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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

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

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À
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.àë÷
:ÁÈ‚˘Ó ‰"·˜‰ Í‡È‰Â ÔÂÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï ‰ÏÂÚ Ì˘ÓÂ ÔÂ˙Á˙‰ Ô„Ú Ô‚· ‰ÏÚÓ ˘È Í‡È‰
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ðéîé ãé-ìò Elö ýåýé:Eå-àì LîMä íîBé §Ÿ̈¬¦¹§À©©¬§¦¤«À̈©¤¬¤Ÿ
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' 
מוה"ר דוד מאיר שי'

שלום וברכה!

ונדפס  דר"ה תש"ג ההולך  על שאלתו בהמשך  ובמענה  כסלו...  בעתו קבלתי מכתבו מער"ח 
עתה, מה שמחלקים שם כמה בחי' רצון למע', והוקשה לו דאיך יתאים זה עם החלטה המקובלה בכ"מ 

שהוא פשוט בתכלית הפשיטות וכו'.

הפשיטות,  בתכלית  הוא  שפשוט  לאחר  היא  השאלה  נקודת  כי  בכ"מ,  זה  ענין  מבואר  הנה 
איך אפשר התהוות הריבוי בעולם, והובאו השיטות והתירוצים בזה בדרוש הצ"צ הנק' שלש שיטות 
פה  מעתיק  הנני  שי'  כת"ר  אצל  נמצא  אם  יודע  שאיני  וכיון  ב'(,  חלק  מצותיך  דרך  ס'  בסוף  )נדפס 
שמות איזה מהספרים שמובא שם, והם: ספר החייט פרק שלישי, פרדס שער ד' פרק ד', עבודת הקדש 
חלק א' פרק ב', ועיין ג"כ לקו"ת לג' פרשיות ל"ה סוף ע"א, ובכמה מקומות בדא"ח, ובכ"א הבחי' 
בהמדריגות המבוארות בבחי' הרצון בהמשך הנ"ל הוא מיוסד ע"מ שנתבאר בשער היחוד לאדמו"ר 

האמצעי ובכ"מ מדרושיו.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה עתה, אשר בטח ימצא בו רוב ענין כי הוא מהמאור שבתורה.

בברכה ופ"ש בניו שי'.

 סוף זמן קידוש לבנה:
יום חמישי בערב,  י"ד כסלו



ד

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

 

כללי   מפתח   

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

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

    חה גו'ויקח מן הבא בידו מה "מאמר ד  ) ג

 ה   ..................    ה " כה'תש , כסלו "זט,  וישלח  בת פרשת ש

 י  ..........................  א"י, ה'תשסלוכ יו"ד, מכתב  )ד

  , וישלח בת פרשתשיחת ש  )ה

 יא  ....................................  , ה'תשכ"הכסלו "זט

 כה  ...........  א  , טוך כר וישלחפרשת ות שיח-לקוטי  )ו

 אל  .  ב  ,טוכרך  י"ט כסלו-וישלח' פ – חותשי-יטולק  )ז

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

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

 לט  ............  וישלח פרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ט

  מ  ..........  וישלח פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

 ו ע  ...............  וישלח פרשת לשבוע תהלים  ורישיע  )יא

    ה)(מוגהתיא  רפבס יםרשיעו  )יב

 זע  ....................................  וישלח פרשת לשבוע  

 פט  ...........  וישלח פרשת לשבוע ם" וי םהיו "ח לו  ) יג

 בצ  .........................  ם "מברב וןילע יתמיו כהלה  )יד

 ם "מבר ירו עיש

 צה   .........  וישלח פרשת לשבוע  ,םולים קיר' פג –  )טו

 עג ק  ........  וישלח פרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טז

 רא  ............  וישלח פרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )יז

  ובים ם וכתיביא  ) יח

 רז  ......................................  ז פרק  חמיה  ,ג יפרק  יחזקאל

  וםבול ים/טזבימסכת  –משיות   )יט

 טר  ..................................................  אור קהתי יב

 זיר  ...........................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כ

 

  ביאורים עם  תעית תמסכ  )כא

 חיר  .................................................  ח  ףד עד ב ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 ומר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  ) כג

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

    וישלח יעקב מלאכים אור הרתו  )כד

 ט מר  ................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כה

 אר  ..............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כו

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

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

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   )כח

 ור  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כט

 זר  ..............................................  ''צוהריידמו''ר מא

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

 סגר  .............................................  צ'י' ירה מו ראדמו''

 סדר...........................................  ג פפרק  כרוותזה ספר  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 סזר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 סחר  ................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

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

 ח רע  ....................  וישלח פרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לה

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



ה

    
 

ÁwiÂ'ג ֹו מנחה  ּביד ֹו ה ּבא  ּבזה 1מן ּומבאר  , «ƒ«ְְְִִֶַָָָָָֹ

ה ּנד ּפסים  חסיד ּות  ּבמאמרי ,2ּבאר ּוכה  ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָ

לגיל ּוי  לאחר ֹונה  ׁשּיצא ּו  ה ּביכלא ּבאחד  ,3וגם  ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָ

קר ּבנֹות  (ׁשּבמק ֹום  וה ּתפ ּלֹות  ה ּקר ּבנֹות  ְְְְְִִֶֶַַָָָָָׁשּכל 

ה ּדבר ,4ּתקנּום  וטעם  מנחה . ּבׁשם  נקראים  ( ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

היא  ה ּתפ ּלה , עב ֹודת  וכן ה ּקר ּבנֹות , עב ֹודת  ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָּדה ּנה 

עב ֹודת  מעלת  וכ ּיד ּוע  למעלה . מ ּלמ ּטה  ְְְְֲֲֲִַַַַַַַָָָָעב ֹודה 

ּומצ ֹות , ּדת ֹורה  העב ֹודה  על  (וקר ּבנֹות ) ְְְְְֲִִַַָָָָָָה ּתפ ּלה 

ּכי  למ ּטה , מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ענינּה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּתֹורה 

ה ּתֹורה  ולימ ּוד  ה ּקּב"ה , ׁשל  חכמת ֹו היא  ְְִִֶַַַָָָָָָה ּתֹורה 

ל ׁשֹוני  ּד"ּתען ּבא ֹופן זה  הרי לאמ ּתת ֹו האדם  ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשל 

" ה ּקּב"ה .5אמרת ׁשל  ּדבריו על  וח ֹוזר  ׁשע ֹונה  , ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הרי  א ֹותן, יק ּים  ׁשהאדם  ׁשעיקרן מצ ֹות  ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָואפיל ּו

ה ּקּב"ה , ׁשּצּוה  ּדבר  לק ּים  היא  ּבזה  ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהעב ֹודה 

צ ּוה  ׁשּלא  ּדבר  מעצמ ֹו יע ׂשה  האדם  אם  ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאבל 

ע ֹובר  ה ּוא  הרי ה ', מצות  לק ּים  ויח ׁשֹוב  ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָה ּקּב"ה ,

ֿ ּדר ֿ (ועל  ּתפ ּלה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ּתֹוסיף ". "ּבל  ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָעל 

האדם , ּוב ּקׁשת  ּתפ ּלת  ה ּוא  ענינּה קר ּבנֹות ) ְְְִִֶַַַָָָָָָָָזה 

ׁשּגם  ֿ ּפי ֿ על  ואף  ל ֹו. ׁשחסרים  הענינים  על  ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָוהיא 

זֹו מצוה  ׁשל  ענינּה הרי מצוה , היא  -6ּתפ ּלה  ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָ

ׁשּתפ ּלה  וכיון ׁשּלֹו. הענינים  על  יב ּקׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאדם 

ה ּמעלה  ּבּה יׁש למעלה , מ ּלמ ּטה  עב ֹודה  ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָהיא 

ּתכס ֹוף " ידי מ ּגעת 7ּד"למע ׂשה  היא  הרי ׁשּלכן , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ההמ ׁשכה ל  עב ֹודת  מא ׁשר  יֹותר  מעלה  ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָ

ה ּתפ ּלֹות  ּכל  נקרא ֹות  ולכן למ ּטה . ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשּמּלמעלה 

ה ' ח ' מ "ן ּתיב ֹות  רא ׁשי מנחה , ּופיר ּוׁשֹו:8ּבׁשם  , ְְִֵֵֵֵָָ
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ואילך. 400 ע ' ח "ה לקו"ש ע "פ  יד.1)*) לב , (שם).2)פרשתנו בני  ריח  ראה וד"ה ואוה"ת. תו"ח  בתו"א, זה באב .3)ד"ה

ואילך). א רלט , ב ) (כרך בראשית באוה"ת (נדפס  12 (31) ב .4)מספר כו, כב ,5)ברכות ברכות וראה קעב . קיט , תהלים

בפועל. להלכה בנוגע  - ועד כאש", דברי  כה "הלא עליהם נאמר הד"ת אומר כבר כשהאדם אפילו אשר, רחמי6)א, תפלה

שם  להרמב "ן - (וביותר כו' ומתפלל מתחנן אדם שיהא תפלה.. תפלה: הל' ריש רמב "ם וראה ב ). כ, (ברכות היא

(דהאדם)). צרה בעת התפילה מצוות ואילך).7)שמדאורייתא ב  (כט , הגדול שער של"ה וראה טו. יד, פרשתנו 8)איוב  תו"א

ד. כה,

    
'B‚ ‰ÁÓ B„Èa ‡a‰ ÔÓ ÁwiÂ1, שיעקב השבוע בפרשת מסופר  «ƒ«ƒ«»¿»ƒ¿»

ומפורט  כמפורש ועוד , רחלים תיישים, (עזים, בידו " הבא "מן  לקח אבינו 

Êa‰בתורה) ‡Óe הדברים של  הפנימית המשמעות Îe‡a‰אודות ¿…»»∆«¬»
ÌÈÒt„p‰ ˙e„ÈÒÁ ÈÓ‡Óa2C‡ÏÎÈa‰ „Á‡a Ì‚Â של , כרכים ¿«¬»≈¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿«««ƒ¿»

ֿ יד  בכתב e‡ˆiLחסידות (∆»¿
ÈeÏÈ‚Ï ‰BÁ‡Ï3 שהיו לאחר  »«¬»¿ƒ

ברוסיה), (כנראה «∆ÏkLנסתרים
ÌB˜ÓaL) ˙BlÙz‰Â ˙Baw‰«»¿»¿«¿ƒ∆ƒ¿

Ìe˜z ˙Ba˜4 בית שחרב לאחר  »¿»ƒ¿
התפילות  את חכמים תקנו  המקדש

לקרבנות  ÌLaכתחליף ÌÈ‡˜ (ƒ¿»ƒ¿≈
‰ÁÓ שיתבאר וכפי  מתנה, מלשון  ƒ¿»

פנימיות  פי  על  לכך  הסיבה להלן 

העניינים.

˙„BÚ ‰p‰c ,c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿ƒ≈¬«
˙„BÚ ÔÎÂ ,˙Baw‰«»¿»¿≈¬«
‰hÓlÓ ‰„BÚ ‡È‰ ,‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¬»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ האדם של  התקרבות כלומר  ¿«¿»
האדם  מצד  התעוררות ידי  על  לאלוקות

להתקרב  ורוצה למטה הנמצא

למעלה. ÏÚÓ˙לאלוקות, Úe„iÎÂ¿«»««¬«
,(˙Ba˜Â) ‰lÙz‰ ˙„BÚ¬««¿ƒ»¿»¿»

שלה B˙c‰היתרון  ‰„BÚ‰ ÏÚ«»¬»¿»
dÈÚ ‰BzL ,˙BˆÓeƒ¿∆»ƒ¿»»

‰ÎLÓ‰ אלוקי אור  של  והתגלות «¿»»
‰ÏÚÓlÓמאלוקות‰hÓÏ אל ƒ¿«¿»¿«»

והעולם, ‰È‡האדם ‰Bz‰ Èkƒ«»ƒ
,‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ חכמה »¿»∆«»»

עליונה, ‰Bz‰אלוקית „eÓÈÏÂ¿ƒ«»
B˙zÓ‡Ï Ì„‡‰ ÏL של לאמיתו  ∆»»»«¬ƒ»

נראה) זה אין  חוץ שכלפי  (אף דבר 

ÈBLÏ ÔÚz"c ÔÙB‡a ‰Ê È‰¬≈∆¿∆¿««¿ƒ
האדם ֿ E˙Ó‡5"של  הקדוש של  ƒ¿»∆
ֿ הוא, ÊBÁÂהאדם Lברוך  ‰BÚ ∆∆¿≈

‰"aw‰ ÏL ÂÈc ÏÚ ואינו «¿»»∆«»»
משלו . דברים BˆÓ˙אומר  eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒ¿

,Ô˙B‡ Ìi˜È Ì„‡‰L Ô˜ÈÚL∆ƒ»»∆»»»¿«≈»
את  ביטוי  לידי  מביאות המצוות כן  ואם

מכל  למטה, האדם של  מעשיו  חשיבות

כי  למטה מלמעלה המשכה הוא המצוות עניין  גם ‰BÚ„‰ֿ מקום È‰¬≈»¬»
‰Êa המצוות Ìi˜Ïבקיום ‡È‰ בפועל ‰aw"‰,לבצע ‰evL c »∆ƒ¿«≈»»∆ƒ»«»»

BÓˆÚÓ ‰NÚÈ Ì„‡‰ Ì‡ Ï‡האישית ˆe‰מיוזמתו  ‡lL c ¬»ƒ»»»«¬∆≈«¿»»∆…ƒ»
'‰ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï BLÁÈÂ ,‰"aw‰ נצטווה שלא זה מעשה באמצעות «»»¿«¿¿«≈ƒ¿«

ÏÚעליו , BÚ ‡e‰ È‰ איסור ¬≈≈«
ÛÈÒBz"התורה Ïa" להוסיף שלא «ƒ

ה'. שציווה המצוות על  »Œ‰Óמעצמנו 
‰ÊŒCcŒÏÚÂ) ‰lÙz ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ»¿«∆∆∆

dÈÚ (˙Ba˜ מלמעלה' איננו  »¿»ƒ¿»»
אלא  Lwe˙למטה' ˙lÙz ‡e‰¿ƒ««»«

‡È‰Â ,Ì„‡‰ ובקשה ÏÚתפילה »»»¿ƒ«
BÏ ÌÈÒÁL ÌÈÈÚ‰ ֿ שהקדוש »ƒ¿»ƒ∆¬≈ƒ

כן  ואם משאלותיו , את ימלא ֿ הוא ברוך 

למעלה'. 'מלמטה הוא »¿ŒÛ‡Âתוכנה
‡È‰ ‰lÙz ÌbL ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿ƒ»ƒ

,‰ÂˆÓ היבט יש בתפילה גם כן  ואם ƒ¿»
ֿ מקום של  מכל  למטה', 'מלמעלה

BÊ ‰ÂˆÓ ÏL dÈÚ È‰6 ¬≈ƒ¿»»∆ƒ¿»
-מ  התפילה LwÈצוות Ì„‡‰L∆»»»¿«≈

ֿ הוא  ֿ ברוך  ‰ÌÈÈÚמהקדוש ÏÚ«»ƒ¿»ƒ
‡È‰ ‰lÙzL ÔÂÈÎÂ .BlL∆¿≈»∆¿ƒ»ƒ
LÈ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰„BÚ¬»ƒ¿«»¿«¿»≈
EÈ„È ‰NÚÓÏ"c ‰ÏÚn‰ da»««¬»ƒ¿«¬≈»∆

"ÛBÒÎz7, הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ƒ¿
ולפעולות  לבקשות כביכול , מתאווה,

שהם  למרות התחתונים הנבראים של 

לתת  ביכולתם אין  ולכאורה ידיו  מעשה

מאומה, ‰È‡לו  È‰ ÔÎlL∆»≈¬≈ƒ
˙BÈהתפילה  ‰ÏÚÓÏ ˙ÚbÓ«««¿«¿»≈

‰ÎLÓ‰‰ ˙„BÚ L‡Ó≈¬∆¬«««¿»»
«¿»¿ÏÚÓlnL∆ƒ‰האלוקית וההתגלות 
‰hÓÏ.ומצות תורה ידי  על  הנפעלת ¿«»
ÔÎÏÂ היא התפילה שעבודת מאחר  ¿»≈

למעלה  Ïkמלמטה ˙B‡˜ƒ¿»»
˙BlÙz‰ בלבד מנחה תפילת רק ולא «¿ƒ

˙BÈz ÈL‡ ,‰ÁÓ ÌLa¿≈ƒ¿»»≈≈
'‰ 'Á Ô"Ó8 Ô"Ó :BLeÈÙe ,≈

‰hÓlÓ 'ÔÈ˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ את מסמלים ונקבה זכר  ¿«¿»
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כללי   מפתח   

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

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

    חה גו'ויקח מן הבא בידו מה "מאמר ד  ) ג

 ה   ..................    ה " כה'תש , כסלו "זט,  וישלח  בת פרשת ש

 י  ..........................  א"י, ה'תשסלוכ יו"ד, מכתב  )ד

  , וישלח בת פרשתשיחת ש  )ה

 יא  ....................................  , ה'תשכ"הכסלו "זט

 כה  ...........  א  , טוך כר וישלחפרשת ות שיח-לקוטי  )ו

 אל  .  ב  ,טוכרך  י"ט כסלו-וישלח' פ – חותשי-יטולק  )ז

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

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

 לט  ............  וישלח פרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ט

  מ  ..........  וישלח פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

 ו ע  ...............  וישלח פרשת לשבוע תהלים  ורישיע  )יא

    ה)(מוגהתיא  רפבס יםרשיעו  )יב

 זע  ....................................  וישלח פרשת לשבוע  

 פט  ...........  וישלח פרשת לשבוע ם" וי םהיו "ח לו  ) יג

 בצ  .........................  ם "מברב וןילע יתמיו כהלה  )יד

 ם "מבר ירו עיש

 צה   .........  וישלח פרשת לשבוע  ,םולים קיר' פג –  )טו

 עג ק  ........  וישלח פרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טז

 רא  ............  וישלח פרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )יז

  ובים ם וכתיביא  ) יח

 רז  ......................................  ז פרק  חמיה  ,ג יפרק  יחזקאל

  וםבול ים/טזבימסכת  –משיות   )יט

 טר  ..................................................  אור קהתי יב

 זיר  ...........................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כ

 

  ביאורים עם  תעית תמסכ  )כא

 חיר  .................................................  ח  ףד עד ב ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 ומר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  ) כג

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

    וישלח יעקב מלאכים אור הרתו  )כד

 ט מר  ................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כה

 אר  ..............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כו

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

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

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   )כח

 ור  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כט

 זר  ..............................................  ''צוהריידמו''ר מא

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

 סגר  .............................................  צ'י' ירה מו ראדמו''

 סדר...........................................  ג פפרק  כרוותזה ספר  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 סזר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 סחר  ................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

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

 ח רע  ....................  וישלח פרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לה

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



ו     

ח ' למעלה , מ ּלמ ּטה  נּוקבין' 'מין העלאת  - ְְְְֲִִִַַַַַָָָמ "ן

ׁשּלמעלה  ה ּׁשמיני ּבּמּזל  ׁשּמּגעת  -ְְְִִֶֶַַַַַַַָָ

ּתּתאה , ּבה ' נמ ׁש ּומ ּׁשם  - ה ' ְְְְְִִִֵַַָָָָמה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ׁשעל ֿ ה ּנבראים , ּומק ֹור  ׁשר ׁש ה ּמלכ ּות , ְְְְִִִֶֶַַַַַָֹספירת 

עד  ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  יּומ ׁש ְְְְֲִִִַַָָָָָָיד ּה

ה ּגׁשמית  ּומבר 9ל 'ע ׂשּיה ' ח ֹולים  ר ֹופא  להיֹות  , ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

וכ ּו'. ְִַָה ּׁשנים 

נקרא ֹות p‰Â‰ב ) ה ּתפ ּלֹות  ׁשּכל  ֿ ּפי ֿ על  אף  ¿ƒ≈ְְִִִֶַַַָָ

ׁשּתפ ּלת  מ ּזה  הרי מנחה , ְְְֲִִִֵֵֶֶַָּבׁשם 

מנחה  נקראת  ּבפרט  ׁשעקר 10ה ּמנחה  מ ּובן, , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ּובמילא  למעלה , מ ּלמ ּטה  [העלאה  ּדמנחה  ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָהענין

עד  מה ׁשּתל ׁשל ּות  ׁשּלמעלה  הא ֹור  המ ׁשכת  ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָּגם 

ולכן  ּדוקא . מנחה  ּבתפ ּלת  ה ּוא  מ ּטה ] ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָלמ ּטה 

ז"ל  חכמינּו זהיר 11אמר ּו אדם  יהא  לע ֹולם  ְְְֲִֵֵַָָָָָָ

א ּלא  נענה  לא  אל ּיה ּו ׁשהרי ה ּמנחה , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבתפ ּלת 

ה ּמנחה  ּתפ ּלת 12ּבתפ ּלת  ּדה ּנה  ּבזה , וה ּבא ּור  . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

נע ׂשה  ׁשהאדם  ק ֹודם  ה ּיֹום , ּבתחלת  היא  ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשחרית 

היא  ערבית  ּותפ ּלת  הע ֹולם . ּבעניני  וטר ּוד  ְְְְְְִִִִֵַַָָָָעס ּוק 

הע ֹולם . מעניני יצא  ׁשּכבר  לאחרי ה ּיֹום , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּבס ֹוף 

(קאך ) ה ּלהט  ּבאמצע  ּבאה  מנחה  ּתפ ּלת  ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָאבל 

ֿ ה ּזה  ע ֹולם  העסקים 13ּבעניני על  ה ּבט  ּומ ּבלי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

מהם  עצמ ֹו את  מנּתק  ה ּוא  הרי כ ּו', ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָוה ּטרד ֹות 

מנחה  עקר 14ּומת ּפּלל  היא  זֹו עב ֹודה  ולכן . ְְְֲִִִִֵֵַַָָָ

נּוקבין'. 'מין ּדהעלאת  ְְְֲִִִַַַָָָהענין

e‰ÊÂׁש ה ּטעם  (ועד ּגם  ּדע ֹות  יׁש מנחה  ּבתפ ּלת  ¿∆ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ

ּכנגד  (לא  ׁשהיא  למע ׂשה ) ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָֹלהלכה 

ּכנגד  א ּלא ) וערבית , ׁשחרית  ּתפ ּלת  ּכמ ֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָקר ּבנֹות ,

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו קטרת 15קט ֹורת , ּתפ ּלתי ּתּכֹון ְְְְִִִֶֶֶָָֹ
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בפע "ח ).9) מ "ש להבין רד"ה קו"א תניא (ראה הגשמיות תרכ"ז.10)לשנות לפניהם עבר והוא רד"ה ג"כ ברכות 11)ראה

ב . אלי '12)ו, הנה ומ "מ  כן, הוא ושחרית ערבית בתפלת דאף  ס "ל יצחק  בר נחמן ורב  יוחנן ר' הנה שם, דבגמרא "והגם

לעולם  (רד"ה וערבית" דשחרית התפילות על ומדריגה במעלה גבוהה היא מנחה דתפילת מובן דמזה המנחה, בתפילת נענה

.24 הערה להלן וראה שמה)). ע ' תרצ "א בסה"מ  לאח "ז (נדפס  טו קונטרס  - תרצ "א אדם תפילת 13)יהא - בעולם וגם

א). רלה, וישלח  (אוה"ת יותר ההסתר על מורה שזה פנה, כבר שהשמש בזמן היא לעולם 14)המנחה סד"ה שם. אוה"ת

שנב ). ע ' תרצ "א (סה"מ  תרצ "א ב .15)יהא קמא, תהלים

    
הם  נקביים' 'מים ולכן  מלמטה, וקבלה למטה מלמעלה השפעה של  המושגים

המשפיע), אל  למעלה להתקרב המקבל , מצד  מלמטה, התעוררות 'Á
˙ÚbnL ונוגעת ‰ÈÈÓMשעולה Ïfna מידת הרחמים, מידות י "ג  מתוך  ∆«««««»«¿ƒƒ

חסד " eÏLÏzL‰Ó˙"נוצר  ‰ÏÚÓlL עליון אלוקי  באור  הקשורה ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ב'סדר  הנמשך  מהאור  שלמעלה

לדרגה, מדרגה מסודר  ‰'השתלשלות'
ÌMÓe  זה עליון  CLÓממקור  ƒ»ƒ¿»

ויורד  האלוקי  zz‡‰האור  '‰a¿«»»
היא  בשם התחתונה, השנייה ה' האות

‰eÎÏn˙הוי "ה, ˙ÈÙÒ האחרונה ¿ƒ«««¿
מבין  הספירות,והתחתונה ∆…LLעשר 

,ÌÈ‡p‰ B˜Óe והירידה ¿«ƒ¿»ƒ
האור  של  לספירת וההמשכה האלוקי 

כדי  היא ««»∆d„ÈŒÏÚLהמלכות
CLÓeÈ למטה BÓÏBÚa˙האור  ¿«¿»

,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa שלוש ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
שיש  התחתונים הרוחניים העולמות

מוגדרים בהם  נבראים של  מציאות

˙ÈÓLb‰ '‰iNÚ'Ï „Ú9 החלק ««¬ƒ»««¿ƒ
של  שהוא התחתון  העשייה עולם

ההשפעה  וכך  הגשמי , הזה עולם

באה  למטה גם מלמעלה ביטוי  לידי 

ÌÈÏBÁבגשמיות  ‡ÙB ˙BÈ‰Ïƒ¿≈ƒ
ÌÈM‰ CÓe שמבקשים כפי  ¿»≈«»ƒ

ֿ עשרה  שמונה ¿eÎÂ'.בתפילת
ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰Â (¿ƒ≈««ƒ∆»

˙BlÙz‰,וערבית שחרית תפילת גם «¿ƒ
מנחה  תפילת רק «¿B‡˜ƒ˙ולא

‰fÓ È‰ ,‰ÁÓ ÌLa¿≈ƒ¿»¬≈ƒ∆
ËÙa ‰Án‰ ˙lÙzL במיוחד ∆¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿»

‰ÁÓ ˙‡˜10˜ÚL ,ÔeÓ , ƒ¿≈ƒ¿»»∆ƒ«
‰‡ÏÚ‰] ‰ÁÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿»«¬»»
Ìb ‡ÏÈÓe ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿≈»«
‰ÏÚÓlL B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆¿«¿»
‰hÓÏ „Ú ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿«¿«»

‰hÓ כיצד בפרטיות לעיל  כמבואר  «»
המילה  של  באותיות נרמז  הקרבן 

ÁÓ‰"מנחה" ˙lÙ˙a ‡e‰ [ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ï"Ê eÈÓÎÁ eÓ‡ ÔÎÏÂ .‡˜Âc11È‰Ê Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ «¿»¿»≈»¿¬»≈«¿»¿≈»»»ƒ
lÙ˙a˙במיוחד  ‡l‡ ‰Ú ‡Ï e‰iÏ‡ È‰L ,‰Án‰ ˙lÙ˙aƒ¿ƒ««ƒ¿»∆¬≈≈ƒ»…«¬»∆»ƒ¿ƒ«

‰Án‰12 את להוכיח ביקש הנביא שאליהו  מלכים) (בספר  בתנ "ך  כמסופר  «ƒ¿»
פר האמת  יביאו  הבעל  שנביאי  ידי  על  ה'בעל ' נביאי  לעומת בה' שבאמונה

תרד  היכן  יראו  וכולם פר  יביא  והוא

המנחה  בעלות "ויהי  השמים מן  האש

ה' אל  והתפלל  אליהו ...", ויגש

ותאכל  ה' אש "ותפול  נענתה ותפילתו 

העולה...". את

,‰Êa e‡a‰Â המיוחדת במעלתה ¿«≈»∆
מנחה, תפילת lÙz˙של  ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«

,ÌBi‰ ˙ÏÁ˙a ‡È‰ ˙ÈÁL«¬ƒƒƒ¿ƒ««
˜eÒÚ ‰NÚ Ì„‡‰L Ì„B˜∆∆»»»«¬∆»

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa „eËÂ קל ויותר ¿»¿ƒ¿¿≈»»
כראוי . להתפלל  ÈÚ˙לו  ˙lÙ˙e¿ƒ««¿ƒ

ÈÁ‡Ï ,ÌBi‰ ÛBÒa ‡È‰ƒ¿«¿«¬≈
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚÓ ‡ˆÈ kL∆¿»»»≈ƒ¿¿≈»»

כך . כל  טרוד  אינו  lÙz˙ושוב Ï‡¬»¿ƒ«
Ë‰l‰ ÚˆÓ‡a ‰‡a ‰ÁÓƒ¿»»»¿∆¿««««

Í‡˜) והתלהבותŒÌÏBÚ ÈÈÚa ( »¿ƒ¿¿≈»
‰f‰13ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓe , «∆ƒ¿ƒ«≈«

È‰ ,'eÎ ˙B„h‰Â ÌÈ˜ÒÚ‰»¬»ƒ¿«¿»¬≈
Ì‰Ó BÓˆÚ ˙‡ ˜zÓ ‡e‰¿«≈∆«¿≈∆

‰ÁÓ Ïlt˙Óe14 יש ולכן  ƒ¿«≈ƒ¿»
תפילות  על  יתרון  מנחה לתפילת

וערבית. BÊשחרית ‰„BÚ ÔÎÏÂ¿»≈¬»
במאמץ שכדי  צורך  יש אותה לעבוד 

‰ÔÈÚמיוחד  ˜Ú ‡È‰ƒƒ«»ƒ¿»
'ÔÈ˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰c¿«¬»««ƒ¿ƒ
עצמו . האדם מצד  מלמטה, התעוררות

˙lÙ˙aL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆ƒ¿ƒ«
„ÚÂ) ˙BÚc LÈ ‰ÁÓ כך כדי  ƒ¿»≈≈¿«

ביטוי  יש אלו  ««¬»ÎÏ‰Ï‰שלדעות
„‚k ‡Ï) ‡È‰L (‰NÚÓÏ¿«¬∆∆ƒ…¿∆∆
ÈÁL ˙lÙz BÓk ,˙Ba˜˙ »¿»¿¿ƒ««¬ƒ

,˙BË˜ „‚k (‡l‡ ,˙ÈÚÂ¿«¿ƒ∆»¿∆∆¿∆
e˙kL BÓÎe15 בפסוק בתהילים, ¿∆»

תפילת  לפני  אומרים נוסחאות שלכמה
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ז      

ערב  מנחת  ּכּפי מ ׂשאת  ּבזה ,16לפני והענין . ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבכ ּמה  ה ּוא  ּוקט ֹורת  קר ּבנֹות  ּבין החיל ּוק  ְְְְִִֵֵֶַַָָָּדה ּנה 

ּומהם  רק 17ענינים , ּבאים  ה ּקר ּבנֹות  ׁשּכל  : ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

מה ֿ ֿ ידם , על  ׁשּמת ּבררים  טה ֹורים  ְְְְִִִִִֶַַָָָָמ ּדברים 

טמאים  ּדברים  ּגם  היּו ּבּקט ֹורת  ֿ ּכן ,18ּׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ה ּטמא ֹות  קליּפֹות  ׁשל ׁש ּביר ּור  ענין .19ׁשּזה ּו ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

מ ּקר ּבנֹות  למעלה  ה ּקט ֹורת  מ ּגעת  זה  ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָּומ ּטעם 

ּבזה  זה  ּתל ּויים  הענינים  ׁשׁשני לעיל  ).20(וכ ּנזּכר  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּכמ ֹו אכילה , ּבׁשם  קר ּבנֹות  נקראים  ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָולכן

-21ׁשּכת ּוב  ּוקט ֹורת  לא ּׁשי, לחמי קר ּבני את  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

ּבּנפ ׁש ּמּגיע  ׁשריח  ריח , למעלה 22(רק ) ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּבכ ּמה  ּכמבאר  למעלה , ּגם  ה ּוא  וכן ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹמהאכילה ,

ּגם  מ ּובנת  האכילה  על  הריח  ּומעלת  ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָמק ֹומ ֹות .

לחיצ ֹונּיּות  ׁשער  ׁשה ּוא  ּבּפה , היא  ׁשאכילה  ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָמ ּזה 

ׁשער  ׁשה ּוא  ּבח ֹוטם , ה ּוא  וריח  ְִֵֶֶַַַַַה ּמֹוחין,

ה ּמֹוחין  על 23לפנימ ּיּות  ׁשּגם  ֿ ּפי ֿ על  ואף  . ְְִִִִִֶַַַַַ

נאמר  ׁשּקר ּבנֹות 21קר ּבנֹות  [ּדכיון ניחחי ריח  ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

נּוקבין', 'מין העלאת  ה ּוא  ענינם  ְְְֲִִִִַַַָָָָּבכלל ּות 

ריח  ׁשל  ענין הם  לכן מנחה , ּבׁשם  ],24ונקראים  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבר  ריח ה ּנה  מדרג ֹות , ּכּמה  יׁש ּגּופא  יח  ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָ
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כמר 16) (או) כמר דעבד ואסיקנא ג'. אות פ "ג תפלה הל' מיימוני  הגהות וראה ה"א. פ "ד ברכות ירושלמי  - יוסי  ר' דעת

ס "ד). הנ"ל עבר והוא (ד"ה הבחי ' ב ' במנחה יש כי  רלג), ר"ס  או"ח  (שו"ע  בסופו.17)עבד יו"כ שער עט "ר בכ"ז ראה

ואילך. סי "א תרנ"ז כחתן והוא ד"ה ב . רלז, פרשתנו שם ב . קנב , תולדות כמ "ש 18)אוה"ת ידוע , חי ' של דם שהוא המור

א. צט , מג"א תו"א סרי "ו. טואו"ח  וראה ה"ד). פ "ב  (ושם ה"ג פ "א המקדש כלי  הל' כחתן 19)הרמב "ם והוא בד"ה כ"ה

שם). תולדות מאוה"ת (ולהעיר סט "ו ממשכת 20)תרנ"ז היא מנוגה, שלמטה מגקה"ט  היא שבה מ "ן שהעלאת דלהיות

דמנחה  השייכות וזוהי  קרבנות. על אדומה פרה מעלת בענין סכ"ח  באגה"ק  המבואר וע "ד "ונוצר". השמיני  מזל מבחי '

סע "ב . רלה, פרשתנו אוה"ת וראה לקטורת. כנ"ל) השמיני , למזל ב .21)(מ "ן כח , שריח 22)פינחס  ב ) מג, (ברכות וכמרז"ל

שערי גם וראה ססי "א. כחתן והוא (ד"ה בגוף  מהתלבשות שלמע ' הנשמה עצם בחי ' והוא ממנו. נהנית שהנשמה דבר הוא

וסכ"ה). סי "ג בכסלו בכ"ה ד"ה לו 23)אורה ויאמר וד"ה תשי "א ידו והניף  ד"ה ואילך. תמח  ע ' ח "א תער"ב  המשך ראה

ע ' תשכ"ב  (סה"מ  תשכ"ב  ההוא ביום והי ' ד"ה סו). ע ' ואילך. נח  ע ' תשי "א (סה"מ  תשי "א בדא"פ 24)רכט ).יהונתן וי "ל

בהם  גם כי  - אחרים) מפסוקים שנלמדים (הגם שחרית" תפלת "אף  ערבית", בתפלת "אף  שם: בברכות שאמרו מה שזהו

מנחה. בשם נקראות התפילות שכל וכנ"ל (דמנחה). הריח  מעלת (בכללות) ישנה

    
במנחה  ֿ עשרה Ètkשמונה ˙‡NÓ EÈÙÏ ˙Ë˜ È˙lÙz ÔBkzƒ¿ƒ»ƒ¿…∆¿»∆«¿«««

Ú ˙ÁÓ16 תפילת של  המיוחדת השייכות מהי  ומפרט שממשיך  וכפי  ƒ¿«»∆
הקטורת. ועבודת ‰eÏÈÁ˜מנחה ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ההבדלÔÈa ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ≈

Ì‰Óe ,ÌÈÈÚ ‰nÎa ‡e‰ ˙BË˜e ˙Ba˜17ÏkL : »¿»¿∆¿«»ƒ¿»ƒ≈∆∆»
ÌÈcÓ ˜ ÌÈ‡a ˙Baw‰«»¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ

ÌÈB‰Ë מן דברים או  חיים בעלי  ¿ƒ
הכשרים  לאכילה הצומח

Ì„ÈŒÏÚ ÌÈa˙nL ידי שעל  ∆ƒ¿»¿ƒ«»»
מהרע  נפרד  שבהם הטוב והם הקרבתם

לקדושה, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óעולים
ÌÈc Ìb eÈ‰ ˙BËwa«¿∆»«¿»ƒ

ÌÈ‡ÓË18,באכילה האסורים ¿≈ƒ
eÈa ÔÈÚ e‰fL של והעלאה ∆∆ƒ¿«≈

˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ LÏL19 »…¿ƒ«¿≈
מקור  שהם טוב בהם שאין  לגמרי 

האסורים, הדברים של  החיות ושורש

של  החיות ושורש שמקור  בעוד 

מקליפה  הוא המותרים הדברים

כי  אור , לשון  נוגה', 'קליפת הנקראת

טוב. גם בה Ê‰מעורב ÌÚhÓeƒ««∆
˙BËw‰ ˙ÚbÓ'ו 'נוגעת עולה ««««¿∆

שהיא  בבחינה באלוקות למעלה

kÊpÎÂ) ˙BawÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿»¿«ƒ¿»
ÌÈÈeÏz ÌÈÈÚ‰ ÈLL ÏÈÚÏ¿≈∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ

‰Êa ‰Ê20 שהקטורת משום ודווקא ∆»∆
גם האסורים מכילה נחותים דברים

לתוספת  גורמת זו  העלאה באכילה,

ויתרון  ÌÈ‡˜מעלה ÔÎÏÂ .(¿»≈ƒ¿»ƒ
BÓk ,‰ÏÈÎ‡ ÌLa ˙Ba»̃¿»¿≈¬ƒ»¿

e˙kL21ÈÓÁÏ Èa˜ והמזון ‡˙ המאכל  עיקר  הוא ÈM‡Ï,ו 'לחם' ∆»∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«
ÁÈL ,ÁÈ (˜)  ˙BË˜e שני אמנם מצד  אבל  מזין  ÚÈbnלא ¿∆«≈«∆≈««ƒ«

LÙpa22‡Ók ,‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ ,‰ÏÈÎ‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ «∆∆¿«¿»≈»¬ƒ»¿≈«¿«¿»«¿…»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa יותר לבחינה עולה מנחה) תפילת של  (עניינה שהקטורת ¿«»¿
הקרבנות). כנגד  הן  האחרות (שהתפילות מהקרבנות יתרון ÏÚÓe˙נעלית «¬«

,‰ta ‡È‰ ‰ÏÈÎ‡L ‰fÓ Ìb ˙eÓ ‰ÏÈÎ‡‰ ÏÚ ÁÈ‰»≈««»¬ƒ»∆∆«ƒ∆∆¬ƒ»ƒ«∆
ÚL ‡e‰L להגיע ‰e‡כניסה ÁÈÂ ,ÔÈÁBn‰ ˙eiBˆÈÁÏ ∆««¿ƒƒ«ƒ¿≈«

ÚL ‡e‰L ,ÌËBÁa להיכנס «∆∆««
דרכו  eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ˙ולהגיע

ÔÈÁBn‰23' ב'המשך כמבואר  «ƒ
הבחיי  ..." הרש"ב: לאדמו "ר  תער "ב

כלי  הוא דהחוטם וייצר  פסוק על  כתב

היא  ומשם נכנסת היא דמשם לנשמה

מפולת  עליו  שנפל  מי  ולכן  יוצאת,

חוטמו  עד  אותו  לבדוק צריכים

א, עמוד  פ"ה דף יומא בגמרא כדאיתא

מכל  בלבו , ניכר  אינו  החיות אם דגם

בחוטם  חיות שיש להיות יכול  ֿ מקום

שזהו  לומר  ויש שם... רש"י  וכדפירש

המוחין ... שער  הוא שהחוטם לפי 

הדבור  שהרי  המוחין , עצמיות בחינת

התגלות  שכל  המוחין  שער  כן  גם הוא

שזהו  רק הדיבור , ֿ ידי  על  היא שכל 

הוא  גלוי  דשכל  וכידוע השכל  חיצוניות

מה  כן  ואם כו ', החכמה מחיצוניות

היינו  המוחין  שער  הוא שהחוטם

המוחין ...". עצמות בחינת

˙Ba˜ ÏÚ ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆««»¿»
Ó‡21ÔÂÈÎc] ÈÁÁÈ ÁÈ ∆¡«≈«ƒ…ƒ¿≈»

‡e‰ ÌÈÚ ˙eÏÏÎa ˙BawL∆»¿»ƒ¿»ƒ¿»»
,'ÔÈ˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ
ÔÎÏ ,‰ÁÓ ÌLa ÌÈ‡˜Â¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»»≈

ו 'מזון ' 'לחם' כמו  הם שהקרבנות לכך  ÁÈבנוסף ÏL ÔÈÚ Ì‰24,[ ≈ƒ¿»∆≈«
במה  כן  (תפילות ואם הקרבנות על  מנחה) (תפילת הקטורת מעלת מתבטאת

וערבית) Ùeb‡שחרית ÁÈa ‰p‰ עצמוÁÈ ,˙B‚„Ó ‰nk LÈ ƒ≈¿≈«»≈«»«¿≈≈«
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ח     

ׁשּבהיכל )25ּדקר ּבנֹות  ה ּׁשנה , (ּדכל  ּדקט ֹורת  ריח  , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּדקט ֹורת  וריח  ׁשּבח ֹוטם , הימני ל ּנקב  ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּׁשּי

ל ּנקב  ׁשּׁשּי ֿ ה ּקד ׁשים ) ׁשּבקד ׁש ֿ ה ּכּפּורים , ְְֳִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ(ּדיֹום 

.26ה ּׂשמאלי  ְִַָ

מנחה e‰ÊÂג ) ּביד ֹו ה ּבא  מן וּיּקח  ּׁשּכת ּוב  מה  ¿∆ְְִִִֶַַַַָָָָ

ׁשּׁשלח  ה ּמנחה  ּדה ּנה , אחיו. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָלע ׂשו

נּוקבין' 'מין העלאת  ענינּה - לע ׂשו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹיעקב 

ּבׁשר ׁשֹו), ׁשה ּוא  ּכמ ֹו (לע ׂשו ה ּתה ּו ע ֹולם  ְְְְְִִֵֶַַָָָֹלבחינת 

(ּדלא  טמא ֹות  ּבהמ ֹות  ּגם  זֹו ּבמנחה  היּו ְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹׁשּלכן

טה ֹור ֹות  מ ּבהמ ֹות  ׁשהיּו ּד'ּתק ּון' קר ּבנֹות  ְְְְְִִֵֶָָָּכמ ֹו

ּכמעלת 27ּדוקא ) להיֹות ּה מנחה , נקראת  ולכן . ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

וערבית , ׁשחרית  ּתפ ּלֹות  על  מנחה  ְְְְְֲִִִִִַַַַָּתפ ּלת 

קר ּבנֹות . על  קט ֹורת  ְְְֲֶַַַָָּוכמעלת 

ׁשּזה BÚÂ„ד ) ה ּיד ּוע  ּובהק ּדים  ּבזה , ענין ¿ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

רק  ה ּוא  ה ּבכ ֹור , ה ּוא  (ּתה ּו) ְֵֶַַָֹׁשע ׂשו

ה ּוא  יעקב  ה ּנה  ּבפנימ ּיּות  אבל  ְְֲֲִִִִִִֵַָֹּבחיצ ֹונּיּות ,

ּב'ת ֹורה 28ה ּבכ ֹור  ה ּלׁשֹון ּדּיּוק  לבאר  יׁש ּובזה  . ְְְִֵֵֶַַָָָָ

ה ּפס ּוק 29א ֹור ' מלאכים 30על  יעקב  וּיׁשלח  ְְֲִִַַַַַַָָֹ

מ ּמּנּו ׁשּלמעלה  ּבחינה  אל  מ ּמׁש, "לפניו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָלפניו,

ּדתה ּו". קדמאין מלכין ּבחינת  כ ּו' ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹּבמדרגה 

ה ּזקן  אדמ ֹו"ר  ּבל ׁשֹון ה ּכּונה  ּבפ ׁשט ּות  ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָּדה ּנה ,

ׁשּיעקב  הינּו, למע ּלּיּותא , היא  מ ּמׁש" ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹ"לפניו

אליו  ּבׁשוה  ׁשהיא  ל ּבחינה  לא  מלאכים  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשלח 

ׁשּלמעלה  ל ּבחינה  "לפניו", א ּלא  ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּבמדרגה ,
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המאכל.25) ריח  ע "ד הוא שבקרבנות שריח  סי "א, כחתן והוא ובד"ה בכסלו, בכ"ה ד"ה אורה שערי  בעט "ר, ראה 26)ראה

רדע "ת  ושלאחריו ה' וירח  ד"ה בארוכה ראה בפנים בהמובא - דחיין. חיין נוקבא ומחד חיין נוקבא מחד ב : קל, זח "ג

הבושם  וריח  אתכפיא), בהאו"פ , מוסיף  (האו"מ  הנפש חיות מחזק  המאכל דריח  ושם, ואילך). תלו ע ' ח "א תער"ב  (המשך

לכאורה, י "ל ועפ "ז תשובה. ו(דיוהכ"פ ) רעו"ד אתהפכא), יחידה, גם או חי ' האו"מ , (גילוי  חדש חיות וממשיך משיב 

עוד  - השמאלי. בנקב  וזה הימני  בנקב  שזה - ודקטורת החוטם) ע "י  צ "ל הוא (שגם דקרבנות דריח  החילוק  דבכללות,

ואילך). סב  ע ' ח "א תקס "ב  הזקן אדמו"ר (מאמרי  תקס "ב  והריחו בד"ה ריח  א.27)מענין כו, א. כה, פרשתנו תו"ח 28)תו"א

עת"ר. השמע "צ  ביום ד"ה מט . ע ' לתניא והערות קיצורים ואילך. ב  רלא, אוה"ת ואילך. ד מג, כד,29)פרשתנו פרשתנו

פרשתנו.30)רע "ג. ריש

    
˙Ba˜c25ÏÎÈ‰aL ,‰M‰ ÏÎc) ˙BË˜c ÁÈ שהיו , ¿»¿»≈«ƒ¿∆¿»«»»∆«≈»

המקדש  שבבית בהיכל  הנמצא הקטורת מזבח על  ˜pÏמקריבים CiML (∆«»«∆∆
ŒL„˜aL ,ÌÈetk‰ŒÌBÈc) ˙BË˜c ÁÈÂ ,ÌËBÁaL ÈÓÈ‰«¿»ƒ∆«∆¿≈«ƒ¿∆¿«ƒƒ∆¿…∆

ÈÏ‡ÓO‰ ˜pÏ CiML (ÌÈL„w‰26 שם תער "ב ב'המשך ' כמובא «√»ƒ∆«»«∆∆«¿»ƒ
יש  שבחוטם הימני  שמהנקב מהזוהר 

יש  השמאלי  ומהנקב "חיין " המשכת

..." ומבאר : דחיין " "חיין  המשכת

המוחין  עצמיות שער  הוא והחוטם

ממש  הנשמה עצם וחבור  קישור  דשם

ב' בזה יש משם ההמשכה אמנם כו '.

כו ', דחיין  וחיין  חיין  והן  מדריגות

הימני ... שבנקב חיין  ובחינת

את  להחיות הנפש חיות כללות גילוי 

שהוא  הנשימה ענין  וזהו  כו ', הגוף

בא  מהמוח דהחיות החיות... הוראת

עם  הדם שולח והלב שבו  בדם בלב

החיות  שזהו  האברים לכל  החיות

חיין  הוא השמאלי  נקב אמנם פנימי ...

בעצם  ממש הנשמה מעצם שזהו  דחיין 

עצמות  בבחינת התקשרותה

המוחין ...".

e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ אבינו ‚) ביעקב ¿∆«∆»
‰ÁÓ B„Èa ‡a‰ ÔÓ ÁwiÂ«ƒ«ƒ«»¿»ƒ¿»
‰Án‰ ,‰p‰c .ÂÈÁ‡ ÂNÚÏ¿≈»»ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»
dÈÚ  ÂNÚÏ ˜ÚÈ ÁÏML∆»««¬…¿≈»ƒ¿»»

'ÔÈ˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ מלמטה «¬»««ƒ¿ƒ
עד  ‰e‰zלמעלה ÌÏBÚ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«»«…

העולמות  וחסידות, בקבלה כמבואר 

'סדר  עם הנוכחית, במתכונתם

ועשר  ומסודר  הדרגתי  השתלשלות'

מלובשים  שלהם שהאורות ספירות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך 

'עולם  קדם ול 'תיקון ' התיקון '. 'עולם

וכלים  מרובים אורות היו  בו  התוהו '

ואלוקות  קדושה ניצוצות של  ו 'נפילה' הכלים' ל 'שבירת שגרם מצב מועטים,

מתיקון  נעלה תוהו  הדברים ובשורש הקדושה, לגבולות שמחוץ לתחומים

BLLa ‡e‰L BÓk ÂNÚÏ) עשו ששורש וחסידות בקבלה כמבואר  ¿≈»¿∆¿»¿

התיקון  מעולם הוא יעקב ושורש התוהו , מעולם ‰eÈהוא ÔÎlL ,(∆»≈»
BÊ ‰ÁÓa לעשו יעקב B‡ÓË˙ששלח ˙BÓ‰a Ìb שמפורט כפי  ¿ƒ¿»«¿≈¿≈

BB‰Ë˙בתורה  ˙BÓ‰aÓ eÈ‰L 'Ôe˜z'c ˙Ba˜ BÓk ‡Ïc)¿…¿»¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈¿
‡˜Âc לעניין לעיל  הקרבנות כנזכר  על  הקטורת ˜‡˙27)יתרון  ÔÎÏÂ . «¿»¿»≈ƒ¿≈

˙lÙz ˙ÏÚÓk d˙BÈ‰Ï ,‰ÁÓƒ¿»ƒ¿»¿«¬«¿ƒ«
˙ÈÁL ˙BlÙz ÏÚ ‰ÁÓƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
ÏÚ ˙BË˜ ˙ÏÚÓÎe ,˙ÈÚÂ¿«¿ƒ¿«¬«¿∆«

˙Ba˜ הקליפות שבה גם מתבררות »¿»
על  נפעל  שלא דבר  לגמרי , הטמאות

הקרבנות. ידי 

ÌÈc˜‰e ,‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ („¿ƒ¿»»∆¿«¿ƒ
(e‰z) ÂNÚL ‰fL Úe„i‰«»«∆∆∆≈»…
˜ ‡e‰ ,BÎa‰ ‡e‰«¿«

˙eiBˆÈÁa באים שהדברים כפי  ¿ƒƒ
הזה, בעולם eiÓÈÙa˙בפועל  Ï‡¬»ƒ¿ƒƒ

BÎa‰ ‡e‰ ˜ÚÈ ‰p‰28 והוא ƒ≈«¬…«¿
בחסידות  (כמבואר  מעשו  נעלה

היא  יעקב על  עשו  ומעלת בהרחבה,

השורש  של  בשורש אבל  בשורשם,

מעשו ). נעלה יעקב - עצמו 

ÔBLl‰ ˜eic ‡Ï LÈ ‰Êe»∆≈¿»≈ƒ«»
'B‡ ‰B˙'a29 הזקן לאדמו "ר  ¿»
˜eÒt‰ ÏÚ30˜ÚÈ ÁÏLiÂ ««»«ƒ¿««¬…

ÂÈÙÏ" ,ÂÈÙÏ ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ¿»»¿»»
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa Ï‡ ,LnÓ«»∆¿ƒ»∆¿«¿»
˙ÈÁa 'eÎ ‰‚„Óa epnÓƒ∆¿«¿≈»¿ƒ«
,"e‰˙c ÔÈ‡Ó„˜ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ«¿»ƒ¿…
התוהו , שמעולם הקדמונים המלכים

לעיל  האמור  התוהו  עולם המושג  שכן 

השבוע, בפרשת התורה בסיפור  מרומז 

שמלכו  המלכים על  וישלח, פרשת

ישראל , בבני  מלכים שהיו  לפני  באדום

שורשם  כי  ישראל  למלכי  קדמו  והם

מעולם  שלמעלה התוהו  מעולם

"ÂÈÙÏהתיקון . Ô˜f‰ "BÓ„‡ ÔBLÏa ‰ek‰ ˙eËLÙa ,‰p‰c¿ƒ≈¿«¿««»»ƒ¿«¿«»≈¿»»
‡Ï ÌÈÎ‡ÏÓ ÁÏL ˜ÚiL ,eÈ‰ ,‡˙eilÚÓÏ ‡È‰ "LnÓ«»ƒ¿«¬ƒ»«¿∆«¬…»««¿»ƒ…
,"ÂÈÙÏ" ‡l‡ ,‰‚„Óa ÂÈÏ‡ ‰ÂLa ‡È‰L ‰ÈÁaÏ«¿ƒ»∆ƒ¿»∆≈»¿«¿≈»∆»¿»»
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ט      

"וּיׁשלח  ר ׁש"י ּבפיר ּוׁש ה ּיד ּוע  ֿ ּפי על  אבל  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָמ ּמּנּו.

את  ׁשרק  מ ּמׁש", מלאכים  מלאכים , ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹיעקב 

אבל  לע ׂשו, יעקב  ׁשלח  ה ּמלאכים  ׁשל  ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹה "מ ּמׁש"

נׁשא  ה ּמלאכים  ׁשל  יעקב הר ּוחנּיּות  אצל  ,31רה  ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מ ּובן, לגריע ּותא , היא  ּב"מ ּמׁש" ׁשה ּכּונה  ְְְִִִֶַַַַָָָָָהינּו,

ׁשּזה  והינּו, לגריע ּותא . ה ּוא  מ ּמׁש" "לפניו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּגם 

ה ּוא  מ ּיעקב , למעלה  "לפניו", ה ּוא  (ּתה ּו) ְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹׁשע ׂשו

- ּבפנימ ּיּות  אבל  ּבחיצ ֹונּיּות , - ּב"מ ּמׁש" ְְֲִִִִִַַַָָרק 

ׁשּיעקב , ֿ זה  ֿ ידי ועל  יֹותר . למעלה  ה ּוא  ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹיעקב 

ּדתה ּו ה ּניצ ֹוצ ֹות  את  מברר  ה ּתק ּון", ע ֹולם  ְְִִֵֶַַַַָָֹ"ּבעל 

ׁשּקדמה  ה ּתה ּו מ ּבחינת  רק  לא  ממ ׁשי ה ּוא  הרי ה ּכלים , ּבׁשבירת  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּנפל ּו

יֹותר  למעלה  ה ּוא  ה ּתק ּון' 'ע ֹולם  ׁשּבּה מה ּבחינה  ּגם  א ּלא  .32ל 'ּתק ּון', ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

וּיּׁשקה ּו" ג ֹו' ויח ּבקה ּו לקראת ֹו ע ׂשו ׁש"ּוּירץ  ּפעל  ֿ זה  ֿ ידי עכ ׁשו,33ועל  ׁשּגם  , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ׂשֹונא  ׁשע ׂשו ּביד ּוע  היא  ׁש"הלכה  ּבמ ּצב  ה ּביר ּור , ק ֹודם  ה ּוא  ׁשע ׂשו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכפי

ל ּבֹו.34ליעקב " ּבכל  ּונׁשק ֹו ליעקב  ע ׂשו נת ּבּטל  , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
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הה"מ .31) בשם ֿ155 ע ' תש"ג נשלם 32)סה"ש הבירורים ע "י  לזאת, ח "ו, במקרה הי ' לא התהו וסתירת שבנין דלהיות

לסופו). קרוב  תרס "ז תקעו (ד"ה העלי ' הוא ולשם ותיקון, מתהו שלמעלה אוא"ס  דבחי ' ד.33)הכוונה לג, ספרי34)פרשתנו

כאן. בפירש"י  הובא - יו"ד ט , בהעלותך

    
epnÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÏ. ממנו נעלה קדימה, של  במובן  ‡Ï"לפני " «¿ƒ»∆¿«¿»ƒ∆¬»

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ החסידי ˜ÚÈהביאור  ÁÏLiÂ" È"L LeÈÙa «ƒ«»«¿≈«ƒ«ƒ¿««¬…
ÏL "LnÓ"‰ ˙‡ ˜L ,"LnÓ ÌÈÎ‡ÏÓ ,ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ«¿»ƒ«»∆«∆««»∆
ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏL ˙eiÁe‰ Ï‡ ,ÂNÚÏ ˜ÚÈ ÁÏL ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ»««¬…¿≈»¬»»»ƒ∆««¿»ƒ

˜ÚÈ Ïˆ‡ ‰‡L31 ולא ƒ¿¬»≈∆«¬…
לעשו , ek‰L‰נשלחה ,eÈ‰«¿∆««»»

‡˙eÚÈ‚Ï ‡È‰ "LnÓ"a¿«»ƒƒ¿ƒ»
"ÂÈÙÏלמעט  ÌbL ,ÔeÓ ,»∆«¿»»

‡˙eÚÈ‚Ï ‡e‰ "LnÓ ולא «»ƒ¿ƒ»
יעקב  על  עשו  מעלת את להדגיש

בזה. למעט אלא בה ¿»¿eÈ‰Â,ולהוסיף
‡e‰ (e‰z) ÂNÚL ‰fL∆∆∆≈»…
,˜ÚiÓ ‰ÏÚÓÏ ,"ÂÈÙÏ"¿»»¿«¿»ƒ«¬…
Y "LnÓ"a ˜ ‡e‰«««»

˙eiBˆÈÁa, הבכור נולד  עשו  ולכן  ¿ƒƒ
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,ÌÈÏk‰ ˙ÈLa לעיל כנזכר  ƒ¿ƒ««≈ƒ
מרובים  "אורות היו  ובתוהו  שמאחר 

שבירת  בו  היתה מועטים" בכלים
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המשיח  בימות לבוא, לעתיד 

בהר  מושיעים "ועלו  היעוד  (כשיקויים
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המשך ביאור למס' תענית ליום חמישי עמ' ב



אגרות קודשי

 ב"ה,  יו"ד כסלו, ה'תשי"א
ברוקלין, נ.י.

 אל אנ"ש, ואל כל חובבי תורה
 אשר בכל אתר ואתר

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הולך וקרב היום יום בשורה, יום ג' תשעה עשר בכסלו, הוא היום אשר בו יצאה לאור צדקת 
כ"ק אדמו"ר הזקן – )בעל התניא והשו"ע( – ואתו עמו צדקת תורת החסידות – תורת חסידות חב"ד 

ותורת החסידות הכללית.

כ"ק מו"ח אדמו"ר כותב – במכתבו מיו"ד כסלו ה'תש"י, שני חדשים לפני יום ההסתלקות 
– אשר "לימוד תורת החסידות אינו ענין השייך רק לאיזה מפלגה שהיא, אלא חובת לימודה מוטלת 
על כללות בני ישראל יחיו בכלל, ועל בני תורה בפרט". וחובה על אנ"ש – ההתעסקות בהפצת לימוד 
דא"ח. והתעסקות – פירושה השתדלות שאינה פוסקת ובאופן שבכל עניניו – גם הצדדיים – מתכוון 
להשגת מטרה זו "כמו במסחר ה"ה עסוק כל היום בזה לאו דוקא בעת שהוא עסוק בגוף ועצם העסק, 

לפי שהענין נוגע לו ביותר. ַאז ער איז ָאנגעטָאן אין דעם בכל שעה ובכל זמן".

ובמק"א יבאר בארוכה, איך כי התנאי, אשר יפוצו מעינותיך – של כ"ק הבעש"ט – חוצה הוא 
הקדמה הכנה וכלי לביאת המשיח.

תנאי זה, אשר על כל אחד מאתנו כולנו להשתדל בכל תוקף למלאותו, שלשה פרטים בו:

)א( יפוצו. לַלמד תורת הדא"ח באופן של הפצה – פיזור במרחב רב, שיגיע הלימוד לכל חלקי 
המקום שבו מלמד תורה זו.

)ב( מעינותיך. תורת הדא"ח שמפיץ, צריך שיהיו נשמרים בה תכונות של מעין. ושתי תכונות 
עקריות במעין: א( מימיו חיים ונובעים הם בלי הפסק מן מקור המעין. ב( אין משגיחין כ"כ על הכמות, 
ובלבד  עיקר,  הכמות  אין  זו.  תורה  בהפצת  התנאי  גם  הוא  וכן  טפין.  טפין  נובע  ממקורו  המעין  כי 
שיהי' לימוד חי בחיות נפשי והתלהבות פנימית, ונובע ממקורו – מפנימיות נפש מפיץ התורה, הקשור 

בפנימיות לבבו בנשיאי תורת הדא"ח.

)ג( חוצה. אל לנו להסתפק בלימוד בביהמ"ד ובביהכ"נ בלבד כי אם גם בלכתו בדרך בשבתו 
בחנות וכיו"ב. וכן בנוגע למהות הלומדים אין להתצמצם במפלגות אחדות או בסוגי אנשים מיוחדים, 
כי גם על הפשוט שבפשוטים מוטלת חובת לימוד תורת הדא"ח, כמו שאפילו הגדול שבגדולים אינו 

יכול להגיע עד תכליתה.

וגם לאלו הנמצאים מחוץ לכל המחנות, גם במקום שהכתוב מעיד עליו שהוא חוצה – גם שם 
צריך להפיץ המעינות.

וזכות ההשתדלות בהפצת המעינות חוצה תמשיך ותהי' כלי לקבל ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר 
הכ"מ אשר ברך את כל אחד מאתנו – לי"ט כסלו אשר קודם ההסתלקות, ובטח מברך גם עתה לי"ט 
אתם  החסידות,  והפצת  בלימוד  טובה  בשנה  מהשי"ת  "תתברכו  לנוכח:  ובאמירה  זו,  דשנה  כסלו 
ביתכם בניכם ובנותיכם יחיו בדרכי החסידות, ואתם וב"ב וכל הנלוים אליכם תתברכו כולכם בכל 

הדרוש לכם בגשם וברוח".

בברכת הצלחה בעבודה וכל טוב,

מנחם שניאורסאהן



יי

     



 הפסוק ממש ".על  "מלאכים  רש "י: מפרש  מלאכים ", יעקב  "וישלח 

כיון - ממש  מלאכים  כאן לפרש  צריך  פירושים רש "י ב ' מלאכים " יעקב  ב "וישלח  יש  הכתוב ,
במדרש  ופירוש (כמובא  ֿ ודם . בשר  שלוחים  שהיו והיינו שלוחים , פירושו ש "מלאכים " אחד  פירוש  :(

(מהמדרש ). הראשון הפירוש  את  ושולל  ממש ", "מלאכים  מפרש  ורש "י ממש . מלאכים  שני:

חיים " אלקים  דברי ואלו "אלו אמת , רק  לא  הם  הפירושים  ששני ֿ פי ֿ על  הפירוש ואף  הם  שניהם  אלא  ,
 של של פשוטו מפרש  שרש "י כיון ממש ", "מלאכים  רש "י מפרש  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  - "מלאכים "

(כדלהלן  ממש  מלאכים  שלח  שיעקב  ללמוד  מכריח  - הסיפור  של  ההמשך  - מקרא  של  ופשוטו מקרא ,
ס "ג ).

היינו  שמלאכים  המדרש  לפירוש  סתירה  זה  אין ממש , למלאכים  היא  שהכוונה  הכרח  שיש  ואף 
הוא  ההכרח  כי בת שלוחים , חלק  וכל  שבתורה , הדרוש  חלק  הוא  המדרש  ואילו מקרא , ורה של 

הדרוש . בחלק  מכריחים  תמיד  לא  - הפשט  בחלק  והכרחיים  ראיות  ולכן, שלו. הכללים  לו יש 

מאגדות " הלכה  למדין ש "אין הכלל  והלכה ,בדוגמת  אגדה  כי - אמת  מתורת  חלקים  ששניהם  אף  -
מיוחדים . כללים  אחד  לכל  יש 

"לא  היא  שאגדה  ֿ ושלום  חס  הכוונה  שתלמיד אין מה  וכל  התורה  חלקי כל  הלכה "; כמו אמת  ֿ כך  כל 
מסיני  למשה  ניתנו שכולם  כיון אמת , הם  לחדש  עתיד  נתן ותיק  אמת  שאלקים  ופשוט  המובן דבר  וזהו .

אמת  רק  מסיני והרמב "ם למשה  . בתור ואפילו כולל  אחד  פסוק  על  אומר  מישהו שאם  באמונה ,
אמרה , עצמו מפי שמשה  שאומר  רק  אמת , שזהו - בזה  וכיוצא  התורה  מסיפורי גם  כולל  - אחת  תיבה 

כופר  הוא  בפירושה הרי הכופר  "וכן מיד : ומוסיף  זו; בתיבה  רק  לא  ,." פה ֿ שבעל  תורה  והוא 

גם  שמצינו ֿ דרך  ועל  שלו. כללים  יש  מהתורה  חלק  לכל  אבל ,  לא מממונא  ש "איסורא 
מחידוש ילפינן" למדין ואין , משלו כללים  יש  התורה  מחלקי חלק  לכל  כי ועוד , ,.

 מפרשים יעקב "וישלח  נאמר  שבפסוק  בגלל  ממש ", "מלאכים  לפרש  מוכרח  שרש "י מבארים ,
למלאכים מלאכים  והכוונה  כו'", השליחות  לפני הכתובים  "מאותן היינו ש "לפניו" לומדים  והם  ,"

ויצא . פרשת  בסוף  מסופר  שאודותם 

להעתיק  צריך  רש "י היה  שבפסוק , "לפניו" מתיבת  היא  רש "י של  ההוכחה  שכל  כיון זה , לפי אבל 
תיבה  גם עוד  להביא  רש "י, של  (כדרכו מלאכים " יעקב  "וישלח  התיבות  רק  ולא  "לפניו", תיבת  -

מפרש )? שאותן התיבות  רק  ולא  לפירושו, ההוכחה  היא  שמהם  התיבות 
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ונדפסה )* (באידית), שליט "א אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך . 389 ע' ח "ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל . ע"י  מ "מ  ציוני  איזה
פרשתנו.1) ריש
ד .2) פע"ה, ב"ר
וש"נ.3) ב. יג , עירובין
כו'.4) למדין אין מע' כללים חמד  בשדי  נסמן
בגדולי 5) סריקי  בוקי  ותולים כן  הריוהאומרים - ישראל 

אלו  ה' פעולות אל  יבינו לא "כי  ה) כח , תהלים (מדרש אמחז"ל 
תורה  ומעוטי  רוח  לגסי  אגדה ללמד  שלא והזהירו האגדות".

ואכ "מ . ה"ג ). פ"ה פסחים (ירושלמי 
משנה 6) "מקרא (ובכ "מ ): ה"ד  פ"ב פאה ירושלמי  ראה

רבו תלמוד  לפני  להורות עתיד  ותיק שתלמיד  מה אפילו
בסיני ". למשה נאמר כבר

רצה 7) אגדה, לומד  רצה - ת"ת שמצות הפס"ד  יובן ועפ"ז
(והפרישה) הש"ך  שלדעת - אלא עוד  ולא בתורה. אחר חלק לומד 
נזקק  ק"ו ואחד  אגדה אחד  ששאלו "שנים סקי "ב: סרמ "ו יו"ד  -

(היינו בהק"ו).לאגדה" הלימוד  לבטל  זו בשעה
הל '8) עיקרים). מהי "ג  השמיני  (בעיקר פ"י  סנהדרין פיה"מ 

בתחלתו  וירא דש"פ אחת ואשה ד "ה וראה ה"ח . פ "ג  תשובה
ואילך ). 231 ס"ע חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת

שפירוש9) ופרשיותולהעיר (ובפרט פסוקים שבתורה
הוא שם) בפיה"מ  מביאם שהרמב"ם אלו שבתורה.מסוג 

וש"נ.10) ב. יט , ברכות
ב.11) צח , חולין
ואילך .12) 408 ע' חל "ט  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
כאן.13) רא"מ 



יב     

מפרשים  לפסוקים יש  בהמשך  בא  וגו'" "וישלח  שהפסוק  כיון ממש , מלאכים  לפרש  מוכרח  שרש "י
אלקים " מלאכי בו "ויפגעו מסופר  שבהם  ויצא , פרשת  בסוף  רש "יהקודמים  ומפרש  , מלאכים

לעשו. יעקב  שלח 

מחוור : אינו זה  פירוש  אבל 

בפרה א ) וגם  מצורע  מת , לטמא  (שהוצרכו אזוב  לגבי הלכה . ֿ פי על  ("אויסגעהאלטן") מתאים  זה  ַאין
דין  ישנו כי אדומה ) וכו', יון אזוב  כמו לווי, שם  לו שיש  אזוב  ולא  סתם , "אזוב " שנקרא  מין שצריך  ,

ש " מובן, ומזה  לווי. שם  ללא  סתם , אזוב  נאמר  בתורה  " ה אינם  ויצא , פרשת  שבסוף  ""
וישלח . שבפרשת  סתם 

יעקב ב ) וישלח  ֿ למימר  ֿ ליה  הוה  זה , לפני שכתוב  למה  בהמשך  בא  זה  פסוק  או אם 
 בהמשך לא  חדשים , וידיעה  ענין שזהו מוכח , סתם , מלאכים  כאן שנאמר  וכיון הידיעה . בה "א  ,
זה . ללפני

" תיבות  ראשי ש "מחנים " שמצינו למה  בסתירה  זה  כי,לאכים "עקב טל יילים אותם ואין -
חלק  נוטריקון, ובעניני שלו, הכללים  יש  בתורה  חלק  לכל  ואין כאמור , בזה  מדייקים  לא  שבתורה ,

ֿ למימר  ֿ ליה  הוה  שכאן או אלקים ", "מלאכי ולעיל  "מלאכים " נאמר  (שכאן הנ"ל  השאלות  להקשות 
שמפרש  - רש "י בפירוש  ֿ כן ֿ שאין מה  הידיעה ). בה "א  שבתורה .מלאכים  הפשט  חלק  - מקרא  של 

:" ממש "מלאכים  שלח  שיעקב  רש "י לפירוש  נוסף  הכרח  ישנו

בתשובה  לשוב  צריך  המשלח  השליחות , בעת  ניזוק  והשליח  שליח , ששלח  מי הוא : ֿ דרך הדין ועל  .
רז"ל  מתחתכין".שאמרו "מעיו אזי סכנה , במקום  לאחיו יוסף  את  ששלח  נזכר  שכאשר  יעקב , על 

נעשה  מה  ספק  אצלו שהיה  דכיון ֿ ודם , בשר  שלוחים  לעשו שלח  לא  שיעקב  לומר  בהכרח  ֿ זה  ֿ פי ועל 
את  שולח  הוא  הרי - ֿ זה  לאחרי התברר  שאכן כפי - למלחמה  ילך  שעשו אצלו מקום  והיה  עשו, עם 

סכנה . למקום  השלוחים 

נפש  פיקוח  שלגבי לכך  מלפני ונוסף  בזה  "חזקה " היתה  לעשו הרי ספיקא , וספק  לספק  חוששים  ות 
רש "י  כפירוש  אחי"ֿ זה , יעקב  את  "ואהרגה  - ֿ זה  ולאחרי ברציחה ", - עיף  "והוא  : שדבורה והגם  .

עשו  מפני להתיירא  שאין מובן שמזה  לחזור , יכול  שכבר  ליעקב  הודיעה  רבקה  בנוגע מינקת  הרי -
האם  עדות  על  להסתמך  שאסור  פשיטא  אחרים ), של  (ובפרט  נפשות  "אל לסכנת  נאמר  צדיק  על  אפילו .

וכו'" בחייהן"תאמין הצדיקים  על  שמו מייחד  הקב "ה  ו"אין , שהיתה - עשו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,
לכן  מקודם  הפכית  חזקה  .לו

ֿ ודם . בשר  מרגלים  מרגלים , לשלוח  קלה : ברירה  ליעקב  שהיתה  וכאשר ובפרט  בהיחבא , באים  מרגלים 
לחשוש  אין יעקב , אנשי שהם  יודע  אינו ו"עשו שלוחים , מלאכים , שלח  יעקב  אבל  אליהם . שיתנכל 

כמותו"אותם " אדם  של  ש "שלוחו יעקב , שלוחי בתור  דוקא  לעשו השאלה :לבוא  מיד  נשאלת  -
היו  שהם  לפרש  רש "י מוכרח  ולכן להם ? ירע  שעשו לחשוש  יש  הרי זאת , לעשות  יכול  יעקב  היה  כיצד 
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ב.14) לב,
א.15) יג , סוכה מ "ו. פי "ד  נגעים
ויצא.16) ס"פ בעה"ט 
תר"ג .17) סו"ס או"ח  היטב .באר
יג .18) פפ"ד , ב"ר
כט .19) כה, תולדות
מא.20) כז, שם
מה.21) ובפכ "ז, שם טוב לקח  ח . לה, בפרשתינו רש"י 
בצדקתה 22) "אמו  יו "ד): (פס "ז , ב "ר  אשר וראה  עד  אמרה

כן". עשה לא והוא אחיך  חמת תשוב
מ "ד .23) פ"ב אבות
מב.24) לא, יג . כח , ויצא רש"י  ז. תולדות תנחומא
עשו 25) של  שטנו "משנולד  כה) ל , (שם פרש"י  מובן ועפ"ז

ודו"ק. לשוב", רצה כו'
ה.26) לב, פרשתנו
וש"נ.27) ב. לד , ברכות
(28.5 הערה 100 ע' ח "י  לקו"ש גם ראה - הענין לשלימות
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במקום  לאחיו יוסף  את  יעקב  ֿ כך  אחר  שלח  כיצד  מובן: אינו ֿ זה  ֿ פי על  ששם לכאורה , אלא  - סכנה ?
שלימה " ש "מטתו כיון סכנה . להיות  שעלולה  כלל  יעקב  שיער  היו לא  השבטים  שאר  והן יוסף  הן ,

דעתו  על  כלל  עלה  לא  גמורים , שנוהגצדיקים  ביוסף  לחשוד  או עוולה , בעשיית  השבטים  את  לחשוד 
אותו  וידונו עונש  כמחוייב  יחשיבוהו שאחיו .באופן

 לו הותר  כיצד  ממש "; "מלאכים  לעשו לשלוח  ליעקב  הותר  כיצד  השאלה : על  תירוץ  גם  זהו
אדם ? בני שלוחים  אליו לשלוח  לכאורה , יכול , שהיה  בעת  במלאכים , להשתמש 

יש מפרשים  שליעקב  שיראה  עשו, את  להפחיד  בכדי מלאכים  לשלוח  ליעקב  שהותר  מבארים ,
ברשותו. מלאכים 

הפסוק  על  מובן: זה  אין - עסקינן דביה  - רש "י לדעת  פני אבל , כראות  פניך  ראיתי כן על  "כי
לפני  ראה  כבר  שעשו נאמר  ואם  הימנו". שיתיירא  כדי המלאך  ראיית  לו "הזכיר  רש "י, מפרש  אלקים ",

ענין  באותו הפעם  עוד  להפחידו יעקב  הוצרך  למה  - ברשותו מלאכים  יש  שליעקב  לומר ,זה  ובהכרח  ?
נשארת  ֿ כן, ואם  אנשים , בדמות  אלא  מלאכים , בדמות  לעשו נראו לא  אליו, שלח  שיעקב  שהמלאכים 

במלאכים ? להשתמש  ליעקב  הותר  כיצד  השאלה :

למלאכים  להגיע  והוכרח  סכנה , למקום  אנשים  לשלוח  יכול  היה  לא  יעקב  מובן: הנ"ל  על ֿפי אך 
ממש .

 ובכל זמן בכל  מישראל  ואחד  אחד  לכל  נצחית  הוראה  הם  שבה , הסיפורים  גם  התורה , עניני כל 
ישנם מקום  הרי מובן: ואינו בהם . להשתמש  שיוכלו ברשותם , מלאכים  להם  שאין מישראל  כמה 

כזה  במצב  הם  ֿ ישראל  בני רוב  ואדרבה , תדבר "כרצונם ; הרוב  על  "התורה  והרי , ההוראה איפוא  מהי .
יהודים  ממש "?עבור  מלאכים  - יעקב  מ "וישלח 

הרמב "ם  שכתב  מה  ֿ פי על  זה  נקראים ויובן שבאדם ) הכחות  גם  (ובכללם  הטבעיים  הכחות  שגם  ,
מוישלח  הוראה  להפיק  מישראל  ואחד  אחד  כל  יכול  כיצד  מובן, ֿ זה  ֿ פי ועל  "מלאכים ". בשם  לפעמים 
שעליהם  רשעים , (ואפילו שלו הכחות  על  ֿ הבית  בעל  הוא  מישראל  אחד  כל  כי, - ממש  מלאכים  יעקב 

לבם " ברשות  ש "הם  בתשובה נאמר  לשוב  הם  גם  יכולים  ֿ סוף  ֿ כל  סוף  הרי , שנאמר אלה  ואפילו ;
כו'" מספיקין "אין רק עליהם  אם  הנה  תשובתו , תתקבל  שישלח יתעקש , אחד  כל  אצל  שייך  ובמילא  ,(

שלו."מלאכים " הנפש  כחות  -

: היא נפשו, לכחות  בנוגע  גו'", מלאכים  יעקב  מ "וישלח  להפיק  מישראל  אחד  כל  שצריך  ההוראה 

או  פרנסה  של  עסק  כמו גשמי, - רק  אפילו או חומרי, חדש  בענין להתעסק  ליהודי שמציעים  בשעה 
שכבר  מעבודה  מ "ארץ ", הליכה  של  ענין זהו הנה  וכדומה , כבוד  ממנה  יקבל  שלדעתו התייגע התמנות 

וגו'" חורב  אכלני "ביום  - אדום "בה  שדה  שעיר  "ארצה  עשו אל  ללכת  - הזה ֿ עולם  מעשה  "כל  שהרי ,
ורעים " .קשים 
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לא.29) מז, ויחי  פרש"י  ה. פל "ו, ויק"ר
ס"ג ),אלא30) (לעיל  מתחתכין" "מעיו היו המעשה

כנ"ל . תשובה, לעשות צריך  - בשוגג  גם כי 
כ .31) לז, וישב אוה"ח  ראה
כאן.32) האורה לבוש
יו"ד .33) לג , בפרשתינו
הדיוק 34) אלקים" שב"פני  בדוחק אפ"ל  הי ' לכאורה

"שר שזהו שם וההוספה רש"י  מסיום כן משמע לא אבל  ."
"בסוטה וכן סתם. מלאכים - וניצול " ב)מלאכים (מא,

הגירסא  שינה האורה ובלבוש מלאכים". לראות "רגיל  בפרש"י :
זו. קושיא מצד  יו"ד ), (לג , בפירש"י 

של  "כתות ח ): (שם, בפרשתנו אין מפרש"י  פגע" מלאכים
הוא זה פירוש כי  - מקרא",קושיא של  "פשוטו ולא "ומדרשו"

.שם רש"י 
(358 שבהערה  אחת  ואשה  ד"ה  -(ראה  מנחם תורת

חמ "א  232).התוועדויות ע' ריש
ב.36) יז, מעילה ראה
פל "ד .37) ח "ג  מו"נ ראה
(תורת 38) סי "א וירא ש"פ בשיחת ונתבאר פ"י . ח "ב מו"נ

.(245 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם
שהוא 39) במי  רק שזהו פי "ז, ובתניא - יו"ד . פל "ד , ב"ר

ח "א רשע אג "ק .79 ע' ה' חוברת ליובאוויטש קובץ ַ(וראה
ואילך ). פה ע'

יעקב 40) מוישלח  ההוראה מהי  להקשות שאין מה על  נוסף
שם). (תניא אלו" במתים תורה דברה "לא כי  - לרשעים גו'

ב.41) פה, יומא
פי "א.42) אגה"ת פכ "ה. תניא
מ .43) לא, ויצא
א).44) (ל , פכ "ד  ספ"ו. בתניא הובא ספ"ד ). (שמ "ב ע"ח 
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ההרגש  וכח  השכל  כח  את  לשם  לשלוח  צריכים  עשו, אל  שהולכים  שלפני - ההוראה  היא  זה  ועל 
ולהעלותו  לבררו בנקל  ויוכל  בו, להלחם  עומד  שאינו ענין זה  אם  - שם  קורה  מה  לברר  בכדי (מלאכים ),
זהו  ממנו; לפרוש  עליו ולכן גדולות , ומלחמות  בקשיים  כרוך  שלו שהבירור  ענין שזהו או לקדושה ,
מצות  יש  המותרים  דברים  על  גם  אבל  האסורים ), דברים  אודות  מדובר  לא  (שהרי המותר  דבר  אמנם 

"והתקדשתם " גו'" תהיו "קדושים  "קדש ֿ עשה  -" לך במותר  לפעול עצמך  ביכלתו אין וכאשר  .
מזה  לפרוש  עליו באמת , שמים " "לשם  שיהיה  .בעצמו

רז"ל  מאמר  את  שמנצלים  כאלה  ואישתי",ישנם  חטוף  ואכול  חטוף  דמיא , הילולא  כבי עלמא  "האי
שכוונתם  "מסבירים " גם  והם  גשמיים . לענינים  בנוגע  אלא  ומצוות , תורה  של  ושתיה  לאכילה  בנוגע  לא 
שיכול  גשמי דבר  בעולם  שיש  שידע  סיבבו ומלמעלה  פרטית , בהשגחה  הוא  דבר  שכל  כיון שמים : לשם 

"שלו", קדושה  ניצוצות  נמצאים  זה  שבענין הודעה  שזוהי "בודאי" הרי - כו' בו צריך להתעסק 
אותם  "קדושים לברר  שיקיים  בכדי זאת  לו שהודיעו יתכן ואדרבה , ראיה . זו שאין היא , האמת  אך  .

מבור  כבר  שהם  הסבורים , וישנם  מזה . לפרוש  - כנ"ל  כבר תהיו", הם  כו', ירידה  חשש  מידי ויצאו רים 
("באווארעניש "). לזהירות  זקוקים  ַָלא 

אבינו: מיעקב  ההוראה  ישנה  זה  כל  על 

המרכבה " הן "הן אשר  מהאבות  היה  שבאבות "יעקב  ה "בחור  היה  גופא  האבות  ובין ,, לזה ונוסף  .
שמרתי" מצוות  ותרי"ג  גרתי לבן "עם  עליו את נאמר  ש "ותחלף  לבן עם  שהתעסק  שבשעה  היינו, ,

מונים " עשרת  המצוות .משכורתי תרי"ג  כל  קיים  ,

עשו? מפני להתיירא  לו היה  מה  בשלימות , ונשאר  הנסיונות  כל  את  עבר  כבר  שיעקב  כיון ֿ כן, ואם 
חוטא " אינו שוב  חטא  ולא  שנותיו רוב  "יצאו שאם  כלל  שישנו גם  שנותיו ומה  רוב  חי כבר  יעקב  והרי ,

צ "ז  בן היה  מלבן שחזר  ובשעה  קמ "ז, היו יעקב  חיי שני ).(כי

שדה  שעיר  "ארצה  ועם  עשו עם  קורה  מה  לברר  מלאכים  שלח  לעשו, הליכתו לפני ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
ש "אחי  סבור  היה  יעקב  חשב : שיעקב  ממה  לגמרי אחרת  התברר  אכן - עמוק  לימוד  ולאחרי אדום ",

הרשע " כ "עשו נהג  בפועל  ואילו ולמלחמה "הוא ", לתפלה  "לדורון להתכונן יעקב  הוכרח  ולכן ;-
לעשו. המלאכים  שילוח  לפני לעשות  שהתכוין העבודה  מסדר  אחר  באופן חדש , עבודה  לסדר  לגשת 

***

 אדמו"ר מו"ח  כ "ק  מבאר  ממש ", "מלאכים  רש "י פירוש  המלאכים על  של  ה "ממש " את  שרק  ,
יעקב . עם  נשארה  המלאכים  של  הרוחניות  אבל  לעשו, יעקב  שלח 

הוא  רש "י שלשון מזה  הוא  - המלאכים  של  ה "ממש " היינו ממש " ש "מלאכים  הרבי, של  [דיוקו
מלאכים "מלאכים  ולא  ," מלאכים או , יודעים היינו אז שגם  רש "י, בלשון כרגיל  ,

שאני  הרי ממש , מלאכים  נאמר  במדרש  שגם  ֿ פי ֿ על  (ואף  ֿ ודם  בשר  שלוחים  ולא  מלאכים , שלח  שיעקב 
רש "י  ובלשון כן). לומר  רש "י צריך  היה  כאן גם  ֿ כן, ואם  "כמשמעו", או "כפשוטו" שרגיל  רש "י לשון

ה " את  רק  לעשו שלח  שיעקב  רמז גם  יש  המלאכים ]."ממש ", של  "
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ז.45) כ , ב. יט , קדושים
כא.46) יד , ראה פ' ספרי  א. כ , יבמות
בהערה.47) 133 ע' תש"ח  בסה"מ  וראה פ"ל . תניא
(48.15 ע' שלום תורת סה"ש
א.49) נד , עירובין
ליתן 50) אדם עתיד  קדושין) סוף (ירושלמי  אמרו זה שמטעם

רק  היא זו דרך  אבל  - אכל . ולא עינו שראת כל  על  וחשבון דין
בלקו"ש  כמבואר שמים, לשם עשיותיו שכל  בטוח  שהוא במי 

ואילך . 18 ע' חי "ז התוועדויות - מנחם תורת .254 ע' ח "א
ו.51) פפ"ב, ו. פמ "ז, ב"ר

ועוד .52) ב. קמז, ב. קיט , זח "א וראה א. פע"ו, ב"ר
ה.53) לב, פרשתנו פירש"י 
מא.54) לא, ויצא
ב.55) לח , יומא
פצ"ו,56) (ב"ר אבותיו כימי  חי  הי ' אם אפילו הרוב ג "כ  וזהו

ד ).
ז.57) שם, פרשתנו פירש"י 
ואילך ).58) 265 ע' חט "ו בלקו"ש (נת' ט  שם, פרש"י 
(סה"ש59) 21 ע' תש"ג  אלול  ח "י  155)קונטרס ע' תש"ג 

ואילך ). 100 ע' ח "י  בלקו"ש (נתבאר הה"מ  בשם



טו      

 שמתחיל שלפני מלאכים ", יעקב  מ "וישלח  מישראל  אחד  לכל  הוראה  שיש  לעיל , המדובר  ֿ פי ועל 
העובדה  גם  הנה  - "שם " קורה  מה  לברר  נפשו, כחות  ה "מלאכים ", את  לשלוח  עליו גשמי , בענין לעסוק 
הקודמת : להוראה  בהמשך  ישראל , לכל  הוראה  מהוה  המלאכים , של  ה "ממש " את  רק  לעשו שלח  שיעקב 

לעצמו" חובה  רואה  אדם  ש "אין זה  אהבה "מצד  תכסה  פשעים  כל  "ועל  , לטעות האדם  יכול  ,
מלאכים  יעקב  מ "וישלח  לעיל  האמורה  (כההוראה  והרגשתו שכלו בכח  הגשמי הענין ודרישת  בחקירת 

עצמו. מאהבת  משוחדים  שלו והרגש  שהשכל  כיון עשו"), אל 

עליהם  לפעול  יכול  ששוחד  מצינו, התנאים , אצל  לקחו,אפילו לא  הם  שבפועל  (א ) למרות  וזאת , ,
נטלתי" שלי נטלתי "אם  אפילו הזולת ,(ב ) אודות  היה  עצמו הדין אבל  שוחד , של  ענין אמנם  היה  (ג ) ,

אודות  ברשותם "ולא  ש "לבם  גמורים , צדיקים  היו הם  (ד ) ,( א) כאשר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  .
כערכנו  אנשים  אודות  ומדובר  (ב ) לעצמו, הנוגע  ענין אודות  אלא  שוחד , של  ענין אודות  רק  לא  מדובר 

עצמו. מאהבת  ווערן") ("פארבלענדעט  להסתנוור  שלא  להיזהר  יש  בודאי הרי -ַ

אבל  לשלוח , צריך  ה "ממש " את  רק  להישלח : ה "מלאכים " צריכים  כיצד  ההוראה  ישנה  זה  ועל 
המרכבה " הן "הן שהאבות  "יעקב ", אצל  להישאר  צריכים  (מלאכים ), הכחות  ופנימיות  .הרוחניות 

ֿ הבית  בעל  יהיה  שהוא  בקדושה ; עומד  שהוא  כפי היהודי, אצל  להישאר  צריכים  הכחות  פנימיות  כלומר :
הגשמי. הענין מכל  ("א ּפגעטראגן") בהבדלה  שהיא  נשמתו, מצד  להיות  שצריך  כפי יפעלו והם  ָָעליהם ,

שהפרשה  מזה  גם  למדים  זה  "וישלח "וענין בשם  עצמו נקראת  הוא  אבל  שלוחים , רק  ששולח  -
הוא  הענין איך  השלוחים  ֿ ידי על  לברר  ביכלתו אז ודוקא  הענין, אל  נטיה  שום  לו ואין לגמרי מובדל 

לאמיתתו.

***

 על הפסוק והאמת החסדים  ֿ ידי על  זכיותי "נתמעטו רש "י: מפרש  החסדים ", מכל  "קטנתי
עשו". ביד  להמסר  לי ויגרום  בחטא  נתלכלכתי משהבטחתני שמא  ירא  אני לכך  עמי, שעשית 

קטנתי  ֿ המתחיל  דיבור  הקודש ' את ב 'אגרת  הזקן אדמו"ר  מבאר  - מפ "ב  ביאתו אחר  שכתב  -
הקב "ה  של  החסד  כי רוח . שפל  שיהיה  האדם  אצל  לפעול  צריך  לאדם , עושה  שהקב "ה  חסד  כל  הפסוק :
החסדים ", מכל  "קטנתי וזהו "כלא ". יותר  הוא  "קמיה ", שיותר  ככל  - החסד  שגדל  וככל  אלקים , קרבת  זהו

הקירוב . מצד  הבא  הביטול  שזהו בעיניו, קטן יעקב  נעשה  יעקב , עם  עשה  שהקב "ה  החסדים  שמכל 

הזקן: אדמו"ר  מפירוש  אחר  פירוש  מביא  רש "י מדוע  הטעם 

"הצילני  מהקב "ה  ביקש  שיעקב  היתכן מובן, אינו הפסוק  ובפשטות  מקרא , של  פשוטו מפרש  רש "י
גו'" עמך "נא  "ואהיה  גו'", "ושמרתיך  מהקב "ה  הבטחה  קיבל  ֿ זה  לפני שכבר  לאחרי ,?

