכ' האין היפוך יש כל להוות לירד חכמה בכח שיש
כלל  מאין יש בריא' המציאו' הי' ולא לגמרי נכלל היה
להיות  דחכמ' יש בחי' שהפריד הוא הרקיע ע"י אך
ועובר  בוקע דח"ע אור מ"מ אבל כנ"ל בפ"ע במציאות
הטעם  וזהו כו'. תמיד תמצא מאין שהרי כו' לח"ת
שמהווה  בח"ת גם דח"ע מ"ה כח בחי' ימצא שעכ"פ
שיהיה  עשית בחכמה כולם כמ"ש מאין יש הברואי' כל
מדריגות  כל מראש לאין היש ביטול בחי' בהם
היכלות  עד המדריגות כל סוף עד העליונים בעולמות
בח"ת  עלאה דחכמה אור מבחי' רק שכ"ז כנ"ל דק"נ
בחוץ  חכמו' וזהו ביניה'. הרקיע שהבדיל לאחר גם

וד"ל. כו' בח"ת שנמשך ח"ע כו' תרונה
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Ê‡ ע"ד באר עלי פי' לה, ענו באר עלי ישראל ישיר
שפי' לבנון, מן ונוזלים חיים מים באר גנים מעיין
טרם  למעלה שהם כמו הנשמות על קאי גנים מעיין
לכן  התחתון או בגעה"ע שהוא בגוף להתלבש בואם
בחי' היא אזי בגוף נתלבשה וכאשר גנים, מעיין נק'
את  בוקעים כשהמים הוא הבאר שכמו חיים מים באר
נמשל  הגוף הוא כן חיים מים נק' המים אז הארץ עפר
הנשמה  שתתעלה הגוף בקיעת וע"י הארץ, לעפר
ולהבין  חיים. מים באר בשם נק' היא אז מלמטלמ"ע
ז"ל  רש"י שפי' משה חטא ענין צ"ל באר עלי ענין פי'
אל  ודברתם הקב"ה לו שאמר במה לדקדק לו שהי'
מה  מפני וצ"ל פעמיים, הסלע את הכו והם הסלע,
את  קח הקב"ה לו אמר הלא ע"ז כ"כ חטאם גדול
שיכה  לא אם המטה את שיקח לו אמר מה ועל המטה,
והכית  בפירוש לו שאמר בשלח בפ' וכמו הסלע, את

שיכה  בפירוש א"ל בשלח שבפ' מאחר וא"כ כו', בצור
למותר  הוא שלכאו' המטה את שיקח א"ל וכאן בצור
בפירוש  שנצטוה אמת והן הסלע, את יכה לא אם
מפני  הסלע את והכה כשטעה אבל הסלע, אל ודברתם
תפלות  תקט"ו והתפלל שכשביקש כ"כ חטאו גדול מה
שהנהיג  במה הי' החטא שעיקר עכצ"ל כלל, נענה לא
גדול  עוונו מהו וצ"ל כו', אותו שהכה בצור כמו בסלע

כו'. כ"כ
ÔÈÚ‰Â לבית כשהולך לנער משל בילקוט דאיתא הוא

משהגדיל  ומלמדו, אותו מכה רבו הספר
בסלע  אבל בצור והכית נאמר בצור כך בדברים, מייסרו
זה  ולהבין כו'. אחד פרק עליו שנה הסלע אל ודברתם
צורי  וברוך ה' חי וכמ"ש נשמות על קאי וסלע צור הנה
נקראו  יצ"מ אחר מיד והנה כו', סלעי ה' וכתי' כו',
ועינים  לדעת לב לכם ה' נתן ולא כתי' ואח"כ צור,
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רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

wxR dpWOA aEzMX dn oM mB dfA x`al il d`xpe)§¦§¤¦§¨¥¨¤©¥©¤¨©¦§¨¤¤
" :a"p sc `rivn `aAc 'ciaxr cr ± mixtMA §¨¨§¦¨©©§¨¦©©§¥

"zFzAW6wzXX oeiMnE ,lFcBd iENiBd onf `Ed f` iM , ©¨¦¨§©©¦©¨¦¥¨¤¨©
.FA xFfgl lFki Fpi` aEW ± f`̈¥¨©§

d`xIW icM cr" :'a ,h"n sc mW aEzMW dnE©¤¨¨©©§¥¤©§¤
"FaFxwl F` xBzl7z`xwPd zEklnd ± mdW xnFl Wi , §©¨¦§¥©¤¥©©§©¦§¥

zFIp`M dzid . . lig zW`"xgFq"'Ek8`Ed "FaFxw"E ; ¥¤©¦¨§¨¨¢¦¥§
ixd df iENBn mdl xi`OWkW ;eiptNn `"fl KEnQd awri©£Ÿ©¨§¨¦§¨¨¤§¤¥¦¨¤¦¦¤£¥
mFwOn m`ÎiM dx`dd riBn Fpi` mdil` iM ,mEIw df¤¦¦£¥¤¥©¦©©¤¨¨¦¦¦¨
cFqi miiYqp xaMW ,dHnlE dfgdn EpiidC ,dNEbnd©§¤§©§¥¤¨¤§©¨¤§¨¦§©¥§
'` wxR 'i xrW "miig ur ixt"A aEzMW FnkE .`ni`9, ¦¨§¤¨¦§¦¥©¦©©¤¤

zFIlr `Ed ± dcinrd xEAvÎgilXd zxfg zrA okNW¤¨¥§¥£¨©©§¦©¦¨£¦¨£¦
.(mW oIEri .dxEabE cqg cr lgxe awri©£Ÿ§¨¥©¤¤§¨§©¨

± "xkFn" oFilrd WilWl `xFw l"fix`d dPde§¦¥¨©¦©¥©§¦¨¤§¥
± "gwFl" mipFYgYd oiWilW 'ale ;riRWn `EdW¤©§¦©§§§¦¦©©§¦¥©

.lAwOW mW lr©¥¤§©¥

lirl x`AzPW dn itlE10`xwp KxAzi 'dW , §¦©¤¦§¨¥§¥¤¦§¨¥¦§¨
"lMd dpFw"11mivtgd mdW mixExiAd mW lr ¥©Ÿ©¥©¥¦¤¥©£¨¦

ozFPW sqMde ,`Ed KFtdPW oaEn oM m` ,dpFTW¤¤¦¥¨¤©£§©¤¤¤¥
iENibe ,c"n mi`xwPd mdW ,l"Pd micqg 'd `Ed©¨¦©©¤¥©¦§¨¦©§¦
Wi dGd iENiBd zEki`aE .KxAzi sFqÎoi`d FxF`¨¥¦§¨¥§¥©¦©¤¥
oipr idFfe ,l"fix`d azMW FnM ,hErinE iEAix¦¦§¤¨©¨©¦©§¦¦§¨
f` iM ,"'Ek EpFY l`" EpxdfEd dHnN K` .d`pF`d̈¨¨©§©¨§©§©¦¨
azMW FnkE ,mFlWeÎqg zFRilTd l` dwipi mxFB¥§¦¨¤©§¦©§¨§¤¨©

.mW oiIr ,sqFI zaipB oiprA l"fix`d̈©¦©§¦§©§¥©¥©¥¨

Dpi`W dlrnl d`pF` WIW ,xnFl Wi cFre§¥©¤¥¨¨§©§¨¤¥¨
xg` mFwnA x`AzpW dn iR lr `Ede .daFh¨§©¦©¤¦§¨¥§¨©¥

zTEg Wix xdGd xE`iaA12FnM ,'p 'c ± 'z oiprA §¥©Ÿ©¥©§¦§¨§
."'Ek `Wp ipal d`pF` zCarC ± EpFz `le" :aEzMW¤¨§Ÿ§©§©¨¨¦§¥¨¨
Îqg Fxiag zFpFdNn xdGil Kixv okle .mW oIEri§©¨§¨¥¨¦¦¨¥¦§£¥©

: mFlWe§¨

xda zyxt ,d`ped xeqi`
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D`ivFdl lkEi m` rci f` zAW zCErql zAW axrA D`ivFdl `AW) zFzAW©¨¤¨§¦¨§¤¤©¨¦§©©¨¨¥©¦©§¦¨

(EpOn delawie¦¤

.7,rlQl sqk drAx`e mixUrn sqk drAx` ,d`pF`d" :(i"Wx WExitaE) mWe§¨§¥©¦¨¨¨©§¨¨¤¤¥¤§¦§©§¨¨¤¤©¤©

F` xBzl d`xIW icM cr .(dP`zPW in) xifgdl xYn izn cr .gTOl zEzW§©¦¨©¨©ª¨§©£¦¦¤¦§©¨©§¥¤©§¤§©¨

."FaFxwl¦§

.8.ci .i ,`l ilWn¦§¥

.9.dcinrd zxfg xrW `Ed©©£¨©¨£¦¨

.10.` ,fl sC ± xMnnE gTn zevn¦§©¦¨¦§¨©

.11.dcinrd zNtzA zFa` zMxA gqFp©¦§©¨¦§¦©¨£¦¨

.12.htz cEOr ` KxM wcv gnSdl .a ,ev irvn`d x"Enc`l xdGd ixE`A¥¥©Ÿ©§©§¨¤§¨¦§©¤©¤¤¤¤©

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê‡ ע"ד באר עלי פי' לה, ענו באר עלי ישראל ישיר
שפי' לבנון, מן ונוזלים חיים מים באר גנים מעיין
טרם  למעלה שהם כמו הנשמות על קאי גנים מעיין
לכן  התחתון או בגעה"ע שהוא בגוף להתלבש בואם
בחי' היא אזי בגוף נתלבשה וכאשר גנים, מעיין נק'
את  בוקעים כשהמים הוא הבאר שכמו חיים מים באר
נמשל  הגוף הוא כן חיים מים נק' המים אז הארץ עפר
הנשמה  שתתעלה הגוף בקיעת וע"י הארץ, לעפר
ולהבין  חיים. מים באר בשם נק' היא אז מלמטלמ"ע
ז"ל  רש"י שפי' משה חטא ענין צ"ל באר עלי ענין פי'
אל  ודברתם הקב"ה לו שאמר במה לדקדק לו שהי'
מה  מפני וצ"ל פעמיים, הסלע את הכו והם הסלע,
את  קח הקב"ה לו אמר הלא ע"ז כ"כ חטאם גדול
שיכה  לא אם המטה את שיקח לו אמר מה ועל המטה,
והכית  בפירוש לו שאמר בשלח בפ' וכמו הסלע, את

שיכה  בפירוש א"ל בשלח שבפ' מאחר וא"כ כו', בצור
למותר  הוא שלכאו' המטה את שיקח א"ל וכאן בצור
בפירוש  שנצטוה אמת והן הסלע, את יכה לא אם
מפני  הסלע את והכה כשטעה אבל הסלע, אל ודברתם
תפלות  תקט"ו והתפלל שכשביקש כ"כ חטאו גדול מה
שהנהיג  במה הי' החטא שעיקר עכצ"ל כלל, נענה לא
גדול  עוונו מהו וצ"ל כו', אותו שהכה בצור כמו בסלע

כו'. כ"כ
ÔÈÚ‰Â לבית כשהולך לנער משל בילקוט דאיתא הוא

משהגדיל  ומלמדו, אותו מכה רבו הספר
בסלע  אבל בצור והכית נאמר בצור כך בדברים, מייסרו
זה  ולהבין כו'. אחד פרק עליו שנה הסלע אל ודברתם
צורי  וברוך ה' חי וכמ"ש נשמות על קאי וסלע צור הנה
נקראו  יצ"מ אחר מיד והנה כו', סלעי ה' וכתי' כו',
ועינים  לדעת לב לכם ה' נתן ולא כתי' ואח"כ צור,
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בשנה  הי' שזה סלע, נקראו שאז הזה, היום עד לראות
ע"י  כי ונמצא במדבר, שהיו שנים מהמ"ם אחרונה

לסלע. צור בין ההפרש בהם נעשה במדבר הילוכם
‰‰Â,ירושלים בנות ונאוה אני שחורה כתי'

בנות  נק' בגוף שנתלבשו קודם שהנשמות
אתה  היא טהורה בי שנתת נשמה מ"ש ע"ד ירושלים,
יש  בריאה לבחי' שבאתה בראת אתה פי' כו', בראת
וזהו  באצי', שהיתה טהורה היתה לזה קודם אבל מאין,
כי  והיינו שלם יראה הוא ירושלים דפי' ירושלים בנות
ושם  יראה, ה' בהר כמ"ש יראה למקום קרא אברהם
והקב"ה  שלם, מלך צדק ומלכי כמ"ש שלם קראה
שלם  יראה ע"ש ירושלים וקראה השמות ב' חיבר
נותני' אין שלכן א' דט"ז דתענית פ"ב התוס' (כמ"ש
והוא  שלם, יראה תיבות ב' הם כי ירושלם, בתיבת יו"ד
היא  שהיראה והיינו בראשית) בס' פנ"ו מהמד"ר
בשלימות, היראה להיות א"א בנבראי' דהנה בשלימות,
לפי  תהלה ישים ובמלאכיו נא' במלאכים ואפילו
מל' הוא בירושלים אבל בשלימות, אינה שהיראה
היא  שהיראה שלם יראה הוא אלקות שהוא דקדושה
נק' בגוף להתלבש בואם קודם והנשמות בשלימות,
כו', בשלימות יראה בחי' להם שהי' ירושלים בנות
כי  אני, שחורה נפשה על אומרת בגוף וכשנתלבשו
בכדי  יגיעה שצ"ל ביראה יגעת אמרו בגוף בבואה
הנה  יראה לבחי' כשבא ואפי' יראה, לבחי' לבוא
קודם  לה שהי' היראה כמו כלל בערך אינו היראה
אבל  אני, שחורה עצמה על אומרת לכן לגוף, בואה
להיות  כלה לבחי' באה היא הגוף שע"י ונאוה אעפ"כ
ע"י  הוא זו שבחי' כו', ה' לחצרות נפשי כלתה בבחי'

כו'. דוקא למטה ניתנה והתורה דוקא, התורה
ÔÈ·‰ÏÂ כמה יש כלה בבחי' הנה כלה, וענין פי'

אביה, בית בנעורי' כתי' שבתחלה מדרגות,
ואם  ואח"כ אירוסין, בחי' לאיש תהי' הי' ואם ואח"כ
בית  בנעוריה ופי' כו'. נשואין בחי' כו' נדרה אישה בית
ובית  עמך שכחי ואח"כ וראי, בת שמעי ע"ד אביה
בת  שפי' כו', כלה בחי' הוא יפיך המלך ויתאו אביך
והנה  כו', נדיב שנק' אברהם של בתו נדיב בת ע"ד הוא
במדבר, אחרי לכתך נעוריך חסד לך זכרתי מ"ש ז"ע
אביה  בית בנעורי' עדיין הוא זו שבחי' נעוריך חסד פי'

כו'. החסד איש אברהם בת נדיב בת ג"כ וזהו כו',
ופי' תבונה, מבחי' הוא ישראל שרש הנה זה ולהבין
כתי' דהנה תבונה וענין ופי' ובת, בן הוא תבונה
מספר  בחי' שייך מהו וצ"ל מספר אין ולתבונתו
דהנה  הוא והענין חקר. אין ולתבונתו והל"ל בתבונה
יוצר  של קומה שיעור כח ורב אדונינו גדול כתי'
כח, ורב כמנין פרסאות רבבות אלפים רל"ו בראשית
להם  אין צדיקים ארז"ל דהנה מספר, אין לתבונתו אבל
עולים  שהם והיינו חיל, אל מחיל ילכו שנא' מנוחה
וג"ע  העליון ג"ע יש דהנה עלי', אחר בעלי' תמיד
בנהר  טבילה צ"ל לתחתון געה"ע בין והנה התחתון,