לתרץ , בא  לא  - ביעקב  ביטול  פעלו שהחסדים  - החסדים " מכל  "קטנתי על  הזקן אדמו"ר  פירוש 
לא  שההבטחה  סיבה  אינו הביטול  [שהרי "הצילני" לבקש  הוצרך  יעקב  מדוע  השאלה , על  מתעכב  ואינו

תקויים ].
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וש"נ.60) ב. קה, כתובות
יב.61) יו"ד , משלי 
ברשותם"62) "לבם - .39 שבהערה הוא ב"ר (שבצדיקים)

מ "מוח  אינו על למעלה ברשותם לבם  כי  (שבבינונים). הלב "
בדרך בדרך  ֿ אם כי  המוחין, חיצוניות שמצד  וממשלה, שליטה

קרובמאליו כי  (ד "ה המוחין פנימיות שמצד  תרפ"א וממילא,
שבהערה  תניא גם וראה ס"ב. ואילך ) שכה ע' תרפ"א (סה"מ 
למדות, השייך  משכל  למעלה הוא המוחין, פנימיות והרי  הנ"ל ).
תרפ"ה  צדיקים מעשה גדולים (ד "ה כלל  הלב מחפץ מתפעל  ואינו
גם  שוחד  פעל  זה, ובכל  ס"ד ), ואילך ) קמו ע' תרפ"ה (סה"מ 

בהם.
יעקב63) שבירר הניצוצות בירור - וכו'.שתוכנה
התוועדויות 64) - מנחם (תורת ס"ב תולדות ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(284 ע' חמ "א
(65166 ע' ח "כ  בלקו"ש גם לאח "ז נדפס - סוסי "ג  עד  מכאן
ואילך .
יא.66) לב, פרשתנו
ס"ב.67) שבתניא באגה"ק נדפס
יב.68) שם,
ג .69) לא, טו. כח , ויצא



טז     

כו'". נתלכלכתי משהבטחתני "שמא  רש "י, מביא  ולכן

:להבין צריך  אך 

יעקב ? אצל  כזה  ענין שייך  איך  - בחטא " נתלכלכתי "שמא  יתיירא  שיעקב  שייך  איך 

מזכיותיו" לו "מנכין אזי ליהודי נס  נעשה  שכאשר  אמת , לוהן שמנכין אלא  זה  אין אבל  ,,
ח "ו? חטא  של  ענין כאן שנעשה  לא  אבל 

הזקן אדמו"ר  שכתב  הנ"ל , הקודש ' ל 'אגרת  בנוגע  גם  מובן אינו כן מפ "ב :וכמו ביאתו אחר 

בתפיסה  בהיותו שעוד  כך  על  הבט  שמבלי לרמז, כוונתו גם  היתה  החסדים ", מכל  "קטנתי בתיבות 
ביתר  ועוד  חסידות , לגלות  להמשיך  ֿ כך  אחר  ויוכל  שישתחרר , והמגיד  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  הבטחת  לו היתה 

זה  מלפני כפירוש שאת  החסדים ", מכל  ש "קטנתי כיון זה , על  עתה  גם  מהקב "ה  מבקש  ֿ כן, ֿ פי אף ֿעל  ,
רש "י.

מפירוש - אחר  באופן וגו'" ב "קטנתי הפירוש  את  הזקן אדמו"ר  מבאר  הקודש ' שב 'אגרת  הגם  כי,
"קטנתי  הפסוק  בלשון האגרת  את  שמתחיל  עצמו מזה  - הדברים  פשטות  לפי (א ) ֿ כן: ֿ פי ֿ על  אף  רש "י,
הפסוק , פשטות  לפי ד "קטנתי" הענין את  גם  להדגיש  זו באגרת  מתכוין הזקן שאדמו"ר  משמע , גו'",

תורה  של  יינה  שזהו רש "י פירוש  על  אומר  הזקן שאדמו"ר  (ובפרט , רש "י כפירוש  יתירה שזהו (ב ) ;(
הפסוק  על  רש "י לפירוש  הזקן אדמו"ר  מרמז גופא  הקודש ' ב 'אגרת  כאן מזה : שכוונתו לומר  ובהכרח  .

גו'". נא  "הצילני הענין: לסיום  גם  ובמילא  רש "י, פירוש  לפי החסדים " מכל  ל "קטנתי -גם 

וכו'"? החטא  יגרום  שמא  - "קטנתי של  ענין הזקן רבינו אצל  שייך  כיצד  מובן, אינו ֿ כן ואם 

, חטא היה  לא  שמקודם  מה  אזי יותר , נעלית  לדרגא  עולים  שכאשר  היא , בזה  ההסברה  בכללות 
זה  הרי מחדש  זה  מעשה  עתה  יעשה  אם  רק  שלא  - הוא  בזה  והפשט  חטא . זה  הרי עתה , במעלתו הנה 

המעשה  אלא  חידוש ), זה  אין (שהרי דנים חטא  עתה  הנה  - לחטא  נחשב  היה  לא  מעשה  שבשעת  ,
זה  על  בתשובה אותו זה  על  לשוב  וצריך  ,.

בעלייתו  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  חטא  זה  היה  לא  מעשה  שבשעת  אמת  הן כי: - מספיק  זה  אין עדיין אבל 
גלאטע  קיין ("ניט  כדבעי בתכלית  שלא  זה  היה  מעשה  בשעת  שגם  לומר  בהכרח  הרי - יחשב  ַחטא 

בתשובה זאך ") זה  על  לשוב  שייך  לא  מכן לאחר  גם  הרי כדבעי, בתכלית  היה  הכל  אם  כי , ואיך . ַ
נעשה  וזה  לעצמו, בנוגע  הענין את  מביא  הזקן שאדמו"ר  כפי - ֿ זה  ולאחרי יעקב , לגבי זאת  לומר  שייך 

מהתורה . חלק 

יפות ' ה 'פנים  פירוש  לפי זה  ,ויובן

מהנדפסים - מקומות  בכמה  חסידות  בספרי שהובאו שלעת מהספרים  החסידות  במאמרי יותר , ועוד  ,
של  ההילולא  יום  הוא  כסלו י"ט  אשר  המגיד , תלמיד  היה  יפות ' ה 'פנים  מחבר  נדפסו. לא  עדיין עתה 

המגיד  של  ההילולא  יום  הוא  כסלו שי"ט  בכך  קשורה  כסלו בי"ט  הזקן אדמו"ר  גאולת  וגם  -המגיד ,
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ב.70) כ , תענית א. לב, שבת
לביטול 71) סיבה אינו חטא) (בלי  לבדו מזכיות והניכוי 

א. ד , ברכות בחדא"ג  והמהרש"א כאן, הרא"מ  כמ "ש ההבטחה,
קונטרסים 72) (סה"מ  תשי "ב כסלו יט  לקונט ' הקדמה ראה

שם. ובהנסמן מז), ע' ח "ה אג "ק בתחלתו. ח "ג 
שבט .73) כט  יום" "היום
(74. וכדאי  ראוי  "ואינו שם: שחטא".במ "ש בעיניו שנדמה .

85 הערה להלן וראה -.
פע 75) הקדמה ראה הגלגולים שער פ"י . התפילין שער "ח 

כב.

ע'76) ח "ד  בלקו"ש בארוכה ונתבאר ב). (לו, פכ "ט  תניא
.1197

באו"א.77) 16 ע' חכ "ה לקו"ש ראה
מצות".78) ב"דקדוקי  חסר שהי ' (שם) וכבפע"ח 
ובכ "מ .79) ג . כד , ראה פ' נשא. ס"פ לקו"ת
בבואו 80) מבארדיטשוב להרלוי "צ במכתבו אדה"ז ַוכמ "ש

יום" ב"היום (נעתק וש"נ ואילך . צח  ע' ח "א  שלו (אג "ק מפ"ב
רבינו  של  רבא הילולא ב"יום היתה גאולתו אשר כסלו)), יט 
קודם  המגיד , אשר א) קא, (ח "א לקו"ד  גם וראה נ"ע". הקדוש
שלנו". ההילולא יום היום כסלו "י "ט  לאדה"ז אמר הסתלקותו,



יז      

החסדים ": מכל  ד "קטנתי הענין בפירוש 

שנאמר  מנוחה , להם  אין "צדיקים  שהרי - יותר  נעלה  לעולם  אחד  מעולם  הנשמות  ילכו בעליות 
חיל " אל  ל 'חינוך מחיל  בהקדמה  (וכמבואר  לקטנות  חוזרים  הם  הרי הנעלה  לעולם  שעולים  בטרם  הנה  -

וקם " צדיק  יפול  ד "שבע  הענין אודות  יש קטן' שני וגדלות  ראשון גדלות  בין יפות ': ה 'פנים  ובלשון ,(
לארץ  לארץ  מחוץ  שעלה  יעקב  בעליות  וגו'": החסדים  מכל  "קטנתי הפסוק  פירוש  וזהו שני. קטנות 

"קטנתי". אצלו היה  העליה , קודם  הנה  ישראל ,

ולאחרי  ההבטחה , שלאחרי דכיון - עשו" מיד  אחי מיד  נא  "הצילני יעקב  שביקש  מה  יובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
ל "הצילני  הוא  זקוק  - ד "קטנתי" הענין אצלו היה  יותר  נעלית  לדרגא  העליה  קודם  הנה  הקודמות , העליות 

למ  הוא  שני שקטנות  ֿ פי ֿ על  שאף  שם , יפות ' ב 'פנים  וכדאיתא  ראשון נא ". מגדלות  ֿ כן,עלה  ֿ פי ֿ על  אף  ,
גדולה  שמירה  אז נדרשת  קטנות , של  ענין זאת  בכל  שזהו .כיון

:הזקן לאדמו"ר  בנוגע  גם  יובן ֿ זה  ֿ דרך  על 

ביאתו ידוע  לאחרי בעיקר  התחיל  הזקן אדמו"ר  ֿ ידי על  חוצה " מעינותיך  ד "יפוצו שהענין
פטרבורג , לאחרי הזקן אדמו"ר  הגיע  שאליה  העליה  גודל  על  מורה  זה  הרי ֿ כן ואם  - מפטרבורג .

פטרבורג שלפני לגדלות  ל "גדלות "בהשוואה  עד  פטרבורג  שקודם  הזקן אדמו"ר  של  ה "גדלות " ובין .
המאסר  - ד "קטנתי" הענין אצלו היה  שבינתיים  בזמן הנה  פטרבורג , שלאחרי מהקודם ) (שלמעלה  שלו

הזקן. אדמו"ר  של 

וכידוע  וגדולים . רבים  ביסורים  מלווה  היה  המאסר  יצחק שהרי לוי מאדמו"ר שרבי תבע  ַמבארדיטשוב 
של  יסורים  ישראל , כלל  יסורי הרבה  ֿ כך  "כל  - כתפיו על  הרבה  ֿ כך  כל  לקח  מדוע  למאסרו: בנוגע  הזקן
דברים  מקיפים ". ֿ ידי על  זאת  ("דורכפירן") לפעול  אפשר  היה  הרי שלכם , הגוף  ויסורי הנפש  יסורי מעלה ,
לרבינו  שהיו היסורים  - זה  ולאחרי גופא , המאסר  ליסורי בנוגע  מבארדיטשוב  יצחק  לוי רבי אמר  ַאלה 

המאסר " מכל  יותר  גדול  "צער  אצלו שהיו המאסר , לאחרי תיכף  השעות  בג ' עצמו .הזקן

שבגילוי  מובן, ֿ כן הזקן.ואם  אדמו"ר  של  הקודמת  הגדלות  מדריגת  לגבי ונפילה  קטנות  של  ענין זה  היה 

(מהו  אדמו"ר  כ "ק  מדברי נראה  ֿ עדן וכן נשמתו הרי רש "ב ) ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  כן, לומר  שקשה  שלמרות  ,
רז"ל  מאמר  ֿ דרך  על  היה  פטרבורג  לאחרי שבא  האור  שגילוי - המציאות  היא  כשכותשין כן "הזית 

שמנו". מוציא  אותו
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ח .81) פד , תהלים
חכמים").82) "תלמידי  הלשון: (ושם מו"ק סוף ברכות. סוף

שם. הגלגולים ושער פע"ח  וראה
טז.83) כד , משלי 
הוא 84) לעלי ' עלי ' שבין קטן, בחינוך  למ "ש סותר ואי "ז

עלי ' שבין הנפילה כי  - הראשונה ממדריגתו (גם) נפילה בבחי '
וכהעלי ' לעולם, עולם שבין והעמוד  דינור הנהר כעין הוא לעלי '
אותו  המבלבלות הקושיות ע"י  דוקא שהוא ועמוק גדול  לשכל 
שאף  ,(302 ע' בראשית הרמון (פלח  הראשון משכל  לגמרי 

ובגילוי  אז שבחיצוניות צריך  (שלכן הראשון משכל 
באמיתית  הנפילה, גם הרי  שם), הפ"י  כמ "ש גדולה, לשמירה

מהעלי '. חלק כ "א ירידה, אינה הענין,
לומר:85) יש - (שבפרש"י ) בחטא" ו"נתלכלכתי 

(לגבי חסרון - חטאים") בני  ושלמה "אני  (מל ' חטא א)
"נתמעטו  רק (לא בחטא הלכלוך  גם ועפ"ז, הקודמת). מדריגתו
והמהרש"א  הרא"מ  כפי ' (ודלא החסדים מצד  הוא זכיותי "),
מרז"ל  מביא שבאגה"ק ממה גם מוכח  וכן - שם). בחדא"ג 
"מחמת  קודם למ "ש בהמשך  החטא" יגרום "שמא א) ד , (ברכות

החסדים". ריבוי 
שם. שבפע"ח  מצות" "דקדוקי  בדוגמת ב)

ב - שימסר ירא הי ' שיעקב מה יותר יובן זה פירוש יד ועפ"י 
רק הוא חסרון", - "חטא הא' דלפירוש מציאות עשו.

אבל  שכר, העדר - העדר שהתוצאות זכיותי "), "נתמעטו (בדוגמת
עונש  העדר -גם

זה  לפני  ממש"כ  הל ' - בפע"ח  - משנה שבדיוק ונפרש
שנדמה  לאמור שייך  ולכן אינו. זה אפילו כי  - קלות" "עברות

בו. שישנו (ולאדה"ז) ליעקב
שבפי '- שם הגלגולים בשער ראיתי  לכל שוב (בנוגע מחלק

מהראשונים, קלים חטאים חמורים, עונות הסדר: על  ומונה אדם)
שם  שמפרש ממה (ולהעיר השערה כחוט  שהם מצוות דקדוקי 
נענש" "גם הקל ", "הדקדוק על  שנענש גדול  אחד  בחכם לאח "ז
בלי במנעליו עפר ומעט  ברה"ר בשבת אמות ד ' הליכה על 

ידיעתו).
" אגה"ק: הוא ולשון בעיניו שנדמה זה שחטא", בעיניו

מפני נחשד  א) אופנים: ב' בזה שגם סע"ב) יח , (מו"ק מרז"ל  ע"ד 
עכ "פ - בו בו אין ב) .בעיני - (בנדו"ד  ונחשד  ,

שבינתיים). וקטנות ביותר (ביטול  צדדית סיבה מפני  עצמו)
(86.112 ע' שלום תורת סה"ש
ואילך .87) סע"ב כב, ח "א לקו"ד  ראה
א.88) כט , שם לקו"ד 
ב.89) מ , שם
(9084 הערה לעיל  .ראה
(91.26 ע' שלום תורת סה"ש
א.92) פל "ו, שמו"ר ב. נג , מנחות ראה
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כי: פטרבורג , קודם  לגבי אפילו קטנות  של  ענין היה  "כשכותשין", המאסר , שבשעת  מובן, זה  ממשל 

המעלה  את  לו אין המעלות : ב ' בו חסרים  הקורה , תחת  מונח  הזית  כאשר  הזית , כתישת  בעת 
את  גם  לו אין כבר  ואז העולם , בכל  אור  להאיר  שיכול  השמן את  הוציא  לא  עדיין שהרי ֿ זה , שלאחרי

הגם  שהרי שלם , פרי היה  כאשר  הקודמת , למאור ,מעלתו בשמן להשתמש  אפשר  היה  לא  הכתישה 
זו. מעלה  גם  בו אין הזית , שכותשין בזמן ֿ כן ֿ שאין מה  עליו, לברך  אפשר  והיה  למאכל , ראוי אז היה 

מעיינות  הפצת  היתה  לא  שעדיין בלבד  זו לא  דפטרבורג : המאסר  של  לזמן בנוגע  מובן כן וכמו
הפצת  להיות  יכולה  היתה  לא  והתפיסה , המאסר  בשעת  שאז, אלא  פטרבורג , לאחרי כמו החסידות 

פטרבורג . לפני אומר  היה  הזקן שאדמו"ר  כפי באופן גם  החסידות 

עצמו. הזקן לאדמו"ר  גם  נוגע  היה  הרי חסידות , להפצת  האפשריות  נחסרה  זמן שבאותו זה , וענין
הרבי  מדברי לשוב וכמובן צריך  הגוף , חלישות  בגלל  תורה  מתלמוד  שמתבטל  גמור  צדיק  שאפילו ,

אודות  כשמדובר  ֿ שכן ומכל  סתם , תורה  תלמוד  אודות  אמורים  והדברים  דלבא . מעומקא  שלימה  בתשובה 
התורה . פנימיות  אודות  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  דרבים , תורה  תלמוד 

וכו'". "קטנתי אומר  ולכן

 הענינים אותם  ונשנים  חוזרים  ושנה  שנה  לכן בכל  מהתורה , מתחילים  הענינים  שכל  וכיון .
כסלו  י"ט  בו) שחל  בשבת  (או הסמוכה  בשבת  בתורה , וגו'",קוראים  החסדים  מכל  "קטנתי :

יעקב  בקהלת  (וכדאיתא  ישראל  נשיאי ושל  אבינו יעקב  של  הבקשה  תיבות :שזוהי ראשי ש "נשיא " ,
יצוצו ל עקב שמבלי - מישראל  אחד  כל  עבור  וגם  - מתפללים  שהם  בפרט , הזקן ואדמו"ר  בינו),

אצלו תקויים  וגו'", ש "קטנתי כך  על  אשר הבט  הים  כחול  זרעך  את  ושמתי עמך  אטיב  "היטב  :
מרוב " יספר  .לא 

***

.'גו מנחה  בידו הבא  מן ויקח  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 על הפסוק רש "י מפרש  יעקב ", בני שמעון "שני עצמן נהגו ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  היו, "בניו :
הימנו". עצה  נטלו שלא  בניו, שאינם  אנשים  כשאר  ולוי

רק  היא  הטענה  שכם ; אנשי הריגת  עצם  על  אינה  ולוי שמעון כלפי שהטענה  מובן, רש "י מפירוש 
אם  כי אחר , באופן זאת  עושים  היו יעקב , בעצת  שואלים  היו שאילו - הימנו" עצה  נטלו "לא  מדוע 
הימנו", עצה  נטלו "שלא  לומר  צריך  רש "י היה  לא  הענין, עצם  על  היתה  ולוי לשמעון שהטענה  נאמר 

שלימה . עיר  הריגת  - יותר  הרבה  גדול  ענין שישנו בשעה  בה 

הארץ " ביושב  להבאישני אותי "עכרתם  יעקב  מהם  תבע  ֿ כך  שאחר  מזה  הענין וגם  עצם  שעל  מובן, ,
זאת  עשו מדוע  רק  היתה  הטענה  זאת ; לעשות  צריכים  היו הם  נגדם ; דבר  לו היה  לא  שכם , הריגת  של 
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א.93) קפג , שם לקו"ד 
בס'94) הרמ "ז מש"כ  (ע"פ פכ "ט  (להחיד "א) דוד  לב ראה

(בסו"ס  אירגס הר"י  שו"ת דגיטין. ספ"ג  משנה שובבים). תיקון
בארוכה. ס"ה פתחים) מבוא

(95- מנחם (תורת 81 הערה תולדות ש"פ שיחת ראה
.(294 ע' חמ "א התוועדויות

(96.18 הערה 1051 ע' ח "ד  בלקו"ש ונתבאר רבי . מערכת

.30 הערה 94 ע' חל "ד  התוועדויות - מנחם תורת
יג .97) לב, פרשתנו
ע'98) ח "ה בלקו"ש גם לאח "ז נדפס - סוסכ "ב עד  מכאן

ואילך . 150
כה.99) לד , שם

יו"ד .100) פ"פ, מב"ר
ל .101) שם,
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אילו  הימנו": עצה  נטלו "שלא  בדבריו רש "י כוונת  גם  (וזוהי גו'". אותי "עכרתם  לידי שהביא  באופן
השיבו  זה  ועל  גו'"). "עכרתם  לידי מביא  היה  שלא  באופן שכם  את  הורגים  היו ביעקב , מתייעצים  היו

אחותינו" את  יעשה  "הכזונה  כי כזה , באופן דוקא  עשו שהם  ולוי, ענה שמעון לא  שיעקב  ומזה  .
תירוצם . את  שקיבל  מובן, דבריהם , על  מאומה 

מיתה . מחוייבים  היו שכם  שאנשי ברור , זה  ומכל 

 הרמב "ם מבאר  - מיתה ? מחוייבים  שכם  אנשי היו נח מדוע  בני מצוות  משבע  שאחת  לפי ,
הדינין  על  שמצווין פלך היא  בכל  ושופטים  דיינין להושיב  מחוייבים  שהם  הרמב "ם ) (לשיטת  והיינו ,

על  בכך  עברו דנוהו, ולא  זאת  ידעו העיר  ואנשי גזל , ששכם  וכיון שלהם ; המצוות  שש  על  לדון ופלך ,
מיתה  מחוייב  המצוות , משבע  אחת  על  שעובר  נח  ובן דינין, .בסייף מצות 

על הרמב "ן  וחולק  הרמב "ם , את  "להושיב מביא  אינה  נח  בני אצל  דינים  מצות  הרמב "ן, לדעת  יו.
בהן  וכיוצא  וממכר  ומקח  וכו' ואונאה  גניבה  דיני על  הקב "ה  אותם  ציוה  בכך  אלא  בלבד ", .דיינין

מדינים  אחד  על  עובר  נח  בן על וכאשר  גם  שנצטווה  אף  - דיינים  להושיב  לא  בשביל  אבל  נהרג . -
הריגה  נתחייבו שכם  אנשי שכל  לומר , אפשר  אי ולכן "עשה "). שזהו (כיון מיתה  עונש  לו מגיע  לא  - זה 

אותו  שידונו שייך  ולא  מפניו, שיראו שלהם , המלך  היה  ששכם  (ובפרט , שכם  את  דנו שלא  אלא על  .(
התעסקו  לא  אז, עד  אבל  וכו', עריות  גילוי ֿ זרה  עבודה  על  - אחרים  ענינים  מצד  מיתה  נתחייבו שכם  אנשי
שכם  עיר  אנשי את  והרגו ולוי, שמעון נקמו דינה , מעשה  בגלל  אך  ענינם . היה  לא  זה  עמהם ; יעקב  בני

מיתה . מחוייבים  היו שבגללם  שעברו, העבירות  שאר  על 

 וגם בהן, וכיוצא  וממכר  מקח  ואונאה , גניבה  דיני על  דינין מצות  קאי הרמב "ן, שלשיטת  כיון
(ענינים  עולם  של  לישובו הנוגעים  הענינים  כל  נכללים  דינין שבמצות  נמצא , ועיר , עיר  בכל  דיינין להושיב 

נח  בני מחוייבים  שבה  צדקה  וגם  לחבירו). אדם  דינים שבין מצות  בכלל  היא  ,.

לא  ואביון עני "יד  אשר  סדום ", עון היה  ו"זה  במיתה , שנתחייבו ועמורה  מסדום  מוכרח  זה  וענין
שצדקה החזיקה " לומר , צריך  כן על  - מיתה ? בעונש  ועוד  צדקה , לעשות  יתחייבו נח  שבני מצינו היכן .

דינים  במצות  נכללת  .וכדומה 

ולא - ופלך , פלך  בכל  דיינים  להושיב  רק  היא  דינים  שמצות  הרמב "ם , לשיטת  גם  המוסגר : מאמר 
היה  מ "זה  (כדמוכרח  ואביון עני יד  בהחזקת  מחוייבים  נח  שבני לומר , צריך  כו', ואונאה  גניבה  דיני

ממצות  ונלמדים  אלו ענינים  כל  נכללים  שלדעתו, לומר , אפשר  [אולי ומשפט ". צדקה  "לעשות  סדום "),
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לא.102) שם,
מלכים.103) מהל ' ספ"ט 
סע"א.104) נו, סנהדרין
א.105) נז, שם
ומאירי 106) ר"ן וראה  כאן. עה "ת שם).בפירושו (סנהדרין
גזל 107) על  נצטוו למה בירור צריך  ואוליועפ"ז בפ"ע.

"דיינין" שגירסתו או הרמב"ן. בשיטת הרמב"ם מיאן זה מטעם
שראיתי הרמב"ם דפוסי  שבכל  אלא - ועוד ) ספט "ז. ב"ר (כגירסת

ואכ "מ . "דינים". כתוב
כאן.108) אוה"ח  גם ראה
שם 109) הרמ "ה (וראה לצדקה" "ביתו ב): (נז, סנהדרין

בפירש"י ). ד "ה ב נו, שם ומהרש"א
וירא.110) הספיר לבנת בשם כן מובא מצאתי  שוב
ובהם 111) - עבירות כמה על  שעברו ואף מט ). (טז, יחזקאל 

הגזר  - יג ) יג , לך  לך  רד "ק ואילך . א קט , (סנהדרין וש"ד  ג "ע ע"ז
ועפ"ז  ב). קד , (שם גו'" עני  "יד  אשר על  הי ' - סדום הפיכת דין,

גו' יצוה אשר למען ידעתיו "כי  שייכות ומשפט "תומתק

יט ). יח , (וירא סדום בפרשת
שנצטוו  דברים בשביל  הי ' סדום על  הגז"ד  בפנים, מ "ש ולפי 
שלא  שמפרש אלא ב) נו, (סנהדרין הר"ן בחי' וכמוש"כ  - בהם
המהרש"א  כמ "ש (ודלא ועשה. בקום שהיא מפני  צדקה קחשיב

עשאוני ). ד "ה ב קד , שם בחדא"ג 
ב) (נו, שם המהרש"א קושיית תתורץ בפנים מ "ש ועפ"י 
- ועשה) קום גם שחשיב (להס"ד  צדקה" נמי  חשיב לא "אמאי 

(להרמב"ן). דינים מצות בכלל  היא צדקה כי 
ואביון112) עני  ש"יד  הי ' סדום שעון החזיקה",ואף 

בידי מיתה היינו - מ "ע ביטול  על  נהרג  ב"נ אין הרמב"ן ולדעת
מיתה" חייב ששבת "עכו"ם וכמו שמים. בדיני  משא"כ  אדם,
חייב  שהוא אותו ומודיעין אותו שעונשין סע"ב), נח , (סנהדרין
וראה  ה"ט . פ"י , מלכים הל ' (רמב"ם נהרג  אינו אבל  ע"ז מיתה

שפירש סי "ד , בליקוטים חת"ס -שו"ת הרמב"ם). בדעת עד "ז
ד "לא שאופן ע"י עוי "ל  גם הי ' קט ,החזיקה" סנהדרין (ראה

ע"ז  העבירה וגם מ "אזהרתן" הוא הצדקה שחיוב וכיון ושם) א
אזהרתן. על  כעובר עונשם - "אזהרתן" על  כעבירה היתה
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ורבו" הארץ "פרו את  "ומלאו שענינה  עולם וכבשוה ", של  ישובו , שלמדים לומר  ויש  ודוחק ]. ,
מ "לעשות  ומשפט "זאת  ועשה "צדקה  "קום  של  ענינים  וכשאר  אחר , ממקום  או ,.

הרמב "ם  דברי מצוה אבל  לעשות  שרצה  נח  התורה "בן מצות    צדקה נתן כו'
"פשרה " על  יפרש  - צדקה " (ו"לעשות  בצדקה  מחוייב  שאינו דעתו, מראים  ש "יד כו'", סדום  ושאני .(

קיצוני  באופן היה  גו'" המוסגר .עני מאמר  כאן עד  זה . בכל  עיון צריך  ועדיין .-

ומשפט " צדקה  לעשות  גו' ידעתיו "כי שכתוב  מה  יובן ֿ זה  ֿ פי צדקה ועל  מצות  הרי דלכאורה  -
התורה  כל  אבינו אברהם  ש "קיים  אמת  הן ֿ תורה ? מתן לאחרי רק  ניתנה "ניתנה  שלא  עד  אבל כולה  ,

חיבה  לשון ידעתיו "כי - לאברהם  שלמעלה  שהחיבה  לומר , ומשפט ",קשה  צדקה  לעשות  גו' למען -
ועושה  מצווה  שאינו למי המגיע  שכר  כמו רק  גם היא  כי ועושה , למצווה  כמו היתה  החיבה  אלא  .

כנ"ל . וכו', בצדקה  החיוב  היה  ֿ תורה  מתן לפני

 זה ֿ שלפני בשבתות  (שנשאלה  הקושיא  גם  תתורץ  ֿ זה  ֿ פי שמפרש על  רש "י פירוש  על  (,
אביו" כבוד  את  אברם  קיים  "לא  יאמרו שלא  בכדי  אברם , של  ליציאתו תרח  של  מיתתו הקדימה  שהתורה 

במרה  רק  נצטוו אב  כיבוד  על  הרי דלכאורה , -?

ניתנה " שלא  עד  כולה  התורה  כל  אבינו אברהם  ש "קיים  אמת  שיטה הן יש  א ) אבל : , שהאבות ,
אברהם  ב ) בחרן; היה  לו" והלך  זקן (לאביו) ש "הניחו זה  ואילו ישראל , בארץ  רק  התורה  כל  קיימו

חרן שאנשי לומר  שייך  לא  ֿ כן, ואם  נצטווה , לא  שהרי מעצמו, התורה  כל  קיים  הימנו,אבינו זאת 

יעקב - קיים  לא  שנה  22 שבמשך  בגלל  מיוסף , אב  כיבוד  קיבל  לא  שנה  22 שבמשך  ליעקב , בנוגע 
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נט ,113) (סנהדרין לב"נ נאמרה - הדעות לכל  - מ "ת דקודם
נת' לא עדיין שעפ"ז אלא - מ "ת. קודם הי ' הרי  סדום וחטא ב),
ובפרט  כד ). ד , (דניאל  דנבוכדנצר פרוק" בצדקה "וחטיך 

"לנ"נ עצה "השיא לאחרי  ספי "ב) רוצח  (הל ' הרמב"ם
סתם, טובה" "עצה רק לא דזהו משמע - צדקה" "ליתן התיבות
המדובר  וע"פ - זה). לפני  (שהביא מצוה" דבר "שיעשה גם אלא

ועושה. מצווה שאינו מצוה דזהו יל "פ כאן
כח .114) א, בראשית
ורבי '"115) לפרי' אלא העולם  נברא "לא  ב).כי  מא, (גיטין
(116111 הערה לעיל  .ראה
"שלשים 117) סע"א: צב, חולין וראה סע"ב. נח , סנהדרין

שם). עה"ג  (ובהנסמן כו'" מצוות
ה"י .118) שם מלכים הל '
ב.119) נו, סנהדרין וכפירש"י 
על 120) במיתה שנענשו ושם) א קט , בסנהדרין (כמבואר

עני . יד  החזקת
עני "ויד  ֿ נ): (מט  שם ביחזקאל  הכתובים המשך  מובן ועפ"ז
אתהן" ואסיר לפני  תועבה ותעשינה ותגבהינה החזיקה לא ואביון
שלפני בכתוב - גם "ואסיר". שעונשה התועבה מהי  פירש ולא -
היינו  תועבה" ש"ותעשינה אלא סדום". עון הי ' גו' עני  ש"יד  - זה
הבירור  צורך  ג "כ  מובן ועפ"ז החזיקה". ד "לא האופן ביאור

החזיקה". ד "לא האופן - כא) שם, (וירא "הכצעקתה"
קידושין.121) סוף משנה ב. כח , יומא
עה"פ.122) פירש"י 
משמע 123) ב) (נז, בסנהדרין והסוגיא א. לא, קידושין ראה
דמצווה.
חמ "א 124) התוועדויות - מנחם (תורת ס"ד  וירא ש"פ שיחת
.(238 ע'
ז.125) פל "ט , ב"ר נח . ס"פ
ב.126) נו, סנהדרין

ט , (נח  גו'" "וירא רק הי ' שלא מקרא של  כפשוטו חם מענין
כג ) שם, פירש"י  פכ "ג . פרדר"א ו. פל "ו, (ב"ר בזיון - כב)
בנדו"ד  כי  כ "כ , ראי ' אין - נ) כד , שרה חיי  (פירש"י  ולבן ובתואל 
ממרים  הל ' רמב"ם (וראה בבזיון המדובר ובהם בכיבוד , המדובר
א) עד : כ "כ  דחמיר - סרמ "א) יו"ד  רעק"א חידושי  הי "א. פ"ה,
שם  (רמב"ם הגבורה" מפי  ש"ארור ב) ברמיזה"; ש"אפילו

הט "ו).
"דאזיל  - דמים שפיכת בגדר שהוא לב"נ) (בנוגע וי "ל 
(שלפני מתמר דילפינן שם לקמן וראה סע"ב. נח , (ב"מ  סומקא"

מ "ת)).
לאב - תלעג  "עין יז) ל , (משלי  הכתוב פשט  אשר להעיר כן

(ראה  "טבעי " ענין שזהו משמע גו'", נחל  עורבי  יקרוה גו'
" סע"ב: ק, כו'עירובין "שנתן שם: וברש"י  למדין".

בנ"א. לכל  כ "א דוקא, התורה למקבלי  שייך  ואינו לנו").
הראי ' שלאחרי (שם), הרמב"ם דברי  יובנו הדברים כנים ואם
שנאמר  הגבורה מפי  ארור ה"ז ברמיזה "ואפילו אביו דהמבזה
אומר  הוא "והרי  מוסיף: - ואמו" אביו מקלה ארור טז) כז, (תבוא
[ותי ' הכתובים. מן גם להביא צריך  למה והקשו גו'". תלעג  עין
ד "מקלה" ברמיזה", ד "אפילו מוכח  תלעג " דמ "עין הרדב"ז
להרמב"ם  מנ"ל  דא"כ  להבין, זכיתי  לא - בפירוש מקלל  משמע
לומר  גדול  ודוחק הגבורה". מפי  ארור ה"ז ברמיזה ד "אפילו

ידעינן תלעג " ועפ"י"דמ "עין "ברמיזה"]. גם פירושו "
"וה"ה  ומוסיף נאמר. בבנ"י  רק - מקלה" ד "ארור מובן, הנ"ל 

(י בטושו"ע ולכן ב"נ. גם כו'" המבזה ב"כל  - גו'" עין ו"ד אומר
"אפילו  שהעתיק אף הרי  - הרמב"ם לשון שהוא ס"ו) סרמ "א
"ויש  הרמב"ם דברי  סיום והעתיק ד "מקלה" והכתוב ברמיזה"

- כו'" לב"ד  - גו'" עין אומר "וה"ה שביניהם מה
שליט "א]. אדמו"ר כ "ק [ממכתב בטושו"ע. ב"נ דיני  שאין אלא

ה.127) כו, תולדות רמב"ן



כי      

אב  עונש כיבוד  של  ענין זה  שאין לבאר , אפשר  , כנגד ("מדה  ומסובב  סיבה  של  ענין זהו אלא  ,
אצלומדה " שחסרה  כיון :( ואילו כזו. עבודה  ֿ ידי על  הבא  המסובב  אצלו היה  לא  אב , דכיבוד 

עיקר  - יוסף  שעיקרם  בניו, מכל  אב  כיבוד  מקבל  היה  זו, עבודה  אצלו עצמו היתה  "כל  כי יעקב ,
ברחל " אלא  לבן אצל  עבד  לא  יעקב  יוסף של  של  בזכותו אלא  באו לא  הללו ש "התולדות  ועד  ,

".

מדה " כנגד  "מדה  הוא  עונש  שגם  ֿ פי ֿ על  הפגם ואף  ערך  לפי הוא  שעונש  וכידוע  , הכוונה הרי ,
הסיבה . העדר  שבסיבת  המסובב  העדר  של  לענין אלא  העונש , לענין אינה  -כאן

גם  מחוייבים  שהיו לומר , יש  עולם , של  בישובו הנכללים  הענינים  על  נצטוו נח  שבני הנ"ל , ֿ פי ועל 
אחד  שמצינו כפי מצדקה ), יותר  עוד  (שזהו חוב  פריעת  בדוגמת  הוא  אב  שכיבוד  כיון אב , בכיבוד 

אב  כיבוד  על  יכול הטעמים  היה  לא  כאשר  בקטנותו, אותו ושימשו עבורו, התייגעו ואמו שאביו כיון :
חובו. את  להם  לשלם  ועליו טובה , כפוי להיות  לו אין - עצמו את  לשמש 

" ולא  אביו", כבוד  את  אברם  קיים  "לא  הלשון (א ) יומתק : ֿ זה  ֿ פי ל ועל  אז כי - אב " א כיבוד 
הלשון היתה  (ב ) עולם ; של  ישובו דינים , או צדקה , בתור  היה  אב  דכיבוד  החיוב  אב "; "כיבוד 

אביו  אם  חילוק  אין אב  כיבוד  במצות  לא , או זקן אביו אם  נוגע  מה  לכאורה , לו". והלך  זקן "שהניחו
(פריעת  צדקה  או עולם , של  ישובו בגלל  הוא  נח  בבני אב  דכיבוד  שהחיוב  כיון אלא , - צעיר ? או זקן

לבנו. וזקוק  עצמו את  לשמש  יכול  שאינו זקן באביו בעיקר  שייך  זה  הרי חוב ),

 אנשי כי שכם , אנשי את  הרגו מדוע  ולוי שמעון אל  בטענות  לבוא  ֿ אפשר  שאי מובן, הנ"ל  ֿ פי על 
מיתה . מחוייבי היו שכם 

שמבהירים  ֿ דרך  על  טועה ", אלא  אינו חטאו ולוי שמעון האומר  "כל  יבהירו שחז"ל  מצינו לא  ולכן
וכו'" חטא  ראובן האומר  טעות ."כל  להיות  מלכתחילה  יכולה  לא  ולוי לשמעון בנוגע  כי -

"עכרתם  לידי שהביא  באופן זאת  ועשו הימנו", עצה  נטלו "שלא  על  רק  היתה  כלפיהם  הטענה  כל 
השם  חילול  גרמו הבטחתם , קיימו ולא  במרמה , זאת  שעשו ֿ זה  ֿ ידי על  הארץ "; ביושב  להבאישני אותי
לגרום  עלול  שהיה  להם , שהבטיחו מה  על  לעבור  לא  ובלבד  תורה , מדברי ששינו בגבעונים , שמצינו (כפי

השם  אלא חילול  מרמה , של  באופן לפעול  צריכים  היו לא  אבל  מיתה , נתחייבו אמנם  שכם  אנשי .(
השם  חילול  לידי מגיעים  היו לא  ואז מיתה , חייבים  שהם  בגלוי, להם  .לומר 

 ויחי בפרשת  שכתוב  מה  גם  יובן ֿ זה  ֿ פי גו'על  איש  הרגו באפם  -"כי  גו'" עז כי אפם  ארור 
מובן: אינו דלכאורה 

שלימה ?א ) עיר  הרגו הם  הרי - איש " "הרגו רק  מדוע 
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לד .128) לז, וישב תולדות. ס"פ רש"י 
נענש".129) כו' אותן "שכל  ושם): ב (טז, במגילה וצע"ק

בפי ' וכן (במגילה כ "פ רש"י  בלשון הדיוק בהקדם - נ"ל  ולכן
" ולא אביו" "כבוד  תולדות) ס"פ וכמו עה"ת אביו", כבוד 

לא הכוונה ביעקב שגם - נח  בס"פ גם או"א שדייק כבוד 
שייך  ולכן לאברהם) בנוגע בפנים (כמבואר וכיו"ב לצדקה כ "א

ומסובב). סיבה דהוי  בפנים כמבואר (ולא עונש ע"ז
"יוסף 130) שם: מגילה וראה תולדות. ס"פ ישן רש"י 

שנה כ "ב מאביו גם שפירש עפ"ז ולכאורה יעקב". שפירש
אצל  חסר צ"ל  עבר בבית יעקב שהי ' שנה י "ד  וי "ל כנגד  יעקב.

שם) (מגילה הל ' דיוק שזהו או"א"ת"ת"בדא"פ מכבוד 
כן  החדא"ג ). וכקושיית - ששווה אלא הוכחה אין שלכאו' (אף

שאביו  כשם עוה"ב לחיי  שמביאו רבו כבוד  שם הי ' שהרי  י "ל ,
(במשנה)). א לג , (ב"מ  עוה"ז לחיי  מביאו

ה.131) פפ"ד , מב"ר ב. שם, וישב רש"י 
אלו 132) שנה כ "ב במשך  גם הרי  - מתורץ ועפ"ז שם. ב"ר

השבטים. משאר אב כיבוד  ליעקב הי '
ב.133) ח , סוטה וראה א. קח , זח "א
בהגה.134) פכ "ד  תניא
חינוך 135) וראה ה"א. פ"א פאה לג .ירושלמי  מצוה
ב.136) נה, שבת
א.137) עט , יבמות גם וראה א. מו, גיטין
שם.138) מלכים בהל ' הרדב"ז קושיית תתורץ ועפ"ז
ֿ ז.139) ו מט ,



כב     

שם  מפרש  ואנשי רש "י (חמור  כולם  חשובין ש "אינן לפי שזהו יחיד ), (לשון "איש " שכתוב  מה 
גבורתם  את  ולהלל  ולוי שמעון את  לשבח  רוצה  היה  הפסוק  אם  מובן: אינו אבל  אחד ". כאיש  אלא  שכם )
השבח , בהיפך  כאן מדבר  הפסוק  אבל  אחד ; כאיש  אצלם  חשובה  היתה  שכם  העיר  שכל  לספר  מתאים  -
להדגיש  צריך  היה  הפסוק  אדרבא , ֿ כן, ואם  באפם . שעשו עוולה , אודות  אלא  גבורתם , אודות  לא  - וגם 

אחד ? איש  מהריגת  גרוע  שזה  שלימה , עיר  הרגו ולוי ששמעון

רש "י ב ) אומר  עז", כי אפם  "ארור  הפסוק  אפם ",על  את  אלא  קלל  לא  תוכחה  בשעת  "אפילו ,
בדבר ? יש  פנים  משוא  וכי השאלה : נשאלת  ֿ ושלום . חס  אותם  לא  אבל 

שמעון  מדוע  תבע  רק  הוא  טענות . ליעקב  היו לא  - שכם  אנשי הריגת  על  מובן: הנ"ל  ביאור  לפי אך 
מוכרחים  שהיו מעצמו מובן לכאורה  אבל  וכו'. מיתה  מחוייבים  שהם  שכם  לאנשי בגלוי אמרו לא  ולוי

מספר " "מתי היו הם  שהרי - במרמה  זה לפעול  ועל  שכם ; באנשי שלימה , בעיר  להלחם  והוצרכו ,
בעיניהם  חשובים  היו שכם  אנשי כל  - איש " "הרגו יעקב : כנגד אמר  שנים  היו שהם  כך  אחד , כאיש 

ו  (אחד ), איש  -התייראו, במרמה לפעול  צריכים  ולוי שמעון היו לא  ֿ כן, ואם  שכם , אנשי מפני
השם . לחילול  להביא  יכול  שהיה  באופן

מדוע  נוספת : קושיא  ֿ פי על  - זה  על  התירוץ  אך  במרמה ? פעלו אכן מדוע  היא : הקושיא  ֿ זה  ֿ פי על 
" יעקב  ֿ פיאומר  על  מיתה  נתחייבו שכם  אנשי הרי - והטענה הרגו" הדיוק  אמנם  זהו אלא  ?

טעות  לכלל  באו ֿ ידיֿזה  ועל  כעס , לכלל  באו הם  "באפם ": ש "הרגו" כך  על  אלא  ה "הרגו", עצם  על  לא  -
כעס  לכלל  "בא  תורה : מתן ולאחרי רבינו, במשה  אפילו שנאמר  ממה  ֿ שכן ובמכל  וכו'. במרמה  דיברו -

טעות " לכלל  "ארור בא  יעקב  מדגיש  ולכן .." אפם" ֿ ידי על  רק  בא  וכו', המרמה  ענין כל  כי ,"

- וביתי" אני ונשמדתי גו' אותי "עכרתם  יעקב  לטענת  ולוי שמעון מענה  גם  יובן הנ"ל  ֿ פי על 
אחותינו": את  יעשה  "הכזונה 

ה "ונשמדתי  את  לשלול  צורך  אין גו'" יעשה  ש "הכזונה  בגלל  וכי שבדבר ? התירוץ  מהו לכאורה ,
נפש  מסירת  של  חיוב  אין כזה  במקרה  - דין ֿ פי על  (וגם  ).וגו'"?

"הזונה ". ולא  הדמיון, בכ "ף  - מדוע  (א ) הקצוות : ובשני "הכזונה ", הכתוב  לשון דיוק  בהקדם  ויובן
זונה  נעשית  אינה  הפנויה , על  הבא  שפנוי הוא , הדין הדמיון,(ב ) בכ "ף  כי (אם  השתמשו למה  ֿ כן, ואם  ,

"הכזונה "? בגדר  זאת ) בכל  אבל 

"הכזונה  אמנם  מפרש  מקרא , של  פשוטו ֿ לראש  לכל  שמבהיר  הוא רש "י, הכתוב  לשון אבל  הפקר ". -
הדמיון. בכ "ף  - זה  עם  וביחד  זונה , של  וענין לגדר  גם  שהכוונה  לומר , וצריך  "הכזונה ",

תורה ' ב 'לקוטי שכתוב  מה  על ֿפי - בזה  הפסוק והביאור  זונים על  אתם  אשר  גו' תתורו "ולא 
זנות . של  לענין לבבכם " אחרי "תתורו נחשב  להקב "ה , אשה  בבחינת  שהם  ֿ ישראל , בני שאצל  אחריהם ",

עם  ֿ ישראל  בני של  אבינו הנישואין מאברהם  היתה  בזה  וההתחלה  תורה , מתן בשעת  היו הקב "ה 
.והלאה 
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יו"ד .140) ויחי  תנחומא ז. פצ"ט , מב"ר
שם.141) תנחומא ה. פצ"ח , שם. מב"ר
"כולם 142) הב"ר לשון כל  רש"י  העתיק שלא זה מובן ובזה

- הקב"ה" "לפני  התיבות ובהשמטת אחד ". כאיש הקב"ה לפני 
' כפי והוא ולוי . לשמעון בנוגע ה"ה רש"י  ודברי  הפירוש

כי רש"י , זה העתיק [ולא הקב"ה". ולפני  "לפניהם התנחומא
עפ"י  ואדרבא מקרא. של  פשוטו זה אין הקב"ה" -"לפני 

נוגע  ואינו אחד . כאיש הם הקב"ה דלפני  פשיטא קמ "ל , מאי 
כאן]. לפירושו

א.143) סו, מפסחים כא. לא, מטות רש"י 
כאן.144) באוה"ח  הקשה וכן
ב.145) סא, יבמות
ד .146) עה, פינחס סע"א. מד , שלח  ועייג "כ  ג . נג , קרח 
לט .147) טו, שלח 
ד "ה148) לך . לך  ר"פ להאריז"ל  ל "ת את ראה ברך  וה'

(נדפס פ"ג  - להצ"צ - קכו,אברהם שרה חיי  באוה"ת וגם בפ"ע
אלפים ש"שני  במרז"ל  ומרומז בימי א). מתחיל  אברהם "

א. ט , ממ "ת").(ע"ז נימא "אי  :



כג      

"את  ולוי: שמעון טוענים  בניוזאת  שאנו כיון :"" המרכבה הן הן ש "האבות  , נתקשר -
להקב "ה  היחוד רק  וענין התורה  קו הוא  בפרט  יעקב  הנה  - ומהאבות  . זה הרי - "אחותינו" והיא  -

הקב "ה . זה  - לבעלה  אסורה  של  כדמיון ענין שנעשה  "הכזונה ", של  ענין

התנתקות  גו'", "הכזונה  אודות  שמדובר  כיון וכו': עצה  נטלו לא  מדוע  יעקב  בני של  המענה  גם  וזהו
ודעת , מטעם  למעלה  ֿ נפש , במסירות  ונתעוררו ועצה , משכל  למעלה  נפשם , בעצם  הדבר  נגע  - מהקב "ה 

נטלו "לא  ."ולכן

נעשו  ולוי שמעון הדבר : וטעם  ֿ נפש . מסירות  של  בתנועה  דוקא  ולוי שמעון התעוררו השבטים  מכל 
שכתוב  וכמו מצוה , בר  גו'אז ולוי שמעון גו' את "ויקחו למדים  שמהם  - ובאופן חרבו",

עבור השיעור  בזה ) הקשור  כל  - הדורות (ובמילא  שבכל  ֿ המצוה  היא ברי כיצד  הם  הראו ולכן .
ודעת  מטעם  למעלה  - מצוה ) (בר  העבודה  ויסוד  .התחלת 

:בעבודתנו מהנ"ל  ההוראה 

גופא  דאורייתא  בדיני וגם  וכו', דרבנן דאורייתא , בין חילוקים  כמה  יש  התורה  דיני ֿ פי שעל  למרות 
יעבור " ואל  "יהרג  שעליהם  הדברים  לג ' עבירות  שאר  בין חילוק  הם ישנו ֿ ישראל  שבני זה  מצד  הרי ,

כנ"ל . אחריהם ", "זונים  בבחינת  היא  עבירה  כל  הנה  להקב "ה , אשה  בבחינת 

ֿ עשה , מצות  קיום  ובהעדר  האור , המשכת  ענינה  עשה  מצות  ֿ תעשה : לא  מצות  על  עבירה  - ובפרט 
לחיצונים  והמשכה  יניקה  - הוא  ענינה  ֿ תעשה  לא  מצות  על  עבירה  ֿ כן ֿ שאין מה  האור . נמשך  וזהו לא  ,

החיצוניות  בחינת  להם  שנותנים  ֿ פי ֿ על  ואף  הקדושה . להיפך  כו' החיות  שנותנים  הזנות , ענין בדוגמת 
אתן" לא  לאחר  "וכבודי שהרי להם .בלבד , נותנים  ֿ פנים  ֿ כל  על  החיצוניות  את  הרי ,

של  בתנועה  להיזהר  צריך  עבירה  ומכל  הנפש , עצם  עד  ("דערנעמען") "לחדור " צריכה  מצוה  כל  ולכן
חשבונות  שום  בלי ֿ נפש  .מסירות 

התחלת  אבל  הפנימיים , בכחות  שתחדור  בכדי ודעת , טעם  ֿ פי על  להיות  צריכה  שהעבודה  אמת , הן
ומסירת  עול  בקבלת  היא  העבודה  התחלת  וכאשר  ודעת . מטעם  למעלה  עול  בקבלת  להיות  צריכה  העבודה 

דוקא  אז חשבונות , ללא  והגבלה ,נפש  במדידה  ודעת , טעם  ֿ פי על  העבודה  ֿ זה  לאחרי להיות  יכולה 
התורה . ֿ פי על 

***

 רש "י אומר  הפרשה , על  פירושו רומי".בסוף  הוא  "מגדיאל  :

לפרש  צריך  מה  ולשם  בזה ; לומר  רש "י רוצה  מה  - מקרא  של  פשוטו לפי גם  וכנ"ל  - להבין וצריך 
רומי"? הוא  ש "מגדיאל 
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אחת 149) שעה אפילו הפסיקו "לא רפל "ד : תניא ראה
העולמים". לרבון ונשמתם דעתם מלקשר

ומוכיח 150) שם. ברך  וה' (ד "ה יעקב ע"י  הזיווג  ועיקר
שהיא "בת ד : פל "ו, וראה מויק"ר יעקב". כו' כך  כו' למלך 

שרה). חיי  ס"פ ביאוה"ז
בענין 151) בדא"ח  מהמבואר להעיר יש - במרמה לעשייתם

תורת  וראה לה. כז, (תולדות ברכתך " ויקח  במרמה אחיך  "בא
וש"נ). .222 ע' ח "ב התוועדויות - מנחם

יו"ד .152) פ"פ, ב"ר כה. לד , בפרשתינו
דאבות)153) (ספ"ה המשנה מפרשי  סע"ב) כט , (נזיר רש"י 

למצוות". י "ג  "בן
ואילך .154) 289 ע' חט "ו לקו"ש גם ראה

רפמ "א.155) שם ספכ "ה. תניא ראה
א.156) עד , סנהדרין
ֿ ג :157) פ"ב מ "ז ומעין ובקונטרס פ"א. אגה"ת תניא ראה

יומשך  שלא שומרות כו' זאת עוד  כו' המונעים מסיר כו' "מל "ת
הוא  הכתר דגילוי  (ובכ "מ ) פקודי  ס"פ בלקו"ת [והמבואר כו'"
בקונ' להמבואר נוגע דאינו אלא ענין. עוד  הוא - מל "ת ע"י  דוקא

ומעין].
ספ"ב.158) גירושין הל ' רמב"ם וראה ח . מב, ישעי '
ופכ "ה.159) פכ "ד  תניא ראה
(160- מנחם תורת .428 ע' ח "ב לקו"ש בארוכה ראה

.25 ע' חי "ג  התוועדויות
פל "ח .161) מפרדר"א מג . לו,



כד     

והענין:

בפרשה  לעיל  שכתב  רש "י במה  מפרש  שעירה ", אדוני אל  אבוא  אשר  "עד  לעשו: אמר  :שיעקב 
שנאמר  המשיח , בימי ילך , עשו"."ואימתי הר  את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים  ועלו

לעשו? שייכותה  ומהי רומי, גלות  היא  הרי האחרון, גלות  הרביעי, גלות  השאלה : נשאלת 

מאלופי שהוא  - ש "מגדיאל  רש "י, אומר  לפני ולכן בגלות  יעקב  בני יהיו ששם  רומי", הוא  -
המשיח . ביאת 

ויגדיל  ירומם  רומי, ואת  ורוממות . גדולה  מלשון הוא  מגדיאל  (א ) כי: מגדיאל , בשם  נקראת  רומי
רומי  בשם  וגם  מגדיאל , בשם  נקראת  ולכן משיח , ביאת  לפני על הקב "ה  "הגדיל  רומז: מגדיאל  (ב ) .

נאמר  רומי מלכות  ועל  ֿ ל ", א  ֿ ל "כל  א  כל  על  ויתגדל  "ויתרומם  תבל , פני כל  על  תתפשט  .שמלכותה 

הקודם  בפסוק  לפרש  רש "י של  הטעם  גם  היא  רומי" הוא  ש "מגדיאל  אלופי העובדה  שמות  "ואלה  ,
שם  הוא  ורומי רומי, ומלכות  רומי היא  שמגדיאל  מאחר  כי: מדינותיהם ", שם  על  "שנקראו - עשו"

מדינותיהם  שם  על  נקראו עשו אלופי שאר  שגם  מזה , למדים  .המדינה ,

עירם " "אלוף  נאמר  מגדיאל " "אלוף  שלאחרי יתכן איך  רומי ", הוא  ש "מגדיאל  כיון להבין: צריך  אך 
עשו? אצל  אלוף  עוד  יהיה  לא  רומי מלכות  ולאחרי האחרונה , הגלות  כבר  היא  רומי הלא  -

מפרשים  מגדיאל יש  שאלוף  אבל שמבארים  רומי. למלכות  הכוונה  השמות  בשני עירם ; אלוף 
וחסידות  הוא בקבלה  המספר  בקליפה  ֿ כן ֿ שאין מה  עשר , במספר  הם  הענינים  כל  שבקדושה  מובא ,

אלופים  הם  עירם  ואלוף  מגדיאל  שאלוף  מובן , ומזה  י"א . במספר  הם  עשו אלופי ולכן עשר , ,אחד 
אלופים . עשרה  עשו אצל  יש  הך , היינו ועירם  מגדיאל  אם  כי

יש  גופא  ברומי אבל  רומי, מלכות  אמנם  הם  עירם , והן מגדיאל  הן ששניהם , - הוא  בזה  הפשט  אך 
לאלקות  מנגדת  שרומי כפי - ֿ ל " א  כל  על  "הגדיל  מלשון - "מגדיאל " שונים : בזמנים  שיהיו מדריגות  ב '

כאשר  - יותר  מאוחר  זמן על  קאי ו"עירם " האחרון; גלות  ד "עתיד בזמן במצב  תסווריות תהיה 
המשיח " למלך  אדרבה .(אוצרות ) אלא  מנגדת , עוד  תהיה  לא  רומי כאשר  ,

והתנשאות  רוממות  לגילוי ועד  בקדושה , רוממות  תתגלה  ידה  שעל  - רומי לשם  הטעם  פנימיות  וזהו
ֿ ידי  על  אבל  מגדיאל ", "אלוף  - מנגד  זה  הרי בגילוי ואילו בהעלם , זה  הרי שמתחילה  אלא  עצמית .

מזה  נעשה  שמקבץ הבירור  ה "אוצרות " שהם  הקדושה , ניצוצות  ממנו שמתבררים  עירם ", "אלוף 
המשיח . מלך  עבור 

טוב  בדבר  לסיים  שצריך  הגם  - רומי" הוא  "מגדיאל  הפרשה : את  רש "י מסיים  רומי ולכן ומלכות  ,
דמגדיאל : הענין פנימיות  את  כאן ומגלה  מפרש  ֿ פה ) שבעל  (תורה  שרש "י אלא  ההיפך ? לכאורה , היא ,

הרי - ֿ ל " א  כל  על  "הגדיל  שבגילוי ֿ פי ֿ על  "אלוף אף  בא  מגדיאל , ֿ ידי ועל  לאחרי דוקא  ולכן, רומי,
עצמית . והתנשאות  רוממות  האמיתית , לרוממות  עד  - "רומי", בגילוי ובא  עירם ",
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יד .162) לג ,
יד .163) פע"ח , מב"ר
כא.164) א, עובדי '
כאן.165) ארי ' גור
לו.166) יא, דניאל 
כאן.167) רמב"ן
מ .168) שם,

כאן.169) חכמים שפתי 
שמ .170) ס"ע חשון קסה. ע' תשרי  סה"מ  מנחם תורת ראה

וש"נ.
כו'".171) אחד  מלך  "עוד  ד : פפ"ג , ב"ר גם ראה
שם.172) ב"ר
ועוד .173) איכה. סוף פרש"י  ראה
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הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק  האחת"1מן המחנה  אל עשו  יבוא  אם  ויאמר

רש"י מצטט  לפליטה", הנשאר המחנה  והיה  והכהו

המילים"ב  את  השני  המתחיל" המחנה"דיבור  והיה 
ומפרש: לפליטה", עמו","הנשאר אלחם  כי  כרחו על

ממשיך  הוא  מכן  לשלושה"ולאחר עצמו התקין
כדלהלן. דברים ...",

הפסוק  מן אלו  מילים  על להתעכב נזקק שרש"י  זה

בפשטות הפסוק משמעות  מובנת  כשלכאורה – ,2ולפרשן 
עשו  יתקוף  אם  גם  הרי מחנות, לשני  החלוקה  שעלֿידי 

להימלט  האחר המחנה יוכל האחד, המחנה  את  ויכבוש
–

כי זה  רש"י3הרי  מפרשי כדברי  הביטוי4, תמוה ,
ש" נראה  שממנו ודאי"והיה ", יהיה  הנשאר" המחנה

חלוקה" ידי  על אפילו לשאול: ניתן כך ואם לפליטה ".

יינצל  השני שהמחנה  בטחון אין עדיין מחנות , לשני 
יותר, טובים  הצלה סיכויי לו יש אלא  בודאי ,

ספק  של בביטוי להשתמש היה צריך זה  אולי ","ולפי 
והיה "?"במקום

הביטוי משמעות  שאכן, ומסביר זאת  מתרץ רש"י 

היא" ה"והיה " שמסבירים  כפי  ולא אבן ֿ"עלֿכרחו ",
ש אחרים ומפרשים פירושו "עזרא" יהיה ","והיה " אולי

ודאית היא  לפליטה השני המחנה  הישארות  כי"שכן
המחנה את להכניע לעשו לאפשר בלי  – עמו " אלחם 

השני .

מובן : אינו זה  פירוש אך

המוחלטת הוודאות  מנין השני5א) ישאר6שהמחנה
עמו ""אם7לפליטה היא8אלחם הכוונה אם  אף ?9,

המחנה על עשו  עם  יעקב  מלחמת  יוכל oey`xdשבזמן
ודאית אין עדיין  – מנוסה  ידי  על להינצל השני המחנה 

השני המחנה  של ידי10הישרדותו על לשני"החלוקה.
הזדמנות מתאפשרת רק xzeiמחנות " daehלהצלה

ידי  על כאמור."ופליטה  עמו", אלחם 

הביטוי כוונת מהי  חשובה"ב ) מה  ולשם  כרחו ", על
שזה כאן "ההדגשה  עשו? של רצונו נגד – עלֿכרחו "

ידי שעל רק להדגיש המחנה"חשוב  יינצל עמו " אלחם
.i`ceaהשני 

יעקב  של שבטחונו מסביר, מכך 11הרמב"ן נבע
יינצל "ש כן אם  עשו, ביד נופל כולו  זרעו  שאין  יודע יעקב

כוונת את כך לפרש אין אך – עלֿכלֿפנים " האחד המחנה 
בטעם ולא  אחרת, בסיבה  הוודאות תלויה  אז  כי רש"י ,

מפרש" שרש"י  כפי  עמו", אלחם  בפירושו.wiicneכי

.·
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רעותה ידי  על אחת  שאלה  לתרץ היה  ניתן  לכאורה 
במילים גדול: בדוחק ולפחות רש"י"– אין כרחו" על

מסביר הוא אלא  ודאית , תהיה  שהפליטה  לומר מתכוין 
יהיה הפליטה הישארות  כי"שאופן כרחו", אלחם"על

.12עמו "

ש לעיקר  בנוסף  זה , וודאות ,"ולפי  זוהי  כרחו" על
ההוכחה מהי  עצמה : זו  קביעה  על השאלה  מתעוררת 

ש לכך מקרא , של פשוטו לפי עמו"?"בפסוק, אלחם 
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ט.1) לב, פרשתנו
כו'.2) הפשט דרך על וברמב"ן: עה"פ. ורמב"ן הראב"ע כפי'
הבאה.3) הערה וראה לרש"י. הראב"ע מקושיות כדמשמע
דבק 4) בשפ"ח הובא מהרש"ל חיים, מים באר גו"א, הזכרון, ספר

להט"ז. דוד דברי טוב,
הזכרון.5) ספר מפי' כמשמע ילחמו שהם השני למחנה הכוונה באם

מדרש  עימי'. קרבא עבדין אנו ולהלאה מיכא יט: דר"כ בפסיקתא ועד"ז
טוב. לקח

שיכה 6) ד"לאחר בחזקוני הב' לפי' וגם בפרש"י. לדוד משכיל ראה
הנשאר  המחנה ויהא ועייפים יגעים ואנשיו הוא יהא הראשון המחנה

יצא. לא ספק מידי הרי ויהרגם", עמם וילחם יגע יהא שלא לפליטה
והה').7) הד' (קושיא כאן באלשיך שמקשה הקושיא על נוסף

אלא 8) וכיו"ב, שינוסו לא המלחמה מן לפליטה לפרש צריך זה ולפי
ובפרש"י. יג יד, לך וראה אותו. ינצחו כי המלחמה מן ינצלו

עה"פ.9) ספורנו וראה בפרש"י. ושפ"ח ט"ז עה"פ. בחזקוני הא' כפי'
שספק 10) אע"פ משם לנוס שבידו בודאי הוא וזהו שם: ט"ז וראה

הפליטה. תועיל אם
להסביר 11) בא בזה" "והכוונה דמ"ש לשונו, מפשטות משמע כן

המשך  ראה אבל הארוך. בטור מהלשון מוכח וכן ורש"י. המדרש דעת
כו'". ירמוז זה "וגם לשונו

כרחו", "על תיבת רק רז"ל" מ"דרשו שהעתיק כאן, בבחיי וראה
ע"י שינצל ע"ז (והמדרש) רש"י דעת לבאר בא שלא כ"א dnglnומוכח, ,

בפנים. כדלקמן בודאי, שינצל זה רק
כאן.12) בפרש"י יצחק באר ראה
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היא בפירושו רש"י  שכוונת לעיל , האמור לפי 
של  הוודאות  את הוא"להדגיש לפליטה ", המחנה ...

הביטוי  מדיוק זאת  ובאמרו dide"מוכיח  בפסוק, הנאמר "
לוודאות ." הטעם  את מסביר רק הוא עמו" אלחם  כי 

רש"י של כוונתו  שעיקר להיפך, יוצא , האמור לפי  ואילו
לפרש  על ycgleהיא  כאן ולכן "שמדובר עמו ", אלחם

של "יהיה באופן לפליטה " הנשאר –"המחנה  כרחו" על
בפסוק. הוכחה  שום  אין  ולכן 

.‚
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רש"י אומר  דברים ,"בהמשך לשלושה  עצמו  התקין
על  המנחה ותעבור – לדורון  ולמלחמה. לתפלה לדורון

אברהם13פניו  אבי  אלקי  – לתפלה  והיה14, – למלחמה  ,
לפליטה ". הנשאר המחנה 

רש"י  מציין מדוע א ) כאן : להבין  כל o`kוצריך את 
על  רק  מדובר כאן בפירושו כאשר  הפרטים, שלושת 

שdnglnlהכנתו זאת  את גם"? עצמו" לדורון "התקין
הפסוקים  מן רק יודעים  על jyndayלתפלה" המדברים  ,

רש"י .yxetnaכך שמצטטם  כפי  ,

אודות המדבר בפסוק לדעת  שחשוב נאמר, אם אף ב)
הוא שבו  היחיד האמצעי  זה  שאין למלחמה, יעקב הכנת 
תחילה להיפך, אלא , – הראשון האמצעי לא  ואף  נוקט,
מדוע  מובן לא  זאת  בכל אך ובתפלה , בדורון נוקט  הוא 

לפירושו  המשך ומהווה  הדבר, אלחם"קשור כי  כרחו על
עמו"?

שהיא , כל מסיבה  רוצה, רש"י  אם  אף מכך: יותר  ג )
גם יעקב התכונן למלחמה , הכנתו  עם  שיחד לפרט ,
פרטים כי  כדלעיל, הסבר , דרוש כך (ועל ולתפלה לדורון

הפרשה בהמשך מוזכרים  מצד yxetnaאלו לשאול ניתן (
ש ואומר רש"י  חוזר מה  לשם  גם"שני : – עצמו" התקין 

אמר"ל  שיעקב כן, לפני  הסביר שכבר לאחר מלחמה ",
רק " להוסיף רש"י  היה  צריך לכאורה , – עמו" אלחם

ולתפלה "." לדורון (גם ) עצמו התקין 

הרא "ם פירושו 15לדברי  בהמשך רש"י  מתכוין 

לפירושו " הוכחה  להביא  דברים" לשלושה עצמו  התקין

המילים היא"שמשמעות לפליטה " הנשאר המחנה והיה
כיון" – אלחם " כי  כרחו שfgy"l16על התקין "אומרים 

אינו  למלחמה  ההכנה של והפרט  דברים ", לשלושה  עצמו

המילים שמשמעות  להסביר הכרחי בפסוק, והיה"מפורש
למלחמה . ההכנה  היא  לפליטה " הנשאר המחנה 

ש אומר אינו  רש"י  מאמר"אבל הוא  עצמו..." התקין 
מדרש, או חז"ל,

jtidl `l`–zehytn,מובן רש"י  xg`lyדברי
ש שלפי "שיודעים  יודעים עמו", מקראeheytאלחם של

מלחמה ." כולל  – דברים " לשלושה  עצמו  התקין

.„
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הפירוש להמשך דרוש נוסף התקין ...":"הסבר

רש שמזכיר הדברים שלושת  של הסדר  בפירושו א ) "י 

ולמלחמה""– לתפלה  הפסוקים17לדורון  מסדר הפוך –
כהוכחות מיד רש"י  פניו "":18שמביא  על המנחה  ותעבור

כתוב"– – אברהם""הפסוק xg`lלדורון " אבי  אלקי
מיד המופיע – לתפלה  –xg`l המחנה ...""הפסוק והיה 

שבתורה הסדר את רש"י  משנה מדוע  מלחמה . –19?

מן  בפירושו רש"י  שמביא להוכחות  בנוסף ב)
אחרים: מפסוקים  הוכחות במדרש מוצאים  הפסוקים,

אחי20תפלה" מיד נא  הצילני  ואמרת21– – לדורון ,
שלוחה היא מנחה  ליעקב  את22לעבדך וישם  – למלחמה  ,

לפניהם ..." עבר והוא  אחר23השפחות ... ובמקום  .24

ל  ההוכחה מובאת –"במדרשים  ויקח 25דכתיב "דורון"
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כב.13) לב, לקמן
יו"ד.14) לב,
המהרש"ל.15) בשם בשפ"ח ועד"ז
פסיקתא 16) קלא. כאן יל"ש יח. פ"ט, קה"ר ו. כאן (באבער) תנחומא

יט. דר"כ
אבל 17) ולמלחמה". ולדורון "לתפלה הסדר מפרש"י הביא ברמב"ן

העתיק  ואולי כבפנים. הוא דרש"י ראשון בדפוס וכן שראיתי בדפוסים
ופסיקתא  (באבער) ותנחומא בקה"ר סדרם הוא שכן ממדרש הרמב"ן זה
ולתפלה  למלחמה לדורון הסדר: רש"י כת"י וכו"כ שני ובדפוס שם. דר"כ

טוב). לקח ומדרש (כביל"ש
הלשון 18) שבתחילת אף הקודמת), (שבהערה כת"י דבכמה להעיר

כשמפרט  הלשון בהמשך הנה ולתפלה", למלחמה "לדורון הוא הסדר

במדרש  הוא ועד"ז ומלחמה. תפלה דורון הוא סדרם מהכתובים, הראיות
לדורון הראי' ששם (אלא טוב הכתובים לקח מאותם לא היא ומלחמה

בפנים). כדלקמן שבפרש"י
בהפרשה 19) סדרם כפי הוא מהכתובים הלימוד שם ובקה"ר

ולמלחמה". לדורון "לתפלה הדברים בהתחלת וכסדרם בפנים). (כדלקמן
שם.20) קה"ר
תשכ"ב)21) (ניוארק, דר"כ בפסיקתא גם הובא זה וכתוב יב. לב,

תפלה. על כראי' שם
יט.22) לב,
בֿג.23) לג,
שם.24) טוב לקח מדרש
יד.25) לב,
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מנחה", בידו הבא דכתיב "מן  העם26למלחמה את ויחץ
אתו " .27אשר 

שאת מזה נפשך, ממה רש"י : פירוש מובן לא  זה  לפי 
ל  הראשונה  מ "ההוכחה  רש"י מביא  ותעבור"דורון"

המנחה  שילוח – פניו " על מן lretaהמנחה  ולא  –
מ mincewdהפסוקים  החל מנחה", בידו  הבא מן ויקח

על מדובר שבהם  וכדומה , מובן,zpkdלעשו" המנחה,
המתארים הפסוקים מן ההוכחות  את  להביא רוצה  שרש"י 
המדברים הפסוקים מן  ולא בפועל, הענינים  ביצוע את

ההכנות . אודות 

גם  להביא  רש"י  היה  צריך זה , לתפלה""ולפי 
הביצוע  את המתארים הפסוקים  מן הוכחות  ול"מלחמה "

– תפלה  לגבי  עשו",iplivd"למעשה: מיד אחי  מיד נא
– מלחמה עבר"ולגבי והוא  השפחות ... את  וישם 

שם רש"י  שמפרש כפי  רשע "לפניהם ", אותו יבוא  אם 
הוכחות להביא צריך היה  ולא תחילה ". בי ילחם  להילחם 

התפילה ולא "מתחילת אברהם " אבי  יעקב ixacnאלקי 
– למלחמה  הכנתו המחנה ..."."על והיה 

אלא בפועל המעשים  את  לציין  רש"י  רצה  לא  ואילו
– הכנתו  צריך oiwzd"את  הוא  דברים", לשלושה עצמו

ה לענין כהוכחה  לצטט הקודם ,"היה  הפסוק את  דורון"
ל.כדלעי

פסוק שכוונת  אמר כבר רש"י  המחנה"dfג) והיה 
היא לפליטה " מבאר"הנשאר הוא מה  ולשם  עמו", אלחם 

ל  שההוכחה פירושו, בסוף עצמו..."שוב התקין
מפסוק היא הנשאר"–dfלמלחמה" המחנה והיה 

?28לפליטה"

בביטוי הדיוק  מהו ולא"ד) הכין ""התקין",
.29וכדומה

.‰
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הוא: זה לכל ההסבר

הפסוקים  של  שלאחרjyndayמפשוטם  נראה ,
שעשו  ליעקב והודיעו  חזרו  לקראתך "שהמלאכים  הולך

יעקב התכונן עמו ", איש מאות  lkÎziy`xוארבע
– עשו...","למלחמה יבוא אם  ויאמר העם... את  ויחץ 

okn xg`l התפלל אבי"הוא אלקי  יעקב, ויאמר
oknאברהם...", xg`le לעשו מנחה  להכין התחיל .30הוא

יהודי שכאשר בפשטות , מובן ברור: אינו הדבר אך
בראש מתפלל, הוא  עמו, להילחם  שבאים  שומע
הוא לאחרֿמכן ורק הקדושֿברוך ֿהוא , אל ובראשונה,

לומר, אפוא  ייתכן כיצד הטבע. בדרך לפעול מתחיל
תחילה התכונן שהוא  אבינו, יעקב לגבי  ובמיוחד

התפלל  הוא  מכן לאחר ורק ?31למלחמה,

וכדלהלן. כך, נהג  יעקב שגם לומר, איפוא  הכרחי 

הפסוק  הצאן..."ודברי ואת  אתו  אשר העם את  ויחץ
הקדמה הם לפליטה" והיה... עשו ... יבוא אם  ויאמר

לתפילתו, והסבר

המלאכים שמועת את בשמעו לקראתך "כי  הולך
אז  עמו ", איש מאות  מאדxiie`"וארבע לו",xvieיעקב 

ל  גרם מובנת"וזה  מכן לאחר אשר העם ...", את ויחץ
ורק zxgnlתפילתו . ,okn xg`l יעקב ראה  כאשר והנה",

רק  איש", מאות  ארבע  ועמו בא `f`"iezעשו ug
...miclid"32.

שבפסוק"המילים העם " את  `mpiויחץ ,dfמכוונים

eze`l" בהמשך הנאמר שרואים 33ויחץ" כפי ,zehyta,
היה ואת "שכאן העם... את הואo`vdויחץ ובהמשך ,"...

את רק  הילדים ","חצה  ואת  zepgnהנשים ipyl `le.

o`kויחץ ..."נאמרipyl של למטרה  אם"מחנות "
והכהו  האחת המחנה  אל  עשו x`ypdיבוא  dpgnd dide

dhiltl,"נאמר ועל "ובהמשך לאה  על הילדים  את  ויחץ
ילדיהן  ואת  השפחות את  וישם  השפחות , שתי  ועל רחל

odixg`l)ראשונה  cine)ואת אחרונים  וילדיה  לאה ואת 
כנאמר  אחד, מחנה  – אחרונים " יוסף ואת ,yexita34רחל
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ח.26) לב,
אלא 27) כבפרש"י הם הפסוקים שם ביל"ש ועד"ז (באבער) בנחומא

שם  אבל וגו'". עשו יבא אם "ויאמר הכתוב התחלת הובאה שלמלחמה
לבנים  והלבישן מבפנים זיינן – אתו" אשר העם את "ויחץ הכתוב על קאי
מה  כו' לפניהם עבר "והוא הכתוב על קאי שם דר"כ ובפסיקתא מבחוץ.

כו'". מבפנים זיינן עשה
כבהערה 28) זה, כתוב על קאי שלא הנ"ל במדרשים משא"כ
שלפנ"ז.

עצמו".29) "שכוון טוב לקח במדרש
כך 30) ואחר כו' כנגדו להלחם בסופו: שם טוב לקח מדרש ראה

ובדורון. בתפלה התחיל
הי"ד.31) קושיא כאן אלשיך ראה
אֿב.32) לג,
לג,33) עה"פ בתיב"ע ועד"ז עה"פ. בחיי כברבינו ודלא בפשש"מ,

ח*). לב, עה"פ תרגומו (וראה ב
ה.34) לג, א. לג,

ixdc ± n"yyt t"r epi` la` ,sqeie lgxe 'iclie d`l 'ad dpgne ,mdipae zegtyd `ed '`d dpgnc :a ,bl my la` .lgx dpgne d`l dpgn md zepgn 'ady ,mye (*
.'eb o`vd mb xiard
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עשו  הרי"שכאשר עיניו" את  ואת"וישא  הנשים  את  וירא 
– lirlהילדים " mixkfend lk z`שני על  מדובר ולא  ,

להימלט. יכול היה שבהם השני  אשר נפרדים , מחנות 

הפסוק  שכוונת  מפרש, הנשאר"ורש"י  המחנה  והיה 
היא יוכל `mglכי egxkÎlr"לפליטה " לא שעשו עמו",

בעלֿכרחו, להם  להרע 

היו "כי הראשון במחנה  – מחנות " לשני  ויחץ...
וכן  והגמלים , והבקר הרועים"ההצאן – אתו" אשר עם

ה היו  הנשאר" וב"מחנה והילדים""וכדומה , נשים 
אליהם הקשור שנאמר35וה"עם " כפי  ,yxetna מכן לאחר

יבק ""בענין  מעבר את  פעמים 36ויעבור שתי  ,zepey של
ויעבור "."

עקב להתפלל, ניתן זו חציה  לאחר zeghaddרק 
ipzghady37המחנה לפיהן אשר ,x`ypdלפילטה יהיה 

i`cea.הראשון המחנה  של וכדומה  הצאן לעומת ,

עשו, על ונצחונו  יעקב של בטחונו את  להוכיח וכדי
רש"י –38התקין "ממשיך דברים" לשלושה  lkyעצמו

של  באופן היתה  ההצלה  לצורך יעקב שנקט  פעולה 
להלן." שיוסבר  כפי עצמו", התקין 

.Â
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או  מסויימת , לפעולה אדם  הכנת  לגבי  הנפוץ הביטוי
הוא: פעולות , כאן 39הכין "כמה  ואילו וכדומה . עצמו"

בהכנה:"נאמר נוסף ענין מדגיש וזה  עצמו", התקין

אם מעשה ידי  על אם  כפשוטה , הכנה זוהי – "הכין "
וכדומה . לתפילה הפעולה , לעשיית נפשית  הכנה  ידי  על

תיקון "הביטוי מלשון – מבטא40התקין" אינו –
הוא ההכנה , אופן את אלא  הכנה , .envrמתקן ""סתם 

הפעולה . לעשיית המוכנות את  בעצמו יוצר האדם 

ולמלחמה ולתפלה  לדורון הכנתו יעקב . אצל היה  וכך
של  באופן עצמו":oiwzd"היה

כשלעצמו  יעקב המלחמה , בענין  רש"י שמפרש כפי 
"xvie `xie"41 ל נזקק –oiwzd"והוא  דורון  לגבי עצמו".

זה לכל צריך שהיה  בכעס שרוי  היה אך 42הוא  ,"oiwzd
ש למרות  תפילה, לגבי  גם  וכך שמא43אני"עצמו". ירא 

ביד  להמסר לי  ויגרום  בחטא  נתלכלכתי  משהבטחתני
זאת  בכל בתפלתו oiwzdעשו", והוסיף והתפלל עצמו

איטיב " אבותיך".44היטב  בזכות  איטיב בזכותך, היטב –

.Ê
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דוקא ההוכחות  את  רש"י  מביא מדוע מובן זה לפי 
שיעקב  העובדה  על בהם מדובר אין כי  אלו, מפסוקים 
היתה שההכנה  עלֿידי אלא  אלו, דברים  לשלושה  התכונן 

של  עצמו".oiwzd"באופן

המנחה  "ותעבור – שרש"י"לדורון" ומזה  פניו" על
המילים את  חשובות"מצטט  הן שגם מובן פניו" על

לומדים זה מפסוק כי  – ההוכחה  אף "לצורך פניו , על
זה ". לכל צריך שהיה בכעס שרוי  הוא

רומז  זה  ביטוי  אברהם", אבי אלקי – "לתפילה 
כדלעיל. לאבות , הקדושֿברוךֿהוא  להבטחת 

ההוכחה את  רש "י מביא כך שעל מלחמה , לגבי וכך
הפסוק  יודעים"מן אמנם, לפליטה ": הנשאר המחנה והיה 
כן  יעקב "שלפני זאת  בכל אך וכו'", ויצר התקין "ויירא,

השני המחנה  בהינצלות  בטחונו  עקב למלחמה , עצמו"
– הקב "ה  הבטחת לפליטה ".dide"עלֿפי  הנשאר המחנה 

ההכנה את מציין  בענין "רש "י כי לבסוף, למלחמה"
של  הפעולה היתה  בין "זה ביותר הקשה עצמו" התקין 

על  להתגבר  עליו היה  כי הדברים , ויצר""שלושת  ויירא 
אחרים יהרוג או יהרג שמא  חששו –41.

.Á
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רש"י  מקדים  מדוע  מובן : בלתי  עדיין דורון ""אך
כן."לפני לפני  התפילה  היתה  לכאורה תפילה "?

את יעקב שלח  למעשה  שאמנם הוא , לכך ההסבר
אך התפילה , לאחר –zernynהדורון  למצוא"הדורון

בעיניך" לאחר45חן  מיד יעקב, אצל הראשונה היתה  –
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דמחנה 35) ובאלשיך) בעקידה הוא (ועד"ז שם באברבנאל הוא וכן
ונשיו  הרועים), (עם המקנה ושאר והגמלים והבקר מהצאן הי' האחד

בפ"ע. במחנה וילדיו
כגֿכד.36) לב,
יו"ד.37) לב, פרש"י
(38" (16 הערה (הנ"ל כבמדרשים (בוא"eודלא המוסיף),התקין" ו

פירושו. בגוף וטעם הסברה כ"א בפירושו, חדש וענין הוספה אי"ז כי
יא,39) מנח ולהעיר שם). רש"י (וראה "נכונים" טו יא. יט, ביתרו

הבה. ז:
בראשית 40) – לדוגמא בפרש"י, הובא שכבר תיקון מלשון להעיר

כב). שם, ח. (יח, וירא כה). ז. (א,
ח.41) לב, פרשתנו
כב.42) לב, פרשתנו פרש"י
יא.43) שם, פרש"י
יג.44) שם, פרש"י
ו.45) לב,
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כפי לעשו, המלאכים  את  בתחילתyxetnyששלח 
הפרשה .

אל  ובראשונה בראש  מתפללים צרה בעת אמנם ,
אך  מלמעלה, וישועה הצלה  שישלח  הקדושֿברוךֿהוא

לומר, רגיל היה רש"יziid"יעקב כפירוש ,46אומר",
הנפוץ  כביטוי  הוא "."),47אמרת""(ולא  אחי 

אלא בלבד, אחוה  רצה שיעקב  בלבד זו  evnl`לא 
jipira og ולפיכך ואשלחה", מלאכים... יעקב וישלח 

עמך  שלם  שאני  – בעיניך חן  למצוא לאדוני להגיד
jzad` ywane"48. צרה עת זו ואין ,

שזהו וסיפרו, המלאכים  ששבו לאחר עשו "רק
יעקב"ולא46הרשע " התפלל הוא ", נא ...",iplivd"אחי 

בכוונה  הדורון , את  לו שלח  מכן ידיeqiitlולאחר על
כך.

.Ë
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רש"י של סגנונו ברור לא עדיין  עצמו "אך התקין
mixac dylylלומר היה צריך לכאורה , שהרי , התקין "",

במספר הגמרא כלשון ולמלחמה ", לתפלה  לדורון עצמו
לי "?"49מקומות למה  מניינא 

הוא: לכך וההסבר

שאין  ליעקב הודיעו שהמלאכים לאחר הוא""גם  אחי
אצל "אלא היו בשנאתו", ועודנו הרשע  כעשו  עמך נוהג

אחת:yelyיעקב בבת אפשרויות

ידיeyrמצד על ופיוסו  דורון  בשליחת שדי  ייתכן ,
לומר שלחה שרבקה  מזה ליעקב  מובן  שהיה  כפי כך,

ישראל,50לו  לארץ שיבוא 

הרשע שעשו כיון תמוה : לכאורה , עודנו "שהרי ,
זוהי , שיבוא? ליעקב  לומר רבקה שלחה  כיצד בשנאתו",

שעשו  שלמרות לכך, הוכחה  בשנאתו","אפוא, עודנו
בטלה זאת  של zngבכל סכנה ואין גם"עשו , אשכל
אחד" יום  דורון,51שניכם  ידי  על שנאתו  את  להסיר וניתן  ,

מצד זאת, חששawriלעומת  הוא  הרי  שמא ...",
של  שהמצב וייתכן בחטא ", בשנאתו ""נתלכלכתי  עודנו 

סכנה , להוות  כדי  מספיק  לוט,dnecaעדיין  לגבי  לנאמר
ל  גרם  בסדום ישיבתו לוט ""שחטא  את  ולפיכך 52ויקחו –

לתפילה גם  יעקב  בזכות"נזקק אברהם " אבי אלקי 
אבותיך.

אפשרית תפילה ידי  שעל ההצלה שפעולת  וכיון
מיד  הצילו  שהקדוש ֿברוךֿהוא  כפי (א) – דרכים  בשתי

– ויוכח "לבן לי ... היה  יצחק ופחד אברהם אבי  אלקי
כהצלת53אמש" במלחמה , צורך בה  שיש הצלה (ב) .

ולפיכך 54לוט  להצילו , כדי  להילחם היה צריך שאברהם  ,
למלחמה . גם  יעקב התכונן

.È
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להוסיף  יש רש"י שבפירוש תורה " של "יינה פי על
על  שיעקב הסבר הדברים"כך שלושת לכל עצמו" התקין

zg` zaaרש"י של בלשונו  הדיוק  גם  וזהו  ."oiwzd עצמו
דברים לשלושה  ההכנה  כי  דברים", היאcgiaלשלשה 

ב  צורך ויש מהטבע, להתכונן "ההיפך צריך  עצמו", התקין 
מן  הפוך הללו הדברים  משלושת  אחד כל כי  ולהשתנות .
ריחוק  – מלחמה  וחסד, קירוב של ענין  הוא דורון  האחר:
היא תפילה ואילו בני ֿאדם , בין  הם אלה  שני  וגבורה.

רחמים  שלושתdlrnlnבקשת  בכל  לעמוד ולפיכך, .
האדם טבע לפי  אפשר  אי  אחת , בבת הנוגדים הכיוונים 
אלא האלקית , הנפש של הקדושה  טבע לפי לא ואפילו  –

של  בענין צורך הטבע."יש שינוי  עצמו ", התקין

.‡È
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היה צריך מדוע  – הסבר דורש עצמו זה דבר אך
הכיוונים  שלושת  בכל לנהוג `zgיעקב zaa?