ההשג  בין כלל ערוך אין כי התחתון דינור שבג"ע ה
על  לגמרי לשכוח דינור בנהר טבילה צ"ל לכן להעליון
תעניתא  מאה שצם ר"ז כמו ע"ד בגעה"ת שהשיג מה
מבלבלים  היו בא"י כי בבלי, תלמוד דלשכח היכא כי
מא"י  רבי וכל מבבל רב כל כי בחו"ל, שלמד מה לו
בחי' ב' רק שנת' והגם והתחתון געה"ע הוא ועד"ז כו',
מדרגות  רבבות ריבוי יש באמת אבל והתחתון, געה"ע
יתבונן  וכאשר מנוחה. להם אין ולכן ושיעור קץ אין עד
אהוי"ר, בחי' הוא ובת בן בחי' אצלו יולד הנה בזה
בחי' והנה כו', האב אל הבן כאהבת היא שהאהבה
אוהב  האדם שכמו בלילה אויתיך נפשי נק' זו אהבה
הוא  ית' שהוא לאלקות האהבה הוא כמו"כ נפשו חיי
והנה  כו'. כלי בתוך כלי בחסד חיים מכלכל החיים חיי
ואחור, פנים יש דהנה במדבר, אחרי לכתך נק' זו בחי'
מ"ש  דצ"ל כפכה עלי ותשת צרתני וקדם אחור כמ"ש
ואחור, פנים ענין בהקדים ויובן כפכה, עלי ותשת
עיקר  שבו הוא הפנים דהנה באדם עד"מ כמו דהנה
אדם  חכמת כתי' הנה וגם ושמיעה, ראי' כמו החושים
חסד  שבחי' וזהו אחור, בבחי' משא"כ פניו, תאיר
אהבה  היא זו אהבה כי במדבר אחרי לכתך נק' נעורייך
בחי' אבל האב, אל הבן אהבת וכמו קרירות בבחי'
ותשוקה  הרצון פנימיות בבחי' האהבה הוא פנים
השמש  מאיר שבקדם כמו קדם בחי' וזהו ותענוג,
בחי' הוא פנים בבחי' הוא כן האור הארת בחי' שהוא
נפשי, כלתה ל' כלה נק' זו ובחי' כו'. הרצון התגלות
וכמ"ש  תשוקה ובבחי' הנפש בכלות אהבה בחי' שהוא

תשוקתך. אישך ואל
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[e"gxd zncwd] - miigd ur qxhpew

dPde,agx xE`iA mixiXd xiW lW xn`Od Kixv did §¦¥¨¨¨¦©©£¨¤¦©¦¦¥¨¨
hxtaE df EpixEAgA wFqrIW in la`g"yaxrWA £¨¦¤©£§¦¥¤¦§¨§©©

.eixaC z` oiadl lkEi ,lEBlBd©¦§©§¨¦¤§¨¨
FnkE .miWxcOA l"fx ixacA mb df lM fnxp xakE§¨¦§¨¨¤©§¦§¥©©©¦§¨¦§

`Vz iM zWxR dAx zFnWA Exn`W183WxcnA oke . ¤¨§¦§©¨¨¨©¦¦¨§¥§¦§¨
`nEgpY184wEqR lr `Vz iM zyxtA185ziid dti`" ©§¨§¨¨©¦¦¨©¨¥Ÿ¨¦¨

wEqR lr mbe ,"ux` icqiA186l`lvA mWA 'd `xw E`x" §¨§¦¨¤§©©¨§¨¨§¥§©§¥
l`xUi rxGn mlFr i`A lke miwiCSd lk iM ,"'Eke§¦¨©©¦¦§¨¨¥¨¦¤©¦§¨¥
dfe FW`xA dfe FtEbA df ,oFW`xd mc` lW FtEbA miElY§¦§¤¨¨¨¦¤§§¤§Ÿ§¤
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כח  האמונה. את לפרנס – אמונה ורעה ארץ שכן הבטחון, מדת – טוב ועשה בה' בטח
האמונה, את מחזק אלקית, השגה וע"י והלב. המוח פנימיות בעומק מתלבש האמונה
בגוף. הנשמה התקשרות שמחזקים ושתיה אכילה כמו נפשו, כחות בכל אותה להמשיך

ÁËa"."אמּונה ּורעה ארץ ׁשכן טֹוב, ועׂשה ּבהוי' ¿«ְְֱֲֲֵֵֶֶַַָָָָ
עׂשּית  ּבה', הּבּטחֹון ענינים: ד' ּכאן ְֲֲִִִִִַַַַָָָוחׁשיב
מהם  ׁשנים ּבאמּונה. והּפרנסה מנּוחה, ׁשל חּיים ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָטֹוב,
הּבּטחֹון  ּבהבטחה. הם מהם ּוׁשנים ואזהרה, הֹוראה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהם
ּכן  והעֹוׂשה ואזהרה, הֹוראה הם הּטֹוב ועׂשּית ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבהוי'
וזהּו יתּפרנס. ּובאמּונתֹו מנּוחה ׁשל ּבחּיים ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֻמבטח
אגזל  לא אם ּתאמר ואל – ּבהוי' "ּבטח רׁש"י, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּפרׁש
– טֹוב ועׂשה אתּפרנס. ּבּמה צדקה לעני אּתן אֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואגנב
ּתאכל  – אמּונה ותרעה ימים, לאר ארץ ּתׁשּכֹון ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָֹֹואז
הּוא  ּברּו ּבהּקדֹוׁש ׁשהאמנּת האמּונה מּׂשכר ְְְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָָָותתּפרנס
האמּונה  ידי ׁשעל והינּו, טֹוב. ולעׂשֹות עליו ְְְְְֱֲִֵֶַַַָָָָֹלסמך
לא  הּנה טֹוב, ועֹוׂשה יתּבר עליו ּובֹוטח ּבה' ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּמאמין
עֹוד  אּלא צדקה, ועֹוׂשה ּבכׁשרּות ׁשּמתּפרנס ּבלבד ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָזֹו
והּנה  מנּוחה. ׁשל ּבחּיים חי ׁשהּוא ארץ", "ׁשכן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹזאת,
ענינים  ּבׁשני נכללים ּבזה האמּורים הענינים ד' ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶָָָָָָָּכללּות
אמּונה" ּורעה ארץ "ׁשכן ּובּטחֹון, אמּונה והם ְְְְֱֱִִֵֵֶֶָָָָּכֹוללים,
ענין  הּוא טֹוב" ועׂשה ּבה' ּו"בטח האמּונה, ענין ְְְֱֲִִֵַַַַַָָהּוא
קדם  ּבּטחֹון על להזהיר ׁשהקּדים הּדבר וטעם ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּבּטחֹון.
ּכל  להיֹות הּמכרח מן ׁשאין לפי הרמּב"ן ּכתב ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהאמּונה,
לכן  ספק, ּבלי מאמין הּבֹוטח ּכל אבל ּבֹוטח, ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּמאמין
האמּונה. מעל יֹותר הּבּטחֹון על ּתמיד מזהיר ְֱִִִֵֵַַַַַָָָָָהּכתּוב
אפּלּו אֹויּב אּון ּבהתּגּלּות, אידן אלע ּבא איז ְְְֱֲִִִִֶַַַָאמּונה
א  ּדּור איז ּבהעלם, אמּונה ּדי איז אמאל ְְְֱִִִֵֶֶַַָָווען
עבֹודה  קיין אּבער נתעֹורר, זי ווערט קּלה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהתעֹוררּות
אֹויף  ּכן ּׁשאין מה האּבן, ניט מען ּבעדארף ּדעם ְְִֵֵֶֶֶֶַַָאֹויף
זיין  זאל ּבּטחֹון ּדער אז עבֹודה מען ּבעדארף ְֲִִֶֶֶַַַָָָָּבּטחֹון

מּמׁש ּבפעל מעׂשה אין נאר ּבלבד ּדּבּור אין נאר .א ניט ְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹ
זן  ׁשּתהא – אמּונה" "ּורעה ּפרׁש, עדן נׁשמתֹו ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָורּבנּו
וחּזּוק  והתּפּׁשטּות רּבּוי ּבּה לעׂשֹות האמּונה את ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָּומפרנס
לאמּונה, הּפרנסה ענין מהּו להבין וצרי יֹותר. ְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָָָֹּכח

ּדאמּונה  הּוא, הענין א לפרנסה. אמּונה צריכה ְְְְֱֱִִֶַַַַָָָָָָָּומדּוע
הּגּוף  ּבאברי הּמתלּבׁשים ׁשּבּנׁשמה הּכחֹות אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא
נפלאה  זֹו ּדהתלּבׁשּות והּלב, הּמח ּפנימּיּות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹּבעמק
וחּיּות  אֹור התלּבׁשּות ׁשּנפלאה ּכמֹו אדם ּבני ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמהּׂשגת
ּדעים  ּתמים מּפלאֹות אּלא ואינּה הּגּוף, ּבאברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּנפׁש
ּבּגּוף  הרּוחנית הּנפׁש את לקּׁשר לעׂשֹות ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמפליא
העליֹון  הרצֹון ׁשהיה אחר הּנה זה עם אבל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּגׁשמי,
חּזּוק  הרי ּבהּגּוף, הּנפׁש התלּבׁשּות ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָיתּבר
להם, ׁשּמחּוץ ּדבר ידי על ּבא ּבּגּוף הּנפׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתקּׁשרּות

האכיל  ׁשּכאׁשר ּוׁשתּיה, אכילה ידי על והּׁשתּיה והּוא ה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּדאֹור  ההתקּׁשרּות ּבחּזּוק ּפעּלתם ּפֹועלֹות הן ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָֻמתעּכלֹות
ידי  ועל הּגׁשמּיים, ואברים ּבּגּוף הרּוחני הּנפׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוחּיּות
הּנפׁש מן יֹותר ּפנימי וחּיּות אֹור נמׁש זֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָהתקּׁשרּות
ּביֹותר, לחּזקם הּגׁשמּיים ּבאברים להתלּבׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהרּוחני
אכילה  העּדר ידי ׁשעל ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּוכמֹו
ואינם  הרּוחנּיים ּכחֹות נחלׁשים רב זמן מׁש ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּוׁשתּיה
מתחּזקים  ּוׁשתּיה אכילה ידי ועל ּפעּלתם, ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻּפֹועלים
הּמבריאים  מּדברים הם מזֹונֹותיו אׁשר וכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹּכחֹותיו,
והינּו ּכחֹותיו, יתחּזקּו יֹותר הּנה יֹותר הראּוי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּובּסדר
ממׁשי והּמׁשקה הּמאכל ידי על ׁשּבאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָּבההתקּׁשרּות
וחּזּוק  הּנפׁש, ּופנימּיּות מעמק יֹותר וחזק ּפנימי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּכח
הּכחֹות  ּבכל הּוא ּוׁשתּיה אכילה ידי על ׁשּנעׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּכחֹות
הּמח  חמר ּכמֹו ּדּקים הּיֹותר האברים אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹוהאברים,
ּכח  ׁשהּוא הּמׂשּכיל ּכח וחּזּוק הּׂשכל לאֹור ּכלי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשהּוא
הם  ּוׁשתּיה ׁשהאכילה היֹות ּדעם ּביֹותר, נעלה ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָרּוחני
ּבהאברים  ּגם ּפעּלתם הּנה זה ּבכל ּגׁשמּיים, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּדברים
הרּוחנית  ּבהעבֹודה הּוא וכן ונעלים. ּדּקים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָהּיֹותר
לחּזקּה האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּתהא האמּונה, ְְְְְְְֱֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבפרנסת
לעׂשֹות  עדן נׁשמתֹו רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו חּזּוק, מיני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבכל
ּבכל  יתּפּׁשט האמּונה ּדכח והינּו והתּפּׁשטּות, רּבּוי ְְְְְְְְֱִִִֵַַַַָָָָֹּבּה
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מתעוררת,א. היא קלה התעוררות ידי על הרי בהעלם, האמונה פעם אם ואפילו בהתגלות, ישראל בכל קיימת אמונה
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כח  האמונה. את לפרנס – אמונה ורעה ארץ שכן הבטחון, מדת – טוב ועשה בה' בטח
האמונה, את מחזק אלקית, השגה וע"י והלב. המוח פנימיות בעומק מתלבש האמונה
בגוף. הנשמה התקשרות שמחזקים ושתיה אכילה כמו נפשו, כחות בכל אותה להמשיך

ÁËa"."אמּונה ּורעה ארץ ׁשכן טֹוב, ועׂשה ּבהוי' ¿«ְְֱֲֲֵֵֶֶַַָָָָ
עׂשּית  ּבה', הּבּטחֹון ענינים: ד' ּכאן ְֲֲִִִִִַַַַָָָוחׁשיב
מהם  ׁשנים ּבאמּונה. והּפרנסה מנּוחה, ׁשל חּיים ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָטֹוב,
הּבּטחֹון  ּבהבטחה. הם מהם ּוׁשנים ואזהרה, הֹוראה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהם
ּכן  והעֹוׂשה ואזהרה, הֹוראה הם הּטֹוב ועׂשּית ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבהוי'
וזהּו יתּפרנס. ּובאמּונתֹו מנּוחה ׁשל ּבחּיים ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֻמבטח
אגזל  לא אם ּתאמר ואל – ּבהוי' "ּבטח רׁש"י, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּפרׁש
– טֹוב ועׂשה אתּפרנס. ּבּמה צדקה לעני אּתן אֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואגנב
ּתאכל  – אמּונה ותרעה ימים, לאר ארץ ּתׁשּכֹון ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָֹֹואז
הּוא  ּברּו ּבהּקדֹוׁש ׁשהאמנּת האמּונה מּׂשכר ְְְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָָָותתּפרנס
האמּונה  ידי ׁשעל והינּו, טֹוב. ולעׂשֹות עליו ְְְְְֱֲִֵֶַַַָָָָֹלסמך
לא  הּנה טֹוב, ועֹוׂשה יתּבר עליו ּובֹוטח ּבה' ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּמאמין
עֹוד  אּלא צדקה, ועֹוׂשה ּבכׁשרּות ׁשּמתּפרנס ּבלבד ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָזֹו
והּנה  מנּוחה. ׁשל ּבחּיים חי ׁשהּוא ארץ", "ׁשכן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹזאת,
ענינים  ּבׁשני נכללים ּבזה האמּורים הענינים ד' ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶָָָָָָָּכללּות
אמּונה" ּורעה ארץ "ׁשכן ּובּטחֹון, אמּונה והם ְְְְֱֱִִֵֵֶֶָָָָּכֹוללים,
ענין  הּוא טֹוב" ועׂשה ּבה' ּו"בטח האמּונה, ענין ְְְֱֲִִֵַַַַַָָהּוא
קדם  ּבּטחֹון על להזהיר ׁשהקּדים הּדבר וטעם ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּבּטחֹון.
ּכל  להיֹות הּמכרח מן ׁשאין לפי הרמּב"ן ּכתב ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהאמּונה,
לכן  ספק, ּבלי מאמין הּבֹוטח ּכל אבל ּבֹוטח, ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּמאמין
האמּונה. מעל יֹותר הּבּטחֹון על ּתמיד מזהיר ְֱִִִֵֵַַַַַָָָָָהּכתּוב
אפּלּו אֹויּב אּון ּבהתּגּלּות, אידן אלע ּבא איז ְְְֱֲִִִִֶַַַָאמּונה
א  ּדּור איז ּבהעלם, אמּונה ּדי איז אמאל ְְְֱִִִֵֶֶַַָָווען
עבֹודה  קיין אּבער נתעֹורר, זי ווערט קּלה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהתעֹוררּות
אֹויף  ּכן ּׁשאין מה האּבן, ניט מען ּבעדארף ּדעם ְְִֵֵֶֶֶֶַַָאֹויף
זיין  זאל ּבּטחֹון ּדער אז עבֹודה מען ּבעדארף ְֲִִֶֶֶַַַָָָָּבּטחֹון

מּמׁש ּבפעל מעׂשה אין נאר ּבלבד ּדּבּור אין נאר .א ניט ְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹ
זן  ׁשּתהא – אמּונה" "ּורעה ּפרׁש, עדן נׁשמתֹו ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָורּבנּו
וחּזּוק  והתּפּׁשטּות רּבּוי ּבּה לעׂשֹות האמּונה את ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָּומפרנס
לאמּונה, הּפרנסה ענין מהּו להבין וצרי יֹותר. ְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָָָֹּכח

ּדאמּונה  הּוא, הענין א לפרנסה. אמּונה צריכה ְְְְֱֱִִֶַַַַָָָָָָָּומדּוע
הּגּוף  ּבאברי הּמתלּבׁשים ׁשּבּנׁשמה הּכחֹות אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא
נפלאה  זֹו ּדהתלּבׁשּות והּלב, הּמח ּפנימּיּות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹּבעמק
וחּיּות  אֹור התלּבׁשּות ׁשּנפלאה ּכמֹו אדם ּבני ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמהּׂשגת
ּדעים  ּתמים מּפלאֹות אּלא ואינּה הּגּוף, ּבאברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּנפׁש
ּבּגּוף  הרּוחנית הּנפׁש את לקּׁשר לעׂשֹות ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמפליא
העליֹון  הרצֹון ׁשהיה אחר הּנה זה עם אבל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּגׁשמי,
חּזּוק  הרי ּבהּגּוף, הּנפׁש התלּבׁשּות ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָיתּבר
להם, ׁשּמחּוץ ּדבר ידי על ּבא ּבּגּוף הּנפׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתקּׁשרּות

האכיל  ׁשּכאׁשר ּוׁשתּיה, אכילה ידי על והּׁשתּיה והּוא ה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּדאֹור  ההתקּׁשרּות ּבחּזּוק ּפעּלתם ּפֹועלֹות הן ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָֻמתעּכלֹות
ידי  ועל הּגׁשמּיים, ואברים ּבּגּוף הרּוחני הּנפׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוחּיּות
הּנפׁש מן יֹותר ּפנימי וחּיּות אֹור נמׁש זֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָהתקּׁשרּות
ּביֹותר, לחּזקם הּגׁשמּיים ּבאברים להתלּבׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהרּוחני
אכילה  העּדר ידי ׁשעל ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּוכמֹו
ואינם  הרּוחנּיים ּכחֹות נחלׁשים רב זמן מׁש ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּוׁשתּיה
מתחּזקים  ּוׁשתּיה אכילה ידי ועל ּפעּלתם, ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻּפֹועלים
הּמבריאים  מּדברים הם מזֹונֹותיו אׁשר וכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹּכחֹותיו,
והינּו ּכחֹותיו, יתחּזקּו יֹותר הּנה יֹותר הראּוי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּובּסדר
ממׁשי והּמׁשקה הּמאכל ידי על ׁשּבאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָּבההתקּׁשרּות
וחּזּוק  הּנפׁש, ּופנימּיּות מעמק יֹותר וחזק ּפנימי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּכח
הּכחֹות  ּבכל הּוא ּוׁשתּיה אכילה ידי על ׁשּנעׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּכחֹות
הּמח  חמר ּכמֹו ּדּקים הּיֹותר האברים אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹוהאברים,
ּכח  ׁשהּוא הּמׂשּכיל ּכח וחּזּוק הּׂשכל לאֹור ּכלי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשהּוא
הם  ּוׁשתּיה ׁשהאכילה היֹות ּדעם ּביֹותר, נעלה ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָרּוחני
ּבהאברים  ּגם ּפעּלתם הּנה זה ּבכל ּגׁשמּיים, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּדברים
הרּוחנית  ּבהעבֹודה הּוא וכן ונעלים. ּדּקים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָהּיֹותר
לחּזקּה האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּתהא האמּונה, ְְְְְְְֱֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבפרנסת
לעׂשֹות  עדן נׁשמתֹו רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו חּזּוק, מיני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבכל
ּבכל  יתּפּׁשט האמּונה ּדכח והינּו והתּפּׁשטּות, רּבּוי ְְְְְְְְֱִִִֵַַַַָָָָֹּבּה
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וחּזּוק  יֹותר, ּכח חּזּוק ידי על והּוא ּגדֹול ּוברּבּוי ְְְְִִִֵֵַַַָֹֹהּכחֹות
נפׁש ּביגיעת ּומצוֹות ּבתֹורה עבֹודה ידי על ּבא זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּכח
ּבהּׂשגה  והתקּׁשרּות והבנה ּבהׂשּכלה ּבׂשר ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָָויגיעת
אחר  ּבאפן הּוא הּמצות קּיּום ועצם ּגּוף הּנה ׁשאז ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹאלקית,
ׁשאדם  והּמׁשקה הּמאכל ּדבר הרי ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלגמרי,
עם  הּנפׁש התקּׁשרּות נעׂשה זה ידי ׁשעל וׁשֹותה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאֹוכל
ּבאברים  היא ּוׁשתּיה האכילה ׁשּפעּלת ּבהכרח הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּגּוף,

הטּביע  ּכן אׁשר ּכאחד, הרּוחנּיים ּובהּכחֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּגׁשמּיים
ּבר  ּבהעבֹודה הּבֹורא הּוא ּכן ּבׁשניהם, ׁשּיפעל הּוא ּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ויגיעת  ּבׂשר ּביגיעת העבֹודה להיֹות ׁשּצריכה ְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָָהרּוחנית
ויראה, ּובאהבה מּמׁש ּבפעל הּמצות קּיּום ּדלבד ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹנפׁש,
לעצמֹו ּולהסּביר לבאר נפׁש היגיעת להיֹות צריכה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּנה
אצלֹו ׁשּירּגׁש עד אלקית ּבהּׂשגה וההבנה ההׂשּכלה ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻאת

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום התחּזקּות וגֹורם ְְְְְְִִִִֵַַָָָהענין

תורה  ללמד כדי רק – למטה נשמתו ירידת ישראל. בנשמות האמונה מפרנס רבינו משה
לדרגת  בערך שלא – שבאצילות אברהם דרגת בנשמתם. ה' מעובדי היה כי לישראל,

שבבריאה־יצירה־עשיה  אברהם

¯e‡·e נקרא הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
מהימנא" נׁשמֹות ב "רעיא ּומפרנס ׁשרֹועה , ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ

ּכח  ּבחּזּוק וההתּפּׁשטּות הרּבּוי ׁשּיהיה ּבאמּונה, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל
"מׁשה  א, עּמּוד קלח ּדף רּבא ּבאּדרא איתא ּדהּנה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָיֹותר.
ׁשלים  ּדאתיליד ּדמּיֹומא ּבגּווייהּו, טעמא ּפסיק לא ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹמׁשה

ּדכתיב  רּבֹותינּוג הוי, ואמרּו הּוא", טֹוב ּכי אתֹו וּתרא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
הוי' עֹובדי יׁש ּדהּנה אֹורה. ּכּלֹו הּבית ׁשּנתמּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻז"ל
הּוא  ּביניהם ּדההפרׁש ּבגּופם, הוי' עֹובדי ויׁש ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבנׁשמתם
ּגּופם  ּולזּכ לברר ׁשּצריכים הּוא ּבגּופם הוי' ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּדעֹובדי
ׁשּבגּופם  הּוא ּבנׁשמתם הוי' ועֹובדי ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּומּדֹותיהם,
וכל  עבֹודה, ׁשּום צריכים ואין ׁשלמים הם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָּומּדֹותיהם
וזהּו הּזּולת, ּבׁשביל רק הּוא למּטה נׁשמתם ירידת ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָענין

הוי" הּוא ד "ׁשלים למּטה מׁשה נׁשמת ירידת ענין ּדכל , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ּדזהּו ליׂשראל, ּוללּמדּה הּתֹורה את לקּבל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשביל
ּפסיק  אברהם ּד"אברהם למׁשה, אברהם ּבין ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָההפרׁש

אברהם ה טעמא  ּכי טעמא", ּפסיק לא מׁשה ּומׁשה , ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹ
אי  ׁשּבאצילּות ואברהם ּוכמֹוׁשּבבריאה אחד, מּסּוג נם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

מה  טו סימן הּקדׁש ּבאּגרת עדן נׁשמתֹו רּבנּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכתב
ואפר" עפר "ואנכי ּפסּוק על הּׁשלֹום עליו מּמֹורֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּׁשמע
נׁשמתֹו הארת על הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשאמר
מּדת  מּדתֹו והיא עליֹון, חסד מאֹור ּבגּופֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָהּמאירה
אהבה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש את אֹוהב ׁשהיה רּבה ֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאהבה
להּקדֹוׁש מרּכבה ׁשּנעׂשה עד ּכ ּכל ועליֹונה ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָָּגדֹולה

אמינא  ּדעּת וסלקא הּוא, ואהבה ו ּברּו חסד ׁשּבחינת ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מּדת  מהּות וסּוג מעין היא העליֹונֹות ּבּספירֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּלמעלה
ׁשהיא  רק הּׁשלֹום, עליו אבינּו אברהם ׁשל רּבה ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָאהבה
ותכלית, קץ אין עד מעלה למעלה מּמּנה ונפלאה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּגדֹולה
מּצד  ותכלית סֹוף להן ׁשאין העליֹונֹות מּמּדֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכּנֹודע
ּבתֹוכן  ּומלּבׁש מאיר הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור  ּכי ְְְִִֵֵַָָָָֻעצמן

חד  וגרמֹוהי ואיהּו האדם ז מּמׁש ּבנׁשמת ּכן ּׁשאין מה , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
מּכל  אבל ּוגבּול, קץ למּדֹותיה ׁשּיׁש ּבחמר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהמלּבׁשת
מּדֹות  וסּוג מעין הן ׁשּמּדֹותיה אמינא ּדעּת סלקא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמקֹום
ׁשהאפר  ּדכמֹו ואפר", עפר "ואנכי אמר ולזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהעליֹונֹות,
מד' מרּכב ׁשהיה הּנׂשרף העץ ׁשל ועצמּותֹו מהּותֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּוא
רּוח  מים אׁש יסֹודֹות וג' עפר, מים רּוח אׁש ְְִִֵֵַַַַָָיסֹודֹות
הד' ויסֹוד ּכּנֹודע, מהרּכבתן הּמתהּוה ּבעׁשן והלכּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחלפּו
האׁש ואין למּטה הּיֹורד ׁשּבֹו העפר ׁשהּוא ּבעץ ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהיה
מהּות  ּכל והּנה האפר, והּוא קּים הּנׁשאר הּוא ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשֹולטת
ׁשהיה  ועבי ורחב ּבאר וצּורתֹו וחמרֹו ּומּמׁשֹו ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹהעץ
ׁשּבֹו, העפר מיסֹוד היה עּקרֹו ׁשּנׂשרף, קדם לעין ְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹנראה
יֹותר  חמרי הּוא העפר ּכי ּבֹו, ּכלּולים רּוח מים ׁשאׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָרק
ורּוח, ּבאׁש ּכן ּׁשאין מה ועבי, ורחב אר לֹו ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹֻמּכּלם
ועביֹו ורחּבֹו ארּכֹו וכל ּבעץ, מּזעיר מעט הם הּמים ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָוגם

וה  העפר מן היה האפר הּכל ׁשהּוא העפר, אל ׁשב ּכל ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ּכמֹו והּנה רּוח, מים אׁש מּמּנּו ׁשּנפרדּו אחרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּנׁשאר
ּבאר הּגדֹול העץ מהּות אל וער ּדמיֹון לֹו אין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהאפר
אף  ּבאיכּותֹו, ולא ּבכּמּותֹו לא ׁשּנׂשרף קדם ועבי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹֹורחב
מׁשל  ּדר על ּכ נתהּוה, ּומּמּנּו ועצמּותֹו מהּותֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
החסד  מּדת מּדתֹו על הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם ְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָאמר
היא  ׁשהיא ּדאף ּבגּופֹו, ּומלּבׁשת ּבֹו הּמאירה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻוהאהבה
ּבנׁשמתֹו הּמאיר ׁשּבאצילּות העליֹון וחסד האהבה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּדת
למּטה  ּברדּתּה כן ּפי על אף עליֹונה, מרּכבה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיתה
מּמדרגה  העֹולמֹות הׁשּתלׁשלּות ידי על ּבגּופֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָלהתלּבׁש
מהּות  וער ּדמיֹון אין רּבים, צמצּומים ידי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָלמדרגה
עליֹון  וחסד אהבה אֹור מהּות אל ּבֹו הּמאיר האהבה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָאֹור
ׁשּנעׂשה  העפר מהּות ודמיֹון ּכער אּלא ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבאצילּות,
וטֹוב  למראה נחמד עץ ּכׁשהיה ואיכּותֹו מהּותֹו אל ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאפר
ּבאלפי  להבּדיל מּזה ויֹותר מׁשל, ּדר על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלמאכל
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נאמן.ב. לאברהם ג.רועה בניגוד בפסוק, משה" "משה המילים בין מפסיק "טעם" (אין ביניהם הטעם מפסיק לא
שכתוב. היה, שלם - שנולד שמהיום היה.ד.כדלקמן) ביניהם.ה.שלם הטעם לומר.ו.מפסיק דעתך על והוא ז.ויעלה

אחד. - (=וכליו) ומדותיו



c"agרנב i`iyp epizeax zxezn

ּבמׁשל  אדם ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ׁשּדּברה רק ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָהבדלֹות,
ּבגּווייהּו טעמא ּפסיק ולכן אברהם ח ּומליצה, ּבין ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבער אינֹו ּבאצילּות ׁשּלמעלה ׁשאברהם ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלאברהם,
עׂשּיה. יצירה ּדבריאה ְְְְֲִִִִַָָָָָלאברהם

ומרגישים  דאצילות, נשמות – אדם דזרע נשמות שוין, ובבי"ע באצילות משה דרגת
חכם  איזהו בנפשם. מורגש אינו ואלקות דבי"ע, נשמות – בהמה דזרע נשמות אלקות.

באלקות  דעת בחינת וזהו ממש, בעין רואה כאילו הנולד, את הרואה

ÌÓ‡ ׁשּמׁשה ּבגּווייהּו, טעמא ּפסיק לא מׁשה מׁשה »¿»ְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשוין, עׂשּיה יצירה ׁשּבבריאה ּומׁשה ְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָּבאצילּות
והּוא  יׂשראל, לכל ולּמדּה מּסיני ּתֹורה קּבל ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּומׁשה
מׁשה  ולכן יׂשראל, לנׁשמֹות הּפנימּיּות ׁשפע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּממׁשי
ּבית  את "וזרעּתי ּכתיב ּדהּנה טעמא. ּפסיק לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמׁשה
אדם  ּבין ׁשההפרׁש ּבהמה", וזרע אדם זרע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל

ּד הּוא ּדעת,לבהמה לּה אין ּובהמה ּדעת לֹו יׁש אדם ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
הּנׁשמֹות  הן אדם ּדזרע הּנׁשמֹות, ּבענין הּוא ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָוכן
ׁשּכמֹו והינּו לּמקֹום, ּבנים הּנקראֹות ׁשהן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּדאצילּות
אּלּו ּכ והרּגׁשה והּׂשגה ּדעת לֹו ׁשּיׁש האדם ְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָמעלת
אין  "ּדעת" ּופרּוׁש ּבאלקּות, ּגדֹול ּדעת להן יׁש ְֱֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּנׁשמֹות
מּמׁש, הרּגׁשה ּבחינת אּלא לבד, ידיעה לֹומר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָרצֹונֹו
ּכ ּכל ּדעת להן ׁשאין הּנׁשמֹות הן ּבהמה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוזרע
ׁשהן  עׂשּיה יצירה ּדבריאה נׁשמֹות והינּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבאלקּות,
ׁשהּנׁשמֹות  אּלא ׁשּבדֹורֹותינּו, הּנׁשמֹות ּכל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּכמעט
ּבדֹורֹות  ואפּלּו הּמה ׁשּמּועטים הּנה עלּיה ּבני ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדאצילּות
והּׂשגה  ׂשכל להן ׁשאין לֹומר רצֹונֹו ואין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהראׁשֹונים,
ׁשּמּׂשיגים  והּׂשגה ׂשכל להן ׁשּיׁש הגם אּלא ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבאלקּות,
ּומּפי  ספרים מּפי יתּבר הּבֹורא ּגדּלת ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֻּומׂשּכילים
אי ּגדֹולה והבנה הּׂשגה ּבבחינת להיֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָסֹופרים,
ונבראים  עֹולמֹות ּומהּוה מחּיה הּוא ּברּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשהּקדֹוׁש
ׁשאינֹו מאחר מקֹום מּכל חקר, אין ׁשּלגדּלתֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻואי
זרע  ּבׁשם נקרא ׁשלם ּדעת ּבבחינת ּבנפׁשֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמרּגׁש
רּוחנּיים  ּכחֹות ּכן ּגם לּה יׁש הּבהמה ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבהמה,
אינּה זה ּובכל וׁשֹומעת רֹואה והיא ּוׁשמיעה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּדראּיה
מּפני  והינּו וׁשֹומעת, רֹואה ׁשהיא הּדבר את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמבינה
ּבחינת  להם אין אּלּו נׁשמֹות וכ ,ּכ ּכל ּדעת לּה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין
ּכׁשהׂשּכלה  הרּגׁשה ּבחינת היא ׁשהּדעת ּבאלקּות, ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהּדעת
הּוא  ּדעת ּכי מרּגיׁש, ּכאּלּו ּבנפׁשֹו ונקּבעת ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַנקׁשרת
אחזה  "ּומּבׂשרי ׁשּכתּוב ּכמֹו והתחּברּות ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָהתקּׁשרּות

ׁשאי  ּפי על ואף רֹואה, ּכאּלּו מּמׁש אחזה ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָֹאלקּה",
מּכל  הּגׁשמי, ּבעין יתּבר אלקּותֹו ּבחינת לראֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹאפׁשר
נפׁשֹו את ּומרּגיׁש יֹודע ׁשהאדם ּדר על הּוא ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום
אפׁשר  אי ּכן ּגם ׁשהּנפׁש הגם אֹותֹו, ּומחּיה ּבקרּבֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאׁשר
מרּגיׁש הּוא מקֹום מּכל ּומה, אי הּנפׁש מהּות ְְִִִֵֶֶַַַָָָלראֹות
ׁשּזהּו הּגּוף ׁשל החּיּות ׁשרֹואה ידי על נפׁשֹו ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַאת

ּכאבן מ  הּגּוף נׁשאר הּגּוף מן הּנפׁש ּבצאת ולכן הּנפׁש, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
עת, ּבכל נפׁשֹו חּיּות ּדֹומה אינֹו חי ּבעֹודּנּו וגם ְְְְֵֵֶֶַַַַָָּדּומם,
הּגּוף  מן הּנפׁש מסּתּלק ׁשאז יׁשן האדם ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּוכמֹו

ּדחּיּותא  קיסטא רק נׁשאר הּכחֹות ט ולא ּכל אז הּנה , ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹ
ּוכמֹו ער, ׁשהאדם ּבזמן ּכמֹו ּבהתּגּלּות אינם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהחׁשּובים
ּומהאי  והּׁשמיעה, והראּיה הּׂשכל ּכח מׁשל ּדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל

זה י טעמא  הרחֹוקים ּדברים ׁשני מתחּברים ּבחלֹום הּנה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּומתיּׁשב, נכֹון ׁשּזה לֹו נדמה הּׁשנה ּובׁשעת ,ּבער ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמּזה
להבחין  ׁשּיּוכל הּׂשכל אֹור מאיר אינֹו ׁשאז מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוהינּו
ּוכׁשּמקיץ  יחּדו, להיֹות האּלה ּדברים לׁשני אפׁשר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאי
ׁשּיּוכלּו ההפכים ענינים על ּבעצמֹו מתּפּלא אז ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָמּׁשנתֹו
אז  מּׁשנתֹו ׁשּכׁשּנעֹור מּפני והינּו ּבחלֹום, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָלהתחּבר
ועל  הּכחֹות, ּבפרטי הּנפׁש חּיּות אֹור ּגּלּוי אליו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּתׁשּוב
לּנׁשמֹות  ׁשּיׁש ּבאלקּות הּדעת ּבחינת הּוא מּמׁש זה ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּדר
ּדלית  והגם אלקּה", אחזה "ּומּבׂשרי ּדכתיב ְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹּדאצילּות

ּכלל  ּביּה ּתפיסא אינֹויא מחׁשבה יתּבר ׁשּמהּותֹו הינּו , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מה  והינּו ונרּגׁש, נֹודע יתּבר מציאּותֹו אבל ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻמּׂשג,
חּיים  והם ּגדֹול ּגּוף ּכמֹו הם ׁשהעֹולמֹות רֹואים ְְִִֵֵֶֶַָָָָּׁשאנּו
הּוא  ּברּו סֹוף אין מאֹור הּוא זה חּיּות והרי ְֲִֵֵֵֶַַַָָוקּימים,
מּׂשגת  זֹו והׂשּכלה רגע, ּובכל עת ּבכל להם ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּׁשֹופע
ונרּגׁש נקׁשר ׁשּיהיה ּבנפׁשֹו מתקּׁשרת ּכׁשהיא א ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹלּכל,
ועל  ּדעת, ּבחינת הּנקראת זהּו רֹואה ּכאּלּו מּמׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּמּנה
הּנֹולד", את הרֹואה חכם "איזהּו ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה

מאין. הּיׁש והתהּוּות הּלדת מּמׁש ּבעין רֹואה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּכאּלּו
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ּבמׁשל  אדם ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ׁשּדּברה רק ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָהבדלֹות,
ּבגּווייהּו טעמא ּפסיק ולכן אברהם ח ּומליצה, ּבין ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבער אינֹו ּבאצילּות ׁשּלמעלה ׁשאברהם ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלאברהם,
עׂשּיה. יצירה ּדבריאה ְְְְֲִִִִַָָָָָלאברהם

ומרגישים  דאצילות, נשמות – אדם דזרע נשמות שוין, ובבי"ע באצילות משה דרגת
חכם  איזהו בנפשם. מורגש אינו ואלקות דבי"ע, נשמות – בהמה דזרע נשמות אלקות.

באלקות  דעת בחינת וזהו ממש, בעין רואה כאילו הנולד, את הרואה

ÌÓ‡ ׁשּמׁשה ּבגּווייהּו, טעמא ּפסיק לא מׁשה מׁשה »¿»ְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשוין, עׂשּיה יצירה ׁשּבבריאה ּומׁשה ְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָּבאצילּות
והּוא  יׂשראל, לכל ולּמדּה מּסיני ּתֹורה קּבל ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּומׁשה
מׁשה  ולכן יׂשראל, לנׁשמֹות הּפנימּיּות ׁשפע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּממׁשי
ּבית  את "וזרעּתי ּכתיב ּדהּנה טעמא. ּפסיק לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמׁשה
אדם  ּבין ׁשההפרׁש ּבהמה", וזרע אדם זרע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל

ּד הּוא ּדעת,לבהמה לּה אין ּובהמה ּדעת לֹו יׁש אדם ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
הּנׁשמֹות  הן אדם ּדזרע הּנׁשמֹות, ּבענין הּוא ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָוכן
ׁשּכמֹו והינּו לּמקֹום, ּבנים הּנקראֹות ׁשהן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּדאצילּות
אּלּו ּכ והרּגׁשה והּׂשגה ּדעת לֹו ׁשּיׁש האדם ְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָמעלת
אין  "ּדעת" ּופרּוׁש ּבאלקּות, ּגדֹול ּדעת להן יׁש ְֱֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּנׁשמֹות
מּמׁש, הרּגׁשה ּבחינת אּלא לבד, ידיעה לֹומר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָרצֹונֹו
ּכ ּכל ּדעת להן ׁשאין הּנׁשמֹות הן ּבהמה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוזרע
ׁשהן  עׂשּיה יצירה ּדבריאה נׁשמֹות והינּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבאלקּות,
ׁשהּנׁשמֹות  אּלא ׁשּבדֹורֹותינּו, הּנׁשמֹות ּכל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּכמעט
ּבדֹורֹות  ואפּלּו הּמה ׁשּמּועטים הּנה עלּיה ּבני ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדאצילּות
והּׂשגה  ׂשכל להן ׁשאין לֹומר רצֹונֹו ואין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהראׁשֹונים,
ׁשּמּׂשיגים  והּׂשגה ׂשכל להן ׁשּיׁש הגם אּלא ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבאלקּות,
ּומּפי  ספרים מּפי יתּבר הּבֹורא ּגדּלת ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֻּומׂשּכילים
אי ּגדֹולה והבנה הּׂשגה ּבבחינת להיֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָסֹופרים,
ונבראים  עֹולמֹות ּומהּוה מחּיה הּוא ּברּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשהּקדֹוׁש
ׁשאינֹו מאחר מקֹום מּכל חקר, אין ׁשּלגדּלתֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻואי
זרע  ּבׁשם נקרא ׁשלם ּדעת ּבבחינת ּבנפׁשֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמרּגׁש
רּוחנּיים  ּכחֹות ּכן ּגם לּה יׁש הּבהמה ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבהמה,
אינּה זה ּובכל וׁשֹומעת רֹואה והיא ּוׁשמיעה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּדראּיה
מּפני  והינּו וׁשֹומעת, רֹואה ׁשהיא הּדבר את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמבינה
ּבחינת  להם אין אּלּו נׁשמֹות וכ ,ּכ ּכל ּדעת לּה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין
ּכׁשהׂשּכלה  הרּגׁשה ּבחינת היא ׁשהּדעת ּבאלקּות, ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהּדעת
הּוא  ּדעת ּכי מרּגיׁש, ּכאּלּו ּבנפׁשֹו ונקּבעת ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַנקׁשרת
אחזה  "ּומּבׂשרי ׁשּכתּוב ּכמֹו והתחּברּות ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָהתקּׁשרּות

ׁשאי  ּפי על ואף רֹואה, ּכאּלּו מּמׁש אחזה ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָֹאלקּה",
מּכל  הּגׁשמי, ּבעין יתּבר אלקּותֹו ּבחינת לראֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹאפׁשר
נפׁשֹו את ּומרּגיׁש יֹודע ׁשהאדם ּדר על הּוא ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום
אפׁשר  אי ּכן ּגם ׁשהּנפׁש הגם אֹותֹו, ּומחּיה ּבקרּבֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאׁשר
מרּגיׁש הּוא מקֹום מּכל ּומה, אי הּנפׁש מהּות ְְִִִֵֶֶַַַָָָלראֹות
ׁשּזהּו הּגּוף ׁשל החּיּות ׁשרֹואה ידי על נפׁשֹו ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַאת

ּכאבן מ  הּגּוף נׁשאר הּגּוף מן הּנפׁש ּבצאת ולכן הּנפׁש, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
עת, ּבכל נפׁשֹו חּיּות ּדֹומה אינֹו חי ּבעֹודּנּו וגם ְְְְֵֵֶֶַַַַָָּדּומם,
הּגּוף  מן הּנפׁש מסּתּלק ׁשאז יׁשן האדם ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּוכמֹו

ּדחּיּותא  קיסטא רק נׁשאר הּכחֹות ט ולא ּכל אז הּנה , ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹ
ּוכמֹו ער, ׁשהאדם ּבזמן ּכמֹו ּבהתּגּלּות אינם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהחׁשּובים
ּומהאי  והּׁשמיעה, והראּיה הּׂשכל ּכח מׁשל ּדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל

זה י טעמא  הרחֹוקים ּדברים ׁשני מתחּברים ּבחלֹום הּנה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּומתיּׁשב, נכֹון ׁשּזה לֹו נדמה הּׁשנה ּובׁשעת ,ּבער ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמּזה
להבחין  ׁשּיּוכל הּׂשכל אֹור מאיר אינֹו ׁשאז מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוהינּו
ּוכׁשּמקיץ  יחּדו, להיֹות האּלה ּדברים לׁשני אפׁשר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאי
ׁשּיּוכלּו ההפכים ענינים על ּבעצמֹו מתּפּלא אז ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָמּׁשנתֹו
אז  מּׁשנתֹו ׁשּכׁשּנעֹור מּפני והינּו ּבחלֹום, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָלהתחּבר
ועל  הּכחֹות, ּבפרטי הּנפׁש חּיּות אֹור ּגּלּוי אליו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּתׁשּוב
לּנׁשמֹות  ׁשּיׁש ּבאלקּות הּדעת ּבחינת הּוא מּמׁש זה ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּדר
ּדלית  והגם אלקּה", אחזה "ּומּבׂשרי ּדכתיב ְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹּדאצילּות

ּכלל  ּביּה ּתפיסא אינֹויא מחׁשבה יתּבר ׁשּמהּותֹו הינּו , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מה  והינּו ונרּגׁש, נֹודע יתּבר מציאּותֹו אבל ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻמּׂשג,
חּיים  והם ּגדֹול ּגּוף ּכמֹו הם ׁשהעֹולמֹות רֹואים ְְִִֵֵֶֶַָָָָּׁשאנּו
הּוא  ּברּו סֹוף אין מאֹור הּוא זה חּיּות והרי ְֲִֵֵֵֶַַַָָוקּימים,
מּׂשגת  זֹו והׂשּכלה רגע, ּובכל עת ּבכל להם ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּׁשֹופע
ונרּגׁש נקׁשר ׁשּיהיה ּבנפׁשֹו מתקּׁשרת ּכׁשהיא א ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹלּכל,
ועל  ּדעת, ּבחינת הּנקראת זהּו רֹואה ּכאּלּו מּמׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּמּנה
הּנֹולד", את הרֹואה חכם "איזהּו ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה

מאין. הּיׁש והתהּוּות הּלדת מּמׁש ּבעין רֹואה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּכאּלּו
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

להראות „. צריך ירא־שמים, מלמד כשפוגשים
כל  לאהוב צריכים כלל בדרך שאת. ביתר אהבה לו

כמוך" לרעך "ואהבת למצוות־עשה בהתאם ,39יהודי,
האהבה  להיות צריכה ירא־שמים מלמד כלפי אלא
המקימים  הם המלמדים שהרי שאת, ביתר אליו
ישנן  הרי דבר בכל שמים. ויראת בתורה דורות הרבה
היא, מצוות־העשה לא־תעשה. ומצוות מצוות־עשה
האהבה  להיות צריכה ירא־שמים מלמד כשרואים
או  שבת מחלל מורה וכשרואים שאת. ביתר אליו
צריך  זה עבירה, בעל סתם או תפילין, מניח שאינו

בלב . דקירה לתת
אלה  הרבנים, שגדולי גדולה ורחמנות גדול פלא
בקרירות  ניצבים הרבנים', 'אגודת בראש שעומדים

הנוכחי. המצב כלפי
רע" שנאו ה' הרבה 40"אוהבי יקומו שמהם מפני ,

צדיק  להיות שיכול למרות וכופרים, משומדים דורות
הרי  כלל, בדרך ואילו פרטי. ענין זה אך רשע, בן
מורים  מלמדים שבהם הלא־כשרים תלמודי־התורה
השבת, את ומחללים תפילין מניחים שאינם כופרים

ו  רעל מכניסים – המתולעים הרבנים המוות וכן סם
ישראל. נערי ובלבבות במוחות

קשים  דברים מדבר שאני על אותי מחייבים
מפני  זה הרי הנימוס, מן שאינו דבר בגלוי, כל־כך
המצב  את חי אני ואיך מה יודעים הם שאין
שמנהיגי  זמן יבוא בוודאי היהודי. ברחוב המשתולל
רדומים  שהיו על יתעוררו הרבנים' 'אגודת ודוברי
אותם, יעורר שהמצב זמן יגיע כזו. מרה בתרדמה

עמוקות. יצטערו והם
אין  שכן מסוימת, מסיבה באה המרה התרדמה
טרודים  קטן עד מגדול כולם המצב, על לבו  ָׂשם
שיש  כאלה הם החיים חיים", ב"עשיית ומוטרדים
טובע  ישראל עם של הרוחני והמצב לעשותם,
הרוחני  המצב אישיים. גשמיים חיים חיים, בעשיית
הוא  הכללי הרוחני והמצב בלבד, כטפל הוא העצמי

טפל. לא אפילו
כתוב  קרהו",41ב'מרדכי' אשר כל את גו' "ויגד

ואפר  שק "וילבש ולכן הדבר, נגע  לו "לו", שקרה מה
ומרה" גדולה זעקה מרדכי 42ויזעק היה לכאורה, .

על  לבנות וכפפות הראש על צילינדר ללבוש צריך
של  כדרכם המלך, בבית להשתדל וללכת הידיים,
"וילבש  אלא כך, נהג לא מרדכי אך דורנו. שתדלני
דרך  כפי שלא ומרה" גדולה זעקה ויזעק ואפר שק

קרה שזה מפני – למה? וכל־כך כפי elהנימוס, שלא .
דורנו, שכן mdlyשתדלני כלל, נוגע הדבר אין עצמם

בשער  יושב היה "מרדכי אך להם. מחוץ הוא הדבר
לבקש 43המלך" צריכים הגזירה, את לבטל שכדי וידע

את  לבטל יכול עצמו הוא רק הגזירה, מבעל למעלה,
הגזירה.
היהודים,‰. כל את לאבד  רצה הרשע המן

"יהודים", בשם ישראל בני נקראים במגילה היל"ת.
"יהודים". – אלא ישראל", "בני יעקב", "בני בשם לא
במגילת  "יהודים" המילה נזכרת פעמים שש
על  לשקול המן אמר "אשר א. יוד"ין. בשתי אסתר

ביהודיים" המלך צורר 44גנזי המן "בית ב. .
ביהודיים"45יהודיים"ה  ידו שלח "אשר ג. ד.46. .

הזה" ליום עתידים היהודיים "ויקהלו 47"ולהיות ה. .
בשושן" אשר אשר 48היהודיים "והיהודיים ו. .