החסידות תורת  הסבר לפי  יובן  הפסוק 55זה  56על

מלחמה" של המשל פי  על העדרים " כל שמה  ונאספו

1
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ז.46) שם, פרשתנו
בשינוי 47) – "נפלאות" עה"ת. בפרש"י הדיוק גודל מודגש בזה גם

אחת! תיבה
שור 48) לי "ויהי לו שהודיע בזה יעקב שכוונת וי"ל שם. פרש"י

ממנו  לו ליתן שמוכן לו לרמז גם היתה בעיניך" חן למצוא גו' וחמור
ולא  השמים מן לא אינה "זו לו לומר בשביל הי' שבעיקר אף במתנה,

עה  שם (פרש"י הארץ" ויהי).מן ד"ה "פ
וש"נ.49) א. סט, שבת

(50i"yxt.ח לה, פרשתנו
מדֿמה.51) כז, תולדות
יט.52) יט, וירא פרש"י ג"כ וראה יב. יד, לך פרש"י
מב.53) לא, ויצא
ואילך.54) יד יד, לך
לקו"ת 55) וראה א)*. קכ, ג' חוברת ב"התמים" (נעתק הצ"צ כי"ק

ואילך. 407 ע' ח"כ לקו"ש א. ה, ואתחנן
ג.56) כט, ויצא

."'ek r"p x"enf``k 'wd dtn izrnyy dncwd t"r" `edy y"iir (*



ireaydל cenild xefgn t"r ± glyie zyxt ± zegiyÎihewl

שמציבים ידי  על מושגת במלחמה  שההצלחה גשמית,
השונא "," של אחד וחלק מחנה  נגד שלו מחנות ג' כל

כך "שאז  ואחר עליו", בודאי  ב'"יתגבר למחנה  כן יעשה

השונא ...". של

היצר, במלחמת  לנצח  שכדי  ה', בעבודת  גם  הוא וכך

לעורר ורחמים )"יש יראה  (אהבה, דקדושה  מדות  ג ' כל
וינצחו  יפילו  בודאי ועלֿידי ֿזה  דקליפה  אחת  מדה  לעומת 

של  המשמעות  וזוהי העדרים""אותה ". כל שמה  ונאספו

דקדושה "."– ורחמנות  ויראה  אהבה שהם 

כפרט, יהודי  כל אצל היצר במלחמת הדבר שכך כשם 

יש בגלות  אשר בכלל, בגלות  ישראל בעבודת גם  כך
(עשו) אדום  וגלות ישמעאל גלות – כלליים  סוגים  מספר

המתאים מסויים עבודה  אופן יש גלות  סוג  לכל שאמנם –

דקליפה גבורה  עשו  דקליפה , חסד (ישמעאל אך 57לו  ,(
כדי ועד בגלות  לעמוד ביותר הבטוחה הדרך זאת, בכל

הקדושה  מדות שלוש כל את לרכז  היא  עליה  .cgiaנצחון 

לבנים ", "סימן  ישראל, של זו  לעבודה  שהכוח  וכיון

מ  בחיר"נובעת  יעקב, אצל מוצאים  לכן אבות ", מעשה 
סוגי בשני  המדות  שלוש כל של  התכללות  האבות,

הגלות:

הקשור ענין לבן , בבית לשהותו בבל כהכנה  58לגלות

בירור בעבודת לכך ובדומה  העדרים. כל שמה  ונאספו –
של  באופן  שהיתה  אדום , גלות  עשו , עצמו "וזיכוך התקין

(דורון) חסד של הכיוונים שלושת  – דברים " לשלשה 
ביחד. – (תפילה ) ורחמים  תורה  ותלמוד (מלחמה ) גבורה 

.·È

˙ÂÁÂÎ‰ ÏÎ· Â˘Ú „‚ ‰ÓÁÏÓ :‰‡¯Â‰‰

הרוחנית לעבודתו הוראה  נלמדת לעיל האמור מכל
יהודי : כל של

של  החינוך מדרך יהודיים  ילדים  להציל צריך כאשר
שהיהודי כפי  הרגילה בדרך להסתפק אין  libxעשו ,

ב  צורך יש אלא  ה ', להשתפר"בעבודת – עצמו" התקין
ושכל  חישובים מתוך פועלים כאשר כי  ולהשתנות .
אפשר אי  עשו, כנגד מסויימת  לעבודה בהתאם  והגיון,
שיש מי  כל את  ולהציל לנצחו  יהיה  שניתן בטוחים להיות 

מידיו. להציל

של  באופן  חישובים , ללא  פועלים כאשר על "רק 
ביחד, הכוחות  בכל מצליחים"כרחו ", אז – עצמו" התקין 

היעוד  שיקויים  עד עשו, על בהר"להתגבר מושיעים ועלו 
המלוכה" לה ' והיתה עשו הר את  לשפוט  בביאת59ציון ,

ממש. בימינו במהרה  צדקנו, משיח 

y zgiyn)"yz glyie t"(l
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שם.57) לקו"ת
סע"א.58) רכו, ויצא אוה"ת ראה

יד.59) לג, בפרשתנו בפרש"י הובא בסופו. עובדי'

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

.xikfdl ligzpî ,áø øîàìéçúxikfdlïéôñeîameid ly ¨©©©§¦§¨¦
,oey`xd÷ñBôexikfdlnäçðîaokziy meyn ,mei eze` ly ¥§¦§¨

,zxgnly sqena `l` ligzdl oi`e ,zekeq ly iriay mei `edy
zlitza xikfn epi` okeúéøçLå úéáøò,ipyd meid lyøæBçå ©§¦§©£¦§¥

xikfdlïéôñeîa.mei eze` lyìàeîL eäì øîàmi`xen`l §¨¦¨©§§¥
,ax ixac eiptl exn`ye÷et[e`v]àaàì déì eøîàåxac [axl] §¦§¥§©¨

ike ,dfLãB÷ BúéNòL øçàmeid ly sqena minyb zxkfdy - ©©¤£¦¤

,`ed zxvr ipinyy eilr zcrde ,oey`xdìBç eäNòzrpniz ± ©£¥
.crend legk ea bdpze ,dgpn zlitza minyb ea xikfdlnàlà¤¨

ìéçúî ,ìàeîL øîàxikfdläçðîáe ïéôñeîa,oey`xd meid ly ¨©§¥©§¦§¨¦§¦§¨
,ycewk meid eze` lk z` bdepe÷ñBôea xikfdlnúéøçLå úéáøò ¥©§¦§©£¦

ea mixikfn oi`e ,`ed zxvr ipiny `ny wtqn ,ipyd meid ly
,el` zelitza minybìéçúîe øæBçåxikfdlïéôñeîa.mei eze` ly §¥©§¦§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc ziprz(iyiy meil)

,jk ex`alääéwL òé÷ø úéàø íàz` `lnln ylgpe ddwed - ¦¨¦¨¨¦©¤¥¨
zeidl jtdpy ,eciwtzìæøakrpnpe,øèîe ìè ãéøBälîdaiqd ©©§¤¦§¦©¨¨

`id jklíéðô àì àeäå' øîàpL ,ïéì÷ìe÷î ïäL øBcä äNòî ìéáLa¦§¦©£¥©¤¥§§¨¦¤¤¡©§Ÿ¨¦
'ì÷ì÷.mdiyrn elwlwy meyn mipt mdl `yp `l d"awd -äî ¦§©©
ïúðwz,cxil exfgi minybdyíéîçøa eøabúé,dlitza eaxi - ©¨¨¨¦§©§§©£¦
øîàpLweqtd jynda'øaâé íéìéçå'.dlitza miliig eaxi - ¤¤¡©©£¨¦§©¥

,weqtd jiynn,'äîëç øéLëä ïBøúéå'xnelkeøLëeä íà ïkL ìk §¦§©§¥¨§¨¨¤¥¦§§
àøwéòî ïäéNòî`le dnkga mdiyrn exiykd dligzn m` - ©£¥¤¥¦¨¨

elwlwy el`n xzei miaexn minyb mdl e`eai i`ce ,elwlw
.dlitza eaxde

:xkfpd weqtd lr ztqep dyxc d`ian `xnbd,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©
,jk weqtd yexcl yiúéàø íàãéîìz ¦¨¦¨©§¦
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לי

elqk h"i ± glyie zyxt zegiyÎihewla dgiy eh jxk

.‡
"...È˙ÂË˜" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ÌÈ„‚ÂÓ ÌÈ˘Â¯ÈÙ È˘

הפסוק  במקלי 1על כי החסדים... מכל "קטונתי
שני  קיימים הייתי..." ועתה הזה הירדן את עברתי

והם: מנוגדים, פירושים

של  הראשון בפירושו המובא הפשוט, הפירוש (א)
לא  הירדן את יעקב עבר שכאשר הוא, ובתרגום, רש"י
משתמע  זה מפירוש ה"מקל". זולת חפץ שום עמו היה
אינן  הזה" הירדן את עברתי "במקלי המילים כי
הדחוק  מצבו את אלא ליעקב, ה' חסדי את מבטאות
הבאה  הקדמה זוהי הירדן. את בעברו אבינו יעקב של
הפסוק: בהמשך המובא החסד של גדלותו את להבליט

מחנות". לשני הייתי "ועתה

המדרש  פירוש רש"י,2(ב) בפירוש הוא אף המובא ,
כלומר, – הירדן" ונבקע בירדן מקלו ש"נתן הוא,
חסדי  את מבטאות עצמן, עברתי..." "במקלי המילים

.3ה'

הפירוש  לפי לחלוטין: מנוגדים אלה פירושים שני
לפי  ואילו מוחלט, עוני הללו המילים מבטאות הראשון
יעקב  של גדולתו את מבטאות הן – השני  הפירוש

בחז"ל  כנאמר ביותר, גדול לנס ראוי "כמה 4בהיותו
סוף" ים להם שנחלק רבוון, ושתין כמשה גברא נפיש
להם  שנחלק ריבוא, ושישים כמשה אדם גדול (=כמה

סוף). ים

.·
"È˙ÂË˜" ÏÚ Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ È¯·„

(וכפי  הפירושים שני בין הקשר את להבין בכדי
פעמים  הרבה מלה,5שדובר לאותה הפירושים שלכל

עצמם), לבין בינם תוכני קשר יש ענין, או פסוק

בראשית  שבאגדת בהמשך 6במיוחד מובאים הם

אחד,

לשונו  להקדים באגרתו מוכרחים הזקן, אדמו"ר של

"קטונתי" מפטרבורג,7המפורסמת בואו עם שכתב ,
קטן  היות "מפני בכסלו: בי"ט ממאסר שחרורו לאחר

כי  החסדים ריבוי מחמת בעיניו מאוד במאד יעקב

לעניננו). בקשר דבריו כאן (עד כו'" במקלי

רוצה  הזקן אדמו"ר השאלה: מתעוררת לכאורה,

יעקב, עם גמל שהקב"ה החסדים" "ריבוי את לציין
מאד  במאד יעקב קטן ל"היות ל"קטונתי", גרמו שהם

את  ובעיקר, גם, לצטט עליו היה כן, אם בעיניו".

הייתי  ועתה הזה הירדן את "עברתי הפסוק: המשך
מחנות"? לשני

כו'" במקלי "כי שבצטטו לומר, היה ניתן לכאורה
שהובא  המדרש לפירוש לכוון הזקן אדמו"ר מתכוון

אפשר  אי אך – הירדן" ונבקע בירדן מקלו "נתן לעיל:

איננו  מדוע הקושי נשאר עדיין (א) כי: זאת, לומר
ה mbמזכיר השני, החסד "ועתה yxetnאת בפסוק.

את  לציין התכוון הוא אם (ב) מחנות"? לשני הייתי

ש"נבקע  המדרש, פירוש לפי בפסוק המרומז הנס
" המילים את לצטט עליו היה ocxidהירדן", z` izxar

במילים  דוקא שהרי הפסוק, בהמשך המובאות הזה",
"במקלי" עם שאירע הנס מרומז ?8אלו

לכל  מתכוון אכן הזקן שאדמו"ר לומר היה ניתן

את  רק מצטט הוא בדבריו לקצר שכדי אלא הפסוק,
"כו'" במילה סיומו על ורומז הפסוק, .9תחילת

אם  גם (א) כי: מתקבלת, איננה זו הנחה גם אך
מילה לפחות לצטט עליו היה לקצר, נוספת:`zgרצה

התכוון  אכן אם (ב) הענין. להבנת ההכרחית "עברתי",
בו' "וכו'", לכתוב צריך היה הפסוק לכל הזקן אדמו"ר
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יא.1) לב, פרשתנו
מדרש 2) וראה ג. ויצא (באבער) תנחומא ד. פמ"ה, בראשית אגדת

כאן. אגדה
בפרש"י.3) וגו"א רא"ם ראה
ובפרש"י.4) א) (ז, חולין
ועוד.5) .35 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש
שם.6) (באבער) בתנחומא הוא וכן שם.
ב).7) (קג, ב' סי' אגה"ק

הו"ל 8) הירדן, את הזכיר למה דאל"כ זה, לפירוש ההכרח דזהו
כאן). (גו"א הנה עד באתי במקלי כי למכתב

"מפוזרים 9) שהיו (אף אגה"ק העתקות מדויקות בזה שגם את"ל
נראה – כו') בני שי' הרבנים הסכמת – התלמידים" לא miazknayאצל

ערך  תשבי (ראה "כו'" ובמרז"ל "גו'", בכתוב לכתוב הזקן רבנו דייק
אותו.. משלימין ואינם אחד פסוק כשמביאין בדבריהם רז"ל "נוהגין גמר
אותו  משלימין ואינם מדבריהם מאמר מביאין וכאשר וגומר.. כותבין

וכולי"). כותבין



ireaydלב cenild xefgn t"r ± elqk h"i - glyie zyxt ± zegiyÎihewl

בהרחבה  בעבר הוסבר שכבר כפי שהרי, ,10החיבור,
"כו'" כתוב כאשר "וכו'". לבין "כו'" בין הבדל קיים
אין  הפסוק שלהמשך כך על הדבר מצביע ו') (ללא
כדי  באה "גו'") (או "כו'" והתוספת לעניננו, קשר

חז"ל  דברי את משה,11לקיים פסקי' דלא פסוקא "כל
פסקינן". לא אנן

ה  שהענין מובן האמור "כי מכל במילים מתבטא
דיו  בעצמו הוא הפסוק, המשך ללא בלבד, במקלי"

"קטונתי". הרגשת את ליעקב לגרום

.‚
Ì¯·Ò‰Â ,‰Ê ÔÈÚ· "˜„ˆ ÁÓˆ"‰ È¯·„

"אור  בספרו מצטט צדק", ה"צמח בעל אדמו"ר
בשל"ה 12התורה" הכתוב הם 13את במקלי" ש"כי ,

ממקומו  ה' כבוד "ברוך של תיבות לישועתך 14ראשי
דרך  על לומר, "ורצונו צדק": ה"צמח ומוסיף ה'". קויתי

אור" ב"תורה ביעקב 15שנתבאר וצדקה "משפט בענין
עשית" צדקה 16אתה הבחינות ב' להיות שצריך ,

ממקומו  ה' כבוד ברוך הבחינות ב' והיינו ומשפט,
וכו'". קויתי לישועתך ושיהיה

וצדקה  "משפט הכתוב מן הוא: הדברים הסבר
היו יעקב שאצל ברור, עשית" אתה izyביעקב

הללו  היתה 17המידות מלמעלה אליו ההתייחסות וגם ,
הפכים: שהם למרות בצדקה, וגם במשפט גם

הניתן שהדבר היא, משפט של למקבלו ribnמשמעותו
הדין  שלפי היא, צדקה של משמעותה ואלו הדין, לפי

כצדקה.`oiוהמשפט ניתן שהדבר אלא לתת, חובה

דרגות  בשתי שמדובר לומר, ניתן היה לכאורה
יהודי יכול הנשמה, מצד עניניו yexclשונות. את

ומצד  הדין, לפי הדבר מגיע לנשמה – "משפט" בתורת
רק הוא יכול כ"צדקה".ywalהגוף זאת

בפסוק  נאמר שהרי מתקבלת, איננה זו הנחה
אתה ביעקב וצדקה שתי ziyr"משפט כלומר, ,"

עולם  ובאותו דרגה, באותה קיימות ההפכיות המידות
בפועל. עשיה – "עשית" של

למדריגה  מגיעים כאשר גם הוא: לכך וההסבר
מהקב"ה  הטוב השפעת הורדת לדרוש זכות יש שבה

בגמרא  כנאמר הדין, הפסוק 18לפי אלי 19על "שמעו
ניזונין  כולו העולם ש"כל מצדקה" הרחוקים לב אבירי
זאת  לבקש יש אז גם – בזרוע" ניזונין והם בצדקה

dwcvk כנאמר הצדקה".20, ה' "לך :

.„
˙Â¯ÓÏ ,Â˘Ú ÈÙÓ ·˜ÚÈ Ï˘ Â„ÁÙÏ ‰·ÈÒ‰

ÂÈÏ‡ '‰ ˙ÁË·‰
היתה  והלא מעשו, יעקב פחד מדוע השאלה ידועה

עמך..." אנכי "והנה ה' הבטחת עונים,21בידו זה ועל ,
בחטא" נתלכלכתי "שמא... חשש אך 22שיעקב .

אומרים  חז"ל שהרי מובנת, איננה זו ש"כיוון 23תשובה
אינו  שוב חטא, ולא אדם של שנותיו רוב שיצאו

שנותיו" "רוב עברו כבר וכאן יעקב,24חוטא", של
בחטא"? נתלכלכתי "שמא לחשוש לו היה לא וכבר

הרגשת  קיימת כאשר רק הוא הזה הענין שכל אלא
להגיע  האדם עשוי ואז העצמית, המציאות של הישות
חטא, ולא שנותיו" רוב ש"יצאו למסקנה חישוב ע"י
מ"אבירי  הוא ואם חוטא", אינו ש"שוב לו מובטח ולכן
לפי  לו מגיע שהרי "בזרוע", לדרוש הוא יכול לב"

הדין.
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ועוד.10) .387 ע' ח"ה לקו"ש
א.11) כב, מגילה
א.12) רלג, פרשתנו
ב.13) רצה,
כמוכה 14) מי פסוק מר"ת מכב"י... שם שהוא ב"מ "כ"י שם בשל"ה

הוא  ש"מכב"י" א רנט, של"ה ע"פ הוא הצ"צ שמ"ש וי"ל ה'". באלים
סד"ה  תקנא. ע' בשלח אוה"ת וראה ממקומו". ה' כבוד "ברוך ר"ת גם

תרפ"ח. כמוכה מי
ב.15) סג, בשלח
ד.16) צט, תהלים
ומשפט"17) צדקה "לעשות יט) יח, (וירא נאמר שבאברהם מה וגם

צדקה  ואין כו', יעקב של בזכותו אלא נברא לא עצמו "אברהם הרי
ד. פל"ו, (ויק"ר גו'" ביעקב וצדקה משפט שנאמר ביעקב אלא ומשפט

א). צט, שם וראה א. צז, וירא באוה"ת ונתבאר הובא
שם.18) ובפירש"י ב. יז, ברכות
עה"פ.19) אוה"ת וראה יב. מו, ישעי'
ז.20) ט, דניאל

טו.21) כח, ויצא
(שם)22) ובאגה"ק החטא. יגרום שמא א) (ד, ובברכות כאן. רש"י ל'

וראה  .67 הערה 398 ע' ח"ה לקו"ש וראה שחטא. בעיניו שנדמה מוסיף:
וסוס"ז. סוס"ד בפנים לקמן

סע"ב.23) לח, יומא
(רש"י 24) שנה ע"ז בן הי' ההבטחה) (זמן לחרן יעקב כשהלך דהרי

"כי שנה פ"ד בן בהיותו אמרו על מפרש"י ולהעיר ט). כח, e`lnתולדות
ini יצחק אברהם דבימי ד) ה, (בראשית רמב"ן וראה כא). כט, (ויצא "

נאמר  כבר הרי ועוד שנה. ושמונים שבעים בעם הימים הי' ויעקב
שם  הגדול מדרש (וראה שנה ועשרים מאה ימיו והיו ג) ו, (בראשית
הי' נביא שבאבות בחיר שיעקב ועוד המבול). לסיבת באה זו דגזירה
לד) כט, ויצא (רש"י מאמהות ובמכש"כ כז), מה, ויגש רש"י (ראה

ז). כ, (וירא ומאברהם
שהגיע  לטעם הוזקקו מותי" יום ידעתי "לא יצחק שבאמירת ואף
דאפליג  כיון התם דשאני י"ל שם) ובפרש"י ב כז, (תולדות אמו לפרק
231 ע' לעיל ט. מז, ויגש עה"פ מפרשים וראה א). כח, (גיטין אפליג

ואילך.
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אמיתית, התבטלות של בדרגה נמצאים כאשר אך
מפני  קיים, אז כלל, עצמית מציאות הרגשת ללא
בעיניו  "נדמה של מצב וההתבטלות, הקטנות הרגשת

לחסרון 25שחטא" או לחטא חשש כלֿשהוא 26קיים
כ"צדקה", רק הטוב השפע את מבקשים ואז בעבודה,

כ"משפט". ולא

.‰
"‰˜„ˆ" ˙˘˜·· ˙Â‚¯„ È˙˘

של  העצמית התבטלותו אם קשה: האמור לפי
אפוא  כיצד "צדקה", לבקשת אותו הביאה יעקב

" היא htynאומרים שמשמעותו ביעקב...", וצדקה
קיים  להיות "משפט"?27שצריך של אופן גם

במצב  באמת נמצאים כאשר הוא: לכך ההסבר
נדמה  כאשר (או כ"צדקה" רק היא מה' שהבקשה
להתבטלות, הוכחה מהווה הצדקה בקשת אין כך),
עומק: וביתר אחרת. אפשרות קיימת איננה שהרי
המוגבלת  מציאותו מפני היא הצדקה בקשת
ההשפעה  גם מידה, כנגד מידה ולכן, והמדודה,
וכך  שבצדקה. והגבלה במדידה מגיעה מלמעלה

הגמרא  "די 28אומרת לתת היא בצדקה שהמצוה ,
לו" יחסר אשר עליו 29מחסורו מצווה אתה "אי אך ,

לפי  לו החסר את לעני לתת יש כלומר, לעשרו".
eze`ivn,מאד הרבה שזה שייתכן ולמרות והרגליו,

הדברים יהיו זאת milabeneבכל micecn הוא אם .
יש  לפניו, לרוץ ועבדים עליו, לרכוב לסוס רגיל

אותם  לו מצווה30לספק אתה אי אך ,exiyrdl.

הטובה  שההשפעה במצב נמצאים כאשר אך
dribn,"משפט" לפי לדרשה וניתן ,z`f zexnle לא

של  בבקשה אלא משפט של בתביעה להקב"ה באים
dwcv31 להשתחררות הוכחה הדבר מהווה אז ,

והגבלה, מדידות ממציאות d`ivilמחשבונות,
.32עצמית 

הצדק  השפעת גם כזה הנעלה במצב באופן היא ה
שלו  מציאותו עם קשור שאינו אופן והגבלה, ממדידה

לו" יחסר אשר "מחסורו .33ועם

.Â
Ï˘ ˙Â·È˙‰ È˘‡¯· ˙ÂÊÂÓ¯ Ï"‰ ˙Â‚¯„‰ È˙˘

"ÈÏ˜Ó· ÈÎ"
מפני  צדקה בקשת (א) שהוזכרו: הדרגות שתי
שבו  לב", "אבירי של מצב (ב) אחרת. אפשרות שאין
מצב  כצדקה, מבקשים זאת ובכל "בזרוע" לדרוש ניתן
לשני  מתאימות גבול, ללא היא הניתנת הצדקה שבו
במקלי": "כי במילים תיבות בראשי שרמוזים הפסוקים
ממקומו". ה' כבוד ברוך (ב) ה'" קויתי "לישועתך (א)

פירושו, ה'" קויתי "לישועתך הדברים: הסבר והרי
ראויים  אין כאשר ה', ישועת על רק להשען שניתן

כ"צדקה". ה' לישועת מקווים אז הדין, לפי לתביעה

שפע, הורדת על מצביע ממקומו" ה' כבוד "ברוך
מ" ה' כבוד האמיתי enewnהורדת נמשך 34" וזה ,

המשכה  לשון – כלומר,35("ברוך" למטהֿמטה. (
השפעה  למטה, כאן גבול" "בלי של הדרגה הבאת
לב  "אבירי של המציאות ביטול ע"י המתקיימת

מצדקה" .36הרחוקים

.Ê
Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ Ï˘ ÂËÂËÈˆ ˙·‰

אדמו"ר  כותב מדוע יובן דלעיל, ההסברים לפי
מחמת  בעיניו מאד במאד קטן יעקב היות "מפני הזקן
המשך  את מצטט ואינו כו'" במקלי כי החסדים ריבוי

קיימות היו יעקב אצל ההפכיות izyהפסוק. הבחינות

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

אדה"ז 25) שם.ל' באגה"ק
כא).26) א' א (מלכים חטאים שלמה ובני אני מל'
רק 27) כו' היו כולם איבריהם שכל המרכבה ה"ה שהאבות ובפרט

פכ"ג). (תניא לרצה"ע
ב.28) סז, כתובות
ובפרש"י.29) ח טו, ראה
שם.30) פרש"י שם. כתובות
לצדיקים 31) להם שיש אע"פ שם): (מספרי ואתחנן ר"פ פרש"י ראה

חנם. מתנת אלא המקום מאת מבקשים אין הטובים במעשיהם לתלות
.42 הערה לקמן וראה

משפט 32) עושה שהאדם – המשפט ענין מבואר שם בשלח בתו"א
האדם  שעושה שבמשפט מבואר שם גם אבל כו'. העני לגבי בעצמו
דהרי  סתם, צדקה שבנתינת מהביטול יותר נעלה ביטול הוא בנפשו

עיי"ש. הגוף, מותרות וחיות יניקה לתת שלא הוא המשפט

(33– מזה פחות יטול, לא זוז מאתים לו שיש דמי מהפס"ד להעיר
יו"ד  טושו"ע בסופה. (פאה אלף אפילו צדקה) (בתורת כאחת לו נותן

רנג). ר"ס
ואילך).34) ב' קעח, (דרמ"צ אני חי ואולם ד"ה ראה
ובכ"מ.35) ג. לז, תו"א ראה
מלמעלה 36) מעורר מצ"ע צדקה בחי' שמצד שם, בשלח בתו"א

ומשוה, שוה הוא א"ס בבחי' שהוא מכיון אבל הבל"ג, חסדו מבחי'
המשפט  וע"י לסט"א. יניקה שיש תתפש בידים שממית נאמר זו ובבחי'
משפט  בחי' למעלה גורם גופו חיי מותרות על בנפשו עושה שהאדם

לסט"א. חיות יומשך שלא
הוא  לסט"א שהיניקה הידוע ע"פ בפנים, להמבואר סתירה מזה ואין
יניקה  תהי' שלא ובכדי ליעקב", עשו ד"אח בהבחי' המקיף, מחיצוניות
את  "ואוהב ששם האמיתי), (בל"ג המקיף מפנימיות ההמשכה ע"י הוא

שם. כמבואר בצדקה המשפט ע"י בא וזה דוקא, יעקב"
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וצדקה" "משפט "כי 37של במילים המרומזות
ההשפעות 38במקלי" כל שבה לדרגה הגיע הוא לפיכך ,

באופן  השפעה החסדים", "ריבוי בבחינת הן מלמעלה

ללא  חסדים דהיינו, ממקומו", ה' כבוד "ברוך של
כתוצאה  אצלו קיימת היתה זו שהשפעה וכיוון גבול,

ממש" אלוקים "קרבת לו גרמה במקלי", זו,39מ"כי
מאד". במאד "קטן מושלם: באופן ל"קטונתי"

קטן  ש"היות בהמשיכו הזקן אדמו"ר כוונת וזוהי

כי  החסדים ריבוי מחמת בעיניו מאד במאד יעקב
כו' להנצל כלל וכדאי ראוי "ואינו ולפיכך כו'" במקלי

בעיניו  שנדמה החטא, יגרום שמא רז"ל וכמאמר
שחטא".

אין  שבה לדרגה מוחלטת, להתבטלות הגיע יעקב

"נדמה  ולכן מקום, תופסת הנבראים ועבודת המציאות
שחטא" מלשון 40בעיניו – "חטא" של במצב היה הוא ,

עצמית  והתבטלות לא 41גרעון האישית ועבודתו ,
מקום  אצלו .42תפסה

.Á
ÈÎ" ÏÚ ÌÈ„‚ÂÓ‰ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘ ÔÈ· ¯˘˜‰

"...ÈÏ˜Ó·
על  הפירושים שני בין שקיים הקשר אפוא זהו
היה  ש"לא הפשוט (הפירוש במקלי" "כי המילים

לבד  מקלי אלא מקלו 43עמי... "נתן המדרש: ופירוש ,

את  מבטאים הפירושים שני כי הירדן). ונבקע בירדן
יעקב. אצל קיימים שהיו הניגודים שני

כלום, בידו שאין כמי עצמו את ראה הוא אחד מצד
יעקב  נמצא שני, ומצד "צדקה", מה' ביקש והוא

"נבקע  של לנס ראוי היותו עד כלֿכך, גבוהה בדרגה
מה' חסדים לקבל ראוי היותו על המוכיח דבר הירדן",

משפט" .44לפי

יעקב, של הדרגות dwcveשתי htyn אתה ביעקב
היוו  "קטונתי", דרגת של לשלימותה שגרמו עשית",
ואתה  נא... "הצילני תפילתו לקיום והכנה הקדמה
יספר  לא אשר הים כחול זרעך את ושמתי אמרת...

.45מרוב"

.Ë
„Á‡ ÏÎ ˙„Â·ÚÏ ,¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ˙„ÓÏ‰ ‰‡¯Â‰‰

„Á‡Â
משהו 46ידוע  בירושה קיים יהודי כל שאצל ,

עב  אלא "מעין" אבות קורין ש"אין האבות, של ה' ודת
לקבל 47לשלושה" ראוי יהודי שכל מובן, לפיכך .

" לפי חסד של השפעה לבקש htynמהקב"ה רק ולא ,"
כ"צדקה". זו השפעה מהקב"ה

הם" מלכים בני ישראל "כל כפי 48שהרי, ולכן, ,
טרחה  כל נחשבת אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק פעם שאמר

פרך  כעבודת שלהם לדרוש 49קלה יכולים והם ,
דעלמא  הון "כל רויחא".50מהקב"ה ומזוני חיי בבני

אור" ב"תורה הזקן אדמו"ר אומר שאם 51וכך ,
נתנו  הקב"ה, לכבוד פסיעות שלוש שפסע נבוכדנצר,

דורות  לשלושה מלכות כך על אצל 52לו קלֿוחומר ,
המקום  את כיבד שלא מישראל אדם לך ש"אין יהודים,
הוא  (וראוי) כדאי הזה עולם טוב ש"כל ברור בכך",

לו".

בעולם  יסורים להם שיש יהודים שנראים העובדה
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אביר 37) נקרא שיעקב זה דמבאר ,17 שבהערה נ"ך אוה"ת ראה
כו'. לב דאבירי להענין בהמשך חו"ג, כולל הת"ת בחי'

ביטול 38) הוא עברתי במקלי כי ושם: ג. נד, פרשתנו תו"ח ראה
עיי"ש. ותשובה, דיראה הרצון

שם.39) אגה"ק ל'
כו'40) חטאנו וזש"א ושם: תרנ"א. עמי ויכנעו ד"ה בארוכה ראה

כו'. עצמותו אמיתית בחי' לגבי כלל אמיתית עבודתם שאין מפני
ביטול 41) שהוא אלא בעבודתו, חסרון שיש בעיניו שנדמה לא היינו

בענוה  שם) ובהערות ואילך 36 ע' חי"ג (לקו"ש משנ"ת וע"ד בעצם,
פנ"י  וראה דכתר. וכענוה בעצם, וענוה ביטול בחי' שהיא רבינו דמשה
היא  דמשה חנם מתנת דבקשת שם (ובאוה"ת הבאה שבהערה ואוה"ת

עיי"ש). דכתר, כהביטול
שמשה 42) דזה קיח) ע' שם באוה"ת (הובא ואתחנן ר"פ פנ"י ראה

בגדולת  הכרתם גודל מחמת הוא חנם... במתנת ה' בחסדי רק התפלל "לא
קטנתי  אבינו יעקב כמ"ש בעיניהם הטובים מעשיהם מאד יקטין הבורא

ס"ז. שם אוה"ת וראה החסדים". מכל

כאן.43) רש"י ל'
הא'44) דפי' ואילך), סע"א ורצה, סע"ב (רצד, שם של"ה ראה

ההכנעה  והוא שפלותו על מורה כו'") לי הי' ("לא במקלי בכי דרש"י
על  מורה כו'") הירדן את ("שבקע הב' ופי' למטה, עשו כלפי יעקב של
הפירושים  ב' ג"כ וזהו הקב"ה. לפני יעקב שזכר הזכות והוא התרוממותו

כדאי. כדאי, איני – בקטנתי ה') (פע"ו, בב"ר
יבֿיג.45) שם, פרשתנו
וארא.46) ר"פ תו"א
ב.47) טז, ברכות
בתחלתה):48) תקו"ז הקדמת רע"ב. (כו, ובזח"ב א. סז, שבת

הם.miklnד 
לאנשים.49) נשים במלאכת ב) יא, (סוטה מרז"ל ע"ד
שלמה 50) כסעודת להם עושה אתה אם אפילו א): (פג, ב"מ ראה

ויעקב. יצחק אברהם בני שהן עמהן חובתך ידי יצאת לא בשעתו
ג.51) לא, מקץ
רמד.52) רמז מלכים יל"ש א. צו, סנהדרין
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ולהשפיל  להכניעו האדם, את "לבטש כדי רק היא הזה
רוחו" של 53גסות במצב הוא יהודי כאשר אבל .

"משפט", לפי חסד לקבל ראוי שהוא וצדקה", "משפט
דבר  כ"צדקה", מהקב"ה זאת מבקש הוא זאת ולמרות
ברכות  עליו באות אז והתבטלות, שפלות על המוכיח
בכל  והגבלה למדידה מעבר הצלחה מ"מקומו": ה'
של  באופן זה וכל ומזוני", חיי "בני, התחומים:
כדי  דעתו, המבלבלים הדברים כל ומתבטלים "רויחי",

הזה  עולם בשלוות "יושב .54שיהיה

.È
Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ˙ÏÂ‡‚ ÔÈ·Ï ¯ÂÓ‡‰ ÔÈ· ¯˘˜‰

התורה, פנימיות הפצת על נפשו מסר הזקן אדמו"ר

תורת  את להפיץ כדי שלו מעניניו עצמו ניתק הוא
את dvegהחסידות לדרוש יכול היה שהוא וברור ,

הוא  זאת בכל ומשפט. דין לפי המאסר מן שחרורו
כ" זאת ש dwcvביקש כפי בהרחבה ", כותב הוא

"55במכתביו  היתה שגאולתו ,icqg56 ש"הפליא ה'"
בארץ". לעשות ה' והגדיל

של  באופן תהיה שהגאולה לכך הדבר גרם לפיכך
לתורת 57נפשי"melya"פדה ההתנגדות בטלה –

של  באופן עמדי" "היו המתנגדים ואדרבה, החסידות,
עמדי"58"שלום" היו ברבים "כי הפסוק .59כסיום

(e"kyz elqk h"i zgiyn)
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שם.53) תו"א
ג).54) (עח, מקץ תו"ח שם. בתו"א הל' ע"ד
פי"ח.55) ח"א רבי בבית נדפס
כותב 56) האגרת שבתחילת מה ג"כ לבאר יש בפנים, המבואר ע"פ

הכוונה  מובן: אינו דלכאורה – כו'" ומכל החסדים מכל "קטנתי אדה"ז
"ומכל למש"נ להעתיקוzn`dה"ה הו"ל הענין yexitaוא"כ ואם ;

אינה  "ומכל" תיבת גם א"כ העתיקו) לא (ולכן לכאן שייך אינו ד"אמת"
לכאן? שייכת

רש"י  (כפי' הוא ו"אמת" "חסדים" בין החילוק בזה: והביאור
הצדקה); מדת (כענין מעצמו עושה שהקב"ה מה הם חסדים עה"פ):

וה"ז – הבטחתו מחמת שעושה מה הוא מדת znbecaו"אמת"
הבטחתו). (מחמת בההשפעה כביכול מוכרח כי ה"משפט",

שכל  ביטולו) עוצם (מצד נרגש הי' אדה"ז שאצל מכיון ולכן:
ענין  העתיק לא לכן ו"חסדים", "צדקה" בבחי' הם עמו הטובות

הצדקה  וענין והפעולה הביטול שאמיתית מכיון לאידך, אבל ד"אמת";
מצד  מבקש ומ"מ לכך, ראוי (שהוא המשפט מדת גם ישנה כאשר הוא

כו'". "ומכל ע"י רמזו לכן בארוכה), בפנים כמבואר – צדקה
מפורשת  הבטחה היתה לא לאדה"ז יותר): (ובפשטות ועוי"ל

zhxetne ע"י רמזו ובכ"ז "האמת"; העתיק לא ולכן (כביעקב) גאולתו על
הבטחה ישנה כי – כו'" "ומכל כמסופר zillkdהעתקת – מהה"מ ששמע

נשיאינו. מרבותינו
היום 57) שם. רבי בבית (נדפס באגרתו אדה"ז וכמ"ש יט. נה, תהלים

פדה בפסוק תהלים בס' "וכשקריתי ובכ"מ): ד. ע' נפשי...melyaיום
".melyמה'melyaיצאתי

סוס"ל),58) (אגה"ק כו' הפכיים קצוות ב' ומתווך המחבר דבר שהוא
כדמוכח  "שלום" עיקרו – גו' פדה הכתוב לתוכן הגאולה ובשייכות

הקודמת). בהערה (הובא אדה"ז מל'
סה"ח.59) פ"א סוטה הירושלמי כדרשת

ireayd cenild xefgn t"r ± elqk h"i - glyie zyxt ± zegiyÎihewl

ולהשפיל  להכניעו האדם, את "לבטש כדי רק היא הזה
רוחו" של 53גסות במצב הוא יהודי כאשר אבל .

"משפט", לפי חסד לקבל ראוי שהוא וצדקה", "משפט
דבר  כ"צדקה", מהקב"ה זאת מבקש הוא זאת ולמרות
ברכות  עליו באות אז והתבטלות, שפלות על המוכיח
בכל  והגבלה למדידה מעבר הצלחה מ"מקומו": ה'
של  באופן זה וכל ומזוני", חיי "בני, התחומים:
כדי  דעתו, המבלבלים הדברים כל ומתבטלים "רויחי",

הזה  עולם בשלוות "יושב .54שיהיה

.È
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התורה, פנימיות הפצת על נפשו מסר הזקן אדמו"ר

תורת  את להפיץ כדי שלו מעניניו עצמו ניתק הוא
את dvegהחסידות לדרוש יכול היה שהוא וברור ,

הוא  זאת בכל ומשפט. דין לפי המאסר מן שחרורו
כ" זאת ש dwcvביקש כפי בהרחבה ", כותב הוא

"55במכתביו  היתה שגאולתו ,icqg56 ש"הפליא ה'"
בארץ". לעשות ה' והגדיל

של  באופן תהיה שהגאולה לכך הדבר גרם לפיכך
לתורת 57נפשי"melya"פדה ההתנגדות בטלה –

של  באופן עמדי" "היו המתנגדים ואדרבה, החסידות,
עמדי"58"שלום" היו ברבים "כי הפסוק .59כסיום

(e"kyz elqk h"i zgiyn)
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שם.53) תו"א
ג).54) (עח, מקץ תו"ח שם. בתו"א הל' ע"ד
פי"ח.55) ח"א רבי בבית נדפס
כותב 56) האגרת שבתחילת מה ג"כ לבאר יש בפנים, המבואר ע"פ

הכוונה  מובן: אינו דלכאורה – כו'" ומכל החסדים מכל "קטנתי אדה"ז
"ומכל למש"נ להעתיקוzn`dה"ה הו"ל הענין yexitaוא"כ ואם ;

אינה  "ומכל" תיבת גם א"כ העתיקו) לא (ולכן לכאן שייך אינו ד"אמת"
לכאן? שייכת

רש"י  (כפי' הוא ו"אמת" "חסדים" בין החילוק בזה: והביאור
הצדקה); מדת (כענין מעצמו עושה שהקב"ה מה הם חסדים עה"פ):

וה"ז – הבטחתו מחמת שעושה מה הוא מדת znbecaו"אמת"
הבטחתו). (מחמת בההשפעה כביכול מוכרח כי ה"משפט",

שכל  ביטולו) עוצם (מצד נרגש הי' אדה"ז שאצל מכיון ולכן:
ענין  העתיק לא לכן ו"חסדים", "צדקה" בבחי' הם עמו הטובות

הצדקה  וענין והפעולה הביטול שאמיתית מכיון לאידך, אבל ד"אמת";
מצד  מבקש ומ"מ לכך, ראוי (שהוא המשפט מדת גם ישנה כאשר הוא

כו'". "ומכל ע"י רמזו לכן בארוכה), בפנים כמבואר – צדקה
מפורשת  הבטחה היתה לא לאדה"ז יותר): (ובפשטות ועוי"ל

zhxetne ע"י רמזו ובכ"ז "האמת"; העתיק לא ולכן (כביעקב) גאולתו על
הבטחה ישנה כי – כו'" "ומכל כמסופר zillkdהעתקת – מהה"מ ששמע

נשיאינו. מרבותינו
היום 57) שם. רבי בבית (נדפס באגרתו אדה"ז וכמ"ש יט. נה, תהלים

פדה בפסוק תהלים בס' "וכשקריתי ובכ"מ): ד. ע' נפשי...melyaיום
".melyמה'melyaיצאתי

סוס"ל),58) (אגה"ק כו' הפכיים קצוות ב' ומתווך המחבר דבר שהוא
כדמוכח  "שלום" עיקרו – גו' פדה הכתוב לתוכן הגאולה ובשייכות

הקודמת). בהערה (הובא אדה"ז מל'
סה"ח.59) פ"א סוטה הירושלמי כדרשת

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

... בענין מ"ש במצבו הוא ברוחניות כו' ובמילא בא בטענה איך ביכולתו להשפיע לאחרים, 
הנה דער הארטער ענטפער הוא בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר מה שענה וכו' וואס מאנסטו בא מיר מאן 
בא זיך, אבל תקותי שבנד"ז זהו הארטקייט שאינה נחוצה, וכשיסיח דעתו מרצונותיו ועניניו ויתעסק 
יותר איך להשפיע להמושפעים שלו בנחת ובקירוב ובאהבה להחדירם ברוח החסידות וטעמה, הרי 
בד"מ וועט ער ניט האבען צו וועמען האבען א טענה, כי מחד גיסא ישתפר מצבו ולאידך גיסא לא יהי' 

זה נוגע לו כ"כ כי יהי' טרוד במצב זולתו, והא בהא תליא.

בברכת הצלחה בענינים הכללים ובעניניו הפרטיים.



לו
בראשית נ, כב – וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו 

ויחי יוסף מאה ועשר שנים

ארבעה טעמים ורמזים למספר שני חיי יוסף "מאה ועשר 
שנים" דוקא, דיוסף הוא בחי' מדת ה"יסוד" וכו'

יוסף הוא בחי' יסוד1, שהוא סיומא דגופא2.

ויש לומר3:

א( מאה ועשר זהו כמספר מ"ה4 אדנ"י5, כי יסוד הוא 

1( ראה לעיל סימן ע. עא. תורת 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 

תתקצ"א א ואילך תתשכ"א א ואילך ועוד ע"ש". תורת מנחם – ספר 

המאמרים מלוקט חלק ד עמוד קז ואילך.

2( תקוני זהר בהקדמה – פתח אליהו )יז, א(. “תפארת גופא", "יסוד 

סיומא דגופא".

ימי  חיי  דמספר  נפלאים,  טעמים   – “ארבעה"  מבאר  זה  בסימן   )3

יוסף הי' בדיוק ק"י שנים, ונקודת הביאור, דיוסף בחי' "יסוד" לחבר 

העליון והתחתון – המשפיע והמקבל – ביחד, והם:

ם אדנ"י )45 + 65= 110(, ק"י. ם מ"ה + ׁשֵ א( ק"י הוא מספר ׁשֵ

האבות  חיי  שני  עם  ביחד  יוסף  חיי  ושני  "ברית",  הוא  יסוד  ב( 

בגימטריא "ברית", אברהם קע"ה )175( + יצחק ק"פ )180( + יעקב 

קמ"ז )147( + יוסף ק"י )110( = 612, מספר ברי"ת.

"שדי"  ם  ׁשֵ בגי'  ק"י   +  )204( צדיק  בגי'  ורמז  צדיק,  נק'  "יסוד  ג( 

)314( שהוא ביסוד כמ"ש "ואל שדי יפרך וירבך".

גופא  "תפארת  מ"ש  וזהו  יסוד,  בחי'  ויוסף  תפארת,  בחי'  יעקב  ד( 

ויסוד סיומא דגופא", ומרומז באות א' במילוי כזה "אלף", אות "א" 

כנגד יעקב, והמילוי אותיות "לף" כנגד יוסף ל"פ בגי' 110 כמבואר 

לקמן.

ה( עוד טעם לעיל סימן קעא, דחיי יוסף הם בחי' חיים ד"חסדים", 

וזהו ק"י בגי' "ימין" בחי' חסד ע"ש.

ו( וראה לקמן הערה 37.

ם אדנ"י בחי' מלכות  4( פירוש: כידוע, מ"ה בגי' אדם )המשפיע( וׁשֵ

)המקבל(.

ובחי' יסוד – יוסף מחבר "מ"ה-אדנ"י". ראה ספר המאמרים ה'תרס"ו 

עמוד תרמג-תרמד. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ג סוף 

עמוד שלה ואילך. חלק ד עמוד רצה.

ם מ"ה הוא כך: יו"ד )20(, ה"א )6(, וא"ו )13(, ה"א )6( = 45,  וׁשֵ

מ"ה. ראה מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים עמוד קפב ואילך. אור התורה 

ענינים עמוד רמ ואילך.

וזהו מספר מ"ה עם אדנ"י הוא ק"י )45 + 65 = 110(, דיוסף בחי' 

יסוד "מחברם".

בריאת  “תכלית  וז"ל:  ז,  פרק  ריש  והאמונה  היחוד  שער  ראה   )5

ם המורה על מדת  העולם הוא בשביל התגלות מלכותו יתברך . . וׁשֵ

ם אדנות כי הוא אדון כל הארץ וכו'", ע"ש.  ׁשֵ מלכותו יתברך הוא 

וראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשי"ט עמוד ריג.

המחברם, כמ"ש6 כי כל בשמים ובארץ דאחיד7 בשמיא 

ובארעא.

הג'  נמשכים  וביסוד  ברי"ת8,  נקרא  יסוד  גם,  ב( 

כי המשכתם למלכות הוא  גבורה תפארת  אבות9 חסד 

ויסוד הוא בחי' קשת כמ"ש ביוסף10 ותשב  יסוד,  ע"י 

והגבורה  )חסד(  הגדולה  ה'  “לך  מ"ש  יא.  כט,  הימים-א  דברי   )6

“דאחיד  ותרגם  ובארץ"  בשמים  כל  כי  וההוד  והנצח  והתפארת 

בשמיא וארעא" – “כי כל" קאי על יסוד )ובגי' “כי כל", לקוטי לוי 

)שם  וארץ  שמים  המחבר  מג(  עמוד  בראשית  לזוהר  הערות  יצחק, 

פרשת ויחי עמוד רד(. ובהערות לזוהר פ' שמות דברים ע' שלו, יסוד 

נקרא “כל" ומלכות “כלה". עי' עוד בלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר 

בראשית, פ' לך לך ריש עמוד נח, וסוף עמוד סג, כל רומז “כל" הה' 

זמנים דמילה )שבת פרק יט, משנה ה( שקטן נימול לח', ט', י', י"א, 

קודש  ברית  ביסוד  הוא  מילה  כי  יסוד,  על  שקאי  כ"ל,  מספר  י"ב 

עיי"ש.

וראה שיחות קודש ה'תשמ"א פרשת בהעלותך )סעיף מ( דיסוד נק' 

כל דאין בה פסולת וכו'.

וז"ל: היסוד ממשיך מכל  לקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד עדר 

הגוף, שלכן נק' כל שכולל הכל, ע"ש. ראה רמב"ם הלכות דעות פ"ד 

ה"ט "שכבת זרע היא כח הגוף וחייו" ע"ש. ועיין לקוטי שיחות חלק 

יט עמוד 396. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן כד. וראה הערה 7.

כל  כי  וכמ"ש  וז"ל:  הזהר להצמח צדק עמוד קעא  ביאורי  ראה   )7

לארעא  משמיא  שהיא  כמו  השפע  שמביא  ובארעא  בשמיא  דאחיד 

כו', דהנה ידוע שהצדיק נקרא טוב כמ"ש אמרו צדיק כי טוב וכמו 

טבע הטוב להטיב שיטיב מן השפע שבעצמו וכל אשר לו ממש יתן 

בלא צמצום כו' וד"ל. וזהו ויחי יעקב בארץ מצרים י"ז שנה דוקא 

כי טוב גימטריא י"ז והוא בחי' יוסף בחי' יסוד שנקרא צדיק כידוע 

והוא  אהו"ה,  שם  הארץ  ואת  השמים  דאת  תיבות  שראשי  בלק"ת 

גימטריא י"ז שהוא בחי' טוב, דצדיק עליון שמחבר את השמים ואת 

וארעא  ותרגומו דאחיד בשמיא  ובארץ  כל בשמים  כי  הארץ כמ"ש 

דאחיד  יסוד  בחי'  שזהו  מלא  אני  הארץ  ואת  השמים  את  הלא  וכן 

ואחיד בשניהם בשוה מטעם  יסוד עולם  ונקרא צדיק  וארץ  בשמים 

הנ"ל שמביא האור מאצילות לבי"ע כמו שהוא בלי צמצום והעלם 

כלל כו' כנ"ל, ע"ש.

ם בתקוני זהר “יסוד סיומא דגופא אות ברית קודש". 8( כמאמר ׁשָ

9( כידוע אברהם בחי' חסד, יצחק גבורה, יעקב תפארת. ראה לקוטי 

תורה ואתחנן ה, א ואילך.

המשכה  דכל  ועוד.  2244-תתשכג.  עמוד  ויחי  התורה  אור  וראה 

והשפעה צ"ל ע"י ג' בחינות, חסד גבורה ותפארת, והן:

א( מתחלה הרצון והחשק להשפיע בחי' “חסד".

המשפיע,  בדרגת  שהוא  כמו  להשפיע  שלא  ההסתלקות  תנועת  ב( 

היינו לצמצם ההשפעה – “גבורות".

כדי  נכונה  במדה  שיהי' ההשפעה  והוא ההכרעה,  בחי' שלישית  ג( 

שיוכל המקבל להכיל “תפארת", ע"ש.

וזהו שמבאר כאן ד"יוסף בחי' יסוד", מקבל ההשפעה מה"שלשה" 

אבות, אברהם )חסד(, יצחק )גבורה(, יעקב )תפארת(. ראה גם הערה 

.12

10( בראשית מט, כד. ראה אור התורה וישב עמוד רנב וז"ל: יסוד 

נקרא קשת ע"ש הקמת הברית עד"מ שנמשל להקמת הקשת להיות 

יורה כחץ. וכמו שאמרו רז"ל קשתו ננערת כו' וכמ"ש ביוסף שהי' 

צדיק יסוד ותשב באיתן קשתו. ולכן יש ג' גווני הקשת היינו חג"ת 

שמהם מקור להיות הקמת הברית, ע"ש. ראה גם הערה 11.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לז
באיתן קשתו, שבקשת11 יש ג' גוונין דהיינו חסד גבורה 

קמ"ז  ק"פ  קע"ה13  היו  האבות  חיי  הנה  תפארת12, 

עצמו  ליסוד  ברי"ת  ממספר15  ונשאר  תק"ב,  מספר14 

ק"י, זהו שיוסף אתקיים ק"י שנין.

ג( גם, יסוד נקרא צדיק16 כמ"ש17 וצדיק יסוד עולם, 

וביסוד הוא שם שד"י18, הנה שד"י הוא מספר צדי"ק 

11( הג' גוונים ירוק סומק חיוור שאתחזו בקשת דיסוד. פירוש: ראה 

קשתו  באיתן  ותשב  מאיר  רבי  משום  יוחנן  רב  אמר   – ב  לו,  סוטה 

וכן  ע"ש.  לאיתנו  כחץ(  שיורה  ע"ש  זרעו  )שכבת  קשתו  ששבה 

בבראשית רבה סוף פרק פז, נמתחה הקשת וחזרה הה"ד ותשב באיתן 

קשתו קשיותיו )ענין קישוי האבר( ע"ש. לעיל סימן צז הערה 24.

ומבואר בקבלה וחסידות )ראה אור התורה נח עמוד תרנא. משפטים 

בענן,  "קשת"  דוגמא  ע"ד  ועוד(  א'רא.  עמוד  נצבים  א'שכ.  עמוד 

דיש בו ג' גוונין "לבן אדום ירוק" והם כנגד הג' בחי' "חסד גבורה 

תפארת", )לבן הוא חסד, אדום גבורה, וירוק הוא עירוב לבן ואדום, 

כן תפארת הוא שילוב חסד וגבורה(.

וה"קשת" נעשה מצד הכאת אור השמש על הארץ, ומזה נעשה הג' 

אבר   – דה"קשת"  ונוקבא,  דדכר  היחוד  ע"י  כך  דהקשת,  גוונים* 

היסוד, כלול בו* ג' בחי' חסד גבורה ותפארת, ועי"ז נותן ההשפעה 

במלכות – בהנוקבא.

וכמו קשת זורק חיצים, כן הזרע יורה כחץ וכו'.

– חסד,  בו מהאבות: אברהם  כלול  – הקשת,  דיוסף  וזהו שמסביר, 

יצחק – גבורה, יעקב – תפארת.

כלול  )יוסף(  יסוד  בחי'  ההשפעה,  באופן  שהוא  דכמו  כאן  ומבאר 

מחג"ת )האבות(, כן מרומז ב"גימטריא" דהאבות ויוסף ביחד בגי' 

"ברית" – )יסוד(.

*( ראה הקדמת הזהר דף א', ב'.

12( ראה גם לקוטי לוי יצחק הערות לתניא עמוד נ' וז"ל: “יוסף יסוד 

נמשך מהג' אבות... וי"ל זהו מה שיוסף מספרו ג' פעמים “בן", היינו 

שהוא בן לכל הג' אבות".

וראה תורת מנחם – ספר המאמרים באתי לגני עמוד קעב וז"ל: צדיק 

הוא יסוד ומספרו ג' פעמים חיים, שהם הג' בחי' חיים דאמונה יראה 

ואהבה המאירים ביסוד, וכמו שביוסף יסוד נמשך מהג' אבות, שזהו 

מה שיוסף מספרו ג' פעמים בן, היינו שהוא בן לכל הג' אבות. ע"ש.

ז(. יצחק ק"פ שנה )שם לה,  13( אברהם קע"ה שנה )בראשית כה, 

כח(. יעקב קמ"ז שנה )שם מז, כח(. וזהו קע"ה )175(, + ק"פ )180(, 

+ קמ"ז )147( = 502, תק"ב.

14( ראה גם לעיל סימן קכו.

15( פירוש: תק"ב )502(, + ק"י )110( = 612, כמנין ברי"ת, ונמצא 

דשני חיי האבות “אברהם" קע"ה )175(, + “יצחק" ק"פ )180(, + 

“יעקב" קמ"ז )147(, + “יוסף" ק"י )110( = 612 בגימטריא ברי"ת.

16( ראה הערה 17. לעיל סימן ע.

17( משלי י, כה. ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת נח דף 

ה, א )ד"ה ר' חייא פתח וכו'( וז"ל: הנה בחי' צדיק הוא בחי' יסוד 

וזהו הנקרא צדיק  גוף האור השפע הנשפע מלמעלה למטה,  שהוא 

והמשפיע  זאת, כמו הצדקה שהוא ההשפעה,  להיותו ממשיך שפע 

. . שנק' צדיק באמת ע"י בחי' השפעתו  נק' צדיק שמשפיע צדקות 

בתמידות כמו משה רעיא מהימנא להשפיע כל התורה לישראל, וכן 

יסוד  וצדיק  נאמר  וע"ז  צדיק  נק'  לישראל  המשפיע  בחי'  דור  בכל 

עולם. וראה הערה 18 אות ד.

18( ֵׁשם "שדי" הוא במדת היסוד: בכתבי התורת לוי יצחק ולקוטי 

לוי יצחק, מובא כמה טעמים בזה, ומהם:

ק"י דהיינו שחיי הצדיק בחינת יסוד, הוא ק"י.

ד( גם יש לומר, אות19 א' הוא בתפארת, כי שם מ"ה 

א'  אות  והוא  הוא במילוי21 אלפי"ן,  שהוא20 בתפארת 

)תולדות  כמ"ש  "שדי"  מהשם  הוא   – יסוד  מאבר   – ורבי'  פרי'  א( 

כח, ג( "ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך )תורת לוי יצחק, חידושים 

וביאורים בש"ס עמוד לז(.

פרש"י  ראה  כחץ,  יורה  הטיפה  כי  והשלכה  שדי'  מלשון  שד"י  ב( 

ַדִים"  בראשית מט, כה "ואת שדי ויברכך... ברכת שדים ורחם", ו"ׁשָ

יתברכו  כלומר  ואמא,  דאבא  ברכתא  וז"ל:   המוליד  הַאב  על  קאי 

המולידים והיולדות, שיהיו הזכרים מזריעין טיפה הראוי' להריון... 

עמוד  יצחק  לוי  )תורת  ע"ש.  כחץ,  יורה  על שם שהזרע  כאן  שדים 

רכג(.

ג( שדי מלשון די, שיהי' די* דהיינו גבול ומדה, וידוע דבטפת זרע 

ומדה  גבול  בבחי'  בא  רק שהכל  והנפש  הגוף  כחות  כל  בו  מלובש 

הערות  יצחק  לוי  )לקוטי  "שדי"  ם  ׁשֵ וזהו  שביסוד,  גבורה  הנק' 

בראשית עמוד קנא, לעיל סימן כ(.

ד( כתיב "צדיק יסוד עולם", ור"ת וס"ת הוא מספר "שדי". )לקוטי 

לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קנג(.

וזקן  עליון  )זקן  "זקן"  פעמים  ב'  מספר  הוא  "שדי"  בגי'  רמז  ה( 

תחתון(, ויסוד הוא סימן לזקן דסריס אין לו הדרת פנים זקן )יבמות 

פ, ב. שבת קנב, א(, ובזקן יש י"ג תיקוני דיקנא, והוא הי"ג בריתות 

האמורה במילה )תורת לוי יצחק עמוד שפח(.

והאותיות  בת,  בן  בגי'  שדי  ם  ׁשֵ ד"מילוי"  האחרונות  האותיות  ו( 

האמצעיות הם "ילו" – לוי המורה על התחברות יסוד בנוקבתו כמ"ש 

)מלכים-א ז, לו( כמער איש ולוית. )לקוטי לוי יצחק, שמות-דברים 

עמוד סו(

לוי יצחק הערות לזוהר שמות-דברים עמוד קכב, שמביא  ז( לקוטי 

מעץ חיים שער מ"ן ומ"ד דרוש ה', ובמשנת חסידים מס' שמות פרק 

ג' משנה ז' דבשם שד"י  + הד' ציורים שבו הוא בגימטריא ברי"ת 

)מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן ק(.

*( ראה חגיגה יב, א. זהר חלק ג דף יא, ב. רש"י מקץ מג, יד.

19( מבאר כאן ד' דברים בשייכות לאות “א" ליעקב, והם:

)אות  “אלפין"  במילוי  הוא  מ"ה  ם  וׁשֵ תפארת,  בחי'  הוא  יעקב  א( 

אלף(.

והאות המרכזי הוא “א", דבלי אות א'  יעקב הוא בחי' “אמת",  ב( 

הוא “מת".

ג( האות המרכזי ד"תפארת" – “פאר" הוא אות “א".

הוא  הוי'  ם  ׁשֵ וסתם  הוי',  ם  ׁשֵ בגי'  יו"י  בציור  הוא  א'  אות  ד( 

ב"תפארת" )תניא – אגרת הקודש סימן יב(.

וכנ"ל  אדם",  “כתפארת  יג(  מד,  )ישעי'  מ"ש  בזה  רמז  ומובא   )20

ם מ"ה קאי על ז"א )הששה מדות(,  אד"ם בגי' מה, ואף שמבואר דׁשֵ

מ"ה.  ם  ׁשֵ הוא  ה"תפארת"  מדת  בפרטיות  אבל  בכללות,  זהו  הנה 

והטעם הוא, שמדת ה"תפארת" כולל כל הו' קצות.

והנה  וז"ל:  יצחק לקוטים על מאחז"ל עמוד קמד  לוי  וראה לקוטי 

בהששה מדות דז"א, שזהו שז"א הוא בתפארת דז"א, כי תפארת* 

כולל כל הו' מדות שזהו שתפארת הוא אות אמת, ע"ש.

*( ראה לעיל סימן קסד הערה 3.

ם מ"ה הוא: יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א, בגי' מ"ה,  21( כנ"ל בהערה 3, ׁשֵ

א',  אות  במילוי  הם  הו"ה  דאותיות  אלפין",  ב"מילוי  נקרא  וזהו 

משא"כ האות י' ראשונה הם בכל השמות בשוה מילוי יו"ד וד"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לח

דאמת, שאמת הוא מדתו של22 יעקב – 23תפארת, והוא 

אות24 חיים, כי בלי א' נשאר מת ח"ו.

ובלי  א',  הוא  המרכזי  האות  פאר25,   – תפארת  וכן 

גבורה26,  פעמים  ה'  מספר  שהוא  תפר"ת  נשאר  הא' 

מנצפ"ך28,  גבורות  ה'  שהוא  פ"ר  נשאר27  ומ"פאר" 

כמו29  ר"ל,  מיתה  נמשך  ודינים שמהם  גבורות  והיינו 

פרפ"ר ומת וכו'.

הרי שאות א' הוא בתפארת, וציור א'30 הוא יו"י הוא 

מספר שם הוי', ששם הוי' הוא בתפארת31 בכלל.

פ'  ל'  הוא  דתפארת,  א'  דאות32  המלוי  והנה 

פי"ג.  סוף  תניא  ראה  ליעקב".  “תתן אמת  כ(  ז,  )מיכה  וכמ"ש   )22

תורה אור פרשת נח יא, א.

23( יעקב בחי' תפארת: ראה זהר חלק א דף קנז, ב. חלק ג דף שב, 

א. לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב.

24( וזהו שיעקב אבינו לא מת )תענית ה, ב(. ראה לעיל סימן קסח.

המרכזי של  פירוש: שרש תיבת "תפארת" הוא "פאר". והאות   )25

שניהם הוא אות "א".

26( ה' פעמים גבורה )5 × 216( =  1080, וכן “תפארת" = 1080.

יצחק  לוי  בלקוטי  כמ"ש  הגבורות,  ענין  על  מרמז  “פר"  תיבת   )27

הערות לזהר בראשית עמוד ק “טבע הגבורות להתפרד זה מזה, כי 

פירוד הוא מצד הגבורות, כמ"ש במאורי אור מע' פרד ע"ש. מנצפ"ך 

התחלקות  דהיינו  פירור,  שפירושו  פ"ר,  מספרם  גבורות  הה'  שהם 

ופירוד".

ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים לש"ס עמוד קלא, מציין למ"ש 

בפרי עץ חיים שער חזרת העמידה סמוך לסוף פ"ז, שמפרש הפסוק 

ֵרִני", ופי' במצודות דוד וז"ל"  ְרּפְ ֵלו הייתי ַוְיּפַ באיוב )פרק טז, יב( “ׁשָ

שלו, ]איוב אמר[ יושב הייתי בשלוה, ופתאום עשה אותי לפרורים. 

ע"ש.

וכידוע דאותיות מנצפ"ך הוא  בגי' 280, כמספר פ"ר,  28( מנצפ"ך 

גבורות, ראה מאורי אור מע' מ' וז"ל: מנצפ"ך הם ה' גבורות, ולכן 

באים בסוף התיבה לתת גבול ומדה, כי כן טבע הגבורות. וראה לקוטי 

לוי יצחק הערות לזוהר שמות-דברים עמוד שמ וז"ל, כל מדה וגבול 

התיבה  בסוף  הבאים  מנצפ"ך  אותיות  ה'  וכמו  הגבורות  מצד  הוא 

שעד פה תבוא ולא יותר. ע"ש.

ובתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רכז, מנצפ"ך בגי' 

“גבורה דין" ע"ש.

29( ראה איכה רבה פרשה ב, יב. רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש 

פרק ג הלכה ט. פרק ט הלכה יא.

30( פירוש: אות "א" הוא צירוף, אות י' מלמעלה, ואות י' מלמטה, 

ואות ו' באמצע, והיינו אותיות "יוי" )26( בגי' שם הוי'.

31( ראה תניא אגרת הקדש סימן יב וז"ל: “סתם שם הוי' ב"ה שבכל 

התורה מורה על מדת התפארת כמ"ש בזה"ק לפי שכן הוא גילוי אור 

א"ס ב"ה הארה רבה ביתר שאת מאר מדותיו הקדושות יתברך" ע"ש. 

אור התורה ויקרא עמוד תקלג )מובא לעיל סימן קסח הערה 37(.

תורה אור פרשת נח י, ב. לקוטי תורה תזריע כג, ג )מובא לעיל סימן 

פב הערה 4(. אור התורה בראשית עמוד תתרסז. תתרסט. 2138. ועוד. 

וראה לעיל סימן ה' הערה 3 מהמובא ממאורי אור ערך ו'.

32( מילוי אות א' הוא אותיות “אלף", ומבאר דאות “א" עצמה הוא 

והאותיות  ליוסף,  רמז  הוא  “ל-פ"  והאותיות  תפארת,   – יעקב  כנגד 

ל-פ הם המילוי – כמו התולדה – מהאות א', וזהו )ראה לעיל סימן ד( 

"אלה תולדות יעקב יוסף".

המילוי33  יסוד, שהוא   – יוסף  זה שחיי  ק"י,  שמספרם 

דא' – תפארת, היו ק"י.

וק"י ימי חייו34 נחלקים ג"כ לל' ופ', שעד ל' שנה לא 

הי' בגדולה, כי עד י"ז שנה35 הי' רועה את אחיו בצאן, 

ונקרא נער את בני בלהה ובני זלפה, והי"ג שנה שעד 

וכשנעשה  האסורים,  בבית  וישב  במצרים  עבד  הי'  ל' 

ועמד  נתעלה לגדולה  ל' שנה36 בעמדו לפני פרעה  בן 

בגדולתו פ' שנה, כמספר 37יסו"ד.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קלד

ועשר  יוסף מאה  "ויחי  יוסף כתוב  חיי  בנוגע לשני 

שנים", "וימת יוסף בן מאה ועשר שנים".

וצריך להבין:

של  שנותיו  מספר  פעמיים  בכתוב  נאמר  מדוע  א( 

יוסף )ובפרט שב' הפסוקים הם בסמיכות זל"ז, בענין 

והמשך אחד(?

ב( שינוי הלשון: שבפסוק הראשון כתוב "ויחי יוסף 

מאה ועשר שנים", ובפסוק השני "וימת יוסף בן מאה 

ועשר שנים"?

ויש לומר א' הביאורים בזה:

לפי פירוש38 הזהר )לעיל סימן קעא( שנתקצר מימי 

יוסף מפני שנתן ל"ז שנה לדוד, יש לומר, שפסוק השני 

מוסיף ההדגשה )רק( שנתקצר ימיו של יוסף )והטעם 

– למעליותא(, משא"כ בפסוק הראשון מודגש אריכות 

ימים שלו עד שזכה לראות בני שלשים.
תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ חלק ד' עמוד 15. ע"ש כל 
הביאור

בגימטריא  “אמת"  דתיבת  ה"מילוי"  דגם  ו',  סימן  לעיל  ראה   )33

“יוסף", ע"ש.

מרומז   – א'  דאות  המילוי  האותיות   – ל"ף  דהאותיות  מבאר:   )34

ליוסף, לא רק מצד המספר הכללי ל"ף בגי' ק"י )110(, דהוא מספר 

הכללי דחיי יוסף, אלא הוא גם מדוייק ב"צירוף" האותיות, אות "ל" 

ואות "פ", )דהרי מספר הכללי ק"י יכול להיות בכמה וכמה אופנים(, 

ומדוייק הוא בתכלית, דגם חיי יוסף נחלק בדיוק למספר ל' ומספר פ'.

35( בראשית לז, ב.

36( שם מא, מו.

ולעיל  כאן  ולפי המבואר  ה.  וסימן  ע.  סימן  סוף  לעיל  גם  37( ראה 

סימן סה. סו, דיוסף ָמַלך במצרים פ' שנה כמספר “יסוד" )80(, נמצא 

עם  קשור  יוסף  חיי  פרטי  “כל"   – יצחק  לוי  הלקוטי  ביאורי  לפי   –

בחינתו "יסוד".

א( טו"ב שנה עם יעקב, טוב קשור עם יסוד )כנ"ל הערה 7. סימן סה 

הערה 3(.

)יסוד(.  בריתות  י"ג  י"ג שנה עד שנתעלה לגדולה, כנגד  ב( ואח"כ 

ראה נדרים לא, ב )במשנה(.

ג( ואח"כ פ' שנה בגי' "יסוד".

סך הכל: טו"ב )17( + י"ג )13( + פ' )80 – יסוד( = 110, מספר כל 

ימי יוסף, דכל מהות חיי יוסף הי' קשור עם בחינתו "יסוד".

38( ראה עד"ז הדיוק באברהם בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן 

קפג )וראה שם הערה 4 הביאור בנוגע יעקב(.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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כאשר  השמש,  ויזרח-לו   - לב  לב,  וישלח 
עבר את-פנואל והוא צולע על-ירכו

 – יריכו  על  צולע  והוא  ענין  ביאור  ]תוכן:  א. 
ומבאר היעוד דלע"ל )מיכה ד, ו( ביום ההוא נאום 
ד' אוספה הצולעה – דקאי על הנשמות הנמוכות 

דלעתיד לבוא לא יהי' עוד תאוות נה"ב וכו'.[

כתיב והוא צולע על ירכו, דהיינו שהגם כי לא יכול לו זהו 
בבחי' גופו, אבל בחי' ירכין דלבר מגופו שם נגע והוא כמ"ש 
בתורה אור סד"ה כי אתה נרי שיש ב' בחי' נשמות, ונשמות 
וכמ"ש  שבנה"ב  הרע  על  לשלוט  בהם  כח  אין  הנמוכות 
ג"כ בד"ה בחדש השלישי גבי ואתם בני יעקב לא כליתם, 
יוצאי ירך  וכמ"ש מזה סד"ה מי אל כמוך, ובני יעקב היינו 

יעקב הנמשכים מבחי' נה"י שבו.
כי הנה דרך כלל יש ב' בחי' ישראל ויעקב כנזכר בד"ה 
לא הביט און ביעקב כו', שבבחי' ישראל לא שייך אפי' עמל 
רק אז תתענג כו'. אבל בבחי' יעקב שייך עמל ועבודה, אך 
יכול לו אבל  עכ"ז לא הביט האיש און ביעקב היינו כי לא 
בבחי' ירך יעקב שם ויגע בבחי' נשמות נמוכות כנ"ל. וזהו 
והוא צולע פי' כמ"ש בד"ה וארשתיך לי שיש ב' בחי' כלה, 
הא' כלה נאה כו' בחי' כלתה נפשי כו' הב' כלה כמו שהיא 

ואפילו חגרת מצד התלבשותה בנה"ב...
ביושר,  רגלים אבל אינן עומדים  לו  אך בחי' חגר שיש 
וזהו ענין קליפת נוגה שכלולה מטו"ר. דהנה כתיב עד מתי 
אתם פוסחים על שתי הסעיפים, ופירש"י שתי המחשבות 
יטה  הפסח  הנה  כ'  והרלב"ג  כו',  להכריע  מבינים  שאינכם 
פעם על רגלו הא' ופעם אל רגלו הב' וכן היו ישראל נוטים 
על שתי המחשבות פעם יאמינו כי ה' לבדו הוא האלקים 
כו'. והרד"ק שם כ' כמו הפסח שהוא פסח בשתי רגליו כי 
בב'  שפסח  ומי  האחת  הרגל  על  נוטה  א'  רגלו  שפסח  מי 
רגליו אינו יודע באיזה רגל יעמוד כן אתם פוסחים על שתי 
לברור  יודעים  אתם  שאין  כו'  המחשבות  והם  הסעיפים 

בדעתכם מי האלקים כו' עכ"ל...
אליהו  הוכיחם  וע"ז  כו'.  והשבות  היום  וידעת  וז"ש 
הם  ולכן  הדעת  בהם  שאין  ע"י  להכריע  מבינים  שאינכם 
פוסחים על ב' הסעיפים והיינו ענין ק"נ הכלולה מטו"ר ונק' 
ונק' עה"ד  ומרע לטוב  להט החרב המתהפכת מטוב לרע 
טו"ר והוא אתר דמשתני ומתהפך כמבואר בזח"א פ' ויחי 
בחי'  זהו  עליון  הדעת  אבל  דק"ז,  אמור  ובפ'  ע"ב  דרכ"א 
אני הוי' לא שניתי כו' וכמ"כ בנפש היא אה"ר מבחי' עה"ח 
 .  . ועיין בת"א בד"ה חכלילי עינים  וחי לעולם.  שנאמר בו 
וזהו ענין הגלות שנא' היינו כחולמים כמ"ש בת"א פ' וישב.

שמק"נ  בנה"ב  התלבשותן  מצד  שבעקבים  נש"י  והנה 
והיינו ואתם בנ"י לא כליתם שאין  כו',  נק' ג"כ כלה חגרת 
לכם הכלות הנפש דבחי' כלה נאה כו', רק שק"נ הוא עד"מ 
חגר בב' רגליו, משא"כ נש"י נק' רק חגר ברגלו א' היינו מצד 

נה"ב שבו שמק"נ כו', משא"כ מצד נה"א. וע"ז נאמר והוא 
צולע על ירכו שבבחי' ירכו הא' אין לו העמדה נכונה שפעם 
נוטה הירך לתאות נה"ב כו', ועיין מענין והוא צולע בזח"א 

בראשית דק"א ע"ב ודק"ו ע"ב.
וכ"ז נמשך עד עלות השחר לע"ל.

אך לע"ל ויזרח לו השמש כו' שמש צדקה ומרפא, והיינו 
ומגן כו' ששם  הקב"ה מוציא חמה מנרתקה מבחי' שמש 
אלקים מסתיר שיהי' נראה היש דבר נפרד כו' כנזכר בד"ה 
תקעו בחודש שזהו ענין עלה במחשבה לברוא במדה"ד כו' 
ומחמת הנרתק דשם אלקים נמשך ריבוי המסכים ונעשה 
ק"נ בחי' נפרד לגמרי, והוא הנק' מחלה כמו החולה שטועם 

מתוק למר ומר למתוק וכו' כך הם תאוות נה"ב.
תצא  ק"נ  גם  אזי  מנרתקה  חמה  בצאת  לע"ל  אבל 
שרש  להסיר  ומרפא  ענין  וזהו  וטומאתה.  מחלאתה 
ה'  נאום  ההוא  ביום  ו'  ד'  סי'  במיכה  נאמר  וע"ז  המחלה, 
אוספה הצולעה כו', היינו בחי' כלה חגרת הנ"ל, עד שתהי' 
לבי ובשרי ירננו אל אל חי, כמ"ש בד"ה וארשתיך לי שע"י 
וכמו  כו',  והחגרת  הצולעה  אף  אזי  ית'  במהו"ע  התבוננות 
ענין  וזהו  ב"ה.  האלקים  הוא  ה'  ויאמרו  דאליהו  במעשה 
במקום שבע"ת עומדין כו'. וזהו וה' יגי' חשכי כמ"ש בתורה 
אור סד"ה כי אתה נרי שזהו בחינת הוי' העליונה יותר, וה"ע 
מרפא  להיות  מנרתקה  חמה  מוציא  כו'  השמש  לו  ויזרח 
מבחי' והוא צולע כו' אוספה הצולעה וכמ"ש אם יהי' נדחך 

בקצה השמים משם יקבצך כו'.
אור התורה, וישלח, עמוד 486 ואילך

ב. ]תוכן: ביאור שם פניאל ופנואל – שזהו ענין 
דלע"ל שם הוי' יהי' אותיות "יהי'" – דה"א אחרונה 

תקבל מהיו"ד ולא מהוא"ו וכו'[

הבחיי  כ'  כו'.  פנואל  את  עבר  כאשר  השמש  לו  ויזרח 
במקומו דמ"ו ע"ד מה ששינה הכתוב קריאת שם המקום 
המלאך  על  לרמוז  ביו"ד  פניאל  פנואל,  פעם  פניאל  פעם 
שהוא עשירי במעלות המלאכים הנק' אישים וכאשר עבר 
את המקום ההוא כו' להרגשת העוה"ז שהוא ששה קצוות 
אז  כי  ירכו  על  צולע  והוא  וז"ש  בוא"ו  פנואל  הזכיר  ע"כ 

התבונן בעניני הגוף והרגיש בהרגשותיו עכ"ל.
חיי  פ'  אור  בתורה  לוא"ו  יו"ד  בין  ההפרש  מענין  וע' 
ה'  אשר  יהי',  ההוא  ביום  שזהו"ע  טעמי,  לן  יגלה  סד"ה 
ובלק"ת  היו"ד,  מן  ג"כ  כ"א  הוא"ו  מן  תקבל  לא  אחרונה 
פ' תבא בד"ה ויקרא אל משה כי הוא"ו הוא בחי' המשכה 
שיוכל להשתלשל למטה עד שיוכל להיות יש ודבר בפ"ע 
אלא שיהי' הכל בחי' י"ה, ותגל הארץ ר"ת ו"ה והנה בבחי' 
ארץ יוכל להיות יש ודבר והארץ היתה תהו כו', אבל לע"ל 
שנאמר כימי השמים על הארץ לכן ביום ההוא יהי' כו' וע' 

בביאור ע"פ והי' מספר בנ"י ספ"ד.
אור התורה, וישלח, עמוד 1760

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישלח

קדושת השבת פועלת עליו שאינו מוציא דבר שקר מפיו, אלא אומר את האמת.
משיחת שבת פרשת וישלח, ה'תשמ"ה
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ּבסֹופּה ה"א הּכתּוב לּה הטיל .ּבתחּלתּה, ְְִִִֵֵַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 293 'nr ,d jxk zegiy ihewl it lr)

(ּבירּור  ׁשּלֹו ה'ּבירּורים' עבֹודת את יעקב ׁשּגמר ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלאחר
ּבבית  למקֹורם) והעלאתם ה'ּקליּפה' מן הּקדּוׁשה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָניצֹוצֹות
זֹו ּבעבֹודה ׁשהתחיל קֹודם עׂשו. את 'לברר' ּביקׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלבן,
קל  'ּבירּור' יהיה זה אם לבּדֹוק עׂשו, אל מלאכים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשלח
אכן  הּבדיקה (ּתֹוצאֹות ּומלחמה קׁשיים מּתֹו אֹו ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָיחסית
יּוכל  והּדבר עׂשו, את לברר מּוקדם עדין ּכי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהֹוכיחּו
צּיֹון  ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו ּכאׁשר לעתיד־לבא, רק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהתּבּצע

יעקב אמר ולכן עׂשו". הר את יד)לׁשּפֹוט לג, "ואנכי (להלן ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ׂשעירה"). אדֹוני אל אבֹוא אׁשר עד לאּטי... ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאתנהלה

לּבנים: סימן אבֹות ֲִִֵַַָָָּומעׂשה
על  סמ לא ּולבררֹו, עׂשו אל לבֹוא ּברצֹותֹו ׁשּיעקב, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשם
לחקֹור  מלאכים ׁשלח אּלא לבן, ּבבית ּבעבר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהצלחתֹו

לבררֹו (וכיצד) יּוכל אם עׂשו, מצּוי ׁשּבֹו הּמּצב את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָולבּדֹוק
ּבימינּו: ּגם ּכן -ְֵֵַָ

לבּדֹוק  עליו חדׁש, ּתפקיד ּבדבר הּצעה לאדם ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכׁשּמּוצעת
לֹו ּתגרֹום לא לֹו, הּמּוצעת זֹו חדׁשה הּצעה אם ְְֲִִִַַַַָָָָָֹּתחילה
ּכֹוחֹות  הינּו - 'מלאכים' ּתחילה לׁשלֹוח עליו רּוחנית. ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָירידה
עם  להתמֹודד יּוכל אם ויסיקּו ׁשּיחקרּו ׁשּלֹו, והרגׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׂשכל
להעלֹותֹו יּוכל האם לאו. אם לֹו, ׁשהּוצע זה חדׁש ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעסק
ּכלי  רק אינֹו העסק (ּכי להיפ חס־וׁשלֹום אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָלקדּוׁשה,
ׁשּבאמצעּותֹו הּׁשמים, מן לֹו ׁשּזּומן ּדבר ּגם אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלפרנסה,

הּבירּורים). ּבעבֹודת ּתפקידֹו את ְְֲִִֵֵֶַַַַַימּלא
מסקנֹותיו. את יסיק - הּזה החיׁשּוב ּתֹוצאֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָועל־ּפי

ã ycew zegiyn zecewp ãezn - jli`e 389 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)('zay z`xwl' j
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אחיו  אל־עׂשו לפניו מלאכים יעקב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֽוּיׁשלח
מּמׁש רש"י)מלאכים ובפירוש ד. (לב, ְִַַָָ
רׁש"י ועוד)ּבמפרׁשי אריה, גור ׁשל (רא"ם, הכרחֹו מהּו הקׁשּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַָ

לפרׁש אפׁשר הרי מּמׁש, ּבמלאכים ׁשּמדּבר לפרׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻרׁש"י
אֹופּנים. ּבכּמה ותרצּו ּבׂשר־ודם? ּבׁשלּוחים ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻׁשּמדּבר

ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש
הּוא תרג)הּדין סימן סוף חיים אורח היטב באר ׁשּׁשלח (ראה ּדמי ְִִֶַַָ

לעׂשֹות  המׁשּלח חּיב הּׁשליח, ונּזֹוק ׁשליחּות, ּבאיזֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָאדם
על־זה. ְֶַָּתׁשּובה

ורֹוצה  לקראתֹו הֹול ׁשעׂשו יעקב ׁשּידע ּכיון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
היה  ואם־ּכן סּכנה, למקֹום הּׁשלּוחים ׁשּׁשלח נמצא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָלהרגֹו,

יּנזקּו. אּולי ּכי לעׂשו, ּבׂשר־ודם ׁשלּוחי לׁשלח לֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹאסּור
היּו לא יעקב ׁשּׁשלח ׁשהּׁשלּוחים לֹומר מכרחים ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻולכן
לׁשּלחם. יכֹול ׁשּפיר ואז מּמׁש", "מלאכים אּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָּבׂשר־ודם,
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מי glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i oey`x meil inei xeriy
i"yx£Èz¯b∑ וחׁשּוב ׂשר נעׂשיתי אינלא ּגר, אּלא «¿ƒְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ

"הוה  ׁשּברכני: אבי ּברכֹות על אֹותי לׂשנא ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָֹּכדאי
אחר: ּדבר ּבי. נתקּימה לא ׁשהרי ,"לאחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹגביר

הרׁשע  לבן עם ּכלֹומר: תרי"ג, ּבגימטרּיא ְְְְִִִִַַַָָָָָָ"ּגרּתי",
ׁשמרּתי  מצֹות ותרי"ג מּמעׂשיו ,ּגרּתי למדּתי ולא ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ
.הרעים  ִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 892 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

לעׂשו  וקראת עצמ הׁשּפלּת אּתה הּקּב"ה, לֹו ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָאמר
מּבניו  מעמיד ׁשאני חּיי ּפעמים, ׁשמֹונה ְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָ"אדֹוני"

לבני קֹודם מלכים יג)ׁשמֹונה פע"ה, (ב"ר ְְְִֶֶָָָ
חטא  זה אין "אדֹוני", לעׂשו ׁשּקרא ּכ על נענׁש ׁשּיעקב ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאף

עׂשו. את לברר היתה ּכּונתֹו אּלא חס־וׁשלֹום, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכפׁשּוטֹו
אֹופּנים: ׁשני - הרע ותיקּון ְְְִִֵֵַַָּבבירּור

אֹור" "ּגילּוי ּבדר הּמברר ּבירּור - למּטה) (מּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
את  ּדֹוחה זה ואֹור נעלה, אֹור ּגילּוי הּמתּברר על ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָמׁשרה
ירידה  למברר ּגֹורם אינֹו הּבירּור זֹו, ּבדר והרע. ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהחֹוׁש

ְְַָָוהׁשּפלה.
"התלּבׁשּות" ּבדר הּמברר ּבירּור - למעלה) (מּלמּטה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ועל־ידי  הּמתּברר", ּבלבּוׁשי "מתלּבׁש הּמתּברר, אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָיֹורד

עבֹודת  לטֹוב. הרע את מהּפ הּוא עּמֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָההתעּסקּות
"הּמתאּבק  ּכמאמר למברר, ירידה ּגֹורמת זֹו ּבדר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּבירּורים
יתרֹון  ּבכ יׁש הּמתּברר לגּבי אּולם ּגם־ּכן". מתנול מנּול ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻעם
והתעּסקּות  התלּבׁשּות ּבדר הּוא ׁשהּבירּור מאחר ּכי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַועילּוי,
ׁשהּמתּברר  ּכ לידי הּדבר מביא ּוביטּול), ּדחּיה ּבדר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ(לא

ּבמציאּותֹו ׁשהּוא לקדּוׁשה.ּכפי מנּגד מּלהיֹות חדל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
'התלּבׁשּות'. ּבדר - הּׁשנּיה ּבּדר עׂשו את ּבירר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹיעקב
לידי  ׁשּבאּו ליעקב, וירידה הׁשּפלה ּגרם זה ּבירּור ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּברם,
על־ידי־זה  א עׂשו; לפני עצמֹו את ׁשהׁשּפיל ּבכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּביטּוי
ו'איׁשר' הֹודה ּבמציאּותֹו, ׁשהּוא ּכפי ׁשעׂשו ּפעל ְְְִִִִֵֶָ·ֵֶַָָהּוא

רׁש"י ּוכפירּוׁש יעקב. ׁשל עבּדֹו ט)ׁשהּוא לג, "הֹודה (לקמן ְְֲִֵֶֶַַַָֹ
."לאחי ּגביר "הוה ׁשל הּברכה ּכֹולל הּברכֹות", על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 68 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dGd mlFr ipiprA "zExB"¥§¦§§¥¨©¤

עד־עּתה: ואחר ּגרּתי ְִִֵַַַָָָָָֽֽעם־לבן
ׁשמרּתי. מצֹות ותרי"ג ּגרּתי לבן רש"י)עם ובפירוש ה. (לב, ְְְְְִִִִַַַַָָָ

ׁשל  (הּפּוכֹו "גר" מּלׁשֹון הּוא ּב"ּגרּתי" הּפׁשּוט ְְְִִִֵֵֶַַַָהּפרּוׁש
ארעי. ּבאפן רק ׁשם ׁשּמתּגֹורר ְְֲִֵֶֶַַָָֹ"ּתֹוׁשב"),

התּגֹורר  ׁשּיעקב ׁשאף ּגרּתי", לבן ּב"עם הּפׁשט עמק ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוזהּו
ּכ"ׁשֹור  הּזה עֹולם עניני ּכל לֹו והיּו הארּמי", "לבן עם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּביחד
אּלּו ענינים היּו עם־ּכל־זה וׁשפחה", ועבד צאן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹוחמֹור,
ׁשקּוע  היה ולא ּגרּות מּלׁשֹון "ּגרּתי" אצלֹו, זרים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכדברים

ּתֹורה  ועניני הּנׁשמה היּו ׁשּלֹו, הּקבע ּדירת - ּוביתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבהם,
ְִּומצֹות.

ּגרּות, מּלׁשֹון ּד"גרּתי" הּפׁשּוט, הּפרּוׁש ּבין הּקׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוזהּו
ׁשמרּתי": מצֹות "ּתרי"ג - ּתרי"ג" ּבגימטרּיא ּד"ּגרּתי ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָלּדרּוׁש
ּבבחינת  אצלֹו היּו הּזה עֹולם ׁשעניני על־ידי־זה רק ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכי
מצֹות  ׁש"ּתרי"ג הצליח הארּמי לבן ּבבית ּגם הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ"ּגרּות",

ה'.ׁש מעבֹודת הּגׁשמּיים עניניו אֹותֹו ּבלּבלּו ולא מרּתי", ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹ

(å)äçìLàå äçôLå ãáòå ïàö øBîçå øBL éì-éäéå©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ
éðéòa ïç-àöîì éðãàì ãébäì:E §©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

i"yx£¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏŒÈ‰ÈÂ∑ מּטל" לי: אמר אּבא «¿ƒƒ«¬ִִַַַָָ
הּׁשמים  מן לא אינּה זֹו הארץ", ּומׁשמּני ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּׁשמים

מן  BÓÁÂ¯.הארץ ולא ¯BL∑' על לֹומר ארץ' ּדר ְִֶָָֹ«¬ֶֶֶֶַַ
קרא  'ּבּלילה לחברֹו: אֹומר אדם ׁשֹור. הרּבה: ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָׁשורים

הּתרנגֹולים' 'קראּו אֹומר: ואינֹו .הּתרנגֹול', ְְְְְְִֵֵַַַַָ
È„‡Ï „Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Â∑ ּבא להֹודיע .אליׁשאני »∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְֲִִֵֶֶַָ

EÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓÏ∑ּומבּקׁש ,עּמ ׁשלם ׁשאני ƒ¿…≈¿≈∆ְְֲִִֵֵֶַָ
אהבת. ְֲַָ

Ô‰Ó‡Âו  ÔÈc·ÚÂ ÔÚ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯Bz ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ«¬»ƒ»¿«¿ƒ¿«¿»
ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ÈBa¯Ï ‰‡eÁÏ ˙ÈÁÏLe¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿«¿»»«¬ƒ
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FzF` mhFU eUre FzMxA z`e FzxFkA§¨§¤¦§¨§¥¨¥

oi` EN`M Fl d`xn did dYre ,mdilr£¥¤§©¨¨¨©§¤§¦¥
`Ed ike mElM Flv` `idd dxikOd©§¦¨©¦¤§§§¦
z` `ivFdl a`e xFkaM FA bdFp¥¦§§¨§¦¤

:FANn dnhUOde dxez ©©§¥¨¦¦
.éðãàì ãébäì äçìLàå (å)ricFdl ¨¤§§¨§©¦©Ÿ¦§¦©

LipirA og `vnl Lil` `A ip`W¤£¦¨¥¤¦§Ÿ¥§¥¤
oFWl ,Lzad` WTanE KOr mlW ip`W¤£¦¨¥¦¨§©¥©£¨§§
,dlrnl aqEn Fpi`W xnFl dvx .i"Xx©¦¨¨©¤¥¨§©§¨

xn`i la`ipc`l ciBdl dglW`eiM £¨Ÿ©¨¤§§¨§©¦©Ÿ¦¦

`A ip`LipirA og `vnllkM zFUrle £¦¨¦§Ÿ¥§¥¤§©£§¨
aQIW oFkp xzFie .ipc` dEvi xW £̀¤§©¤£Ÿ¦§¥¨¤ª©

ciBdl dglW`e ,dlrnlWIW ipc`l §©§¨¨¤§§¨§©¦©Ÿ¦¤¥
Lvtg FA zFUrl cFake miqkpE xWr il¦¤§¨¦§¨©£¤§§
mdn oFxFC Fl glWIW fnxi ,LpFvxE§§¦§Ÿ¤¦§©¥¤
oke ,uRgIX dn FNXn `Ed gTIW F`¤¦©¦¤©¤©§Ÿ§¥

xn`('g b"l oNdl)dGd dpgOd lM Ll in ¨©§©¨¦§¨©©£¤©¤
ipirA og `vnl xn`Ie iYWbR xW £̀¤¨¨§¦©Ÿ¤¦§Ÿ¥§¥¥

:ipc`f dxez £Ÿ¦



glyieמב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 752 'nre 552 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

ּבּפרׁשה  ׁשּלמדנּו ּכפי צאן, היה יעקב ׁשל רכּוׁשֹו ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹעיקר
מג)הּקֹודמת צאן (ל, לֹו ויהי מאֹוד מאֹוד האיׁש "ויפרֹוץ ְְְְִִִֶֶַַַָֹ

ּוגמּלים  ועבדים "ׁשפחֹות ּגם קנה צאנֹו ּומּמכירת ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹרּבֹות",
נכּתב  לא מּדּוע אם־ּכן, ׁשם). רׁש"י ּפירּוׁש (ראה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹוחמֹורים"

וחמֹור"?לפני "צאן" "ׁשֹור ְֲִֵַֹ
ְֵַוהּביאּור:

והכנעה.צאן  ׁשפלּות להתּבּטלּות, רֹומז -- רֹומז ׁשֹור ְְְְְְִִֵֵַַָָֹ
וחֹוזק. ּגדלּות ְְְֶֶַלתֹוקף,

לעׂשו  להֹודיע יעקב התּכּון וגֹו'" וחמֹור ׁשֹור לי "ויהי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹּבאמרֹו

ׁשּמידע  ּתקוה מּתֹו לֹו, ׁשּיׁש הּנעלים והּכֹוחֹות ה ּזכּויֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאת
הרעה. מזימתֹו את מּלבּצע עׂשו את ירּתיע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

"ויהי ּבתחילה: יעקב הֹודיעֹו ׁשֹור לכן על לי הּמֹורה - " ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּגם הֹוסיף מּכן ּולאחר וחֹוזק, לֹוצאן ּתּקיפּות ׁשּיׁש לרּמז - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹ

ּתֹוקפֹו ּומּמילא לה', התּבּטלּות אּלא ּגם ּפרטי, ּתֹוקף אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.ּדקדּוׁשה ּתֹוקף ְִֶָ

ּכדי  עׂשו ּכלּפי רק היא ל'צאן' 'ׁשֹור' הקּדמת ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹאּולם,
" הּוא ענינֹו עיקר - לעצמֹו ּכׁשהּוא יעקב א צאן להרּתיעֹו, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָֹֹ

להקּב"ה. התּבּטלּות ְְְִַַַָָרּבֹות",

(æ)éçà-ìà eðàa øîàì á÷òé-ìà íéëàìnä eáLiåE ©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ
Léà úBàî-òaøàå Eúàø÷ì Cìä íâå åNò-ìà¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©¥¬¦−

:Bnò¦«
i"yx£ÂNÚŒÏ‡ EÈÁ‡ŒÏ‡ e‡a∑ הרׁשע ּכעׂשו עּמ נֹוהג הּוא אבל הּוא', 'אחי אֹומר: ּבׂשנאתֹו,ׁשהיית עֹודּנּו »∆»ƒ∆≈»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ

ע"א) פ' .(ב"ר

(ç)íòä-úà õçiå Bì øöiå ãàî á÷òé àøéiå©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®©©¹©¤¨¨´
ì íélîbäå ø÷aä-úàå ïàvä-úàå Bzà-øLàéðL £¤¦À§¤©¯Ÿ§¤©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬

:úBðçî©«£«
i"yx£¯ˆiÂ ‡¯ÈiÂ∑ ׁשּמא ותנחומא)יהרג "וּיירא" הּוא (ב"ר יהרג אם לֹו" "וּיצר .אחרים את , «ƒ»«≈∆ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(è)eäkäå úçàä äðçnä-ìà åNò àBáé-íà øîàiå©¾Ÿ¤¦¨¬¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®
:äèéìôì øàLpä äðçnä äéäå§¨¨²©©«£¤¬©¦§−̈¦§¥¨«

‡˙È‡ז  ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‡icbÊ‡ e·˙Â¿»ƒ¿««»¿««¬…¿≈»¬≈»
C˙eÓc˜Ï È˙‡ Û‡Â ÂNÚ ˙ÂÏ CeÁ‡ ˙ÂÏ¿«»¿«≈»¿«»≈¿«»»

:dnÚ ‡¯·‚ ‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»«¿»ƒ≈

È˙ח  ‚ÈlÙe dÏ ˙˜ÚÂ ‡„ÁÏ ·˜ÚÈ ÏÈÁ„e¿ƒ«¬…«¬»«¬«≈«ƒ»
‡iÏÓ‚Â È¯Bz ˙ÈÂ ‡Ú ˙ÈÂ dnÚ È„ ‡nÚ«»ƒƒ≈¿»»»¿»≈¿«¿«»

:ÔÈ¯MÓ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈«ƒ¿»

Á„‡ט  ‡˙È¯LÓÏ ÂNÚ È˙ÈÈ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ≈≈≈»¿«¿ƒ»¬»
) È‰ÈÂ dpÁÓÈÂ נ"יÈ‰˙e dÁÓÈÂ‡˙È¯LÓ ( ¿ƒ¿ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ«¿ƒ»

:‡·ÊÈLÏ ¯‡zL˙„¿ƒ¿»«¿≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.øîàì á÷òé ìà íéëàìnä eáLiå (æ)©¨ª©©§¨¦¤©£Ÿ¥Ÿ
,mzEgilW EUr dN`d migElXd©§¦¨¥¤¨§¦¨
.Kxv oi` iM df aEzMd xRq `l la £̀¨Ÿ¦¥©¨¤¦¥Ÿ¤

mrhe,Lz`xwl Kld mbexW`M xn`l §©©§©Ÿ¥¦§¨§¥Ÿ©£¤
KlFd `Ed oM Fz`xwl KlFd dY ©̀¨¥¦§¨¥¥

:dfA df EWbRY xdnE ,Lz`xwlg dxez ¦§¨§©¥¦¨§¤¨¤
.ãàî á÷òé àøéiå (ç)Exn`W xEarA ©¦¨©£Ÿ§Ÿ©£¤¨§

`A `Ede Fxirn eUr `vi iM Fl¦¨¨¥¨¥¦§¨
miWp` FOr gwNW cFre ,awri z`xwl¦§©©£Ÿ§¤¨©¦£¨¦
FWtpl `xi did ,zF`n rAx` miAx©¦©§©¥¨¨¨¥§©§
wx dN` lM gwl `l xn` iM c`n§Ÿ¦¨©Ÿ¨©¨¥¤©

:iA mgNdl§¦¨¥¦
äàøpäå`l eUr iM ,dGd oiprA ipirA §©¦§¤§¥©¨¦§¨©¤¦¥¨Ÿ

`le obdM migElXd lAw¦¥©§¦¨Ÿ¤§Ÿ
iM eiptl Eid `l ilE`e ,mdilr giBWd¦§¦©£¥¤§©Ÿ¨§¨¨¦
FOr ExAcie eiptl E`aIW zEWx ozp `lŸ¨©§¤¨Ÿ§¨¨¦©§¦

mdl l`XW xRqn aEzMd did iM ,llM§¨¦¨¨©¨§©¥¤¨©¨¤
FziA ipipre Fpipr dnE ig` mFlX dn©§¨¦¤¦§¨§¦§§¥¥
iM Fl Exn`e ,FnFlWA Fl F`xwE ,eipaE¨¨§¨¦§§¨§¦
Eid mde ,FzF`xl Fz`xwl KlFd ip £̀¦¥¦§¨¦§§¥¨
xRq `l aEzMde ,awril oM miciBn©¦¦¥§©£Ÿ§©¨Ÿ¦¥
,eUr mWA xaC migilXd Exn`IW¤Ÿ§©§¦¦¨¨§¥¥¨
Fl zFUrle ,FAlA dxEnW Fzxar la £̀¨¤§¨§¨§¦§©£
dPde .dGd ligA KlFd did drẍ¨¨¨¥©©¦©¤§¦¥
`Ed iM Ercie dpgOA Exwg migElXd©§¦¨§©©£¤§¨§¦

:awri z`xwl KlFd¥¦§©©£Ÿ
äæål` Ep`A Exn` iM ,"mbe" mrh §¤©©§©¦¨§¨¤

EpzF` dpr `le eUr l` Lig`̈¦¤¥¨§Ÿ¨¨¨
mbe ,mFlW ixaC Ll glW `le xaC̈¨§Ÿ¨©§¦§¥¨§©
KklE ,lige rFxfA Lz`xwl KlFd¥¦§¨§¦§©¨©¦§¨

,FCgR lr cgR Fl siqFdawri `xiIe ¦©©©©§©¦¨©£Ÿ
.Fl xvIe c`nEpizFAx Exn` Kkex"a) §Ÿ©¥¤§¨¨§©¥

('f d"r,d`pU FA ExiMd migElXd iM¦©§¦¦¦¦§¨
Exn`l` Lig` l` Ep`A,eUrdY` ¨§¨¤¨¦¤¥¨©¨

.eUrM LOr bdFp `Ede g`M FA bdFp¥§¨§¥¦§§¥¨
ìáàlFcBd cFaMd d`x xW`M sFQA £¨©©£¤¨¨©¨©¨

liRWd xW`e awri Fl dUrW¤¨¨©£Ÿ©£¤¦§¦
raW dvx` degYWdW eiptl Fnvr©§§¨¨¤¦§©£¨©§¨¤©
Exnkp ,eil` FYWB cr wFgxn minrR§¨¦¥¨©¦§¥¨¦§§
FzxFkaA dcFn `Ed iM aWge ,eingx©£¨§¨©¦¤¦§¨

iYWxR xW`M eilr FzNcbaEwEqtA lirl) ¦§ª¨¨¨©£¤¥©§¦§¥§¨

('ddOd 'dl zFaaNd iM ,dfA mgpzde ,§¦§©¥¨¤¦©§¨©¥¨
:mzF` dHi uRgi xW` lklh dxez §¨£¤©§Ÿ©¤¨

.äèéìôì øàLpä äðçnä äéäå (è)§¨¨©©£¤©¦§¨¦§¥¨
,ilE`A df xn` hWRd KxC lr©¤¤©§¨¨©¤§©
iM ,cg`d dpgOd lvPi ilE` xn` iM¦¨©©¦¨¥©©£¤¨¤¨¦
F` ,mixg`d Egxai cg`d FzFMdA§©¨¤¨¦§§¨£¥¦
z`n dlSd mdl `aY F` ,Fzng aEWŸ£¨¨Ÿ¨¤©¨¨¥¥



מג glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i oey`x meil inei xeriy
i"yx£e‰k‰Â ˙Á‡‰ ‰Án‰∑' לׁשֹון מׁשּמׁש מחנה' ««¬∆»««¿ƒ»ְְֲֵֶַַ

נקבה. ּולׁשֹון כז)זכר הרי (תהלים מחנה" עלי ּתחנה "אם ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
נקבה, לג)לׁשֹון יׁש(לקמן וכן זכר. לׁשֹון הּזה" "הּמחנה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ

נקבה: ּולׁשֹון זכר לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדברים (לעיל ׁשאר ְְְְְְְִִֵַָָָָָ
הארץ",יט) על יצא יט)"הּׁשמׁש הּׁשמים (תהלים "מקצה ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

זכר, לׁשֹון הרי ג)מֹוצאֹו", ב על (מלכים זרחה "והּׁשמׁש ְְְֲֵֶֶַַָָָָָ
רּוח  וכן נקבה. לׁשֹון הרי א)הּמים", רּוח (איוב "והּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָ

ּפּנֹות  ּבארּבע "וּיּגע נקבה, לׁשֹון הרי ּבאה", ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּגדֹולה

זכר. לׁשֹון הרי יט)הּבית", א וחזק (מלכים ּגדֹולה "ורּוח ְְְְֲִֵַַַָָָָָ
'אׁש' וכן ּונקבה. זכר לׁשֹון הרי הרים", (במדבר ּומפרק ְְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָ

נקבה,טז) לׁשֹון ה'", מאת יצאה קד)"ואׁש "אׁש(תהלים ְְְְֵֵֵֵֵָָָ
זכר  לׁשֹון ËÈÏÙÏ‰.לֹוהט", ¯‡Lp‰ ‰Án‰ ‰È‰Â∑ ְֵָָ¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»

אּלחם  ּכי לׁשלׁשה עּמֹועלּֿכרחֹו, עצמֹו התקין . ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
"וּתעבר  לדֹורֹון: ּולמלחמה. לתפּלה לדֹורֹון, ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹּדברים:
אברהם", אבי "אלהי לתפּלה: ּפניו", על ְְְֱִִִִֵַַַָָָָָָָֹהּמנחה

לפליטה  הּנׁשאר הּמחנה "והיה ."למלחמה: ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

(é)éáà éýìûå íäøáà éáà éýìû á÷òé øîàiå©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´
EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä ýåýé ÷çöé¦§¨®§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−

:Cnò äáéèéàå§¥¦¬¨¦¨«
i"yx£˜ÁˆÈ È·‡ È‰Ï‡Â∑ ּופחד" אֹומר: הּוא ּולהּלן ≈…≈»ƒƒ¿»ְֵַַַָ

היה  הּמיחד, ׁשם והזּכיר ׁשחזר מהּו ועֹוד, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻיצחק".
ּכ אּלא וגֹו'? "לארצ ׁשּוב אלי "האֹומר לכּתב ְְְְְִֵֵֶַַָָָֹלֹו
הבטחֹות  ׁשּתי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני יעקב ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹאמר
ׁשבע, מּבאר אבי מּבית ּבצאתי אחת, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָהבטחּתני:
ואלהי  אבי אברהם אלהי ה' "אני לי: ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאמרּת

,"ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי" לי: אמרּת וׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיצחק",
אבֹותי ארץ אל "ׁשּוב לי: אמרּת לבן ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּובבית

"עּמ ואהיה ּבּׁשם ,ּולמֹולדּת אלי נגלית וׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּוב  יעקב אל ה' "וּיאמר ׁשּנאמר: לבּדֹו, ְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻהּמיחד
אני  האּלּו הבטחֹות ּבׁשּתי וגֹו'", אבֹותי ארץ ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָאל

.לפניּבא ְֶָָ

(àé)úéNò øLà úîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷̈¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬¨¦−¨
äzòå äfä ïcøiä-úà ézøáò éì÷îá ék Ecáò-úà¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ¤©©§¥´©¤½§©¨¬

ì éúééä:úBðçî éðL ¨¦−¦¦§¥¬©«£«
i"yx£ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜∑(לג זכּיֹותי (שבת נתמעטּו »…¿ƒƒ…«¬»ƒְְֲִַַֻ

והאמת  החסדים ירא,עלֿידי אני לכ עּמי. ׁשעׂשית ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבחטא  נתלכלכּתי מּׁשהבטחּתני לי ׁשּמא ויגרם , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

עׂשו  ּביד ּדבריÓ‡‰ŒÏkÓe∑˙.להּמסר ,אמּתת ְְִֵֵַָָƒ»»¡∆ְֲִֶַָ

ׁשהבטחּתני  ההבטחֹות ּכל לי ·ÈÏ˜Ó.ׁשּׁשמרּת Èk∑ ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָƒ¿«¿ƒ
אּלא  מקנה, ולא זהב ולא ּכסף, לא עּמי: היה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹלא

ּבּירּדן  מקלֹו נתן אּגדה: ּומדרׁש לבּדֹו. ונבקע ,מקלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָ
.הּירּדן  ְֵַַ

d‰Ï‡Âי  Ì‰¯·‡ ‡a‡c d‰Ï‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¡»≈¿«»«¿»»≈»≈
CÚ¯‡Ï ·ez ÈÏ ¯Ó‡ Èc ÈÈ ˜ÁˆÈ ‡a‡c¿«»ƒ¿»¿»ƒ¬«ƒ¿«¿»

:CnÚ ·ÈËB‡Â C˙e„lÈÏe¿«»»¿≈ƒ»

Ècיא  ÔÂ·Ë ÏkÓe ÔÈcÒÁ ÏkÓ È˙eÎÊ Ô¯ÈÚÊ¿ƒ»»«ƒ…ƒ¿ƒƒ»«¿»ƒ
‡c¯È ˙È ˙È¯·Ú È„ÈÁÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ z„·Ú¬«¿»ƒ«¿»¬≈¿ƒƒ¬»ƒ»«¿¿»

) ÔÈ¯˙Ï È˙ÈÂ‰ ÔÚÎe ÔÈ„‰ נ"יÔÈz¯˙Ï( »≈¿«¬≈ƒƒ¿≈¿«¿≈
:ÔÈ¯LÓ«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dAx ziW`xaA Exn` oke .mXd('b e"r) ©¥§¥¨§¦§¥¦©¨
mc` giPi `l ux` KxC dxFY LYcOl¦©§§¨¤¤¤¤Ÿ©¦©¨¨

:zg` ziefA FpFnn lM̈¨§¨¦©©
é"Møå,azMx`WPd dpgOd dide §©¦¨©§¨¨©©£¤©¦§¨

,dhiltlmgN` iM FgxM lr ¦§¥¨©¨§¦¤¨¥
,mixaC dWlWl Fnvr oiwzd ,FOr¦¦§¦©§¦§¨§¨¦
izi`xe .dnglnlE oFxFclE dNtzl¦§¦¨§§¦§¨¨§¨¦¦

WxcOA(g"i 'h x"dw)mpIf ,dUr dn ©¦§¨¤¨¨¦§¨
mipal micbA mWiAlde miptAn¦¦§¦§¦§¦¨§¨¦§¨¦
.mixaC dWlWl Fnvr oiwzde ,uEgAn¦©§¦§¦©§¦§¨§¨¦
rcFi awri iM ,dfA dpEMde .xTr oke§¥¦¨§©©¨¨¨¤¦©£Ÿ¥©
oM m` ,eUr ciA ltFp FNM Frxf oi`W¤¥©§ª¥§©¥¨¦¥

:mipR lM lr cg`d dpgOd lvPi¦¨¥©©£¤¨¤¨©¨¨¦
íâåeUr ipA Epilr Exfbi `NW fnxi df §©¤¦§Ÿ¤Ÿ¦§§¨¥§¥¥¨

zFrx EUri la` ,EpnW z` zFgnl¦§¤§¥£¨©£¨
Kln ,mdNW zFvx`d zvwA Epzvw mr¦§¨¥¦§¨¨£¨¤¨¤¤¤

F` EppFnn lr Fvx`A xfFB mdn cg ¤̀¨¥¤¥§©§©¨¥
FnFwnA mgxn xg` KlnE ,EptEB lr©¥¤¤©¥§©¥¦§
ziW`xaA Exn` Kke .mihilRd liSnE©¦©§¦¦§¨¨§¦§¥¦

dAx('b e"r)dpgOd l` eUr `ai m` ©¨¦¨Ÿ¥¨¤©©£¤
,EdMde zg`d,mFxCAW Epig` EN` ¨©©§¦¨¥©¥¤©¨

,dhiltl x`WPd dpgOd dideEN` §¨¨©©£¤©¦§¨¦§¥¨¥
zFxFcl mB iM E`x .dlFBAW Epig ©̀¥¤©¨¨¦©§

:dWxRd Ff fnxYi dxez ¦§Ÿ©¨¨¨
(àé)ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷̈Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦¦¨

.úîàäici lr izFIkf Ehrnzp ¨¡¤¦§©£§ª©©§¥
,iOr ziUrW zn`e micqgip` Kkl £¨¦¤¡¤¤¨¦¨¦¦§¨£¦

iYlwlwzp ipYghadXn `OW `xï¥¤¨¦¤¦§©§©¦¦§©§©§¦
oFWl ,eUr ciA xqOdl il mxbie `hgA©¥§§¦§Ÿ¦§¦¨¥§©¥¨§
,cFre .aEzMd oFWlA oFkp EPpi`e .i"Xx©¦§¥¤¨¦§©¨§
ahid Yxn` dY`e ok ixg` xn` iM¦¨©©£¥¥§©¨¨©§¨¥¥
lFgM Lrxf z` iYnUe KOr aihi ¥̀¦¦¨§©§¦¤©§£§

mxB m` `Edd oFgHAd lirFI dnE ,mId©¨©¦©¦¨©¦¨©
xiMfd awri iM ,cFre .KM xg` `hgd©¥§©©¨§¦©£Ÿ¦§¦
KExA WFcTd FgihadW zFghad iYW§¥©§¨¤¦§¦©¨¨
dn dNgY xn`e ,oxgaE l` ziaA `Ed§¥¥§¨¨§¨©§¦¨©

,oxgA Fl xn`PXaEW il` xn`d 'd ¤¤¡©§¨¨¨Ÿ¥¥©
,KOr daihi`e LYclFnlE Lvx`l`Ede §©§§§©§§§¥¦¨¦¨§

oal ziAn Fz`vA Fl xn`PW`"l lirl) ¤¤¡©§¥¦¥¨¨§¥

('bLYclFnlE LizFa` ux` l` aEW¤¤¤£¤§©§¤
aihid `l ok ixg` dPde .KOr did`e§¤§¤¦¨§¦¥©£¥¥Ÿ¥¦
dN`d zn`d lkaE micqgd lkA Fl§¨©£¨¦§¨¨¡¤¨¥¤

:mdici lr eizFIkf EhrnzIW¤¦§©£§ª¨©§¥¤
ézðè÷ ìáàFzFidn `Ed ohw iM xnFl £¨¨Ÿ§¦©¦¨Ÿ¦§

,FOr dUrW micqgd lkl iE`ẍ§¨©£¨¦¤¨¨¦
`Ed ohw iM awri mEwi in oke'f qFnr) §¥¦¨©£Ÿ¦¨Ÿ¨

('a.eilr xfbPd lM lAql lki FzFidn ,¦§¨Ÿ¦§Ÿ¨©¦§¨¨¨
dAx ziW`xaA Exn` oke('g e"r),iYphw §¥¨§¦§¥¦©¨¨Ÿ§¦



glyieמד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 693 'nr d jxk 'zegiy ihewl')

לי  ויגרֹום ּבחטא נתלכלכּתי מׁשהבטחּתני ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָׁשּמא
עׂשו ּביד (רש"י)להימסר ְְִֵֵַָָ

נתלכל ׁשּמא חׁשׁש האבֹות, ּבחיר אבינּו, יעקב ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכיצד
חס־וׁשלֹום? ְְְֵַָּבחטא

ּדרּגתֹו נחׁשבת ּברּוחנּיּות, מתעּלה ׁשאדם ּפעם ׁשּבכל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא
אני  "והייתי ׁשּכתּוב ּכמֹו חּסרֹון, ׁשל (ּבמּובן לחטא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהּקֹודמת

ׁשלמה ").חּטאים ּובני ְְִִַָֹֹ
עבֹודה  מּמּנּו נדרׁשת ׁשּכעת מּפני רק לא הּוא זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ'חטא'

התלהבּות  ּבאֹותּה הּמצֹות את יקּיים ואם יֹותר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָׁשלמה
ׁשלמֹות. מצֹות אּלה יהיּו לא - לכן קֹודם ׁשּקימן ּכפי  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכּונה
נגרעֹות  - ּכה עד קּים ׁשּכבר הּמצֹות אף זאת, עֹוד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאּלא
ּדרּגתֹו לגּבי ('חטאים') חסרֹות ונעׂשֹות מׁשלימּותן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָעּתה

ְִַהּנֹוכחית.
חסדים, רֹוב לי הׁשּפיע ׁשהּקּב"ה מּכיון יעקב: ׁשאמר ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוזהּו
("מׁשהבטחּתני") יֹותר הּנעלית ּבדרּגתי עּתה, ׁשּמא אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָירא
ּבחטא". "נתלכלכּתי חטא, ּבבחינת הם הּקֹודמים מעׂשי -ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 672 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

(ׁשהרי  יעקב ׁשל ׁשנֹותיו רֹוב עברּו ּכבר הרי לׁשאֹול, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש
ׁשנֹותיו  רֹוב ׁשּיצאּו ו"ּכיון ׁשנה), ע"ז ּבן היה ׁשעה ְְְְֵֶֶָָָָָָָָָָּבאֹותּה
חׁשׁש אפֹוא ּומּדּוע חֹוטא", אינֹו ׁשּוב חטא, ולא אדם ְֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשל

ְֵֵַמהחטא?

חּסרֹון  ׁשהיה ליעקב ׁשּנדמה הּפירּוׁש ׁשאין לֹומר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹויׁש
מקֹום  ּתפיסת ׁשּום היתה לא ׁשּלעבֹודתֹו אּלא ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹּבעבֹודתֹו,
למציאּות  אין ׁשּבּה לדרּגה הּגיע ּבעצם, ּבטל להיֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבעיניו.

ּבעיניהם. מקֹום ּתפיסת ׁשּום ועבֹודתם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהּנבראים

(áé)éëðà àøé-ék åNò ãiî éçà ãiî àð éðìévä©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³¨«Ÿ¦Æ
:íéða-ìò íà éðkäå àBáé-ït BúàŸ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«

i"yx£ÂNÚ „iÓ ÈÁ‡ „iÓ∑ ּכאח עּמי נֹוהג ׁשאין אחי, הרׁשע מּיד ּכעׂשו אּלא ,. ƒ«»ƒƒ«≈»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

(âé)-úà ézîNå Cnò áéèéà áèéä zøîà äzàå§©¨´¨©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤
:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk Eòøæ©§£Æ§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

i"yx£·ÈËÈ‡ ·ËÈ‰∑"איטיב" ,ּבזכּות "היטב" ≈≈≈ƒְְִִֵֵֵ
‰Ìi.(ב"ר)אבֹותיּבזכּות  ÏBÁk EÚ¯ÊŒ˙‡ ÈzÓNÂ∑ ְֲִֶ¿«¿ƒ∆«¿¬¿«»

אּלא  לֹו אמר לא והלא ּכן? לֹו אמר כח)והיכן (לעיל ְֲֵֵֶַַַָָָָֹֹ
לֹו ׁשאמר אּלא, הארץ"? ּכעפר זרע "ּכי (שם)"והיה ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ

,"ל ּדּברּתי אׁשר את אםֿעׂשיתי אׁשר עד אעזב ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלא
כב)אמר:ּולאברהם  זרע(לעיל את ארּבה "הרּבה ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָ

ׂשפתֿהּים  על אׁשר וכחֹול הּׁשמים ."ּככֹוכבי ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָ

‡¯Èיב  ÂNÚ„ ‡„ÈÓ ÈÁ‡„ ‡„ÈÓ ÔÚÎ È·ÊL≈«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒƒ»¿≈»¬≈
‡n‡ ÈpÁÓÈÂ È˙ÈÈ ‡ÓÏÈc dpÓ ‡‡ ÏÁ„«≈¬»ƒ≈ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»

:‡ia ÏÚ«¿«»

È˙יג  ÈÂL‡Â CnÚ ·ÈËB‡ ‡·ËB‡ z¯Ó‡ z‡Â¿«¿¬«¿»»»≈ƒ»∆¡«ƒ»
ÔeÓzÈ ‡Ï Èc ‡nÈ„ ‡lÁk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa¿»«ƒƒ¿«»¿«»ƒ»ƒƒ¿

:ÈbqÓƒ«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

micqgde .i`cM ipi` xn` `A` iAx©¦©¨¨©¥¦§©§©£¨¦
,xcp `lA FOr dUrW zFaFHd md¥©¤¨¨¦§Ÿ¥¤
Fl zO`e Fgihad xW` daFHd zn`de§¨¡¤©¨£¤¦§¦§¦¥
EPgihaIW iE`x EPpi`W xn`i .Fzghad©§¨¨Ÿ©¤¥¤¨¤©§¦¤
,odA FgihadW zFaFh ozF` Fl dUrie§©£¤¨¤¦§¦¨¤
:FOr dUrW zFAx zFxg` zFaFhl `le§Ÿ§£¥©¤¨¨¦

àìåmBxYW qElwp` zrC izFpiad §Ÿ£¦¦©©ª§§¤¦§¥
`Ede ,oeah lMnE oicqg lMn¦¨©§¦¦¨©§¨§
"hFWwE Eaih" zn`e cqg mBxzl libẍ¦§©§¥¤¤¤¡¤¦§

c"k lirl)ilE`e .(h"k f"n oNdl h"n §¥§©¨§©
FliSd xW` ,FzlSd ,micqg dUFr¤£¨¦©¨¨£¤¦¦
,zn` dUre .eizFxv lMn zFAx minrR§¨¦©¦¨¨¨§¨¨¡¤
Fl ozp iM ,Fl didW dGd aEHd lM̈©©¤¤¨¨¦¨©

:cFake miqkpE xWre zFpaE mipÄ¦¨§¤§¨¦§¨
ïBëpäåminITd micqgd iM ipirA §©¨§¥©¦©£¨¦©©¨¦

zxfBn `id iM ,zn` E`xTi¦¨§¡¤¦¦¦¦§©

LYklnnE LziA on`pe mrhM ,dpn £̀¨¨§©©§¤§©¥§©§©§§
mlFr cr(f"h 'f a"y)Fngl ,mEIw oipr , ©¨¦§©¦©§

mipn`p einin oYp(f"h b"l dirWi)xW`M , ¦¨¥¨¤¡¨¦§©§¨©£¤
`l min afk` FnM il didz Fid xn`̈©¨¦§¤¦§©§¨©¦Ÿ

Epn`p(g"i e"h dinxi):ai dxez ¤¡¨¦§§¨

.íéða ìò íà éðkäå (áé)FA EWxR §¦©¦¥©¨¦¥§
(r"a`xd)ipMdedMde.mipA lr m`oke ¨§¦©¦§¦¨¥©¨¦§¥

:miAxbi dxez ©¦
.Cnò áéèéà áèéä zøîà äzàå (âé)§©¨¨©§¨¥¥¥¦¦¨
mxbi oR FzcgR dzidW iR lr s ©̀©¦¤¨§¨©§¨¤¦§Ÿ
micqg icOr ziUr xn` ,`hgd©¥§¨©¨¦¨¦¨¦£¨¦
oMW lM ,mdl iE`x iziid `NW milFcB§¦¤Ÿ¨¦¦¨¨¤¨¤¥
xW` dGd cqgd mPg iOr zFUrl WIW¤¥©£¦¦¦¨©¤¤©¤£¤
z` dAxze il aihiYW eilr ipYghad¦§©§©¦¨¨¤¥¦¦§©§¤¤
iPOn rpnl iE`x i`hg oi`e ,irxf©§¦§¥¤§¦¨¦§Ÿ©¦¤¦
mB iM ,DA ipYghad xW` daFHd©¨£¤¦§©§©¦¨¦©

zFper m` Dl iE`x iziid `l dNgYn¦§¦¨Ÿ¨¦¦¨¨¦£Ÿ
xEarA dilr ipYghad `le ,il xnWY¦§Ÿ¦§Ÿ¦§©§©¦¨¤¨©£

:miAxd LicqgA wx ,iUrn©£©©©£¨¤¨©¦
Léålr lnFg did awri iM mixnF` §¥§¦¦©£Ÿ¨¨¥©

,eUr mzF` dMi oR FziA lre eipÄ¨§©¥¤©¤¨¥¨
Lrxf dide zghadA rcFi did `l iM¦Ÿ¨¨¥©§©§¨©§¨¨©§£
lr F` dN` lr m` ,ux`d xtrM©£©¨¨¤¦©¥¤©
FCal `Ed hlOIW okYi iM ,mixg £̀¥¦¦¦¨¥¤¦¨¥§©

.Frxf cFr dAxie§¦§¤©§
epðéàåz`f dzid m` iM ,ipirA oFkp §¥¤¨§¥©¦¦¨§¨Ÿ

FzNtzA xn` Ki` ,FYaWgn, ©§©§¥¨©¦§¦¨
iYnUe KOr aihi` ahid Yxn` dY`e§©¨¨©§¨¥¥¥¦¦¨§©§¦

.Lrxf z`dPde Fl xn`p mW iM ,cFre ¤©§£§¦¨¤¡©§¦¥
KlY xW` lkA LiYxnWE KOr ikp`̈Ÿ¦¦¨§©§¦§Ÿ£¤¥¥
`l iM z`Gd dnc`d l` LizFaiWde©£¦¦¤¨£¨¨©Ÿ¦Ÿ
axgA miltFp eipA Eidi m`e ,Lafr ¤̀¡¨§§¦¦§¨¨§¦§¤¤



מה glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i ipy meil inei xeriy

ß elqk `"i ipy mei ß

(ãé)äçðî Bãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²¦§−̈
:åéçà åNòì§¥¨¬¨¦«

i"yx£B„È· ‡a‰∑ וכן כא)ּברׁשּותֹו, את (במדבר "וּיּקח «»¿»ְְִִֵֶַַ
בידֹו", "מןֿהּבא אּגדה: ּומדרׁש מּידֹו". ְְְִִִַַַַָָָָָָּכלֿארצֹו
ונֹוׂשאם  ּבצרֹור צר ׁשאדם ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָאבנים

"מ  אחר: ּדבר ׁשּנטל ּבידֹו. החּלין, מן בידֹו", ןֿהּבא ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
אמר: ּדאּת ּכמה כח)מעׂשר, ל",(לעיל אעּׂשרּנּו "עּׂשר ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ

"מנחה" לקח .והדר ְֲִַַַָָ

(åè)íéúàî íéìçø íéøNò íéLéúe íéúàî íéfò¦¦´¨©½¦§¨¦−¤§¦®§¥¦¬¨©−¦
:íéøNò íéìéàå§¥¦¬¤§¦«

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÌÈLÈ˙e ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚ∑ עּזים מאתים ƒƒ»«ƒ¿»ƒ∆¿ƒִִִַָ
צר ּכדי הּזכרים ּכּלם, וכן ּתיׁשים. עׂשרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻצריכֹות
לעֹונה  מּכאן ּדֹורׁש רּבה' ּוב'בראׁשית ְְִִִֵֵֵַַָָָָהּנקבֹות.
ׁשּתים  הּפֹועלים, יֹום. ּבכל הּטּילים, ּבּתֹורה: ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָהאמּורה
אחת  הּגּמלים, ּבׁשּבת. אחת החּמרים, ְְִִַַַַַַַַַַָָָָּבׁשּבת.
ואיני  חדׁשים. לׁשּׁשה אחת הּסּפנים, יֹום. ְְְֳִִִִִִֵַַַַָָָֹלׁשלׁשים
ּבעיני  נראה א ּבכּוּון, הּזה הּמדרׁש לכּון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיֹודע
אּלא  אדם, ּבכל ׁשוה העֹונה ׁשאין מּכאן, ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּלמדנּו

ּתיׁש לכל ׁשּמסר ּכאן ׁשמצינּו עליו, הּמּטל טרח ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלפי
מּמלאכה  ּפנּויים ׁשהם לפי איל, לכל וכן עּזים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשר

נקבֹות, עׂשר לעּבר ּתׁשמיׁש להרּבֹות ּובהמה ּדרּכן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשעֹוסקין מּׁשּנתעּברה  ּופרים, זכר. מקּבלת אינּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ולחמֹור, נקבֹות. ארּבע אּלא לזכר מסר לא ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹּבמלאכה,
ולּגמּלים, לזכר. נקבֹות ׁשּתי - רחֹוקה ּבדר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהֹול

לזכר  אחת נקבה - רחֹוקה יֹותר ּדר .ׁשהֹולכים ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(æè)ìL íäéðáe úB÷éðéî íélîbíéòaøà úBøt íéL §©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®¨³©§¨¦Æ
:äøNò íøéòå íéøNò úðúà äøNò íéøôe¨¦´£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−£¨¨«

i"yx£ÌÈLÏL Ì‰È·e ˙B˜ÈÈÓ ÌÈlÓb∑ ּובניהם ¿«ƒ≈ƒ¿≈∆¿…ƒְֵֶ
ּכנגד  זכר ּבּנאיהם, – ּובניהם אּגדה: ּומדרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעּמהם,

הּכתּוב נקבה  ּפרסמֹו לא ּבתׁשמיׁש ׁשּצנּוע לפי .(ב"ר), ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
Ì¯ÈÚÂ∑ זכרים .חמֹורים «¿»ƒְֲִִָ

(æé)åéãáò-ìà øîàiå Bcáì øãò øãò åéãáò-ãéa ïziå©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®©³Ÿ¤¤£¨¨Æ
:øãò ïéáe øãò ïéa eîéNz çåøå éðôì eøáò¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬¥−¤¥¬¥«¤

i"yx£Bc·Ï ¯„Ú ¯„Ú∑לעצמֹו ּומין מין e¯·Ú.ּכל ≈∆≈∆¿«ְְִִַָƒ¿
ÈÙÏ∑ ּפחֹות אֹו יֹום, אבא ,ּדר ÁÂ¯Â.אחריכם ואני ¿»«ֲֲִֵֶֶֶַַָָֹ¿∆«

eÓÈNz∑חברֹו לפני עינֹועדר להׂשּביע ּכדי עין מלא »ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹ
הּדֹורֹון  רּבּוי על ּולתּוהֹו רׁשע, אֹותֹו .ׁשל ְְִֶַַַָָ

È˙È‡cיד  ÔÓ ·ÈÒe ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Ônz ˙·e»«»¿≈¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ
:È‰eÁ‡ ÂNÚÏ ‡z·¯˜z d„È·ƒ≈ƒ¿À¿»¿≈»¬ƒ

Ô˙‡Óטו  ÔÈÏÁ¯ ÔÈ¯ÒÚ ‡iLÈ˙e Ô˙‡Ó ÈfÚƒ≈»»¿»«»∆¿ƒ¿≈ƒ»»
:ÔÈ¯ÒÚ ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ

Bz¯˙‡טז  ÔÈ˙Ïz ÔB‰È·e ‡˙˜Ó ÈÏÓb«¿≈∆¿»»¿≈¿»ƒ¿»
È¯ÈÚÂ ÔÈ¯ÒÚ Ô˙‡ ‡¯ÒÚ È¯B˙Â ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿≈«¿»«¿»∆¿ƒ¿ƒ≈

:‡¯ÒÚ«¿»

È‰B„BÁÏaיז  ‡¯„Ú ‡¯„Ú È‰Bc·Ú „Èa ·‰ÈÂƒ«¿««¿ƒ∆¿»∆¿»ƒ¿ƒ
ÔeeLz ‡ÁÂ¯e ÈÓ„˜ e¯aÚ È‰Bc·ÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«¿ƒƒ»√»«¿»»¿«

:‡¯„Ú ÔÈ·e ‡¯„Ú ÔÈa≈∆¿»≈∆¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dfle ,znIw z`Gd dghadd oi` eig`̈¦¥©©§¨¨©Ÿ©¤¤§¨¤
Fxn`A fnxi,KOr aihi` ahidoke ¦§Ÿ§¨§¥¥¥¦¦¨§¥

xn`PX dOn df lM iM ,KOr daihi`e§¥¦¨¦¨¦¨¤¦©¤¤¡©
la` .KOr did`e ('b `"l lirl) Fl§¥§¤§¤¦¨£¨
miwiCSd KxC iM ,`hg z`xIn lMd©Ÿ¦¦§©¥§¦¤¤©©¦¦
ENt` ilE` `xizn dide ,cinY `xil¦¨¨¦§¨¨¦§¨¥©£¦
mr zixaA F`FaA `hg mXn `vIXn¦¤¨¨¦¨¨¨§¦§¦¦
.xg` xacA F` dxf dcFar caFr oal̈¨¥£¨¨¨§¨¨©¥

:oiai in zF`ibWEci dxez §¦¦¨¦
.äçðî Bãéá àaä ïî (ãé)iM xn`i ¦©¨§¨¦§¨Ÿ©¦

FxWr iM ,FOr xW`n dgpn dUr̈¨¦§¨¥£¤¦¦¨§
KxCA iM ,glW mdnE xwaE o`v did̈¨Ÿ¨¨¥¤¨©¦©¤¤
sqM ilM Fl glWl mFwn EPpi`e ,did̈¨§¥¤¨¦§Ÿ©§¥¤¤

:zFpCbnE adf ilkEeh dxez §¥¨¨¦§¨
.øãò ïéa eîéNz çåøå (æé)icM §¤©¨¦¥¥¤§¥

rWxd FzF` lW Fpir riAUdl§©§¦©¥¤¨¨¨

ziW`xaA Exaqe .oFxFCd lr FdEzlE§©§©©§¨§¦§¥¦
dAx(b"i d"r)awri xn` ,fnx dfA WIW ©¨¤¥¨¤¤¤¨©©£Ÿ

mlFr lW FpFAx `Ed KExA WFcTd iptl¦§¥©¨¨¦¤¨
`iaY `l ipA lr zF`A zFxv Eidi m ¦̀¦§¨¨©¨©Ÿ¨¦
mdl gexd `N` Ff xg` Ff ozF`¨©©¤¨©§©¨¤
miQOd EidIW fnx dUr .mdizFxSn¦¨¥¤¨¨¤¤¤¦§©¦¦
FrxGn eUr ipA EAbIW zFIpFpx`de§¨©§¦¤¦§§¥¥¨¦©§

:Ffl Ff oiA Wxtde gexAgi dxez §¤©§¤§¥¥§



glyieמו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i ipy meil inei xeriy

(çé)éçà åNò ELâôé ék øîàì ïBLàøä-úà åöéå©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´¦§¨«§º¥¨´¨¦À
älà éîìe Cìú äðàå äzà-éîì øîàì EìàLe§¥«§Æ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ§¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤

éðôì:E §¨¤«
i"yx£‰z‡ŒÈÓÏ∑:ותרּגּומֹו ,ׁשֹולח מי אּתה, מי ׁשל ¿ƒ«»ְְְֲִִֶַַָ

אּת' EÈÙÏ.'למן ‰l‡ ÈÓÏe∑ ׁשל ,ׁשּלפני ואּלה ְְַָ¿ƒ≈∆¿»∆ְְֵֶֶֶֶָ
הּזאת  הּמנחה למי הם, מׁשּמׁשת ׁשלּוחה?מי לּמ"ד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּכמֹו 'ׁשל', ּבמקֹום הּתבה לא)ּבראׁש אׁשר (לעיל "וכל ְְְְֲִֵֶֶַָֹֹ
הּוא, ׁשּלי הּוא", לי רֹואה כד)אּתה הארץ (תהלים "לה' ִִֶֶֶַַָָָ

ה' ׁשל .ּומלֹואּה", ְֶָ

(èé)äçeìL àåä äçðî á÷òéì Ecáòì zøîàå§¨«©§¨Æ§©§§´§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈
:eðéøçà àeä-íâ äpäå åNòì éðãàì©«Ÿ¦−§¥¨®§¦¥¬©−©«£¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ Ec·ÚÏ z¯Ó‡Â∑,ראׁשֹון - ראׁשֹון על ¿»«¿»¿«¿¿¿«¬…ִִַ
לעבּד אּתה'? 'למי ׁשּׁשאלּת: אחרֹון. - אחרֹון ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָועל
וׁשּׁשאלּת: ליעקב', לעבּד' ותרּגּומֹו: אני, ְְְְְְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָֹֹליעקב

וגֹו' ׁשלּוחה היא מנחה ?'לפני אּלה p‰Â‰.'ּולמי ְְְְְִִִֵֶֶָָָ¿ƒ≈
‡e‰ŒÌ‚∑ יעקב. «ֲַֹ

(ë)-ìk-úà íb éLéìMä-úà íb éðMä-úà íb åöéå©§©º©´¤©¥¦À©µ¤©§¦¦½©µ¤¨
ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãòä éøçà íéëìää©´Ÿ§¦½©«£¥¬¨«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´

:Búà íëàöîa åNò-ìà¤¥½̈§Ÿ©«£¤−Ÿ«

(àë)øîà-ék eðéøçà á÷òé Ecáò äpä íb ízøîàå©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º
äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää äçðna åéðô äøtëà£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ©«Ÿ¤´¤§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´

:éðô àOé éìeà åéðô̈½̈©−¦¨¬¨¨«
i"yx£ÂÈÙ ‰¯tÎ‡∑ וכן רגזֹו, כח)אבּטל "וכּפר (ישעיה ¬«¿»»»ְְְֲֵֵַַָֻ

מות", את מז)ּבריתכם ונראה (שם ּכּפרּה". ּתּוכלי "לא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹ
ּכּלן  ּפנים, ואצל וחטא עון ׁשאצל ּכּפרה ׁשּכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבעיני

אר  ולׁשֹון הן והעברה קּנּוח והרּבה לׁשֹון הּוא, ּמי ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

ּגברא', ּבההּוא ידיּה לכּפּורי ּבעי ידיּה, 'וכּפר ְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַָָָָּבּגמרא:
קדׁש: ׁשל הּמזרקים נקראים הּמקרא ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹוגם
ּבׂשפת  ּבהן ידיו מקּנח ׁשהּכהן ׁשם על זהב", ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ"ּכפֹורי

.הּמזרק  ְִַָ

CpÚ¯ÚÈיח  È¯‡ ¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„˜ ˙È „ÈwÙe«ƒ»«¿»»¿≈»¬≈¿«¿ƒ»
z‡ Ô‡Ïe z‡ ÔÓÏ ¯ÓÈÓÏ CÏ‡Le ÈÁ‡ ÂNÚ≈»»ƒ¿≈ƒ»¿≈»¿»«¿¿»«¿

:CÓ„˜c ÔÈl‡ ÔÓÏe ÏÊ‡»≈¿»ƒ≈ƒ√»»

‰È‡יט  ‡z·¯˜z ·˜ÚÈÏ Cc·ÚÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿«¿»¿«¬…ƒ¿À¿»ƒ
È˙‡ ‡e‰ Û‡ ‡‰Â ÂNÚÏ ÈBa¯Ï ‡ÁlLÓcƒ¿«¿»¿ƒƒ¿≈»¿»«»≈

:‡¯˙·«¿»»

‡Ûכ  ‰‡˙ÈÏz ˙È Û‡ ‡Èz ˙È Û‡ „ÈwÙe«ƒ«»ƒ¿»»«»¿ƒ»»«
‡Ób˙Ùk ¯ÓÈÓÏ ‡i¯„Ú ¯˙a ÔÈÏÊ‡c Ïk ˙È»»¿»¿ƒ»«¬»«»¿≈»¿ƒ¿»»
:d˙È ÔeÁkLz „k ÂNÚ ÌÚ ÔeÏlÓz ÔÈ„‰»≈¿«¿ƒ≈»««¿¿»≈

·˙¯‡כא  È˙‡ ·˜ÚÈ Cc·Ú ‡‰ Û‡ Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿«»«¿»«¬…»≈«¿»»
˙ÏÊ‡c ‡z·¯˜˙a dÊ‚e¯Ï dpÁ‡ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬««¿ƒ≈¿¿≈¿ƒ¿À¿»¿»¿«
·ÒÈ ÌÈ‡Ó È‰Bt‡ ÈÊÁ‡ Ôk ¯˙·e ÈÓ„˜Ï»√»«»«≈∆¡≈«ƒ»ƒƒ«

:Èt‡«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äçðna åéðô äøtëà (àë)lHa` £©§¨¨¨©¦§¨£©¥
z` mkzixA xRke oke ,difbEx§¥§¥§ª©§¦§¤¤

zen(g"i g"k dirWi)DxRM ilkEz `l ,mW) ¨¤§©§¨Ÿ§¦©§¨¨

(`"i f"nlv`W dxRM lMW ipirA d`xpe .§¦§¤§¥©¤¨©¨¨¤¥¤
gEPw oFWl mNM ,mipR lv`e oere `hg¥§§¨Ÿ§¥¤¨¦ª¨§¦©

dxardedAxdA `Ed zinx` oFWlE .od §©£¨¨¥§£¨¦§©§¥
dici ixERkl irA ,zFnFwn(:e"p oiHB)mbe . §¨¥§¦¥¨¥¦¦§©

ixFtM miwxfOd mi`xwp `xwn oFWlA¦§¦§¨¦§¨¦©©§¥¦§¥
adf('i '` `xfr)eici gPwn mdAW mW lr ¨¨¤§¨©¥¤¨¤§©¥©¨¨

oke .dnlW EpAx oFWl ,wxfOd ztUA¦§©©©§¥§©¥§ŸŸ§¥
:DifbExl Dipigp` qElwp` xn`̈©ª§§©§¦¥§§¥

íàåFAlA awri aWg iM ,FWExR didi oM §¦¥¦§¤¥¦¨©©£Ÿ§¦
,eipt dxRk`,df Epl ciBn aEzMde £©§¨¨¨§©¨©¦¨¤

zFUrlmigElXdExn`IWiE`xEPpi`iM¦¥¤¨¤Ÿ§©§¦©£

xWi EPpi`e .mdxa` iAx WxR Kke .dkM̈¨§¨¥©©¦©§¨¨§¥¤¨¨
dYr Epl ciBdl aEzMd KxhvIW ipirA§¥©¤¦§¨¥©¨§©¦¨©¨
lkA drEci `ide ,z`f FYaWgn©§©§Ÿ§¦§¨§¨
iE`x did oM m`W ,cFre .dgpn iglFW§¥¦§¨§¤¦¥¨¨¨
`Ed mB dPde ,dNgzA df aEzMd xiMfIW¤©§¦©¨¤¦§¦¨§¦¥©
dYr iM ,eipt dxRk` aWg iM Epixg ©̀£¥¦¨©£©§¨¨¨¦©¨

:`idd d`ESd lr siqFd `lŸ¦©©©¨¨©¦
ìáàmdl Wxtl siqFd dYr iM oFkPd £¨©¨¦©¨¦§¨¥¨¤

Epixg` `Ed mB dPd Exn`IW¤Ÿ§¦¥©©£¥
,df oFWlM ,cFaM oFWlALCar dPd mB ¦§¨§¨¤©¦¥©§§

,Epixg` awrieiptl EpzF` miCwde ©£Ÿ©£¥§¦§¦¨§¨¨
LcFaM ipR FzF`x lr FWtp xtM zzl̈¥Ÿ¤©§©§§¥§§
micard EpYi xW`M ,z`Gd dgpOA©¦§¨©Ÿ©£¤¦§¨£¨¦
ipR zF`xl zEWx mdl zzA mxRM©¨¨§¥¨¤§¦§§¥

,KlOdeipt d`x` ok ixg`eiMilE` ©¤¤§©£¥¥¤§¤¨¨¦©
ipR `ViipR i`Fxn izFidl ,ipcAkie ¦¨¨©¦©§¥¦¦§¦¥¥§¥

.EPOn Fz`xIn dlrn KxC dfe .KlOd©¤¤§¤¤¤©£¨¦¦§¨¦¤
`aE,eipt dxRk`mkg Wi`e KxcM ¨£©§¨¨¨§¤¤§¦¨¨

dPxRki(c"i f"h ilWn):dngd lr xtM oYi , §©§¤¨¦§¥¦¥Ÿ¤©©¥¨
ìeïBLWcTd oFWl EPpi` xERkA gEPw §¦©§¦¥¤§©Ÿ¤

adf ixFtM oke ,zinx` oFWl wx©§£¨¦§¥§¥¨¨
iM ,laaA miwxfOd mW`l mlFrl ¥©©§¥¦§¨¤¦§¨Ÿ

xRkl xn`i la` ,`hgA dxRM `aŸŸ©¨¨©¥§£¨Ÿ©§©¥
mkizWtp lr(e"h 'l zFnW)eilr xRkl , ©©§Ÿ¥¤§§©¥¨¨

Fl glqpe(g"k e"h xAcOA),FWtp lr , §¦§©©¦§¨©©§
mkz`Hg crA dxRk` xn`iea"l zFnW) §Ÿ©£©§¨§©©©§¤§

('lFWtp xtM Wi` Epzpe oFWNn oNke ,§ª¨¦§§¨§¦Ÿ¤©§
(a"i 'l mW):oFicR `EdW ,ak dxez ¨¤¦§



מז glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i ipy meil inei xeriy

(áë)àeää-äìéla ïì àeäå åéðt-ìò äçðnä øáòzå©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬©©«§¨©−
:äðçna©©«£¤«

i"yx£ÂÈtŒÏÚ∑ וכן לפניו, ו)ּכמֹו וׁשד (ירמיה "חמס «»»ְְְֵָָָָָֹ
ּתמיד", עלּֿפני ּבה סה)וכןיּׁשמע "הּמכעסים (ישעיה ְְִִִִֵַַַַַָָָָ

הּוא  אף ּפניו", "על אּגדה: ּומדרׁש עלּֿפני". ְִִַַַַַַָָָָָאֹותי
ּבכעס  זה ,ׁשרּוי לכל צרי .(ב"ר)ׁשהיה ְְִֶֶַַָָָָָ

(âë)í÷iå|ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeä äìéla ©¨´̈©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´
øáòî úà øáòiå åéãìé øNò ãçà-úàå åéúçôL¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬

:÷aé©«Ÿ
i"yx£ÂÈ„ÏÈ ¯NÚ „Á‡Œ˙‡Â∑(ב"ר) היתה היכן ?ודינה ¿∆««»»¿»»ְְִֵָָָָ

עיניו  עׂשו ּבּה יּתן ׁשּלא ּבפניה, ונעל ּבתבה ,נתנּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
מאחיו  ׁשּמנעּה יעקב נענׁש ּתחזירּנּוּולכ ׁשּמא , ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשכם  ּביד ונפלה הּנהר ∑aÈ˜.למּוטב, .ׁשם ְְְְְֶַָָָ«…ֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(263 'nr d jxk zegiy ihewl)

היתה היכן כג)ודינה לב, הקׁשה (רש"י לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ
הּׁשבטים ּכל עם ׁשּנֹולדּו הּתאֹומֹות היּו היכן פרשתנו לֹו (רש"י ְְְִִֵֶַַָָָָ

יז) רׁש"ילה, ּׁשּכתב מה ּפי על לתרץ ויׁש א־ב). ד, על (בראשית ְְִִֵֵֶַַַַַָָ

לרּבֹות  ּבאה "את" ׁשהּמּלה קין", את "וּתלד ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּפסּוק
ילדיו, עׂשר אחד "ואת" ּכאן: ואף קין. עם נֹולדה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתאֹומה
ּדינה. על רק היא הּקׁשיא ולכן הּתאֹומֹות, את לרּבֹות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאה

(ãë):Bì-øLà-úà øáòiå ìçpä-úà íøáòiå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−¤£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡Œ˙‡∑ ּכגׁשר עצמֹו עׂשה והּמּטלטלים. ּכאן הּבהמה ּומּניח מּכאן נֹוטל ,. ∆¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(äë)úBìò ãò Bnò Léà ÷áàiå Bcáì á÷òé øúeiå©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−£¬
:øçMä©¨«©

i"yx£·˜ÚÈ ¯˙eiÂ∑ קטּנים ּפּכים עליהם ׁשכח וחזר «ƒ»≈«¬…ְְֲִִֵֶַַַַָָ
צא) ‡LÈ.(חולין ˜·‡iÂ∑,'איׁש 'וּיתעּפר ּפרׁש: מנחם «≈»≈ƒְְִִֵֵֵַַַַ

ּברג  עפר מעלים ׁשהיּו אבק, עלֿידי מּלׁשֹון ליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ולׁשֹון  'וּיתקּׁשר', לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנענּועם.

·˙כב  ‡e‰Â È‰Bt‡ ÏÚ ‡z·¯˜z ˙¯·ÚÂ«¬»«ƒ¿À¿»««ƒ¿»
:‡˙È¯LÓa ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa¿≈¿»«¿«¿ƒ»

È‰BLכג  ÔÈz¯z ˙È ¯·„e ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa Ì˜Â¿»¿≈¿»¿«»«¿≈¿ƒ
¯·ÚÂ È‰Ba ¯ÒÚ „Á ˙ÈÂ d˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿≈»≈¿»«¬«¿ƒ«¬«

:‡˜·eÈ ¯·ÚÓ ˙È»«¬«¿»

È˙כד  ¯aÚ‡Â ‡ÏÁ ˙È Ôep¯aÚÂ Ôe¯·„e¿»ƒ¿«»ƒ»«¿»¿«¿«»
:dÏÈcƒ≈

ÏczL‡Âכה  È‰B„BÁÏa ·˜ÚÈ ¯‡zL‡Â¿ƒ¿»««¬…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
:‡¯Ùˆ ˜ÏÒc „Ú dnÚ ‡¯·b«¿»ƒ≈«ƒ¿≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áë).äðçna àeää äìéla ïì àeäå§¨©©§¨©©©£¤
dliNA Fld`A `A `NW xn`iŸ©¤Ÿ¨§¨¢©©§¨
mre eicar mr dpgOA ol la` `Edd©£¨¨©©£¤¦£¨¨§¦
oR dngln Wi`M KExr ,o`SA mirFxd̈¦©Ÿ¨§¦¦§¨¨¤

:FA dMie dliNA eig` `aibk dxez ¨Ÿ¨¦©©§¨§©¤
úàå åéLð ézL úà çwiå (äë-âë)©¦©¤§¥¨¨§¤

.åéúçôL ézLmCwn oi` §¥¦§Ÿ¨¥ª§¨
xn` la` ,dlSdl dGd wEqRA xg`nE§ª¨©¨©¤§©¨¨£¨¨©
ztU l` eiclie eizFgtWe eiWp sq`W¤¨©¨¨§¦§¨¦¨¨¤§©
wAi xarn z` FCal `Ed xare ,lgPd©©©§¨©§©¤©£©©Ÿ
FOr mgwlE aWe ,miOd EdaB m` zF`xl¦§¦¨§©©¦§¨§¨¨¦
ixg`e ,lgPd z` mxiarIe cg`M mNMª¨§¤¨©©£¦¥¤©©©§©£¥

ok,Fl xW` z` xarIe:FWEkxE Edpwn ¥©©£¥¤£¤¦§¥§
.Bcáì á÷òé øúeiåmiPhw miMR gkXW ©¦¨¥©£Ÿ§©¤¨©©¦§©¦

lre .i"Xx oFWl ,odilr xfge§¨©£¥¤§©¦§©
hWRd KxC,lgPd z` mxiarIe mgTIe ¤¤©§¨©¦¨¥©©£¦¥¤©¨©

.FOr mxiard,Fl xW` z` xarIe ¤¡¦¨¦©©£¥¤£¤
eiptl ExarIW dEve xfg iM ,iEEvA§¦¦¨©§¦¨¤©©§§¨¨

:mdixg` `Ed x`Wpe§¦§©©£¥¤
.Bnò Léà ÷áàiåFWxR KM ,xRrzIe ©¥¨¥¦¦©¦§©¥¨¥§

oilrOW ,wa` oFWl .mgpn§©¥§£¨¤©£¦
d`xp ile .mdilbxA wa`oFWl £¨§©§¥¤§¦¦§¤§

xzA ,`Ed inx` oFWle ,xXwzIe©¦§©¥§¨£¨¦¨©
diA Ewia`C(:c"q oixcdpq)dil wia`e , ©£¦¥©§¤§¦©£¦¥

wain(.a"n zFgpn)dwia`e .i"Xx oFWl df , ¥¥§¨¤§©¦©£¦¨
,dAxd DA FWOW dwiag minkg oFWlA¦§£¨¦£¦¨¦§¨©§¥

DA zi` `Ywa`(.b"k zFMn)ilEIr WBxC , £©§¨¦¨©©§¥¦¥
`Ywa`A iwEt`e(:e"p mixcp)dwEa` oke . ©£¥©£©§¨§¨¦§¥£¨

miTC mivrn DzFid xEarA mpFWlA¦§¨©£¡¨¥¥¦©¦
cAkY z"igd iM ,cgi mixEWwE mixEbg£¦§¦©©¦©¥¦§©
minrtE ,s"l`l DzF` ENwde mpFWlA¦§¨§¥¥¨§¨¤§¨¦

KzEY ,z"igd Erilai miAx(:'f oiNg) ©¦©§¦©¥¨ª¦

KzEgY mFwnA(.c"p migaf)`zEQn(.'e n"a) ¦§§¨§¨¦©¨
`zEgqn mFwnA(.b"l oiWECw)`ziq` , ¦§©§¨¦¦©§¨¨

`ziqg(:f"r zAW): ©§¨¨©¨

øLôàådidIWwa`IeFnM ,wAgie §¤§¨¤¦§¤©¥¨¥©§©¥§

EdwAgie('c b"l oNdl).oFWNd oM ilE` iM , ©§©§¥§©¨¦©¥©¨
miSn` miCxA EpivnE('b 'e dixkf)FnM , ¨¦§ª¦£ª¦§©§¨§

micbA uEng oFWNn ,mivEngb"q dirWi) £¦¦§£§¨¦§©§¨

('`miWxtnd Exn`e .(w"cxd)mifx`e iM §¨§©§¨§¦¨©©¦©£ª¦
KYlMxnA(c"k f"k l`wfgi),mifExge FnM , §©§ª§¥§¤§¥§©£¦

mifExgA Kx`Ev on('i '` y"dy)Exn` oke . ¦©¨¥©£¦§¥¨§
Edvl`Ye zNnA(f"h f"h mihtFW)`EdW §¦©©§©§¥§¦¤

:EdvglYe on KRdn ,EdvNgYe FnM§©§©§¥§ª¨¦©¦§¨¥
ànLåxn`W qElwp` zrC `Ed §¤¨©©ª§§¤¨©

dYti ike mBxY Kke ,lCYW`e§¦§©¥§¨¦§¥§¦§©¤
(e"h a"k zFnW),lCWi ix`wXpie wAgi §£¥§©¥§©¥¦©¥

Fl oOCfp `NW F` ,iEYRd KxC `EdW¤¤¤©¦¤Ÿ¦§©¥
lM iM ,dlEAgY oipr F`Ure oFWl̈©£¨¦§¨©§¨¦¨
.oipr cECve dlEAgY zElCYWd¦§©§©§¨§¦¦§¨

dAx ziW`xaaE('b f"r),wa` `Nnzp in ¦§¥¦©¨¦¦§©¥¨¨
`Ede .mgpn ixacM .FOr didW Wi`d̈¦¤¨¨¦§¦§¥§©¥§

:oFkPdek dxez ©¨



glyieמח zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i ipy meil inei xeriy
מיבק', ליּה 'ואבק ּביּה' דאּביקּו 'ּבתר הּוא: ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָארּמי
להּפיל  ׁשּמתעּצמים ׁשנים ּדר ׁשּכן עניבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָלׁשֹון

ּופרׁשּו ּבזרֹועֹותיו. ואֹובקֹו ׁשחֹובקֹו רעהּו, את ְְְְְִִֵֵֵֶֶָאיׁש
ׁשהּוא  זכרֹונםֿלברכה, עׂשו רּבֹותינּו ׁשל .(ב"ר)ׂשרֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

(åë)Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa òbiå Bì ìëé àì ék àøiå©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́
:Bnò B÷áàäa á÷òé©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

i"yx£BÎ¯ÈŒÛÎa ÚbiÂ∑,ּבּקלּבסת הּתקּוע הּיר קּולית «ƒ«¿«¿≈ְִִֵֶַַַַָָֹ
ׁשל  ּכף ּכמין ׁשעליה ׁשהּבׂשר ׁשם על ּכף, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָקרּוי

לֹו∑Ú˜zÂ.קדרה  ודֹומה חברּתּה, מּמקֹום נתקעקע ְֵָ«≈«ְְְְְֲִִֶֶַַָ

ו) ּובּמׁשנה:(ירמיה הסרה. לׁשֹון ,"מּמ נפׁשי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ"ּפןּֿתקע
ׁשרׁשיהן  לׁשרׁש ּביצתן', .'לקעקע ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָ

(æë)EçlLà àì øîàiå øçMä äìò ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½
:éðzëøa-íà ék¦−¦¥«©§¨«¦

i"yx£Ú Èk¯ÁM‰ ‰Ï∑ ּבּיֹום ׁשירה לֹומר אני וצרי ƒ»»«»«ְֲִִִַַָָ
צא) חולין הּברכֹות ∑ÈzÎ¯a.(ב"ר. על לי ׁשּברכני הֹודה ≈«¿»ƒְְִִֵֵֶַַַָ

עליהן. מערער ׁשעׂשו לֹו(אבי, היה "ּתברכני" לרׁש"י: קׁשה וכאן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ודֹוק  מ"ה, עּמּוד 'ּתזריע', ּפרׁשת ּבּזהר ּבהדיא איתא וכן וכּו', הֹודה אּלא .)לֹומר, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

(çë)á÷òé øîàiå EîM-äî åéìà øîàiå: ©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ

(èë)ìàøNé-íà ék EîL ãBò øîàé á÷òé àì øîàiå©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−¦¦§¨¥®
:ìëezå íéLðà-íòå íéýìû-íò úéøN-ék¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−©¨«

i"yx£·˜ÚÈ ‡Ï∑ל ּבאּו ׁשהּברכֹות עֹוד יאמר לא …«¬…ְְֵֵֶַָָָֹ
וסֹופ ּפנים, וגּלּוי ּבׂשררה ּכיֿאם ּורמּיה, ְְְְְְְִִִִִִָָָָָָּבעקבה
ּומחליף  ּבביתֿאל עלי נגלה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ׁשמ,ל ואֹודה אהיה ׁשם ואני ,מברכ הּוא וׁשם ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָ
ׁשּכתּוב: וזהּו יב)עליהן, וּיכל,(הושע מלא אל "וּיׂשר ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּנתחּנן  ּומה לֹו. וּיתחּנן הּמלא ּבכה וּיתחּנןֿלֹו", ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּבכה

לי  המּתן עּמנּו", ידּבר וׁשם ימצאּנּו "ּביתֿאל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלֹו?
ועלּֿכרחֹו יעקב, רצה ולא ׁשם. עּמנּו ׁשּידּבר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹעד
ׁשהיה  ׁשם", אֹותֹו ויבר" וזהּו עליהן, לֹו ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָהֹודה

רצה  ולא לֹו, להמּתין עׂשו ∑ÌÈL‡ŒÌÚÂ.מתחּנן ְְְְִִֵַַָָֹ¿ƒ¬»ƒֵָ
.להם ∑ÏÎezÂ.ולבן  ְָָ«»ֶָ

(ì)änì øîàiå EîL àp-äãébä øîàiå á÷òé ìàLiå©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨
ì ìàLz äf:íL Búà Cøáéå éîL ¤−¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

i"yx£Ï‡Lz ‰f ‰nÏ∑(ב"ר) מׁשּתּנין קבּוע, ׁשם לנּו הּׁשליחּות )הּכל (ׁשמֹותינּו,אין עבֹודת מצות לפי »»∆ƒ¿«ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
מׁשּתּלחים  .ׁשאנּו ְְִִֶַָ

dk¯Èכו  È˙Ùa ·È¯˜e dÏ ÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ‡ÊÁÂ«¬»¬≈»»ƒ≈¿≈ƒ¿≈«¿≈
:dnÚ d˙eÏczL‡a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙t ÚÊÂ¿»¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿«»≈ƒ≈

Ï‡כז  ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ ˜ÈÏÒ È¯‡ ÈÁlL ¯Ó‡Â«¬««¿«ƒ¬≈¿ƒ«¿»«¬«»
:ÈzÎ¯a ÔÈ‰l‡ CpÁÏL‡¬«¿ƒ»∆»≈≈«¿»ƒ

ÚÈ˜·:כח  ¯Ó‡Â CÓL ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿»«¬««¬…

‡ÔÈ‰lכט  CÓL „BÚ ¯Ó‡˙È ·˜ÚÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«¬…ƒ¿¬«¿»∆»≈
‡i¯·e‚ ÌÚÂ ÈÈ Ì„˜ ˙·¯·¯ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿¿«√»¿»¿ƒ¿«»

:‡zÏÎÈÂƒ»¿»

Ó‡Â¯ל  CÓL ÔÚÎ ÈeÁ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ Ï‡Le¿≈«¬…«¬««ƒ¿«¿»«¬«
d˙È CÈ¯·e ÈÓLÏ Ï‡L z‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿««¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ»≈

:Ônz«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Bì ìëé àì ék àøiå (åë)eik`ln ©©§¦Ÿ¨Ÿ©§¨¨
`l oM lre ,FxaC iUFr gM ixFAB¦¥Ÿ©¥§¨§©¥Ÿ
dWxd `l iM ,FwiGdl K`lOd Fl lFkï©©§¨§©¦¦Ÿª§¨
.Fkxi sM rwdl FOr dUrX dOA wx©©¤¤¨¨¦§¨©©§¥

dAx ziW`xaA Exn`e('b f"r)lkA rbp §¨§¦§¥¦©¨¨©§¨
df ,EPOn zFidl oicizrW miwiCSd©©¦¦¤£¦¦¦§¦¤¤
FNM rx`nd iM oiprde .cnW lW FxFC¤§¨§¨¦§¨¦©§Ÿ¨ª
lW FrxfA xFC didIW eizFxFcl fnx¤¤§¨¤¦§¤§©§¤
didIW cr mdilr eUr xABzi awri©£Ÿ¦§©¥¥¨£¥¤©¤¦§¤
cg` xFC df dide ,ozviA rwrwl aFxẅ§©§¥©¥¨¨§¨¨¤¤¨
iAx lW xFcM dpWOd inkg iniA¦¥©§¥©¦§¨§¤©¦
Exn`W FnM ,eixage `aA oA dcEdi§¨¤¨¨©£¥¨§¤¨§

('f 'a x"ydy)m` `A` xA `Ig iAx xn`̈©©¦¦¨©©¨¦
FnW zXcw lr LWtp oY mc` il xn`iŸ©¦¨¨¥©§§©§ª©§
calaE ozFp ip` `Ed KExA WFcTd lW¤©¨¨£¦¥¦§©
cnW lW FxFcA la` ,cIn ipEbxdIW¤©©§¦¦¨£¨§¤§¨
FxFcA miUFr Eid dnE ,lAql lFki ipi ¥̀¦¨¦§Ÿ¤¨¦§
lW zFIxECM oi`ian Eid ,cnW lW¤§¨¨§¦¦©¦¤
ozF` oipzFpe xE`A ozF` oipAlnE lfxA©§¤§©§¦¨¨§§¦¨

zgY.mdn odizFWtp oi`iVnE odiigW ©©¦§¥¤©¦¦©§¥¤¥¤
dfM EpOr EUrW mixg` zFxFC Wie§¥£¥¦¤¨¦¨¨¤
xare Eplaq lMde ,dGn rx xzFie§¥©¦¤§©Ÿ¨©§§¨©
awri `aIe fnxW FnM ,Epilr̈¥§¤¨©©¨Ÿ©£Ÿ

:mlWfk dxez ¨¥

ì ìàLz äæ änì (ì).éîL,xn` ¨¨¤¦§©¦§¦¨©
iM ,zlrFY inW zriciA Ll oi ¥̀§¦¦©§¦¤¤¦
m` ,FCal 'dl iYlA zlkide gMd oi ¥̀©Ÿ©§©§Ÿ¤¦§¦©§©¦
`l LzxSn mbe Lpr` `l ip`xwY¦§¨¥¦Ÿ©©§§©¦¨¨§Ÿ
iM LzF` Kxa` dYr la` .LriWF`¦££¨©¨£¨¥§¦
.dkxAd aEzMd WxR `le ,iziEv ok¥ª¥¦§Ÿ¥©©¨©§¨¨

EpizFAx Exn`X dn aFxTdeWxcnA) §©¨©¤¨§©¥§¦§©

(.c"nw zFclFY WFcTd xdGaE dcB`Fl dcFdW ©¨¨©Ÿ©©¨§¤¨
lr `Edd mFwOA mW zFkxAd lM lr©¨©§¨¨©¨©©
Fl oiYndl awri dvx `l iM ,FgxM̈§¦Ÿ¨¨©£Ÿ§©§¦

:l` ziA cr`l dxez ©¥¥



מט glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iyily meil inei xeriy

ß elqk a"i iyily mei ß

(àì)éúéàø-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷òé àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéýìû¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

(áì)àeäå ìûeðt-úà øáò øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬
:Bëøé-ìò òìöŸ¥−©©§¥«

i"yx£LÓM‰ BÏŒÁ¯ÊiÂ∑:הּוא אדם, ּבני לׁשֹון «ƒ¿««∆∆ְְֵָָ
זהּו הּׁשחר', לנּו האיר ּפלֹוני למקֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ'ּכׁשהּגענּו
לרּפאֹות  לצרּכֹו, לֹו", "וּיזרח אּגדה: ּומדרׁש ְְְְְְְִִַַַַַָָָּפׁשּוטֹו.

ּדתימא  ּכמה צלעתֹו, ג)את צדקה (מלאכי "ׁשמׁש ְְְְֵֶֶֶַָָָָָ

לׁשקע  ׁשּמהרה ׁשעֹות ואֹותן ּבכנפיה", ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּומרּפא
ּבׁשבילֹוּכׁשּיּבׁשבילֹו לזרח מהרה ׁשבע, מּבאר .צא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ÚÏBˆ ‡e‰Â∑ צלע .הּׁשמׁשּכׁשּזרחה היה ¿≈«ְְֵֶֶֶַַָָָָֹ

(âì)äLpä ãéb-úà ìûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìò©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´©¨¤À
Cøé-óëa òâð ék äfä íBiä ãò Cøiä ók-ìò øLà£¤Æ©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́

:äLpä ãéâa á÷òé©«£½Ÿ§¦−©¨¤«
i"yx£‰Lp‰ „Èb∑?"הּנׁשה "ּגיד ׁשמֹו נקרא ולּמה ƒ«»∆ְְְִִֶַָָָָ

וכן  קפיצה, לׁשֹון והּוא ועלה, מּמקֹומֹו ׁשּנׁשה ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָלפי
נא) וכן (ירמיה ּגבּורתם", מא)"נׁשתה אלהים (לקמן נּׁשני "ּכי ְְְֱִִִֵַַָָָָֹ

‰C¯iאתּֿכלֿעמלי": ÛkŒÏÚ)∑ ּכל ּבלע"ז, פולפ"א ֲִֶָָ«««»≈ְַַָ
"עד  ּכמֹו: 'ּכף', קרּוי: ועגל, וחלּול ּגבּה ְְְַַַָָָָָָֹֹּבׂשר

ּבגרּות  ּבסּמני הּכף" ׁשּתתמר(. ְְְִִֵֵֶַַַָָ

âì(à)Bnòå àa åNò äpäå àøiå åéðéò á÷òé àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈§¦¾
äàì-ìò íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî òaøà©§©¬¥−¦®©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ

:úBçôMä ézL ìòå ìçø-ìòå§©¨¥½§©−§¥¬©§¨«

(á)-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà íNiå©¨¯¤¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤
:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå äàì¥¨³¦«¨¤̧¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ¯Á‡ ‰È„ÏÈÂ ‰‡ÏŒ˙‡Â∑ חביב אחרֹון .אחרֹון ¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒֲֲִַַָ

(â)íéîòt òáL äöøà eçzLiå íäéðôì øáò àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©§¨¦½
:åéçà-ãò BzLb-ãò©¦§−©¨¦«

i"yx£Ì‰ÈÙÏ ¯·Ú∑'ּתחּלה ּבי יּלחם להּלחם, רׁשע אֹותֹו יבא 'אם .אמר: »«ƒ¿≈∆ְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

(ã)åéøàeö-ìò ìtiå eä÷açéå Búàø÷ì åNò õøiå©¨̧¨¥¨³¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
÷Léåeä:ekáiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«

i"yx£e‰˜aÁÈÂ∑ מׁשּתחוה ׁשראהּו רחמיו נתּגלּגלּו «¿«¿≈ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
הּללּו הׁשּתחואֹות ויׁש∑e‰˜MiÂ.ּכל עליו, נקּוד ְֲִַַָָָ«ƒ»≈ְֵָָָ

ׁשּדרׁשּו יׁש ּד'ספרי': ּבבריתא הּזה ּבּדבר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹולקין
לּבֹונקּדה  ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא לֹומר אמר (ב"ר)זֹו, . ְְְִֶַַָָָָֹֻ

ׁשעׂשו  ּבידּוע היא, 'הלכה ּבןֿיֹוחאי: ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָרּבי
ׁשעה  ּבאֹותּה רחמיו ׁשּנכמרּו אּלא ליעקב, ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹׂשֹונא

לּבֹו' ּבכל רבה)ּונׁשקֹו .(בראשית ְְִָָ

‡¯Èלא  Ï‡Èt ‡¯˙‡„ ‡ÓL ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…¿»¿«¿»¿ƒ≈¬≈
˙·ÊzL‡Â ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ È˙ÈÊÁ¬≈ƒ«¿»«»«¿»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»«

:ÈLÙ«¿ƒ

Ï‡etלב  ˙È ¯·Ú È„ ‡Ók ‡LÓL dÏ Á„e¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¬«»¿≈
:dk¯È ÏÚ ÚÏËÓ ‡e‰Â¿«¿«««¿≈

Èb„‡לג  ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»≈¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ»
È¯‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡k¯È È˙t ÏÚ Èc ‡ÈL„¿«¿»ƒ«¿≈«¿»«»»≈¬≈
:‡ÈL„ ‡„È‚a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙Ùa ·È¯¿̃≈ƒ¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ»¿«¿»

‡˙‡א  ÂNÚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ·˜ÚÈ Û˜Êe¿««¬…≈ƒ«¬»¿»≈»¬»
ÏÚ ‡ia ˙È ‚ÈlÙe ÔÈ¯·b ‰‡Ó Úa¯‡ dnÚÂ¿ƒ≈«¿«¿»À¿ƒ«ƒ»¿«»«

:‡˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ÏÚÂ ÏÁ¯ ÏÚÂ ‰‡Ï≈»¿«»≈¿««¿≈¿≈»»

ÈÂ˙ב  ÔÈ‡Ó„˜ Ô‰Èa ˙ÈÂ ‡˙ÈÁÏ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿≈»»¿»¿≈≈«¿»ƒ¿»
ÛÒBÈ ˙ÈÂ ÏÁ¯ ˙ÈÂ ÔÈ‡¯˙a ‡‰·e ‰‡Ï≈»¿»»«¿»ƒ¿»»≈¿»≈

:ÔÈ‡¯˙a«¿»ƒ

Ú·Lג  ‡Ú¯‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰ÈÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰Â¿¬«√»≈¿ƒ««¿»¿«
) „Ú d·¯˜Ó „Ú ÔÈÓÊ נ"י˙ÂÏ:È‰eÁ‡ ( ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈«¿«¬ƒ

ÏÚד  ÏÙe dÙt‚Â d˙eÓc˜Ï ÂNÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«»≈¿«¿≈¿««
:BÎ·e d˜LÂ d¯‡e«̂¿≈¿«¿≈¿



glyieנ zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr k zegiy ihewl)

הּזה ּבּדבר חֹולקין ד)ויׁש לג, ּכדי (רש"י זֹו לׁשֹון נקט רׁש"י ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
הּקׁשי  ּכבד מּבחינת 'ׁשקּולים' הּפרּוׁשים ׁשּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹללּמדנּו
ׁשני', ּו'פרּוׁש ראׁשֹון' 'ּפרּוׁש ּכאן אין מהם; אחד ּבכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּיׁשנֹו
הראׁשֹון  ּבּפרּוׁש הּקׁשי ׁשּכן, ׁשקּולים. ּפרּוׁשים ׁשני ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאּלא

מתאים ׁשאינֹו ללהמׁשהּוא יהי "אחי ("וּיבּכּו", הּסּפּור ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ
והּקׁשי  אּתי"). אׁשר העם מן עּמ נא "א ּציגה ,"ל ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹאׁשר

מתאים ׁשאינֹו הּוא הּׁשני ("ואהרגה לתחּלתּבּפרּוׁש הּסּפּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
ּבׂשנאתֹו"). "עֹודּנּו אחי", יעקב ְְֲִִֶֶַָָֹאת

(ä)íéãìéä-úàå íéLpä-úà àøiå åéðéò-úà àOiå©¦¨´¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ§¤©§¨¦½
ä øîàiå Cl älà-éî øîàiåíéýìû ïðç-øLà íéãìé ©−Ÿ¤¦¥´¤¨®©Ÿ©¾©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−

:Ecáò-úà¤©§¤«
i"yx£Cl ‰l‡ŒÈÓ∑ אּלה .ׁשּל?להיֹות מי ƒ≈∆»ְְִִֵֶֶ

ß elqk b"i iriax mei ß

(å):ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨

(æ)óñBé Lbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬¥²
:eåçzLiå ìçøå§¨¥−©¦§©«£«

i"yx£ÏÁ¯Â ÛÒBÈ Lb∑ לפני נּגׁשֹות האּמהֹות ּבכּלן, ƒ«≈¿»≈ְְִִִֵָָָָֻ
'אּמי  אמר: לפניה, נּגׁש יֹוסף ּברחל, אבל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבנים.
אעמד  רׁשע, אֹותֹו עיניו ּבּה יתלה ׁשּמא ּתאר, ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹיפת

יֹוסף  זכה מּכאן ּבּה'. מּלהסּתּכל ואעּכבּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכנגּדּה
עין  "עלי ."לברּכת ְְֲִִֵַָ

(ç)ézLât øLà äfä äðçnä-ìk Eì éî øîàiå©¾Ÿ¤¦¬§²¨©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦
:éðãà éðéòa ïç-àöîì øîàiå©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰Án‰ŒÏk EÏ ÈÓ∑ אׁשר הּמחנה ּכל מי ƒ¿»««¬∆ֲֲִֶֶַַָ
ּופׁשּוטֹו,ּפגׁשּתי  .?ל הּוא לּמה ּכלֹומר: ,ׁשּל ׁשהּוא ְְְְְִֶֶַַָָָ

ׁשל  ּכּתֹות ּומדרׁשֹו: הּמנחה. מֹוליכי על מקרא: ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל
ּפגע  אנׁשיו מלאכים ואת אֹותֹו ּדֹוחפין ׁשהיּו , ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָ

להם: אֹומרים והם אּתם'? מי 'ׁשל להם: ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָואֹומרים

אֹומרים: ואּלּו הּכּו', 'הּכּו, אֹומרים: והן עׂשו', ְְְְִִֵֵֵֶַַָ'ׁשל
עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', יצחק ׁשל ּבנֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ'הּניחּו,
עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', אברהם ׁשל ּבנֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ'ּבן

מּׁשּל ּכן, 'אם להם: אֹומרים הּוא', יעקב ׁשל נּו'אחיו ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.אּתם' ֶַ

(è):Cì-øLà Eì éäé éçà áø éì-Lé åNò øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´¨®¨¦¾§¦¬§−£¤¨«
i"yx£CÏŒ¯L‡ EÏ È‰È∑ הֹודה הּברכֹות ּכאן על .(ב"ר)לֹו ¿ƒ¿¬∆»ְַַָָָ

ia‡ה  ˙ÈÂ ‡ÈL ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»¿«»¿»¿«»
˙È ÈÈ ÒÁ Èc ‡ia ¯Ó‡Â CÏ ÔÈl‡ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»ƒ≈»«¬«¿«»ƒ»¿»»

:Cc·Ú«¿»

È‚Òe„‡:ו  Ô‰È·e ÔÈp‡ ‡˙ÈÁÏ ˙·È¯˜e¿ƒ«¿≈»»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»

Ôkז  ¯˙·e e„È‚Òe ‡‰·e ‰‡Ï Û‡ ‡·È¯˜e¿ƒ»«≈»¿»»¿ƒ»«≈
:e„È‚Òe ÏÁ¯Â ÛÒBÈ ·È¯¿̃≈≈¿»≈¿ƒ

ÈÚ¯Ú˙ח  Èc ÔÈ„‰ ‡˙È¯LÓ Ïk CÏ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»»»«¿ƒ»»≈ƒ¬»ƒ
:ÈBa¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»»«¬ƒ¿≈≈ƒƒ

‡ˆÁÏט  ÈÁ‡ ÈbÒ ÈÏ ˙È‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒƒ«ƒ»ƒ«¿«
:CÏÈ„a¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Cl älà éî (ä)miWPd lr l`W ¦¥¤¨¨©©©¨¦
dpre ,miclid lrexW` miclid §©©§¨¦§¨¨©§¨¦£¤
,LCar z` midl` opgiM ,xqEn KxC ¨©¡Ÿ¦¤©§¤¤¤¨¦

eUr oiade ,eiWp odW xnFl dvx `lŸ¨¨©¤¥¨¨§¥¦¥¨
:miclid zFO` odWe dxez ¤¥¦©§¨¦

øLà äfä äðçnä ìk Eì éî (ç)¦§¨©©£¤©¤£¤
.ézLâtEUr awri icar dPd ¨¨§¦¦¥©§¥©£Ÿ¨

.mdn lAwl dvx `le mzF` dEv xW`M©£¤¦¨¨§Ÿ¨¨§©¥¥¤

xAC `l Fzxare Fze`bA `EdW F`¤§©£¨§¤§¨Ÿ¦¥
,KlY dp`e dY` inl ml`W `le mOr¦¨§Ÿ§¨¨§¦©¨§¨¨¥¥

dYr xn`e ,eil` zWBn E`xi mdein §¥¨§¦¤¤¥¨§¨©©¨¦
,dGd dpgOd lM LlmdW aWg iM §¨©©£¤©¤¦¨©¤¥

,mipFW`xd mik`lOd ixaCn awril§©£Ÿ¦¦§¥©©§¨¦¨¦¦
dpgnA ok EciBd migElXd dN`W F`¤¥¤©§¦¦¦¥§©£¥
`Edd KxCA cg` mc` oi`W F` ,eUr¥¨¤¥¨¨¤¨©¤¤©

.oM Fl zFidl¦§¥
,äfä äðçnä ìk Eì éî íòèåxnFlM §©©¦§¨©©£¤©¤§©

,dN` lM Fl glWYW Ll df in¦¤§¤¦§©¨¥¤
glWYW Llv` lFcBd `Ed in xnFlM§©¦©¨¤§§¤¦§©

Edpr `Ede ,dN` lM FlipirA og `vnl ¨¥¤§¨¨¦§Ÿ¥§¥¥
,ipc`oFc`de lFcBd dY` iM £Ÿ¦¦©¨©¨§¨¨

:ipirAh dxez §¥©



ני glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iriax meil inei xeriy

(é)éðéòa ïç éúàöî àð-íà àð-ìà á÷òé øîàiåE ©Ÿ́¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½
éðô éúéàø ïk-ìò ék éãiî éúçðî zç÷ìåúàøk E §¨«©§¨¬¦§¨¦−¦¨¦®¦´©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ

:éðöøzå íéýìû éðt§¥¬¡Ÿ¦−©¦§¥«¦
i"yx£‡ŒÏ‡∑ נא לי אל È˙‡ˆÓ.ּכן ּתאמר ‡ŒÌ‡ «»ִֵַַָֹƒ»»»ƒ

È˙È‡¯ ÔkŒÏÚ Èk È„iÓ È˙ÁÓ zÁ˜ÏÂ EÈÈÚa ÔÁ≈¿≈∆¿»«¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ«≈»ƒƒ
'B‚Â EÈÙ∑ על מנחתי, ׁשּתקּבל ל והגּון ּכדאי ּכי »∆¿ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

ּפני ראיתי לי אׁשר חׁשּובין והן ,,הּמלא ּפני ּכראּית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
על ׁשראיתי  לי למחל ׁשּנתרּצית על ועֹוד, .ׁשּל ׂשר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיתירא  ּכדי ?הּמלא ראּית לֹו הזּכיר ולּמה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻסרחני.

לֹו יכל איני ונּצֹול, הּמלאכים 'ראה ויאמר: ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהימּנּו
לי ∑Èˆ¯zÂ.מעּתה' 'רצֹון',נתּפּיסּת ּכל וכן ֵַָ«ƒ¿≈ƒְְְִִֵַַָָָ

ּבלע"ז. אפיצומנ"ט ּפּיּוס, לׁשֹון כב)ׁשּבּמקרא (ויקרא ְְְִִֶַַַָ
לכם", יהיה לרצֹון לא לפּיס "ּכי ּבאֹות הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

וכן  י)ּולרּצֹות, יֹודעים (משלי רצֹון", ידעּון צּדיק "ׂשפתי ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
ּולרּצֹות  .לפּיס ְְֵַַ

(àé)éðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå íéýìû¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«

i"yx£È˙Î¯a∑ ראּית על הּבאה זֹו מנחה מנחתי, ƒ¿»ƒְְְִִִִַַַָָָָ
וכל  ׁשלֹום, לׁשאלת אּלא ּבאה אינּה ולפרקים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּפנים,

ּכגֹון: ּפנים, לראּית ׁשהיא מז)ּברכה יעקב (לקמן ויבר" ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
יח)אתּֿפרעה", ב ּדסנחריב,(מלכים ּברכה" אּתי "עׂשּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

ח)וכן  ב מל"ל (שמואל ּדתֹועי ּולברכֹו" לׁשלֹום לֹו ׁשאל ְְְְְְִִֵֶֶָָֹ
ּבלע"ז  ׁשּקֹורין הן, ׁשלֹום ּברּכת לׁשֹון ּכּלם ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻחמת,

שלו"ד  מו"ן ּברכתי, זֹו אף ‰·‡˙.שלודא"ר. ¯L‡ ְִִַָ¬∆À»

CÏ∑ יגעּתי ואני ּבּה, טרחּת ׁשּבאה לא עד להּגיעּה »ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
רבא)ליד לפי ∑ÈpÁ.(בראשית מדּגׁשת ראׁשֹונה נּו"ן ְְָ««ƒְְִִֶֶָֻ

לֹומר: לֹו ׁשהיה נּוני"ן, ׁשּתי ּבמקֹום מׁשּמׁשת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהיא
והּׁשליׁשית  נּוני"ן, ׁשּתי ּבלא 'חנן' ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ'חננני',

"זבדני" "עׂשני", ּכמֹו: ּכל ∑ÏÎŒÈÏŒLÈ.לׁשּמּוׁש, ְְְִִִַַָָ∆ƒ…ָ
יֹותר  רב", לי "יׁש ּגאוה: ּבלׁשֹון ּדּבר ועׂשו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָסּפּוקי.