.49בשושן 
'מלא',50מצינו  בתורה פעמים שש נזכר שיעקב

משכון  נטל שיעקב מפני – 'חסר' פעמים שש ואליהו
הגאולה. את לבשר שיבוא מאליהו

יודי"ן  בשתי "יהודיים" כתוב מדוע דבר של טעמו
השקל" גרה "עשרים בענין שמוסבר כפי ,51הוא,

ועשרת  האלוקית הנפש כוחות עשרת כנגד שהם
הטבעית  נפשו מצד גם יהודי, הטבעית. הנפש כוחות
לקיים  וביכולתו באלוקות, ומאמין לאלוקות כלי הוא
הנפש  מצד הוא זה כל נפש. מסירות עד המצוות את
האלוקית, הנפש מצד העבודה ישנה אבל הטבעית.
את  לאבד רצה הרשע המן היודי"ן. שתי והן
שבשמד  ידע הוא כי היודי"ן, שתי את היהודיים,

דבר. שום יפעל לא בלבד
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יח.39) יט, ויקרא
י.40) צז, תהלים
ז.41) ד, אסתר מגילת
ב.42) ד, שם,
כא.43) ב, שם,
ז.44) ד, שם,
א.45) ה, שם,

ז.46) ח, שם,
יג..47) ח, שם
טו.48) ט, שם
יח 49) ט, שם,
רש"י.50) על הרא"ם וראה שם. בחיי רבנו מב. יכו, בחוקות רש"י
מז.51) ג, במדבר יג. ל, שמות



c"agרנד i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרצ"ט  טבת י"ז ב"ה,

אטוואצק 

וו"ח  תהלה לשם הנודע הרה"ק ידידי

אכסלרד  שי' משה מוהר"ר אי"א

וברכה. שלום

לשמוע  נהניתי זה, לחודש מו' מכתבו על במענה

השמחה  בעל וזכות כסלו, י"ט - החגים חג מחגיגתם

בארחותיו  ללכת ומקיימים תורתו הלומדים כל על יאהיל

וכו'. ה' שמחת שמחתו מועדי ושומרים

קביעות  בדבר הסכמתם אודות על לשמוע ונהניתי

רק  ולא מאמרים, לימוד לסדר וצריכים דא"ח, לימוד

בלבד. חובתם ידי לצאת בשביל

קשוה"ת  עבור מז"ט מז"ט בבברכת לברכו הנני ובזה

השי"ת  יתן מז"ט, שי', הר"י ב"ג עם תי' מלכה מ' בתו של

ומוצלחת  טובה בשעה החתונה ותהי' טבא בגדא שיהי'

בגו"ר.

ובריאות  תי' זוגתו ובריאות בריאותו יחזק השי"ת

פרנסה  מתוך ומעש"ט חופה לתורה ויגדלום יחיו ילידיהם

בגו"ר. בריוח

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

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

.df cqtda yprp `hg dfi` xeareäì øîà,`ped axàðãéLç éîe ¨©§¦£¦§¨
eëééðéòa.`hga mkipira ip` ceyg ike -ãéLç éî ,déì eøîà §¥©§¨§¥¦£¦

éøa àLãe÷àðéc àìa àðéc ãéáòc àeä Cjexa yecwd ceyg ike - §¨§¦§¨¥¦¨§Ÿ¦¨
.`hg `la oic ja dyry jipira `edeäì øîà,`ped axàkéà éà ¨©§¦¦¨

àîéì àúlî éìò òéîLc ïàîdfi` ilr rnyy edyin mka yi m` - ©¦§¦©£©¦§¨¥¨
.il xn`iy ,epnid aeyl ip` jixvy `hg xacéëä ,déì eøîà̈§¥¨¦

ïì òéîL,jilr eprny jk -déñéøàì àLéáL øî áéäé àìc- §¦©¨§Ÿ¨¥©§¦¨©£¦¥
.ewlgl el ribnd itk ,otbd zexenf on jqix`l ozep jpi`yøîà̈©

eäì,`ped axdépéî éãéî éì ÷éáL à÷ éîedyn il `ed xizen ike - §¦¨¨¥¦¦¦¦¥
,mdndélek déì áéðb à÷ àä,xnelk ,lkd z` apeb `ed ixd - ¨¨¨¥¥¥

.ewlg itk el ie`xd on xzei daxd envrl lhepeðééä ,déì eøîà̈§¥©§
à éøîàcéLðé,xnel miyp`d milibxy mbztd `ed df -àápb øúa §¨§¦¦§¥¨©©¨¨

íéòè àîòèå áBðb.daipb mrh `ed s` mreh apbd on apebd - §§©£¨¨¥
dz`y jka mewn lkn ,jnn apeb `ed ok`y it lr s`y ,xnelk

.`hga lykp dz` mb ewlg z` el oziln rpnpeäì øîà,`ped ax ¨©§
déì àðáéäéc éìò àðìéa÷.ewlg itk el ozil invr lr ip` lawn - ©¥§¨£©§¨¥§¨¥

el didy oennd cqtd lhazp ok envr lr laiwy dry dze`ne
.xacd rxi` cvik mi`xen`d ewlgpe ,oiid uingdy dnnàkéà¦¨

éøîàc,mixne` yi -àøîç äåäå àlç øãädyrpe unegd xfg - §¨§¦¨©©¨©£¨©§¨
.oiiléøîàc àkéàå,mixne` yie -àøîçc éîãa ïacæéàå àlç øwéià §¦¨§¨§¦¦©©©¨§¦§©©¦§¥§©§¨

.oii ly minc mze`a xknpe ,unegd xwiizp -
:dlitz ipica weqrl day `xnbdàéðz,`ziixaaïéîéða àaà ©§¨©¨¦§¨¦
øòèöî éúééä íéøác éðL ìò ,øîBà[xdfp-],éîé ìk,cg`dìò ¥©§¥§¨¦¨¦¦¦§©¥¨¨©©

å ,éúhî éðôì àäzL éúlôz,ipydð àäzL éúhî ìòäðeú[zgpen-] §¦¨¦¤§¥¦§¥¦¨¦§©¦¨¦¤§¥§¨
ïéacvì ïBôöcv,íBøcoetv cvl gpen dhind y`x `diy ,xnelk ¥¨§¨

gxfn oia zgpen `dz `l j` ,[jtidl e`] mexc cvl dhind seqe
.axrnl

`a` xdfp didy ,`ziixaa epipy :eixac z` zx`an `xnbd
oinipa.'éúhî éðôì àäzL éúlôz ìò':`xnbd zxxanéàîdn - ©§¦¨¦¤§¥¦§¥¦¨¦©

exne`a ezpeek `idàîéìéà ,'éúhî éðôì'ezpeeky xn`p m` -éðôì ¦§¥¦¨¦¦¥¨¦§¥
,Lnî éúhîdenzl yi ,ezhin iptl lltzne cner didy ,xnelk ¦¨¦©¨

,ok bdep did cvikøîàäå[xn` ixde-],áø øîà äãeäé áø §¨¨©©§¨¨©©
àîéúéàådxn` ef `xniny mixne` yie -ïépî ,éåì ïa òLBäé éaø §¦¥¨©¦§ª©¤¥¦¦©¦

ìd mc`,øéwä ïéáì Bðéa õöBç øác àäé àlL ìltúnz`f cenll yi §¦§©¥¤Ÿ§¥¨¨¥¥§¥©¦
,df `xwnnøîàpL(a gl diryi),'ìltúiå øéwä ìà åéðt eäi÷æç áqiå' ¤¤¡©©©¥¦§¦¨¨¨¤©¦©¦§©¥

ixde ,ezhin iptl lltzdl cner oinipa `a` did cvik ,ok m`e
.xiwd oiae epia zvveg dhind

:`xnbd zx`anìàîéz à`dzy izlitz lr' xn`z l` -éðôì Ÿ¥¨¦§¥
àîéà àlà ,'éúhî`dzy izlitz lr' ,jk xen` -,'éúhîì Ceîñ ¦¨¦¤¨¥¨¨§¦¨¦

`l s`e ,dk`ln mey zeyrl `ly eini lk xdfp didy ,xnelk
rny z`ixw `xwy cr ezhinn cnry dryn ,dxeza weqrl

.lltzde
epipy :oinipa `a` ly eixac jynda `xnbd zwqer dzr

,`ziixaa.'íBøcì ïBôö ïéa äðeúð àäzL éúhî ìòå'§©¦¨¦¤§¥§¨¥¨©¨
:ok dyerd mc`d ly exky z` zyxtnd `xnin d`ian `xnbd

ìk ,÷çöé éaø øîà àðéðç éaøa àîç éaø øîàcmc`ïúBpägipnd - §¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¨©©¦¦§¨¨©¥
z`ïéa Búhîcvì ïBôöcvdéì ïééåä ,íBøcel eidi -,íéøëæ íéða ¦¨¥¨§¨©§¨¥¨¦§¨¦

øîàpL(ci fi mildz)ðeôöe','íéðá eòaNé íðèá àlîz Eyexcl yie ¤¤¡©§§§©¥¦§¨¦§§¨¦
,'mipa erayi' ,mexcl oetv oia ezhin gipnd ,'jpetve' ,jk `xwnd

.mixkf mipa el eidi
,øîà ÷çöé øa ïîçð áødkef mexcl oetv oia ezhin gipnd mc` ©©§¨©¦§¨¨©

óày jklàëä áéúk ,íéìôð úìtî BzLà ïéàiabl ,o`k xn`p - ©¥¦§©¤¤§¨¦§¦¨¨
,mexcl oetv oia ezhn gipndðeôöe'íúä áéúëe ,'íðèá àlîz E- §§§©¥¦§¨§¦¨¨
dwax zcil oiprl ,my xn`pe(ck dk ziy`xa),úãìì äéîé eàìîiå'©¦§§¨¤¨¨¤¤

,'dðèáa íéîBú äpäåyi 'ielin' oeyl mdipya epivne xg`ne §¦¥¦§¦§¨
`le dpeixd ini e`ln dwaxy myky ,dfn df ze`xwnd cenll
jkl dkef mexcl oetv oia ezhin gipnd ok ,dizecle dlitd

.dxaer z` litz `le ezy` ly dpeixd ini e`lniy
ipiipra oinipa `a` `pzd ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

:dlitzàéðz,`ziixaaeñðëpL íéðL ,øîBà ïéîéða àaàzial ©§¨©¨¦§¨¦¥§©¦¤¦§§
zqpkdíäî ãçà íã÷å ,ìltúäìxnbeúà ïézîä àìå ,ìltúäì §¦§©¥§¨©¤¨¥¤§¦§©¥§Ÿ¦§¦¤
Bøáç,ezlitz z` `ed s` xenbiy cràöéåxi`yde ,zqpkd zian £¥§¨¨

,ecal lltznd exiag z`ïéôøBè[miaaxrn-]Bìz`Búlôz §¦§¦¨
,åéðôa.`ed jexa yecwd iptl zlaewn dlitzd oi`y ,xnelk §¨¨

,z`f cenll yi oipneøîàpL(c gi aei`)ðòîìä Btàa BLôð óøBè'E ¤¤¡©¥©§§©©§©©§
.'õøà áæòzexiag z` aferd mc` oiprl df `xwn yexcl yie ¥¨©¨¤

znxby `ed dz` ,aezkd eilr `xew jke ,zqpkd ziaa ecal
ziid xeaq ike ,jipta [jzlitz-] jytp z` sexhl jnvrl
wlzqz ecal jxiag z` zgpde zqpkd zian z`viy liayay

.lltznd jxiag z` aefrze myn dpikydL àlà ,ãBò àìåmc` §Ÿ¤¨¤
dføîàpL ,ìàøNiî ÷lzñzL äðéëMì íøBbweqtd jynda÷zòéå' ¥©§¦¨¤¦§©¥¦¦§¨¥¤¤¡©§¤§©

øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä àlà 'øeö' ïéàå ,'BîB÷nî øeöal mixac) ¦§§¥¤¨©¨¨¤¤¡©
(gi,'éLz Eãìé øeö'`ed jexa yecwdy mxeb df dyrny ,epiidc §¨§¤¦

z` cer dxyn epi`e ,ux`d on enewn z` [xiarn-] wizrn
.l`xyi lr ezpiky

íàådligz ezlitz miiqy mc` eze`Bì ïézîämiiqiy cr exiagl §¦¦§¦
,zqpkd zia z` afr `le ,ezlitz z` `ed s`,BøëO äî©§¨

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

המשך ביאור למח' ברכות ליום רביעי עמ' ב



רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרצ"ט  טבת י"ז ב"ה,

אטוואצק 

וו"ח  תהלה לשם הנודע הרה"ק ידידי

אכסלרד  שי' משה מוהר"ר אי"א

וברכה. שלום

לשמוע  נהניתי זה, לחודש מו' מכתבו על במענה

השמחה  בעל וזכות כסלו, י"ט - החגים חג מחגיגתם

בארחותיו  ללכת ומקיימים תורתו הלומדים כל על יאהיל

וכו'. ה' שמחת שמחתו מועדי ושומרים

קביעות  בדבר הסכמתם אודות על לשמוע ונהניתי

רק  ולא מאמרים, לימוד לסדר וצריכים דא"ח, לימוד

בלבד. חובתם ידי לצאת בשביל

קשוה"ת  עבור מז"ט מז"ט בבברכת לברכו הנני ובזה

השי"ת  יתן מז"ט, שי', הר"י ב"ג עם תי' מלכה מ' בתו של

ומוצלחת  טובה בשעה החתונה ותהי' טבא בגדא שיהי'

בגו"ר.

ובריאות  תי' זוגתו ובריאות בריאותו יחזק השי"ת

פרנסה  מתוך ומעש"ט חופה לתורה ויגדלום יחיו ילידיהם

בגו"ר. בריוח

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

iyily ,ipy ,oey`x - gn ,fn - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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æîçëéçéåäøNr òáL íéøöî õøàa á÷ré ©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−
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éìà éàa-ãr íéøöî õøàa Eì íéãìBpäE ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦¬¥¤²
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íM äøa÷àå äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨¨Æ

:íçì úéa àåä úøôà CøãaçìûøNé àøiå §¤´¤¤§½̈¦−¥¬¨«¤©©¬§¦§¨¥−
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äæa íéýìû éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr dk zegiy ihewl)

BÏ Ú·MiÂ ÈÏ ‰Ú·M‰ ¯Ó‡iÂ(לא הּמפרׁשים,(מז, הקׁשּו «…∆ƒ»¿»ƒ«ƒ»«ְְְִִַָ

לֹומר, ויׁש ׁשבּועה. ודרׁש ּבהבטחה יעקב הסּתּפק לא ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹמּדּוע

את  וידחה ּבמצרים ארֹונֹו את יׁשאיר ׁשּיֹוסף חׁשׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיעקב

ּבמצרים, יׂשראל ּבני עם ׁשּיּׁשאר ּכדי - וזאת הבטחתֹו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹקּיּום

לא  זה מּטעם והרי הּגלּות. ׁשנֹות ּבמׁש עליהם ּתגן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּוזכּותֹו

יׂשראל  לארץ ארֹונֹו את להעלֹות מאחיו עצמֹו יֹוסף ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבּקׁש

ׁשהיא  ׁשבּועה, מּמּנּו ּדרׁש לכן הּגאּלה. ּבֹוא עם רק אּלא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמּיד,

וׁשּקּולים. מחׁשּבֹונֹות ּולמעלה ודעת מּטעם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָלמעלה

,ïåùàø
éðùéúBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðérå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®

:íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúà Lbiåàéøîàiå ©©¥³Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«©³Ÿ¤
éðô äàø óñBé-ìà ìàøNéäpäå ézìlô àì E ¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦®̈§¦§¦¥̧

:Erøæ-úà íb íéýìû éúà äàøäáéóñBé àöBiå ¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«©¥¬¥²
:äöøà åétàì eçzLiå åékøa írî íúàâéçwiå Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈¨«§¨©¦©´

ìàîOî Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ¦§´Ÿ
Lbiå ìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî-úàå ìàøNé¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®©©¥−

:åéìàãéLàø-ìr úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå ¥¨«©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ
Làø-ìr BìàîN-úàå øérvä àeäå íéøôà¤§©¸¦Æ§´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ

:øBëaä äMðî ék åéãé-úà ìkN äMðîåèCøáéå §©¤®¦¥Æ¤¨½̈¦¬§©¤−©§«©§¨¬¤
éúáà eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸£Ÿ©³
éãBòî éúà ärøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−

:äfä íBiä-ãræèòø-ìkî éúà ìàbä Càìnä ©©¬©¤«©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈
éúáà íLå éîL íäá àøwéå íéørpä-úà Cøáé§¨¥»¤©§¨¦¼§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−

:õøàä áø÷a áøì ebãéå ÷çöéå íäøáà©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(11 'nr dk zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a ·¯Ï eb„ÈÂ(טז ÌÈÓ(מח, ÌiaL ÌÈ‚c ‰Ó ¿ƒ¿»…¿∆∆»»∆«»ƒ∆«»«ƒ

ÛÒBÈ ÏL BÚ¯Ê Û‡ ,Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈqÎÓ¿«ƒ¬≈∆¿≈«ƒ»«∆∆»∆««¿∆≈
Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡(א כ, למקֹור (ברכות ּבטלים ּדגים ≈«ƒ»«∆∆»∆ְְִִִֵָ

הּמים. את רק ורֹואים נראים, אינם עצמם הם ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחּיּותם,

ּגדֹול. ּברּבּוי ה' לברּכת ראּויים ּכלים הם ,מּכ ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָּוכתֹוצאה

הּוא  הּמגּבל, ׁשּלֹו, ה'אני' את מרּגיׁש הּנברא עֹוד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּכן,

ה'אני' ּבּטּול ואּלּו ּבלבד; מגּבלת הׁשּפעה רק לקּבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻיכֹול

והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה ּבאפן הׁשּפעה לקּבל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמכׁשירֹו

éùéìùæé-ìr Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©
òøiå íéøôà Làøøéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéra ¬Ÿ¤§©−¦©¥´©§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬

:äMðî Làø-ìr íéøôà-Làø ìrî dúàŸ¨²¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
çéøëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ

ðéîé íéN:BLàø-ìr Eèéøîàiå åéáà ïàîéå ¦¬§¦«§−©Ÿ«©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ
àeä-íâå írì-äéäé àeä-íb ézrãé éðá ézrãé̈©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬¦«§¤§−̈§©´



iyingרנו ,iriax - hn - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬
:íéBbä-àìîëEa øBîàì àeää íBia íëøáéå §«Ÿ©¦«©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À

íéøôàk íéýìû EîNé øîàì ìàøNé Cøáé§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦
å:äMðî éðôì íéøôà-úà íNiå äMðîë §¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«

àëäéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënr íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

áëEì ézúð éðàåéçà-ìr ãçà íëLøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
:ézL÷áe éaøça éøîàä ãiî ézç÷ìô ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr eh zegiy ihewl)

‰MÓ ÈÙÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙‡ ÌNiÂ(כ "ּכי MÓ‰(מח, ׁשם על – «»∆∆∆¿«ƒƒ¿≈¿«∆¿«∆ִֵַ

צרי ׁשּיהּודי מֹורה הּמׁשּכיחה f‰Ï‰¯נּׁשני", הּגלּות, מּפני ְִִִֶֶַַָ¿ƒ»≈ְְִִֵַַַָָ

אבי'. ּב'בית הּוא האמּתי ׁשּמקֹומֹו העבּדה על ‡ÌÈ¯Ùאת – ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֻ∆¿«ƒַ

ׁשעליו מֹורה הפרני", "ּכי ידי È‡‰Ï¯ׁשם על הּגלּות את ְִִִֵֶֶַָָ¿»ƒְֵֶַַָ

ׁשּלֹו הּקדּׁשה ּבדרּגת ּגם להֹוסיף ּובכ ּוקדּׁשה, אֹור ְְְְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהֹוספת

ׁשּזהּו מּׁשּום לאפרים, קֹודם ׁשּמנּׁשה סבר יֹוסף Ò„¯עצמֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ≈∆

את המסּמל אפרים, את הקּדים ויעקב hÓ¯˙העבֹודה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ«¿«

'הפרני'). הּירידה, ּבאמצעּות ׁשּבאה (העלּיה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

éòéáø
éùéîç,

èîàøîàiå åéða-ìà á÷ré àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨®̈©ÀŸ¤
íëúà àø÷é-øLà úà íëì äãébàå eôñàä¥¨«§Æ§©¦´¨¨¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−

:íéîiä úéøçàaáá÷ré éða eòîLå eöáwä §©«£¦¬©¨¦«¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ
:íëéáà ìàøNé-ìà eòîLåâäzà éøëa ïáeàø §¦§−¤¦§¨¥¬£¦¤«§¥Æ§´Ÿ¦©½¨

:ær øúéå úàN øúé éðBà úéLàøå éçkãæçt Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤¨«©³©
éáà éákLî úéìr ék øúBz-ìà íénkæà E ©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬

:äìr éreöé zìlçôäéìk íéçà éåìå ïBòîL ¦©−§¨§¦¬¨¨«¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬
:íäéúøëî ñîçåéLôð àáz-ìà íãña ¨−̈§¥«Ÿ¥¤«§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½

Léà eâøä ítàá ék éãák ãçz-ìà íìä÷a¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³§©¨Æ¨´§¦½
:øBL-eøwr íðöøáeæær ék ítà øeøà ¦§Ÿ−̈¦§«¨³©¨Æ¦´½̈

íöéôàå á÷réa í÷lçà äúL÷ ék íúøárå§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´§©«£½Ÿ©«£¦¥−
:ìàøNéaôçäãeäééçà EeãBé äzàEãé E §¦§¨¥«§À̈©¨Æ´©¤½¨«§−

éáéà óøòaéáà éða Eì eåçzLé E:Eèøeb §´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«³
äéøàk õáø òøk úéìr éða óøhî äãeäé äéøà©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²

:epîé÷é éî àéáìëeéäãeäéî èáL øeñé-àì §¨¦−¦¬§¦¤««Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈
úäwé Bìå äìéL àáé-ék ãr åéìâø ïéaî ÷÷çîe§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬

:íénràéïôbì éøñàáéúëäøéòéø÷ä÷øOìå Bøér ©¦««Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈

íéáðr-íãáe BLáì ïéia ñak Bðúà éða§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ§ª½§©£¨¦−
áéúëäúåñéø÷:Búeñáéïéiî íéðér éìéìëç «©§¦¦¬¥©−¦¦®̈¦

:áìçî íépL-ïáìeôâéïkLé íéné óBçì ïìeáæ §¤¦©−¦¥«¨¨«§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ
:ïãéö-ìr Búëøéå úiðà óBçì àeäåôãéøëùOé §Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−©¦«Ÿ¦¨−̈
:íéútLnä ïéa õáø íøb øîçåèäçðî àøiå £´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦©©³§§ª¨Æ

ìañì BîëL èiå äîrð ék õøàä-úàå áBè ék¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³¦§Æ¦§½Ÿ
:ãáò-ñîì éäéåñæèàk Bnr ïéãé ïcéèáL ãç ©§¦−§©Ÿ¥«−̈¨¦´©®§©©−¦§¥¬

:ìàøNéæé-éìr ïôéôL Cøã-éìr Lçð ïã-éäé ¦§¨¥«§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwr CLpä çøà®Ÿ©©¥Æ¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

çé:ýåýé éúée÷ EúreLéìñ ¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÈL ‡·È Èk „Ú(י ÁÈLÓ.(מט, ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL ‡·È «ƒ»…ƒ…»…ƒ…¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«

‰LÓ ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL(הּטּורים ÏÈL‰(ּבעל  ‡·È ּביאת היינּו – ƒ…¿ƒ«¿ƒ»…∆ִַַַ»…ƒ…ְִַַ

ּבפעל. ׁשהרי ÏÈL‰הּמׁשיח ּביאתֹו, על ּכח' ה'ּנתינת היינּו – ְִַַַָֹƒ…ְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

ידי  על ׁשהיה ּתֹורה, ּבמּתן ה"יבא". לפני עֹוד קּים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ"ׁשילה"

לברר  היינּו הּגאּלה, את להביא הּכח יׂשראל לבני נּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻמׁשה,

.יתּבר לֹו ּדירה מּמּנּו ולעׂשֹות העֹולם את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּולזּכ

éùéîçèéàeäå epãeâé ãeãb ãb:á÷r ãâéñ −̈§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
ë:Cìî-épãrî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàîñ ¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

àë:øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôðñ ©§¨¦−©¨¨´§ª®̈©Ÿ¥−¦§¥¨«¤
áëa ïér-éìr úøt ïa óñBé úøt ïaäãrö úBð ¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥®̈¦¨¾¨«£−̈

-éìr:øeLâëéìra eäîèNiå eaøå eäøøîéå £¥«©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬
:íévçãëåéãé érøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå ¦¦«©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®

:ìàøNé ïáà ärø íMî á÷ré øéáà éãéî¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«
äëéáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæréå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦«¨£́¤½¨¦§³Ÿ

ìrî íéîLúëøa úçz úöáø íBäz úëøa ¨©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤®̈©¦§¬Ÿ
:íçøå íéãLåëéáà úëøaúëøa-ìr eøáb E ¨©−¦¨¨«©¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ

óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb úåàz-ãr éøBä©½©©«£©−¦§´Ÿ®̈¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìeô §¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(452 'nr dk zegiy ihewl)

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ(כו ÈBÁ‡c(מט, ‡¯˜Èa ¯È‰Ê(עּזיאל ּבן יֹונתן (ּתרּגּום ¿ƒ∆»»ƒƒ»»¿∆ְִֵֶַָָֻ

זֹו ולא ּכגמּולם, לאחיו הׁשיב לא ׁשּיֹוסף ּבלבד זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹלא

היה אּלא ּבכבֹודם, ּפגע ׁשּלא ויׁשÈ‰Ê¯ּבלבד ּבכבֹודם! ְְִִֶֶַַָָָָָֹ»ƒְְִֵָ

ה'ּׁשער' היתה והיא זֹו ּבהנהגה טפי" "זהיר ׁשהיה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָלֹומר,

עד  נפלאה, הֹוראה למדים ּומּכאן עבֹודתֹו. עניני ׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלכל



רנז iying ,iriax - hn - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬
:íéBbä-àìîëEa øBîàì àeää íBia íëøáéå §«Ÿ©¦«©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À

íéøôàk íéýìû EîNé øîàì ìàøNé Cøáé§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦
å:äMðî éðôì íéøôà-úà íNiå äMðîë §¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«

àëäéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënr íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

áëEì ézúð éðàåéçà-ìr ãçà íëLøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
:ézL÷áe éaøça éøîàä ãiî ézç÷ìô ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr eh zegiy ihewl)

‰MÓ ÈÙÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙‡ ÌNiÂ(כ "ּכי MÓ‰(מח, ׁשם על – «»∆∆∆¿«ƒƒ¿≈¿«∆¿«∆ִֵַ

צרי ׁשּיהּודי מֹורה הּמׁשּכיחה f‰Ï‰¯נּׁשני", הּגלּות, מּפני ְִִִֶֶַַָ¿ƒ»≈ְְִִֵַַַָָ

אבי'. ּב'בית הּוא האמּתי ׁשּמקֹומֹו העבּדה על ‡ÌÈ¯Ùאת – ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֻ∆¿«ƒַ

ׁשעליו מֹורה הפרני", "ּכי ידי È‡‰Ï¯ׁשם על הּגלּות את ְִִִֵֶֶַָָ¿»ƒְֵֶַַָ

ׁשּלֹו הּקדּׁשה ּבדרּגת ּגם להֹוסיף ּובכ ּוקדּׁשה, אֹור ְְְְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהֹוספת

ׁשּזהּו מּׁשּום לאפרים, קֹודם ׁשּמנּׁשה סבר יֹוסף Ò„¯עצמֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ≈∆

את המסּמל אפרים, את הקּדים ויעקב hÓ¯˙העבֹודה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ«¿«

'הפרני'). הּירידה, ּבאמצעּות ׁשּבאה (העלּיה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

éòéáø
éùéîç,

èîàøîàiå åéða-ìà á÷ré àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨®̈©ÀŸ¤
íëúà àø÷é-øLà úà íëì äãébàå eôñàä¥¨«§Æ§©¦´¨¨¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−

:íéîiä úéøçàaáá÷ré éða eòîLå eöáwä §©«£¦¬©¨¦«¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ
:íëéáà ìàøNé-ìà eòîLåâäzà éøëa ïáeàø §¦§−¤¦§¨¥¬£¦¤«§¥Æ§´Ÿ¦©½¨

:ær øúéå úàN øúé éðBà úéLàøå éçkãæçt Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤¨«©³©
éáà éákLî úéìr ék øúBz-ìà íénkæà E ©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬

:äìr éreöé zìlçôäéìk íéçà éåìå ïBòîL ¦©−§¨§¦¬¨¨«¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬
:íäéúøëî ñîçåéLôð àáz-ìà íãña ¨−̈§¥«Ÿ¥¤«§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½

Léà eâøä ítàá ék éãák ãçz-ìà íìä÷a¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³§©¨Æ¨´§¦½
:øBL-eøwr íðöøáeæær ék ítà øeøà ¦§Ÿ−̈¦§«¨³©¨Æ¦´½̈

íöéôàå á÷réa í÷lçà äúL÷ ék íúøárå§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´§©«£½Ÿ©«£¦¥−
:ìàøNéaôçäãeäééçà EeãBé äzàEãé E §¦§¨¥«§À̈©¨Æ´©¤½¨«§−

éáéà óøòaéáà éða Eì eåçzLé E:Eèøeb §´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«³
äéøàk õáø òøk úéìr éða óøhî äãeäé äéøà©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²

:epîé÷é éî àéáìëeéäãeäéî èáL øeñé-àì §¨¦−¦¬§¦¤««Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈
úäwé Bìå äìéL àáé-ék ãr åéìâø ïéaî ÷÷çîe§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬

:íénràéïôbì éøñàáéúëäøéòéø÷ä÷øOìå Bøér ©¦««Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈

íéáðr-íãáe BLáì ïéia ñak Bðúà éða§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ§ª½§©£¨¦−
áéúëäúåñéø÷:Búeñáéïéiî íéðér éìéìëç «©§¦¦¬¥©−¦¦®̈¦

:áìçî íépL-ïáìeôâéïkLé íéné óBçì ïìeáæ §¤¦©−¦¥«¨¨«§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ
:ïãéö-ìr Búëøéå úiðà óBçì àeäåôãéøëùOé §Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−©¦«Ÿ¦¨−̈
:íéútLnä ïéa õáø íøb øîçåèäçðî àøiå £´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦©©³§§ª¨Æ

ìañì BîëL èiå äîrð ék õøàä-úàå áBè ék¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³¦§Æ¦§½Ÿ
:ãáò-ñîì éäéåñæèàk Bnr ïéãé ïcéèáL ãç ©§¦−§©Ÿ¥«−̈¨¦´©®§©©−¦§¥¬

:ìàøNéæé-éìr ïôéôL Cøã-éìr Lçð ïã-éäé ¦§¨¥«§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwr CLpä çøà®Ÿ©©¥Æ¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

çé:ýåýé éúée÷ EúreLéìñ ¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÈL ‡·È Èk „Ú(י ÁÈLÓ.(מט, ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL ‡·È «ƒ»…ƒ…»…ƒ…¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«

‰LÓ ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL(הּטּורים ÏÈL‰(ּבעל  ‡·È ּביאת היינּו – ƒ…¿ƒ«¿ƒ»…∆ִַַַ»…ƒ…ְִַַ

ּבפעל. ׁשהרי ÏÈL‰הּמׁשיח ּביאתֹו, על ּכח' ה'ּנתינת היינּו – ְִַַַָֹƒ…ְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

ידי  על ׁשהיה ּתֹורה, ּבמּתן ה"יבא". לפני עֹוד קּים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ"ׁשילה"

לברר  היינּו הּגאּלה, את להביא הּכח יׂשראל לבני נּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻמׁשה,

.יתּבר לֹו ּדירה מּמּנּו ולעׂשֹות העֹולם את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּולזּכ

éùéîçèéàeäå epãeâé ãeãb ãb:á÷r ãâéñ −̈§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
ë:Cìî-épãrî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàîñ ¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

àë:øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôðñ ©§¨¦−©¨¨´§ª®̈©Ÿ¥−¦§¥¨«¤
áëa ïér-éìr úøt ïa óñBé úøt ïaäãrö úBð ¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥®̈¦¨¾¨«£−̈

-éìr:øeLâëéìra eäîèNiå eaøå eäøøîéå £¥«©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬
:íévçãëåéãé érøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå ¦¦«©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®

:ìàøNé ïáà ärø íMî á÷ré øéáà éãéî¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«
äëéáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæréå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦«¨£́¤½¨¦§³Ÿ

ìrî íéîLúëøa úçz úöáø íBäz úëøa ¨©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤®̈©¦§¬Ÿ
:íçøå íéãLåëéáà úëøaúëøa-ìr eøáb E ¨©−¦¨¨«©¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ

óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb úåàz-ãr éøBä©½©©«£©−¦§´Ÿ®̈¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìeô §¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(452 'nr dk zegiy ihewl)

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ(כו ÈBÁ‡c(מט, ‡¯˜Èa ¯È‰Ê(עּזיאל ּבן יֹונתן (ּתרּגּום ¿ƒ∆»»ƒƒ»»¿∆ְִֵֶַָָֻ

זֹו ולא ּכגמּולם, לאחיו הׁשיב לא ׁשּיֹוסף ּבלבד זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹלא

היה אּלא ּבכבֹודם, ּפגע ׁשּלא ויׁשÈ‰Ê¯ּבלבד ּבכבֹודם! ְְִִֶֶַַָָָָָֹ»ƒְְִֵָ

ה'ּׁשער' היתה והיא זֹו ּבהנהגה טפי" "זהיר ׁשהיה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָלֹומר,

עד  נפלאה, הֹוראה למדים ּומּכאן עבֹודתֹו. עניני ׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלכל

iyy - p - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
יהּודי  ּכלּפי אפּלּו יׂשראל ּבאהבת להתנהג אדם צרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּכּמה

ח"ו, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ׁשּלא הּתניא: ספר ּובלׁשֹון לֹו. ְְְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרע

ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹובֹות, לחּיבים לגמל אדרּבה, ללמד fa‰¯אּלא, ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ«…«ְִֹ

אחיו. עם ִִֵֶָמּיֹוסף

éùùæëáørìå ãr ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤Ÿ́©©®§¨¤−¤
:ììL ÷lçéçëíéðL ìûøNé éèáL älà-ìk §©¥¬¨¨«¨¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´