צרּכי  מּכדי .ויֹותר ְְְִִֵֵָ

(áé):Ecâðì äëìàå äëìðå äòñð øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«
i"yx£‰ÚÒ∑,ׁשמע ּכמֹו: ׁשהּוא סלחה', 'ׁשמעה, ּכמֹו ƒ¿»ְְְְְִֶַָָָ

ּבּתבה  יסֹוד והּנּו"ן נּסע, ּכמֹו: "נסעה" ּכאן, אף .סלח. ְְְְְִִֵַַַַַָָָ
ליעקב  אמר עׂשו ,'וניה 'נטל אּונקלֹוס: ׁשל :ותרּגּום ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

'ונל מּכאן Ec‚Ï.'נּסע ‰ÎÏ‡Â∑ טֹובה ,ל ּבׁשוה ְִִֵֵַָ¿≈¿»¿∆¿∆ְְֶָָ
ּכאׁשר  לאט ללכת מהלכּתי ימי ׁשאארי ,ל אעׂשה ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָזֹו

ל ּבׁשוה ,"לנגּד" וזהּו ,צרי .אּתה ְְְְְִֶֶֶֶַָָָ

(âé)ïàväå íékø íéãìéä-ék òãé éðãà åéìà øîàiå©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³Ÿ¥̧©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ
:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãe éìò úBìò ø÷aäå§©¨−̈¨´¨¨®§¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ

¯ÔÈÓÁי  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ eÚ·a ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
Ôk ÏÚ È¯‡ È„È ÔÓ Èz·¯˜z Ïa˜˙e CÈÈÚa¿≈»¿«≈ƒ¿À¿ƒƒ¿ƒ¬≈«≈
˙ÈÚ¯˙‡Â ‡i·¯·¯ Èt‡ eÊÈÁk CÈt‡Ï ÔepzÊÁ¬ƒƒ¿«»¿≈«≈«¿¿«»¿ƒ¿¿≈

:ÈÏƒ

‡¯Èיא  CÏ ˙‡È˙Bz‡c Èz·¯˜z ˙È ÔÚk Ïa«̃≈¿«»ƒ¿À¿ƒ¿ƒƒ«»¬≈
‡lÎ ÈÏ ˙È‡ È¯‡Â ÈÈ (Ì„˜) ÈÏÚ ÌÈÁ«̄ƒ¬«√»¿»«¬≈ƒƒ…»

:ÏÈa˜Â da Û˜˙‡Â¿«¿≈≈¿«ƒ

CÏ·˜Ï:יב  C‰È‡Â C‰ÈÂ Ïh ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿≈»¿≈«¿»¿»

¯ÔÈÎÈkיג  ‡i˜È È¯‡ Ú„È ÈBa¯ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒƒ¿«¬≈»¿«»«ƒƒ
„Á ‡ÓBÈ Ôe˜BÁ„e ÈÏÚ ‡z˜ÈÓ È¯B˙Â ‡ÚÂ¿»»¿≈≈ƒ¿»»»¿ƒ»«

:‡Ú Ïk Ôe˙eÓÈÂƒ»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éðô éúéàø ïk ìò ék (é).E,Fl xn` ¦©¥¨¦¦¨¤¨©
izi`xW xEarA icIn izgpn gTY¦©¦§¨¦¦¨¦©£¤¨¦¦
,midl` ipR zF`xM il mdW LipR̈¤¤¥¦¦§§¥¡Ÿ¦
xW`M ,dgpOd zlAwA ipvxYe©¦§¥¦§©¨©©¦§¨©£¤
zlAwA ei`xi z` dvFx midl`d̈¡Ÿ¦¤¤§¥¨§©¨©

oiprM .mpAxwe mzgpnFl dvxpe`xwIe) ¦§¨¨§¨§¨¨§¦§©§¦§¨©¦§¨

('c '`lr oFvxl mdigafe mdizlFr ,Ÿ¥¤§¦§¥¤§¨©
igAfn('f e"p dirWi)eig` iEvx idi oFWNn , ¦§§¦§©§¨¦§§¦§¤¨

(c"k b"l mixaC)mzivx iM LipR xF`e , §¨¦§¨¤¦§¦¨
('c c"n miNdY)dipa` z` Licar Evx iM , §¦¦¦¨£¨¤¤£¨¤¨

(e"h a"w mW).xaCA wWge utg oipr mNM , ¨ª¨¦§©¥¤§¥¤©¨¨
il lgnl ziSxzPW lr azM i"Xxe§©¦¨©©¤¦§©¥¨¦§Ÿ¦

.ipgxq lr,ipvxYexakE .il YqIRzp ©Ÿ§¨¦©¦§¥¦¦§©©§¨¦§¨

iYxn`(`"k a"l lirl)didIW aFh EPpi`W ¨©§¦§¥¤¥¤¤¦§¤
:oer xiMfn Fl`i dxez ©§¦¨Ÿ

.éúëøa úà àð ç÷ (àé)oke ,dgpOd ©¨¤¦§¨¦©¦§¨§¥
dkxa iY` EUr(`"l g"i a"n)EaiWd , £¦¦§¨¨¨¦

LCar z`n dkxa `p gw oke .dgpn il¦¦§¨§¥©¨§¨¨¥¥©§¤
(e"h 'd mW)mc`d glWIW dgpOd E`xwie . ¨§¦§§©¦§¨¤¦§©¨¨¨

xW`n glFW `Ed iM ,dkxA FpFvxl¦§§¨¨¦¥©¥£¤
'd LkxA xW` oiprM ,mXd FzF` KxA¥©©¥§¦§©£¤¥©§

Fl oYY Lidl`(c"i e"h mixaC)xn` xW`M , ¡Ÿ¤¦¤§¨¦©£¤¨©
dlrnl(c"i a"l)dgpOde .Fcia `Ad on §©§¨¦©¨§¨§©¦§¨

`xTY rEci xacA KlOl DA Epzd xW £̀¤¦§¨©¤¤§¨¨¨©¦¨¥
:qnai dxez ©

.ïàvä ìk eúîå (âé),dlng KxC ¨¥¨©Ÿ¤¤¤§¨
la` ,"mNM EznE" xnFl Fl didW¤¨¨©¥ª¨£¨
dvx `l mbe .miclid lr oM xn`i `lŸŸ©¥©©§¨¦§©Ÿ¨¨
lre xwAd lr ,mzq "EznE" xnFl©¥§¨©©¨¨§©
Eidi `NW miclId lr lngi iM ,o`Sd©Ÿ¦©£Ÿ©©§¨¦¤Ÿ¦§
lM EznE" Kix`dl dvx `le .rnWnA§©§¨§Ÿ¨¨§©£¦¥¨

:"xwAde o`Sd©Ÿ§©¨¨
BàFWExR didi,miMx miclId iMEtriie ¦§¤¥¦©§¨¦©¦§¦¨

,zkll Evxi `le Erbiie mixrp§¨¦§¦¨§Ÿ¦§¨¤¤
,zFlr xwAde o`SdemEwgci m`e §©Ÿ§©¨¨¨§¦¦§§

EzEnio`SdxwAd iM ,dTC dndA mdW ¨©Ÿ¤¥§¥¨©¨¦©¨¨
:mdl wiGi la` zEni `lci dxez Ÿ¨£¨©¦¨¤



glyieנב zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iriax meil inei xeriy
i"yx£ÈÏÚ ˙BÏÚ∑ מּטלֹות עלֹות, ׁשהן והּבקר הּצאן »»»ְֵֶַַָָָָֹֻ

לאט  לנהלן לׁשֹון:∑BÏÚ˙.עלי עֹולליהן, מגּדלֹות ְְֲַַַָָ»ְְְְֵֶַ
ב) ויֹונק",(איכה סה)"עֹולל ימים",(ישעיה ו)"עּול א (שמואל ְִֵֵָ

אנפיטי"ׁש ּבלע"ז עלֹות", ּפרֹות Ìe˜Ù„e."ׁשּתי ְְֵַַָָ¿»

„Á‡ ÌBÈ∑) אחד יֹום ידּפקּום ּבמרּוצה )ואם ּבּדר ליּגעם ∆»ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
הּצאן" ּכל ה)ּכמֹו:∑Ìe˜Ù„e."ומתּו השירים "קֹול (שיר ֵַָָֹ¿»ְ

ּבּדלת  נֹוקׁש ּדֹופק", .ּדֹודי ִֵֵֶֶַ

(ãé)éhàì äìäðúà éðàå Bcáò éðôì éðãà àð-øáòé©«£¨¨¬£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À
ãò íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä ìâøì§¤̧¤©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²

:äøéòN éðãà-ìà àáà-øLà£¤¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−¥¦«¨
i"yx£È„‡ ‡Œ¯·ÚÈ∑ עבר ,הליכת ימי ּתארי אל «¬»»¬…ƒְְֲֲֲִִֵַַָֹ

ּדרּכ ּתתרחק ּכפי אם ה"א ∑‡˙Ï‰‰.ואף אתנהל, ְְְְְִִִֵַַַ∆¿«¬»ְֵֵֶַ
אׁשמעה  ארדה, ּכמֹו: ׁשּלי,∑Èh‡Ï.יתרה, לאט ְְְְְֵֵֶָָָ¿ƒƒְִֶַ

נחת, ח)לׁשֹון לאט",(ישעיה יח)"ההֹולכים ב "לאט (שמואל ְְְְִַַַַַ
מׁשּמׁשת, ואינּה היסֹוד מן הּלּמ"ד "לאּטי", לּנער". ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלי

ׁשּלי' נחת ‰Î‡Ïn‰.'אתנהל Ï‚¯Ï∑צר לפי ְִֵֶֶַַַ¿∆∆«¿»»ְִֶֹ
הּמּטלת  הּמלאכה רגלי להֹוליהליכת Ï‚¯Ïe.עלי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ¿∆∆

ÌÈ„ÏÈ‰∑ליל יכֹולים ׁשהם רגליהם, Ú„.לפי «¿»ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַ«
‰¯ÈÚN È„‡ŒÏ‡ ‡·‡Œ¯L‡∑,הּדר לֹו הרחיב ¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»ְִִֶֶַ

'אם  אמר: סּכֹות, עד אּלא ללכת ּדעּתֹו היה ְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא
והּוא  אצלֹו', ּבֹואי עד ימּתין רעה, לי לעׂשֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָּדעּתֹו

.הל ׁשּנאמר (ב"ר)לא הּמׁשיח, ּבימי ?יל ואימתי ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
כ"א) א הר (עובדיה את לׁשּפט צ ּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו :ְְְִִִִֶַַָֹ

ּומד  רּבים עׂשו". - זֹו לפרׁשה יׁש אּגדה, .רׁשי ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 955 'nr `"g n"cyz 'zeiecreezd - mgpn zxez' itÎlr)

?`alÎcizrl "ipFc`" eUrl E`xwi rECn©©¦§§§¥¨£¦¤¨¦¨Ÿ

ׂשעירה" אדֹוני אל אבֹוא אׁשר "עד הּפסּוק יד)על ,(לג, ֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
ועלּו ׁשּנאמר, הּמׁשיח. ּבימי ,יל "ואימתי רׁש"י ְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּפירׁש

עׂשו". הר את לׁשּפֹוט צּיֹון ּבהר ְְִִִִֵֶַַָמֹוׁשיעים
מּדּוע  ואם־ּכן לעתיד־לבא, רק יקּוים זה ענין הרי לעּין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹויׁש
יהיה  לא הּמׁשיח ּבימֹות הרי "אדֹוני", ּבׁשם עׂשו ּכאן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנקרא

ליעקב? "אדֹון" ְֲֵַָָֹעׂשו
ּבזה: הּביאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

יׁש ּביֹותר, ּופחּותים ּגׁשמּים ּדברים ּגם ׁשּבעֹולם, ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
למּטה  נמצא ׁשהּדבר ּככל ואדרּבה, קדּוׁשה. ׁשל ניצ ֹוץ ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבהם
מּמקֹום  הּוא ׁשּבֹו הּקדּוׁשה ׁשּניצֹוץ מֹורה זה הרי יֹותר, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּטה
למּטה  יֹורד ּביֹותר הּגבֹוּה "ּכל הּידּוע ּכהּכלל יֹותר. ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָעליֹון

מקומות)יֹותר" ובכמה א. לז, שלח ג. לד, אמור תורה' 'לקוטי (ראה ֵ
הּתחּתֹון  ּבּמקֹום ונעלם מּוסּתר הּניצֹוץ הּגלּות, ׁשּבזמן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

לּכל. ּגלּוי ְֵַָֹואינֹו
מן  אעביר הּטּומאה רּוח "ואת ּכאׁשר הּמׁשיח, ּבימֹות ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָא

ב)הארץ" יג, אזי (זכריה וההסּתרים, ההעלמֹות ּכל ויבּוטלּו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
הּקדּוׁשה. ניצֹוצֹות ּכל ְְִִַַָָיתּגּלּו

הּניצֹוץ  הרי יֹותר למּטה נמצא ׁשהּדבר ׁשּככל הּנ"ל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועל־ּפי
הּוא  ּגבֹוּה - הרׁשע ׁשּבעׂשו ׁשהּניצֹוץ נמצא יֹותר, נעלה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבֹו

ְֵּביֹותר.
ׁשאז  מּפני "אדֹוני" לעׂשו יקראּו הּמׁשיח" "ּבימי ּדוקא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָולכן,

ּביֹותר. הּוא ׁשּנעלה ׁשּבֹו, הּניצֹוץ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַּיתּגּלה

(åè)ézà øLà íòä-ïî Enò àp-äâévà åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈©¦«¨¨´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®
:éðãà éðéòa ïç-àöîà äf änì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰f ‰nÏ ¯Ó‡iÂ∑זֹו טֹובה לי לּה?ּתעׂשה צרי ‡„È.ׁשאיני ÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡∑ לי ּתׁשּלם ולא «…∆»»∆ֲִִִֵֶֶַָָָ∆¿»≈¿≈≈¬…ƒְְִֵַֹ
ּגמּול  ׁשּום .עּתה ְַָ

‡„a¯יד  ‡‡Â dc·Ú Ì„˜ ÈBa¯ ÔÚk ¯aÚÈ¿ƒ«¿«ƒƒ√»«¿≈«¬»¡«≈
‡i˜È Ï‚¯Ïe ÈÓ„˜ È„ ‡z„·BÚ Ï‚¯Ï ÁÈa¿ƒ«¿∆∆«¿»ƒ√»«¿∆∆»¿«»

:¯ÈÚNÏ ÈBa¯ ˙ÂÏ ÏBÚ‡ Èc „Ú«ƒ≈¿«ƒƒ¿≈ƒ

nÚ‡טו  ÔÓ CnÚ ÔÚk ˜BaL‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿¿«ƒ»ƒ«»
ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ÈnÚcƒƒƒ«¬«¿»¿««¿««¬ƒ¿≈≈

:ÈBaƒ̄ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äøéòN éðãà ìà àáà øLà ãò (ãé)©£¤¨Ÿ¤£Ÿ¦¥¦¨
KxC Fvx` l` FaEWA awril did̈¨§©£Ÿ§¤©§¤¤
eUr Fl xn` dPde ,xirU ux`A§¤¤¥¦§¦¥¨©¥¨
cr EPOn cxRi `NW ,LCbpl dkl`e§¥§¨§¤§¤¤Ÿ¦¨¥¦¤©
F`FaA cFaM Fl zFUrl eia` l` FaEW¤¨¦©£¨§
iH`l Kl` ip` xn` awrie ,Fvx` l ¤̀©§§©£Ÿ¨©£¦¥¥§¦¦
m`e ,FYlWnn xir l` aEWi ipc`e©£Ÿ¦¨¤¦¤§©§§¦
iOr Klie ipcAki Fxir KxC aEW`̈¤¤¦§©§¥¦§¥¥¦¦

EPOn xcp df did `le .uRgi xW`M©£¤©§Ÿ§Ÿ¨¨¤¥¤¦¤
.Fl Kixv eUr oi`W ,eil` `aIW¤¨Ÿ¥¨¤¥¥¨¨¦

eðéúBaøåExn`(:d"k f"r)did `NW cFr §©¥¨§¤Ÿ¨¨
KxC aEWl awri zrcA§©©©£Ÿ¨¤¤
EPOn wgxzdl did FpFvxE ,xirU¥¦§¨¨§¦§©¥¦¤
.KxCd z` Fl aigxd la` ,lkEi xW`M©£¤©£¨¦§¦¤©¤¤
Wxcn mdl cFre ,dnkg zvr Ff mbe§©£©¨§¨§¨¤¦§¨

xg`(c"i g"r x"a)zFnil FxaC mIwIW ©¥¤§©¥§¨¦

xn`PW ,giWOd(`"k '` dicaFr)Elre ©¨¦©¤¤¡©©§¨§¨
,eUr xd z` hRWl oFIv xdA mirWFn¦¦§©¦¦§Ÿ¤©¥¨
oFIv xdA xW` miriWFOd iM xn`iŸ©¦©¦¦£¤§©¦

:eUr xd z` hRWl Elrieh dxez ©£¦§Ÿ¤©¥¨
.éðãà éðéòa ïç àöîà äf änì (åè)¨¨¤¤§¨¥§¥¥£Ÿ¦

,äæ änìipi`W daFh il dUrY ¨¨¤©£¤¦¨¤¥¦
.Dl Kixv,LipirA og `vn``le ¨¦¨¤§¨¥§¥¤§Ÿ

.i"Xx oFWl ,lEnB mEW dYr mNWY§©¥©¨§§©¦



נג glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iriax meil inei xeriy

(æè):äøéòN Bkøãì åNò àeää íBia áLiå©Á̈¨Á©¸©¬¥¨²§©§−¥¦«¨
i"yx£Bk¯„Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ÌBia ·LiÂ∑(ב"ר) עׂשו «»»««≈»¿«¿ֵָ

מאצלֹו נׁשמטּו עּמֹו, ׁשהלכּו איׁש מאֹות וארּבע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלבּדֹו.
אחד  ּבימי אחד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? להם ּפרע והיכן . ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר  ל)ּדוד, א נער (שמואל איׁש מאֹות ארּבע אם "ּכי ְֱִִִִֵֶֶַַַַַָ
הּגמּלים  על רכבּו ."אׁשר ְְֲִֶַַַָ

(æé)äNò eäð÷îìe úéa Bì ïáiå äúkñ òñð á÷òéå§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤−¨®¦§¦§¥̧Æ¨¨´
:úBkñ íB÷nä-íL àø÷ ïk-ìò úkñª½Ÿ©¥²¨¨¬¥«©¨−ª«

i"yx£˙Èa BÏ Ô·iÂ∑(יז חדׁש(מגילה י"ח ׁשם וחרף ׁשהה קיץ, קיץ : – סּכֹות חרף, – ּבית קיץ, – סּכֹות .וקיץ, «ƒ∆»ƒְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻֻ

(çé)ïòðk õøàa øLà íëL øéò íìL á÷òé àáiå©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©
òä éðt-úà ïçiå íøà ïctî Bàáa:øé §Ÿ−¦©©´£¨®©¦−©¤§¥¬¨¦«

i"yx£ÌÏL∑ּבגּופֹו מּצלעתֹו.ׁשלם ׁשּנתרּפא לג), (שבת »≈ְְְִִֵֵֶַַָָ
ּדֹורֹון. אֹותֹו מּכל ּכלּום חסר ׁשּלא ּבממֹונֹו, ְְִֵֶַָָָָֹׁשלם

לבן  ּבבית ּתלמּודֹו ׁשכח ׁשּלא ּבתֹורתֹו, ÈÚ¯.ׁשלם ְְְֵֵֶַַָָָָָֹƒ
ÌÎL∑וכמֹוהּו לעיר, א)ּכמֹו ּבית (רות ּבֹואנה "עד ¿∆ְְְִֵַָָָ

‡¯Ì.לחם" ÔctÓ B‡·a∑:לחברֹו האֹומר ּכאדם ֶָ¿…ƒ««¬»ְֲֵֵַָָָ
ּכאן: אף ׁשלם', ּובא אריֹות ׁשּני מּבין ּפלֹוני ְֲִִִֵֵֵַָָָָָָ'יצא
לֹו ׁשּנזּדּוגּו ּומעׂשו מּלבן ארם, מּפּדן ׁשלם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹוּיבא

ּבּדר. ֶֶַ

(èé)Bìäà íL-äèð øLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨«¢½
:äèéN÷ äàîa íëL éáà øBîç-éða ãiî¦©¬§¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«

i"yx£‰ËÈN˜∑.'קׂשיטה למעה, קֹורין היּו הּים לכרּכי 'ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר 'חּורפן',(מעה, ותרּגּומֹו: ¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּסֹוחר"טֹובים, "עֹובר ּכגֹון: מקֹום, ּבכל .)חריפים ְְֲִִִֵֵַָָ

ÈÚNÏ¯:טז  dÁ¯‡Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ·˙Â¿«¿»«≈»¿»¿≈¿≈ƒ

Èa˙‡יז  dÏ ‡·e ˙BkÒÏ ÏË ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿À¿»≈≈»
‡ÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔlËÓ „·Ú d¯ÈÚ·ÏÂ¿ƒ¿ƒ≈¬«¿«»«≈¿»¿»

:˙BkÒ ‡¯˙‡„¿«¿»À

Ècיח  ÌÎL„ ‡z¯˜ ÌÈÏL ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ
‡¯Le Ì¯‡c ÔctÓ d˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈ƒ«««¬»¿»

:‡z¯˜ (Èt‡) Ï·˜Ï»√≈«≈«¿»

Ônzיט  Ò¯Ù Èc ‡Ï˜Á ˙ÒÁ‡ ˙È Ô·Êe¿«»«¬»««¿»ƒ¿««»
ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ È·„ ‡„ÈÓ dkLÓ«¿¿≈ƒ»ƒ¿≈¬¬ƒƒ¿∆

:ÔÙ¯eÁ ‰‡Óa¿≈»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mdA utg did `l iM awriA dpEMde§©©¨¨§©£Ÿ¦Ÿ¨¨¨¥¨¤
didW oMW lke ,llM mzxEagaE©£¨¨§¨§¨¤¥¤¨¨

:zxg` KxC zkll FYrcA§©§¨¤¤¤¤©¤¤
eðéúBaøåExn` ,dvr dfA cFr E`x §©¥¨¨¤¥¨¨§

(e"h g"r x"a)dEd cM i`Pi iAx©¦©©©©¥
`cdA lMYqn dEd `zEklnl wilq̈¦§©§¨©¥¦§©¥©£¨
,oi`nFx diOr aiqp dEd `le `zWxR̈§¨¨§Ÿ©¥¨¦¦¥¨¦
diOr aiqpe DA lMYq` `l onf cg©§¨Ÿ¦§©¥¨§¨¦¦¥
xkOW cr FMrl EriBd `le ,oi`nFx¨¦§Ÿ¦¦§©©¤¨©
mciA dlAw dzidW ipRn .FNW qpiR¦¨¤¦§¥¤¨§¨©¨¨§¨¨
dnFxA `A didWM .zElB zWxR FGW¤¨¨©¨§¤¨¨¨§¨
xEASd iwqr lr mFc` ikln xvgA©£©©§¥¡©¦§¥©¦

lMYqn didixg` zkll Ff dWxtA ¨¨¦§©¥§¨¨¨¨¤¤©£¥
E`xi EPOn iM ,mkgd owGd zvr£©©¨¥¤¨¨¦¦¤¦§
lAwn did `le ,EUri oke zFxFCd©§¥©£§Ÿ¨¨§©¥
oiaxwn oi`W FzEll inFx iWp` zxag¤§©©§¥¦§©Ÿ¤¥§¨§¦

onvr z`pdl `N`lW FpFnn oixiwtnE ¤¨©£¨©©§¨©§¦¦¨¤
:mc`fh dxez ¨¨

.úéa Bì ïáiå (æé)mFwOd did iM okYi ©¦¤¨¦¦¨¥¦¨¨©¨
zFpal Kxvde ,xir mW oi` mFwn̈¥¨¦§ª§©¦§

F` .zFMq zFUrle ziA Fl,ziA Fl oaIe ©¦§©£ª©¦¤¨¦

abVdl fr lCbn FaE lFcB ziA Fl dpAW¤¨¨©¦¨¦§¨Ÿ§¦¨¥
:eUr ipRngi dxez ¦§¥¥¨

.íøà ïctî .íìL á÷òé àáiå (çé)©¨Ÿ©£Ÿ¨¥¦©©£¨
oiAn ipFlR `vi Fxagl xnF`M§¥©£¥¨¨§¦¦¥

o`M s` ,mlW `aE zFix` iPW`aIe ¦¥£¨¨¨¥©¨©¨Ÿ
mlW awrioFWl df ,eUrnE oaNn ©£Ÿ¨¥¦¨¨¥¥¨¤§

`AW WxR mdxa` iAx la` .i"Xx©¦£¨©¦©§¨¨¥©¤¨
iM ,rx`n mEW Fl rx` `le mFlWA§¨§Ÿ¥©§Ÿ¨¦

:dpiC rx`n xRql lgi dYr©¨¨¥§©¥§Ÿ©¦¨
éôìezFMqA iM ,oM aEzMd xn` iYrC §¦©§¦¨©©¨¥¦§ª

zFMq iM ,eUrn cgRzn did̈¨¦§©¥¥¥¨¦ª
m` ,oFgiq zEklnA gxfn oCxId xarA§¥¤©©§¥¦§¨§©§¦¦

rWFdi xtqA xMfOd `Ed(f"k b"i)m`e , ©ª§¨§¥¤§ª©§¦
.xirUl aFxw xzFi `Ed dPd ,xg` `Ed©¥¦¥¥¨§¥¦
,FAl hwW `l orpM ux`A FzFid cre§©¡§¤¤§©©Ÿ¨©¦
aFxw eia` iM FA rBi `NW rci f` iM¦¨¨©¤Ÿ¦©¦¨¦¨
iM ,ux`d iWp` EdExfrIW F` ,mXn¦¨¤©©§©§¥¨¨¤¦
zEkGW F` ,mkFzA midl` `iUp eia`̈¦§¦¡Ÿ¦§¨¤§

dYr xn` okle ,EdliSY ux`dziW`xaA) ¨¨¤©¦¥§¨¥¨©©¨¦§¥¦

(f"h g"r dAxdUrW miWcgd ozF` lM ©¨¨¨©¢¨¦¤¨¨
eUr z` cAkn did zFMqA Epia` awri©£Ÿ¨¦§ª¨¨§©¥¤¥¨

EPOn `xizn did iM ,oFxFCd FzF`A§©¦¨¨¦§¨¥¦¤
Wcg lkA oFxFCd FzF`M Fl gNWnE mẄ§©¥©§©§¨Ÿ¤

:dpWA zg` mrR F` ,Wcge§Ÿ¤©©©©§¨¨
.øéòä éðt úà ïçiåidl dvx `lzF ©¦©¤§¥¨¦Ÿ¨¨¦§

didYW dvx la` ,xirA i`pqk ©̀§§©¨¦£¨¨¨¤¦§¤
okle ,FNW KFzA ux`A Fz`iA zNgY§¦©¦¨¨¨¤§¤§¨¥
wifgdl dfe ,mFwOd dpwe dcVA dpg̈¨©¨¤§¨¨©¨§¤§©£¦
iM ,fnx did dGd dUrOde .ux`Ä¨¤§©©£¤©¤¨¨¤¤¦
mxh ,dNgY eiptl WaMi `Edd mFwOd©¨©¦¨¥§¨¨§¦¨¤¤
xW`M ,Frxf ipRn ux`d iaWFi EWixFd¦§¥¨¨¤¦§¥©§©£¤

mdxa`A iYWxR('e a"i lirl): ¥©§¦§©§¨¨§¥

eðéúBaøåExn`('e h"r x"a)mr qpkp §©¥¨§¦§©¦
Fl rawe dOg inECnC¦§¥©¨§¨©
dpEkA did `l mYrC lre .oinEgY§¦§©©§¨Ÿ¨¨§©¨¨
rx`nd did mipR lM lr la` .EPOn¦¤£¨©¨¨¦¨¨©§Ÿ¨
iAx la` .Epxn`W cizrd lr fnxl¦§Ÿ©¤¨¦¤¨©§£¨©¦
df aEzMd xiMfd iM xn` mdxa ©̀§¨¨¨©¦¦§¦©¨¤
l`xUi ux`l dlFcB dlrn iM ricFdl§¦©¦©£¨§¨§¤¤¦§¨¥
wlgM `Ed aEWg DA wlg Fl WIW inE¦¤¥¥¤¨¨§¥¤

:`Ad mlFrdhi dxez ¨¨©¨



glyieנד zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr dk zegiy ihewl)

קׂשיטה ּבמאה . . הּׂשדה חלקת את יט)וּיקן לׁשאל,(לג, יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
"חמּׁשה  ולא (מעה), קׂשיטה" "מאה הּכתּוב נקט ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹמּדּוע
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש מעֹות). עׂשרים יׁש ּבׁשקל (ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשקלים"
חלקת  את לקנֹות יעקב היה ּצרי מה לׁשם קׁשה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלכאֹורה

קצר  לזמן ּבׁשכם והתעּכב אביו, לבית ּבדרּכֹו היה והרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׂשדה,
ארץ  חּבת מּתֹו היתה ׁשהּקנּיה הּכתּוב, מתרץ לכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבלבד?
וׁשּלם  ׂשדה חלקת ּבּה קנה אליה ּכניסתֹו עם מּיד – ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקדׁש

מטּבעֹות ּבמאה ּכתכׁשיטים.חׁשּובֹות עליה הּמׁשּמׁשֹות , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

(ë):ìàøNé éýìû ìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ Ï‡ BÏŒ‡¯˜iÂ∑ ׁשהּמזּבח לא «ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ְִֵֶַַֹ
הּקדֹוׁשֿ ׁשהיה ׁשם על אּלא יׂשראל", "אלהי ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹקרּוי
ׁשם  על הּמזּבח ׁשם קרא והּצילֹו, עּמֹו ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּברּוֿהּוא
הּׁשם, ּבקריאת נזּכר מקֹום ׁשל ׁשבחֹו להיֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּנס
הּוא  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, הּוא אל, ׁשהּוא מי ְִֵֶַַָָּכלֹומר:

ׁשּׁשמי  לי ּבמׁשה יׂשראל לאלהים מצינּו וכן יז). (שמות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ

אּלא  ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא נּסי", ה' ׁשמֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ"וּיקרא
ׁשל  ׁשבחֹו להזּכיר הּמזּבח ׁשם קרא הּנס ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו נּסי'. הּוא 'ה' ְְִִֵַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

'אל' ליעקב קראֹו יח)ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ודברי (מגילה , ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
לכּמה  מתחּלקים סלע", יפצץ "ּוכפּטיׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹּתֹורה

ּבאתי  מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ליּׁשב ואני  .טעמים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ß elqk c"i iying mei ß

ãì(à)á÷òéì äãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈§©«£®Ÿ
:õøàä úBðáa úBàøì¦§−¦§¬¨¨«¤

i"yx£‰‡ÏŒ˙a∑יציאתּה ׁשם על אּלא יעקב, ּבת ולא «≈»ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ
היתה, יצאנית היא ׁשאף "ּבתֿלאה", (ב"ר)נקראת: ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ל)ׁשּנאמר: לקראתֹו".(לעיל לאה הּמׁשל:("וּתצא מׁשלּו ועליה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכבּתּה .)ּכאּמּה, ְְִִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dl zegiy ihewl)

לקראתֹו לאה וּתצא א)ׁשּנאמר לד, ׁשל (רׁש"י זֹו יציאה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
להרּבֹות  ּומחּזרת מתאּוה "ׁשהיתה חּיּובי, ּדבר היתה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלאה

ׁשם)ׁשבטים" לׁשם (רׁש"י היתה ּדינה יציאת ׁשאף לֹומר, ויׁש . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּותכּונה  למּוטב. והחזרתן הארץ ּבנֹות קרּוב חּיּובית: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָמּטרה

יעקב ׁשהרי מּיעקב, ולא מּלאה ירׁשה ׁשּתעסק לאזֹו רצה ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

יכֹולה  ׁשהיתה אף מעׂשו, אֹותּה מנע ׁשּלכן ּכאּלּו, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּבפעּלֹות
למּוטב כג)להחזירֹו לב, לעיל ּבסֹופֹו(רׁש"י התּבּצעה זֹו ּומּטרה . ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

ּבבית  ׁשפחֹות ונעׂשּו ׁשכם ּבנֹות את ׁשבּו יעקב ּבני ּדבר: ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
למּוטב. חזרּו ואכן יעקב, ְְְְֲֵֵַָָָֹּבני

‡Ïכ  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó Ônz Ì˜‡Â«¬≈«»«¿¿»¿«¬ƒ√»≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈

ÚÈÏ˜·א  ˙„ÈÏÈ Èc ‰‡Ï ˙a ‰Èc ˙˜Ùe¿»«ƒ»«≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…
:‡Ú¯‡ ˙·a ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈ƒ¿««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå (ë)`l ©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥Ÿ
`N` ,l`xUi idl` iExw gAfOdW¤©¦§¥©¨¡Ÿ¥¦§¨¥¤¨
FOr `Ed KExA WFcTd didW mW lr©¥¤¨¨©¨¨¦
,qPd mW lr gAfOd mW `xw FliSdl§©¦¨¨¥©¦§¥©©¥©¥
`Ed KExA WFcTd lW FgaW zFidl¦§¦§¤©¨¨
in ,xnFlM ,gAfOd z`ixwA xMfp¦§¨¦§¦©©¦§¥©§©¦
inXW il midl` `Ed l` `EdW¤¥¡Ÿ¦¦¤§¦
FnW `xwIe dWnA Epivn oke .l`xUi¦§¨¥§¥¨¦§¤©¦§¨§

iQp 'd(e"h f"i zFnW)iExw gAfOdW `l , ¦¦§Ÿ¤©¦§¥©¨
gAfOd mW `xw qPd mW lr `N` ,'d¤¨©¥©¥¨¨¥©¦§¥©
,`Ed KExA WFcTd lW FgaW xiMfdl§©§¦¦§¤©¨¨

EWxC EpizFAxe .iQp `Ed 'd(.g"i dNbn) ¦¦§©¥¨§§¦¨

.l` awril F`xw `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨§¨§©£Ÿ¥
rlq uvFti WiHtM dxFYd ixace§¦§¥©¨§©¦§¥¤©
aXil ip`e minrh dOkl oiwNgzn¦§©§¦§©¨§¨¦©£¦§©¥
dPde .i"Xx oFWl df lM .iz`A FhEWR§¨¦¨¤§©¦§¦¥
,`xwn lW FhEWtA axd ixaC Ewcv̈§¦§¥¨©¦§¤¦§¨

mrh idieFloinipa Fl `xw mrhMoNdl) ¦¦©©§©©¨¨¦§¨¦§©¨

(g"i d"luxR xcB Ll `xwe ,(a"i g"p dirWi): §Ÿ¨§Ÿ¥¤¤§©§¨

òãå,oM l`xUiA dGd bdpOd iM §©¦©¦§¨©¤§¦§¨¥¥
l`d igaWA zFnXd E`xTIW¤¦¨§©¥§¦§¥¨¥

l`ixEv FnM(d"l 'b xAcOA)iCWixEv ,mW) §¦¥©¦§¨¦©¨¨

'`('eFxEv `Ed l`dW `xFTd ciBi iM ,¦©¦©¥¤¨¥
l` EpOr oke ,FxEv `Ed iCWe'f dirWi) §©©§¥¦¨¥§©§¨

(c"iEpwcv 'd giWOd mW oke ,b"k dinxi) §¥¥©¨¦©¦§¥¦§§¨

('edOW 'd milWExi mWe ,g"n l`wfgi) §¥§¨©¦¨¨§¤§¥

(d"l,mik`ln zFnWA EUri oke .§¥©£¦§©§¨¦
l`ixaB(f"h 'g l`IpC)l`kin ,(b"i 'i mW), ©§¦¥¨¦¥¦¨¥¨

iM mnWA EciBi mgM zNcB xEarA iM¦©£§ª©Ÿ¨©¦¦§¨¦
:EdFnM inE l`l dxEaBd©§¨¨¥¦¨

ìáàmcw idFlr gltE xn` qElwp` £¨ª§§¨©§©£¦¢¨
mrh didie .l`xUic `dl` l ¥̀¡¨¨§¦§¨¥§¦§¤©©

Floal dY` xga iM KxcM ,FA mrhM§©©§¤¤¦Ÿ¥©¨§¤
iXi('l 'k `"y)Fl wifgde ,('d e"h a"y)inl , ¦©§¤¡¦§¥

daixn(c"k 'k xAcOA)xn`i F` .`xwIe §¦¨©¦§¨Ÿ©©¦§¨
,l`xUi idl` l`mrheFlmrhM ¥¡Ÿ¥¦§¨¥§©©§©©

milcBd l` iN dkl`('d 'd dinxi)Kl , ¥§¨¦¤©§Ÿ¦¦§§¨¤
Lvx`n Ll('` a"i lirl): §¥©§§§¥

ìòåEpizFAx WxcnM `Ed zn`d KxC §©¤¤¨¡¤§¦§©©¥
dNbn zkQnA EpizFAx EWxCW¤¨§©¥§©¤¤§¦¨

(.g"i)`Ed KExA WFcTd F`xTW oiPn¦©¦¤§¨©¨¨
xn`PW ,l` awrilidl` l` Fl `xwIe §©£Ÿ¥¤¤¡©©¦§¨¥¡Ÿ¥

.l`xUilFcB cFq dGd oiprA Wie ¦§¨¥§¥¨¦§¨©¤¨
dAx ziW`xaA cFr EdExiMfd('g h"r) ¦§¦¦§¥¦©¨

Dl` dY` ,Fl xn` ,xg` oFWlA§¨©¥¨©©¨¡Ÿ©
Efnxi .mipFYgYA Dl` ip`e mipFilrÄ¤§¦©£¦¡Ÿ©©©§¦¦§§

oipET`W cinY mixnF` mdX dnllW §©¤¥§¦¨¦¤¦¦¤
dpEMde .cFaMd `QkA dwEwg awri©£Ÿ£¨§¦¥©¨§©©¨¨
.l`xUi ux`A dxFW dpikXdW¤©§¦¨¨§¤¤¦§¨¥

:oiai liMUOde` dxez §©©§¦¨¦
(à)mrhe.awril dcli xW` d`l zA §©©©¥¨£¤¨§¨§©£Ÿ



נה glyie zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy

(á)Nð éeçä øBîç-ïa íëL dúà àøiåõøàä àé ©©̧§Ÿ¹̈§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨¨®¤
:äpòéå dúà ákLiå dúà çwiå©¦©¬Ÿ¨²©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨

i"yx£d˙‡ ·kLiÂ∑ּכדרּכּה.‰pÚÈÂ∑ּכדרּכּה ע"ז)ׁשּלא .(יומא «ƒ¿«…»ְְַָ«¿«∆»ְְֶַָֹ

(â)äøòpä-úà áäàiå á÷òé-úa äðéãa BLôð ÷aãzå©¦§©´©§½§¦−̈©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£½̈
:äøòpä áì-ìò øaãéå©§©¥−©¥¬©©«£¨«

i"yx£‰¯Úp‰ ·ÏŒÏÚ∑ אני ּבזּבז, ממֹון ּכּמה קטּנה, ׂשדה ּבחלקת אבי 'ראי הּלב: על הּמתיּׁשבין ּדברים «≈««¬»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׂשדֹותיה' וכל העיר ותּקנה אּׂשיא. ְְְִִִֵֶֶַָָָָ

(ã)éì-ç÷ øîàì åéáà øBîç-ìà íëL øîàiå©Ÿ́¤§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²
:äMàì úàfä äcìiä-úà¤©©§¨¬©−Ÿ§¦¨«

(ä)eéä åéðáe Bzá äðéc-úà ànè ék òîL á÷òéå§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤¦¨´¦½¨¨²¨¬
:íàa-ãò á÷òé Løçäå äãOa eäð÷î-úà¤¦§¥−©¨¤®§¤«¡¦¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«

(å):Bzà øaãì á÷òé-ìà íëL-éáà øBîç àöiå©¥¥²£¬£¦«§¤−¤©«£®Ÿ§©¥−¦«

(æ)eávòúiå íòîLk äãOä-ïî eàa á÷òé éðáe§¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ§¨§½̈©¦§©§Æ
ìûøNéá äNò äìáð ék ãàî íäì øçiå íéLðàä̈«£¨¦½©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´§¨º̈¨¨´§¦§¨¥À

ì:äNòé àì ïëå á÷òé-úa-úà ákL ¦§©Æ¤©©«£½Ÿ§¥−¬Ÿ¥«¨¤«
i"yx£‰NÚÈ ‡Ï ÔÎÂ∑ ׁשהא הּבתּולֹות, את העריֹות לעּנֹות מן עצמן ּגדרּו .(ב"ר)הּמּבּול עלֿידיּמֹות ¿≈…≈»∆ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(ç)BLôð ä÷Lç éða íëL øîàì ízà øBîç øaãéå©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À¨«§¨³©§Æ
:äMàì Bì dúà àð eðz íëzáa§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«

i"yx£‰˜LÁ∑:חפצה »¿»ְָָ

¯a‡ב  ‰‡ÂÈÁ ¯BÓÁ ¯a ÌÎL d˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿∆«¬ƒ»»«»
:dÈÚÂ d˙È ·ÈÎLe d˙È ¯·„e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«»«¿ƒ»«¿«¿«

ÌÈÁ¯eג  ·˜ÚÈ ˙a ‰È„a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ««¿≈¿ƒ»««¬…¿≈
:‡zÓÏeÚ„ ‡aÏ ÏÚ ÏÈÏÓe ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»«ƒ«ƒ»¿∆¿»

ÈÏד  ·Ò ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ¯BÓÁÏ ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬¬ƒ¿≈»«ƒ
:ez‡Ï ‡„‰ ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»»»¿ƒ¿

·¯dzה  ‰Èc ˙È ·È‡Ò È¯‡ ÚÓL ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¬≈»≈»ƒ»¿«≈
·˜ÚÈ ˜È˙LÂ ‡Ï˜Áa È‰B˙È‚ ÌÚ BÂ‰ È‰B·e¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…

:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú«≈≈

ÚÈ˜·ו  ˙ÂÏ ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ ˜Ùe¿«¬¬ƒƒ¿∆¿««¬…
:dnÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ≈

eÚÓLז  „k ‡Ï˜Á ÔÓ elÚ ·˜ÚÈ È·e¿≈«¬…«ƒ«¿»«¿»
È¯‡ ‡„ÁÏ ÔB‰Ï ÛÈ˜˙e ‡i¯·b eÒÈÒ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒÀ¿«»¿≈¿«¬»¬≈
·˜ÚÈ ˙a ÌÚ ·kLÓÏ Ï‡¯NÈa „·Ú ‡Ï¿̃»»¬«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ««¬…

:‡„·Ú˙‡Ï ¯LÎ ‡Ï ÔÎÂ¿≈»»«¿ƒ¿¬»»

È¯aח  ÌÎL ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ¯BÓÁ ÏÈlÓe«ƒ¬ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ
dÏ d˙È ÔÚÎ e·‰ ÔBÎz¯·a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿»¿«»«≈

:ez‡Ï¿ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

iele oFrnW zFg` `idW xnFl©¤¦£¦§§¥¦
xiMfde .Dznwp minwFpe mi`Pwnd©§©§¦§§¦¦§¨¨§¦§¦

,awril dcli xW`E`Pw mig`d lM iM £¤¨§¨§©£Ÿ¦¨¨©¦¦§
:DAa dxez ¨

,ákLiå .äpòéå dúà ákLiå (á)©¦§©Ÿ¨©§©¤¨©¦§©
.DMxcM,dPrieDMxcM `NWx"a) §©§¨©§©¤¨¤Ÿ§©§¨

('d 'tmdxa` iAx la` .i"Xx oFWl ,§©¦£¨©¦©§¨¨
xn`,dPrieoi`e .dlEzA DzFid xEarA ¨©©§©¤¨©£¡¨§¨§¥

,iEPr `xTY DqpF`A d`iA lM iM ,KxvŸ¤¦¨¦¨§§¨¦¨¥¦
DziPr xW` zgY DA xOrzz `l oke§¥Ÿ¦§©¥¨©©£¤¦¦¨

(c"i `"k mixaC)znYe EPr iWbNR z`e oke , §¨¦§¥§¤¦©§¦¦©¨Ÿ
('d 'k mihtFW)dzid iM aEzMd ciBie . §¦§©¦©¨¦¨§¨

,ux`d `iUpl ziSxzp `le dqEp £̀¨§Ÿ¦§©¥¦§¦¨¨¤
:DgaWA xRqlb dxez §©¥§¦§¨

.äNòé àì ïëå (æ)zFlEzAd zFPrl §¥Ÿ¥¨¤§©©§
zFixrd on onvr ExcB zFO`dW¤¨ª¨§©§¨¦¨£¨
iYrci `le .i"Xx oFWl lEAOd ipRn¦§¥©©§©¦§Ÿ¨©§¦
zFixrA mitEhW miprpMd iM ,df¤¦©§©£¦§¦¨£¨
lM z` iM :aizkC ,xEkGaE dndAaE©§¥¨©¨¦§¦¦¤¨
xW` ux`d iWp` EUr l`d zFarFYd©¥¨¥¨©§¥¨¨¤£¤

.xFCd FzF`A odA Eligzd `le ,mkiptl¦§¥¤§Ÿ¦§¦¨¤§©
oR mi`xi Eid wgvie mdxa` iniaE¦¥©§¨¨§¦§¨¨§¥¦¤

la` .mdiWp zgwl ozF` Ebxdioke ©©§¨¨©©§¥¤£¨§¥
.dUri `l,l`xUiA mr KWnpdlap iM Ÿ¥¨¤¦§¨¦§¦§¨¥¦§¨¨

dUri `l oke l`xUia dUrlr .mdA ¨¨§¦§¨¥§¥Ÿ¥¨¤¨¤©
xn` oM,l`xUiaoiA dlap dPpi` iM ¥¨©§¦§¨¥¦¥¤¨§¨¨¥

xn` qElwp`e .miprpMdxWk `l ©§©£¦§ª§§¨©¨§©
KklE ,xEq` `EdW xnFl ,`carz`l§¦§£¨¨©¤¨§¨

:l`xUiA dlap `idg dxez ¦§¨¨§¦§¨¥
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(è)eðéúða-úàå eðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤§Ÿ¥−
:íëì eç÷z¦§¬¨¤«

(é)äeøçñe eáL íëéðôì äéäz õøàäå eáLz eðzàå§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨
:da eæçàäå§¥¨«£−¨«

(àé)ïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−
:ïzà éìà eøîàz øLàå íëéðéòa§¥«¥¤®©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«

(áé)øLàk äðzàå ïzîe øäî ãàî éìò eaøä©§¸¨©³§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬
äøòpä-úà éì-eðúe éìà eøîàz:äMàì «Ÿ§−¥¨®§¦¬¤©©«£−̈§¦¨«

i"yx£¯‰Ó∑רבה)ּכתּבה .(בראשית …«ְָֻ

(âé)åéáà øBîç-úàå íëL-úà á÷òé-éðá eðòiå©©«£¸§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²
:íúçà äðéc úà ànè øLà eøaãéå äîøîa§¦§−̈©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«

i"yx£‰Ó¯Óa∑ ּבחכמה.‡nË ¯L‡∑ אחֹותם ּדינה את טּמא ׁשהרי רמּיה, היתה ׁשּלא אֹומר .(ב"ר)הּכתּוב ¿ƒ¿»ְְָָ¬∆ƒ≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ÈÂ˙ט  ‡Ï Ôezz ÔBÎÈ˙a ‡a ÔezÁ˙˙Â¿ƒ¿«¿»»¿»≈ƒ¿»»¿»
:ÔBÎÏ Ôe·qz ‡˙a¿»»»ƒ¿¿

e·Èzי  ÔBÎÈÓ„˜ È‰z ‡Ú¯‡Â Ôe·˙z ‡nÚÂ¿ƒ»»≈¿¿«¿»¿≈√»≈ƒ
:da eÈÒÁ‡Â ‡˙¯BÁÒ d· e„È·ÚÂ¿ƒƒ«¿¿»¿«¬ƒ«

‡ÁkLיא  ‡‰Á‡Ïe ‡‰e·‡Ï ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬»¿«»»«¿«
:Ôz‡ ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„Â ÔBÎÈÈÚa ÔÈÓÁ«̄¬ƒ¿≈≈¿ƒ≈¿ƒ∆≈

Ôz‡Âיב  ÔzÓe ÔÈ¯‰BÓ ‡„ÁÏ ÈÏÚ BbÒ‡«¿¬««¬»¬ƒ«¿»¿∆≈
‡zÓÏeÚ ˙È ÈÏ e·‰Â ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„ ‡Ók¿»ƒ≈¿ƒ¿»ƒ»∆¿»

:ez‡Ï¿ƒ¿

BÓÁ¯יג  ˙ÈÂ ÌÎL ˙È ·˜ÚÈ È· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈«¬…»¿∆¿»¬
‰Èc ˙È ·‡Ò Èc eÏÈlÓe ‡˙ÓÎÁa È‰e·‡¬ƒ¿»¿»»«ƒƒ»≈»ƒ»

:ÔB‰˙Á‡¬»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áé),øäî .ïzîe øäî`EdW ,dAzM Ÿ©©¨Ÿ©§ª¨¤
aizkcM ,dlEzAl oYPd xaCd©¨¨©¦¨©§¨§¦§¦

(f"h a"k zFnW)mde ,zlEzAd xdnM §§Ÿ©©§Ÿ§¥
zFlEzAl miglFW mixEgAdW zFpFlaq¦§¤©©¦§¦©§

.ozF` E`Vi xW`M,oYnEF` zFpCbn ©£¤¦§¨©¨¦§¨
ziW`xaaE .dig`lE dia`l adfe sqM¤¤§¨¨§¨¦¨§©¤¨¦§¥¦

dAx('f 't)Exn`,xdn,oEp`xR,oYn`xR ©¨¨§Ÿ©§¨©¨¤¤
oFWlA bFln iqkpe dAzM mde ,oEpxR§¨§¥§ª¨§¦§¥§¦§
FNXn `Ed Dl oYIW xnFlM ,inlWExi§©§¦§©¤¦¥¨¦¤
,dia` ziA iqkpM DNW EidIW miqkp§¨¦¤¦§¤¨§¦§¥¥¨¦¨

:bFln iqkpM Flv` Eidie§¦§¤§§¦§¥§
íòèåFl DzF` EpYIW icM dGd qEIRd §©©©¦©¤§¥¤¦§¨

`l dxrPd iM ,oFvxA dX`l§¦¨§¨¦©©£¨Ÿ
dkFaE zwrFve eil` dSxzn dzid̈§¨¦§©¨¥¨§¤¤¨

mrh dfe .cinY,dxrPd al lr xAcie ¨¦§¤©©©§©¥©¥©©£¨
xn` KklEz`Gd dClId z` il gw §¨¨©©¦¤©©§¨©Ÿ

,dX`l`le FciaE FziaA `id xaMW §¦¨¤§¨¦§¥§¨§Ÿ
Ki`e ,ux`d `iUp `Ed iM dig`n `xii¦¨¥©¤¨¦§¦¨¨¤§¥

.FziAn D`ivFdl EPOn dElfbi¦§§¨¦¤§¦¨¦¥
÷LçäådxrPd dzid iM mkWl lFcBd §©¥¤©¨¦§¤¦¨§¨©©£¨

xRq `l la` ,c`n x`Y zti§©Ÿ©§Ÿ£¨Ÿ¦¥
dxUA dUr xW`M DitiA aEzMd©¨§¨§¨©£¤¨¨§¨¨
xiMfdl dvxi `l iM ,lgxaE dwaxaE§¦§¨§¨¥¦Ÿ¦§¤§©§¦
,oFr lFWknl dil` FzFidA Ditï§¨¦§¥¤¨§¦§¨
.FfA `le aEzMd xAC zFwiCSd gaWaE§¤©©©¦¦¥©¨§Ÿ§

:ok ixg` DA dUrP dn xiMfd `l oke§¥Ÿ¦§¦©©£¨¨©£¥¥
ìòådig` mr dcnr hWRd KxC §©¤¤©§¨¨§¨¦©¤¨

dzid iM ,zEIg zEpnl`A dxExv§¨§©§§©¦¨§¨
aizkcM ,mdipirA d`nh`Oh xW` §¥¨§¥¥¤§¦§¦£¤¦¥

.mzFg` `piC z`DA Ewlgp EpizFAxe ¥¦¨£¨§©¥¤§§¨
(`"i 't x"a)Dlhp xnF`d ixaC aFxTde .§©¨¦§¥¨¥§¨¨

FnM `Ede ,orpM ux`A DxawE oFrnW¦§§¨¨§¤¤§©©§§
dpnl`M FziaA FOr dzid iM ,Epxn`W¤¨©§¦¨§¨¦§¥§©§¨¨
dzn mWe mixvnl mdOr dcxie§¨§¨¦¨¤§¦§©¦§¨¥¨
cr drEci DzxEawE .ux`A dxAwpe§¦§§¨¨¨¤§¨¨§¨©
mr l`Ax` xirA `ide dlAwA mFId©§©¨¨§¦¨¦©§¥¦
dlrd iM okYie .ilAx`d i`Yp xaw¤¤¦©¨©§¥¦§¦¨¥¦¤¡¨
F` ,dilr FlngA dizFnvr oFrnW¦§©§¤¨§¨§¨¤¨
dig` zFnvr mr l`xUi mzF` ElrdW¤¤¡¨¦§¨¥¦©§©¤¨

EpizFAx ExiMfdW FnM ,mihaXd lMx"a) ¨©§¨¦§¤¦§¦©¥
(`"i 'w:bi dxez

úàå íëL úà á÷òé éðá eðòiå (âé)©©£§¥©£Ÿ¤§¤§¤
.äîøîa åéáà øBîçxFng dPd £¨¦§¦§¨¦¥£

la` ,ExAC dig` l`e dia` l` mkWE§¤¤¨¦¨§¤©¤¨¦§£¨
ExAci eipA iM ,xaC mzF` dpr `l owGd©¨¥Ÿ¨¨¨¨¨¦¨¨§©§
xEarA iM ,FcFakl dGd oiprA FnFwnA¦§¨¦§¨©¤¦§¦©£
Evxi `l oFlwl mdl xaCd zFid¡©¨¨¨¤§¨Ÿ¦§

:llM FA xAcl eiR gYtIW¤¦§©¦§©¥§¨
LéåiM d`xp xaCdW ,dl`W o`M §¥¨§¥¨¤©¨¨¦§¨¦

iM ,Epr FzvraE dia` oFvxA¦§¨¦¨©£¨¨¦

iM mprn rcFId `Ede ,Eid eiptl§¨¨¨§©¥©©£¨¦
,cFre .qrM dOl oM m`e ,ExAci dnxnA§¦§¨§©¥§¦¥¨¨¨©§
FYA `iVdl FpFvx didIW okYi `NW¤Ÿ¦¨¥¤¦§¤§§©¦¦
lM dPde .DzF` `Oh xW` iprpMl©§©£¦£¤¦¥¨§¦¥¨
,dnxnA dGd dprOd Epr mig`d̈©¦¨©©£¤©¤§¦§¨
a`de ,dyrOd EUr mCal iele oFrnWe§¦§§¥¦§©¨¨©©£¤§¨¨

:mCal mdl mR` xx`̈©©¨¨¤§©¨
äáeLzäåmxn`A dzid dnxOd iM §©§¨¦©¦§¨¨§¨§¨§¨

mdl lFOdliM ,xkf lM §¦¨¤¨¨¨¦
m`e ,xird ipA oM EUri `NW EaWg̈§¤Ÿ©£¥§¥¨¦§¦
mNM Eidie m`iUpl ErnWi ilE`©¦§§¦§¦¨§¦§ª¨
mzFidA iWilXd mFIA E`Fai milFOp¦¦¨©©§¦¦¦§¨
,mkW ziAn mYA z` EgTie mia`FM£¦§¦§¤¦¨¦¥§¤
,mdia` zEWxaE mig`d lM zvr z`fe§Ÿ£©¨¨©¦¦§£¦¤
Ebxde mdn mwPdl Evx iele oFrnWe§¦§§¥¦¨§¦¨¥¥¤§¨§

:xird iWp` lM̈©§¥¨¦
ïëzéåmR` xx`W awril qrMd didW §¦¨¥¤¨¨©©©§©£Ÿ¤¨©©¨

`l xW` xird iWp` EbxdW lr©¤¨§©§¥¨¦£¤Ÿ
mkW EbxdIW mdl iE`xde ,Fl E`hg̈§§¨¨¨¤¤©©§§¤

.FCalaEzMd xn`X dn Edfeipa EprIe §©§¤©¤¨©©¨©©£§¥
dnxnA eia` xFng z`e mkW z` awri©£Ÿ¤§¤§¤£¨¦§¦§¨

,mzg` dpiC z` `Oh xW` ExAcieiM ©§©¥£¤¦¥¥¦¨£Ÿ¨¦
xEarA dnxnA Fl xAcl EniMqd mNMª¨¦§¦§©¥§¦§¨©£

:mdl dUrW dlaPd©§¨¨¤¨¨¨¤
íéaøåawri ipA EUr Ki`e ,El`Wi §©¦¦§£§¥¨§¥©£Ÿ



נז glyie zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy

(ãé)äfä øácä úBNòì ìëeð àì íäéìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½
ätøç-ék äìøò Bì-øLà Léàì eðúçà-úà úúì̈¥Æ¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬

:eðì àåä¦−¨«
i"yx£‡Â‰ ‰t¯Á∑.'ערל 'ּבן אֹו אּתה', 'ערל לֹו: אֹומר הּוא חברֹו לחרף הּבא אצלנּו, הּוא ּפסּול ׁשמץ ∆¿»ƒְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּגּדּוף  מקֹום, ּבכל ."חרּפה", ְְִֶָָָ

(åè)ìnäì eðîë eéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà©§−Ÿ¥´¨¤®¦ µ¦«§´¨½Ÿ§¦¬Ÿ
:øëæ-ìk íëì̈¤−¨¨¨«

Ób˙t‡יד  „aÚÓÏ Ïek ‡Ï ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿»»
‡˙Ï¯Ú dÈÏŒÈc ¯·‚Ï ‡˙Á‡ ˙È ÔzÓÏ ÔÈ„‰»≈¿ƒ«»¬»»»ƒ¿«ƒ≈»¿¿»

:‡Ï ‡È‰ ‡„eqÁ È¯‡¬≈ƒ»ƒ»»

˙Âk‡טו  ÔBÂ‰z Ì‡ ÔBÎÏ Òt˙ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ∆¡¿»»»
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«¿»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.iwp mC KRWl dGd dUrOd miwiCSd©©¦¦©©£¤©¤¦§Ÿ¨¨¦
mihtFW xtqA aiWd axdezFkld m"Anx) §¨©¥¦§¥¤§¦©§©¦§

(h"d c"it miklnlr miEvn gp ipAW xn`e §¨¦§¨©¤§¥Ÿ©§ª¦©
KlR lkA oipIC aiWFdl `Ede ,mipiCd©¦¦§§¦©¨¦§¨¤¤
gp oaE ,odNW zFevn WWA oEcl Kltë¤¤¨§¥¦§¤¨¤¤Ÿ©
.siqA bxdp `Ed odn zg` lr xarW¤¨©©©©¥¤¤¡©§©¦
`le odn zg` lr xarW cg` d`ẍ¨¤¨¤¨©©©©¥¤§Ÿ
bxdi d`Fxd df ixd Fbxdl EdEpC̈§¨§£¥¤¨¤¥¨¥
mkW ilrA lM EaIgzp df ipRnE .siqA§©¦¦§¥¤¦§©§¨©£¥§¤
Ercie E`x ode ,lfB mkW ixdW dbixd£¦¨¤£¥§¤¨©§¥¨§¨§

:EdEpC `le§Ÿ¨
ïéàåm`W ,ipirA mipFkp ElNd mixaC §¥§¨¦©¨§¦§¥©¤¦

zFidl aIg Epia` awri did oM¥¨¨©£Ÿ¨¦©¨¦§
mdn cgR m`e ,mzzinA dkFfe mcFw¥§¤§¦¨¨§¦¨©¥¤
xg` mR` xx`e eipA lr qrM dOl̈¨¨©©¨¨§¨©©¨©©
mwNge mzF` Wpre ,miPnf dOM©¨§©¦§¨©¨§¦§¨
devn EUre Ekf md `lde ,mvitde¤¡¦¨©£Ÿ¥¨§¨¦§¨

:mliSde midl`A EghaE¨§¥Ÿ¦§¦¦¨
ìòåraWA gp ipal EpOW oipiCd iYrC §©©§¦©¦¦¤¨¦§¥Ÿ©§¤©

oipIC aiWFdl mpi` mdNW zFvn¦§¤¨¤¥¨§¦©¨¦
mzF` dEv la` ,calA Klte KlR lkA§¨¤¤¨¤¤¦§©£¨¦¨¨
xikU xkUE wWre d`pF`e dapB ipicA§¦¥§¥¨§¨¨§¤§©¨¦
zFa`e dYtnE qpF`e mixnFXd ipice§¦¥©§¦§¥§©¤©£
deFle deln ipice FxagA laFge oiwifp§¦¦§¥©£¥§¦¥©§¤§¤
oiprM .odA `vFIke xMnnE gTn ipice§¦¥¤©¦§¨§©¥¨¤§¦§©
odilr bxdpe ,l`xUi EEhvPW oipiCd©¦¦¤¦§©¦§¨¥§¤¡©£¥¤
lW FYA dYtE qp` F` wWre apB m ¦̀¨©§¨©¨©¦¨¦¤
FA lAge FWicB wilcdW F` Fxag£¥¤¦§¦¨¦§¦¥

:odA `vFIke§©¥¨¤
ììkîeoipIC EaiWFIW z`Gd devOd ¦§©©¦§¨©Ÿ¤¦©¨¦

,l`xUiM xire xir lkA mB©§¨¦¨¦§¦§¨¥
evn FGW ,oibxdp opi` ok EUr `l m`ez §¦Ÿ¨¥¥¨¤¡¨¦¤¦§©

Exn` `le ,mdA dUr(.f"p oixcdpq)`N` £¥¨¤§Ÿ¨§©§¤§¦¤¨
`le ,ozzin `id Ff odNW dxdf ©̀§¨¨¤¨¤¦¦¨¨§Ÿ
oke ,e`lA dripOd `N` dxdf` `xTY¦¨¥©§¨¨¤¨©§¦¨§¨§¥

oixcdpqA `xnBd KxC(:h"p): ¤¤©§¨¨§©§¤§¦

éîìLeøéáedHd ,gp lW oipicA Exn` ¦©§¦¨§§¦¦¤Ÿ©¦¨
cgW gwl ,bxdp FpiC¦¤¡©¨©Ÿ©
dY`W oiC lM ,l`xUi ipicA .bxdp¤¡©§¦¥¦§¨¥¨¦¤©¨
i`Xx dY` i` EPOn mlW dY`W rcFi¥©¤©¨¨¥¦¤¦©¨©©
i`W rcFi dY`W lke ,EPOn gxal¦§Ÿ©¦¤§¨¤©¨¥©¤¦
gxal i`Xx dY` EPOn mlW dY ©̀¨¨¥¦¤©¨©©¦§Ÿ©
dY`W iR lr s` mdipicA la` ,EPOn¦¤£¨§¦¥¤©©¦¤©¨
i`Xx dY` EPOn mlW dY`W rcFi©¤©¨¨¥¦¤©¨©©

:EPOn gxal¦§Ÿ©¦¤
äàøðxn`l iFBd i`XxW o`Mn ¦§¤¦¨¤©©©Ÿ©

,mkl wwfp ipi` oiCd ilral§©£¥©¦¥¦¦§¨¨¤
ExEbz `l l`xUiA `id ztqFY iM¦¤¤¦§¦§¨¥Ÿ¨

Wi` ipRn(f"i '` mixaC)LixaC qipkY l` , ¦§¥¦§¨¦©©§¦§¨¤
Wi` ipRn(:'e oixcdpq)`NW oMW lke , ¦§¥¦©§¤§¦§¨¤¥¤Ÿ

xhFW oivw Fnvr dUri `NWM bxdi¥¨¥§¤Ÿ©£¤©§¨¦¥
:eipFc` z` hRWl lWFnE¥¦§Ÿ¤£¨

äîeiWp` ike ,aEIg axd odA WTai ©§©¥¨¤¨©¦§¦©§¥
icaFr `l oinnr draW lke mkW§¤§¨¦§¨£¨¦Ÿ§¥
lM miUFre zFixr dNbnE dxf dcFar£¨¨¨§©¤£¨§¦¨
odilr gev aEzMde ,Eid mXd zFarFY£©¥¨§©¨¨©£¥¤

zFnFwn dOkA('a a"i mixaC)mixdd lr §©¨§§¨¦©¤¨¦
oprx ur lM zgze zFraBd lre minxd̈¨¦§©©§¨§©©¨¥©£¨

'Eke zFUrl cnlz `l ,'Eke('h g"i mW), §Ÿ¦§©©£§¨

l`d zarFYd lM z` iM zFixr iENbaE§¦£¨¦¤¨©¥Ÿ¨¥
'Eke EUr(f"k g"i `xwIe)xaCd oi`W `N` , ¨§©¦§¨¤¨¤¥©¨¨

:oiCd mdA zFUrl eipaE awril xEqn̈§©£Ÿ¨¨©£¨¤©¦
ìáàxEarA ,awri ipA iM ,mkW oipr £¨¦§©§¤¦§¥©£Ÿ©£

mnce mirWx mkW iWp` EidW¤¨©§¥§¤§¨¦§¨¨
mdn mwPdl Evx miOM mdl aEWg̈¨¤©©¦¨§¦¨¥¥¤
iWp` lke KlOd Ebxde ,znwFp axgA§¤¤¤¤§¨§©¤¤§¨©§¥
,FYrnWn l` mixqe ,md eicar iM Fxir¦¦£¨¨¥§¨¦¤¦§©§

oi`eaWgp ElFOp xW` zixAd §¥©§¦£¤¦¤§¨
sipgdl did iM dnE`nl mdipirA§¥¥¤¦§¨¦¨¨§©£¦
iM o`kA mdl xn` awrie ,mdipFc`l©£¥¤§©£Ÿ¨©¨¤§¨¦
izF` mYxkr xn`PW dpMqA EdE`iad¥¦§©¨¨¤¤¡©£©§¤¦

EUr iM mR` xx` mWe ,ipWi`adl§©§¦¥¦§¨¨©©¨¦¨
mdl Exn`W ,xird iWp`l qng̈¨§©§¥¨¦¤¨§¨¤

FcnrnAmrl Epiide mkY` EpaWie §©£¨§¨©§¦§¤§¨¦§©
,cg`EhraE mdA mixgFA Eid mde ¤¨§¥¨£¦¨¤¨£

Ebxde 'd l` EaEWi ilE`e ,mxEAcA§¦¨§©¨¤§¨§
.llM mdl Erxd `l iM ,mPg mzF`¨¦¨¦Ÿ¥¥¨¤§¨

mdizxkn qng ilM xn`W EdfeoNdl) §¤¤¨©§¥¨¨§¥Ÿ¥¤§©¨

('d h"n:
íàå"awri ipA zFngln" xtqA oin`p §¦©£¦§¥¤¦§£§¥©£Ÿ

(xWId xtq `Ed)mdia` cgR mdl `A ¥¤©¨¨¨¨¤©©£¦¤
WlW mdOr EUre mkW ipkW Etq`p iM¦¤¤§§¥¥§¤§¨¦¨¤¨
xbgW mdia` ilEle ,zFlFcB zFngln¦§¨§§¥£¦¤¤¨©
Eid mA mglpe FYngln ilM `Ed mB©§¥¦§©§§¦§©¨¨
.`Edd xtQA xRqi xW`M ,dpMqA§©¨¨©£¤§©¥©¥¤©

EpizFAxe('i 't x"a)wEqRA dGn ExiMfd §©¥¦§¦¦¤©¨
iAxgA ixn`d cIn iYgwl xW £̀¤¨©§¦¦©¨¡Ÿ¦§©§¦

iYWwaE(a"k g"n oNdl)lM EqPMzp Exn` , §©§¦§©¨¨§¦§©§¨
awri xbg ,mdl bECfdl mdizFaiaq§¦¥¤§¦§©¥¨¤¨©©£Ÿ
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:dnglOAci dxez ©¦§¨¨



glyieנח zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÎÏ ˙B‡∑ לׁשֹון:נתרּצה יב)לכם, ב הּכהנים"(מלכים נּמֹול ∑ÏBn‰Ï.)ּביהֹוידע ("וּיאֹותּו אינֹולהיֹות , ≈»∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒְִִֵ

לׁשֹון  אּלא לפעל, .להּפעל לׁשֹון ְְְְִִֵֶָָֹ

(æè)eðì-çwð íëéúða-úàå íëì eðéúða-úà epúðå§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ¨¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©¨®
:ãçà íòì eðééäå íëzà eðáLéå§¨©´§¦§¤½§¨¦−§©¬¤¨«

i"yx£ep˙Â∑ מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת, ׁשנּיה נּו"ן ¿»«ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָֻ
'ונתננּו' נּוני "ן: ׁשּתי ŒÁw.ּבמקֹום ÌÎÈ˙aŒ˙‡Â ְְְְִִֵַָ¿∆¿…≈∆ƒ«

eÏ∑ ליעקב חמֹור ׁשאמר ּבּתנאי מֹוצא אּתה »ְְֲֲֵֶַַַַַָָֹ
ּבבני  החׁשיבּות ׁשּתלּו לחמֹור, יעקב ּבני ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹּובתׁשּובת
ּובנֹותיהם  להם, ׁשּיבחרּו את ׁשכם ּבנֹות ליּקח ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹיעקב

ּבנֹותינּו", את "ונתּנּו ּדכתיב: ּדעּתם, לפי להם, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָיּתנּו
אׁשר  ּככל לנּו", נּקח ּבנֹותיכם "ואת ּדעּתנּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹלפי

ּב ּוׁשכם חמֹור ּוכׁשּדּברּו עירם נחּפץ. יֹוׁשבי אל נֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ
ואת  לנׁשים, לנּו נּקח ּבנֹותם "את הּדברים: ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָהפכּו

להּמֹול  ׁשּיאֹותּו לרּצֹותם, ּכדי להם", נּתן .ּבנֹותינּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ

(æé)eðza-úà eðç÷ìå ìBnäì eðéìà eòîLú àì-íàå§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−§¦®§¨©¬§¤¦¥−
:eðëìäå§¨¨«§

(çé)íëL éðéòáe øBîç éðéòa íäéøáã eáèéiå©¦«§¬¦§¥¤−§¥¥´£®§¥¥−§¤¬
:øBîç-ïa¤£«

(èé)-úáa õôç ék øácä úBNòì øòpä øçà-àìå§«Ÿ¥©³©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−§©
:åéáà úéa ìkî ãaëð àeäå á÷òé©«£®Ÿ§´¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«

(ë)eøaãéå íøéò øòL-ìà Bða íëLe øBîç àáiå©¨¬Ÿ£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²
:øîàì íøéò éLðà-ìà¤©§¥¬¦−̈¥«Ÿ

(àë)õøàá eáLéå eðzà íä íéîìL älàä íéLðàä̈«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ
íäéðôì íéãé-úáçø äpä õøàäå dúà eøçñéå§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®
:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwð íúða-úà¤§Ÿ¨Æ¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«

i"yx£ÌÈÓÏL∑ ׁשלם ּובלב ‰p‰.ּבׁשלֹום ı¯‡‰Â ¿≈ƒְְֵֵָָ¿»»∆ƒ≈
ÌÈ„ÈŒ˙·Á¯∑:ּכלֹומר ּווּתרנית, רחבה ׁשּידֹו ּכאדם «¬«»«ƒְְְְִֶַַָָָָָָ

ואין  לכאן ּבאה הרּבה ּפרקמטיא ּכלּום, ּתפסידּו ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָאל
קֹונים  .לּה ִָ

(áë)ì íéLðàä eðì eúàé úàæa-Càeðzà úáL ©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈
näa ãçà íòì úBéäìíä øLàk øëæ-ìk eðì ìB ¦«§−§©´¤¨®§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬

:íéìnð¦Ÿ¦«
i"yx£ÏBn‰a∑ נּמֹול .ּבהיֹות ¿ƒְִִ

q·טז  ÔBÎÈ˙a ˙ÈÂ ÔBÎÏ ‡˙a ˙È ÔzÂ¿ƒ≈»¿»»»¿¿»¿»≈ƒ«
:„Á ‡nÚÏ È‰Â ÔBÎnÚ ·ezÂ ‡Ï»»¿ƒƒ¿¿≈≈¿«»»

È˙יז  ¯a„e ¯Ê‚ÓÏ ‡pÓ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»¿«≈»
:ÏÈÊÂ ‡z¯a¿«»»¿≈≈

ÈÈÚ·eיח  ¯BÓÁ ÈÈÚa ÔB‰ÈÓb˙Ù e¯ÙLe¿»ƒ¿»≈¿≈≈¬¿≈≈
:¯BÓÁ ¯a ÌÎL¿∆«¬

‡¯Èיט  ‡Ó‚˙t „aÚÓÏ ‡ÓÈÏeÚ ¯ÁB‡ ‡ÏÂ¿»«≈»¿∆¿«ƒ¿»»¬≈
˙Èa ÏkÓ ¯ÈwÈ ‡e‰Â ·˜ÚÈ ˙·a ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ¿««¬…¿«ƒƒ…≈

:È‰e·‡¬ƒ

˜¯ÔB‰zכ  Ú¯˙Ï d¯a ÌÎLe ¯BÓÁ ‡˙‡Â«¬»¬¿∆¿≈ƒ¿««¿¿
:¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ ÈL‡ ÌÚ eÏÈlÓe«ƒƒ¬»≈«¿¿¿≈»

Ôe·È˙ÈÂכא  ‡nÚ Ôe‡ ÔÈÓÏL ÔÈl‡‰ ‡i¯·bÀ¿«»»ƒ≈»¿ƒƒƒ»»ƒƒ
‡‰ ‡Ú¯‡Â ‡˙¯BÁÒ da Ôe„aÚÈÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿»¿«¿»»
‡Ï ·q ÔB‰È˙a ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈ„È ˙eÈ˙Ù¿»¿ƒ√»≈»¿»≈ƒ«»»

:ÔB‰Ï Ôz ‡˙a ˙ÈÂ ÔÈLÏƒ¿ƒ¿»¿»»»ƒ≈¿

zÓÏ·כב  ‡È¯·e‚ ‡Ï ÔeÒÙzÈ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ»¿»»¿«»¿ƒ«
Ïk ‡Ï ¯Ê‚ÓÏ „Á ‡nÚÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡nÚƒ»»¿≈¬≈¿«»«¿ƒ¿«»»»

:ÔÈ¯ÈÊb Ôe‡ Èc ‡Ók ‡¯eÎc¿»¿»ƒƒ¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.eðzà íä íéîìL (àë)iWp` Eid §¥¦¥¦¨¨©§¥
mi`pFU EidW miaWFg xird̈¦§¦¤¨§¦
mdl xgIe miavr mzF` E`x iM mzF`¨¦¨¨£¥¦©¦©¨¤

mipzFpe mdn mixnWp Eid ilE`e .c`n§Ÿ§©¨¦§¨¦¥¤§§¦
dOd mixFAB iM ,mizlcE gixA mxirA§¦¨¨¦©§¨©¦¦¦¦¥¨
mdl Exn` dYre ,dnglnl lig iWp`e§©§¥©¦§¦§¨¨§©¨¨§¨¤

alA iM mdn EwgxzY l`e EcgtY l ©̀§©£§©¦§©£¥¤¦§¥
:EpY` md mlWak dxez ¨¥¥¦¨



נט glyie zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy

(âë)Cà íä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®©µ
:eðzà eáLéå íäì äúBàð¥´¨¨¤½§¥«§−¦¨«

i"yx£Ì‰Ï ‰˙B‡ C‡∑יׁשבּו ועלֿידיֿכן זה, .אּתנּולדבר «≈»»∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)øòL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©
:Bøéò øòL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå Bøéò¦®©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«

(äë)eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´
Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL á÷òé-éðá-éðL§¥«§¥«Â©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½

:øëæ-ìk eâøäiå çèa øéòä-ìò eàáiå©¨¬Ÿ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«
i"yx£·˜ÚÈŒÈ·ŒÈL∑ ואףֿעלּֿפיֿכן היּו, ּבניו ¿≈¿≈«¬…ְִֵַַָָָ

אנׁשים  ּכׁשאר ולוי ׁשמעֹון עצמן ּבניו,ׁשאינםנהגּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
הימּנּו עצה נטלּו „È‰.(ב"ר)ׁשּלא ÈÁ‡∑ לפי ְֵֵֶֶָָֹ¬≈ƒ»ְִ

עליה  עצמן אחיה ,ׁשּמסרּו ׁשהיּו∑ÁËa.נקראּו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָ∆«ֶָ
ּכחֹו על היּו ּבטּוחים אּגדה: ּומדרׁש ׁשל ּכֹואבים. ְְֲִִִֶַַַָָָֹ

.(ב"ר)זקן  ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqw 'r a"g 'ycew zexb`' itÎlr)

`weC oFrnXn - devn xA©¦§¨¦¦§©§¨

ּדינה  אחי ולוי ׁשמעֹון יעקב ּבני ׁשני "וּיקחּו ּכתּוב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבפרׁשתנּו
חרּבֹו" כה)איׁש .(לד, ְִַ

י"ג  ּבן ׁשל החּיּוב - ּבר־מצוה ּדין ילפינן ׁשּמּכאן ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָוידּוע
איׁש קרּוי ׁשּיהיה הּתֹורה ּבכל מצינּו "ׁשּלא הּמצֹות, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּבקּיּום
איׁש, הּכתּוב ׁשּקראֹו מצינּו י"ג ּבבן אבל י"ג, מּבן ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָּבפחֹות
- חרּבֹו' איׁש ולוי ׁשמעֹון יעקב ּבני ׁשני 'וּיקחּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַֹּכדכתיב

הוּו" ׁשנה י"ג ּבני ׁשעּתא ּבההיא ולוי ׁשמעֹון (רש"י ּוגמירי: ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
ב) כט, .נזיר

לדקּדק  יׁש - הּתֹורה עניני ּבכל הּדּיּוק ּגֹודל הּידּוע ּפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
ּדוקא  ּבר־מצוה ּדין ׁשּנלמד ּככה ה' עׂשה לּמה דידן, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּבנידֹון
זה  ּדין ׁשּנלמד מכּון יֹותר היה ולכאֹורה (ולוי), ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּׁשמעֹון

י־ּה. לׁשבטי הראׁשֹון יׂשראל", "ּבכֹור ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָמראּובן
חסידּות ּבספרי מבֹואר ּדהּנה ּבזה, לֹומר אור'ויׁש 'תורה (ראה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

ועוד) ויחי, פרשת 'ראּובן'ריש ּבין הרּוחנית ּבעבֹודה ְְֲִֵֵֵֶַַָָָההבּדל

ואילּו ּבאלקּות, הראּיה ׁשם על נקרא ׁשראּובן 'ׁשמעֹון', ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלבין
ּביניהם  וההבּדל ּבאלקּות. הּׁשמיעה ׁשם על נקרא ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשמעֹון
ּביֹותר, ונעלית ּגבֹוהה מדריגה היא ּבאלקּות ראּיה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹמּובן:
מה־ ּגׁשמּיים, ּדברים ׁשרֹואים ּכמֹו ּבמּוחׁש אלקּות ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹראית
את  מּמׁש לראֹות ּבכחֹו ׁשאין ּבאלקּות, ׁשמיעה ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּׁשאין־ּכן
ּכדבר  ּכ על ׁשֹומע רק הּוא אּלא קרֹוב, ּכדבר ְְֱֵֶַַַָָָָָָָָֹהאלקּות

לראּיה". ׁשמיעה ּדֹומה "אינּה ּוכמאמר ְְְֲִִִֵַַָָָָָרחֹוק,
י"ג  ּבן זה־עּתה ׁשּנעׂשה קטן ּבנער מדּברים ּכׁשאנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהּנה
נפׁש ּכניסת ועיקר ל"ּגמר הּגיע עכׁשו ׁשרק והינּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשנה,

ּבאדם" ס"ב)הּקדֹוׁשה ס"ד מהדו"ב הזקן רבינו מּובן (שו"ע - ְַָָָָָ
ּבאלקּות,ׁש ּדראּיה הּנעלית לּמדריגה מּיד להּגיע ּבכֹוחֹו אין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

מקֹור  ולכן ּבלבד, והּׂשגה ּדׁשמיעה ּבאֹופן היא עבֹודתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
וק"ל. ּדוקא. הּׁשמיעה ׁשם על ׁשּנקרא מּׁשמעֹון, הּוא זה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּדין

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 289 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zrCdn dlrnlC ot`A zvOd mEIw¦©¦§§Ÿ¤¦§©§¨¥©©©

חרּבֹו איׁש . . ולוי ׁשמעֹון ׁשני־בני־יעקב כה)וּיקחּו (לד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹֽ
היּו ׁשנה י"ג פ)ּבני פרשה רבה (בראשית ְֵָָָ

"איׁש" ּבׁשם ׁשנה י"ג ּבני ּכׁשהיּו ולוי ׁשמעֹון ׁשּנקראּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָמּזה

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּגדלּות, לׁשֹון יד)ׁשהּוא ב, ׂשמ(שמות "מי ְְְְִֶֶַָָ
ׁשלׁש ּדבגיל למצֹות". עׂשרה ׁשלׁש ׁש"ּבן למדּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָלאיׁש",
ּומחּיב  ּותכּונֹותיו ּבׂשכלֹו ל"ּגדֹול" האדם נחׁשב ְְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֻעׂשרה

‰Ï‡כג  ÔB‰¯ÈÚa ÏÎÂ ÔB‰È˜Â ÔB‰È˙Èb≈≈¿ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿¬»
:‡ÓÚ Ôe·È˙ÈÂ ÔB‰Ï Òt˙ Ì¯a Ôe‡ ‡ÏÈcƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»»

È˜Ùכד  Ïk d¯a ÌÎL ÔÓe ¯BÓÁ ÔÓ eÏÈa˜Â¿«ƒƒ¬ƒ¿∆¿≈»»¿≈
Ú¯z È˜Ù Ïk ‡¯eÎc Ïk e¯Ê‚e dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿»»¿»»»¿≈¿«

:dz¯«̃¿≈

ÔB‰ÈÏÚכה  eÙÈ˜z „k ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬≈
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯˙ e·ÈÒe ÔB‰È·‡k≈≈¿ƒ¿≈¿≈«¬…ƒ¿¿≈ƒ
‡z¯˜ ÏÚ elÚÂ da¯Á ¯·b ‰È„ ÈÁ‡¬≈ƒ»¿««¿≈¿«««¿»

:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙Èc¿»¿¿»¬»¿»»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(âë)mrhe.mYndA lke mpipwe mdipwn §©©¦§¥¤§¦§¨¨§¨§¤§¨
dcVA mixcrA xW` zFndAd iM¦©§¥£¤©£¨¦©¨¤
oipw xTr mdW xEarA dpwn E`xTi md¥¦¨§¦§¤©£¤¥¦©¦§©
oiprM ,zFxFdh oiA zF`nh oiA ,mc`d̈¨¨¥§¥¥§§¦§¨

aEzMW('b 'h zFnW)LpwnA diFd 'd ci dPd ¤¨§¦¥©¨§¦§§
miNnBA mixFngA miqEQA dcVA xW £̀¤©¨¤©¦©£¦©§©¦
oFbM xcr mpi` xW`e .o`SaE xwAA©¨¨©Ÿ©£¤¥¨¥¤§
,dpwn mnW oi` ziAA zFcigi zFndA§¥§¦©©¦¥§¨¦§¤

llkA EqpMie.mYndA lkeltM `Ed F` §¦¨§¦§©§¨§¤§¨¤¤
xnFlM ,wEGgl oFWNdmYndA lkexW` ©¨§¦§©§¨§¤§¨£¤

:c`n zFAx mPdck dxez ¦¨©§Ÿ
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ורבי ּבמצֹות רש"י יוסי. ורבי המתחיל' ב'דבור כט, נזיר רש"י (עיין  ְְִ

ועוד) כא. משנה ה פרק אבות מברטנורא, .עובדיה
ּדמּצד  ּדסתרי, ּתרּתי ּכעין זה הרי ּדלכאֹורה לתמּה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹויׁש
ּבמצֹות, מתחּיבים ׁשנה י"ג ׁשּבגיל זה מּפסּוק למדּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָאחד
ּומּצד  ּובר־חּיּובא. לבר־ּדעת האדם נחׁשב זה ׁשּבגיל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָוהינּו
ׁשּלא  מֹורה זכר" ּכל וּיהרגּו חרּבֹו.. איׁש ׁש"וּיקחּו זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשני,
ׁשכם  ּׁשעׂשה מה על ּכעסם ּגדל ורק הּדעת, על־ּפי ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּפעלּו

זה? למעׂשה ְֲֶֶַַָּגרם
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת יסֹודית הֹוראה רמזּו ּדבזה לֹומר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָויׁש
הּקדֹוׁשה  הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ׁש"ראּוי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאף

ּכחֹו" ּכפי ענינם סֹוף מעילה)ולידע הלכות סוף הרמב"ם ,(לשון ְְְִִֵַָָֹ
ולכן  הּתֹורה, מצֹות את וׂשכלֹו ּבמֹוחֹו להבין ׁשּצרי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהינּו
ּגדלּות  על הּמֹורה "איׁש" מּלׁשֹון הּמצֹות חּיּוב זמן ְְְְְִִִִֶַַַַַָלמדּו
הבנת  אינֹו ה' עבֹודת וׁשרׁש יסֹוד מּכל־מקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשכל,
מבין  אינֹו אם ּדאף ׁשמים. מלכּות על קּבלת אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּׂשכל,

מּפני  לקּימם עליו הּתֹורה, מׁשּפטי יתּבר.את הּבֹורא צּוּוי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
חרּבֹו", איׁש מ"וּיקחּו הּמצֹות חּיּוב זמן ׁשּלמדּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָוזהּו
ּבעבֹודת  מּיד התחילּו מצֹות, לחּיּוב ולוי ׁשמעֹון ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַּדכׁשהּגיעּו

מהּדעת. ׁשּלמעלה נפׁש מסירּות ׁשל ּבאפן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹה'

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - dkex`a my oiieri ,`k zxaeg 'zeniyx' itÎlr)

Eed dpW b"i ipA `YrW `iddA§©¦©§¨§¥¨¨¨

חרּבֹו איׁש . . ולוי ׁשמעֹון ׁשני־בני־יעקב כה)וּיקחּו (לד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹֽ
והרֹוצה  הוּו, ׁשנה י"ג ּבני ׁשעּתא ּבההיא ולוי ׁשמעֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּגמירי,

ויחׁשב יצא ב)לחׁשב כט, נזיר יוסי, ורבי המתחיל' 'דבור .(רש"י ְְְֵֵַַֹֹ
ּדהּוא  ׁשנה, י"ג ּבן זמן ּבאֹותֹו היה ׁשּלוי החׁשּבֹון לבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁש

ליֹום: מּיֹום ְְִָֻמדּיק
איׁש ּד"וּיקחּו המארע עד לאה את יעקב מּׁשּלקח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּדהּנה

יֹום. וכ' חדׁשים וׁשּׁשה ׁשנים י"ד עברּו ְְְְֳִִִַָָָָחרּבֹו"
רחל, את ונׂשא ימים ז' חּכה לאה, את ׁשּנׂשא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדלאחר
הרי  ללבן. ׁשנים ׁשׁש ועֹוד ּברחל, ׁשנים ׁשבע עבד ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואחר־ּכ

ימים. וז' ׁשנים ְִִָָי"ג
ימים ז' מּלבן ּברח כג)אחר־ּכ לא, ויצא רש"י לילה (ראה לן , ְִִַַַַָָָָָָָ

יּבק ּבמעבר כב־כג)אחד לב, פרשתנו וׁשהה (ראה לסּכֹות ונסע , ְְְְֲֶַַַַָָָָֹֻ
חדׁשים י"ח יז)ׁשם לג, פרשתנו רש"י ׁשנים,(ראה י "ד לנּו הרי , ֲֳִִֵָָָָ

יֹום. וט"ו חדׁשים ְֳִָו'
ׁשּבת־קדׁש ּבערב לׁשכם יח)הּגיע שם, פרשתנו רש"י (ראה ְְִִִֶֶֶֶַַָֹ

ּגם  לעיר מחּוץ נֹותר הראׁשֹון ואם־ּכן ּבּיֹום הּׁשּבת, ּביֹום ְְִִִִֵַַַַַָָָ
ּכֹואבים" ּבהיֹותם הּׁשליׁשי ּו"בּיֹום ׁשכם, ּולקחּה ּדינה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָיצאה

חדׁשים  ו' ׁשנים, י"ד לנּו הרי חרּבֹו, איׁש ולוי ׁשמעֹון ְְְְֲֳִִִִִֵֵַָָָָלקחּו
יֹום. ְוכ'

ׁשנה  עברּו לוי, ׁשּנֹולד עד לאה את יעקב מּׁשּלקח ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּנה
מּביאה  נֹולד ראּובן א. ּדהרי: יֹום. וכ' חדׁשים ו' ְְֲֳִִִֵֵַַַַָָאחת

שלו")ראׁשֹונה ראשונה טפה "היא ג מט, ויחי רש"י איתא (עיין ב. . ִִָָ
אליעזר ּדרּבי ל"ו)ּבפרקי את (פרק לאה ילדה חדׁשים "מז' ְְְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ז"ל חכמינּו ואמרּו א)ּבניה", יא, השנה לׁשבעה (ראש "יֹולדת ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ
ימים ּוב' חדׁשים ו' והינּו למקּוטעין", שם יֹולדת (עיין ְְְֳִִִִֶֶַָָָ

דילדה  ואפשר דחג, ה' בליל נמי "טבלה אלא המתחיל' 'דבור בתוספות

פסח") של אחרון .ביום
ּוב' חדׁשים ו' היה ולוי, ׁשמעֹון ראּובן עּבּור ּדזמן ְְְְְְֳִִִִִִֵֵַָָָָונמצא
הֹוסף  ימים. ּוו' חדׁשים י"ח לנּו הרי ּכּנ"ל. אחד, לכל ְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָימים
אחת  ׁשנה לנּו הרי וׁשמעֹון, ּדראּובן לידה לטמאת ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֻׁשבּועים

לוי. נֹולד ואז יֹום, וכ' חדׁשים ְְֳִִֵַָָו'
י"ג  ללוי נתמּלאּו ּכֹואבים", ּבהיֹותם הּׁשליׁשי ּד"בּיֹום ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָונמצא

ליֹום. ּומּיֹום ּבדּיּוק, ְְִִָָׁשנה

(åë)eç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå øBîç-úàå§¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯
:eàöiå íëL úéaî äðéc-úà¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«

(æë)øLà øéòä efáiå íéììçä-ìò eàa á÷òé éða§¥´©«£ÀŸ¨µ©©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬
:íúBçà eànè¦§−£¨«

i"yx£ÌÈÏÏÁ‰ŒÏÚ∑'קטילּיא 'לחּלצא אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן החללים, .לפּׁשט ««¬»ƒְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(çë)úàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯
:eç÷ì äãOa øLà-úàå øéòa-øLà£¤¨¦²§¤£¤¬©¨¤−¨¨«

(èë)eáL íäéLð-úàå ítè-ìk-úàå íìéç-ìk-úàå§¤¨¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−
:úéaa øLà-ìk úàå efáiå©¨®Ÿ§¥−¨£¤¬©¨«¦

Ìb˙ÙÏכו  eÏË˜ d¯a ÌÎL ˙ÈÂ ¯BÓÁ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿∆¿≈¿»¿ƒ¿«
:e˜Ùe ÌÎL ˙ÈaÓ ‰Èc ˙È e¯·„e ·¯Ác¿»∆¿»»ƒ»ƒ≈¿∆¿»

BÊ·eכז  ‡iÏÈË˜ ‡ˆlÁÏ eÏÚ ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬…«¿«»»»ƒ«»¿
:ÔB‰˙Á‡ e·È‡Ò Èc ‡z¯«̃¿»ƒ»ƒ¬»¿

ÈÂ˙כח  ÔB‰È¯ÓÁ ˙ÈÂ ÔB‰¯Bz ˙ÈÂ ÔB‰Ú ˙È»»¿¿»¿¿»¬»≈¿»
:BÊa ‡Ï˜Á· Èc ˙ÈÂ ‡z¯˜· Ècƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»¿

ÈÂ˙כט  ÔB‰ÏÙË Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈÒÎ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿»»«¿¿¿»
:‡˙È·· Èc Ïk ˙ÈÂ BÊ·e B·L ÔB‰ÈL¿≈¿¿¿»»ƒ¿≈»
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i"yx£ÌÏÈÁ∑:וכן ח)ממֹונם, החיל (דברים את לי "עׂשה ≈»ְִִֵֶַַָָָָ

כד)הּזה", חיל",(במדבר עׂשה מט)"ויׂשראל "ועזבּו(תהלים ְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
חילם" ׁשביה לׁשֹו∑e·L.לאחרים טעמֹון ,לפיכ . ֲִֵֵַָ»ְְְְִִַָָ

.מּלרע  ְִָ

(ì)éúà ízøëò éåì-ìàå ïBòîL-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼
éúî éðàå éføtáe éðòðka õøàä áLéa éðLéàáäì§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´
:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäå éìò eôñàðå øtñî¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ§¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«

i"yx£Ìz¯ÎÚ∑ צלּולה ּדעּתי  אין עכּורים, מים לׁשֹון ¬«¿∆ְְְֲִִִֵַַָ
אֹותּה ועכרּתם החבית, היתה צלּולה ואּגדה: ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָעכׁשו.