Cøáéå íäéáà íäì øac-øLà úàæå øNr̈¨®Â§ÂŸ£¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨´¤
:íúà Cøa Búëøák øLà Léà íúBàèëåöéå ½̈¦²£¤¬§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«©§©´

eøá÷ énr-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBàÀ̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬
ïBøôr äãNa øLà äørnä-ìà éúáà-ìà éúàŸ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬

:ézçäì-øLà äìtënä äãNa øLà äørna ©«¦¦«©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤
íäøáà äð÷ øLà ïrðk õøàa àøîî éðt-ìr©§¥¬©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈
:øá÷-úfçàì ézçä ïøôr úàî äãOä-úà¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤

àìBzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½
änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷ änL̈µ¨¨«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨

:äàì-úà ézøá÷áìäørnäå äãOä äð÷î ¨©−§¦¤¥¨«¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬
:úç-éða úàî Ba-øLàâìúeöì á÷ré ìëéå £¤−¥¥¬§¥¥«©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ

óñàiå òåâiå ähnä-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤
:åénr-ìàðàjáiå åéáà éðt-ìr óñBé ìtiå ¤©¨«©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§

:Bì-÷Miå åéìrá-úà åéãár-úà óñBé åöéå ¨−̈©¦©«©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤
íéàôøä eèðçiå åéáà-úà èðçì íéàôøä̈´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−

:ìàøNé-úàâïk ék íBé íéraøà Bì-eàìîiå ¤¦§¨¥«©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬
íéráL íéøöî Búà ekáiå íéèðçä éîé eàìîé¦§§−§¥´©«£ª¦®©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬

:íBéãúéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáriå «©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬
íëéðéra ïç éúàöî àð-íà øîàì äòøt©§−Ÿ¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½

:øîàì äòøô éðæàa àð-eøacäéðréaLä éáà ©§¾̈§¨§¥¬©§−Ÿ¥«Ÿ¨¦º¦§¦©´¦
éì éúéøk øLà éøá÷a úî éëðà äpä øîàì¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧¨¦³¦¦Æ
àp-äìrà äzrå éðøa÷z änL ïrðk õøàa§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈¤«¡¤¨²

:äáeLàå éáà-úà äøa÷àååäòøt øîàiå §¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨©−Ÿ¤©§®Ÿ
éáà-úà øá÷e äìr:EréaLä øLàk Eæìriå £¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬¦§¦¤«©©¬©

éãár-ìk Bzà eìriå åéáà-úà øa÷ì óñBé¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøôçìëå ©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦§ŸÆ

íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´

:ïLb õøàa eáær íø÷áeèáëø-íb Bnr ìriå §¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤©©©́¦½©¤−¤
:ãàî ãák äðçnä éäéå íéLøt-íbéeàáiå ©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬§«Ÿ©¨¹Ÿ

íL-eãtñiå ïcøiä øára øLà ãèàä ïøb-ãr©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈
ìáà åéáàì Nriå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©¯©§¨¦²¥−¤

:íéîé úráLàééðrðkä õøàä áLBé àøiå ¦§©¬¨¦«©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹
äæ ãák-ìáà eøîàiå ãèàä ïøâa ìáàä-úà¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈©´Ÿ§½¥«¤¨¥¬¤−
øLà íéøöî ìáà dîL àø÷ ïk-ìr íéøöîì§¦§¨®¦©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−

:ïcøiä øáraáé:íeö øLàk ïk Bì åéðá eNriå §¥¬¤©©§¥«©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«
âéBúà eøa÷iå ïrðk äöøà åéðá Búà eàNiå©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½

äð÷ øLà äìtënä äãN úørîaíäøáà ¦§¨©−§¥´©©§¥®̈£¤´¨¨Á©§¨¨̧
ézçä ïøôr úàî øá÷-úfçàì äãOä-úà¤©¨¤¹©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−

:àøîî éðt-ìrãéàeä äîéøöî óñBé áLiå ©§¥¬©§¥«©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´
éøçà åéáà-úà øa÷ì Bzà íéìòä-ìëå åéçàå§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−

:åéáà-úà Bøá÷åèúî-ék óñBé-éçà eàøiå ¨§¬¤¨¦«©¦§³£¥«¥Æ¦¥´
áéLé áLäå óñBé eðîèNé eì eøîàiå íäéáà£¦¤½©´Ÿ§½¬¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ

:Búà eðìîb øLà ärøä-ìk úà eðìæèeeöéå ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬¨©−§Ÿ«©§©¾
éáà øîàì óñBé-ìà:øîàì BúBî éðôì äeö E ¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−¥«Ÿ

æééçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äkE Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³
òLôì àð àN äzrå Eeìîâ ärø-ék íúàhçå§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©

éáà éýìû éãár:åéìà íøaãa óñBé jáiå E ©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
çéEì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−

:íéãárìèéék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå ©«£¨¦«©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²
:éðà íéýìû úçúäëärø éìr ízáLç ízàå £©¬©¡Ÿ¦−¨«¦§©¤¾£©§¤¬¨©−¨®̈

äfä íBik äNr ïrîì äáèì dáLç íéýìû¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈§©À©£²©¬©¤−
:áø-ír úéçäì§©«£¬Ÿ©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(193 'nr eh zegiy ihewl)

‰„N ˙¯ÚÓa B˙B‡ e¯a˜iÂ ÔÚk ‰ˆ¯‡ ÂÈa B˙B‡ e‡OiÂ«ƒ¿»»«¿»¿«««ƒ¿¿ƒ¿»«¿≈

‰ÏtÎn‰(יג עּכב (נ, ׁשעׂשו מבאר, עּזיאל ּבן יֹונתן ּבתרּגּום ««¿≈»ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

התּגלּגל  והראׁש ראׁשֹו, את הּתיז ּדן ּבן וחּוׁשים הּקבּורה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאת

קֹוברין  אין הרי וקׁשה, יצחק. ׁשל ּבחיקֹו ונח הּמערה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָלתֹו

'ּגּופֹו', מּצד רק רׁשע הּוא ׁשעׂשו לבאר, ויׁש צּדיק. אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרׁשע

ׁשרׁשֹו היינּו 'ראׁשֹו', מּצד אבל הּזה; ּבעֹולם ׁשהּוא ּכפי ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹהיינּו

מּמּנּו יצאּו ׁשּלכן ּגבֹוהים, קדּׁשה נּצֹוצֹות ּבֹו יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻהרּוחני,

ּכרּב ּגבֹוהֹות, עׂשו,נׁשמֹות ׁשל ראׁשֹו ואת ואּונקלֹוס. מאיר י ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

יצחק. אצל לקּבר נּתן מּגּופֹו, נפרד ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹּכפי
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ÌÎtË ˙‡Â ÌÎ˙‡ ÏkÏÎ‡ ÈÎ‡(כא נקראים (נ, זה ׁשם ועל »…ƒ¬«¿≈∆¿∆¿∆«¿∆ְְִִֵֶַָ

יֹוסף ׁשם על יׂשראל ב)ּכל פב, מּפני (תהילים וכי וקׁשה, . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ויׁש לעֹולם. ׁשמֹו על נקראים קצרה ּתקּופה ּבמׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכלּכלם

ּדהּנה הּמדינה לבאר, עניני וכל העֹולם, ּבעניני עסק יֹוסף ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

(ואּלּו ּבתכלית ּבה' ּדבּוק נׁשאר זאת ּובכל ּבידיו, ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻהפקדּו

ּכדי  מהעֹולם, ּפרּוׁשים צאן, רֹועי להיֹות ּבחרּו ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹהּׁשבטים

נ  לכן הפרעֹות). ּבלי ה' את לעבד יׂשראל ׁשּיּוכלּו ּכל קראים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּומעניק  רּוחני ּב'מזֹון' ּתמיד אֹותם מפרנס הּוא ּכי ׁשמֹו, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָעל

ׁשלטֹון  ּתחת ּבהיֹותם ּגם ּבה' ּדבּוקים להיֹות הּכח  את ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹלהם

הּגלּות. ּבזמן ְִַַָָזר,
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ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,zah `"i ,igie t"y zgiy)

הּיׁשר", "ספר ׁשּנקרא ּבראׁשית, ספר ׁשל הּסּיּום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאחרי

נכנסים  - יׁשרים" "ׁשּנקראּו האבֹות אֹודֹות ּבֹו ׁשּמדּוּבר ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּכיון

אף  ׁשּכן, הּגאּולה". "ספר ׁשהּוא ׁשמֹות, ספר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהתחלת

נעׂשה  לאחריֿזה הרי הּגלּות, ענין אֹודֹות מסּוּפר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבתחילתֹו

ּבנין  אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבֹו הּספר לסּיּום ועד הּגאּולה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָענין

ְִַָהּמׁשּכן.

"נמׁשלּו יׂשראל ׁשּבני רׁש"י ּכֹותב זה ספר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּובהתחלת

ׁשינּויים, ּבהם ׁשאין היא הּכֹוכבים ּתכּונת והרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלּכֹוכבים",

והם  ּבּלילה, והן ּבּיֹום הן ּומּצב, מעמד ּבאֹותֹו ּתמיד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָועֹומדים

הּביטּול. ענין ׁשּזהּו ולּירח), לּׁשמׁש (ּבהׁשואה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָקטּנים

הם  יׂשראל ׁשּבני ּכ על הּבט ׁשּמּבלי - ּבזה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהענין

ללא  הּתֹוקף ּבכל הם עֹומדים העּמים", מּכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ"המעט

את  ׁשּמבּטלים ועד הּגלּות, מחׁשכת להתּפעל מּבלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשינּויים,

הּגאּולה, את ּופֹועלים הּגלּות, ׁשל קטן" ְֲִֶֶֶַַַָָָָָה"רגע

"וּיאמר  ּבראׁשית: ספר ּבסּיּום ּכבר מדּוּבר ׁשאֹודֹותּה -ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ספר  ׁשל ׁשּסֹופֹו ּכ אתכם", יפקֹוד ּפקד ואלקים . . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹיֹוסף

- ׁשמֹות ספר ׁשל ּבתחּלתֹו נעּוץ ְְְִִִֵֵֶֶָָּבראׁשית

ויגאלנּו. יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ְְְְְִִִֵֵֵַַָָעלֿידי

ïîéñ äô ìà ä"ô íé÷åñô ä"ô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le
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יֹוסף ׁשם על יׂשראל ב)ּכל פב, מּפני (תהילים וכי וקׁשה, . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ויׁש לעֹולם. ׁשמֹו על נקראים קצרה ּתקּופה ּבמׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכלּכלם

ּדהּנה הּמדינה לבאר, עניני וכל העֹולם, ּבעניני עסק יֹוסף ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

(ואּלּו ּבתכלית ּבה' ּדבּוק נׁשאר זאת ּובכל ּבידיו, ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻהפקדּו

ּכדי  מהעֹולם, ּפרּוׁשים צאן, רֹועי להיֹות ּבחרּו ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹהּׁשבטים

נ  לכן הפרעֹות). ּבלי ה' את לעבד יׂשראל ׁשּיּוכלּו ּכל קראים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּומעניק  רּוחני ּב'מזֹון' ּתמיד אֹותם מפרנס הּוא ּכי ׁשמֹו, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָעל

ׁשלטֹון  ּתחת ּבהיֹותם ּגם ּבה' ּדבּוקים להיֹות הּכח  את ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹלהם

הּגלּות. ּבזמן ְִַַָָזר,
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הּיׁשר", "ספר ׁשּנקרא ּבראׁשית, ספר ׁשל הּסּיּום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאחרי

נכנסים  - יׁשרים" "ׁשּנקראּו האבֹות אֹודֹות ּבֹו ׁשּמדּוּבר ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּכיון

אף  ׁשּכן, הּגאּולה". "ספר ׁשהּוא ׁשמֹות, ספר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהתחלת
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רסי

-ïa áàBé éì äNr-øLà úà zrãé̈©¿§¨¥Á£¤¨̧¨¦¹¨´¤
ì äNr øLà äéeøöúBàáö éøN-éðL §À̈£¤´¨¨´¦§¥«¨¥´¦§´

øúé-ïá àNîrìå øð-ïa øðáàì ìàøNé¦Â§¨¥Â§©§¥̧¤¥¹§©«£¨¨³¤¤̧¤Æ
ïziå íìLa äîçìî-éîc íNiå íâøäiå©©´©§¥½©¨¬¤§¥«¦§¨−̈§¨®Ÿ©¦¥º
åéðúîa øLà Búøâça äîçìî éîc§¥´¦§¨À̈©«£«Ÿ̈Æ£¤´§¨§½̈

:åéìâøa øLà BìrðáeåúéNrå §©«£−£¤¬§©§¨«§¨¦−¨
íìLa BúáéN ãøBú-àìå Eúîëçk§¨§¨¤®§«Ÿ¥¯¥¨²§¨−Ÿ

:ìàLæ-äNrz éãrìbä élæøá éðáìå §«Ÿ§¦§¥̧©§¦©³©¦§¨¦Æ©«£¤
ðçìL éìëàa eéäå ãñçeáø÷ ïë-ék E ¤½¤§¨−§«Ÿ§¥´ª§¨¤®¦¥Æ¨«§´

éçà íBìLáà éðtî éçøáa éìà:Eçàøb-ïá érîL Enr äpäå ¥©½§¨§¦¾¦§¥−©§¨¬¨¦«§¦¥´¦Â§Â¦§¦̧¤¥¨´
ézëì íBéa úöøîð äìì÷ éðìì÷ àeäå íéøçaî éðéîéä-ïá¤©§¦¦»¦©«ª¦¼§³¦§©̧¦Æ§¨¨´¦§¤½¤§−¤§¦´
øîàì ýåýéá Bì òáMàå ïcøiä éúàø÷ì ãøé-àeäå íéðçî©«£¨®¦§«¨©³¦§¨¦Æ©©§¥½¨«¤¨̧©³©«Ÿ̈Æ¥½Ÿ

:áøça Eúéîà-íàèäzà íëç Léà ék eäwðz-ìà äzrå ¦£¦«§−¤¨«¤§©¨Æ©§©¥½¦²¦¬¨−̈¨®¨
:ìBàL íãa BúáéN-úà zãøBäå Bl-äNrz øLà úà zrãéå§¨«©§¨Æ¥´£¤´©«£¤½§«©§¨¯¤¥«¨²§¨−§«

é:ãåc øéra øáwiå åéúáà-ír ãåc ákLiåàéøLà íéîiäå ©¦§©¬¨¦−¦£Ÿ¨®©¦¨¥−§¦¬¨¦«§©¨¦À£¤̧
íéðL òáL Cìî ïBøáça äðL íéraøà ìàøNé-ìr ãåc Cìî̈©³¨¦Æ©¦§¨¥½©§¨¦−¨¨®§¤§³¨©Æ¤´©¨¦½

ìL Cìî íéìLeøéáeìLå íéL:íéðL LáéáLé äîìLe ¦«¨©´¦¨©½§Ÿ¦¬§¨−Ÿ¨¦«§Ÿ¾Ÿ¨©¾
:ãàî Búëìî ïkzå åéáà ãåc àqk-ìr©¦¥−¨¦´¨¦®©¦¬Ÿ©§ª−§«Ÿ

`xenl iy
áLçé ïëì ,áàBé íâøä äæ ìk íòå ,BúeçéìLa eëìäå ãåc úçèáäa eàä§©§¨©¨¦§¨§¦§¦§¦¨¤£¨¨¨¨¥¥¨¥

.ãåãì änìk øácä,íBìLa äîçìî éîcì éeàøä ícíéLðàa CtL ©¨¨§¦¨§¨¦§¥¦§¨¨§¨¨¨¨¦§Ÿ¨£¨¦

.eðîBìL éLðàa àeä CôL ,eða íéîçBlä,BúøâçaBaøç øâçL äna ©£¦¨¨©§©§¥§¥©£Ÿ̈©¤¤¨©©§

.ìtì äçBð àäzL éãk Baçøì åéðúîa úãnöî,åéìâøa øLà Bìòðáe §ª¤¤§¨§¨§¨§§¥¤§¥¨¦Ÿ§©££¤§©§¨
èòî äçL ,àNîò ìeî àöiLëe§¤¨¨£¨¨¨¨§©

døòzî áøçä äìôðå ,Bìòð ïwúì§©¥©£§¨§¨©¤¤¦©§¨

.àNîò úà âøäå Bãéa däéaâäå§¦§¦¨§¨§¨©¤£¨¨

áøçäL äàø ék ,øîLð àì àNîòå©£¨¨Ÿ¦§©¦¨¨¤©¤¤

.äìôð dîöòîúéNòå (å ¥©§¨¨§¨§¨¦¨
,EúîëçkBì àöîz Eúîëç éôì §¨§¨¤§¦¨§¨§¦§¨

.äañ,ãñç äNòz (æãñç ìk ¦¨©£¤¤¤¨¤¤

.ìëezLðçìL éìëBàa eéäå,E ¤©§¨§§¥ª§¨¤
ðçìL éìëBàa eéäé íâå.E §©¦§§§¥ª§¨§

,úöøîð (ç.úLøôîe ä÷æçíBéa ¦§¤¤£¨¨§Ÿ¤¤§
,íéðçî ézëìéðtî ãåc çøaLk ¤§¦©£¨¦§¤¨©¨¦¦§¥