ּכנענים (תנחומא) ּביד היתה מסרת ּבני . ּביד ׁשּיּפלּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּתפרה  אׁשר 'עד אֹומרים: ׁשהיּו אּלא ונחלּתיעקב, ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
היּו ,לפיכ הארץ'. tÒÓ¯.ׁשֹותקין את È˙Ó∑ אנׁשים ְְִִֶֶָָָָ¿≈ƒ¿»ֲִָ

.מּועטים  ִָ

(àì):eðúBçà-úà äNòé äðBæëä eøîàiå©«Ÿ§®©«§¾̈©«£¤−¤£¥«
i"yx£‰BÊÎ‰∑ הפקר.e˙BÁ‡Œ˙‡∑ הביא (אחתנאית «¿»ְֵֶ∆¬≈ֲִֵָָָָ

ׁשהּוא מּלת על הּתרּגּום  מּדכתיבּבלׁשֹון הּפסּוקמּתֹונראה אחֹותינּו אחֹותינּוּכאן רּבים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

(מלא  אחֹותינּוּגּבי ּכן ׁשאין מה יּו"ד)חסר ּכתיב ׁשּלנּוהּספרים ּובכל ּביּו"ד אּתרבקה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

רבבה,היי  נׁשי ּכל על וקאי רּביםלׁשֹון הּוא ׁשּכאןמפרׁשולכן יּו"דחסר ׁשם לאלפי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּכמֹוּכאן אחתנא ית ׁשמּתרּגם הּתרּגּום י רׁש"מביאולכן יעׂשה,הכזֹונהאחֹותיהם יׂשראל ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

.)ודו"ק יחידלׁשֹון ׁשהּוא להֹורֹותלהּלן  ְְִֶַָָָ

äì(à)ìû-úéá äìò íe÷ á÷òé-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−
éìà äàøpä ìàì çaæî íL-äNòå íL-áLåE §¤¨®©«£¥¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½

éçà åNò éðtî Eçøáa:E §¨̧§£½¦§¥−¥¨¬¨¦«
i"yx£‰ÏÚ Ìe˜∑(תנחומא)ּבּדר ׁשאחרּת לפי נענׁשּת: ,מּבּת זאת ל .ּובא ¬≈ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

(á)eøñä Bnò øLà-ìk ìàå Búéa-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−¨£¤´¦®¨¦¹
eôéìçäå eøähäå íëëúa øLà øëpä éýìû-úà¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−

:íëéúìîN¦§«Ÿ¥¤«
i"yx£¯Îp‰∑ ׁשכם ׁשל מּׁשלל ּבידכם ּכֹוכבים ∑e¯‰h‰Â.ׁשּיׁש ÌÎÈ˙ÏÓN.מעבֹודת eÙÈÏÁ‰Â∑יׁש ׁשּמא «≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ¿ƒ«¬ֲִֵַָ¿«¬ƒƒ¿…≈∆ֵֶָ

ּכֹוכבים  עבֹודת ׁשל ּכסּות .ּבידכם ְְְֲִֶֶֶַָ

(â)ìûì çaæî íM-äNòàå ìû-úéa äìòðå äîe÷ðå§¨¬¨§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º
øLà Cøca éãnò éäéå éúøö íBéa éúà äðòä̈«Ÿ¤³Ÿ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬

:ézëìä̈¨«§¦

(ã)íãéa øLà øëpä éýìû-ìk úà á÷òé-ìà eðziå©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§¨½̈
á÷òé íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä-úàå§¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ©«£½Ÿ

:íëL-íò øLà äìàä úçz©¬©¨«¥−̈£¤¬¦§¤«

È˙Èל  Ôez¯ÎÚ ÈÂÏÏe ÔBÚÓLÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿¿≈ƒ¬«¿»ƒ
‰‡ÚÎa ‡Ú¯‡ È·˙È ÔÈ·e ‡Èa e··c ÔzÓÏ¿ƒ«¿»≈»»≈»¿≈«¿»ƒ¿«¬»»
ÈÏÚ ÔeLpk˙ÈÂ ÔÈÓc ÌÚ ‡‡Â ‰‡f¯t·e«¿ƒ»»«¬»«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¬«

:È˙Èa L‡Â ‡‡ ÈˆzL‡Â ÈepÁÓÈÂ¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿≈≈¬»∆¡«≈ƒ

(לא  „·Ú˙È ‡¯a ˙˜ÙÎ‰ e¯Ó‡Â נ"י„aÚÈ «¬»«¿»¿«»»ƒ¿¬≈«¿≈
˙È:‡˙Á‡Ï ( »«¬»»»

È˙Â·א  Ï‡ ˙È·Ï ˜Ò Ìe˜ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿≈≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡Ï ‡Áa„Ó Ônz „·ÚÂ Ônz«»¿ƒ≈«»«¿¿»≈»»¿ƒ¿¿ƒ»

:CeÁ‡ ÂNÚ Ì„˜ ÔÓ C˜¯ÚÓa¿≈ƒ¿»ƒ√»≈»»

dnÚב  Èc ÏÎÏe d˙Èa L‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…∆¡«≈≈¿…ƒƒ≈
Bkc‡Â ÔBÎÈÈ· Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È B„Ú‡«¿»«¬««¿«»ƒ≈≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÒk BpLÂ¿«¿¿

Áa„Ó‡ג  Ônz „aÚ‡Â Ï‡ ˙È·Ï ˜qÂ ÌB˜Â¿≈¿ƒ«¿≈≈¿∆¿≈«»«¿¿»
‰Â‰Â È˙˜Ú„ ‡ÓBÈa È˙BÏˆ Ïa˜c ‡‰Ï‡Ï≈»»¿«≈¿ƒ¿»¿«¿ƒ«¬»

:˙ÈÏÊ‡ Èc ‡Á¯‡a ÈcÚÒa d¯ÓÈÓ≈¿≈¿«¿ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ

„Èד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË Ïk ˙È ·˜ÚÈÏ e·‰ÈÂƒ»¿«¬…»»«¬««¿«»ƒ
¯nËÂ ÔB‰È„‡· Èc ‡iL„˜ ˙ÈÂ ÔB‰È„È·ƒ≈¿»»»«»ƒ¿»¿≈¿««
:ÌÎL ÌÚ Èc ‡ÓËa ˙BÁz ·˜ÚÈ ÔB‰˙È»¿«¬…¿»¿»ƒƒ¿∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.çaæî íL äNòå íL áLå (à)`l §¤¨©£¥¨¦§¥©Ÿ
Edn iYrci.mW aWeEdESW okYie ¨©§¦©§¤¨§¦¨¥¤¦¨

dUri oM xg`e dNgY mW zaWl̈¤¤¨§¦¨§©©¥©£¤
on F` ,dxf dcFarn xdHdl gAfOd©¦§¥©§¦¨¥¥£¨¨¨¦

uEgn Epg mY`e oiprM ,EbxdW millgd©£¨¦¤¨§§¦§¨§©¤£¦
,(h"i `"l xAcOA) mini zraW dpgOl©©£¤¦§©¨¦©¦§¨
fxCfp awrie ,z`Hg inA oicr EEv `l iM¦Ÿª£©¦§¥©¨§©£Ÿ¦§¨¥
F` .mW F`FA mxh xdHdl devOA©¦§¨§¦¨¥¤¤¨

mCwn l` ziA dlrpe dnEwpe didIW¤¦§¤§¨¨§©£¤¥¥ª§¨
E`e ,dUrOAdEv il,mW aWezFPtl ©©£¤§©¦¨§¤¨§©

:l`A dwacl FYaWgna dxez ©§©§§¨§¨¨¥
.á÷òé íúà ïîèiå (ã)dxf dcFar ©¦§ŸŸ¨©£Ÿ£¨¨¨



glyieסב zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy
i"yx£‰Ï‡‰∑ אילן ׁשכם:∑ÌÎLŒÌÚ.סרק מין אצל »≈»ְִִָָƒ¿∆ְֵֶֶ

(ä)éäéå eòqiå|øLà íéøòä-ìò íéýìû úzç ©¦¨®©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ
:á÷òé éða éøçà eôãø àìå íäéúBáéáñ§¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ

i"yx£˙zÁ∑ ּפחד. ƒ«ַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fkw 'nr ,`ipzl zexrde mixeviw)

סּפר: הּצמח־צדק אדמֹו"ר ְִֵֶֶֶַַַכ"ק
הייתי  ּבּפטרּבּורג, הרּבנים לאספת ּכׁשּנקראתי תר"ג, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשנת
ּדבֹורה־לאה) (מרת הּצדקנית הרּבנית אּמי צּיּון ְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָעל
לטֹובת  מסירּות־נפׁשּה ׁשּבגלל לי, סּפרה היא ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּבליאֹוזנה.
הּבעל־ׁשם־ ּבהיכל ּגם להיֹות זכתה והחסידּות, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָהחסידים
מהּבעל־ׁשם־טֹוב  ּבּקׁשה היא עבּורי. רחמים ּולעֹורר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָטֹוב
הּמתנּגדים  ּכנגד לעמֹוד ׁשאּוכל ּבעבּורי, סגּולה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיּתן

החסידּות. ְֲִַַלתֹורת
הּבעל־ׁשם־טֹוב: לּה ֵַַַַָָאמר

ּבעל־ּפה  ּובּתניא ּבתהּלים ּתֹורה, חּומׁשי ּבחמּׁשה ּבקי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנ
"ויהי ּכתיב "חּתת"חּתתּבאֹותּיֹותיהם. – וגֹו'" אלֹוקים ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַ

ּבאֹותּיֹותיהם ּתניא,ּתהּלים ,חּומׁשראׁשי־ּתיבֹות והּבקי – ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
וההסּתרים... ההעלמֹות ּכל את ְְֲִֵֵֶֶַַַָָׁשֹובר

(å)ìà-úéa àåä ïòðk õøàa øLà äæeì á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®
:Bnò-øLà íòä-ìëå àeä−§¨¨¨¬£¤¦«

(æ)ék ìû-úéa ìû íB÷nì àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´
:åéçà éðtî Bçøáa íéýìûä åéìà eìâð íL̈À¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«

i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡∑ ּבביתֿאל ,הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ≈≈≈ְֵֵַָָ
ּבי"ת  חסרה ּתבה יׁש אל. ּבבית ׁשכינתֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵָָָּגּלּוי

ּכמֹו: ּבראׁשּה, ט)הּמׁשּמׁשת ב ּבית (שמואל "הּנהֿהּוא ְְְִֵֵֶֶַַָֹ
מכיר. ּבבית ּכמֹו ּבןֿעּמיאל", כד)מכיר "ּבית (לעיל ְְִִִֵֵֵֶַָָ

אבי ּבבית ּכמֹו ,"אבי.ÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡ eÏ‚∑ ְְִִֵָָƒ¿≈»»¡…ƒ

רּבים, ּבלׁשֹון ואדנּות אלהּות ׁשם יׁש הרּבה ְְְְְֱִִִֵֵֵַַַָּבמקֹומֹות
לט)ּכמֹו: יֹוסף",(לקמן כב)"אדני עּמֹו",(שמות ּבעליו "אם ְְֲִִֵֵָָֹ

ׁשֹופט  לׁשֹון ׁשהּוא אלהּות וכן 'ּבעלֹו', נאמר: ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַָֹולא
ׁשאר  מּכל אחד אבל רּבים, ּבלׁשֹון נזּכר ְְְֲִִִִֶַָָָָָָּומרּות

רּבים  ּבלׁשֹון ּתמצא לא .הּׁשמֹות ְְִִִֵַַָֹ

(ç)úçzî øáwzå ä÷áø ú÷ðéî äøác úîzå©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©
:úeëa ïBlà BîL àø÷iå ïBlàä úçz ìû-úéáì§¥«¥−©´©¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«

i"yx£‰¯·c ˙ÓzÂ∑?יעקב ּבבית ּדבֹורה ענין מה «»»¿…»ְְְֲִֵַַָָֹ
ליעקב  רבקה ׁשאמרה לפי ּולקחּתיאּלא "וׁשלחּתי : ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

מּׁשם, לצאת ארם לפּדן אצלֹו ּדבֹורה ׁשלחה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָמּׁשם",
למדּתיה  הּדרׁשן מׁשה רּבי מּדברי .ּבּדר .ּומתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

Ècה  ‡ÈÓÓÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡ÏÁc ˙Â‰Â eÏËe¿»«¬««¬»«¿»««¿«»ƒ
:·˜ÚÈ Èa ¯˙a eÙ„¯ ‡ÏÂ ÔB‰È¯ÁÒ ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈«¬»≈¿»¿»»«¿≈«¬…

‰È‡ו  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a Èc ÊeÏÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ¿«¿»ƒ¿««ƒ
:dnÚ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡e‰ Ï‡ ˙Èa≈≈¿»«»ƒƒ≈

Èa˙ז  Ï‡ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜e ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e¿»«»«¿¿»¿»¿«¿»≈≈
Ì„˜ ÔÓ d˜¯ÚÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ Ôn˙ È¯‡ Ï‡≈¬≈«»ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ√»

:È‰eÁ‡»ƒ

Â‡˙˜·¯˙ח  ‰˜·¯„ ‡z˜Ó ‰¯B·c ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
‡¯˜e ‡¯LÈÓ ÈÏBtLa Ï‡ ˙È·Ï Ú¯lÓƒ¿«¿≈≈¿ƒ≈≈¿»¿»

:‡˙ÈÎa ¯LÈÓ dÓL¿≈≈«»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

la` ,mixAwPd on opi` diWOWnE§©§¤¨¥¨¦©¦§¨¦£¨
F` gExl dxFfe xxtn `dIW Kixv̈¦¤§¥§¨¥§¤¨©

mIl lihn(:b"n f"r)iM il` d`xPde . ¥¦©¨§©¦§¤¥©¦
dxf dcFar Egwl `l awri ipA§¥©£ŸŸ¨§£¨¨¨
dlHAzPW cr mkXn diWOWnE§©§¤¨¦§¤©¤¦§©§¨
dcFar lHan m"EMrdW ,mdl dxYde§ª§¨¨¤¤¨©§©¥£¨

FgxM lrA dxf(.b"n mW)`id dPde , ¨¨§©¨§¨§¦¥¦
xiqdl dEv awri la` .mdl zxYnª¤¤¨¤£¨©£Ÿ¦¨§¨¦
miiE`x EidIW WcTd zxdhl DzF`¨§¨¢©©Ÿ¤¤¦§§¦
,oAxw eiptl aixwdlE mXd z` carl©£Ÿ¤©¥§©§¦§¨¨¨§¨

sENge dliahA mdl dEv xW`M©£¤¦¨¨¤¦§¦¨§¦
okle ,dxEaTA mdl iC dide ,micbAd©§¨¦§¨¨©¨¤©§¨§¨¥
`NW mFwnA dl`d zgY mzF` onḧ©¨©©¨¥¨§¨¤Ÿ

:rxGi `le FA carid dxez ¥¨¥§Ÿ¦¨¥©
.ä÷áø ú÷ðéî äøác úîzå (è-ç)©¨¨§Ÿ̈¥¤¤¦§¨
wEqRd qpkp dOl iYrci `lŸ¨©§¦¨¨¦§©©¨

oiA dGd,l` ziA l` mFwOl `xwIe ©¤¥©¦§¨©¨¥¥¥
oiaEcFr awri l` midl` `xIe ¥©¥¨¡Ÿ¦¤©£Ÿ

zg` zaA didW xg` oiprA wiqtde§¦§¦§¦§¨©¥¤¨¨§©©©
dfEl F`aA awri iM ,cg` mFwnaE§¨¤¨¦©£Ÿ§Ÿ¨

mFwOl `xwe gAfn dpA ,l` ziA `id¦¥¥¨¨¦§¥©§¨¨©¨
mW midl`d Fl d`xpe ,l` ziA l ¥̀¥¥§¦§¨¨¡Ÿ¦¨
dGd aEzMd mUEd dOle ,FzF` Kxaie©§¨¤§¨¨©©¨©¤

:cg` oipr KFzA§¦§¨¤¨
áBøwäåEpizFAx Exn`X dn`"t x"a) §©¨©¤¨§©¥

('dokle ,dwax zzinl fnxIW¤¦§Ÿ§¦©¦§¨§¨¥
mFwOd mW `xw,zEkA oFN`oi` iM ¨¨¥©¨©¨¦¥

`xTIW dpwGd zwpiOd lr dwp`e ikA§¦©£¨¨©©¥¤¤©§¥¨¤¦¨¥
dkA awri la` .eilr mFwOd mW¥©¨¨¨£¨©£Ÿ¨¨
xW` zwCSd FO` lr lA`zde§¦§©¥©¦©©¤¤£¤



סג glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy
Ï‡Œ˙È·Ï ˙ÁzÓ∑ ּברגלי ונקּברה ּבהר יֹוׁשבת העיר ƒ««¿≈≈ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ

‰‡ÔBl.ההר  ˙Áz∑ מיׁשֹור ׁשהיה מיׁשרא, ּבׁשּפֹולי ָָ««»«ְְִִֵֵֶָָָ
ּומיׁשֹור  מּלמּטה, והּקבּורה ההר, ּבׁשּפּוע ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָמלמעלה

לֹו קֹורין היּו ּביתֿאל נתּבּׂשר ׁשל ואּגדה: "אּלֹון". ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
אּמֹו על לֹו ׁשהּגד ׁשני, ּבאבל ואּלֹון .(ב"ר)ׁשּמתה ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

אבל. יוני ק"ט)ּבלׁשֹון תהלים ברש"י איתא וכן אחר. ּולפיכ,(צ"ל ְְְִִֵֶָָָ
ׁש( ּולפי אחרים: יקּללּו)ספרים ׁשּלא מֹותּה, יֹום את העלימּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

עׂשו,הּברּיֹות  מּמּנּו ׁשּיצא לא הּכרס הּכתּוב אף ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.ּפרסמּה ְְִָ

(è)íøà ïctî Bàáa ãBò á÷òé-ìà íéýìû àøiå©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£¨®
:Búà Cøáéå©§−̈¤Ÿ«

i"yx£„BÚ∑ּבׁשּובֹו ואחד ּבלכּתֹו אחד הּזה, ּבּמקֹום ׁשני ‡˙B.ּפעם C¯·ÈÂ∑ אבלים .(ב"ר)ּברּכת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¿»∆…ְֲִִֵַ

(é)é EîL íéýìû Bì-øîàiåEîL àøwé-àì á÷ò ©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸
àø÷iå EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷òé ãBò¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬

:ìàøNé BîL-úà¤§−¦§¨¥«
i"yx£·˜ÚÈ „BÚ EÓL ‡¯wÈŒ‡Ï∑ ּבמארב הּבא אדם ונגיד לׁשֹון ׂשר לׁשֹון אּלא .ועקבה, …ƒ»≈ƒ¿«¬…ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָ

(àé)éBb äáøe äøt écL ìû éðà íéýìû Bì øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ§¥´§¥½²
éöìçî íéëìîe jnî äéäé íéBb ìä÷e:eàöé E §©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨§¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«

ÔctÓט  È‰B˙ÈÓa „BÚ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¬…¿≈ƒƒ««
:d˙È CÈ¯·e Ì¯‡¬»»ƒ»≈

CÓLי  È¯˜˙È ‡Ï ·˜ÚÈ CÓL ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿»«¬…»ƒ¿¿≈¿»
‡¯˜e CÓL ‡‰È Ï‡¯NÈ ÔÈ‰l‡ ·˜ÚÈ „BÚ«¬…∆»≈ƒ¿»≈¿≈¿»¿»

:Ï‡¯NÈ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿»≈

ÌÚיא  È‚Òe Let ÈcL Ï‡ ‡‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¬»≈««¿≈«
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe CpÓ ‡‰È ÔÈË·L ˙LÎÂ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒƒ

:Ôe˜tÈ CpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ»ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dzkf `le mW FzF` dglWe ,Edzad £̀¨©§§¨§¨¨§Ÿ¨§¨
eil` dlbp okle ,FaEWA FzF`xl¦§§§¨¥¦§¨¥¨
xW`M Fngpl FzF` KxaE midl`d̈¡Ÿ¦¥©§©£©£¤
mdxa` zFn ixg` eia` wgvil dUr̈¨§¦§¨¨¦©£¥©§¨¨

(`"i d"k lirl)minkg Exn` mdipWaE . §¥¦§¥¤¨§£¨¦
(.c"i dhFq)dfl rEIqe .FkxA mila` zMxA ¨¦§©£¥¦¥§§¦©¨¤

dHnl xEn`X dn(f"k wEqR)awri `aIe ©¤¨§©¨¨©¨Ÿ©£Ÿ
wgvi l`,rAx`d zixw `xnn eia` ¤¦§¨¨¦©§¥¦§©¨©§©

l`" xiMfn did mW dwax dzid EN`e§¦¨§¨¦§¨¨¨¨©§¦¤
FzF` zglFXd `id iM ,"FO` l`e eia`̈¦§¤¦¦¦©©©
wgvie ,daFHd lM Fl znxFBde mẄ§©¤¤¨©¨§¦§¨

:mX zkll FzF` dEv DzvrA©£¨¨¦¨¨¤¤¨
áúëåmFi z` EnilrdW itlE i"Xx §¨©©¦§¦¤¤¡¦¤

DzF` ElNwi `NW DzFn¨¤Ÿ§©§¨
s` ,eUr dPOn `vIW qxM ,zFIxAd©§¦¨¥¤¨¨¦¤¨¥¨©
minkg WxcnE .DnqxR `l aEzMd©¨Ÿ¦§§¨¦§©£¨¦

`Ed('c xekf k"xcqt)d`l zzin mB dPde .§¦¥©¦©¥¨
ipRn mdl dpEMd la` .xiMfi `lŸ©§¦£¨©©¨¨¨¤¦§¥
xaCd dlze ,fnxA dziOd xiMfdW¤¦§¦©¦¨§¤¤§¨¨©¨¨
xiYqd dOl DA xACW oeike ,DYwpinA§¥¤§¨§¥¨¤¦¥¨¨¨¦§¦

:EdNB `le oiprd̈¦§¨§Ÿ¦¨
íòèåixdW ,xEgn Fpi` dllTd §©©©§¨¨¥§ª¨¤£¥

wgvi zzinA FxiMfdwEqR oNdl) ¦§¦§¦©¦§¨§©¨¨

(h"kla` .eipA awrie eUr Fz` ExAwIe :©¦§§Ÿ¥¨§©£Ÿ¨¨£¨

cFaM Dl did `NW xnFl okYi¦¨¥©¤Ÿ¨¨¨¨
eUre ,mW EPpi` awri iM ,DzzinA§¦¨¨¦©£Ÿ¥¤¨§¥¨
EdM wgvie ,dOW `ai `le DzF` `pFU¥¨§Ÿ¨Ÿ¨¨§¦§¨¨
dvx `l okle ,FziAn `vFi EPpi`e eipir¥¨§¥¤¥¦¥§¨¥Ÿ¨¨

:zg ipA dExAwIW xiMfdl aEzMd©¨§©§¦¤¦§§¨§¥¥
ïéðòëåiz`vn dGddAx mixaCd dN`A) §¨¦§¨©¤¨¨¦§¥¤©§¨¦©¨

`vY `nEgpY] (dnglnl `vz iM dWxRA©¨¨¨¦¥¥§¦§¨¨©§¨¥¥

['cdwax dzOWM `vFn dY` Exn` ,¨§©¨¥§¤¥¨¦§¨
,zn mdxa` ,`Ow wFRi o`n oixn £̀¨¦©¦©¨©§¨¨¥
awri ,zFdM eipire ziAA aWFi wgvi¦§¨¥©©¦§¥¨¥©£Ÿ
driWx eUr wFRi ,mx` oCtl Fl Kld̈©§©©£¨¦¥¨§¦¨
`dC `ifA oihil `zixA oExniie `Ow©¨§¥§§¨§¨¦¦©§¨§¨

dn ,oiwpi oicMDzHn E`ivFd EUr §¥©§¦¤¨¦¦¨¨
itl ,dpipg xA iqFi iAx xn` .dliNA©©§¨¨©©¦¥©£¦¨§¦
EWxR `l dliNA DzHn E`ivFdW¤¦¦¨¨©©§¨Ÿ¥§
`cd ,cSd on `N` Dzzin miaEzMd©§¦¦¨¨¤¨¦©©£¨

aizkC `Ed,zEkA oFN` FnW `xwIe ¦§¦©¦§¨§©¨
aizkC `Ed `cd .zFIkA iYW`xIe §¥§¦£¨¦§¦©¥¨

,Fz` Kxaie awri l` midl`,FkxA dn ¡Ÿ¦¤©£Ÿ©§¨¤Ÿ©¥§
dPde .o`M cr ,FkxA mila` zMxA¦§©£¥¦¥§©¨§¦¥
DzxEawA icigi eUr didW xEarA©£¤¨¨¥¨§¦¦¦§¨¨
Dl didIW E`x `le dllTd on EcgR̈£¦©§¨¨§Ÿ¨¤¦§¤¨

:fnxd oipr dfe ,cFakl§¨§¤¦§©¨¤¤
äúéäåixg` iM ,awri mr dxFaC §¨§¨§¨¦©£Ÿ¦©£¥

dYre ,Dvx`l daW dwax mr d`AW¤¨¨¦¦§¨¨¨§©§¨§©¨
F` .DYxaB zF`xl awri mr `aŸŸ¦©£Ÿ¦§§¦§¨
dwax cFakl awri ipA lECbA dwQrzp¦§©§¨§¦§¥©£Ÿ¦§¦§¨
dpi`W okYie .FziaA dzide Dzad`lE§©£¨¨§¨§¨§¥§¦¨¥¤¥¨

zwpiOd `idc"k lirl) DA xn`PW ¦©¥¤¤¤¤¡©¨§¥
z`e mzg` dwax z` EgNWie (h"p©§©§¤¦§¨£Ÿ¨§¤
zxg` zwpin dzid la` ,DYwpn¥¦§¨£¨¨§¨¥¤¤©¤¤
dYre ,l`EzaE oal ziaA dx`WPW¤¦§£¨§¥¨¨§¥§©¨
z` lMlkl FOr awri DzF` `iaï¦¨©£Ÿ¦§©§¥¤
KxC ok iM ,FO` cFakl DzaiU¥¨¨¦§¦¦¥¤¤
,zFAx zFwipin mdl zFidl micAkPd©¦§¨¦¦§¨¤¥¦©
gilXd dpwGd didYW `Ed wFgx iM¦¨¤¦§¤©§¥¨©¨¦©
dWn iAx ixacM awril FO` glWYW¤¦§©¦§©£Ÿ§¦§¥©¦¤

:oWxCdi dxez ©©§¨
.á÷òé EîL (é)LcFr dYr iM xn`i ¦§©£ŸŸ©¦©¨§

iR lr s` ,awri `xwp dY ©̀¨¦§¨©£Ÿ©©¦
`Ed iM ,eUr lW FxU LnW silgdW¤¤¡¦¦§¨¤¥¨¦
la` ,LnW z` silgdl Ll gNYWp `lŸ¦§©©§§©£¦¤¦§£¨

dYrnm` iM awri LnW `xTi `l ¥©¨Ÿ¦¨¥¦§©£Ÿ¦¦
,LnW didi l`xUimrh dfez` `xwIe ¦§¨¥¦§¤§¤§¤©©©¦§¨¤

.l`xUi FnWFnW z` `xTW fnxi F` §¦§¨¥¦§Ÿ¤¨¨¤§
xq`IW `l ,awri lr sqEn l`xUi¦§¨¥¨©©£ŸŸ¤¥¨¥

:awri `xTdl`i dxez §¦¨¥©£Ÿ



glyieסד zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÈcL Ï‡ È‡∑ ּכדאי ׁשהּברכֹות לברׁשאני , ¬ƒ≈««ְְְֲִֵֶֶַַָָ
e¯·‰.ׁשּלי  ‰¯t∑,ּבנימין נֹולד לא ׁשעדין ׁשם על ִֶ¿≈¿≈ְֲִִִֵֶַַַָֹ

מּמּנּו נתעּברה ׁשּכבר .ּבנימין ∑ÈBb.ואףֿעלּֿפי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
ÌÈBb∑(ב"ר) ואפרים מּיֹוסף מנּׁשה לצאת ׁשעתידים , ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

הּׁשבטים  ּבמנין ואיׁש(ב"ר)∑ÌÈÎÏÓe.והם ׁשאּול ְְְְִִֵַַָ¿»ƒְִָ
מּׁשבט  ׁשהיּו נֹולד.ּבׁשת, לא ׁשעדין ּופסּוק (ּבנימין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבנימין, וקרבּו ּדרׁשּוהּו הּׁשבטים ואף איׁשּֿבׁשת ּכׁשהמלי אבנר דרׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹזה

כא)ּדכתיב: ואמרּו:(שופטים וחזרּו לאּׁשה", לבנימין ּבּתֹו את יּתן לא מּמּנּו "איׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹ

"ּומלכים  ליעקב: אֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה לא הּׁשבטים, מן עֹולה היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹאלמלא

יצאּו" מחלצי(.ÌÈBb Ï‰˜e ÈBb∑ ּבניו עתידים ׁשּגֹוים ֲֵֵֵֶָ¿«ƒֲִִִֶָָ
ּכל  וכן אּמֹות, ׁשבעים ׁשהם הּגֹוים ּכמנין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻליעׂשֹות
להקריב  ּבניו ׁשעתידים אחר: ּדבר ׁשבעים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּסנהדרין
ּבימי  ּכֹוכבים, עֹובדי ּכגֹוים הּבמֹות אּסּור ְְְִִִִִֵֵַַָָּבׁשעת

ישן)אלּיהּו .(ברש"י ִֵָ

ß elqk e"h iyiy mei ß

(áé)Eì ÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈§´
éøçà Eòøæìe äpðzà:õøàä-úà ïzà E ¤§¤®̈§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤

(âé):Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìòî ìòiå©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
i"yx£¯acŒ¯L‡ ÌB˜naBz‡∑ יֹודע ּמלּמדנּואיני .מה «»¬∆ƒ∆ƒְְִֵֵֵַַַ

(ãé)úávî Bzà øac-øLà íB÷na äávî á÷òé áviå©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤
:ïîL äéìò ÷öiå Cñð äéìò Cqiå ïáà̈®¤©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤

(åè)Bzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷òé àø÷iå©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬
:ìà-úéa íéýìû íL̈²¡Ÿ¦−¥«¥«

(æè)àBáì õøàä-úøák ãBò-éäéå ìà úéaî eòñiå©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬¦§©¨−̈¤¨´
:dzãìa L÷zå ìçø ãìzå äúøôà¤§¨®¨©¥¬¤¨¥−©§©¬§¦§¨«

CÏיב  ˜ÁˆÈÏe Ì‰¯·‡Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯˙a CÈ·ÏÂ dz‡∆¿ƒ«¿ƒ¿»«¿»∆≈»«¿»

Ècיג  ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BlÚÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»ƒ¿»»«¿»¿«¿»ƒ
:dnÚ ÏÈlÓ«ƒƒ≈

ÏÈlÓיד  Èc ‡¯˙‡a ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»¿«¿»ƒ«ƒ
˜È¯‡Â ÔÈÎeq dÏÚ CÈq‡Â ‡·‡ ˙Ó˜ dnÚƒ≈»««¿»¿«ƒ¬«ƒƒ«¬ƒ

:‡ÁLÓ dÏÚ¬«ƒ¿»

ÏÈlÓטו  Èc ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…»¿»¿«¿»ƒ«ƒ
:Ï‡ ˙Èa ÈÈ Ônz dnÚƒ≈«»¿»≈≈

‡¯Ú‡טז  ˙·e¯k „BÚ ‰Â‰Â Ï‡ ˙ÈaÓ eÏËe¿»ƒ≈≈«¬»¿««¿»
˙‡ÈM˜Â ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈÂ ˙¯Ù‡Ï ÏÚÈÓÏ¿≈«¿∆¿»ƒƒ«»≈¿«ƒ«

:d„ÏÈÓa¿≈¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áé)ézúð øLà õøàä úàå§¤¨¨¤£¤¨©¦
.äpðzà Eì ÷çöéìe íäøáàì§©§¨¨§¦§¨§¤§¤¨
,Ll dPpY` oM mdl diYzp xW`M©£¤§©¦¨¨¤¥¤§¤¨§
Dpzp mdl iM ,drEaWl df fnxi¦§Ÿ¤¦§¨¦¨¤§¨¨
Fl la` ,`hgd mxbi `NW drEaWA¦§¨¤Ÿ¦§Ÿ©¥§£¨
Edfe ,drEaW `lA dNgYn Dpzp§¨¨¦§¦¨§Ÿ§¨§¤

mFwn lkA xnF`W(cFre '` b"l zFnW) ¤¥§¨¨§§

wgvil mdxa`l iYrAWp xW £̀¤¦§©§¦§©§¨¨§¦§¨
Fl d`EaPd ltMd didIW F` .awrilE§©£Ÿ¤¦§¤¦¨¥©§¨

:xaM iYWxR xW`M ,drEaWlbi dxez ¦§¨©£¤¥©§¦§¨
.íéäìà åéìòî ìòiå (âé)xn`W FnM ©©©¥¨¨¡Ÿ¦§¤¨©

mdxa`A(a"k f"i lirl)midl` lrIe §©§¨¨§¥©©©¡Ÿ¦
`l iM ricFdl mdipWaE ,mdxa` lrn¥©©§¨¨¦§¥¤§¦©¦Ÿ
F` ,calA d`Eap mFlge d`xn df did̈¨¤©§¤©£§¨¦§©
zF`xnA dnilWExi iz` `aYe oiprM§¦§¨©¨¥Ÿ¦§¨©§¨§©§

midl`('b 'g l`wfgi)eilr dzxXW la` , ¡Ÿ¦§¤§¥£¨¤¨§¨¨¨
lre :cnFr `Ed xW` mFwOA dpikW§¦¨©¨£¤¥§©

mFwOA midl` eilrn dlr zn`d KxC¤¤¨¡¤¨¨¥¨¨¡Ÿ¦©¨
cFaM KExA xn`PW oiprM ,FOr xACOd©¦©¥¦§¦§¨¤¤¡©¨§

FnFwOn 'd(a"i 'b mW)ExiMfdX dn xn`ie , ¦§¨§Ÿ©©¤¦§¦
daMxOd od od zFa`d minkgda"t x"a) ©£¨¦¨¨¥¥©¤§¨¨

('eci dxez:
.äávî á÷òé áviå (ãé)iAx WxR ©©¥©£Ÿ©¥¨¥©©¦

mrRA aiSd xakE mdxa ©̀§¨¨§¨¦¦©©©
Kqp dYr dilr KQpe daSn dpFW`xd̈¦¨©¥¨§¦¥¨¤¨©¨¤¤

:`Ed oFkpe .onW dilr wvieeh dxez §¨©¨¤¨¤¤§¨
íB÷nä íL úà á÷òé àø÷iå (åè)©¦§¨©£Ÿ¤¥©¨

.ìà úéaxg` mrR oM EP`xwi ¥¥¦§§¤¥©©©©
iM oFkpe zn` xaCd iM ricFdl mrR©©§¦©¦©¨¨¡¤§¨¦
,cinY dpikXd mWe ,midl` ziA `Ed¥¡Ÿ¦§¨©§¦¨¨¦

:raW x`A mW oipr okefh dxez §¥¦§©¥§¥¤©
.õøàä úøák (æè)oFWl WxR mgpn ¦§©¨¨¤§©¥¥¥§

dcB`e .ax Kldn "xiAM"a"t x"a) ©¦©£¨©§©¨¨
('fxiPdW dxakM dlElg ux`dW onfA ,¦§©¤¨¨¤£¨¦§¨¨¤©¦

.`A `l axXd oicre xar ezQde iEvn̈§©§¨¨©©£©¦©¨¨Ÿ¨
onrpA ixdW ,`xwn lW FhEWR df oi`e§¥¤§¤¦§¨¤£¥§©£¨

Epivn(h"i 'd a"n).ux` zxaM FY`n KlIe ¨¦©¥¥¥¦¦§©¨¤
oFWl ,rwxw zCn mW `EdW ip` xnF`e§¥£¦¤¥¦©©§©§

:i"Xx©¦
ïBëpäåiM ignw ceC 'x FA aWgX dn §©¨©¤¨©©¨¦¦§¦¦

,ziWxW dPpi`e oFincl s"Md©¨§¦§§¥¤¨¨§¦
Fnl zFxal Eid ,dNOd `vFnE'c dki`) ¨©¦¨¨§¨¨¥¨

('imgl ipxaze ,('d b"i a"y)dlik` oipr , §©§¥¦¤¤¦§©£¦¨
Kldn xErW DWExtE ,xwAA zhrEn¤¤©Ÿ¤¥¨¦©£©
ok iM ,lk`d zrl cr xwAd on ux ¤̀¤¦©Ÿ¤©§¥¨Ÿ¤¦¥

:KxC iklFd lM ExrWi§©£¨§¥¤¤
äæåizikGW eiWkre ,dNgY iYazM §¤¨©§¦§¦¨§©§¨¤¨¦¦

l`l gaW ,mlWExil ip` iz`aE¨¦£¦¦¨¥¤©¨¥
on oi`W ipirA izi`x ,aihOde aFHd©§©¥¦¨¦¦§¥©¤¥¦
dPde .lin ENt` mgl zial lgx zxEaw§©¨¥§¥¤¤£¦¦§¦¥
.mgpn ixaC mbe ,dGd WExRd Wgkdª§©©¥©¤§©¦§¥§©¥



סה glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£ı¯‡‰Œ˙¯·k∑,רּבּוי ּכּביר, לׁשֹון ּפרׁש מנחם ƒ¿«»»∆ְְִִֵֵַַַ

ּומנּקבת  חלּולה ׁשהארץ ּבזמן ואּגדה: רב. ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמהל
מצּוי,(ב"ר)ּככברה, עדין ׁשהּניר והּׁשרב עבר הּסתו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָ
ּבא  ּבנעמן לא ׁשהרי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו זה ואין . ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ה)מצינּו: ב ארץ"(מלכים ּכברת מאּתֹו ואֹומר "וּיל . ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

אֹו ּפרסה מהל ּכמֹו קרקע, מּדת ׁשם ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָאני,
ׂשדה' 'חלקת ּכרם', 'צמד אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו ,יֹותר, ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

מּדה ׁשם נֹותן אדם ּבמהל מיל'(ּכ מהל' ּכמֹו: )קרקע ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

ארץ  .ּכברת ְִֶַָ

(æé)úãléîä dì øîàzå dzãìa dúL÷äá éäéå©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ
:ïa Cì äæ-íâ-ék éàøéz-ìà©¦´§¦½¦«©¤¬−̈¥«

i"yx£‰ÊŒÌ‚ŒÈk∑ ּתאֹומה נֹולדה ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו יֹוסף. על ל נֹוסף ƒ«∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.יתרה  ְֵָ

(çé)éðBà-ïa BîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«

i"yx£ÈB‡ŒÔa∑ צערי לפי ∑·ÔÈÓÈ.ּבן ּבעיני, נראה ∆ƒֲִֶַƒ¿»ƒְְְִִֵַָ
ּבא  ּכׁשאדם ּבּנגב, ׁשהיא ּכנען ּבארץ נֹולד לבּדֹו ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
הלֹו" ּכנען", ּבארץ "ּבּנגב ׁשּנאמר: ּכמֹו נהרים, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמארם

הּנגּבה" לׁשֹון ∑·ÔÈÓÈ.ונסֹוע ימין, פט)ּבן "צפֹון (תהלים ְְֶַַָָƒ¿»ƒְִֶָָ
מלא הּוא לפיכ בראתם", אּתה ּבן (וימין בנימין, אחר: ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ּכמֹו: ּבנּו"ן, ונכּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד יב)ימים, הּימין"(דניאל .)"לקץ ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

dÏיז  ˙¯Ó‡Â d„ÏÈÓa d˙eÈL˜a ‰Â‰Â«¬»¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
:¯a CÈÏ ÔÈc Û‡ È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ»

(יח  ˙˙ÈÓ È¯‡ dLÙ ˜tÓa ‰Â‰Â נ"י‡˙ÈÓ( «¬»¿ƒ««¿«¬≈ƒ««¿»
:ÔÈÓÈa dÏ ‡¯˜ È‰e·‡Â ÈÂc ¯a dÓL ˙¯˜e¿«¿≈«¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,i"Xx ixacM ux`d zCn mW `Ed la £̀¨¥¦©¨¨¤§¦§¥©¦
,zFnXd axM dnMqd wx x`Y FA oi`e§¥Ÿ©©©§¨¨§Ÿ©¥
m`e .oEEkA cCnp `NW WEOWl s"Mde§©¨§¦¤Ÿ¦§©§¦§¦
didIW okYi ,x`zn dGd mXd didi¦§¤©¥©¤§Ÿ¨¦¨¥¤¦§¤
xA dnE ixA dn oFWNn ,zA FnM zxÄ©§©¦§©§¦©©

iphA('a `"l ilWn)dCOl mW `Ede , ¦§¦¦§¥§¥©¦¨
FnM ,zFgx` iklFd EccnIW dPhTd©§©¨¤¦§§§¥¢¨§
iM ,"ux` zA" Dl xn`ie ,mFId linl§¦©§Ÿ©¨©¤¤¦
dCnl F` ,dqxRl zA FnM dCOd©¦¨§©©©§¨§¦¨

:mdd minIA drEci zxg ©̀¤¤§¨©¨¦¨¥
ïëå`le dnxA dxEaw oi`W izi`x §¥¨¦¦¤¥§¨¨¨¨§Ÿ

xW` dnxd la` ,Dl aFxẅ¨£¨¨¨¨£¤
,zF`qxR rAx`M dPOn wFgx oinipal§¦§¨¦¨¦¤¨§©§©©§¨

mixt` xdA xW` dnxde('` '` `"y) §¨¨¨£¤§©¤§¨¦
oM lr .mini ipWn xzFi dPOn wFgẍ¦¤¨¥¦§¥¨¦©¥
dnxA lFw xnF`W aEzMdW xnF` ip £̀¦¥¤©¨¤¥§¨¨

prnW(c"i `"l dinxi),lWn KxcM dviln , ¦§¨¦§§¨§¦¨§¤¤¨¨
lFcB lFwA zwrFv lgx dzid iM¦¨§¨¨¥¤¤§¨
wFgxnl lFTd rnWPW cr xn cRqnE¦§¥©©¤¦§©©§¥¨
,oinipA Dpal xdd W`xA `idW dnxÄ¨¨¤¦§Ÿ¨¨¦§¨¦§¨¦
`l .mdn daxg `ide ,mW EPpi` iM¦¥¤¨§¦£¥¨¥¤Ÿ
lr dMan lgx dnxA" :aEzMA xn`p¤¡©©¨¨¨¨¨¥§©¨©
:lFTd rnWp mW iM xn` la` ,"dipÄ¤¨£¨¨©¦¨¦§©©

äàøðåKxCA awri Dxaw iM ipirA §¦§¤§¥©¦§¨¨©£Ÿ©¤¤
mgl ziA xirl Dqipkd `le§Ÿ¦§¦¨§¦¥¤¤
gExA dtSW itl ,mW daFxTd dcEdi§¨©§¨¨§¦¤¨¨§©
didi dzxt` mgl ziAW WcTd©Ÿ¤¤¥¤¤¤§¨¨¦§¤
lEabA wx Dxawl dvx `le dcEdil¦¨§Ÿ¨¨§¨§¨©¦§

DA daSOd xW` KxCde ,oinipA DpA§¨¦§¨¦§©¤¤£¤©©¥¨¨
Kke .oinipA lEabA l` zial daFxw§¨§¥¥¦§¦§¨¦§¨

ixtqA Exn`(`"i b"l dkxAd z`f)FwlgA ¨§§¦§¦Ÿ©§¨¨§¤§
zWxtA `zi`cM ,dzn oinipA lW¤¦§¨¦¥¨¦§¦¨§¨¨©
l`iGr oA ozpFil izi`xe .dkxAd z`fe§Ÿ©§¨¨§¨¦¦§¨¨¤ª¦¥
mExA lw xn`e ,dfA WiBxn `EdW¤©§¦¨¤§¨©¨§
lr aEzMd lM mBxze ,rnYW` `nlr̈§¨¦§§¨§¦§¥¨©¨©

:l`xUi zqpMfi dxez §¤¤¦§¨¥
.éðBà ïa (çé)d`xp ,oinipA .ixrv oA ¤¦¤©£¦¦§¨¦¦§¤

clFp FCal `EdW itl ipirA§¥©§¦¤§©©
`A mc`WM ,abPA `EdW orpM ux`A§¤¤§©©¤©¤¤§¤¨¨¨
ux`A abPA xn`W FnM ,mixdp mx`n¥£©©£©¦§¤¨©©¤¤§¤¤

orpM('n b"l xAcOA)dAbPd rFqpe KFld , §¨©©¦§¨¨§¨©©¤§¨
('h a"i lirl),,oinipAoFtv oFWl ,oini oA §¥¦§¨¦¤¨¦§¨

mz`xa dY` oinie(b"i h"t miNdY)KkitlE , §¨¦©¨§¨¨§¦¦§¦¨
:i"Xx oFWl .`ln `Ed¨¥§©¦

àìål`xUi ux` `dYW df izFpiad §Ÿ£¦¦¤¤§¥¤¤¦§¨¥
mx` ixdW ,mixdp mx`l zinFxC§¦©£©©£©¦¤£¥£¨

aizkcM ,l`xUi ux`l zigxfnlirl) ¦§¨¦§¤¤¦§¨¥§¦§¦§¥

('` h"kaizkE ,mcw ipa dvx` KlIexAcOA) ©¥¤©§¨§¥¤¤§¦©¦§¨

('f b"ka`Fn Kln wla ipgpi mx` on¦£¨©§¥¦¨¨¤¤¨
ixxdn`EdW oCxId xar awrie ,mcw ¥©§¥¤¤§©£Ÿ¨©©©§¥¤

xfFg dide l`xUi ux` lW Dgxfnl§¦§¨¨¤¤¤¦§¨¥§¨¨¥
,l`xUi ux` mFxcA `EdW mFc` KxC¤¤¡¤¦§¤¤¦§¨¥
ux`l zinFxC zigxfn mx` `vnp¦§¨£¨¦§¨¦§¦§¤¤

:DpFtvl l`xUi ux`e l`xUi¦§¨¥§¤¤¦§¨¥¦§¨
ìáàmgl ziA mEgzA clFp m` £¨¦©¦§¥¤¤

,dcEdi ux`A `EdW dzxt ¤̀§¨¨¤§¤¤§¨

aizkcM('a h"i mihtFW),dcEdi mgl ziA §¦§¦§¦¥¤¤§¨
aizkE('` 'd dkin)mgl ziA dY`e §¦¦¨§©¨¥¤¤

,dcEdi itl`A zFidl xirv dzxt ¤̀§¨¨¨¦¦§§©§¥§¨
,l`xUi ux` lW DnFxcA `Ed dPd¦¥¦§¨¤¤¤¦§¨¥
zxt` mgl ziA oiaE l` ziA oiA dPde§¦¥¥¥¥¥¥¤¤¤§¨

:clFp©
íàå`Ed ixd ,mixt` xdA mFwOd §¦©¨§©¤§©¦£¥

,l`xUi ux` lW DpFtvA¦§¨¤¤¤¦§¨¥
aizkcM('d g"i rWFdi)lr cnri dcEdi §¦§¦§ª©§¨©£Ÿ©

mlEaB lr Ecnri sqFi ziaE abPn FlEaB§¦¤¤¥¥©©§©§¨
oM mB oinipA lW FwlgA m`e ,oFtSn¦¨§¦§¤§¤¦§¨¦©¥
lEaB mdl idie aizkC ,mFxCA Dpi ¥̀¨©¨¦§¦©§¦¨¤§
mrh oi` mFwn lMnE .dpFtv z`tl¦§©¨¨¦¨¨¥©©

:mFxC oA FzFxwl¦§¤¨
ïBëpäåEY`xw FO` iM ipirAipF` oA §©¨§¥©¦¦§¨©¤¦

mgNn ,ila` oA xnFl dzvxe§¨§¨©¤¤§¦¦¤¤
mipF`('c 'h rWFd)ip`a iYlk` `l ,mixaC) ¦¥©Ÿ¨©§¦§Ÿ¦§¨¦

(c"i e"koFWNn ,igM ipF` on dUr eia`e ,§¨¦¨¨¦¦Ÿ¦¦§
ipF` ziW`x('b h"n oNdl)mipF` oi`lE , ¥¦¦§©¨§¥¦

(h"k 'n dirWi)FzF` `xw okle .,oinipAoA §©§¨§¨¥¨¨¦§¨¦¤
M ,wfgd oA F` gMddxEaBd FA oinId i ©Ÿ©¤©Ÿ¤¦©¨¦©§¨

aEzMW oiprM ,dglvdde('a 'i zldw)al §©©§¨¨§¦§¨¤¨Ÿ¤¤¥
Li`pU lkl `vnY Lpini ,Fpinil mkg̈¨¦¦§¦§¦§¨§¨§¤

('h `"k miNdY)dnnFx 'd oini ,(f"h g"iw mW), §¦¦§¦¥¨¨

EY`xTW mXA FzF` `xFw zFidl dvẍ¨¦§¥©¥¤§¨©
mzF` E`xTW mXA eipA lM ok iM ,FO ¦̀¦¥¨¨¨©¥¤¨§¨
FzF` mBxY dPde ,E`xTi mzFO ¦̀¨¦¨§§¦¥¦§¥

:dxEable daFhl§¨§¦§¨
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(èé)úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzå ìçø úîzå©−̈¨¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬
:íçì̈«¤

(ë)úávî àåä dúøá÷-ìò äávî á÷òé áviå©©¥¯©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤
:íBiä-ãò ìçø-úøá÷§ª«©¨¥−©©«

(àë):øãò-ìcâîì äàìäî äìäà èiå ìûøNé òqiå©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ¥−̈§¨§¦§©¥«¤

(áë)ïáeàø Cìiå àåää õøàa ìàøNé ïkLa éäéå©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½©¥¤́§¥½
ô ìàøNé òîLiå åéáà Lâìét ääìa-úà ákLiå©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®

:øNò íéðL á÷òé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥©«£−Ÿ§¥¬¨¨«
i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ÔkLa∑ ּבא ׁשּלא עד ƒ¿…ƒ¿»≈»»∆«ƒֶַָֹ

יצחק,לחברֹון  אּלה אצל ּכל (שבת ∑kLiÂ·.ארעּוהּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ«ƒ¿«
ּכאּלּונה) הּכתּוב עליו מעלה מׁשּכבֹו, ׁשּבלּבל ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּתֹו

רחל, ׁשּכׁשּמתה יצּועיו? וחּלל ּבלּבל ולּמה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשכבּה.
רחל  ּבאהל ּתדיר נתּונה ׁשהיתה מּטתֹו יעקב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹנטל
ראּובן  ּבא ּבלהה. ּבאהל ּונתנּה אהלים, ּבׁשאר ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹֹֹולא

צרה ותבע  היתה אּמי אחֹות 'אם אמר: אּמֹו, עלּבֹון ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ
לכ לאּמי'? צרה ּתהא אּמי אחֹות ׁשפחת ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָלאּמי,

NÚ¯.ּבלּבל  ÌÈL ·˜ÚÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑ לענין מתחיל ְִֵ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»ְְְִִַָ
ּומעּתה  הּמּטה, נׁשלמה ּבנימין מּׁשּנֹולד ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָראׁשֹון,
'ללּמדנּו ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּומנאן. להּמנֹות, ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָראּויים

ראּובן' חטא ׁשּלא צּדיקים, וכּלן ׁשוין ׁשּכּלן .ּבא, ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻ

(âë)äãeäéå éåìå ïBòîLå ïáeàø á÷òé øBëa äàì éða§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïeìáæe øëùOéå§¦¨−̈§ª«

i"yx£·˜ÚÈ ¯BÎa∑קראֹו הּקלקלה, ּבׁשעת אפּלּו ¿«¬…ְְְֲִִַַַָָָ
ÚÈ˜·.ּבכֹור  ¯BÎa∑,לעבֹודה ּבכֹור לנחלה, ּבכֹור ְ¿«¬…ְְְֲֲַַָָ

לענין .למנין ּבכֹור  אּלא ליֹוסף ּבכֹורה נּתנה ולא ְְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ
ׁשבטים  לׁשני ׁשּנעׂשה .הּׁשבטים, ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

(ãë):ïîéðáe óñBé ìçø éða§¥´¨¥½¥−¦§¨¦«

(äë):éìzôðå ïc ìçø úçôL ääìá éðáe§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½−̈§©§¨¦«

(åë)éða älà øLàå ãb äàì úçôL ätìæ éðáe§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®¥µ¤§¥´
:íøà ïcôa Bì-ãlé øLà á÷òé©«£½Ÿ£¤¬ª©−§©©¬£¨«

‰È‡יט  ˙¯Ù‡ Á¯‡a ˙¯·˜˙‡Â ÏÁ¯ ˙˙ÈÓeƒ«»≈¿ƒ¿¿»«¿…«∆¿»ƒ
:ÌÁÏ ˙Èa≈»∆

˜Ó˙כ  ‡È‰ dz¯·˜ ÏÚ ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»«¿À¿«ƒ»«
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ÏÁ¯„ ‡z¯·¿̃À¿»¿»≈«»≈

l‰lÓ‡כא  dkLÓ Ò¯Ùe Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿««¿¿≈ƒ¿«»
:¯„Ú„ ‡Ïc‚ÓÏ¿ƒ¿¿»¿≈∆

‰‰È‡כב  ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ‡¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿»ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ
‡˙ÈÁÏ ‰‰Ïa ÌÚ ·ÈÎLe Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿ƒƒƒ¿»¿≈»»
È¯z ·˜ÚÈ È· BÂ‰Â Ï‡¯NÈ ÚÓLe È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒ¿»≈«¬¿≈«¬…¿≈

:¯ÒÚ¬«

ÔBÚÓLÂכג  Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea ‰‡Ï Èa¿≈≈»¿»¿«¬…¿≈¿ƒ¿
:ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ¿≈ƒƒ»¿ƒ»»¿À

ÔÓÈ·e:כד  ÛÒBÈ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈≈ƒ¿»ƒ

ÈÏzÙÂ:כה  Ôc ÏÁ¯„ ‡˙Ó‡ ‰‰Ï· È·e¿≈ƒ¿»«¿»¿»≈»¿«¿»ƒ

‡ÔÈlכו  ¯L‡Â „b ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ È·e¿≈ƒ¿»«¿»¿≈»»¿»≈ƒ≈
:Ì¯‡ ÔcÙa dÏ Ô„ÈÏÈ˙‡ Èc ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬…ƒƒ¿¿ƒ«≈¿««¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éúéàøådAx ziW`xaA('h a"t)ipF` oA §¨¦¦¦§¥¦©¨¤¦
,ixrv oAoinipA Fl `xw eia`e ¤©£¦§¨¦¨¨¦§¨¦

lMd iM ,Edn iYrci `le .WcTd oFWlA¦§©Ÿ¤§Ÿ¨©§¦©¦©Ÿ
oFWl eipA lM mW oke ,WcTd oFWl§©Ÿ¤§¥¥¨¨¨§
,iYxn`X dnl Efnx la` ,`Ed WcTd©Ÿ¤£¨¨§§©¤¨©§¦

:daFhl oFWNd mBxYWhi dxez ¤¦§¥©¨§¨
.ìàøNé òîLiå (áë)aEzMd xRq ©¦§©¦§¨¥¦¥©¨

FpA lNgA rnW iM ,FzEpzepr©§§¨¦¨©§©¥§
FziAn EdE`ivFIW dEv `le ,eirEvi§¨§Ÿ¦¨¤¦¦¥

dpOi la` ,mdOr lgpi `le eipA llMn¦§©¨¨§Ÿ¦§©¦¨¤£¨¦¨¤
dpOi `Ede ,xUr mipW Eidie mdOr¦¨¤§¦§§¥¨¨§¦¨¤
zFIWxRd iYXn dUr KklE .oFW`x¦§¨¨¨¦§¥©¨¨¦
zNgY `EdW iR lr s` iM ,cg` wEqR̈¤¨¦©©¦¤§¦©
EclFPXn mihaXd zFpnl `AW ,oipr¦§¨¤¨¦§©§¨¦¦¤§
:EdUrnA dgcp `l oaE`x iM fnx ,mNMª¨¨©¦§¥Ÿ¦§¨§©£¥

ìòåoaE`x lAlAW okYi hWRd KxC §©¤¤©§¨¦¨¥¤¦§¥§¥
clY `NW FcgRn ddlA irEvi§¥¦§¨¦©£¤Ÿ¥¥

aWge ,xFkAd `Ed iM ,cFr awril§©£Ÿ¦©§§¨©
lMn xzFi ciqtie miwlg ipW zgwl̈©©§¥£¨¦§©§¦¥¦¨
,dzid dpwf iM FO`n cgR `le ,mig`d̈©¦§Ÿ¨©¥¦¦§¥¨¨§¨
FO` cFakl WWg F` ,dRlf dzn ilE`e§©¥¨¦§¨¨©¦§¦
dlHp okle .DzgtW DzFid xEarA©£¡¨¦§¨¨§¨¥¦§¨
Edfe ,dCn cbpM dCn dxFkAd EPOn¦¤©§¨¦¨§¤¤¦¨§¤

mrh,xUr mipW awri ipa EidIe`l iM ©©©¦§§¥©£Ÿ§¥¨¨¦Ÿ
:ok ixg` cilFdbk dxez ¦©£¥¥



סז glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyiy meil inei xeriy

(æë)òaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-ìà á÷òé àáiå©¨³Ÿ©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®
:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà ïBøáç àåä¦´¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ הּמיׁשֹור ׁשם.Úa¯‡‰ ˙È¯˜∑ ׁשם «¿≈ִֵַƒ¿«»«¿«ֵ
‰‡¯Úa.העיר  ˙È¯˜ ‡¯ÓÓ∑ קרית ׁשל מיׁשֹור איל ִָ«¿≈ƒ¿«»«¿«ְִִֵֶַ

הּקרית  ממרא לכּתב לֹו 'היה ּתאמר: ואם ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹארּבע,
ּכגֹון  ּכפּול, ׁשּׁשמֹו ּדבר ּבכל הּמקרא ּדר ּכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָארּבע',

הצר אם אל, ּבית עזרי, אבי לחם, ּבית ּוכגֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻזה
הּׁשנּיה: הּתבה ּבראׁש נֹותנּה ה"א, ּבֹו (שמואל להטיל ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

טז) הּלחמי",א ו)"ּבית העזרי",(שופטים אבי "ּבעפרת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
טז) א האלי (מלכים ּבית חיאל .""ּבנה ֱִִֵֵָָָ

(çë):äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîé eéäiå©¦«§−§¥´¦§¨®§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«

(èë)òáNe ï÷æ åénò-ìà óñàiå úîiå ÷çöé òåâiå©¦§©̧¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´
:åéða á÷òéå åNò Búà eøa÷iå íéîé̈¦®©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈ ÚÂ‚iÂ∑:ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם אין «ƒ¿«ƒ¿»ְְֵַָָָֻֻ
ׁשנה, י"ב יצחק ׁשל למיתתֹו קדמה יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָמכירתֹו
ׁשּנאמר: ׁשנה, ס' ּבן יצחק היה יעקב ּכׁשּנֹולד ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

כה) מת (לעיל ויצחק וגֹו'", ׁשנה ׁשּׁשים ּבן ְְְְְִִִִֵֶָָָָ"ויצחק
ׁשנה, מק"פ ׁשּׁשים ּתֹוציא אם ליעקב, ק"כ ְְֲִִִִִִַַָָֹּבׁשנת
ׁשנה, ואֹותּה ׁשנה, י"ז ּבן נמּכר ויֹוסף ק"כ, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנׁשארּו
וׁשלׁש ׁשּׁשים ּבן ּכיצד? ליעקב, ּוׁשמנה מאה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשנת
הרי  עבר, ּבבית נטמן ׁשנה עׂשרה וארּבע ,ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבר

ּובסֹוף  ּבאּׁשה, עבד עׂשרה וארּבע וׁשבע, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשבעים
יֹוסף, נֹולד עׂשרה ל)ׁשּנאמר:ארּבע  ּכאׁשר (לעיל "ויהי ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

וי"ז  ואחת, ּתׁשעים הרי וגֹו'", יֹוסף את רחל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָילדה
ּוׁשמנה. מאה הרי יֹוסף, נמּכר ׁשּלא מן (עד מפרׁש עֹוד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ׁשּנאמר: ׁשנה, כ"ב מצרימה יעקב ׁשּבא עד יֹוסף מּׁשּנמּכר מא)הּמקרא, (לקמן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

"ימי  ּוכתיב: כ"ב, הרי רעב, ּוׁשנתים ׂשבע ׁשנים וׁשבע וגֹו'", ׁשנה ׁשלׁשים ּבן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ויֹוסף

ק"ח  יֹוסף ׁשל ּבמכירתֹו יעקב נמצא, ׁשנה". ּומאת ׁשלׁשים מגּורי .)ׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

åì(à):íBãà àeä åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈¬¡«

(á)äãò-úà ïòðk úBðaî åéLð-úà ç÷ì åNò¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈
-úa äðò-úa äîáéìäà-úàå ézçä ïBìéà-úa©¥Æ©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©

:éeçä ïBòáö¦§−©«¦¦«
i"yx£ÔBÏÈ‡Œ˙a ‰„Ú∑ ונקראת אילֹון, ּבת ּבׂשמת היא »»«≈ְְְִִֵֵַַָ

ּכֹוכבים  לעבֹודת ּבׂשמים מקּטרת ׁשהיתה על .ּבׂשמת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
‰Ó·ÈÏ‰‡∑,יהּודית ׁשמּה ּכּנה והּוא יהּודית, היא »√ƒ»»ְְְְִִִִָָ

להטעֹות  ּכדי ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּכֹופרת ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָלֹומר
אביו  ÔBÚ·ˆŒ˙a.את ‰ÚŒ˙a∑,ענה ּבת לא אם ִֶָ«¬»«ƒ¿ֲִַָֹ

"ואּלה  ׁשּנאמר: צבעֹון, ׁשל ּבנֹו ענה צבעֹון?! ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָּבת
ּכּלתֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד וענה". ואּיה צבעֹון ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָבני
והֹודיע ׁשניהם, מּבין אהליבמה ויצאת ענה, ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאׁשת

היּו ממזרּות ּבני ׁשּכּלן .הּכתּוב ְְֵֵֶַַָָָֻ

ÓÓ¯‡כז  È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ«¿≈
Ì‰¯·‡ Ônz ¯„ Èc ÔB¯·Á ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯ƒ̃¿««¿«ƒ∆¿ƒ»«»«¿»»

:˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»

ÔÈL:כח  ÔÓ˙e ‰‡Ó ˜ÁˆÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈ƒ¿»¿»¿»»¿ƒ

dnÚÏכט  LÈk˙‡Â ˙ÈÓe ˜ÁˆÈ „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈¿«≈
·˜ÚÈÂ ÂNÚ d˙È e¯·˜e ÔÈÓBÈ Ú·Ne ·ÈÒƒ¿«ƒ¿»»≈≈»¿«¬…

:È‰Ba¿ƒ

‡„ÌB:א  ‡e‰ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¡

Ú„‰ב  ˙È ÔÚk ˙aÓ È‰BL ˙È ·ÈÒ ÂNÚ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«¿»«»»»
˙a ‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡ ˙ÈÂ ‰‡zÁ ÔBÏÈ‡ ˙a«≈ƒ»»¿»»√ƒ»»«¬»«

:‰‡eÁ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.÷çöé éîé eéäiå (çë)mCwn oi` ©¦§§¥¦§¨¥ª§¨
lW Fzxikn ,dxFYA xg`nE§ª¨©¨§¦¨¤
oFWl ,wgvi lW Fzzinl dncw sqFi¥¨§¨§¦¨¤¦§¨§

iYazM xakE .i"Xx(a"l `"i lirl)dGW ©¦§¨¨©§¦§¥¤¤
oipr xRqi ,zFxFCd lkA aEzMd bdpn¦§©©¨§¨©§©¥¦§©
ligzie ,FzzinE eizFclFze mc`d̈¨¨§§¨¦¨§©§¦
did iE`xe ,xg`d xFCd zFclFzA§§©¨©¥§¨¨¨
,awri zFclFzl wgvi zzin miCwdl§©§¦¦©¦§¨§§©£Ÿ
zFxFC lkaE mdxa`A dUr xW`M©£¤¨¨§©§¨¨§¨

ciBdl aEzMd oEMzi la` ,mipFW`xd̈¦¦£¨¦§©¥©¨§©¦
raUE owf daFh daiUA zn wgvi iM¦¦§¨¥§¥¨¨¨¥§©
,Kxand FpA eil` aXW ixg` minï¦©£¥¤¨¥¨§©§Ÿ¨
eUr cFakA EdExawE ,Fzlrn lgFPd©¥©£¨§¨§¨¥¨
Kxvd `le .mlFrd ilFcB eipA awrie§©£Ÿ¨¨§¥¨¨§Ÿª§©
,dlRkOd zxrnA EdExaw iM xiMfdl§©§¦¦§¨¦§¨©©©§¥¨
,`idd xirA did iM xiMfdW xEarA©£¤¦§¦¦¨¨¨¦©¦

:eia` xawA wx EdExAwi dp`ehk dxez §¨¨¦§§©§¤¤¨¦
.ïBìéà úa äãò (â-á)zA znUA `id ¨¨©¥¦¨§©©

znUA z`xwpe oFli`(c"l e"k lirl)lr ¥§¦§¥¨§©§¥©
dcFarl minUA zxHwn dzidW mW¥¤¨§¨§©¤¤§¨¦©£¨
FzF` ,zicEdi `id dnaild`e .dxf̈¨§¨¢¦¨¨¦§¦
`idW xnFl zicEdi DnW dPM rWẍ¨¦¨§¨§¦©¤¦
z` zFrhdl icM dxf dcFarA zxtFM¤¤©£¨¨¨§¥§©§¨

:eia`̈¦
.ìàòîNé úa úîNa`xFw `Ed oNdlE ¨§©©¦§¨¥§©¨¥

zlgn Dl('h g"k lirl)iz`vn , ¨¨£©§¥¨¨¦
l`EnW xtq Wxcn zcBdA(f"i wxR) §©¨©¦§©¥¤§¥¤¤
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ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr d jxk zegiy ihewl)

אביוו  את להטעֹות ּכדי . . יהּודית ׁשמּה ּכּנה (רׁש"י הּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ב) ּבתלו, יהּודית לאׁשּתֹו קרא החּתיעׂשו כו,ּבארי (ּתֹולדֹות ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

לֹומר,לד) ויׁש מקֹומֹו. ואת אביה ׁשם את ּגם ׁשּׁשּנה והינּו ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
יחּוסּה, את להסּתיר צבעֹון ׁשרצה ּבת ענה הּמלּמד ּבת , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבת לּה קרא (ואּולי ממזרת חן ּבאריׁשהיתה למצא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשהּׁשקר  ּוכדי ּבארֹות). ּבחפירת אז ׁשעסק יצחק, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעיני
למקֹום  מֹולדּתּה מקֹום את ּגם ׁשּנה יֹותר, עֹוד ְְְְִִִֵֵֶַַַָָיתקּבל

אילֹון ּבת ּבׂשמת – הּׁשנּיה אׁשּתֹו ׁשל ּכהחּתי מֹולדּתּה , ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
מקֹום. מאֹותֹו ׁשּתיהן את לקח ּכאּלּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיראה

(â):úBéáð úBçà ìàòîLé-úa úîNa-úàå§¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈŒ˙a ˙ÓNa∑,מחלת לּה קֹורא ּולהּלן »¿««ƒ¿»≈ְֲֵַַָָָ

מֹוחלין  ׁשלׁשה ׁשמּואל: ספר מדרׁש ּבאּגדת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמצינּו
והּנֹוׂשא  לגדּלה והעֹולה ׁשּנתּגּיר, ּגר עונֹותיהם: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלהן

מחלת, נקראת לכ מּכאן, הּטעם ולמד ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאּׁשה,
עונֹותיו  BÈ·˙.ׁשּנמחלּו ˙BÁ‡∑ ׁשהּוא ׁשם על ְֲֲִֶָֹ¬¿»ֵֶַ

ׁשמֹו על נקראת יׁשמעאל, מּׁשּמת לֹו .הּׂשיאּה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ

(ã)äãìé úîNáe æôéìà-úà åNòì äãò ãìzå©¥¯¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈
:ìàeòø-úà¤§¥«

(ä)çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà äãìé äîáéìäàå§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©
:ïòðk õøàa Bì-eãlé øLà åNò éða älà¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬ª§−§¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ‰„ÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â∑,היה ממזר זה, קרח ¿»√ƒ»»»¿»¿ְֵֶַַָָֹ
אליפז  אהליבמה היה ּובן אל אביו, אׁשת על ׁשּבא ֱֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבסֹוף  אליפז אּלּופי עם מנּוי הּוא ׁשהרי עׂשו, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאׁשת
.(ב"ר)הענין  ְִָָ

(å)-úàå åéúða-úàå åéða-úàå åéLð-úà åNò çwiå©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤
úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå Búéa úBLôð-ìk̈©§´¥¼§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ
õøà-ìà Cìiå ïòðk õøàa Lëø øLà Bðéð÷-ìk̈¦§¨½£¤¬¨©−§¤´¤§¨®©©¥¤́¤¤½¤

:åéçà á÷òé éðtî¦§¥−©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£ı¯‡ŒÏ‡ CÏiÂ∑ ימצא לגּור .ּבאׁשר «≈∆∆∆∆ְֲִֶַָָ

BÈ·c˙:ג  d˙Á‡ Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ¿»»¿««ƒ¿»≈¬»≈ƒ¿»

ÓN·e˙ד  ÊÙÈÏ‡ ˙È ÂNÚÏ ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿≈»»¡ƒ»»¿«
:Ï‡eÚ¯ ˙È ˙„ÈÏÈ¿ƒ«»¿≈

ÈÂ˙ה  ÌÏÚÈ ˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ˙„ÈÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â¿»√ƒ»»¿ƒ«»¿¿»«¿»¿»
‡Ú¯‡a dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÂNÚ Èa ÔÈl‡ Á¯…̃«ƒ≈¿≈≈»ƒƒ¿¿ƒ≈¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

d˙aו  ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BL ˙È ÂNÚ ¯·„e¿«≈»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»≈
Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb ˙ÈÂ d˙Èa ˙LÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«≈≈¿»≈ƒ¿»»
ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡˜ Èc dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«
:È‰eÁ‡ ·˜ÚÈ Ì„˜ ÔÓ È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»»¬≈ƒ√»«¬…»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,mdizFpFr lM lr mdl oilgFn dWlW§¨£¦¨¤©¨£¥¤
`UFPde dNcbl dlFrde xIBzPW xB¥¤¦§©¥§¨¤¦§ª¨§©¥
z`xwp Kkl ,o`Mn mrHd cnle ,dX ¦̀¨§¨©©©©¦¨§¨¦§¥
oFWl df lM .eizFpFr Fl ElgnPW zlgn̈£©¤¦§££¨¨¤§

.i"Xx©¦
äpäådnaild` ia`A mrh ozp `l §¦¥Ÿ¨©©©©£¦¨¢¦¨¨

,dpr o`ke ,ix`A mW `xwPW¤¦§¨¨§¥¦§¨£¨
,mvrd mW didi l`rnWi zA znUaE¨§©©¦§¨¥¦§¤¥¨¤¤
,minUAd xEHwl x`Y mW `Ede§¥Ÿ©§¦©§¨¦

dAx ziW`xaaE(b"i f"q)eUr ozp Exn` ¦§¥¦©¨¨§¨©¥¨
,zlgn ,xIBzdl FYrCFl lgOW ©§§¦§©¥¨¢©¤¨©

,znUA ,eizFpFr lr `Ed KExA WFcTd©¨¨©£¨¨§©
mdipW dPde .eilr FYrC dnVAzPW¤¦§©§¨©§¨¨§¦¥§¥¤
KklE .mA rcFp mvrd mW oi` ,x`YŸ©¥¥¨¤¤©¨§¨
zFnW ipW Dl Eid iM mdxa` iAx xn`̈©©¦©§¨¨¦¨¨§¥¥

:dia`l mbe§©§¨¦¨

ïëzéåmdd miWp miYXd iM xnFl §¦¨¥©¦©§©¦¨¦¨¥
EWprp ilE` ,mipA `lA Ezn¥§Ÿ¨¦©¤¤§
wgvil gEx zxFn EidW xEarA©£¤¨©©§¦§¨
,oFli` zA FYW` zFg` `Upe ,dwaxlE§¦§¨§¨¨£¦§©¥
zA la` ,dpr zA dnaild` ,zxg`e©£¤¤¨¢¦¨¨©£¨£¨©
didW xEarA ,zFiap zFg` l`rnWi¦§¨¥£§¨©£¤¨¨
,zlgn ,WcTd oFWlA xErM mW Dl̈¥¦§¨©Ÿ¤¨¢©
did xW` cAkPd mXA DnW z` `xẅ¨¤§¨©¥©¦§¨£¤¨¨
iM ,minUA oFWNn ,dpFW`xd FYW`l§¦§¨¦¨¦§§¨¦¦
dzidW xEarA eilr daiag dzid̈§¨£¦¨¨¨©£¤¨§¨
wgvi ipirA drx dPpi`e ,FYgRWOn¦¦§©§§¥¤¨¨¨§¥¥¦§¨

:eia`c dxez ¨¦
åéða úàå åéLð úà åNò çwiå (å)©¦©¥¨¤¨¨§¤¨¨

.åéúða úàåixg` did rQOd df §¤§Ÿ¨¤©©¨¨¨©£¥
,orpM ux`A Ffg`de oxgn eig` aFW¨¦¥¨¨§¥¨§§¤¤§©©
mB didW xWt`e ,o`M xn`W FnM§¤¨©¨§¤§¨¤¨¨©

eig` cFrA dPde .mdia` zFn ixg ©̀£¥£¦¤§¦¥§¨¦
dlrnl aEzMM xirUA eUr did oxgA§¨¨¨¨¥¨§¥¦©¨§©§¨

('c a"l)xirUl Kld eUr iM ,oiprd la` .£¨¨¦§¨¦¥¨¨©§¥¦
idie ux`d iaWFi ixgd itEl` iniA¦¥£¥©Ÿ¦§¥¨¨¤©§¦
eipaE ,Wi` zF`n 'c mr KlFd xUl§©¥¦¥¦¨¨
dzidW okYie .orpM ux`A Eid FziaE¥¨§¤¤§©©§¦¨¥¤¨§¨
`l ,xFWiOA cg` mFwnA dGg` mW Fl¨£ª¨§¨¤¨©¦Ÿ
xirU dvx` Fl qgi oM lr ,xirU xdA§©¥¦©¥¦¥©§¨¥¦
ux`l eig` xfgW ixg`e .mFc` dcU§¥¡§©£¥¤¨©¨¦§¤¤
orpM ux`W rci iM ,eipRn Fl dpR orpM§©©¨¨¦¨¨¦¨©¤¤¤§©©
,FzMxaA eia` Fl ozp xW` eig` zlgp©£©¨¦£¤¨©¨¦§¦§¨
,ax mr FziA zFWtp lke eipA gwle§¨©¨¨§¨©§¥©©
mglp f`e ,mW aXizdl xirUl Klde§¨©§¥¦§¦§©¥¨§¨¦§©
ilE` iM ,ux`d iaWFi ixgd xirU ipaA¦§¥¥¦©Ÿ¦§¥¨¨¤¦©
`al FzF` mipzFp Eid `le EPOn EcgR̈£¦¤§Ÿ¨§¦¨Ÿ
mW EidW xirU xdA mlEabA¦§¨§©¥¦¤¨¨



סט glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 109 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

"Lrxf didi xB" zxfB oFrxR¥§§¥©¥¦§¤©§£

אחיו: יעקב מּפני אל־ארץ וּיל . . את־נׁשיו עׂשו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֽֽוּיּקח
יהיה  ּגר ּכי ּגזרת ׁשל חֹוב ׁשטר מּפני – אחיו יעקב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמּפני
אין  מּכאן, לי אל אמר, יצחק. ׁשל זרעֹו על הּמּוטל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָזרע
ּבפרעֹון  ולא הּזאת, הארץ לֹו ׁשּנּתנה ּבּמּתנה לא חלק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלי

רש"י)הּׁשטר ובפירוש ו. (לו, ְַָ
על  הּמּטלת "זרע יהיה ּד"ּגר הּגזרה הלא להבין, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻוצרי
ולא  להם", לא "ּבארץ ּגרים ׁשּיהיּו – היא יצחק, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹזרעֹו

ּדוקא מצרים שם)ּבארץ רש"י שפירש ּבזה (ּוכמֹו הרי אם־ּכן ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הרי  ּכנען, לארץ ׁשּמחּוץ ׂשעיר להר עצמֹו העּתיק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשעׂשו

החֹוב? ׁשטר את ּפרע ּגּופא ְֶֶַַַָָָּבזה

להיֹות  היא יצחק ׁשל זרעֹו על הּמּטלת הּגזרה לבאר: ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויׁש
ּכ"גר" מגּורֹו ּבארץ ׁשּנמצא היינּו, להם". לא ּבארץ גֹו' ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ"ּגר
"וּיׁשב  ּדוקא אּלא ּד"גר", ּבחּיים רצה לא ועׂשו ּכתֹוׁשב. ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולא
חֹוב", ה"ׁשטר ּכפריעת נחׁשב זה אין ולכן ׂשעיר"; ּבהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעׂשו

הּזאת". "הארץ ּבמּתנת ּגם זֹוכה אינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומּמילא
ּכל  הּגלּות. ּבזמן מּיׂשראל אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמּזה
לדעת  האדם על צדקנּו, מׁשיח ּביאת עד ּבּגלּות, היֹותנּו ְְְֱִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָזמן
חס־וׁשלֹום  יתיּׁשב ׁשּלא לֹו, לא ּבארץ "ּגר" ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּולהרּגיׁש
הּגלּות, עניני לכל וזר "ּגר" יהיה אּלא הּגלּות, וסדר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבזמן

לּגאּלה. ורגע עת ּבכל ְְִֵֶֶַַַָָָֻויחּכה

(æ)õøà äìëé àìå åcçé úáMî áø íLeëø äéä-ék¦«¨¨¯§¨²−̈¦¤´¤©§¨®§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤
:íäéð÷î éðtî íúà úàNì íäéøeâî§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−¦§¥¤«

i"yx£Ì‰È¯e‚Ó ı¯‡ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ מרעה להסּפיק ¿…»¿»∆∆¿≈∆ְְְִִֶַ
אחיו", יעקב "מּפני אּגדה: ּומדרׁש ׁשּלהם. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּבהמֹות
,"זרע יהיה ּגר "ּכי ּגזרת: ׁשל חֹוב ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַמּפני

מּכאן, לי אל' אמר: יצחק, ׁשל זרעֹו על ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמּטל
הּזאת, הארץ לֹו ׁשּנּתנה ּבּמּתנה, לא חלק לי ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאין

ּומּפני  הּׁשטר', ּבפרעֹון ׁשּמכ ולא ּבכֹורתֹוהּבּוׁשה .ר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

(ç):íBãà àeä åNò øéòN øäa åNò áLiå©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬¡«

(è):øéòN øäa íBãà éáà åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−¥¦«
i"yx£‰l‡Â∑ לׂשעיר מּׁשהל ּבניו ׁשהֹולידּו .הּתֹולדֹות ¿≈∆ְִִִֵֶֶַַָָָָ

(é)åNò úLà äãò-ïa æôéìà åNò-éða úBîL älà¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ¥´¤¥½̈
:åNò úLà úîNa-ïa ìûeòø§¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«

ÏÂ‡ז  ‡„Ák ·zÓlÓ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒƒ¿ƒ««¬»¿»
ÔÓ ÔB‰˙È ‡¯·BÒÏ ÔB‰˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙ÏÈÎÈ¿ƒ«¬«»¿¿»»»¿ƒ

:ÔB‰È˙Èb Ì„√̃»≈≈

‰e‡ח  ÂNÚ ¯ÈÚN„ ‡¯eËa ÂNÚ ·È˙ÈÂƒ≈≈»¿»¿≈ƒ≈»
:ÌB„‡¡

„‡„È‡ÓBט  ÔB‰e·‡ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¬∆¡»≈
:¯ÈÚNc ‡¯eËa¿»¿≈ƒ

‡z˙י  ‰„Ú ¯a ÊÙÈÏ‡ ÂNÚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈≈»¡ƒ««»»ƒ«
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓNa ¯a Ï‡eÚ¯ ÂNÚ≈»¿≈«»¿«ƒ«≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mFc` dcUA aWIW `N` ,mixvaOd©¦§¨¦¤¨¤¨©¦§¥¡
mdipRn 'd mcinWIe ,oFW`xd FnFwnA¦§¨¦©©§¦¥¦§¥¤
dpWnA xEn`M ,mYgz EaWIe mEWxiIe©¦¨©¥§©§¨¨¨§¦§¥

dxFY(`"k 'a mixaC)mW xn`i KklE ,'a) ¨§¨¦§¨Ÿ©¨
('d"xd" z` iYzp eUrl dXxi iM¦§ª¨§¥¨¨©¦¤©

:xirU¥¦
íòèå.õøà ìà CìiåqElwp` xn` §©©©¥¤¤¤¤¨©ª§§

WxR i"Xxe .zxg` ux` l ¤̀¤¤©¤¤§©¦¥¥
ux` l` Kld iM ,`vni xW`A xEbl̈©£¤¦§¨¦¨©¤¤¤
`AW cr ,FzFpgl mFwn Fl `vni xW £̀¤¦§¨¨©£©¤¨
ipirA oFkPde .mW aWie xirU xd l ¤̀©¥¦§¨©¨§©¨§¥©
Exqge ,xirU ux` l` KlIe xn`IW¤Ÿ©©¥¤¤¤¤¥¦§¨§
xiMfd xaMW ,oaEn FzFid xEarA ,iEPMd©¦©£¡¨¤§¨¦§¦

('c a"l lirl),xirU ux`A cnFr didW §¥¤¨¨¥§¤¤¥¦
xiMfie ,FziA KilFi mWl iM rEcIde§©¨©¦§¨¦¥§©§¦

KEnqA('g wEqR):xirU xdA eUr aWIe §¨¨©¥¤¥¨§©¥¦

àöîðådfM(g"i f"h `"n)oFnx` l` `aIe §¦§¨¨¤©¨Ÿ¤©§
ziA z` eilr sxUIe KlOd ziA¥©¤¤©¦§Ÿ¨¨¤¥
didW dGd KlOd ziA FxErWe ,Kln¤¤§¦¥©¤¤©¤¤¨¨
xtrl wcd dnAd z` sxUIe oke .FA§¥©¦§Ÿ¤©¨¨¥©§¨¨

dxW` sxUe(e"h b"k a"n)xW` xnFlM , §¨©£¥¨§©£¤
oke .`Edd mFwOA zxMfPd mraxil¦¨§¨©¦§¤¤©¨©§¥
KlOl cBd Kl iWEMl a`Fi xn`Ie©Ÿ¤¨©¦¥©¥©¤¤

a`Fil iWEk EgYWIe(`"k g"i a"y)xFnge . ©¦§©¦§¨©£
dix`de(g"k b"i `"n)zFIp` ExAWp iM oke . §¨©§¥§¥¦¦§§¢¦

xaB oFivrA(h"n a"k mW)oke ,zFIp`d , §¤§¨¤¨¨¨¦§¥
,o`M s` .miAx,ux` l` KlIel` FnM ©¦©¨©¥¤¤¤¤§¤

:zxMfPd xirU ux` ,ux`df dxez ¨¨¤¤¤¥¦©¦§¤¤
.íäéøeâî õøà äìëé àìå (æ)Fnrh §Ÿ¨§¨¤¤§¥¤©£

xB xW` oFxag `id ,mdixEbn xir¦§¥¤¦¤§£¤¨
`VY orpM ux` iM ,wgvie mdxa` mẄ©§¨¨§¦§¨¦¤¤§©©¦¨
eUr la` ,minrR sl` dfke dfM̈¤§¨¤¤¤§¨¦£¨¥¨

FxirA cnrl lkEi `l iM FzF`xA¦§¦Ÿ©©£Ÿ§¦
eig`l ux`d lM z` afr FnFwnaE¦§¨©¤¨¨¨¤§¤¨

:Fl Kldeg dxez §¨©
.íBãà éáà åNò úBãìz älàå (è)§¥¤Ÿ§¥¨£¦¡
xW` zFclFYd xiMfdl `Ä§©§¦©¨£¤

ixg` eipA EcilFd,xirUl FOr EkldW ¦¨¨©£¥¤¨§¦§¥¦
,EPOn lgd dPde ,mW cilFd `l `Ed iM¦Ÿ¦¨§¦¥¥¥¦¤
,l`ErxE ftil` z` cilFd `Ed ,xnFl©¦¤¡¦©§¥
zFclFY xirU ux`A EcilFd mde§¥¦§¤¤¥¦¨
dnaild` ipA mdOr xiMfie ,ElNd©¨§©§¦¦¨¤§¥¨¢¦¨¨
`NW iR lr s` ,orpM ux`A miclFPd©¨¦§¤¤§©©©©¦¤Ÿ
icM ,xirU ux`A zFclFY mdl xiMfd¦§¦¨¤¨§¤¤¥¦§¥
mixMfPd eUr ipA mdig` mr EpOIW¤¦¨¦£¥¤§¥¥¨©¦§¨¦
mzFid xEarA cFre ,dWxRd zNgzA¦§¦©©¨¨¨§©£¡¨
mditEN` lM iM ,mitEN` xirUA§¥¦©¦¦¨©¥¤

:xiMfii dxez ©§¦
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(àé):æð÷e ízòâå Bôö øîBà ïîéz æôéìà éða eéäiå©¦«§−§¥´¡¦¨®¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«

(áé)òðîúå|ãìzå åNò-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä §¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤
:åNò úLà äãò éða älà ÷ìîò-úà æôéìàì¤¡¦©−¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«

i"yx£L‚ÏÈÙ ‰˙È‰ ÚÓ˙Â∑ ׁשל ּגדּלתֹו להֹודיע ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆ְְִֶַָֻ
זֹו, ּתמנע ּבזרעֹו: ליּדבק ּתאבים היּו ּכּמה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָאברהם,
ּתמנע", לֹוטן "ואחֹות ׁשּנאמר: היתה, אּלּופים ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָּבת
ׁשּיׁשבּו החֹורים מן היה, ׂשעיר יֹוׁשבי מאּלּופי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולֹוטן

ל להּנׂשא זֹוכה 'איני אמרה: לפנים. הלואי ,ּבּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבבניו  אֹותּה מֹונה הּימים' ּוב'דברי ּפילגׁש', ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָואהיה
אליפז  ׂשעיר ׁשל ׁשל אׁשּתֹו על ׁשּבא מלּמד ויצאה , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וזהּו: ּפילגׁשֹו, נעׂשית ּוכׁשּגדלה מּביניהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתמנע
ׂשעיר, ּבני עם מנאּה ולא ּתמנע", לֹוטן ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹ"ואחֹות

האב ׁשהי  מן ולא האם מן אחֹותֹו .תה ְְֲִִֵֶָָָָָֹ

ÌzÚ‚Âיא  BÙˆ ¯ÓB‡ ÔÓÈz ÊÙÈÏ‡ Èa BÂ‰Â«¬¿≈¡ƒ»≈»»¿¿«¿»
:Ê˜e¿«

ÂNÚיב  ¯a ÊÙÈÏ‡Ï ‡˙ÈÁÏ ˙Â‰ ÚÓ˙Â¿ƒ¿«¬«¿≈»»∆¡ƒ««≈»
‰„Ú Èa ÔÈl‡ ˜ÏÓÚ ˙È ÊÙÈÏ‡Ï ˙„ÈÏÈÂƒƒ«∆¡ƒ«»¬»≈ƒ≈¿≈»»

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Lâìéô äúéä òðîúå (áé)`NW ipRn §¦§©¨§¨¦¤¤¦§¥¤Ÿ
mW ricFdl mixg`d lkA ciRwd¦§¦§¨¨£¥¦§¦©¥

EpizFAx EWxC m`d(c"i a"t x"a)df iM ¨¥¨§©¥¦¤
dOM ,Epia` mdxa` lW FzNcB ricFdl§¦©§ª¨¤©§¨¨¨¦©¨
rpnY ixdW ,FrxfA waCdl mia`Y Eid̈§¥¦§¦¨¥§©§¤£¥¦§©
zFg`e xn`PW dzid mitEN` zA Ff©©¦¨§¨¤¤¡©©£
`UPdl dkFf ipi` dxn` ,rpnY ohFl¨¦§¨¨§¨¥¦¨§¦¨¥
azMW FnM ,WbliR did`e i`eld Ll§©§©§¤§¤¦¤¤§¤¨©

:i"Xx©¦
ïëzéåEid dXngd ftil` ipA iM §¦¨¥¦§¥¡¦©©£¦¨¨

,eiWPn mcilFd iM ,Fl mirEci§¦¦¦¨¦¨¨
`l WbliR oA FzFid xEarA wlnre©£¨¥©£¡¤¦¤¤Ÿ
ipA mr llkp dide ,eig`A mW Fl did̈¨¥§¤¨§¨¨¦§¨¦§¥
Kxvde ,FrxGn FzFid xEarA eUr¥¨©£¡¦©§§ª§©
xW` zipFlR FO` iM xnFl aEzMd©¨©¦¦§¦£¤
la` ,ftil`l EYcli Dl rcFp `Ed©¨§¨©¤¡¦©£¨
mdOr aWFi `le ,eUr ipA llkA EPpi ¥̀¤¦§©§¥¥¨§Ÿ¥¦¨¤
`xwi zFxiaBd ipaA iM ,xirU xdA§©¥¦¦¦§¥©§¦¦§¨
Wxii `l iM ,WbliRd oaA `le rxf Fl¤©§Ÿ§¤©¦¤¤¦Ÿ¦©
.eia` dUrW FnM ,eipA mr dn` oA¤¨¨¦¨¨§¤¨¨¨¦
`NW eUr ipaA EpiEhvp Epgp` dPde§¦¥£©§¦§©¦¦§¥¥¨¤Ÿ

mzF` arzp('g b"k mixaC)z` gTp `le §©¥¨§¨¦§Ÿ¦©¤
mvx`('d 'a mW)mirEcid eipA lM mde , ©§¨¨§¥¨¨¨©§¦

mi`xwPd md iM ,xirUA miaWFId Fl©§¦§¥¦¦¥©¦§¨¦
Fpi` WbliRd oA la` ,FnW lr mFc ¡̀©§£¨¥©¦¤¤¥
,mvx`A mdOr `le eUr ipA llkA¦§©§¥¥¨§Ÿ¦¨¤§©§¨
zFgnle FzF` arzl KtdA FA EpiEhvpe§¦§©¦§¥¤§©¥§¦§

:FnW z ¤̀§
áúëåminId ixacaE cFr i"Xx'` '`) §¨©©¦§¦§¥©¨¦

(e"llW eipaA rpnY dpFn¤¦§¨§¨¨¤
lW FYW` lr `AW cOln ,ftil ¡̀¦©§©¥¤¨©¦§¤
,mdipiAn rpnY d`vie ixgd xirU¥¦©Ÿ¦§¨§¨¦§©¦¥¥¤
zFg`e Edfe ,FWbliR dzid dlcBWkE§¤¨§¨¨§¨¦©§§¤©£

rpnY ohFl(a"k wEqR oNdl)D`pn `le , ¨¦§©§©¨¨§Ÿ§¨¨

m`d on FzFg` dzidW ,xirU ipAn¦§¥¥¦¤¨§¨£¦¨¥
.a`d on `le§Ÿ¦¨¨

ïéàåiE`x did iM ,df zlaFq iYrC §¥©§¦¤¤¤¦¨¨¨
rpnze" minId ixacA xnFl©§¦§¥©¨¦§¦§©
ilE` .mipAA dX`d dpni dOle ,"FYA¦§¨¨¦§¤¨¦¨©¨¦©
,rEcId xacA KkA aEzMd ciRwi `lŸ©§¦©¨§¨§¨¨©¨©

minId ixacA mW Epivn iM(h"k 'd '`) ¦¨¦¨§¦§¥©¨¦
ipaE ,mixnE dWnE oxd` mxnr ipaE§¥©§¨©£Ÿ¤¦§¨§¥
oM m`e .xnFbe `Edia`e acp oxd ©̀£Ÿ¨¨©£¦§¥§¦¥
zA `id z`f rpnY iM xn`PW iE`ẍ¤Ÿ©¦¦§¨Ÿ¦©
ixgd xirU zW` Fl dcli xW` ftil ¡̀¦©£¤¨§¨¥¤¥¦©Ÿ¦
ohFl zFg` dzide ,DWi` zFn ixg ©̀£¥¦¨§¨§¨£¨
,Wblitl ftil` d`Upe ,m`d on¦¨¥§¨§¨¡¦©§¦¤¤

:FYaA xYn m"EMrdW¤¨©ª¨§¦
BàrpnY iM ,EpizFAx zrC lr xn`pŸ©©©©©¥¦¦§¨

rpnY `Ed minId ixacA xMfPd©¦§¨§¦§¥©¨¦¦§¨
dHnl xMfPd sEN`d('n wEqtA)dpnPW , ¨©©¦§¨§©¨§¨¤¦§¨

,gxw dpnp xW`M ftil` ipAn mẄ¦§¥¡¦©©£¤¦§¨Ÿ©
Eid mdipW iM ,dnaild` oA `Ede§¤¨¢¦¨¨¦§¥¤¨
ipA mr mipnpe ,cg`n EclFp ,mixfnn©§¥¦§¥¤¨§¦§¦¦§¥
oiA dX`d dpnIW wFgx iM ,xg`d̈©¥¦¨¤¦§¤¨¦¨¥

:mkFzA mipAd©¨¦§¨
ìòårpnY iM ,FA aWgl Wi hWRd KxC §©¤¤©§¨¥©£Ÿ¦¦§©

z` Dzcl ixg` ftil` WbliR¦¤¤¡¦©©£¥¥¨¨¤
,znYe DYclA WwYe ,oA dcli wlnr£¨¥¨§¨¥©§©§¦§¨©¨¨
xiMfd xEarA rpnY FnW z` `xwYe©¦§¨¤§¦§©©£¦§¦
`le ,gxw Fl `xw ftil` eia`e .DnW§¨§¨¦¡¦©¨¨Ÿ©§Ÿ
FO` rpnzl dGd oAd aEzMd xiMfd¦§¦©¨©¥©¤§¦§©¦
dzid dpEMd iM ,Kix`i `NW icM§¥¤Ÿ©£¦¦©©¨¨¨§¨
ipA la` .Fnvr iptA wlnr zFpnl¦§£¨¥¦§¥©§£¨§¥

Md dpnE .Eid draW ,ftil`aEz ¡¦©¦§¨¨¨¨©¨
miCwd oM lr ,mzlrn KxC mitEN`d̈©¦¤¤©£¨¨©¥¦§¦

:mYrBl gxwe fpw§©§Ÿ©§©§¨

éðàåExn`X dn dGd aEzMA xaFq cFr ©£¦¥©¨©¤©¤¨§
zFCn miYWE miWlWA EpizFAx©¥¦§¦§©¦¦

Exn` ,zWxcp dcB`dW(`"i dCnA)xECq ¤¨©¨¨¦§¤¤¨§©¦¨¦
xn`PW ,wlgPW `N` zFidl iE`x did̈¨¨¦§¤¨¤¤¡©¤¤¡©

(g"i 'l a"idc).'Eke mrd ziAxn iMoiIr) ¦©§¦¨¨§©¥

(dAx ziW`xAl e"fxdn zncTdAitcFx mbe §©§¨©¦§¥¦©¨§©§¥
oke .mixg` miwEqtA oM Exn`i hWRd©§¨Ÿ§¥¦§¦£¥¦§¥

xn`i dfFtv xnF` oniY ftil` ipA ¤Ÿ©§¥¡¦¨¥¨¨§
.rpnze fpwE mYrbexn`e xfgedzid §©§¨§©§¦§©§¨©§¨©¨§¨

ftil`l clYe eUr oA ftil`l Wblit¦¤¤¤¡¦©¤¥¨©¥¤¤¡¦©
,wlnr z`.WbliRd mW xiMfd `le ¤£¨¥§Ÿ¦§¦¥©¦¤¤

`ide ,rpnY ohFl zFg` `idW zn`de§¨¡¤¤¦£¨¦§¨§¦
dvx `l iM ,DnW xiMfd `NW dAQd©¦¨¤Ÿ¦§¦§¨¦Ÿ¨¨
xkfl rpnze minrR ipW xn`l¥Ÿ§¥§¨¦§¦§©§¨¨
mde ,draW ftil` ipA dPde .dawple§¦§¥¨§¦¥§¥¡¦©¦§¨§¥
Etilgd la` ,Fl mixMfPd mitEN`d̈©¦©¦§¨¦£¨¤¡¦
mWM FnW zFid xEarA ohTd df mW¥¤©¨¨©£¡§§¥
EdE`xwE ,DpaM aWgi `NW ,WbliRd©¦¤¤¤Ÿ¥¨¥¦§¨§¨

:sEN` zlrnl FzFlrA gxwŸ©©£§©£©©
éaøåoA gxw iM xn` mdxa` §©¦©§¨¨¨©¦Ÿ©¤

`Ed eUr zW` dnaild`̈¢¦¨¨¥¤¥¨
ipAn ohTd `Ed iM ,minrR dpnp¦§¨©£©¦¦©¨¨¦§¥
lkin ipA oke ,dcr FYlCbe dnaild`̈¢¦¨¨§¦©§¨¨§¥§¥¦©

EpizFAx ixacM ,lE`W zA(:h"i oixcdpq). ©¨§¦§¥©¥©§¤§¦

ixacA aEzMd WExR didi FGd zrC lre§©©©©¦§¤¥©¨§¦§¥
didIW ,wlnr dcli rpnY iM minId©¨¦¦¦§©¨§¨£¨¥¤¦§¤
c"nNd FxQge ,wlnr rpnzlE FxErW¦§¦§©£¨¥§¦§©¨¤
lE`W oA Eid micEcb ixU ipWE KxcM§¤¤§¥¨¥§¦¨¤¨

('a 'c a"y)dn oFkPde .lE`W oal ,§¤¨§©¨©
mrhe .FA iYaWgX,dcr ipA dN`lr ¤¨©§¦§©©¥¤§¥¨¨©

dN` oke .DpA EPpi` wlnr iM ,axd̈Ÿ¦£¨¥¥¤§¨§¥¥¤
mx` oCtA Fl cNi xW` awri ipAlirl) §¥©£Ÿ£¤ª©§©©£¨§¥

(e"k d"l:oinipA lr Fpi` ,bi dxez ¥©¦§¨¦



עי glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ycew zayl inei xeriy

(âé)älà äfîe änL çøæå úçð ìàeòø éða älàå§¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤
:åNò úLà úîNá éða eéä̈½§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«

(ãé)ïBòáö-úa äðò-úá äîáéìäà éða eéä älàå§¥´¤¨À§¥̧¨«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−
íìòé-úàå Leòé-úà åNòì ãìzå åNò úLà¥´¤¥¨®©¥´¤§¥½̈¤§¬§¤©§−̈

:çø÷-úàå§¤«Ÿ©

(åè)åNò øBëa æôéìà éða åNò-éðá éôelà älà¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈
:æð÷ óelà Bôö óelà øîBà óelà ïîéz óelà©³¥¨Æ©´½̈©¬§−©¬§©«

i"yx£ÂNÚŒÈ· ÈÙel‡ ‰l‡∑ מׁשּפחֹות ראׁשי. ≈∆«≈¿≈≈»ְִֵָָ

(æè)älà ÷ìîò óelà ízòb óelà çø÷ óelà©¬²Ÿ©©¬©§−̈©´£¨¥®¥´¤
:äãò éða älà íBãà õøàa æôéìà éôelà©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬¨¨«

(æé)çøæ óelà úçð óelà åNò-ïa ìàeòø éða älàå§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ©´¤½©
õøàa ìàeòø éôelà älà äfî óelà änL óelà©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³§¥Æ§¤´¤

:åNò úLà úîNá éða älà íBãà¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤¥¨«

(çé)Leòé óelà åNò úLà äîáéìäà éða älàå§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬§²
äîáéìäà éôelà älà çø÷ óelà íìòé óelà©¬©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º¨«¢¦«¨¨²

:åNò úLà äðò-úa©£−̈¥¬¤¥¨«

(èé):íBãà àeä íäéôelà älàå åNò-éðá älà¥¯¤§¥«¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«

ß elqk f"h ycew zay ß

(ë)ìáBLå ïèBì õøàä éáLé éøçä øéòN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬§−̈
:äðòå ïBòáöå§¦§¬©«£¨«

i"yx£ı¯‡‰ È·LÈ∑ עׂשו ׁשּבא קדם יֹוׁשביה ׁשהיּו …¿≈»»∆ְֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּדרׁשּולׁשם. פה)ורּבֹותינּו ּביּׁשּובּה(שבת ּבקיאין ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַָָָָ

לגפנים, זה קנה מלא לזיתים, זה קנה מלא ארץ: ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשל
לּה ראּויה נטיעה זֹו אי ויֹודעין העפר טֹועמין .ׁשהיּו ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

fÓe‰יג  ‰nL Á¯ÊÂ ˙Á Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈««»∆««»ƒ»
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓN· Èa BÂ‰ ÔÈl‡ƒ≈¬¿≈»¿«ƒ«≈»

a˙יד  ‰Ú ˙· ‰Ó·ÈÏ‰‡ Èa BÂ‰ ÔÈl‡Â¿ƒ≈¬¿≈»√ƒ»»«¬»«
˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ÂNÚÏ ˙„ÈÏÈÂ ÂNÚ ˙z‡ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ«≈»ƒƒ«¿≈»»¿¿»

:Á¯˜ ˙ÈÂ ÌÏÚÈ«¿»¿»…«

Îea¯‡טו  ÊÙÈÏ‡ Èa ÂNÚ Èa È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈¿≈≈»¿≈¡ƒ«¿»
‡a¯ BÙˆ ‡a¯ ¯ÓB‡ ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ ÂNÚ„¿≈»«»≈»«»»«»¿«»

:Ê¿̃«

‡ÔÈlטז  ˜ÏÓÚ ‡a¯ ÌzÚ‚ ‡a¯ Á¯˜ ‡a«̄»…««»«¿»«»¬»≈ƒ≈
Èa ÔÈl‡ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ÊÙÈÏ‡„ È·¯·«̄¿¿≈∆¡ƒ«¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈

:‰„Ú»»

¯a‡יז  ˙Á ‡a¯ ÂNÚ ¯a Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈«≈»«»«««»
È·¯·¯ ÔÈl‡ ‰fÓ ‡a¯ ‰nL ‡a¯ Á¯Ê∆««»«»«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
˙ÓN· Èa ÔÈl‡ ÌB„‡(„) ‡Ú¯‡a Ï‡eÚ¿̄≈¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈»¿«

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

¯a‡יח  ÂNÚ ˙z‡ ‰Ó·ÈÏ‰‡ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»√ƒ»»ƒ«≈»«»
È·¯·¯ ÔÈl‡ Á¯˜ ‡a¯ ÌÏÚÈ ‡a¯ LeÚÈ¿«»«¿»«»…«ƒ≈«¿¿≈

:ÂNÚ ˙z‡ ‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡»√ƒ»»«¬»ƒ«≈»

‰e‡יט  ÔB‰È·¯·¯ ÔÈl‡Â ÂNÚ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»¿ƒ≈«¿¿»≈
:ÌB„‡¡

ÔËBÏכ  ‡Ú¯‡c È·˙È ‰‡¯BÁ ¯ÈÚN Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈ƒ»»»¿≈¿«¿»»
:‰ÚÂ ÔBÚ·ˆÂ Ï·BLÂ¿»¿ƒ¿«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.éøçä øéòN éðá älà (ë)mW ixgd ¥¤§¥¥¦©Ÿ¦©Ÿ¦¥
,zipFncw dO` ia` ,did Wi ¦̀¨¨£¦ª¨©§¦
,ifixRde ixFn`d FnM ,FnW lr `xTY¦¨¥©§§¨¡¦§©§¦¦

xn`PW FnM(a"k 'a mixaC)cinWd xW` §¤¤¡©§¨¦£¤¦§¦
lr xirU `xwpe ,mdipRn ixgd z ¤̀©Ÿ¦¦§¥¤§¦§¨¥¦©

dGd mXde ,xirU z`xwPW ux`d mW¥¨¨¤¤¦§¥¥¦§©¥©¤
xirU Wi` `EdW eUr on ux`l did̈¨¨¨¤¦¥¨¤¦¨¦
mFc` mW oke ,Kli`e mW KldW mFIn¦¤¨©¨¨¥¨§¥¥¡
,mdipiA Wixtd aEzMd la` ,did EPOn¦¤¨¨£¨©¨¦§¦¥¥¤

iMdN`mdixgd xirU ipAEidWiaWFi ¦¥¤¥§¥¥¦©Ÿ¦¤¨§¥

ux`dxirU ipA `l ,dpFW`xAnl ¨¨¤§¦¨¦¨Ÿ§¥¥¦
Wxt` cFre .mW `A xW` inFc`d̈¡¦£¤¨¨§£¨¥

dxFY dpWnA ixgd qEgi('i 'a mixaC) ¦©Ÿ¦§¦§¥¨§¨¦

:mXd zxfrA§¤§©©¥
áúëådf aEzMd xiMfd ,mdxa` iAx §¨©©¦©§¨¨¦§¦©¨¤



glyieעב zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ycew zayl inei xeriy

(àë)øéòN éða éøçä éôelà älà ïLéãå øöàå ïBLãå§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−
:íBãà õøàa§¤¬¤¡«

(áë):òðîz ïèBì úBçàå íîéäå éøç ïèBì-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«

(âë):íðBàå BôL ìáéòå úçðîe ïåìò ìáBL éða älàå§¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥¨®§−§¨«

(ãë)øLà äðò àeä äðòå äiàå ïBòáö-éðá älàå§¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈£¤̧
íéøîçä-úà Búòøa øaãna íîiä-úà àöî̈¨³¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−

:åéáà ïBòáöì§¦§¬¨¦«
i"yx£‰ÚÂ ‰i‡Â∑,וענה אּיה ּכמֹו והּוא יתרה, וי"ו ¿«»«¬»ְְְֲֵַַָָָָ

ּבּמקרא: יׁש ח)והרּבה מרמס",(דניאל וצבא וקדׁש "ּתת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
עו) וסּוס"(תהלים ורכב Ú‰."נרּדם ‡e‰∑ האמּור ְְִֶֶָָ¬»ָָ

קֹורא  הּוא וכאן צבעֹון, ׁשל אחיו ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָלמעלה,
על  צבעֹון ׁשּבא מלּמד ּבנֹו, את א ֹותֹו והֹוליד אּמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָ

סּוס ∑‡˙ÌÓi‰Œ.ענה  על חמֹור הרּביע ּפרדים, ֲָ∆«≈ƒְְֲִִִַַָ
ּפסּולין  והביא ממזר היה והּוא ּפרד, וילדה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָנקבה

נד)לעֹולם  ׁשאימתן (פסחים "ימם"? ׁשמם נקרא ולּמה . ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָ
לא  מּימי חנינא: רּבי ּדאמר הּברּיֹות, על ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻמּטלת

אדם  וחיה ׁשאלני לבנה ּפרּדה מּכת ז)על והא ((חולין ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָ

לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ּכי וחיתה, אּלא וחיה, ּתקרי אל ּדחיה? חזינן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקא

יׁשן  אּלא )ּברׁש"י החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב הזקק ולא . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹֻ
ׁשּפרׁשּתי  ּכמֹו אברהם, ּגדּלת ּולהֹודיע ּתמנע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמּפני

.למעלה  ְְַָ

(äë):äðò-úa äîáéìäàå ïLc äðò-éðá älàå§¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨−̈©£¨«

È‡¯BÁכא  È·¯·¯ ÔÈl‡ ÔLÈ„Â ¯ˆ‡Â ÔBL„Â¿ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ≈«¿¿≈»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ¯ÈÚN Èa¿≈≈ƒ¿«¿»∆¡

d˙Á‡Âכב  ÌÓÈ‰Â È¯BÁ ÔËBÏ È· BÂ‰Â«¬¿≈»ƒ¿≈»«¬»≈
:ÚÓz ÔËBÏc¿»ƒ¿»

BÙLכג  Ï·ÈÚÂ ˙ÁÓe ÔÂÏÚ Ï·BL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿»»««¿≈»¿
:ÌB‡Â¿»

Ècכד  ‰Ú ‡e‰ ‰ÚÂ ‰i‡Â ÔBÚ·ˆ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ¿¿«»«¬»¬»ƒ
˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ „k ‡¯a„Óa ‡i¯ab ˙È ÁkL‡«¿«»ƒ»«»¿«¿¿»«¬»»≈»

:È‰e·‡ ÔBÚ·ˆÏ ‡i¯ÓÁ¬»«»¿ƒ¿¬ƒ

Ú‰:כה  ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ÔL„ ‰Ú Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¬»ƒ…¿»»ƒ»»«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

l`xUi iM ,eUre xirU iqEgi Wixtdl§©§¦¦¥¥¦§¥¨¦¦§¨¥
azM i"Xxe .eUr ipA lr EEvi(c"k wEqtA) §ª©§¥¥¨§©¦¨©§¨

`N` ixgd zFgRWn aYkl wwfd `lŸª§©¦§Ÿ¦§§©Ÿ¦¤¨
zNcB ricFdl rpnY ipRn¦§¥¦§©§¦©§ª©

:mdxa``k dxez ©§¨¨
.òðîz ïèBì úBçàå (áë)zFg`e FnM ©£¨¦§¨§©£

dnrp oiw laEY(a"k 'c lirl), ©©¦©£¨§¥

libia`e diExv mdizig`e(f"h 'a `"idc), §©§Ÿ¥¤§¨©£¦¨¦
mzFg` xnze('h 'b mW)mzg` gxUe , §¨¨£¨¨§¤©£Ÿ¨

(f"i e"n oNdl)l` zAd qgil bdpOd iM , §©¨¦©¦§¨§©¥©©¤
mr dlrnl dpOYW iE`x dide .mig`d̈©¦§¨¨¨¤¦¨¤§©§¨¦
rpnze oWice xv`e oFWce ,xirU ipA§¥¥¦§¦§¥¤§¦¨§¦§©
zA ohFl zFg` dzid la` ,mzFg £̀¨£¨¨§¨£¨©
,mig`d x`W zFg` `l ,FO` zaE eia`̈¦©¦Ÿ£§¨¨©¦
dzidW F` .eil` DzF` qgil dvx okle§¨¥¨¨§©¥¨¥¨¤¨§¨

d on `le m`d on FzFg`dPpi`e ,a` £¦¨¥§Ÿ¦¨¨§¥¤¨
:ixgd xirU zAbk dxez ©¥¦©Ÿ¦

.äðòå äiàå ïBòáö éðá älàå (ãë)§¥¤§¥¦§§©¨©£¨
ip`e Lia` car oke ,dxzi e"Ed©¨§¥¨§¥¤¤¨¦©£¦

LCar ip`e dYre f`n(c"l e"h a"y)oiC , ¥¨§©¨©£¦©§¤¦
mzFa` zia iW`x dN`e .ip` mdipW§¥¤£¦§¥¤¨¥¥£¨

irWie xtre(c"k 'd `"idc).miAx mdFnkE , §¥¤§¦§¦§¤©¦
iWilXd oAd `Ed df oFrav dPde§¦¥¦§¤©¥©§¦¦

EN` mipA ipW cilFde ixgd xirUl§¥¦©Ÿ¦§¦§¥¨¦¥
oA df dpr iM aEzMd xRqe .dpre dI ©̀¨©£¨§¦¥©¨¦£¨¤¤
minId `vOW dpr FzF` `Ed ,oFrav¦§£¨¤¨¨©¥¦
oFrav lW mixFngd FzFrxA xAcOA©¦§¨¦§©£¦¤¦§
ig` FcFC dpr oiaE FpiA liCadl ,eia`̈¦§©§¦¥¥£¨£¦
`Ed oFrav oA dpr dfe ,eia` oFrav¦§¨¦§¤£¨¤¦§

:eUr lW eing̈¦¤¥¨
.íîiä úà àöî øLàzvTn zrcM £¤¨¨¤©¥¦§©©¦§¨
cEnlYA EpizFAx(.c"p migqR)md ©¥©©§§¨¦¥

oin EcilFi iM `vn Wi`d dfe .micxRd©§¥¦§¤¨¦¨¨¦¦¦
ipin x`WA oM oi`e ,FpinA `NW¤Ÿ§¦§¥¥¦§¨¦¥

xn`e .mi`lMdFzrxA xAcOA ©¦§©¦§¨©©¦§¨¦§Ÿ
,mixFngdxAcOA mW Fl Eid iM ©£¦¦¨¨©¦§¨

,zFpFz` miraFY miAx mixFng£¦©¦§¦£
d`xpe .EcilFde zFIqEQd mr mriAxde§¦§¦¨¦©¦§¦§¦§¤
xiMd iM dnkgl FxFcA Fl aWgPW¤¤§©§§¨§¨¦¦¦
,EcilFie raHA miaFxw mdW mdipinA§¦¥¤¤¥§¦©¤©§¦
oM lre ,`Edd dUrOA rcFp dide§¨¨©©©£¤©§©¥

:FA Edx`zi§¨£¥
ñeì÷ðàåd`xPde .`IxAb mBxY §ª§§¦§¥¦¨©¨§©¦§¤

E`A df dpr iM ,FzxaQn¦§¨¨¦£¨¤¨
miptl ,mini` z`xwPd dO`d on eilr̈¨¦¨ª¨©¦§¥¥¦§¨¦

miwprM mxe axe lFcB mr('i 'a mixaC), ©¨§©¨¨©£¨¦§¨¦

oFrav lW mixFngd EPOn lfbl Evxe§¨¦§Ÿ¦¤©£¦¤¦§
,Fl xfFr oi`e xAcOA did `Ede ,eia`̈¦§¨¨©¦§¨§¥¥
`Ede ,mcIn liSde mdl Fci `vnYe©¦§¨¨¨¤§¦¦¦¨¨§

Liai` lkl Lci `vnY oFWNnmiNdY) ¦§¦§¨¨§§¨Ÿ§¤§¦¦

('h `"kciA Lzivnd `le ,a"y) [ceC] (lE`W) §Ÿ¦§¦¦§©¨¨¦

('g 'bdide ,lSpe mzF` `vOW xn`i F` .Ÿ©¤¨¨¨§¦©§¨¨
:`Ed oFkpe .z`Gd dxEaBA rcFpdk dxez ©©§¨©Ÿ§¨

äîáéìäàå ïLc äðò éðá älàå (äë)§¥¤§¥£¨¦Ÿ§¨¢¦¨¨
.äðò úaxn`l aEzMd KxC ©£¨¤¤©¨Ÿ©

FYa dpiC z`e FnM ,oM zFpaAe"n oNdl) §¨¥§§¥¦¨¦§©¨

(e"hxirUl iriaxd oAd `Ed dpr dfe .§¤£¨©¥¨§¦¦§¥¦
eixg` dpnPd ,oFrav ig` ,ixgd©Ÿ¦£¦¦§©¦§¨©£¨

dlrnl('k wEqtA)dpnY dWxRd iM . §©§¨§¨¦©¨¨¨¦§¤
.mzFclFzM ixgd xirU ipA draW¦§¨§¥¥¦©Ÿ¦§§¨
oFWiC oM mB `xTi cg` oA dpr dfl dide§¨¨¨¤£¨¥¤¨¦¨¥©¥¦
dnaild` `xTY zA Fle ,FcFC mWM§¥§©¦¨¥¨¢¦¨¨
KklE .oFrav zA dpr zA DzaFxw mWM§¥§¨¨©£¨©¦§§¨

eUr zW`A aEzMd xn`i('a wEqR lirl) Ÿ©©¨§¥¤¥¨§¥¨

iM ciBdl ,oFrav zA dpr zA dnaild`̈¢¦¨¨©£¨©¦§§©¦¦
zCkp minId `vOW dpr zA `id¦©£¨¤¨¨©¥¦¤§©
xirU oA dpr zA dnaild` `l ,oFrav¦§Ÿ¨¢¦¨¨©£¨¤¥¦

:oFrav ig` ixgd©Ÿ¦£¦¦§
ìòåEpizFAx zvw zrC(.c"p migqR)oi` §©©©§¨©¥§¨¦¥



עג glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ycew zayl inei xeriy

(åë):ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éða älàå§¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«

(æë):ï÷òå ïåòæå ïäìa øöà-éða älà¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«

(çë):ïøàå õeò ïLéã-éðá älà¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«

(èë)óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬
:äðò óelà ïBòáö¦§−©¬£¨«

(ì)éôelà älà ïLéc óelà øöà óelà ïLc óelà©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´¦¨®¥´¤©¥¯
:øéòN õøàa íäéôlàì éøçä©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤¥¦«

(àì)éðôì íBãà õøàa eëìî øLà íéëìnä älàå§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤¡®¦§¥¬
:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â∑ העמיד ּוכנגּדן היּו, ׁשמנה ¿≈∆«¿»ƒ¿ְְְֱִֶֶָָָֹ
עׂשו  מלכּות ּובּטל ׁשאּול ּבימיהם,יעקב הן: ואּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

אסא, אבּיה, רחבעם, ּוׁשלמה, ּדוד ּבׁשת, ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹֹואיׁש

יֹורם  ּובימי ּכתיב:יהֹוׁשפט, ח)ּבנֹו ב "ּבימיו (מלכים ְְְְִִֵָָָָָ
,"מל עליהם וּימליכּו יהּודה יד מּתחת אדֹום ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּפׁשע

ּכתיב: ׁשאּול מלּובימי נּצב ּבאדֹום מל .""אין ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

עׂשו  מלכּות ּובּטל יעקב העמיד ּוכנגדן היּו, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשמֹונה
לא)ּבימיהם לו, את (רׁש"י ּבר יצחק הרי הקׁשה: לרׁש"י ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

אחי "ואת אמר ּולעׂשו ,"לאחי גביר "הוה ּבברּכת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיעקב
עצמּה ּבפני מלכּות קּימה ׁשאדֹום מסּפר ּכאן ואּלּו ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻתעבד",
יׂשראל. למלכּות קדמה ואף יעקב), את לעבד ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹ(ּבמקֹום

יעקב  העמיד וכאׁשר ׁשמֹונה, רק היּו ׁשּבס־הּכל ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּומתרץ,
ׁשּלֹו הּמלכים ׁשמֹונת היה ּבּטלאת אדֹום - עׂשו מלכּות ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָ

" הּכתּוב ׁשּדּיק זהּו יׂשראל. למלכי מללפנימׁשעּבד מל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
מלכיו את יעקב ּכׁשהעמיד מּיד ׁשהרי יׂשראל", ּבּטל לבני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

עׂשו. מלכּות ְֵֶַָאת

(áì):äáäðc Bøéò íLå øBòa-ïa òìa íBãàa Cìîiå©¦§´Ÿ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨

Ô¯˙ÈÂכו  ÔaL‡Â ÔcÓÁ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»¿ƒ¿»
:Ô¯Îe¿»

Ô˜ÚÂ:כז  ÔÂÚÊÂ Ô‰Ïa ¯ˆ‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈∆ƒ¿»¿«¬»«¬»

Ô¯‡Â:כח  ıeÚ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ»«¬»

¯a‡כט  ÔËBÏ ‡a¯ ‰‡¯BÁ È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈»»«»»«»
:‰Ú ‡a¯ ÔBÚ·ˆ ‡a¯ Ï·BL»«»ƒ¿«»¬»

‡ÔÈlל  ÔLÈ„ ‡a¯ ¯ˆ‡ ‡a¯ ÔL„ ‡a«̄»ƒ…«»≈∆«»ƒ»ƒ≈
:¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡a ÔB‰È·¯·¯Ï ‰‡¯BÁ È·¯·«̄¿¿≈»»¿«¿¿»≈¿«¿»¿≈ƒ

„‡„ÌBלא  ‡Ú¯‡a eÎÈÏÓ Èc ‡iÎÏÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿»∆¡
:Ï‡¯NÈ È·Ï ‡kÏÓ CÏÓ Èc Ì„√̃»ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

˜¯dzלב  ÌeLÂ ¯BÚa ¯a ÚÏa ÌB„‡a CÏÓe¿«∆¡∆««¿¿«¿≈
:‰·‰cƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,dpr `xwPd cg` Wi` wx dWxRA©¨¨¨©¦¤¨©¦§¨£¨
FO` lr zEpfA `AW oFrav oA `Ede§¤¦§¤¨¦§©¦
aEzMd FzF` dpnie ,ixgd xirU zW ¥̀¤¥¦©Ÿ¦§¦§¤©¨

('k wEqtA)EdEaWgi iM ,ixgd xirU ipaA §¨¦§¥¥¦©Ÿ¦¦©§§
,xirU oA dpr EdE`xwie ,FpaM miWp`d̈£¨¦¦§§¦§§£¨¤¥¦
dpnie .FpA `EdW FaWgA eipA oiA FlCbe§¦§¥¨¨§¨§¤§§¦§¤

zxg` mrR aEzMd FzF`(c"k wEqtA)lr ©¨©©©¤¤§¨©
lW mWxcn dfe .oFravl oA zn`d iR¦¤¡¤¥§¦§§¤¦§¨¨¤
zkQnA xMfOW FnM ,zFxng iWxFC§¥ª§§¤ª§¨§©¤¤

migqR(mW),`xnBA lMd ixaC EPpi`e , §¨¦¨§¥¤¦§¥©Ÿ©§¨¨
:llM `xwn lW FrnWn `leek dxez §Ÿ©§¨¤¦§¨§¨

.ïaLàå ïcîç ïLéã éða älàå (åë)§¥¤§¥¦¨¤§¨§¤§¨
,xirUl iXngd oAd oFWiC `Ed¦©¥©£¦¦§¥¦

F` oWiC EP`xwIW `citw oi` iM,oFWiC ¦¥§¥¨¤¦§§¤¦¨¦

oiA liCadl cg` wEqtA mdWM wx©§¤¥§¨¤¨§©§¦¥
,zFxFIMd z` mFxig UrIe oke ,mdipW§¥¤§¥©©©¦¤©¦

mxig lkie('n 'f `"n)aEzMd Kxvde . ©§©¦¨§ª§©©¨
`EdW aWgi `NW oWiC F`xwl o`kA§¨§¨§¦¨¤Ÿ©£Ÿ¤
Fl qgil KEnqA xMfPd dpr oA oFWiC¦¤£¨©¦§¨§¨§©¥

:rnWOA didi ok iM ,zFclFYfk dxez ¨¦¥¦§¤©©§¨
eëìî øLà íéëìnä älàå (àì)§¥¤©§¨¦£¤¨§

.íBãà õøàaciBdl df aYkp §¤¤¡¦§©¤§©¦
Fl xn`W wgvi zMxA FA dnIwzp iM¦¦§©§¨¦§©¦§¨¤¨©

digz LAxg lre('n f"k lirl)ExaB iM , §©©§§¦§¤§¥¦¨§
mdilr EklnE ixgd xirU ipA lr©§¥¥¦©Ÿ¦¨§£¥¤
ux`A zFpicn mixrd dN`e ,mvx`A§©§¨§¥¤¤¨¦§¦§¤¤
FnM ,`id mFc`l dxvA iM ,mFc ¡̀¦¨§¨¤¡¦§

aEzMW('e c"l dirWi)dxvaA 'dl gaf iM ¤¨§©§¨¦¤©©§¨§¨

ux` oke ,mFc` ux`A lFcB gahe§¤©¨§¤¤¡§¥¤¤
FA xn`PW FnM ,mFc`n ipniYddicaFr) ©¥¨¦¥¡§¤¤¡©©§¨

('h '`zxMi ornl oniY LixFAb EYge§©¦¤¥¨§©©¦¨¤
la` ,dOd KM mNke .eUr xdn Wi ¦̀¥©¥¨§ª¨¨¥¨£¨
,Kln oA Kln Eid `l iM aEzMd xRq¦¥©¨¦Ÿ¨¤¤¤¤¤

:l`xUiA Eid xW`M©£¤¨§¦§¨¥
.Cìî Cìî éðôìåoi`e ,mcw miAx mini §¦§¥§¨¤¤¨¦©¦Ÿ¤§¥

mrhKln Kln iptldkWnPW ©©¦§¥§¨¤¤¤¦§§¨
l`xUi zEkln cr dN` zEklnd`x) ©§¥¤©©§¦§¨¥§¥

(w"cxe ,i"XxdidY `l f` iM xn`l la` , ©¦§©©£¨¥Ÿ¦¨Ÿ¦§¤
"carY Lig` z`e" mIwl ,zEkln mdl̈¤©§§©¥§¤¨¦©£Ÿ

('n f"k lirl)dWn iniA mNM EN`W okYie . §¥§¦¨¥¤¥ª¨¦¥¤
EkilndW zrA mipwf Eid iM ,Exar xaM§¨¨§¦¨§¥¦§¥¤¦§¦

:mini Ekix`d `le mzF`al dxez ¨§Ÿ¤¡¦¨¦



glyieעד zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ycew zayl inei xeriy

(âì):äøöaî çøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«
i"yx£‰¯ˆaÓ Á¯ÊŒÔa ··BÈ∑,היא מֹואב מערי ּבצרה »∆∆«ƒ»¿»ְִֵֵָָָָ

מח)ׁשּנאמר: ּולפי (ירמיה וגֹו'". ועלּֿבצרה "ועלֿקרּיֹות ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָ
ללקֹות  עתידה לאדֹום, מל עּמהם,ׁשהעמידה ְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶָָָ

לד)ׁשּנאמר: ּבבצרה (ישעיה לה' זבח .""ּכי ְְֱִֶֶֶַַַָָ

(ãì):éðîézä õøàî íLç åézçz Cìîiå ááBé úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈¥¤¬¤©¥«¨¦«

(äì)äknä ããa-ïa ããä åézçz Cìîiå íLç úîiå©−̈¨ª¨®©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´¤§©À©©¤³
:úéåò Bøéò íLå áàBî äãNa ïéãî-úà¤¦§¨Æ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ÔÈ„ÓŒ˙‡ ‰kn‰∑ מדין ׁשּבא ««∆∆ƒ¿»ƒ¿≈»ְִֶָָ
מֹואב, את לעזר אדֹום מל והל למלחמה, מֹואב ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹעל

עם  זה מריבים ּומֹואב מדין ׁשהיּו למדים אנּו ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּומּכאן
יׂשראל  על להתקּׁשר ׁשלֹום עׂשּו ּבלעם  ּובימי .זה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

(åì):ä÷øNnî äìîN åézçz Cìîiå ããä úîiå©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ©§½̈©§−̈¦©§¥¨«

(æì)úBáçøî ìeàL åézçz Cìîiå äìîN úîiå©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ©§½̈¨−¥«§Ÿ¬
:øäpä©¨¨«

(çì):øBaëò-ïa ïðç ìòa åézçz Cìîiå ìeàL úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«

(èì)øãä åézçz Cìîiå øBaëò-ïa ïðç ìòa úîiå©»̈¨»©´©¨¨´¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½
ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå eòt Bøéò íLå§¥¬¦−¨®§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½

:áäæ éî úa©−¥¬¨¨«
i"yx£·‰Ê ÈÓ ˙a∑ לכלּום ּבעיניו חׁשּוב זהב ואין היה, עׁשיר זהב? .מהּו «≈»»ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

(î)íúî÷îì íúçtLîì åNò éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈
:úúé óelà äåìò óelà òðîz óelà íúîLa¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬§¥«

i"yx£ÂNÚ ÈÙel‡ ˙BÓL ‰l‡Â∑ ׁשם על ׁשּנקראּו ¿≈∆¿«≈≈»ְְִֵֶַ
מלכּות.מדינֹותיהם  מהם ּופסקה הדר ׁשּמת לאחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּתֹולדֹותם,והר  ׁשמֹות הם למעלה, הּנזּכרים אׁשֹונים, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ

אּלּופי  וּיהיּו הדר, "וּימת הּימים': ּב'דברי מפרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכן
וגֹו' ּתמנע אּלּוף ."אדֹום ְְֱִַָ

Á¯Êלג  ¯a ··BÈ È‰B˙BÁz CÏÓe ÚÏa ˙ÈÓeƒ»«¿«¿ƒ»«∆«
:‰¯ˆaÓƒ»¿»

Ú¯‡Ó‡לד  ÌLÁ È‰B˙BÁz CÏÓe ··BÈ ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒÀ»≈«¿»
:‡ÓB¯„»»

a„„לה  ¯a „„‰ È‰B˙BÁz CÏÓe ÌLÁ ˙ÈÓeƒÀ»¿«¿ƒ¬««¿«
ÌeLÂ ·‡BÓ„ ‡Ï˜Áa È‡È„Ó ˙È ÏÈË˜cƒ¿ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿»¿»¿

:˙ÈÂÚ dz¯«̃¿≈¬ƒ

ÏÓN‰לו  È‰B˙BÁz CÏÓe „„‰ ˙ÈÓeƒ¬»¿«¿ƒ«¿»
:‰˜¯NnÓƒ«¿≈»

Ïe‡Lלז  È‰B˙BÁz CÏÓe ‰ÏÓN ˙ÈÓeƒ«¿»¿«¿ƒ»
:˙¯t ÏÚ„ È·BÁ¯Ó≈¿≈¿«¿»

a¯לח  ÔÁ ÏÚa È‰B˙BÁz CÏÓe Ïe‡L ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒ««»»«
:¯BaÎÚ«¿

È‰B˙BÁzלט  CÏÓe ¯BaÎÚ ¯a ÔÁ ÏÚa ˙ÈÓeƒ««»»««¿¿«¿ƒ
d˙z‡ ÌeLÂ eÚt dz¯˜ ÌeLÂ ¯„‰¬«¿«¿≈»¿ƒ¿≈
:‡·‰c Û¯ˆÓ ˙a „¯ËÓ ˙a Ï‡·ËÈ‰Ó¿≈«¿≈««¿≈«¿»≈«¬»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏמ  ÂNÚ È·¯·¯ ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»««¿¿≈≈»¿«¿¬»¿
‡a¯ ÚÓ˙ ‡a¯ ÔB‰˙‰ÓLa ÔB‰È¯˙‡Ï¿«¿≈ƒ¿»»¿«»ƒ¿»«»

:˙˙È ‡a¯ ‰ÂÏÚ«¿»«»¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(äì)mrhedcUA oicn z` dMOd §©©©©¤¤¦§¨¦§¥
.a`FnE`AW FzxEaB ciBdl ¨§©¦§¨¤¨

mnr abVdl a`Fn dcUA mipicOd©¦§¨¦¦§¥¨§¦¨¥¦¨
:mNM z` gSpeel dxez §¦©¤ª¨

(çì).øBaëò ïa ïðç ìòáemFwOn did ©©¨¨¤©§¨¨¦§
xir Fl xiMfd `l oM lr ,lE`Ẅ©¥Ÿ¦§¦¦
`Ede ,mFwn opg didW okYie .zxg ©̀¤¤§¦¨¥¤¨¨¨¨¨§

:Kln ok ixg`e eilr lrAhl dxez ©©¨¨§©£¥¥¨©
.åNò éôelà úBîL älàå (î)dNgYn §¥¤§©¥¥¨¦§¦¨

(h"iÎe"h miwEqR)mitEN` EidW eipA ipA dpn §¦¨¨§¥¨¨¤¨©¦
FrxGn Egilvd oM xg`e ,`Edd xFCA©©§©©¥¦§¦¦©§
mzEkln dwqR ok ixg`e ,dkElOl©§¨§©£¥¥¨§¨©§¨
,W`xl mitEN` EN` z` Epzpe Exfge§¨§§¨§¤¥©¦§Ÿ

minId ixacA xn`p Kke(`"p '` '`)znIe §¨¤¡©§¦§¥©¨¦©¨¨
KM ,rpnY sEN` mFc` itEN` EidIe ccd£¨©¦§©¥¡©¦§¨¨

:i"Xx WxR¥©©¦
äîexn`XmzFnFwnl mzFgRWnl ©¤¨©§¦§§¨¦§¨

ux`A mzaWnl ,mzFnWA¦§¨§§Ÿ¨§¤¤

mzGg`(b"n wEqR)lM Eid mipFW`xd iM , £ª¨¨¨¦¨¦¦¨¨
xirA mNM miaWFi mitEN` mig`d̈©¦©¦§¦ª¨§¦
oiprM F` ,cg`M mrA milWFn ,zg ©̀©§¦¨¨§¤¨§¦§©
la` ,zFa` iYA iW`xe haW i`iUp§¦¥¥¤§¨¥¨¥¨£¨
,mzFgRWnl mitEN` Eid mipFxg` EN ¥̀©£¦¨©¦§¦§§¨
zFgRWn lkl sEN` did cg` lM iM¦¨¤¨¨¨©§¨¦§§
`Ede ,mzFaWFn zFnFwn lkaE eUr ipA§¥¥¨§¨§§¨§
xg` oi`e ,sEN` xFCA `xwp FCal§©¦§¨©©§¥©¥
Eid iM ,mzGg` ux` lkA oM `xwp¦§¨¥§¨¤¤£ª¨¨¦¨



עה glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ycew zayl inei xeriy

(àî):ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelà©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ

(áî):øöáî óelà ïîéz óelà æð÷ óelà©¬§©²©¬¥−̈©¬¦§¨«

(âî)älà íøéò óelà ìûécâî óelà|íBãà éôelà ©¬©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´¡À
:íBãà éáà åNò àeä íúfçà õøàa íúáLîì§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

i"yx£Ï‡Èc‚Ó∑:רֹומי היא «¿ƒ≈ִִ

סימן. קליט"ה פסוקים. קנ"ד וישלח פפפ פרשת חסלת

ÔÈÙ:מא  ‡a¯ ‰Ï‡ ‡a¯ ‰Ó·ÈÏ‰‡ ‡a«̄»»√ƒ»»«»≈»«»ƒ…

Ó·ˆ¯:מב  ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ Ê˜ ‡a«̄»¿««»≈»«»ƒ¿»

¯·¯·Èמג  ÔÈl‡ Ì¯ÈÚ ‡a¯ Ï‡Èc‚Ó ‡a«̄»«¿ƒ≈«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
‡e‰ ÔB‰zÒÁ‡ ‡Ú¯‡a ÔB‰·˙BÓÏ ÌB„‡¡¿¿»¿¿«¿»«¬«¿¿

Ù Ù Ù :È‡ÓB„‡c ÔB‰e·‡ ÂNÚ≈»¬∆¡»≈

åòø ¯ øãò íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`Qkl EaWi `l la` ,mvx`l miklnM¦§¨¦§©§¨£¨Ÿ¨§§¦¥
:zEkln cFd mdilr Epzp `le mdl̈¤§Ÿ¨§£¥¤©§

äázëðåzrcl d`EaPd KxcA dWxRd §¦§§¨©¨¨¨§¤¤©§¨§©©
miAx(w"cxde ,r"a`xe ,i"Xx)EPpi`e . ©¦©¦§§¨©©§¥¤

,dN` z` xiMfY dOl d`EaPd iM ,oFkp̈¦©§¨¨¨©§¦¤¥¤
la` .mdA wiqtze dpnY onf dfi` cFre§¥¤§¨¦§¤§©§¦¨¤£¨
xn`pe .dxFYd iptl dN` lMW oFkPd©¨¤¨¥¤¦§¥©¨§¤¡©

WExR didie cg`M ElWOW,mzFnFwnl ¤¨§§¤¨§¦§¤¥¦§¨
didW F` ,FnFwnA cg` lM lWOW¤¨©¨¤¨¦§¤¨¨
mirWx zFpWE ,hrEn onf mYlWnn¤§©§¨§¨¨§§¨¦

dpxvwY(f"k 'i ilWn):`n dxez ¦§Ÿ§¨¦§¥

.ìàécâî (âî)`le .i"Xx oFWl ,inFx Ff ©§¦¥¦§©¦§Ÿ
didIW xn`p m` iM ,df izFpiad£¦¦¤¦¦Ÿ©¤¦§¤
,zFwFgx miYrlE miAx minil d`Eap§¨§¨¦©¦§¦¦§

lr mFc`l Ekln miAx mikln dPd¦¥§¨¦©¦¨§¤¡©
`id la` ,sEN` inFx oi`e ,inFx zEkln©§¦§¥¦©£¨¦
,dxzi `tiTze ipzni`e dlFcB zEkln©§§¨§¥§¨¦§©¦¨§¥¨

:zFklnOA dFnM did `lŸ¨¨¨¨©©§¨
ìáàxfril` iAx iwxtA Exn`X dn £¨©¤¨§§¦§¥©¦¡¦¤¤

(g"l)ipRn eilM z` dPRW xkUA§¨¨¤¦¨¤¥¨¦§¥
xirVn zFpicn d`n Fl ozp eig` awri©£Ÿ¨¦¨©¥¨§¦¦¥¦
xn`PW inFx Ff l`iCbnE ,l`iCbn cre§©©§¦¥©§¦¥¦¤¤¡©

.mxir sEN` l`iCbn sEN`dfA mzpEM ©©§¦¥©¦¨©¨¨¨¨¤
Eid iM ,minrR dOM LiYrcFdX dn©¤©§¦©¨§¨¦¦¨
dPde .mrxfl fnx mipFW`xA mixwOd©¦§¦¨¦¦¤¤§©§¨§¦¥
mr dxUr mipFxg`d mitEN`d dN ¥̀¤¨©¦¨©£¦£¨¨¦
mFc` ikln EidIW fnx ,l`iCbn©§¦¥¤¤¤¦§©§¥¡
,dxUr ziriaxd zEklOA mYlWnnA§¤§©§¨©©§¨§¦¦£¨¨

mdn ixiUrde ,mFc` ux` lr Eklni¦§§©¤¤¡§¨£¦¦¥¤
ixg` hXRzY mXnE ,inFx lr Klni¦§Ÿ©¦¦¨¦§©¥©£¥

:mlFrd lM lr mzEkln ok¥©§¨©¨¨¨
äæìåmW fnxi,l`iCbnlr lCBzIW §¨¤¦§Ÿ¥©§¦¥¤¦§©¥©

FA xn`W FnM ,l` lM`"i l`IpC) ¨¥§¤¨©¨¦¥

(e"lmnFxzie KlOd Fpvxk dUre§¨¨¦§Ÿ©¤¤§¦§¥
xn`PW Edfe ,l` lM lr lCBzie'f mW) §¦§©¥©¨¥§¤¤¤¡©¨

(c"kdxUr `zEkln DPn xUr `Ipxwe§©§©¨£©¦¨©§¨©§¨
`Ede odixg` mEwi oxg`e oEnwi oikln©§¦§ª§¨¢¨§©£¥Ÿ§
dAx ziW`xaA Exn`e .`incw on `pWi¦§¥¦©§¨¥§¨§¦§¥¦©¨

('e e"r)aEzMd eUr lW Fkxi i`vFiA mNMª¨§§¥§¥¤¥¨©¨
EWxce .xAcn('c b"t mW),mxir sEN` §©¥§¨§¨©¦¨

Klnl zFIxFqiY mxrl cizr `EdW¤¨¦¤¡Ÿ¦¦§¤¤
:dlBi dxdnA ,giWOd©¨¦©¦§¥¨¦¨¤

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח והרה"צ ענף עץ אבות גזע תרשישים כו' וכו'

מוהר"ר חיים שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מקביעות זמן חתונת בנו הר' מו"ה צבי הירש שי' ליום ב' כ' כסלו הבע"ל:

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת ובבנין עדי עד על יסודי 
התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות, וכת"ר וזוגתו הרבנית שיחיו 

ירוו מהם רוב נחת, אידישן נחת חסידישן נחת.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

ע"א.  קמ"ט  ויצא  זהר  ע"ב.  קמד,  ב"ב  ויעויין  געשאנק,  דרשה  בתור  המחאה  מוסג"פ  נ"ב: 
ובלקו"ת ס"פ נשא.



שיעורי תהלים לשבוע פרשת וישלחעו

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 

יום ראשון - י' כסלו
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום רביעי - י"ג כסלו
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א כסלו
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד כסלו
 מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב כסלו
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו כסלו
מפרק עז

עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז כסלו
פרק כ

מפרק עט עד סוף פרק פב



עז elqk 'i oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י' ראשון יום
קוטרס אחרון  ,gpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò êà,316 'nr cr.úå÷ìà

ìka äåMä úàæ ãBò Cà47,cenila deeyd xac cer epyi - ©Ÿ©¨¨©Ÿ
,dyrzÎ`l zeevn ly mbe dyrÎzeevn ly mb ,zekldd lk

,llk zegiky opi`y el`k mb llekeîéçøe eìéçc ìk ék- ¦¨§¦§¦
,dad`e d`xiíéàøáð úBðéça ïä ¯ íéëàìnä ìL íéiìëN¦§¦¦¤©©§¨¦¥§¦¦§¨¦

úBðéça ïäå ,Léì ïéàî¥©¦§¥§¥§¦
-äàéøác çeø Lôð¤¤©¦§¦¨

,äiNò-äøéöéoipr `l - §¦¨£¦¨
Îik ,zewl`e "dnyp" ly
.`xap ody "gex ytp" m`
xnel wiicn `edy dn
ly d`xie dad`d

mik`lnepevxay zexnl ,
dad`d lr mb xnel
opi`y ,zenyp ly d`xie
zekldd cenill zeezyn
dad`ay iptn df ixd -
(`) ,zenyp ly d`xie
opi` onvr zenypd
itk m`Îik ,ynn mi`xap
ly oipra d`a zewl`y
dad`a (a)e ,dnype `xap
epyi zenyp ly d`xie
Îdn ,devn ly oipr ixd

ixd ,devn ly oipr opi`y mik`ln ly d`xie dad`a okÎoi`y
dfe ,cala `xap ly oipr od d`xie dad` ji` xzei ybcen my

,zenypa mby `ianmvrly oipr `ed d`xie dad` ly oiprd
,zewl` ly oipr md zekldd ihxt j` ,`xapéèøt ìáà£¨§¨¥

úBëìää,zeevnd zekld ly mipeyd mipiprd -úBëLîä ïä ©£¨¥©§¨
äàlò äîëç,dpeilr -úLaìîä àeä-Ceøa ìéöànäã ¨§¨¦¨¨§©©£¦¨©§ª¤¤

,úeiîLâasilgnd" enk ,dkldd dpc mda miinyb mipipra - §©§¦
,dnecke "xenga dxt,Bæ äLaìäå"d`lir dnkg"y dn - §©§¨¨

,zekldd ly miinyb mipipra zyaeln (dpeilr)dðéà¥¨
eîéçøe eìéçãa äàlò äîëç úLaìäkdad`ae d`xia - §©§¨©¨§¨¦¨¨¦§¦§¦

,íéiìëN,"d`lir dnkg"n dpyi ixd `xapy dn lkay - ¦§¦¦
miilky d`xiae dad`a cgeinae ,"ziyr dnkga mlek" ixdy

n ze`a ody dn oiprd ixd epyilkynednkgipipr lk yxeye ,
,zxg` `id dyaldd my eli`e ,"d`lir dnkg" `ed dnkgd

ízäcd`xiae dad`a zyaelnd "d`lir dnkg"a ,my - §©¨
,miilky,éøîâì øézñîe íéìòî àeä Leálädnkg"d lr - ©§©§¦©§¦§©§¥
,"d`lirúééøîçä õøàä íìòäå øzñäkdxizqnd - §¤§¥§¤§¥¨¨¤©¨§¦¦

,ixnbl dnilrneBîk ,da úLaìîä äàlò äîëç éaâì§©¥¨§¨¦¨¨©§ª¤¤¨§
áeúkL48,"úéNò äîëça ílk" :eedzp mi`xapd lky - ¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨

zinybd ux`a mb zyaeln "d`lir dnkg"y ixd ,"dnkg"a

dnkg"d lr ixnbl dxizqne dqkn ux`dy `l` ,zixnegde
d`xide dad`d zeqkn mb jk ,da zyaelnd "d`lir

,"d`lir dnkg" lr zeilkydúeiðBöéçc úéðBöéç eðééäå§©§¦¦§¦¦
àéäL ,äiNòaL úeìéöàc úeëìîc íéìëczekln" - §¥¦§©§©£¦¤©£¦¨¤¦

zeipevigd mr "zeliv`c
milkd ly zeipevigc

,dlyéøîâì úøzñî§ª¤¤§©§¥
,äiNòc Lôð çeøa- §©¤¤©£¦¨

"zeliv`c zekln"
elit` ,dnvrlyk
ly zeipevigc zeipevigd
ly oipr od ,dly milkd
dfe ,zewl`e dnyp
gex ytpa ixnbl xzqen

ly oipr ody`xapdfy ,
,"d`lir dnkg" enk
,zellkzda `idy
zellkzd xcql m`zda
dnkg"y zexitqd
zellkzda d`a "d`lir
,"zeliv`c zekln"a
"zeliv`c zekln"e
xyre "diyr"a dxi`n
xzqen df lk ixd ,"dnkg"d oipr ixd yi oday ,dizexitq

,zixnegd ux`a mlrpeéøîâì úøzñî àéä äàéøáa ïëå§¥¦§¦¨¦§ª¤¤§©§¥
,Lôð çeøa,"d`ixa" ly -íäL,"d`ixa" ly ytpe gex - §©¤¤¤¥

odíéàøáð úBðéçamieedznd -àøBaä íìòäå øzñäa §¦¦§¨¦§¤§¥§¤§¥©¥
,àøápäîdf ixd ,`xapdn xzzqne mlrzn `xeady - ¥©¦§¨

dad`a zxzqen "d`lir dnkg"y dn xzqdde mlrdd
d`xiaemiilky.dbydd mler ,"d`ixa"d mlera oyxyy

ïäa äøéàî äîëçä úøàä éøä ,úBëìää ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©£¨£¥¤¨©©¨§¨§¦¨¨¤
,éelâa,oday "dnkg"d zx`d lr zenilrn opi` od -Leáìe §¦§

äiNòäodilr yie dfd mler ly mipipra e`a ixd zeklddy - ¨£¦¨
,"diyr" ly yeald j` ,"diyr"d mlern yealCøc àeä¤¤

,ãáì øáòîdf oi` j` ,"diyr"d yeal jxc zexaer wx od - ©£¨§©
jxca xacdy itk ,ozedna iepiy lret "diyr"d yealy xne`
enk zeidl yaelnd lr lret yialndy ,zeyalzd ly

.yialnd ly zedndúeìéöàc ãñçL ,'áBè íBé'a Bîk§§¤¤¤©£¦
éîLbä äfä íìBò äiçî äàéøác ãñça éøîâì Laìîä- ©§ª¨§©§¥§¤¤¦§¦¨§©¤¨©¤©©§¦

- z`feïk-íb àø÷pä ,äiNòå äøéöéc ãñç øáòî éãé-ìò©§¥©£©¤¤¦¦¨©£¦¨©¦§¨©¥
úeLaìúä49,"dxivi"c cqga yalzn "d`ixa"c cqgy - ¦§©§

,ynn zeyalzd ef oi`y zexnl ,"diyr"c cqgaeïë àì íàL¤¦Ÿ¥
.äfä íìBò úeiîLâa ìòBt äéä àìa"yxd iaxd - Ÿ¨¨¥§©§¦¨©¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

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

ïåøçà ñøèðå÷
åîéçøå åìéçã ìë éë ìëá äåùä úàæ ãåò êà
ùéì ïéàî íéàøáð 'éçá ïä íéëàìîä ìù íééìëù
ïä úåëìää éèøô ìáà .ò"éáã çåø ùôð 'éçá ïäå
úåéîùâá úùáåìîä ä"á ìéöàîäã ò"ç úåëùîä
íúäã íééìëù ø"åãá ò"ç úùáìäë äðéà åæ äùáìäå
íìòäå øúñäë éøîâì øéúñîå íéìòî àåä ùåáìä
ù"îë äá úùáåìîä ò"ç éáâì úééøîåçä õøàä
íéìëã úåéðåöéçã úåéðåöéç åðééäå úéùò äîëçá íìåë
çåøá éøîâì úøúåñî àéäù äéùòáù 'éöàã 'ìîã
çåøá éøîâì úøúåñî àéä äàéøáá ïëå äéùòã ùôð
àøåáä íìòäå øúñäá íéàøáð 'éçá íäù ùôð

.àøáðäîäøéàî äîëçä úøàä éøä úåëìää ë"àùî
åîë ãáì øáòî êøã àåä 'éùòä ùåáìå éåìéâá ïäá
äàéøáã ãñçá éøîâì ùáåìîä 'éöàã ãñçù áåè íåéá
'÷ðä 'éùòå 'éöéã ãñç øáòî é"ò éîùâä æ"äåò äéçî
æ"äåò úåéîùâá ìòåô 'éä àì ë"ìàù úåùáìúä ë"â
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elqkעח 'i oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"oirne" qxhpewa xiaqn ,ocrÎeznyp50owfd epax oeyl weic
ynn zeinyb ly dlert didzy icky `id dpeekdy ,o`k
"yi" `xwpd "d`ixa"d mler ly "yi"d witqn `l ,dfd mlera
xe`yk s`e ,(ipgex oiicr df "dxivi" iabl j`) "zeliv`" iabl

xeari "d`ixa"c cqgd
ly zexitqd "xarn jxc"
`l - "diyr"e "dxivi"
drtyd oiicr didz

zinybdf `l` ,ynn
iciÎlr zeidl jixv

zeyalzdmilka
"dxivi" ly miyealae
daexn dcna mixizqnd
ly iwl`d xe`d lr xzei
dyrp `ede ,oeilrd cqgd
ly dpigaa jk iciÎlr
`ed okn xg`le ,ze`ivn
miyealae milka yalzn
mixizqnd "diyr" ly

xzei cermilkd xy`n
,"dxivi" ly miyealde
xzei dyrp df xe`e

.dfd mler ly zinyb drtyda `eal egekae ,"yi" ly dpigaa
oipr lr had ilany ,aehÎmeia xacdy myk ,miptÎlkÎlr

xe`d aygp ,"diyr"e "dxivi"a zeyalzddaehÎmeia xi`nd
zeyalzddy ,zeklda mb jk ,"d`ixa"c cqg ly xe`k
ly dx`d zx`yp `ide "xarn" ly ote`a wx `id zeklda

,"d`lir dnkg"øézñî éàcå äfä íìBò úeiîLbL óàå§©¤©§¦¨©¤©©©§¦
elôà éøîâìlr -,äiNòc ãñçädxizqn `idy i`ceae - §©§¥£¦©¤¤©£¦¨

eizece` inybd xacdy ,xnelk ,"d`lir dnkg"d zx`d lr
miinybd xengde dxtd lynl ,oldl xikfiy itk ,dxezd dpc
dxtd ixd ,"xenga dxt silgnd" ly dkldd dpc mzece`
oicl mi`ad xengd lrae dxtd lra ly) miinybd xengde
lr i`cea mixizqn ("xenga dxt silgn" ly oipr oiba dxez

,"diyr"c cqg ly oiprdðéà dîöò äëìää íB÷î-ìkî¦¨¨©£¨¨©§¨¥¨
àéäL ,Lnî úeiîLb,wqtde dkldd -CLîpä ïBöø úðéça ©§¦©¨¤¦§¦©¨©¦§¨

,øéîçäì Bà ì÷äì äàlò äîëçîeznkg zaiign jky - ¥¨§¨¦¨¨§¨¥§©£¦
lwdl dkldd wqte jxazi epevx didiy `edÎjexaÎyecwd ly

,xingdl e`L ÷øoevxd -éelb úðéçáa øéàîe ãøBi ©¤¥¥¦¦§¦©¦
,úeiîLâa`hazn oeilrd oevxd -,inyb oipra zelbzda §©§¦

,'eë dBáb íB÷nî íéãøBiä íéîkeidy mind mze`y - §©¦©§¦¦¨¨©
,jenpd mewna dzr mi`vnp deabd mewna dlgzaøácäå§©¨¨

øézñî àeä úîàa ,äëìää úøaãî BaL Bîöò éîLbä©©§¦©§¤§©¤¤©£¨¨¤¡¤©§¦
Bîk ,éøîâìly dkldd -éìçnä""øBîça äøt ó51ïëå , §©§¥§©©£¦¨¨©£§¥

ly dkldd -.øLëå ìebt àì Bà ìebtä øNadxtdy - §©©¦Ÿ¦§¨¥
lebit `ed m` mipc eizece` inybd xyade miinybd xengde
."d`lir dnkg"d zx`d lr ixnbl zn`a mixizqn - `l e`

,dkldd dpc ezece` envr inybd xacdy xne` epiaxy dn
` (a ,epw) lirly zexnl - ixnbl i`cea xizqniabl xn

bexz`d zfig`ay zeevninybdzedn miqtez ,devn ly
ixd ,devn iably iptn ,df ixd - "zeliv`"c zewl`d
wlg `ed inybd bexz`d
oi` okl ,devnd on
bexz`d zeinyb
lha df `l` ,dxizqn
eli`e ,zewl`a ixnbl
ixd dkldd iabl o`k
e` zinybd dxtd
wlg mpi` inybd xengd
md okl ,dkldd ly
lkyd j` ,mixizqn
dyalzd ea inybd
wlg `edy oeeik ,dkldd
dklddy ,dkldd on

dyalzdinyb lkya
df.xizqn epi` ok` -

dîöòa äëìää ÷ø- ©©£¨¨§©§¨
wqtdíòhä íò¦©©©

,äìâpäwqtd recn - ©¦§¤
,jke jk `edäàéøác úeëìî úðéçaî àéälkyd wlg - ¦¦§¦©©§¦§¦¨

,`xnbd ly mrhdeäøéöéåly dkldd wqt wlg - ¦¦¨
,dpyndäeäîe äiçîä ,úe÷ìà àeäL ,äîLð úðéçác¦§¦©§¨¨¤¡Ÿ©§©¤§©¤

,äiNò-äøéöé-äàéøác çeø Lôðly oipr od gexÎytpy - ¤¤©¦§¦¨§¦¨£¦¨
,`xapeîéçøe eìéçc ïäL,dad`e d`xi -íéëàìnä ìL ¤¥§¦§¦¤©©§¨¦

,íälL úòc-äðéa-äîëçå úBîLpäådbydd - §©§¨§¨§¨¦¨©©¤¨¤
df lk .d`xile dad`l ze`iand 'd zelcba zeppeazdde

zeig lawne deedzn.Léì ïéàîdeedzn `xap lky itk - ¥©¦§¥
,"yi"l "oi`"nïëìåiciÎlr d`ad "dnkg"n dx`dd - §¨¥

`idy itk dxez ly oiprd `idy ,"dxivi"e "d`ixa"c zekln
mind enk ,mlera dhnl d`a `idy iptl "dxivi"e "d`ixa"a

,jenpl deab mewnn micxeidíðBàîö äåøî àéäly - ¦©§¨¦§¨
"dxivi"e "d`ixa"d mleray zenypde mik`lndíã÷Ÿ¤

íéãøBiä íénk ,äfä íìBòì äãøiLjenpl deab mewnn - ¤¨§¨¨¨©¤©©¦©§¦
'eë52L øçà íâå .,"d`lir dnkg"n dx`dd -äãøi §©©©¤¨§¨

úòc-äðéa-äîëç úðéçaî äìòî äìòîì àéä ,äiNòì©£¦¨¦§©§¨©§¨¦§¦©¨§¨¦¨©©
.úe÷ìà àéäL äîLð úðéçác elôà ,äiNòcdf ,oky - ©£¦¨£¦¦§¦©§¨¨¤¦¡Ÿ

"d`lir dnkg" ly dx`dd eli`e ,"diyr" ly zewl`
,lirl epcnl ."zeliv`" ly zewl`d `id zeklday
zedn zyaeln ,dnyp ly "dxivi"e "d`ixa"c zeklnay
d`ixac zekln" ly dnypd xe`e ,"zeliv`c d`lir dnkg"
oky ,day "d`lir dnkg"d xe` lr milrn epi` "dxivie
dk" ligzndÎxeaic xn`na xiaqn r"p a"yx iaxdy itk)

f"qxz "'d xn`53zeyalzdd m` lcad miiw zeyalzda (
d enk `idy dbixcna `idzednxzei dpeilrd dbixcnd ly
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ïåøçà ñøèðå÷
ãñçä åìéôà éøîâì øéúñî éàãå æ"äåò úåéîùâù óàå
àéäù ùîî úåéîùâ äðéà äîöò äëìää î"î äéùòã
ãøåéù ÷ø øéîçäì åà ì÷äì ò"çî êùîðä ïåöø 'éçá
íå÷îî íéãøåéä íéîë úåéîùâá éåìéâ 'éçáá øéàîå
äëìää úøáãî åáù åîöò éîùâä øáãäå 'åë äåáâ

éìçîä åîë éøîâì øéúñî àåä úîàáøåîçá äøô ó
äëìää ÷ø øùëå ìåâéô àì åà ìåâéôä øùá ïëå
äàéøáã úåëìî 'éçáî àéä äìâðä íòèä íò äîöòá
ùôð äåäîå äéçîä úå÷ìà àåäù äîùð 'éçáã 'éöéå
úåîùðäå íéëàìîä ìù åîéçøå åìéçã ïäù ò"éáã çåø
íãå÷ íðåàîö äåøî àéä ïëìå ùéì ïéàî íäìù ã"áçå
äãøéù øçà íâå 'åë íéãøåéä íéîë æ"äåòì äãøéù
'éôà 'éùòã ã"áç 'éçáî äìòî äìòîì àéä 'éùòì

úå÷ìà àéäù äîùð 'éçáã
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עט elqk `"i ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"א שי יום
,316 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ã"áçã íåùî íòèäå,316 'nr cr.àøîâå

`idy e` - da zyalzn `idyzxg` zedndbixcndn
dbixcna yalzn iwl`d xe`dy drya ,xnelk .dpeilrd

ydppi`,ef zeyalzda iwl`d xe`d xzzqne mlrzn ,zewl`
d mby drya eli`eyialndphw dbixcna `l`) zewl` `ed

`l` ,zxzzqne znlrzn dpeilrd dbixcnd oi` - (xzei
dbixcna dxi`n - dpeilrd dbixcnd ly ynn zednd
Îd`ixa ly dnypd xe` zeyalzd oia yxtdd edf .dpezgzd

`edy diyrÎdxivizewl`(zrcÎdpiaÎdnkg) zepey`x 'ba
mdy (diyrÎdxiviÎd`ixa) "r"ia" lymi`xapdnypd xe`y ,

mlrzn `xeay xzqdde mlrdd enk mdn xzqde mlrda `ed
dxi`n `ly ,xnelk ,`xapn xzzqnezedn,dnypd xe`

m`Îikeze`ivn"d`lir dnkg" zpiga zeyalzd oial - cala

ay "r"ia"c dnypd xe`a (dpeilr)zekldxe`y oeeiky ,
mb ixd `ed dnypdzewl`dxi`n okl ,zedn"d`lir dnkg"

.mlrzne xzzqn epi` dnypd xe`e ,dnypd xe`a ieliba ynn
xi`ny dny zexnl ,okleieliba,epiptl zekexrd zeklda

ÎlrÎs` ,"dxivie d`ixac zekln" ly dnypd xe` zpiga `ed
("dxivie d`ixac zekln" ly dnypd xe`a) ea zyaeln okÎit

zedn.znlrzne zxzzqn dpi`y ,"zeliv`c d`lir dnkg"
,dnypd xe` iabl ynn ieliba xi`n "zeliv`"d xe`y ,xnelk
ieliba dxi`n `ly zexnl ixd ,micnel ep`y zeklda okle
zpigaa df oi` okÎitÎlrÎs` ,"d`lir dnkg" zpiga ynn

ay ,cala herin zpigaa m`Îik ,xzqde mlrddzlki`eal
.ynn ielib ly dpigal

,íòhäådcxi "d`lir dnkg" zx`dy ixg` mb recn - §©©©
zpiga ly "diyrc c"ag"n mb dlrnl oiicr `id ,"diyr"a

- ?dnypdäîLð úðéçác äiNòc úòc-äðéa-äîëçc íeMî¦§¨§¨¦¨©©©£¦¨¦§¦©§¨¨
çeø Lôðc úòc-äðéa-äîëçc úeiçä øB÷î àeä§©©§¨§¨¦¨©©§¤¤©

,ïäéúBãìBúåytp ly - §§¥¤
,gexïéàî ïúeeäúäå§¦§©¨¥©¦

ãò ,ïäéúBãìBz íò Léì§¥¦§¥¤©
õøàä àéä ,äiNòä óBñ¨£¦¨¦¨¨¤

.dàáö ìëå,ixd - §¨§¨¨
ly "diyrc c"ag"y
xewn `id ,dnypd

mi`xapl.-äîëç ìáà£¨¨§¨
úBëìäc úòc-äðéa¦¨©©©£¨
úeëìîaL ïäéîòèa§©£¥¤¤§©§

,äøéöéå äàéøác- ¦§¦¨¦¦¨
ly dbixcnde mewnd
my - odinrhe zekldd

oi`"c"ag"el`xewn
- m`Îik ,mi`xaplïéðò¦§©

äîëçä,oday -àéä ©¨§¨¦
éôeöøt ïewúa§¦©§¥

ïäaL ,úeìéöàä- ¨£¦¤¨¤
,"zeliv`" ly mitevxta
éîòè ìk ïééeìz§¦¨©£¥

,íéãñç 'äa äNò-úBöî ,úBönä,"zeliv`c `"f" ly - ©¦§¦§£¥§£¨¦
.úBøeáb 'äa äNòú-àì úBöîe,"zeliv`c `"f" ly - ¦§Ÿ©£¤§§

éëä íeMîe,okle -,éîðmb -,íéàøápa Laìúäì eãøiLk ¦¨¥¨¥§¤¨§§¦§©¥©¦§¨¦
- "zeliv`" ly mitevxtd md mvray ,zekldd inrhyk -

,mi`xapl zekld ly minrh zeidl ecxiäàéøác úeëìîa ïä¥§©§¦§¦¨
äøéöéå,à÷åc äîLð úðéçác,zewl` `id dnypy -àeäL ¦¦¨¦§¦©§¨¨©§¨¤

`id dnypd -,úeìéöàc íéìkîo"ef" ly milkd 'l - ¦¥¦©£¦
,"r"ia"l dnyp miyrp "zeliv`c.çeø Lôð úðéçáa àìå- §Ÿ¦§¦©¤¤©

."`xap" ody ytpe gex zpigaa eyalzd `l ode-äîëçc óàå§©§¨§¨

ãàî ääábL ,äîLð úðéçác äøéöé äàéøác úòc-äðéa¦¨©©¦§¦¨§¦¨¦§¦©§¨¨¤¨§¨§Ÿ
,äîLðc äøéöé äàéøác úeëìî úðéça ìò ïúìòî,oky - ©£¨¨©§¦©©§¦§¦¨§¦¨¦§¨¨

efc"agefe ,df mler zexitqa zepeilrd ,zeklndpezgzd ,
,df mler zexitqaïë-ét-ìò-óàå,"dxivi d`ixac c"ag" -ïä §©©¦¥¥

-äðéa-äîëçì øB÷î̈§¨§¨¦¨
äøéöé äàéøác úòcìL ©©¦§¦¨§¦¨¤

ïäL çeø Lôð úBðéça§¦¤¤©¤¥
íéëàìnä,cvik - ©©§¨¦

,lirl ep` mixne` ,`eti`
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íéðBöéçämilkd - ©¦¦
,mipevigdå ,ãeîìúa- §©§§

milkdíéòöîàä̈¤§¨¦
äðLnä øLà ,äðLna©¦§¨£¤©¦§¨

íäaL ãeîìzäå- §©©§¤¨¤
gex"a,"dxivie d`ixac
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äîùðã ã"áç úåîöò ìáà .äîùð íéùòðå íéãøåéä
àøîâå äðùî éøãñ àúéù íä íùå ï"åæã ÷"åá èùôúî

äùòð äðååëä é"òù (íéãåçéä øòùå) ç"òá ù"îå
äðùî é"ò çåøã çåø ùåáì äøåúä é"òå äîùð ùåáì
à÷åã åðééäã ì"é 'îâä é"ò äàéøáã äîùðã çåøå 'éöéã
ãåîìúä ìáà .äìòîì äìåòä æ"äåòá íãàä úøåú é"ò
øøáî àåä ïëìå äîùðá àåä éðéñá ïúéðù åîöò
éðéñî ïúéðä íâù ì"úà óàå 'éöéã äðùîá ïëå çåøä
êàìî ìëù òãåð éøä äøéöé äàéøáã çåøá àåä
ïëåùä ùîî 'ä íùá '÷ð éæà äìòîìî çéìù àåäù
éôë øçà íù åì ùé çéìù åðéàùë ë"àùî åáø÷á
íùù øîåìë 'åë 'ä '÷ '÷ ùåã÷ àøå÷ éæàå åúãåáò
úåùáìúä 'éçáá ùîî àåä ïëå åðîî ìãáåî 'ä
'éöéã çåøá äðùîäå äàéøáã çåø 'éçáá ãåîìúä
íéðåöéçä 'éöàã '÷åðã íéìë åðééäã 'ä éçåìù íä
ãåîìúäå äðùîä øùà äðùîá 'éòöîàäå ãåîìúá
à"àã ñ"çî ìá÷îä àáà ãåñéî íéëùîð íäáù
àåä ñ"à øåàù àöîðå ä"á ñ"à øåà ùáåìî åáù
ãåîìúå äðùîå àø÷îá ò"éáã çåøá ïëåù 'ä íù
úåéäì æ"äåòá ä"á ñ"à øåà êéùîî ãîåì íãàäùëå
äúéä úàæå íãàä ìë äæ éë 'úé åøåàá ìèáå ììëð
êéùîäì äìâðá íéàøåîàå íéàðúä ìëå é"áùø úãåáò
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íãàä èìù øùà úò ù"îë ø"åèã àðìéà àèìùã
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ähîìcxi d"awdy - §©¨
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ly ,"d`zz `cegi" ly
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miiw eli`k xacd el aygp
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,dyrzÎ`l ly mipic ihxta
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t`dyr eli`k xky el mipzep dxiar xar `le ayi" ly oiprd eli
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.'åë úå÷ìúñä ÷ø ììëå ììë äëùîä 'éçáá äðéà
÷ñò é"ò ùéì ïéàî íéëàìî íéàøáðù äî ïáåé äæáå
ãáìá çåø 'éçá àåäù äðååëá àìù 'éôà äøåúä
ïëåù 'ä íù ë"ôòàù éôì àìà ììë úå÷ìà äðéàù

:ì"ãå 'åëå

ïéáäìåìë éçéëù àìã úåëìää éèøôàìù øùôàå ì
åéäé àìù ë"ùëî úåàéöîá íìåòî åéä
úàæ úòãåî äðä .â"äëå ìåâéô éðéã éèøô åîë ì"òì
úåôéì÷á íééç øå÷îå ùøù åì ùé íìåòáù øåñéà ìëù
éúìá íìåòá úåàéöîá úåéäì ìåëé 'éä àì ë"ìàù
ìá÷î â"äëå åøòùá ìñìñîä 'éôàå .äðåéìò äòôùä
êëìäå .øäæá ù"îë úåôéì÷ä úåìëéäî åæ òâøá åúåéç
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סכ"ה.57. לעיל וראה ט. ח, ע"ב.1.שם ריש קסו, זח"א ראה
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íìBòa íìBòî äNòî éãéì eàa àlL íéøeqàä éèøt íb©§¨¥¨¦¦¤Ÿ¨¦¥©£¤¥¨¨¨
ìòôa úeàéöîa ïä íúeiç éLøL íB÷î-ìkî ,éîLbä äfä©¤©©§¦¦¨¨¨§¥©¨¥¦§¦§Ÿ©

.úBtìwä úBìëéäa Lnî.zeipgexd zetilwd ly zelkida - ©¨§¥§©§¦
íìBòì eéäé àìå eéä àlL úBéäì ìëeiL íéèøtä íâå§©©§¨¦¤©¦§¤Ÿ¨§Ÿ¦§§¨

úeòè ïBâk ,úeàéöna¦§¦§¨
,úBââLezerh dyry - §¨

,bbey didy e`äòhL¤¨¨
éòéLúì àø÷ådyl - §¨¨¦§¦¦

,iriyzdéøéNòxywa - £¦¦
ixiyrd zriawl

,"xyrn"l'eë2éàäëe§©
,àðåb,dnecke -àìc ©§¨§Ÿ

iLCdf didiy -ãéæîa- ©¨§¥¦
ly avn df f`yúBéäì¦§

,äæ ìò äøBL ätì÷§¦¨¨©¤
éàäëc úBéäì ìëeéå§©¦§¦§©

àðåb,efk dxeva xacy - ©§¨
úBìëéäa úeàéöna Bðéà¥¦§¦§¥§

úBtìwä,`eti` ,cvik - ©§¦
zeig xewne yxey jkl yi

?dtilwa]x"Fnc`n ddBd©¨¨¥©§
:r"p l"f 'wcv gnv' lrA©©¤©¤¤©

áúkM äî éì äàøð- ¦§¤¦©¤¨©
,owfd epaxìëeéå"§©

,"úBéäì-lekiyzeidl ¦§
dxwn ze`ivna oi`y)

(dfkàøéøa àìc àîìà©§¨§¨§¦¨
,déìel xexa `ly ,ixd - ¥

,wtqa `ed `l` ,xacd
úBââMäL íeMî eðééä©§¦¤©§¨

î úBàaztilw -íäì Léc øîBì Lé ïk íà ,dâp- ¨¦Ÿ©¦¥¥©§¥¨¤
"zebby"líéðt-ìk-ìò ,íB÷î-ìkî ¯ [dâðc úBìëéäa LøLŸ¤§¥¨§Ÿ©¦¨¨©¨¨¦

,úeàéöna BðLé`l` ,zetilwa wx `l -äîëça ,ìécáäì ¤§¦§¦§©§¦§¨§¨
,äàlò,dpeilr dnkg -èøôa äèMtúpLdkld -äæ- ¦¨¨¤¦§©§¨¦§¨¤

zehytzd `ed dkld ly hxt lky mcewd oniqa xen`k
,"d`lir dnkg"n,éðéña íBìMä-åéìò eðaø äLîì§Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦©

øîàîk]3,'eë Lcçì ãéúò ÷éúå ãéîìz ìkL [äî :lkd - §©£©©¤¨©§¦¨¦¨¦§©¥
,ipiqa dynl xqnp,äéîøé éaøc úBéòaàä éèøt ìëå- §¨§¨¥¨¦©§§©¦¦§§¨

eze` eglyy cr ,dl`k mihxta (zel`y) zeira` l`yy
`xza `aaa zxtqn `xnbdy itk ,yxcnd zian4zehytay ,

ixnbl migiky mpi`y dl`k mihxt dl` eidy iptn df ixd
erx`iy5,ely zeira`d -"'eë ezëøë"dpc ozece` - §¨©

Îa `xnbdïélçc ã ÷øt6."zxkan dnda"l rbepa -dkixvy ¤¤§ª¦
`id dl`yde ,dxekaa ycwl ick ,"mgx xht" zeidl ixd

dy`l dpeekd i"yx zrcl - eze` dkxk `id ,"ezkxk"yk
,xekad mr cgi clep dawp cleey - mz epiax zrcle ,zcliind
xzeia dwegx ze`ivn `edy xac ,xekad z` dkxk `ide

,ipiqa dynl epzip zeira`d ihxt lk ixd ,dfk xac rx`iyék¦
äàlò äîëç úeèMtúä¦§©§¨§¨¦¨¨
,dpeilr dnkg -
zeklda zhytznd

,dxezdúðéçáa àéä¦¦§¦©
da Laìîä "óBñ-ïéà"¥©§ª¨¨

,Lnî ìòôa"dnkg"a - §Ÿ©©¨
oi` xe`" yaeln ixd
zehytzddy ixd ,"seq
`id ,"dnkg"n d`ad
ly dpigaa ynn lreta

."seq oi`"èøt ìëå§¨§¨
øòL àeä äëìäÎd - £¨¨©©

,äàlò äîëçî CLîð¦§¨¥¨§¨¦¨¨
c"dnkg" ,`a` ixdy - §

,"àzøa ãñé"dpnn - ¨©§©¨
z`xwpd "zekln" d`a
df dxezae ,"`zxa"
Îlray dxez ,dt zekln"

"dl opixw dt7oipr ,
,dxezay zekldd

,da Laìîe"dnkg" - §ª¨¨
,"`zxa"a zyaeln
df ixd dxezae .zeklna
yaeln ,dnkg ,"`a`"y
Îlray dxeza ,"`zxa"a
,dyxya `idy itk ,dt

."zeliv`c zekln"aäpnîe"zekln"n -Laìúîe CLîð ¦¤¨¦§¨¦§©¥
.äiNò-äøéöé-äàéøáadyrp ji` ,owfd epax xiaqi oldl - ¦§¦¨§¦¨£¦¨

:zevevipd xexia oipr dfÎiciÎlrúBtìwä ú÷éðé ék ,òãBðå- §©¦§¦©©§¦
`idèøôáe ,äMã÷c úBøéôñ øNòc íéøBçàî`id ozwipi - ¥£©¦§¤¤§¦¦§ª¨¦§¨

èøôáe ,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øNòc íéLeálî- ¦§¦§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¦§¨
miyealn `id ozwipi,úBtìwa íéáøòîä äiNòå äøéöéc- ¦¦¨©£¦¨©§Ÿ̈¦©§¦

,aeha axern "diyr"e "dxivi" zenleray zetilwa rxd
álä úðéçaî íú÷éðiL ,òãBpkúBëìää ÷ñò éãé-ìòå .íéLe ©©¤§¦¨¨¦§¦©©§¦§©§¥¥¤©£¨
íéLøtúî äáLçîe øeaãa8zetilwd -íéãøtúîe §¦©£¨¨¦§¨§¦¦§¨§¦

'àðîéäî àéòø'å 'íéðewz'a áeúkL Bîk ,äMãwäî9: ¥©§ª¨§¤¨©¦¦§©§¨§¥§¨
àLøôàìcenil iciÎlr dyecwdn zetilwd cixtdl - §©§¨¨

,dxezdeðééäå .['eë]dxez cenil iciÎlr dyrp cvik - §©§
dnkg"n zehytzddy drya ,zetilwd xexiae zcxtd
,df xac dlrt `l ,dxeza dligzkl dzidy "d`lir
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ïåøçà ñøèðå÷
íìåòî äùòî éãéì åàá àìù íéøåñéàä éèøô íâ
î"åôá úåàéöîá ïä íúåéç éùøù î"î éîùâä æ"äåòá
àìù úåéäì ìëåéù íéèøôä íâå .úåôéì÷ä úåìëéäá
úåââùå úåòè ïåâë úåàéöîá íìåòì åéäé àìå åéä
êééù àìã â"äëå 'åë éøéùò éòéùúì àø÷å äòèù
â"äëã úåéäì ìëåéå .æ"ò äøåù äôéì÷ úåéäì ãéæîá

] úåôéì÷ä úåìëéäá úåàéöîá åðéàìòá ø"åîãàî ä"äâä

ò"ð ì"æ ö"öàøéøá àìã àîìà úåéäì ìëåéå ù"î ì"ð .
ùéã ì"é ë"à äâåðî úåàá úåââùäù íåùî åðééä 'éì
úåàéöîá åðùé ô"ëò î"î .[äâåðã úåìëéäá ùøù íäì
éðéñá ä"òøùîì äæ èøôá äèùôúðù ò"ëçá ìéãáäì
ìëå 'åë ùãçì ãéúò ÷éúå ãéîìú ìëù [äî øîàîë]
.ïéìåçã ã"ô 'åë åúëøëå 'éîøé 'øã úåéòáàä éèøô
äá ùáåìîä ñ"à 'éçáá àéä ò"ëç úåèùôúä éë
êùîð øòù àåä äëìä èøô ìëå .ùîî ìòåôá
êùîð äðîîå äá ùáåìîå àúøá ãñéã ò"ëçî
íééøåçàî úåôéì÷ä ú÷éðé éë òãåðå .ò"éáá ùáìúîå
èøôáå ò"éáã ñ"éã íéùåáìî èøôáå äùåã÷ã ñ"éã
íú÷éðéù òãåðë úåôéì÷á íéáøåòîä äéùò 'éöéã
äáùçîå øåáãá úåëìää ÷ñò é"òå .íéùåáìä 'éçáî
íéðå÷éúá ù"îë .äùåã÷äî íéãøôúîå íéèøôúî
ìò åøîàù äîî òãåðë åðééäå ['åë] àùøôàì î"øå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

בסופה.2. ובכ"מ.3.בכורות ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ב.4.ע"פ ˘ËÈÏ"‡:5.כג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גם ראה "אבל
באחרונ  ומובא - ב. קסה, שם וראה בתיקו".בתוס'. נשארו שלו הבעיות שרוב א.6.ים אליהו").7.ע, ("פתח בהקדמה 8.תקו"ז

כבפנים. "מתפרשים", שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "מתפרטים", שלפנינו: שם 9.בתניא ב. יא, זח"ג ראה
ב. כז,
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כסלו  י"ד חמישי יום
,qw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåøéîæ ãåã,320 'nr cr.åúøö