áLéå íéðçî ãò Cìä ,íBìLáàíL ©§¨¨©©©£©¦§¨©¨

.íéìLeøéì Búøæç ãòãøé àeäå ©£¨¨¦¨©¦§¨©
,éúàø÷ì.éúBà ñiôì ¦§¨¦§©¥¦

mixn zxhr
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éçà íBìLáà éðtî éçøáaE §¨§¦¾¦§¥−©§¨¬¨¦«
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íéðçîíBìLáà éðtî ãåc çøaLk ©«£®̈¦§¤¨©¨¦¦§¥©§¨

ïcøiä éúàø÷ì ãøé-àeäåñiôì §«¨©³¦§¨¦Æ©©§¥½§©¥

éúBàøîàì ýåýéá Bì òáMàå ¦¨«¤¨̧©³©«Ÿ̈Æ¥½Ÿ
áøça Eúéîà-íàìëeà àì ïëì ¦£¦«§−¤¨«¤¨¥Ÿ©

:epnî éúî÷ð úç÷ì éîöòaèäzrå §©§¦¨©©¦§¨¦¦¤§©¨Æ
ézçz CBìîz äzàå ìéàBä-ìà ¦§©¨¦§©§©©

eäwðzäfä ïBòäîíëç Léà ék §©¥½¥¤¨©¤¦²¦¬¨−̈
äzàøác ìéáLa úåî ïBò Bì àBöîì ®̈¨¦§£¨¤¦§¦¨¨

ãçàBl-äNrz øLà úà zrãéå ¤¨§¨«©§¨Æ¥´£¤´©«£¤½
Búhî ìò úeîì Bçépz àìzãøBäå Ÿ©¦¨©¦¨§«©§¨¯

:ìBàL íãa BúáéN-úà¤¥«¨²§−̈§«
éøáwiå åéúáà-ír ãåc ákLiå©¦§©¬¨¦−¦£Ÿ®̈©¦¨¥−
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:íéLãç äML íBìLáàî ócøð äéä ék ìò ,ïàk íúBðîì Lç àìå ,(á á-îù) íéLãç äMLåáéãàî Búëìî ïkzå åéáà ãåc àqk-ìr áLé äîìLeóà §¦¨¢¨¦§Ÿ©¦§¨¨©¦¨¨¦§¨¥©§¨¦¨¢¨¦§Ÿ¾Ÿ¨©¾©¦¥−¨¦´¨¦®©¦¬Ÿ©§ª−§«Ÿ©

:íéðBéìòä ìò©¨¤§¦

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¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
àïåùàøàälàåäîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨

:eàa Búéáe Léà á÷ré úàáéåì ïBòîL ïáeàø ¥´©«£½Ÿ¦¬¥−¨«§¥´¦§½¥¦−
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ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,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¥£©§
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:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

ידועה השקפתי, שכדאית השתדלות להסתדר בעניין פרנסה שאין בה דאגה יתירה.
ממכתב ט"ו טבת, תש"כ



לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם רסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:4006:4108:3508:3709:1109:1310:0410:0612:1612:1916:5216:5717:2017:2516:3617:36באר שבע )ח(

06:4306:4308:3508:3709:1209:1410:0510:0612:1512:1816:5116:5617:1617:2116:2517:32חיפה )ח(

06:4006:4008:3408:3509:1009:1110:0310:0512:1412:1716:5416:5917:1717:2216:1817:33ירושלים )ח(

06:4206:4208:3608:3709:1209:1410:0510:0712:1612:1916:5016:5517:1917:2316:3417:34תל אביב )ח(

07:4507:4309:0209:0309:5009:5110:3510:3612:3012:3216:1516:2216:5317:0016:0317:14אוסטריה, וינה )ח(

06:0406:1008:5609:0009:4309:4710:5811:0214:0214:0420:4720:4621:1921:1820:2921:31אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:4107:3909:0309:0409:5009:5010:3510:3612:3212:3516:2416:3117:0117:0716:1217:21אוקראינה, אודסה )ח(

07:1807:1608:3608:3709:2409:2510:0910:1012:0412:0615:5015:5716:2816:3515:3816:49אוקראינה, דונייצק )ח(

07:3107:2908:4708:4809:3609:3610:2010:2212:1512:1815:5916:0616:3816:4415:4716:59אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

08:0508:0209:1409:1510:0610:0610:4910:5012:4012:4316:1716:2416:5717:0416:0517:19אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5807:5609:0709:0809:5909:5910:4110:4212:3312:3616:0816:1616:4916:5615:5717:11אוקראינה, קייב )ח(

08:0308:0209:2809:2910:1410:1411:0011:0112:5813:0116:5717:0317:3017:3616:4417:50איטליה, מילאנו )ח(

06:1506:1808:4408:4709:1509:1810:1810:2012:5012:5218:2318:2618:4718:5018:0718:59אקוואדור, קיטו )ח(

05:4705:5308:3808:4209:2109:2510:3510:3813:3513:3720:1120:1120:4120:4119:5320:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:2006:2609:1109:1710:0310:0711:2011:2414:2814:3021:2121:2021:5621:5521:0222:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2607:2609:0609:0809:4709:4810:3710:3812:4212:4416:5717:0317:2917:3416:4417:46ארה״ב, בולטימור )ח(

07:2007:1908:5708:5809:3809:3910:2710:2912:3112:3416:4216:4817:1517:2116:2917:33ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:2007:2008:5708:5909:3909:4010:2810:2912:3212:3416:4316:4917:1517:2116:3017:33ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

08:0108:0009:3509:3610:1710:1811:0611:0713:0713:1017:1417:2017:4717:5317:0118:06ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1807:1809:1509:1609:5009:5210:4410:4612:5712:5917:3717:4218:0418:0817:2318:19ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5806:5808:4808:5009:2609:2710:1710:1912:2712:3016:5717:0217:2617:3116:4317:42ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0807:0909:1109:1309:4509:4710:4010:4212:5612:5917:4417:4918:1118:1517:3018:25ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1807:1708:5308:5409:3509:3610:2410:2512:2712:2916:3616:4217:0917:1516:2317:28ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:4307:4309:2109:2210:0210:0310:5110:5312:5512:5817:0717:1317:4017:4516:5417:58ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1807:1708:5308:5409:3509:3610:2310:2512:2612:2816:3316:4017:0717:1316:2117:25ארה״ב, שיקגו )ח(

06:0506:0908:4608:4909:2009:2310:2710:3013:1013:1319:1019:1119:3519:3718:5319:47בוליביה, לה-פס )ח(

08:4608:4309:5209:5310:4510:4511:2711:2813:1713:2016:4916:5717:3117:3816:3817:54בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:4408:4209:5209:5310:4410:4411:2711:2813:1813:2016:5116:5917:3317:4016:4017:55בלגיה, בריסל )ח(

05:2605:3008:1108:1408:4708:5009:5610:0012:4612:4819:0319:0319:2519:2518:4519:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1505:1908:0008:0308:3608:3909:4509:4812:3412:3618:4418:4519:1119:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

08:0508:0309:1109:1110:0410:0310:4610:4612:3612:3816:0816:1616:4816:5515:5917:11בריטניה, לונדון )ח(

08:2408:2109:2109:2110:1710:1710:5710:5812:4412:4716:0416:1316:4916:5715:5617:13בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1608:1309:1809:1810:1210:1210:5310:5412:4212:4416:0916:1716:5116:5815:5717:14גרמניה, ברלין )ח(

08:2408:2209:3409:3510:2510:2511:0811:0913:0113:0316:3716:4517:1817:2516:2617:40גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:2005:2508:0708:1108:4408:4809:5509:5812:4712:4919:1119:1219:3219:3218:5419:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1307:1409:2409:2609:5609:5810:5310:5613:1413:1618:1418:1818:4018:4318:0018:53הודו, מומבאי )ח(

07:0807:0909:1909:2209:5209:5410:4910:5113:1013:1218:1118:1518:3718:4017:5718:50הודו, פונה )ח(

07:3107:2908:5008:5109:3809:3810:2310:2412:1912:2116:0716:1416:4416:5115:5417:05הונגריה, בודפשט )ח(

07:2507:2509:0209:0309:4409:4410:3210:3412:3512:3816:4616:5217:1917:2416:3317:37טורקיה, איסטנבול )ח(

07:4107:4109:2409:2510:0410:0510:5410:5613:0013:0317:1917:2517:5017:5617:0618:08יוון, אתונה )ח(

07:5007:4909:1109:1209:5809:5910:4310:4512:4012:4216:2916:3617:0717:1316:1717:27מולדובה, קישינב )ח(



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי 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
06:4006:4108:3508:3709:1109:1310:0410:0612:1612:1916:5216:5717:2017:2516:3617:36באר שבע )ח(

06:4306:4308:3508:3709:1209:1410:0510:0612:1512:1816:5116:5617:1617:2116:2517:32חיפה )ח(

06:4006:4008:3408:3509:1009:1110:0310:0512:1412:1716:5416:5917:1717:2216:1817:33ירושלים )ח(

06:4206:4208:3608:3709:1209:1410:0510:0712:1612:1916:5016:5517:1917:2316:3417:34תל אביב )ח(

07:4507:4309:0209:0309:5009:5110:3510:3612:3012:3216:1516:2216:5317:0016:0317:14אוסטריה, וינה )ח(

06:0406:1008:5609:0009:4309:4710:5811:0214:0214:0420:4720:4621:1921:1820:2921:31אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:4107:3909:0309:0409:5009:5010:3510:3612:3212:3516:2416:3117:0117:0716:1217:21אוקראינה, אודסה )ח(

07:1807:1608:3608:3709:2409:2510:0910:1012:0412:0615:5015:5716:2816:3515:3816:49אוקראינה, דונייצק )ח(

07:3107:2908:4708:4809:3609:3610:2010:2212:1512:1815:5916:0616:3816:4415:4716:59אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

08:0508:0209:1409:1510:0610:0610:4910:5012:4012:4316:1716:2416:5717:0416:0517:19אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5807:5609:0709:0809:5909:5910:4110:4212:3312:3616:0816:1616:4916:5615:5717:11אוקראינה, קייב )ח(

08:0308:0209:2809:2910:1410:1411:0011:0112:5813:0116:5717:0317:3017:3616:4417:50איטליה, מילאנו )ח(

06:1506:1808:4408:4709:1509:1810:1810:2012:5012:5218:2318:2618:4718:5018:0718:59אקוואדור, קיטו )ח(

05:4705:5308:3808:4209:2109:2510:3510:3813:3513:3720:1120:1120:4120:4119:5320:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:2006:2609:1109:1710:0310:0711:2011:2414:2814:3021:2121:2021:5621:5521:0222:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2607:2609:0609:0809:4709:4810:3710:3812:4212:4416:5717:0317:2917:3416:4417:46ארה״ב, בולטימור )ח(

07:2007:1908:5708:5809:3809:3910:2710:2912:3112:3416:4216:4817:1517:2116:2917:33ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:2007:2008:5708:5909:3909:4010:2810:2912:3212:3416:4316:4917:1517:2116:3017:33ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

08:0108:0009:3509:3610:1710:1811:0611:0713:0713:1017:1417:2017:4717:5317:0118:06ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1807:1809:1509:1609:5009:5210:4410:4612:5712:5917:3717:4218:0418:0817:2318:19ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5806:5808:4808:5009:2609:2710:1710:1912:2712:3016:5717:0217:2617:3116:4317:42ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0807:0909:1109:1309:4509:4710:4010:4212:5612:5917:4417:4918:1118:1517:3018:25ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1807:1708:5308:5409:3509:3610:2410:2512:2712:2916:3616:4217:0917:1516:2317:28ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:4307:4309:2109:2210:0210:0310:5110:5312:5512:5817:0717:1317:4017:4516:5417:58ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1807:1708:5308:5409:3509:3610:2310:2512:2612:2816:3316:4017:0717:1316:2117:25ארה״ב, שיקגו )ח(

06:0506:0908:4608:4909:2009:2310:2710:3013:1013:1319:1019:1119:3519:3718:5319:47בוליביה, לה-פס )ח(

08:4608:4309:5209:5310:4510:4511:2711:2813:1713:2016:4916:5717:3117:3816:3817:54בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:4408:4209:5209:5310:4410:4411:2711:2813:1813:2016:5116:5917:3317:4016:4017:55בלגיה, בריסל )ח(

05:2605:3008:1108:1408:4708:5009:5610:0012:4612:4819:0319:0319:2519:2518:4519:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1505:1908:0008:0308:3608:3909:4509:4812:3412:3618:4418:4519:1119:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

08:0508:0309:1109:1110:0410:0310:4610:4612:3612:3816:0816:1616:4816:5515:5917:11בריטניה, לונדון )ח(

08:2408:2109:2109:2110:1710:1710:5710:5812:4412:4716:0416:1316:4916:5715:5617:13בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1608:1309:1809:1810:1210:1210:5310:5412:4212:4416:0916:1716:5116:5815:5717:14גרמניה, ברלין )ח(

08:2408:2209:3409:3510:2510:2511:0811:0913:0113:0316:3716:4517:1817:2516:2617:40גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:2005:2508:0708:1108:4408:4809:5509:5812:4712:4919:1119:1219:3219:3218:5419:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1307:1409:2409:2609:5609:5810:5310:5613:1413:1618:1418:1818:4018:4318:0018:53הודו, מומבאי )ח(

07:0807:0909:1909:2209:5209:5410:4910:5113:1013:1218:1118:1518:3718:4017:5718:50הודו, פונה )ח(

07:3107:2908:5008:5109:3809:3810:2310:2412:1912:2116:0716:1416:4416:5115:5417:05הונגריה, בודפשט )ח(

07:2507:2509:0209:0309:4409:4410:3210:3412:3512:3816:4616:5217:1917:2416:3317:37טורקיה, איסטנבול )ח(

07:4107:4109:2409:2510:0410:0510:5410:5613:0013:0317:1917:2517:5017:5617:0618:08יוון, אתונה )ח(

07:5007:4909:1109:1209:5809:5910:4310:4512:4012:4216:2916:3617:0717:1316:1717:27מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי 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
07:1107:1209:2109:2409:5409:5610:5110:5313:1113:1418:1118:1518:3718:4017:5618:50מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:4704:5407:3707:4308:3908:4309:5910:0313:1313:1620:2120:1921:0120:5920:0221:15ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5506:5608:5508:5709:3009:3210:2410:2612:3912:4117:2217:2717:5017:5417:0818:04נפאל, קטמנדו )ח(

07:3607:3609:1509:1609:5609:5710:4510:4612:4912:5217:0317:0817:3517:4016:4717:52סין, בייג'ין )ח(

07:0807:1109:3609:3910:0710:0911:0911:1213:4013:4219:1119:1419:3519:3818:5519:47סינגפור, סינגפור )ח(

07:4507:4208:4708:4709:4109:4110:2210:2312:1112:1415:3815:4616:2116:2815:2716:44פולין, ורשא )ח(

05:4905:5308:2708:3008:5909:0210:0510:0812:4612:4818:3818:3919:0219:0418:2119:14פרו, לימה )ח(

08:2208:2009:4609:4710:3210:3211:1811:1913:1613:1817:1017:1717:4717:5316:5818:06צרפת, ליאון )ח(

08:4408:4209:5809:5910:4810:4811:3211:3313:2613:2817:1017:1717:4717:5416:5818:09צרפת, פריז )ח(

06:0606:0808:3108:3309:0209:0410:0310:0612:3212:3417:5718:0018:2118:2417:4218:33קולומביה, בוגוטה )ח(

07:5107:5009:2109:2210:0510:0610:5210:5412:5312:5516:5817:0417:2917:3516:4517:48קנדה, טורונטו )ח(

07:3407:3308:5909:0009:4509:4510:3110:3212:2912:3216:2616:3317:0117:0716:1417:21קנדה, מונטריאול )ח(

06:5406:5408:4208:4409:2009:2110:1210:1312:2112:2316:4816:5317:1717:2216:3417:34קפריסין, לרנקה )ח(

09:1909:1510:1010:1011:0811:0811:4711:4813:3113:3416:4416:5317:3117:3916:3317:56רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:5808:5409:4409:4410:4410:4411:2311:2313:0513:0716:1616:2517:0117:0916:0517:26רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0808:0609:2809:2810:1510:1511:0011:0112:5612:5916:4516:5217:2317:2916:3317:43רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:1308:1109:3209:3310:2010:2011:0511:0613:0113:0416:5417:0117:2717:3416:4217:48שוויץ, ציריך )ח(

06:4306:4508:5909:0209:3109:3310:3010:3212:5312:5618:0418:0718:2818:3217:4918:41תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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P.P.
שולם
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תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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