?aeha rx ly zaexrz dzid "diyr"e "dxivi" zenlerae
:eøîàM änî òãBpkl"f epinkg -äøBza eëøa àlL ìò" ©©¦©¤¨§©¤Ÿ¥§©¨

,'eë "älçz`xnbl m`zda -10iptn ,"ux`d dca`" okly §¦¨
,dligz ekxa `lyiptlyexitd .ecnly dxezd lr ,cenild

`ly ,`ed dfa iniptd
"seq oi` xe`" ekiynd
oeyln "dkxa" ,dxeza
cenily ,ixd ;dkynd
`ed ie`xk dxezd
oi` xe`" mikiynnyk
xiaqi z`f .dxeza "seq
cvik ,oldl owfd epax
cenil iciÎlr dyrp
,cnel icediy dxezd
ly "dcxtd"de "yexit"d
cxteie yxtei rxdy ,rxd
geka df ixd - ?aehdn
,dxeza jynpd "seq oi`"

iciÎlr `wecicediy
dxez cnelitk `le)

cvn `id dxezdy
,(dnvréãé-ìò àeäL¤©§¥

óBñ-ïéà-øBà úëLîä©§¨©¥
äàlò äîëça§¨§¨¦¨¨

,ïäa úLaìîä- ©§ª¤¤¨¤
,dxezay zeklda"eøéøaúà äîëçá"emd "dnkg"a - §¨§¨¦§¨¦

,mixxazn.daL óBñ-ïéà-øBàaiciÎlry ,ixd ."dnkg"ay - §¥¤¨
"dnkg"a "seq oi` xe`" mikiynn eciÎlry ,dxezd cenil

vipd xexia df iciÎlr dyrp ,(dxeza)oi`yk mb - z`fe .zeve
zeidl zelekiy dyrzÎ`l e` dyrÎzevn ly dkld ef
mrt i` didzy giky epi`y devna elit` `l` ,ze`ivna
xexia lret - dxez ly dkld cenil mvr ixd - ze`ivna

.zevevipdïBéìòä ï÷Béc éãé-ìò äNòð Bæ äëLîäåyxeyd - §©§¨¨©£¤©§¥§¨¨¤§
,dlrnläìòîì elà úBëìäa ïk-íb ÷ñBòä ,íãàä ìL- ¤¨¨¨¨¥©¥©£¨¥§©§¨

wqer dlrnl eyxy mb - dxez cnel dhnl mc`y drya
,dlrnl el` zeklda"ïétðà øéòæ"c àá÷eða ,BLøLa§¨§§§¨¦§¥©§¦

áeiç ïáeé äæáe .äiNò-äøéöé-äàéøác11lr lhend -ìk ¦§¦¨§¦¨£¦¨¨¤¨¦¨
â"éøzä ìk íéìLäì äîLð-çeø-Lôðzeevn 613 - ¤¤©§¨¨§©§¦¨©©§©

,úBëìää éèøt ïäL äNòîe øeac äáLçîaihxt cenil - §©£¨¨¦©£¤¤¥§¨¥©£¨
,zeevnd ly zeklddednype gex ,ytpd -àáì úBëéøö§¦¨Ÿ

a äøBzä íéìLäì ìebìâaday miwlgd rax` --æîø-èLô §¦§§©§¦©¨¦§¨¤¤
,ãBñ-Leøcmdilr - dze` enilyd `l mcewd leblba m`y - §

ick sqep leblba `eal
lr dxezd z` milydl

,diwlg lkìk øøáì éãk§¥§¨¥¨
íäì úBòâBpä ïéøeøaä- ©¥¦©§¨¤

,dnypÎgexÎytplìkî¦¨
,ç"ôøä,zevevipd 288 - ¨

íãà úîB÷ àéäL¤¦©¨¨
â"éøz ,äîìL,613 - §¥¨©§©

úBiììk úBðéça§¦§¨¦
.úBièøôeillk ote`a - §¨¦

dkyndd zwlgzn
jke ,(613Îa) b"ixza

.ytp lkl zeihxtaìáà£¨
íìLiLk àáì-ãéúòì¤¨¦¨Ÿ§¤ª§©

øeøaä,zevevipd ly - ©¥
äøBzä ÷ñò äéäé¦§¤¥¤©¨
"áBè äNò" úðéçáa¦§¦©£¥

,ãáìekxhviy `l - §©
cenil iciÎlr ,lertl
xeq" ly oipr ,dxez
dtilw cixtdl ,"rxn
oipr ,"aeh dyr" ly oiprd wx lertl ekxhvi `l` ,dyecwn

,iaeig,óBñ ïéà ãò äìòî äìòî äîLð-çeø-Lôpä úBìòäì§©£©¤¤©§¨¨©§¨©§¨©¥
íâåcenila ewqrzi -ä"ñLazeevn 365 -äNòú-àì §©¦§¨Ÿ©£¤

ï÷ézîäìe ,úBLBã÷ úBøeáb ïäL ,äìòîì ïLøLa- §¨§¨§©§¨¤¥§§§©§¦¨
,zexeabd zwzndç"îøa íéãñça248 -,äNò-úBöî ©£¨¦¦¦§£¥

.ãçé ïììëìe,zexeabe micqg ly zellkzd didzy -ïk ìòå §¨§¨©©§©¥
,okle -,dèøôáe dììëa úéçöð dlk äøBzäihxt lk mb - ©¨ª¨¦§¦¦§¨¨¦§¨¨

mirbep eidi `ly dl`k elit` ,mipicddyrnlcizrl llk
,`ealä"ñLc úBëìää éèøt íbL365 -ïä ïä ,äNòú-àì ¤©§¨¥©£¨¦Ÿ©£¤¥¥

,úeììkäî íéôðò,dxezd zellkn -LøL ílëì Léå £¨¦¥©§¨§¥§ª¨Ÿ¤
äNòú-àì ä"ñMä Bîk ,äMã÷c úBøeáb 'äa äìòîì§©§¨§§¦§ª¨§©Ÿ©£¤
íéìëc íéøáàä äiçîä ícä úðéça äìòîì ïäL ,ïîöò©§¨¤¥§©§¨§¦©©¨©§©¤¨¥¨¦§¥¦

:"ïétðà øéòæ"c¦§¥©§¦

zelret zeevndy ,xaqen "oexg` qxhpew"a mcewd oniqay ixg`

cenily mb jke ,zevevipd xexia oipr mbe zewl` zkynd oipr mb mlera

- dl`d mipiprd ipy lret dxezd zekld

dlrnl `edy oipr yi dxezd zeklday ,xaqei ea ,igkepd oniqd `a

.llk mewn qtez epi` eiabl mlerdy cr ,mlerdn ixnbl

jlnd cecy dryay ,mixne` l"f epinkgy dn lr qqean igkepd oniqd

ieeivd lr egkya ,dlbr lr eze` `iad ,mizyltdn oex`d z` xifgd

did xy`e ,mitzkd lr oex`d z` z`yl mikixvy ,"e`yi szka" ly

il eid zexinf" weqta "zexinf" dxezd zekldl `xwy lr yper df

."ixebn ziaa jiweg
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ïåøçà ñøèðå÷
úëùîä é"ò àåäù 'åë äìçú äøåúá åëøá àìù
åøéøáúà äîëçáå .ïäá úùáåìîä ò"çá ñ"àåà
ïåéìòä ï÷åéã é"ò äùòð åæ äëùîäå .äáù ñ"àåàá
åùøùá äìòîì åìà úåëìäá ë"â ÷ñåòä íãàä ìù
íéìùäì ï"øð ìë áåéç ïáåé äæáå .ò"éáã à"æã '÷åðá
úåëéøöå úåëìää éèøô ïäù î"åãçîá â"éøúä ìë
ìë øøáì éãë ñ"ãøôá äøåúä íéìùäì ìåâìâá àáì

úîå÷ àéäù ç"ôøä ìëî íäì úåòâåðä ïéøåøéáäíãà
ì"òì ìáà .úåéèøôå úåéììë úåðéçá â"éøú .äîìù
áåè äùò 'éçáá äøåúä ÷ñò 'éäé øåøéáä íìùåéùë
íâå ñ"à ãò äìòî äìòî ï"øðä úåìòäì .ãáì
úåùåã÷ úåøåáâ ïäù äìòîì ïùøùá ú"ì ä"ñùá
ë"òå .ãçé ïììëìå ò"î ç"îøá íéãñçá ï÷éúîäìå
éèøô íâù .äèøôáå äììëá úéçöð äìåë äøåúä
ùéå úåììëäî íéôðò ïä ïä ú"ì ä"ñùã úåëìää
ä"ñùä åîë äùåã÷ã â"äá äìòîì ùøù íìåëì
íéøáàä äéçîä íãä 'éçá äìòîì ïäù ïîöò ú"ì

:à"æã íéìëã
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ב.10. פא, ˘ËÈÏ"‡:11.נדרים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נסמנו ושם ד', סעיף סוף [פ"א ת"ת הל' אדה"ז שו"ע סכ"ט. אגה"ק לעיל "עייג"כ
המקורות]".
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א.1. לד, ב.2.סוטה ח, זח"ב ˘ËÈÏ"‡:3.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ספנ"ב תניא (והפטור? טהור כשר מותר חלוקות ו' יש "בפרט
כו', הסט"א) (בידי אסור בכהנ"ל: ועיקרי השווה ענין דזהו מותר" או "אסור ב' דוקא דנקט נ"ל - בתניא. גם בכ"מ כמפורש והפכם

ח'])". פרק שם גם וראה ז'. [פרק כבתניא - כך נק' (שלכן י.4.מותר צב, ˘ËÈÏ"‡:5.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מאגה"ת "להעיר
וצע"ק". "או ‰¯·6È.בסופה. ועל "בכלי". שינוי הוא - שרת" בכלי "שלא באדם"; "שינוי הוא בשמאל" הדם ש"קיבל כאן, מציין

א  כד, (זבחים השרת לכלי  הכהן בין חציצה ביניהם: בחציצה, סוגים כמה שינוי". בלא הנ"ל "ושני הרבי: מציין - חציצה" שהיתה
א). יט, (זבחים כהונה" "בגדי לבגדיו, הכהן בין וחציצה ב) טו, שם (גמרא לריצפה הכהן בין חציצה במשנה);
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נד.7. קיט, ˘ËÈÏ"‡:8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק ˘ËÈÏ"‡:9."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:(תפ"ה ע' ח"א (בלקו"ב
ובכ"מ". ספ "א הכללים שער בע"ח ונתבאר יז. פמ"ד, שם ה. פי"ז, פכ"א.10."ב"ר תדבא"ר ע"פ - השחר ברכות הכתוב 11.נוסח ל'

כג. כח, איוב כא.12.- כח, כג.13.איוב ל, ל.14.תשא ח, "לוח 15.משלי ע"פ כאן וניתוספה "וכו'", לתיבת ליתא שלפנינו בתניא
שליט"א. אדמו"ר לכ"ק התיקון"
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- clid z` qpxtnd
d`a dxeza ef dbixcn
itk zenypl xewn zeidl
j` ,mlerdn dlrnl ody
dxeza ef dbixcnny `l
`idy ,mlerd zeig didz
zeipevige "miixeg`"dn

.zeiniptn `le calaìòå§©
íéøBçà úðéça- §¦©£©¦

,dxezayøîà17:oldl - ¨©
:my weqtaú÷çNî"§©¤¤

,"íãà éða úà éòeLòLå ,Böøà ìáúa"miixeg`"dy" - §¥¥©§§©£©¤§¥¨¨
laza mireyrye wegy ly oipr `ed dxez ly zeipevigde

,mc` ipaae (mlera),øBçàå íéðt úðéçáa äðzð äøBzä ék¦©¨¦§¨¦§¦©¨¦§¨
,zeipevig ly dpigaae zeinipt ly dpigaa -áéúëãkenk - §¦§¦

,aezkyäéøëæc äôò älâîa18íéðt äáeúk àéäå" : ¦§¦¨¨¨¦§©§¨§¦§¨¨¦
."øBçàå.zeipevige "xeg`" zpigaae ,zeinipte "mipt" zpigaa - §¨

ãåc ñôzL éôìe,dxezd z` gaiye -,íéøBçà úðéçáa- §¦¤¨©¨¦¦§¦©£©¦

zeipevigd ,"miixeg`" lr aqen dfy ,"zexinf" `id dxezdy
,mlerd zeig `ide mlerl zekiiy dl yiy ,dxezd lyCëì- §¨

,okl,íéøBçà úðéça ïî äàaä ,äçëLa Lðòð`edy xac - ¤¡©§¦§¨©¨¨¦§¦©£©¦
wx `edy xaca m`Îik ,dgky ea zkiiy `l ,mvrzne zeinipta
"miixeg`" ly dpigaa
ea jiiy - zeipevige

,dgkyéôì epnî íìòðå§¤§¨¦¤§¦
áeúkM äî äòL19: ¨¨©¤¨

íäéìò Lãwä úãBáò"£©©Ÿ¤£¥¤
"eàOé óúkayiy - ©¨¥¦¨

lr oex`d z` z`yl
itk dlbra `le miitzkd
dpeekde ,cec dyry
lr oex`d z`iypa

`id ,miitzkdøaçì§©¥
,"íéôúk"ä úà ãçéìe§©¥¤©§¥©¦
ìà ,íéøBçà úðéça ïäL¤¥§¦©£©¦¤
àéä ,"Lãwä úãBáò"£©©Ÿ¤¦

,äàlò äîëç"dnkg" - ¨§¨¦¨¨
,"ycw" z`xwpíMnL ,íéðt úðéçáa"d`lir dnkg"n - ¦§¦©¨¦¤¦¨

,"mipt" zpigaayáeúkL Bîk ,ïBøàaL úBçelä eëLîð20: ¦§§©¤¨¨§¤¨
éîìLeøéa áeúkL Bîëe ,"'eë íäéøáò éðMî íéáeúk"§¦¦§¥¤§¥¤§¤¨¦©§¦

íéì÷Lc21ïäa äúéä àlL ,,zegela -,øBçàå íéðt úðéça ¦§¨¦¤Ÿ¨§¨¨¤§¦©¨¦§¨
lr oex`d z`iypa dpeekd ,ixd ,cala "mipt" eid md `l` -

zk"d z` xagl ,dzid miitzkdzpigal ,zeipevigde "miit
,zegeld ly "mipt"íL ïiòinlyexia -: ©¥¨

dyery ,dwcva zilrp dlrn zxaqen "oexg` qxhpew"ay df oniqa

dlrnly) dnypay "dnkg" zpiga ly invrd lehiady ilk icedi

.ely ald zcewp zeinipta xi`i (dbyde lkyn ixnbl

zxb`"a df oniq ly enewn xzei mi`zn did ,df okezl m`zda

xkfed xaky itke ,"ycewd

qxhpew" cenill dgizta

:iaxd ok` oiivn ,"oexg`

df oniq `a cvik oeir jixvy

(mitqep mipniq xtqn oke)

."oexg` qxhpew" ly ("`ipz"ay) df wlga

(hexit xzia) mb mixaqen - df oniqa mipecipd mipiprdy ,cer oiivn iaxd

'x xn`" ligznd xeaic xn`nae ,d`x zyxt zligza ,"dxez ihewl"a

.r"p v"iixden x"enc` w"k ly g"txz zpyn "'ek mei lka iel oa ryedi

(ä ïîéñ óBñ ñBîòa) "ïúéà ìçðk ä÷ãöe"1.xn`p weqta - §¨¨§©©¥¨§¨¦¨

dlbzi - mlrpe xzqen didy htyndy ,"htyn mink lbi" :my
enk wfega dlbzz dwcve ,(dnc`d wnern milbznd) min enk

,dwfga mxefd wfg lgp `edy ozi`d lgp,Leøtmixacd - ¥
`ed ,mipiprd zeinipte zeipgexaàeä "ïúéà ìçp"L Bîk§¤©©¥¨

úëLîpä äëLîä©§¨¨©¦§¤¤
,"ïúéà" úðéçaî"lgp" - ¦§¦©¥¨

lgpk ,dkynd `ed
d`a okidne ,jynpd
,"ozi`"n - dkyndd

recike ."ozi`" z`xwp dnkg ."dnkg" zpigan2dylyy
oeyln "ozi`" :"ozi`"a miyexitswezoeyln "ozi`" ,dyw3

oeyln "ozi`"eoyei4"dnkg" zpigaa mpyi dl` mipipr dylye .
,"dnkg" zpiga `idy ,c"ei ze`a mifnexne icedi znypay

d dpyi c"eiaedcewpc"eid ly,oezgzd uewe oeilrd ueweàéäL¤¦
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

ìòå 'åë ïîåà àìà ïåîà éø÷ú ìà ïåîà åìöà äéäàå
éòåùòùå åöøà ìáúá ú÷çùî øîà íééøåçà 'éçá
øåçàå íéðô 'éçáá äðúéð äøåúä éë íãà éðá úà
øåçàå íéðô äáåúë àéäå 'éøëæã äôò äìéâîá áéúëãë
äçëùá ùðòð êëì íééøåçà 'éçáá ãåã ñôúù éôìå
ù"î äòù éôì åðîî íìòðå íééøåçà 'éçá ïî äàáä
úà ãçéìå øáçì åàùé óúëá íäéìò ùã÷ä úãåáò
àéä ùã÷ä úãåáò ìà íééøåçà 'éçá ïäù íééôúëä
ïåøàáù úåçåìä åëùîð íùîù íéðô 'éçáá ò"ç
éîìùåøéá ù"îëå 'åë íäéøáò éðùî íéáåúë ù"îë

:ù"ò øåçàå íéðô 'éçá ïäá äúéä àìù íéì÷ùã

ä÷ãöåìçðù åîë 'éô .('ä 'éññ ñåîòá) ïúéà ìçðë
ïúéà 'éçáî úëùîðä äëùîä àåä ïúéà
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בתחילתו.16. לא.17.ב"ר שם, ט-י).18.משלי ב, (יחזקאל ב ה, זכרי' ˘ËÈÏ"‡:ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."זה לפני שיש "צע"ק

א.19. לה, סוטה וראה ט. ז, טו.20.נשא לב, א'.21.תשא הלכה ו' כד.1.פרק ואילך.2.פסוק 71 ע' תש"ג סוטה 3.סה"מ משנה
מ"ה. הארץ".4.פ"ט מוסדי "והאיתנים ב) ו, (מיכה כמ"ש



פז elqk f"h ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"lgp" zpigaa zkynp `idy itk - dnkg - "ozi`"d zpiga -
,`id"àìëéäa äc÷ð" úðéça5dcewp" ,dlawd oeyla - §¦©§ª¨§¥¨¨

e` ,"dpia"d lkida jynp "dnkg"d zcewpny epiid "`lkida
dlrnly) "dnkg" zpigan dnypay invrd lehiadny itk

ly dad`de lehiadn
ly zeppeazdde dbydd
dcewpa jynp ("dpia"
`idy ,ald ly ziniptd
ef dkyndl "lkid"d

,"dnkg"nyïéòéø ïéøú"e§¥¥¦
"'eëå6,"oiyxtzn `lc" - §

"dnkg" ze`xwpy itk -
zexitqd ly "dpia"e
odly "cegi"dy ,dlrnl
meiw myl icinz `ed
ze`xwp od okl ,mlerd
`lc oirix oixz"
mixag ipy ,"oiyxtzn

,micxtp mpi`yúBiúBàå§¦
úBLnLî "ïúéà"¥¨§©§

,ãéúòìmivexyk - ¤¨¦
,ycewd oeyla ,ynzydl
dlnd z` zpiivnd ze`a
zg`a miynzyn ,cizrl
,s"l` :zeize`d rax`n
,"lrt`" :o"epe e"iz ,c"ei
."lrtp"e "lrtz" ,"lrti"

ielib lr dxen "ozi`" dlndy ,`id zeipgexa xacd zernyn
,dfk ielib dlbzi cizrly ,cizrlyãéúò àðà :Leøt¥£¨¨¦

àéìbúàì7,ip` -cizrmlrda ip` zrk ,zelbzdlcizrledf §¦§©§¨
,dlbziáeúkL Bîk8,"'Bâå écáò ìékNé äpä" :"likyi" - §¤¨¦¥©§¦©§¦§

,cizr oeylaL eðééäålikyi" xn`p eilry ,giynd z`iaa - §©§¤
,"icarCBz Cøaúé Bãeçéå àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà æà älbúi¦§©¤¨¥¨§¦¦§¨¥

àeä ,"ïúéà ìçð" úëLîä éãé-ìò ,álä úc÷ð úiîéðt§¦¦§ª©©¥©§¥©§¨©©©¥¨
,äàlò äîëç úøàä,dpeilr dnkg -,álä úeiîéðôa øéàiL ¤¨©¨§¨¦¨¨¤¨¦¦§¦¦©¥

,àaìc à÷îòî úéìëúa Cøaúé Bãeçéa ìèaìwnern - ¦¨¥§¦¦§¨¥§©§¦¥¨§¨§¦¨
,aldäìøòä úøñä éøçà,ald zlxr -úBiîLbä úBåàzî ©£¥£¨©¨¨§¨¦©£©©§¦
.'eëåaezkk) "dlxr"d xqezyk -9zlxr z` mzlne" - §

lr dxzqd didz `l ("jaal z` jiwl` 'd lne" ,"mkaal
ÎjexaÎyecwdl dnypd ly invrd lehiad lre ald zeinipt
ly "swez"d epyi day ,eytpay "dnkg" zpigan `ad `ed
`ay xac .zepzydl `ly "iyew"d da yie ,dnypd mvr
lirl xkfpk ,"oyei"d oipr `hazn jkay ,zea`dn dyexia

"dnkg" ly ielibd xi`i cizrl ixd ,"ozi`"a miyexitd dyly
invrde wenrd lehiad z` yibxi aldy ,ald zcewp zeinipta
ly ielibd cvne ytpay dnkg cvny `ed jexa yecwd l`

.dlrnly "dnkg",äpäåmb -,äfä ìçä úeìâa äzòitl - §¦¥©¨§¨©¥©¤
dicaera weqtd10,

"lgd" e` `ed yexitde
oeyln e` ,"lig" oeyln

,"`ib"äöò ïk-íb Lé¥©¥¥¨
øBà úö÷ øéàäì äöeòé§¨§¨¦§¨
CBúì "ïúéà" úðéçaî 'ä¦§¦©¥¨§
álä úeiîéðt úc÷ð§ª©§¦¦©¥
-ìò eðééäå ,ãéúòì ïéòk§¥¤¨¦§©§©
õBöéð ìò øøBònL éãé§¥¤§¥©¦
úðéça BLôðaL úe÷ìà¡Ÿ¤§©§§¦©
.íéðBéìòä íéaø íéîçø©£¦©¦¨¤§¦

,milaben izlad -ék¦
ïéàL ïîæ ìk ,úîàa¤¡¤¨§©¤¥
älbúiL äëBæ íãàä̈¨¨¤¤¦§©¤
"ïúéà" úðéçaî 'ä øBà¦§¦©¥¨
,Bááì úéîéðt úc÷ða¦§ª©§¦¦§¨
Cøaúé Bãeçéa ìèaì¦¨¥§¦¦§¨¥

àaìc à÷îòîwnern - ¥¨§¨§¦¨
,aldLôpä úBìk ãò©§©¤¤
Lnîoi`y onf lk ,ixd - ©¨

- jkl dkef mc`déæà£©
úeðîçø Lé úîàa¤¡¤¥©£¨
õBöépä ìò äìBãb§¨©©¦

äàlò äîëç úðéçaî CLîð õBöépä ék .BLôðaLdnkg - ¤§©§¦©¦¦§¨¦§¦©¨§¨¦¨¨
,dpeilrLëe ,Lnîuevipd-Búðéçaî øéàäì ìBëé Bðéà- ©¨§¤¥¨§¨¦¦§¦¨

,`ed jexa yecwdl `ln lehia `idy "dnkg" zpiga `idy
íML ,álä úeiîéðt CBúìzeinipta -,aldéelb íB÷î §§¦¦©¥¤¨§¦

Bæ äøàäleki epi`y onf lk ,ixd ,"dnkg" ly uevipd ly - ¤¨¨
,xi`dl eilry mewna ezpigan xi`dlúeìb úðéçáa äæ éøä£¥¤¦§¦©¨

.Lnîzegekd z` zelbl mileki `ly ,`ed zelbd oipry - ©¨
.el yiyíéðBéìòä íéaø íéîçø éãé-ìòålr mikynpd - §©§¥©£¦©¦¨¤§¦

,ytpdúeiîéðt äc÷ð CBúì øéàîe ,äéáMäå úeìbäî àöBé¥¥©¨§©¦§¨¥¦§§ª¨§¦¦
,Bæ äaø äáäà úðéça álä,jxazi ecegil ytpd zelk cr - ©¥§¦©©£¨©¨

áeúkM änî òãBpk11,"íäøáà úà äãt øLà á÷òéì" :- ©©¦©¤¨§©£Ÿ£¤¨¨¤©§¨¨
yxcnd yexitl m`zda12levipe dctp mdxa`y ,`id dpeekd

.awri epnn z`vl jixv didy zekfa ,awri ly ezekfa
`id dpeekd ,'d zceara ,zeipgexae13,mdxa` zcny dryay ,

dzelble dzectl yie ,mlrda `id ,dad`de cqgd zcn
df ixd - ?dlbnde dcetd `ed in ixd (dad`d z` zelbl)
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ïåøçà ñøèðå÷
'éçá àéäùúåéúåàå 'åëå ïéòéø ïéøúå àìëéäá äãå÷ð

ù"îë àéìâúàì ãéúò àðà 'éô ãéúòì úåùîùî ïúéà
ä"á ñ"à øåà æà äìâúéù åðééäå 'åâå éãáò ìéëùé äðä
úëùîä é"ò áìä úãå÷ð úåéîéðô êåú 'úé åãåçéå
úåéîéðôá øéàéù äàìéò äîëç úøàä àåä ïúéà ìçð
éøçà àáìã à÷îåòî úéìëúá 'úé åãåçéá ìèáéì áìä
äúò äðäå .'åëå úåéîùâä úååàúî äìøòä úøñä
úö÷ øéàäì äöåòé äöò ë"â ùé äæä ìçä úåìâá
ïéòë áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì ïúéà 'éçáî 'ä øåà
åùôðáù úå÷ìà õåöéð ìò øøåòîù é"ò åðééäå ãéúòì
ïéàù ïîæ ìë úîàá éë íéðåéìòä íéáø íéîçø 'éçá
úéîéðô úãå÷ðá ïúéà 'éçáî 'ä øåà äìâúéù äëåæ íãàä
úåìë ãò àáìã à÷îåòî 'úé åãåçéá ìèáéì åááì
õåöéðä ìò äìåãâ úåðîçø ùé úîàá éæà ùîî ùôðä
ùîî äàìéò äîëç 'éçáî êùîð õåöéðä éë åùôðáù
áìä úåéîéðô êåúì åúðéçáî øéàäì ìåëé åðéàùëå
ùîî úåìâ 'éçáá æ"ä åæ äøàä éåìéâ íå÷î íùù
äéáùäå úåìâäî àöåé íéðåéìòä íéáø íéîçø é"òå
åæ äáø äáäà 'éçá áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì øéàîå
ù"îëå íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë
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א.5. כ, זח"א א.6.ראה ד, ד.7.זח"ג יח, ראה לקו"ת יג.8.ראה נב, ו.9.ישעי' ל, נצבים טז; י, כ.10.עקב כט,11.א, ישעי'
˘ËÈÏ"‡:כב. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בכתוב"˙È·"(ב (פס"ג, ובב"ר סע"ב) (יט, בסנה' אבל את "ÚÈ˜·זה·ÙÓ˙ÂË˘Ù¯˘יעקב" פדה

זה כתוב בהמשך תיכף וכהפירוש - בכ"מ. הל' הובא וכן ביקשÂÓˆÚאברהם". עתה לא וכו') שם בסנה' ראה 12.גו'".ÚÈ˜·(הובא
שם. ˘ËÈÏ"‡:13.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ה בלקו"א "כמ"ש



elqkפח f"h ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.mingxd zcn ,awriíéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe`ipz - §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
,'` wlg.äî ÷øtmingx md mingxdy o`k xaecny oeeik - ¤¤

"`zzlc `zexrz`" jk lr zeidl ixd dkixv ,mipeilrd
jiynzy efk "`zzlc `zexrz`"e ,(dhnln zexxerzd)

cr mipeilrd mingxd
zeidl dilr - dhnl
.ynn dhnly mipiprdn
,oldl xiaqi owfd epax
"`zzlc `zexrz`"dy
mingxd oipr - `id jk lr
lreta `ad mc` ly
mr dwcvd dyrna
oeylae .miinyb mipipr

:owfd epaxúòãeîe©©
úàæ14àìéòìc àúeøòúà ék ,,dlrnln zexxerzd - Ÿ¦¦§¨¨¦§¥¨

,àúlî àéìz à÷åc àzúìc àúeøòúàa`wec dielz - §¦§¨¨¦§©¨©§¨©§¨¦§¨
,dhnly zexxerzdaeðééäcick "`zzlc `zexrz`"d - §©§

z`hazn mipeilrd mingxd jiyndlúeøøBòúä éãé-ìò©§¥¦§§
íéaø íéîçømingx" `l` ,mzq "mingx" `l -"miax,áìa- ©£¦©¦§¥

mdy ,l`xyi ipaähîì òétLäì ,íéãñç éìîBâå íéðîçø©£¨¦§§¥£¨¦§©§¦©§©¨

úéiîLb äòtLäzzl -ä÷ãvä úlòt ïëìå .'eëå óñëå áäæ ©§¨¨©§¦¦¨¨¨¤¤§§¨¥§ª©©§¨¨
.Lnî "ïúéà ìçð" úlòt àéä`zexrz`"d ici lr ,oky - ¦§ª©©©¥¨©¨

"ozi`"n lehiade dad`d mikynp dwcv ly "`zzlc
oldl .ald zcewp zeinipta "lgp"d ici lr dlbzzy ,dnypay
dl l`y ,owfd epax xiaqi
zlaben zeidl dwcvl
,leab ila `l` ,dcecne
eytp iig el rbepyk mc`k
envr z` liabi `l ixd
;jke jk mekq wx oziy
oken dfk avna mc` `l`
.eytp iig xear lkd zzl
xy`k mb zeidl jixv jk
ytp"d iigl rbep

:owfd epax oeylae .leab ila didz dwcvdy ,"ziwl`d,äpäå§¦¥
úàæ úòãeî,reci ixd -áeúkM äî15øBò ãòa øBò ék" :16 ©©Ÿ©¤¨¦§©

,ipy xa` lr mc` obi cg` xa`a ,xnelk -Léàì øLà ìëå§¨£¤§¦
"BLôð ãòa ïzéytpl dpeekd eppiprae ,eytp z` livdl - ¦¥§©©§

,úé÷ìàäxear el xy` lk zzl oken zeidl mc` jixvy - ¨¡Ÿ¦
,ziwl`d ytpdàeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä øBàa døéàäì17: §£¦¨¨§©©¦¥¨
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צה. ע' תש"מ) (קה"ת, אדה"ז קודש באגרות

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע שנגש לבנות לו בית, הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' בהצלחה בגשמיות 
בכמה  החסידות  בתורת  מבואר  ובאשר  הפרטים,  בכל  יחיו  ב"ב  בשביל  בשבילו,  יחד  גם  וברוחניות 
מקומות בביאור )שלשת הענינים דמזון לבוש ו(בית שזהו הענין דתומ"צ הבאים בדרך מקיף דמקיף, 
ברכה,  ס"פ  לקו"ת  שם,  לג"פ  בלקו"ת  וכן  לי  תבנו  אשר  בית  דאיזה  בהענין  בתחלתו  בתו"א  יעויין 
בההמשך דמים רבים-תרל"ו בסופו ובכ"מ, הרי במילא מובן מזה שלבנין הבית בגשמיות, נחוץ במאד 
שיוסיף אומץ בענין בית ברוחניות, היינו בלימוד פנימיות התורה ובהענינים השייכים לעבודת התפלה, 
והא בהא תליא או יותר נכון לאחד גשמיות ורוחניות, אחד ממש, וכידוע הפירוש דישראל נק' גוי אחד 

בארץ )עיין אגרת הקדש סימן ט'(.

בשאלתו בענין בנו... שי', הנה נכונה מחשבתו לחכות בלימודים חיצונים עד שתהי' לו הבנה 
מלאה בגפ"ת.

בברכה.
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ה'תש"די כסלויום שלישי

חומש: וישלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: משא"כ ההלכות . . . 316 אלקות.

ֹחל ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות נֹוַדע  ְסק. ּבְ ִעיר ִוויטֶעּפְ ֲאָסרֹו ּבָ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָיָצא ְלֵחרּות – תקפ"ז – ִמּמַ
יּוּבַאִוויְטׁש,  ִקיִדים ִמּלְ ִלְוַית ּפְ ֵרי ָנַסע ּבְ ׁשְ ת ֹנַח כח ּתִ ָרׁשַ יֹום א' ּפָ ינּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבְ ר ִהְלׁשִ ֲאׁשֶ
ים ּגֹו'", יֹום ב'  ם דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ "ַמִים ַרּבִ רָאִמיְסל, ָאַמר ׁשָ א ְלדָאּבְ ֳהַרִים ּבָ ּצָ ּבַ
ב  ְוָיׁשַ ְסק,  ְלִוויטֶעּפְ ם  ָ ִמּשׁ ָנַסע  ּגֹו'", יֹום ג'  י  ּפֵ ִרׁשְ ֶפיָה  ם דַא"ח "ְרׁשָ ִליָאְזָנא, ָאַמר ׁשָ ם ַעד  ָ ִמּשׁ ָנַסע 

ְסֵלו. ַלח י ּכִ ׁשְ פּוס ַעד יֹום א' ַוּיִ ם ּתָ ׁשָ

ה'תש"דיא כסלויום רביעי

חומש: וישלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והטעם . . . 316 וגמרא.

א'  ֵחֶלק   : ַהדַא"ח(  )ִעם  ה"  ִפּלָ ַהּתְ "ֵסֶדר  ּדּור  ַהּסִ ַעל  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  הֹות  ֵמַהּגָ
ָלא  ּדְ א  ]=ֵריׁשָ רדל"א"  ִחיַנת  ּבְ ן  ֵאין־ּכֵ ֶ "ַמה־ּשׁ  : א(  )צט.  ית"  ְבֵראׁשִ ה  עֹוׂשֶ רּוְך  "ּבָ ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ

ִחיַנת רדל"א". רּוׁש ְוִעְנָין ּבְ ה יּוָבן ּפֵ ִאְתָיַדע[ – ִנְתַקן: "ּוֵמַעּתָ

ָנן  "ְלַרּבָ ִנְתַקן:   – ֶרְך"  ּיֶ ּבַ ׁשֶ ַוֲהָלָכה כר"י  ָנן  "ְלַרּבָ  : ל" )פח, ד(  ַהּגַ ְתִחיל "ֵעד  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ֵחֶלק ב' 
ֶרְך". ּיֶ ִאם ּבַ

ַעת ר"י ְוֵכן ָהֱאֶמת" – ֶהֱעִביר קֹוְלמֹוס ַעל "ְוֵכן ָהֱאֶמת". ם: "ּדַ ׁשָ

ֲעקּוִדים". ם )פט. א( : "ַהּתֹהּו ִדְנקּוִדים" – ִנְתַקן: "ַהּתֹהּו ּדַ ׁשָ

ה'תש"דיב כסלויום חמישי

חומש: וישלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: ומ"ש בע"ח . . . שוכן וכו' וד"ל.

ְוָקא  ֹראׁש ֹחֶדׁש, ְוַלאו ּדַ יֹום ב', ה', ּבְ ם ּבְ ם ּוַמְלכּות, ּוְמָבְרִכים אֹוָתּה ּגַ ֹלא ׁשֵ ָטַרִני" ְמָבְרִכים ּבְ ּפְ ת "ׁשֶ ְרּכַ ּבִ
ת. ּבָ ׁשַ ּבְ

ם  ּגַ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ַעל  טֹוב  לֹא  ָבר  ּדָ ׁשֹוְמִעים  ׁשֶ ּכְ ם־טֹוב:  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ מֹוֵרנּו  ם  ׁשֵ ּבְ ָיֵדינּו  ּבְ ל  ְמֻקּבָ
ָבר  אי לֹא טֹוב: ִאם ֱאֶמת ַהּדָ ַוּדַ י ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ּבְ יִרים אֹותֹו, ָצִריְך ְלִהְצַטֵער ַצַער ַרב, ּכִ ִאם ֵאין ַמּכִ

ב לֹא טֹוב. ַמּצָ ר ִנְמָצא ּבְ לֹוִני, ֲהלֹא הּוא לֹא טֹוב; ְוִאם ֵאינֹו ֱאֶמת, ֲהלֹא ַהְמַסּפֵ ִרים ַעל ּפְ ַסּפְ ּמְ ׁשֶ

ה'תש"דיג כסלויום ששי

חומש: וישלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ולהבין פרטי . . . דז"א.

אמר אאמו"ר: חסידות משנה את המציאות ומגלה את המהות. והמהות של האיש 
הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאלו תופס 
בכולו, וכשם שהעצם אין לו שעור כך החלק אין לו שעור, ע"ד הכנף מין כנף - עס 
איז מעהר ניט ווָאס עצמות הָאט בורא געווען א נשמה אז זי זָאל זיין א נברא  - 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צ
וחסידות מגלה את המהות.

הּות  הּות. ְוַהּמַ ה ֶאת ַהּמַ ִציאּות ּוְמַגּלָ ה ֶאת ַהּמְ ּנָ "ּב[: ֲחִסידּות ְמׁשַ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ּתֹוֵפס  ִאּלּו  ּכְ ִמְקָצתֹו  ּבְ ְוַהּתֹוֵפס  י הּוא ֵחֶלק ִמן ָהֶעֶצם,  ּכִ ֵער,  ּוְלׁשַ ְלַהֲעִריְך  ֵאין  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ
ָנף" – ֵאין ֶזה  ָנף – ִמין ּכָ ֶרְך "ַהּכָ עּור, ַעל־ּדֶ ְך ַהֵחֶלק ֵאין לֹו ׁשִ עּור ּכָ ָהֶעֶצם ֵאין לֹו ׁשִ ם ׁשֶ ֻכּלֹו, ּוְכׁשֵ ּבְ

הּות. ה ֶאת ַהּמַ ְהֶיה ִנְבָרא – ַוֲחִסידּות ְמַגּלָ ִהיא ּתִ ָמה, ׁשֶ ָרא ְנׁשָ "ַעְצמּות" ּבָ א ׁשֶ ֶאּלָ

ה'תש"דיד כסלושבת

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: דוד . . . 320 בעת צרתו.

ָרה.  ֵאין ֲעׂשָ ָרָכה, ַאף ׁשֶ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ְמָבְרִכין ּבִ
עֹות ְזקּופֹות. אֹוֵחז ַהּכֹוס ֵמֲאִמיַרת "ַרּבֹוַתי ִמיר ווֶעלֶען ּבֶעְנְטׁשֶען" ]=ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך[  ד, ְוָהֶאְצּבָ ף ַהּיָ ַהּכֹוס - ַעל ּכַ

ְלָחן. ֻ ָאז ַמֲעִמידֹו ַעל ַהּשׁ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ָרָכה ׁשְ ַעד ַאֲחֵרי ִסּיּום ּבְ
ִמים,  ּתָ ר,  ָיׁשָ יק,  ַצּדִ ֵיׁש  ָבָריו:  ּדְ ְוֹתֶכן  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵאר  ּבֵ יחֹוָתיו  ִמּשִׂ ַאַחת  ּבְ
ִקּיּום  ם  ׁשֵ ַעל  ר  ָיׁשָ לּות.  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ֵסֶדר  ּדְ ּלּוִיים  ּגִ יְך  ַמְמׁשִ ה –  ִמְצֹות־ֲעׂשֵ ִקּיּום  ם  ׁשֵ ַעל  יק  ַצּדִ ָחִסיד. 
ּלּוִיים  ּגִ  – ]="ְרִצינּות"[  ֶעְרְנְסְטַקייט   – ִמים  ּתָ לּות.  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ֶדר  ִמּסֵ ְלַמְעָלה  ּלּוִיים  ּגִ  – ה  לֹא־ַתֲעׂשֶ
ם – ָחִסיד,  ּלָ ל־ָעְלִמין. ְלַמְעָלה ִמּכֻ א־ּכָ ל־ָעְלִמין ּוְמַמּלֵ רּות סֹוֵבב־ּכָ ִוים", ִהְתַחּבְ "ַטַעם ֵעצֹו ּוִפְריֹו ׁשָ ּדְ
ָיכֹול  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ אֹותֹו.  ִלים  ּוְמַבְלּבְ ַמְטִריִדים  ֵאיָנם  ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ׁשֶ א(  ַמְדֵרגֹות:  ג'  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש 
"ּלֹא ְרחֹוָקה ִהיא  ל ִעְנָיָניו ֵהם ֱאלֹקּות. ְוַאף ׁשֶ ּכָ יַע ָלֶזה. ב( ׁשֶ ב ְלַהּגִ יַע ָלֶזה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֻחּיָ ְלַהּגִ
ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו  ֹזַהר:  ֵני  ִתּקֻ ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ג(  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ְלָכל  ְך  ּיָ ׁשַ ֶזה  ֵאין  ל־ָמקֹום  ִמּכָ  – ּגֹו'"  ָך  ִמּמְ
הּו  ּזֶ ְנָיא[ ׁשֶ ינֹוִנים ]=ֵסֶפר ַהּתַ ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ יֵליּה" ]=ִעם ְמקֹורֹו; ה'[, ּוֵפֵרׁש ּבְ ד ִעם קֹונֹו ִעם ַקן ּדִ ְתַחּסֵ ַהּמִ

ְלַבד. ֵמָאה ּבִ ְחּתֹוִנים ְולֹא ְלַרּוֹות ַנְפׁשֹו ַהּצְ ּתַ יּה ּבַ ִכיְנּתֵ ִריְך־הּוא ּוׁשְ א־ּבְ ְלַיֲחָדא קּוְדׁשָ

ה'תש"דטו כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אך מה שהי' . . . ואחור ע"ש.

בתו"א ד"ה וישב: "ואינה יכולה לראות באהבה", צ"ל "ואינה יכולה להיות באהבה".
רבינו הזקן סיפר לבנו אדמו"ר האמצעי: דער זיידע )הבעש"ט( זָאגט אז מ'דַארף 
הָאבען מסירת נפש אויף אהבת ישראל, אפילו צו א אידען, וועלכען מ'הָאט קיינמָאל 

ניט געזעהן.

ַאֲהָבה", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוֵאיָנּה  ב": "ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְראֹות ּבָ ׁשֶ ְתִחיל "ַוּיֵ ּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ַאֲהָבה". ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ

ְהֶיה ְמִסיַרת  ּתִ ִריְך ׁשֶ ּצָ ם־טֹוב( אֹוֵמר ׁשֶ ַעל־ׁשֵ ָבא )ַהּבַ ר ִלְבנֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ַהּסָ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ַעם לֹא ָראּו. ַאף ּפַ ם ִליהּוִדי ׁשֶ ָרֵאל, ּגַ ֶנֶפׁש ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ

יום 
חמישי

יום 
שישי



צי היום יום . . . 

ה'תש"דטז כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדקה . . . א"ס ב"ה.

ב ַלֲעבֹוַדת  ד ֶאת ַהּלֵ ְעּבֵ תֹוַלְדּתֹו, ְיׁשַ ב ּבְ יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ַ ר ַהּמַֹח ַהּשׁ "ד הּוא, ֲאׁשֶ יַטת ַחּבַ ׁשִ ִרי ּבְ ְיסֹוד ִעּקָ
רּוְך־הּוא. ת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ּבָ ְגֻדּלַ ַעת ּבִ ָלה ֲהָבָנה ְוַהֲעָמַקת ַהּדַ ּכָ ֵרְך, ִמּתֹוְך ַהׂשְ ה' ִיְתּבָ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  תשיעי בכסלו, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

אל כל קהל עדת ישורון חובבי ומחזיקי תורה ומצוה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

שנה זו היא שנת השלש עשרה לקיומו, בארצות הברית דאמריקה, של "מרכז הישיבות תומכי 
מו"ח  כ"ק  של  ובפקודתו  ידיו  על  התחילה  כאן  והתפתחותו  עבודתו  אשר  ליובאוויטש",   - תמימים 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע תיכף להתישבותו באמריקה בשנת ה'ש"ת.

ת"ל, ובזכות הוד כ"ק רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הנה הזריעה והנטיעה של שדה 
ירבו, מישיבות  כן  וכהיום הרי הרבה מאות תלמידים,  וכרם זה עשו פרי בהצלחה אלקית מופלגה, 
אלו מכהנים פאר בתור רבנים, ראשי מתיבתות וראשי ישיבות, שובי"ם ושאר משרות קודש בקהלות 
חשובות בישראל; וגם אלו מהתלמידים ומחונכי ישיבות תומכי-תמימים המתפרנסים באופן אחר - 
על משמרתם במשמרת הקודש הם עומדים, לעבוד, כל אחד לפי מעמדו ומצבו, בשדה הרבצת תורה 

ויראת שמים ולקחת חלק בראש בהעסקנות של חיזוק היהדות בכל מקומות מושבותיהם.

ובעת  סעיפיו,  לכל  בכלכלתו  הכרוכות  ההוצאות  ג"כ  גדלו  המוסד  והגדלת  הפרחת  עם  יחד 
האחרונה נתרבו החובות ועלו למעלה ראש עד שמזעזעים את קיומו של המוסד ומכבידים במאד את 

הנהלתו והתפתחותו.

עזרה ממשית נחוצה בהקדם האפשרי.

"מרכז  של  השנתית  החגיגה  אי"ה  תתקיים  הבע"ל,  בשבט  שני  בא,  לפרשת  ראשון  ביום 
הישיבות תומכי תמימים-ליובאוויטש", ואלי' עיני ההנהלה נשואות שתביא הכנסה חשובה ומסוימה 
המוסד  עבודת  לנהל  האפשריות  את  ולתת  החובות  עול  את  ידועה,  במדה  פנים  כל  על  להקל,  בכדי 

להבא, בעזה"י.

והנני פונה בזה לכל חובבי ומוקירי תורה ומצוה בבקשה ודרישה לסייע ולעזור בכל האפשריות 
בהכנות להחגיגה השנתית, לבוא ולהשתתף בחגיגה זו ולתרום תרומת הקודש בלב נדיב וביד פתוחה, 

ולהשפיע גם על ידידיהם ומכיריהם בכיוון זה,

וכבר מובטחים אנו מחז"ל, אשר גדולה זכות החזקת לומדי תורת חיים, דברי אלקים חיים, 
מקור חיים - להגן על כל העושים והמעשים ושיתברכו בכל מילי דמיטב, בבני חיי ומזוני רויחי.

בברכה שימלאו משאלות לבבם לטובה ונזכה כולנו לראות בהרמת קרן התורה וקרן ישראל 
סבא ולגאולה קרובה אמיתית ושלימה ע"י משיח צדקנו.
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ה'תשפ"ב  כסליו י' ראשון יום התהום'? 'טומאת הותרה מתי

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰,ãáòL ïäkŸ¥¤¨©
õévä Y íBäzä úàîè àéä íà ...àîè äéäL òãBð Ck øçàå§©©¨©¤¨¨¨¥¦¦ª§©©§©¦
Y ÷øæå ,ícä ÷øæiL íã÷ àîè àeäL Bì òãBð elôàå ...ävøî§©¤©£¦©¤¨¥Ÿ¤¤¦§Ÿ©¨§¨©

.äöøeä§¨
משנה ': ה 'כסף הקשה 

וקודם קרבן  שהקריב שכהן הרמב"ם  כתב  זו  בהלכה 

התהום' ב 'טומאת  שנטמא  לו נודע  הדם  נעלמת זריקת  (טומאה

בעולם) אדם לשום נודעה זרק,שלא אם  –carica אבל מרצה , הציץ 

ועבר הפסח  את  לשחוט בהולך ואילו  יזרוק . לא  לכתחילה 

הרמב "ם כתב  התהום' 'טומאת  שם  שהיתה  קרבן במקום (הל'

הי"א) פ"ו לשחוט פסח שיכול ומשמע  פסחו " ואוכל ש "שוחט

דמו את  ולזרוק  פסחו !dligzklאת

ותירץ :

לשוחטו יכול ולכן עוברת ומצוה חובה  הוא פסח קרבן

– הדם את  זרק אם רק  קרבנות , שאר  כן שאין  מה  לכתחילה ,

הורצה . בדיעבד 

ישר ' פ"כ)וה 'שערי  ב, מבאר :(שער

הציץ התהום ', ב'טומאת שנטמא  לו  ונודע  שעבד כהן

עבודתו  את  ומכשיר  ב)מרצה  פא, פסחים – מסיני למשה הלכה (והיא

מצחו  על שהציץ  בזמן  ה"ח)וזאת לעשות(להלן בהולך ואילו .

הרמב "ם התהום ', ב'טומאת טמא שהוא  לו ונודע  הפסח את 

שם) פסח קרבן ציץ .(הל' בריצוי תלוי שהדבר  כלל הזכיר לא 

החילוק : וטעם 

ההולך  א . דינים . שני  נאמרו התהום ' 'טומאת  של  בהיתר 

התהום ' 'טומאת  שם  שהיתה  במקום ועבר  הפסח  את לשחוט

שהיתה נודע  כבר כאשר גם בכלל, נטמא  האם  וספק 

לכתחילה  להקריב  לו  מותר  ידיעה הטומאה , כאן אין עכשיו גם (כי

ב .ברורה) בהיתר . נעשית  העבודה כי ציץ  ריצוי צריך  ואינו ,

שנטמא ומתברר  התהום' 'טומאת  שהיתה  נודע כאשר

עבר אם  אך קרבן, להקריב  לו אסור לכתחילה  בוודאות,

מרצה . הציץ  – והקריב 

התהום ' 'טומאת  ונטמא  הפסח  לעשות בהולך זה , ולפי 

הפסח  ששוחט  הרמב "ם בטומאה(לכתחילה)שכתב  מדובר 

וודאית  שנגע")שאינה לא("שאפשר בהיתר, שעבודתו  וכיון 

נודע שזרק וקודם  שעבד בכהן  כאן , ואילו ציץ . לריצוי הוזקק 

לא ולכן בוודאות , שנטמא מדובר  התהום ' ב 'טומאת  שנטמא 

סמך  על להתירה  שייך לא  שהרי לכתחילה  עבודתו  הותרה

עשיית להתיר  יתכן ולא  חטא על הוא  הריצוי  כי הציץ  ריצוי 

בדיעבד  – זרק  אם ורק  עליו, ירצה  שהציץ  במחשבה  חטא

מרצה . הציץ 

ה'תשפ"ב  כסליו י"א שי יום חוצץ? במינו מין האם

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰øác äéä íàå§¦¨¨¨¨
,äîäa Bà ,íéìë éab ìò ãîòL ïBâk Y ò÷øwä ïéáe Bðéa õöBç¥¥¥©©§©§¤¨©©©¥¥¦§¥¨

.ìñt Y Bøáç éìâø ìò Bà©©§¥£¥¨©
לשמה' 'תורה  קפא)בשו"ת  שסייע(סי' אדם  לגבי  נשאל

ידי מתחת  ידיו את  הניח  כאשר לולב , בנטילת  קטן לילד

מכן לאחר  הגדול יכול  האם  יישמט, לא  שהלולב כדי הקטן 

חובתו ידי  יצא  שכבר  או ולברך  בעצמו  הלולב  את  ליטול

לבטלה ? ברכה  זו  והרי הקטן, עם יחד שעשה בנענוע 

ידו אלא  עצמו בלולב  מחזיק  אינו והגדול מאחר  והשיב :

ליטול  ועליו חובה  ידי  יצא  לא ללולב , בינו חוצצת  הקטן  של

ולברך. הלולב  את 

שהר בדבר , לדון יש  ואם ֿכןאך חוצץ ' אינו  במינו  'מין י

הגדול  של  ידו  בין כחציצה הקטן של  ידו  נחשבת  למה

ללולב ?

רגלו בין חציצה  שתהא  שאסור  זו  בהלכה  מבואר  אמנם,

חברו רגלי על  עמד  אם ולכן העזרה , לקרקע  העובד הכהן של

רגלו בין חוצצות  חברו  רגלי מדוע  ולכאורה , פסולה . עבודתו 

חוצץ'? אינו במינו 'מין  והרי לקרקע  הכהן של

נאמר חוצץ ' אינו  במינו 'מין  הכלל  כי  מוכח מכאן אלא 

בהמה המקטיר (כגון  אחד גוף  של חלקים  שני לגבי רק

להקרבה , ראויים האמורים  שרק פי  על  אף המזבח, על שלמה

גוף ), אותו הם  כי למזבח  האמורים  בין חוצץ  אינו הבשר  יתר 

מגוף הם  אם  גם זה  בעד זה  חוצצים  שונים  גופים  שני  אך

אחד.

ערוך ' ב'שלחן  נפסק  זה  ס"ד)ומטעם  צא, יד (או"ח שהנחת

ידו מניח אחר אדם  אם אך ככיסוי , נחשבת  אינה הראש  על

נחשבת אינה עצמו האדם של ידו  כי  כיסוי , זה  הרי ראשו  על 

ידו כן שאין מה  אחד, גוף  שהכל  כיון הראש  לגבי כחציצה 

אחר . אדם  של

הקטן של בידו שאחז שהגדול ההסבר  את לקבל יש  ולכן 

גוף שהוא  הקטן של ידו כי לולב , נטילת  חובת  ידי יצא  לא 

ללולב . בינו  חוצצת  אחר

ה'תשפ"ב  כסליו י"ב שלישי יום קדשך' בחצרות נרות 'הדליקו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰úBøpä ú÷ìãä©§¨©©¥
Y õeçì ïàéöBäå úBøpä ïäkä áéèä íà Cëéôì ;íéøæa äøLk§¥¨§¨¦§¦¨¦¥¦©Ÿ¥©¥§¦¨©

.ï÷éìãäì øæì øzîª¨§¨§©§¦¨
'ועל  בנוסח תמיהה  ה 'חתםֿסופר' יישב  זו  הלכה  לפי

את ופינו  ביתך לדביר  בניך  באו  "ואחרֿכך  בחנוכה : הניסים '

נרות  והדליקו  מקדשך את וטהרו jycwהיכלך  zexvga."

המקדש , בפנים  היא  המנורה  הדלקת הרי השאלה : ונשאלת 

בחצר ! ולא  בהיכל,

להיעשות יכולה  שההדלקה הרמב "ם  פסק  שלפי אלא 

ומילאוהו ההיכל את  טימאו שהיוונים  כיון  כי – מובן בחוץ ,
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לא מקדשך... את וטהרו היכלך את  שפינו "עד הרי בגילולים ,

בעזרה " קדשך בחצרות  אלא בפנים נרות  חתם הדליקו  (דרשות

א) סז, .סופר

צורכו: כל מיושב  הענין אין שעדיין אלא 

גילולים  הניחו שהיוונים לומר  מסתבר  חלקיlkaבפשטות

הלשון מסתימת  שמוכח כפי בחצר , רק  ולא  המקדש  בית 

את  את jycwn"וטיהרו שטיהרו היינו ,"lkואם המקדש . בית 

את שטיהרו  קודם  העזרה  את  שטיהרו  לומר לנו  מנין  כן,

בחוץ ? אלא  בהיכל להדליק  יכלו לא  ולכן ההיכל 

שכתב מה  לפי  סופר' ה'חתם  תירוץ את  לבאר  שיתכן  אלא 

עתר)ה'לבוש ' ר"ס עבודה ֿזרה(או"ח להיכל הכניסו שהיוונים 

רק כן, ואם  באוהל. דווקא  מטמאה עבודהֿזרה  ותקרובת 

דעות שלכמה העזרה , אבל  באוהל, נטמא  הר ההיכל ע' (אנצ"ת

תקפד) עמ' היההבית לא  וממילא נטמאה , לא  מקורה היתה  לא 

לטהרה . צורך

(my 10 'rde ,236 'nr dk zegiy ihewl)

ה'תשפ"ב  כסליו י"ג רביעי יום במעשה? או בדיבור - לעבודה־זרה מוקצה

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìñtz éúîéàî¥¥¨©¦¨¥
äNòî íéøîkä ïäa eNòiMî ?äö÷î íeMî óBòä Bà äîäaä©§¥¨¨¦ª§¤¦¤©£¨¤©¢¨¦©£¤

ì eãáòé Bà BúBà eæâiL ïBâk Yíéøáãa ìáà ;äøæ äãBáò íL §¤¨Ÿ©©§§¥£¨¨¨£¨¦§¨¦
.äøæ äãBáòì Lc÷ä ïéàL ,äö÷î äNòð Bðéà Y¥©£¤ª§¤¤¥¤§¥©£¨¨¨

בגמרא  הוא  הרמב "ם  דברי א)מקור  כט, "אין(תמורה :

עד אלא אסור  אותומוקצה  כשייחדו  אבל מעשה ", בו  שיעשו

נאסר . אינו בלבד , בדיבור זרה לעבודה 

נאסר , כבר  שהדבר באופן  מדובר כי מפרשים  יש  אולם 

מייעודו המבטלו מעשה  בו נעשה  לא  עוד כל נמשך והאיסור

לכמרים שנמסר  כגון  מעשה , בו משנעשה אולם  זרה , לעבודה 

בכך  ניתר  הוא  הרי  שם)לאכילה, רש"י .(ראה

דברי על  השיג זה  ולפי השני , כפירוש נקט והראב "ד 

משעה כי וכותב  בלבד בדברים  מוקצה  נעשה שאינו  הרמב "ם

בגופו. מעשה  נעשה שלא  אף נאסר, אותו שייחדו

בגמרא  הרמב "ם  כדברי מפורש  לכאורה ב)אולם מד, :(ע"ז

כלום", אמר  לא  – לעכו"ם  זה  כוס לעכו "ם , זה  בית  "האומר

הראב"ד? דברי פשר ומה 

הבהמה אין הראב "ד לדעת גם  משנה': ה'לחם  ומפרש 

שיעשה צריך הרמב "ם  שלדעת אלא  בלבד, בדיבור  נאסרת

הראב "ד  לדעת  ואילו אותה , שיגזוז כגון בגופה  גמור  מעשה

זרה". לעבודה "זו  ויאמר  אותה  שינענע  די 

יעקב' נג)וה 'חלקת  סי' להשתמש(יו"ד מותר  האם  דן 

מיועדים הם כי אריזתם  על שנכתב בנרות  חנוכה  נר להדלקת

לא הרמב "ם  לדעת  כי וכתב  הנוצרים , של חגם  ביום  לשימוש 

לכאורה הראב "ד לדעת אך  בגופם , מעשה נעשה  לא כי  נאסרו

לאוסרם . כדי  זרה  עבודה  לשם  שנארזו בכך די 

לדעת אפילו להתיר  יש  הדין שמעיקר כתב למעשה  אולם 

שימכרו המפעל בעל  בכוונת  אין  שהרי  לצורך wxהראב "ד,

עבודה לשם  ייחוד כאן ואין  אחרות, למטרות  ולא  אידם  יום 

בהם . להשתמש  ראוי אין  מצוה  מהידור  מקום , ומכל זרה .

ה'תשפ"ב  כסליו י"ד חמישי יום התורה? מן פסולה בעבירה' הבאה 'מצוה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ïéàéáî ïéà¥§¦¦
å äìøòî ...íéëñðe úBçðîäåöî àéäL éðtî Y íøkä éàìë §¨§¨¦¥¨§¨§¦§¥©¤¤¦§¥¤¦¦§¨

.ïaø÷ì ïééeàø ïúBéäì eLc÷úð àì ,àéáä íàå ...äøáòa äàaä©¨¨©£¥¨§¦¥¦Ÿ¦§©§¦§¨§¦§¨§¨
התוספות  ההוא)לדעת  ד"ה א ט, 'מצוה(סוכה של הפסול

סוכה שדין  מכך זאת  והוכיחו מדרבנן , הוא  בעבירה' הבאה 

"חג מהכתוב  נלמד חובתו, ידי בה  יוצא  אדם  שאין  גזולה ,

לך " תעשה  גזולה)הסוכות  ולא שלךֿ הצורך (סוכה מה  ולכאורה,

מכאן אלא  בעבירה ', הבאה  'מצוה  זו הרי מהכתוב , בלימוד

התורה . מן אינו  זה שפסול

חינוך' ה 'מנחת  כ)וכתב  רצט, כאן,(מצוה הרמב "ם  מדברי  כי

שהיא מפני הכרם  וכלאי מערלה  ונסכים  מנחות מביאין "אין

הביא  ואם  בעבירה ... הבאה  eycwzpמצוה  `lמשמע ,"

התורה . מן הוא  בעבירה ' הבאה  'מצוה שפסול לכאורה 

שלמים)והוסיף ד"ה א כח, ר"ה אבן הטורי בין(ע"פ להשוות  שיש 

השיטות :

כאשר רק התורה  מן פוסלת  בעבירה ' הבאה  'מצוה 

את קיים לא ואם המצוה, קיום  בעת  מתבצעת העבירה 

ערלה של ונסכים  מנחות  ולכן עבירה כאן  אין ממילא  המצוה ,

לא ואם  אלו , מאיסורים  כשנהנה היא  שהעבירה  הכרם  וכלאי

נעשתה ולא  מהאיסור הנאה  כאן אין – המצוה חובת  ידי יצא 

שהיא "מפני  נתקדשו  שלא  הרמב"ם  שכתב  וזהו  עבירה.

העבירה גזולה , בסוכה כן שאין  מה  בעבירה ", הבאה מצוה 

חובת ידי יצא  לא אם  ואף  המצוה , קיום  קודם  נעשתה כבר 

הבאה ה 'מצוה אין ולכן  התבטלה , לא  הגזל עבירת  – המצוה 

התוספות . וכדברי התורה , מן נפסלת  בעבירה '

גדול' ה 'אור כתב  מ"א)וכן  פ"ג הרמב "ם(סוכה שדברי  לבאר

לעיל שכתב  מה  את  יסתרו  לא  ה"ז)כאן קרבן(פ"ה שגזל 

מצוה שזו  אומרים  ואין  כשר, הקרבן – הבעלים  ונתייאשו 

ולא נעשתה  כבר  הגזל עבירת  גזול בקרבן  כי בעבירה , הבאה 

בעבירה '. הבאה  'מצוה מטעם  הקרבן  את  נפסול  אם  אף  תתבטל

ה'תשפ"ב  כסליו ט"ו שישי יום נסכים  ללא זבח

:·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰àìå§Ÿ
åéëñðe íBiä Bðaø÷ íãà àéáî àlà ,çáfä úà ïéákòî íéëñpä©§¨¦§©§¦¤©¤©¤¨¥¦¨¨¨§¨©§¨¨

.íéîé äøNò øçà©©£¨¨¨¦

ב)בגמרא  יד, בלא(ברכות שמע  קריאת  הקורא  "כל  נאמר:

נסכים". בלא  וזבח  מנחה  בלא עולה  הקריב  כאילו – תפילין 

לתמוה : ויש 
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המשך ביאור למס' תענית ליום שישי עמ' א
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עם הנסכים  את  להביא  חיוב  שאין מבואר זו  בהלכה הרי

החיסרון מה  כן ואם  זמן , לאחר  גם  להביאם ואפשר  הקרבן

נסכים'? בלא  'זבח במביא 

אחר הנסכים  את להביא  אפשר אמנם  כי שתירצו יש 

שמלשון ואף  בדיעבד, אלא  לכתחילה זה  אין אך  הזבח,

אפילו משמע  וכו'" היום  קרבנו  אדם  "מביא הרמב "ם

ולכן נסכים  כעת לו  שאין באופן שמדובר  לומר  יש  לכתחילה ,

אך  נסכים , ללא  לכתחילה אפילו קרבנו את להביא  יכול 

ואינו תפילין  עת באותה  להניח ויכול שמע קריאת  הקורא

עוון בידו  יש  כן, ה)עושה  סי' או"ח לב חקרי .(שו"ת

עם נסכים הקרבת  באי החיסרון  לבאר : שהוסיפו  ויש 

ביום הנסכים  את  להקריב  יוכל  שאמנם  משום  הוא  הזבח

וכיון הנסכים, על  רק  נאמר  הקרבן  שעל  השיר  אך  אחר,

בין ההשוואה  זה  ולפי השיר . בטל יום אותו  לאחר שיביאם 

כשם כי  היא  נסכים ללא  לזבח תפילין ללא  שמע קריאת

רק הנסכים  על שנאמר השיר  יתבטל נסכים  ללא  שבזבח

מצות יקיים  אם  שאף  תפילין ללא  שמע  בקריאת  כך בזמנו,

בזמנה  שמע קריאת ביטל כך  אחר  כה)תפילין סי' חיי בני .(שו"ת

בתפילין שמע קריאת  ויקרא ישוב מכן  לאחר  אם  זה  ולפי

איסור . כל בכך אין  שמע, קריאת  זמן  בתוך

הנסכים את  להביא  לכתחילה  שמותר  כתבו  רבים אמנם

לקרוא האיסור  גם  זה  ולפי הזבח, הבאת לאחר  ימים  כמה

לאחר כלל תפילין מניח אינו אם רק  הוא  תפילין ללא שמע 

איסור . בכך אין כך  אחר  מניחן אם  אך מכן,

קודם בבוקר שמע  קריאת  לקרוא  המקובל  המנהג  וכן

מניחים מכן  שלאחר כך על ולסמוך תפילין, ללא  התפילה 

שמע קריאת  זמן  שיעבור לאחר  זאת  יעשה  אם  אפילו  תפילין ,

(84 ובהערה ט נח, סי' ח"א תשובות פסקי .(ראה

ה'תשפ"ב  כסליו ט"ז קודש שבת לילה? כולל יום האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
Búeö íBéa" :øîàpL ,íBia àlà ïúBà ïéáéø÷î ïéà úBðaøwä©¨§¨¥©§¦¦¨¤¨©¤¤¡©§©Ÿ

.äìéla àìå "íBia" Y "áéø÷äì ìàøNé éða úà¤§¥¦§¨¥§©§¦©§Ÿ©©§¨
אינה בתורה  'יום' המילה שמשמעות  מבואר כאן בהלכה 

מצות כגון  נוספים , בדינים  מצאנו וכן  הלילה , את  כוללת

שאינה מכאן ולמדו  ימול " השמיני "וביום  בה שנאמר מילה 

נוהגים וכדומה  טוב  ויום  שבת  דיני מאידך , בלילה . כשרה 

לילה גם כולל  'יום ' האם כן: אם להבין ויש  ביום , כמו  בלילה

לא ? או

אבן ' ה 'טורי  ב)מבאר  ז, :(מגילה

שופר מילה  כגון מעשה , ידי על  הוא שקיומן  במצוות 

אך  דווקא, היום  על מתפרשת 'יום ' המילה  לולב , ונטילת 

ויום שבת  שביתת  כגון עשייה בהעדר הוא  שקיומן  במצוות 

היממה . כל  על מתפרשת  'יום' תיבת  טוב 

מדוע ביאור : טעון עדיין  עצמו זה  כלל כי הוסיף  אך

על  גם  ולעיתים  בלבד  היום  על מתפרשת  יום  תיבת  לעיתים 

הלילה ?

למלך' 'מעשי  כאן)ובספר  הרמב"ם ביאר :(על

שבת שביתת  כגון זמן, משך  לאורך  המתקיימת  במצווה 

הרחבה , במשמעותה  'יום ' תיבת את  מפרשים  טוב , ויום 

ביום גם – היממה  כל  במשך  ממלאכה להימנע  שיש  דהיינו

פעם המתקיימת ולולב  מילה  כגון  במצווה  אך בלילה , וגם 

ליום מכוונת 'יום' שתיבת  מפרשים  בלילה , או ביום – אחת

ללילה . ולא 

אסאד  מהרי"א קצ)ובשו "ת הפשוטה(סי' המשמעות  כתב :

ה 'אבן שהוכיח וכמו  הלילה, את גם  כוללת  'יום ' תיבת  של

בשלח)עזרא' פרשת '(בתחילת והריmeiaמהכתוב בכור ' כל הכותי 

בהם שנאמר הדינים  ובאותם בלילה ! היתה  בכורות  מכת

שיש משום  היינו בלילה , מתקיימים  שאינם  קבעו וחז "ל 'יום '

את למעט באה  'יום ' שתיבת  מהכתוב הוכחה  איזו  בהם

את הלילה  למעט בא צוותו' 'ביום שהפסוק מפרשים קרבנות שלגבי (ויתכן

הלילה) את למעט שבאו בהכרח ולכן מיותרות, הן אלו שמילים משום .הלילה 
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ׁ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
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¿«∆∆
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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
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
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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,

ׁ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
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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

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
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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'
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

.·ÈLc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË52;˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa »≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ»»≈
‡OÂ ıÁ¯È ‡Ï B¯O·e ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿»…ƒ¿»¿»»

BBÚ53„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó - ‚‚BLa .54:¯Ó‡pL ; ¬¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈∆∆¡«
‡ÓË ¯·c ÏÎa Úbz ¯L‡ LÙ B‡55˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ∆∆¬∆ƒ«¿»»»»≈¿≈«»ƒ»≈

ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ ‡l‡ Ôa¯˜ B‡56ÏÚ B‡ , »¿»∆»≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«
‰¯ÊÚ‰ ˙ÙÒBz57BÓk ,‰¯eÓ‚ ‰M„˜ ‰Lc˜˙pL ∆∆»¬»»∆ƒ¿«¿»¿À»¿»¿

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

.‚ÈÏk ?Lc˜n‰ ÏÚ ˙¯k ·iÁL ‡Óh‰ e‰Ê È‡Â¿≈∆«»≈∆«»»≈««ƒ¿»…
‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ‰‡ÓËa ‡ÓËpL59, ∆ƒ¿»¿À¿»ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«»∆»

˙e¯ÈÊa L¯t˙ ¯·kL60ÌÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÚbiL B‡ ; ∆¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»¿≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ Ô˙B‡a e‡ÓËpL61, ∆ƒ¿¿¿»«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆

ÔBL‡¯Ï ÈL ‡e‰ È¯‰L62‡ÓËpL B‡ ;˙Óa Ú‚pL ∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡La63eL¯t˙iL ‰¯Bz ÏL ƒ¿»¬«À¿∆»∆ƒ¿»¿

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
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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

.„ÈÌÈÓ ˙‡Èa ÔeÚh‰ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk65ÔÓ ¿»∆»»»«»ƒ««ƒƒ
Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k ·iÁ - ‰¯Bz‰66¯Á‡ elÙ‡Â , «»«»»≈«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ««

BLÓL ·È¯ÚiL „Ú ,Ï·hL67‡nË˙n‰ Ï·‡ . ∆»««∆«¬ƒƒ¿¬»«ƒ¿«≈
ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓËa¿À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆««
ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰L Ètƒ∆»≈À¿«ƒ¿»¬≈∆»«

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

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
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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¿»
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
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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

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
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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
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«¿«∆
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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,
"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≈»«≈
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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…»¿«¬

¯·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).

á"ôùú'ä åìñë à"é éðù íåé

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«»«
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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,

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
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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¿≈
¯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
השמיני  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¿»«…∆
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.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»»»»
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)

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



קט ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - elqk `"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
(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¿»∆»»
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‰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

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
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.·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»¬≈
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»¿»
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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,

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

.ÂÌËÁa ‰LÏL37elÙ‡ ,BÓËÁ ·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¿»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿¬ƒ
„Á‡ „vÓ38ÌbÙpL ÈÓ .BÓËÁ ˜cÒpL ÈÓ .39.BÓËÁ ƒ«∆»ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ∆ƒ¿«»¿

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

.ÊB˙ÙO ‰·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,‰ta ‰ML40elÙ‡ , ƒ»«∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¿»¬ƒ
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
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"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
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
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.‡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¿≈
‡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

á"ôùú'ä åìñë á"é éùéìù íåé

ׁ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«≈¿∆∆»»¿∆»»»
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קטו ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - elqk a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯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
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
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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∆»»≈≈»»»»…¿≈

¯‡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≈∆»«
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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
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
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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
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

.Ë‰Î¯Ún‰ ¯cÒ54d˜¯Bt -55,d¯„BÒÂ Ô‰k‰ ¯ÊBÁÂ , ƒ≈««¬»»¿»¿≈«…≈¿¿»
ÏeÒt d¯ecqL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆ƒ»»

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∆»«¬

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ ¯f‰L58- ˙B„B·Ú‰ ¯‡L ÏÚÂ , ∆«»«»¬≈∆ƒ»¿«¿»»¬
‰¯‰Ê‡a59. ¿«¿»»
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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

.‡ÈÌÈ¯etk ¯qÁÓe ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰k60‡ÓËpL61È¯‰Â , …≈¿¿À«ƒƒ∆ƒ¿»«¬≈
„·ÚÂ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡lLÂ ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡e‰¿À«¿»ƒ¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ -62‰˜BÏ BÈ‡ - ¯Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»«»∆»¿∆»¿ƒ»»»≈∆
˙e¯Ê ÌeMÓ ,˙Á‡ ‡l‡63. ∆»««ƒ»

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»¬»¿»»»¿≈
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‰¯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
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∆
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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
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,
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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¿

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
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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¿∆¿≈

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
בשוק 90)להקדש. למכור יכול אינו שהכהן כשם כלומר,

להקנות  יכול אינו כן כמו בליטרא, הבשר את ולישקול
שם). (גמרא, הבית לבדק זו רשות

á"ôùú'ä åìñë â"é éòéáø íåé

ׁ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
Ì‡ :Ô‰ el‡Â ,Ì‰ ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏLe ,Ì„‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»»¿»¿∆¿ƒ≈¿≈≈ƒ

Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú dÈÚ ÏbÏ‚ ‰È‰3‰ÏB„b ˙Á‡ dÈÚ . »»«¿«≈»»…¿∆»»≈»««¿»
Êe‡ ÏLk ‰pË˜ ‰iM‰Â Ï‚Ú ÏLk4‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆≈∆¿«¿ƒ»¿«»¿∆«»¬»ƒ»¿»

- ÏBÙk „Ú ‰pË˜ elÙ‡ ,‰pË˜ ÔÊ‡Â ‰ÏB„b ÔÊ‡…∆¿»¿…∆¿«»¬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
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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.

.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»

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



קכה gafn ixeqi` 'ld - dcear xtq - elqk b"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.·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
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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.

.‡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
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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
(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
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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
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
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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
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
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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

‰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
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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",
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…∆≈≈«¬»»»…≈»∆
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‰‡‰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".
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
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הסמוכה. בהערה שתצטרכי 70)למעלה אימתי כלומר,
קנוי  יהא לא אותו תצטרכי לא ואם מעכשיו, לך תקני לטלה

ביאה. בשעת אלא זה 71)לך, טלה רק לה, אמר אלא
ביאה. בשעת אלא אותו תקחי ולא אצלך, שכל 72)יהיה

(ויקרא  אומר והכתוב הטלה, קנתה לא עליה בא שלא זמן
בגמרא  ודרשו לה'", קודש ביתו את יקדיש כי "ואיש יד) כז,
כל  אף ברשותו, ביתו "מה שם) זרה ועבודה תמורה (ראה
להקדישו  יכול אינו האדם של שאינו ודבר ברשותו",

ולהקריבו.

.·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

ה"כ. ומוספין

.‚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
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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,
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).

á"ôùú'ä åìñë ã"é éùéîç íåé

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
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"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
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.
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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

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
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.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∆«¿≈
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
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– 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«»≈≈∆«»
‰¯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
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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
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
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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
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

.‡Èda¯ ‰ÚÈÏ˙‰L ˙ÏÒ70ÌÈhÁ‰ ·¯ eÚÈÏ˙‰ B‡71 …∆∆ƒ¿ƒ»À»ƒ¿ƒ…«ƒƒ
Ô‰Ó ˙ÈOÚpL72‰ÏeÒt -73- ˙Á‡ ‰hÁ ·¯ ÚÈÏ˙‰ . ∆«¬≈≈∆¿»ƒ¿ƒ«…ƒ»««
˜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

.·È?ÌÈ˜„Ba „ˆÈk76,˙Ïq‰ CB˙Ï B„È ¯aÊb‰ ÒÈÎÓ ≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¿«…∆
‰ÏeÒt - ˜·‡ da ‰ÏÚ Ì‡77‰tÈÂ ¯ÊÁiL „Ú ƒ»»»»»¿»«∆«¬…ƒ«∆

ÔÈÁÏM‰ ˙È·a eÚ¯ÊpL ÌÈhÁ ˙ÏÒ Ï·‡ .d˙B‡78B‡ »¬»…∆ƒƒ∆ƒ¿¿¿≈«¿»ƒ
ÌÈÏ·f‰ ˙È·a79ÔÏÈ‡‰ ˙È·a B‡80d¯ ‡lL ı¯‡a B‡ ¿≈«¿»ƒ¿≈»ƒ»¿∆∆∆…»»
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d„aÚ ‡ÏÂ81- ‡È·‰ Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡È·È ‡Ï - ¿…ƒ¿»…»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ
‰¯Lk82. ¿≈»

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,

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,
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ׁ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
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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קמג gafn ixeqi` 'ld - dcear xtq - elqk c"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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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»«¿»«¿»
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¿≈«

á"ôùú'ä åìñë å"è éùéù íåé

zFpAxTd dVrn zFkld
zFpAxTddVrn'ld-dcearxtq

¦§©£¥©¨§¨
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(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
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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≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מינים,1) מחמשה באים חיה מנפש קרבנות כי בו יבואר

מינים. ארבעה הם ויחיד ציבור ושקרבנות

.‡‰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¿»»»»¿≈¬≈
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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
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
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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
¯˜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¿»
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‰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
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≈
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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
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.
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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
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
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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
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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



zepaxwdקנב dyrn 'ld - dcear xtq - elqk e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



קנג zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - elqk e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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,

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'
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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
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
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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

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»»
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‰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'

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
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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,

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"

á"ôùú'ä åìñë æ"è ÷"ù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שתהא 1) ושצריך ביום, אלא קרבן מביאים שאין בו יתבאר

לשמה. הקרבנות עבודת

.‡Ô˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ˙Ba¯w‰ Ïk2,ÌBia ‡l‡ »«»¿»≈«¿ƒƒ»∆»«
˙‡ ·È¯˜‰Ï Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ B˙eˆ ÌBÈa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆
ÔÈËÁBL ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia - Ì‰Èa¯»̃¿¿≈∆«¿…««¿»¿ƒ»≈¬ƒ

ÌBia ‡l‡ ÌÈÁ·Ê3ÌBÈa ‡l‡ ÌÈÓc ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â , ¿»ƒ∆»«¿≈¿ƒ»ƒ∆»¿
‰ËÈÁM‰4ÌBÈa - BÁ·Ê ˙‡ B·È¯˜‰ ÌBÈa :¯Ó‡pL ; «¿ƒ»∆∆¡«¿«¿ƒ∆ƒ¿¿

‰nÁ‰ ‰Ú˜ML ÔÂÈÎÂ .‰·¯˜‰‰ ‰È‰z ‰ÁÈ·f‰«¿ƒ»ƒ¿∆««¿»»¿≈»∆»¿»««»
.Ìc‰ ÏÒÙƒ¿««»

ãycew zegiyn zecewpã

meia xn`py ,meia `l` oze` oiaixwn oi` zepaxwd lk"
."'ek mdipaxw z` aixwdl l`xyi ipa z` ezeev

הקרבת  הוא יהודי, של ה' בעבודת הקרבנות מעשה ענין
את  ולהביא – לה'" קרבן מכם יקריב כי "אדם – עצמו
שהיה  יצחק כדוגמת לה', קרבן הוא כולו שכל למצב עצמו
היינו  דווקא, ביום להיות צריך גופא ובזה תמימה". "עולה
ח"ו  פוגעת שאינה רק לא זו עבודה כי ובגילוי, באור
ושנים  ימים ואריכות בריאות שמוסיפה אלא בבריאות
תמימה" "עולה שהיה יצחק בדוגמת הרחבה, ומתוך טובות

האבות. מכל יותר ימים והאריך
ח"ו, והסתר העלם היינו "לילה" של מצב נהיה אם ואפילו
הקב"ה  כי בלילה", ואיברים אימורין להקטיר "מותר הנה
חצות  עד רק ולא ליום, ה"לילה" את להפוך ליהודי כח נותן
נוגע  שזה רש"י, כדעת הלילה כל גם אלא הרמב"ם, כדעת
סמוך  הגלות של הלילה דמשיחא, דעקבתא לדרא במיוחד

הגאולה. לבוקר
(el oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

במשנה.2) כ: ממה 3)מגילה זאת למדו שם במגילה
דיבור  שם ובתוספות זבחכם", "ביום ו) יט, (ויקרא שנאמר
מהפסוק  שחיטה ללמוד אין כי כתבו, לקמיצה המתחיל
ושחיטה  הקרבנות בעבודת מדבר זה פסוק כי צוותו", "ביום

בזר. כשרה היא שהרי עבודה, המחרת 4)אינה ביום ולא
הזביחה. ביום רק אלא

.·ÂÈ¯ÈzÓ e·¯wL Ïk5B˙B‡ ÔÈÏÚÓ - ÌBia6ÏÚ …∆»¿«ƒ»««¬ƒ«
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zepaxwdקנח dyrn 'ld - dcear xtq - elqk f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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‰ÏÈl‰ Ïk ÁaÊn‰7ÌBia ÌÓc ˜¯ÊpL ÌÈÁ·Ê ?„ˆÈk . «ƒ¿≈«»««¿»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«»»«
„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈla Ô‰È¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó -«¿ƒƒ≈≈∆««¿»«∆«¬∆«
„Ú ‰ÏÈla Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ˙BÏBÚ‰ È¯·È‡ ÔÎÂ .¯ÁM‰«««¿≈≈¿≈»«¿ƒƒ»««¿»«

¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL8‰ÚÈLt‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„Îe .9, ∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»
ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡10È¯·È‡Â »¿¬»ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈ƒ¿≈¿≈
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ‰ÏBÚ‰11. »»∆»«¬««¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oi`y minkg exn` ,driytd on mc`d z` wigxdl icke ..."
."zevg cr `l` dlerd ixa`e oixeni`d oixihwn

בפירוש  והרמב"ם רש"י של המפורסמת מחלוקתם והיא
חכמים  שגזרו שמה סבר שרש"י בש"ס, הראשונה המשנה
חלבים  הקטר על לא אבל קריאת־שמע, על הוא חצות עד
על  שגם למד המשניות בפירוש הרמב"ם ואילו ואיברים.
להרחיק  כדי חצות, עד שיהיו חכמים גזרו ואיברים חלבים

העבירה. מן האדם את
מה  שכל מהכלל לכאורה קשה הרמב"ם לשיטת והנה,
ובעניין  לאסור, לחכמים כח אין בפירוש, התורה שהתירה
איך  וא"כ הבוקר", עד הלילה "כל בפירוש התורה אמרה זה

זאת. לאסור חכמים ביד כח שיהיה יתכן
שאמרה  שמה סבר שהרמב"ם בזה, התירוץ לומר ויש
שמצוותן  לגלות לא הוא הבוקר", עד הלילה "כל התורה
על  עבר לא השחר עמוד עלה שלא עוד שכל אלא בלילה,

ביום. היא המצוה עיקר אבל נותר, איסור
חלב  העניינים: בפנימיות לומר יש זה, מפירוש מהיוצא
היינו  ה'", חלב "כל התורה אומרת כך ועל תענוג, על מורה
לה'. למוסרו עליו הזה, בעולם לאדם שיש תענוג שכל
ביום, הוא ואיברים חלבים הקטר שעיקר הנ"ל על־פי והנה
רק  להיעשות צריכה התענוג שמסירת לומר לאדם אין
העולם, מתאוות התענוג מסירת היינו "לילה", של בעניינים
– ואור יום בענייני היינו ביום, היא המצוה שעיקר אלא
לה'", חלב "כל הציווי ישנו בעיקר שבהם – ומצוות תורה
אל  שחידש, תורה מחידוש לאדם הבא תענוג שגם כלומר
ה' רצון שמקיים מהעובדה רק כי־אם ממנו ליהנות לו

בה. והחידוש התורה בלימוד
(948 cenr 'b wlg y"ewl itÎlr)

הדם.5) אבריו.6)זריקת או אימוריו כל 7)כלומר, אבל
והמנחות  הלבונה (=הקומץ, ביום מתיריו קרב שלא
ו"אף  שם). (תוספתא הלילה כל אותו מעלין אין הנשרפות)
וכו' הערביים בין של תמיד אחר שוחטין שאין פי על

וכו'". והאימורין העולות איברי (שם 8)מקטירין שנאמר
המזבח  על מוקדה על העולה היא העולה, תורת "זאת ב) ו,

בו". תוקד המזבח ואש הבקר עד הלילה "שלא 9)כל
עלות  אחר דבר מהם עושה ונמצא השעה את עליו תדחק

ואברים".10)השחר". חלבים "הקטר שם: במשנה
מצוותן 11) חצות עד חכמים שאמרו מה "כל שם: משנה

עד  מצוותן אחד ליום הנאכלין וכל השחר, עמוד שיעלה עד
עד  מצוותן ואברים חלבים הקטר השחר, עמוד שיעלה
חצות  עד חכמים אמרו למה כן אם השחר, עמוד שיעלה
וכן  (כאן רבינו ודעת העבירה", מן אדם להרחיק כדי
הם  ואברים חלבים הקטר גם כי שם) המשניות בפירוש
כי  כתב שם רש"י אבל חצות, עד חכמים שאמרו מה בכלל
לפי  חצות, עד חכמים אמרו לא ואברים חלבים הקטר על

במקדש. שבות ואין הם, זריזים שכהנים

.‚ÌÈ¯·È‡Â ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿«¿ƒ≈ƒ¿≈»ƒ
ÔÈÏczLÓ ‡l‡ ,˙Ú„Ï Ô˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó ÔÈ‡ - ‰ÏÈla««¿»≈¿«¬ƒ»¿««∆»ƒ¿«¿ƒ
È¯‰L .d˙ÚLa ‰ÂˆÓ ‰·È·Á .ÌBia Ïk‰ ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«…«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»∆¬≈

È¯·È‡Â ÔÈ¯eÓ‡ ¯Ë˜‰,‰ÏÈla ÌÈ¯LkL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì ∆¿≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆¿≈ƒ««¿»
È‡ˆBÓÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔpÓÊa ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ»¿»≈

.˙aL«»

ãycew zegiyn zecewpã

oixg`n oi` ,dlila mixai`e oixeni` xihwdl xzeny t"r`"
."zrcl oze`

חלבים  שהקטר ומה המקדש, בבית עבודה אין בלילה
המזבח  על אותם שמעלים הוא הלילה כל כשרים ואיברים
הספיקו  כשלא ורק הלילה, כל מאליהם נקטרים והם

ביום. להקטירם
(48 dxrd 62 cenr b"i wlg y"ewl itÎlr)

.„ÌBia ‡l‡ ·¯˜ BÈ‡L ¯·c Ïk12ıÓw‰ ÔB‚k ,13 »»»∆≈»≈∆»«¿«…∆
˙¯Ëw‰Â ‰B·l‰Â14˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe15¯zÓ - ¿«¿»¿«¿…∆¿»«ƒ¿»À»

LÓM‰ ‡B·Ó ÌÚ Ô·È¯˜‰Ï16ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏk‡˙Ó Ì‰Â , ¿«¿ƒ»ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰ÏBÚ È¯·È‡k ‰ÏÈl‰ Ïk17. »««¿»¿≈¿≈»

ביום.12) מתיריו קרבו הקומץ,13)שלא הקטרת כלומר,
נקמצות, המזבח, גבי על הקריבות מהמנחות גדול חלק כי
לכהנים. נאכל והשאר המזבח, גבי על כולו הקומץ ומקטיר

הפנימי.14) המזבח על הקטורת הקטרת ראה 15)כלומר,
חינוך  (=מנחת כהנים זכרי מנחות כי שם י"ב פרק להלן
נשרפות  נדבה) מנחת או חוטא מנחת שהביא וכהן וחביתין

נקמצות. ואינן המזבח, גבי על קודם 16)כליל מועט זמן
לפני  ברובו האש שתצית שהות אין כי "אף השקיעה

המזבח". גבי על נקלטים והם זאת 17)השקיעה, ולמדו
את  ריבה העולה", תורת "זאת א) ו, (ויקרא שנאמר ממה
אברי  כמו הלילה כל ונשארים השקיעה קודם שמקריבן אלו
תמידין  מהלכות א פרק להלן למלך במשנה וראה העולה.
תמיד  לפני הייתה הקמיצה אם רק כי ג, הלכה סוף ומוספין
התמיד, לאחר הקומץ את להקטיר אפשר הערביים, בין של
לאחר  המזבח על לשורפם אין הנשרפות במנחות כן וכמו
לא  אם אבל התמיד, לפני בכלי נתקדשו אם אלא התמיד,
אחר  לעשותם אסור התמיד, לפני בכלי נתקדשו או נקמצו

התמיד.

.‰Á·f‰ ÌÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒp‰18‡l‡ ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ - «¿»ƒ«»ƒƒ«∆«≈¿≈ƒ∆»
LÈwÓ - ÌÎÈÓÏLÏe ÌÎÈkÒÏe :¯Ó‡pL ;ÌBia«∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿«¿≈∆«ƒ
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קנט zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - elqk f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÌBia ÌÈÎÒ Û‡ ,ÌBia ÌÈÓÏM ‰Ó :ÌÈÓÏLÏ ÌÈÎÒ¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ««¿»ƒ«
ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒp‰ Ï·‡19ÔÈLc˜˙Ó -20 ¬»«¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈla ÔÈ·¯˜e ‰ÏÈla21CÎÈÙÏ .22BÏ encÊ Ì‡ , ««¿»¿≈ƒ««¿»¿ƒ»ƒƒ¿«¿
Ô·È¯˜Óe ÔLÈc˜Ó - ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÌÈÎÒ¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»«¿ƒ»«¿ƒ»

‰ÏÈla23È¯·È‡k ,Ô‰a ˙ÏÒBt ¯ÁM‰ ˙BÏÚÂ . ««¿»«¬«««∆∆»∆¿≈¿≈
˙BÏBÚ‰24. »

הזבח.18) עם הזבח,19)שהביאם עם הקדישם שלא
עשרה  לאחר ונסכיו היום קרבנו להביא אדם יכול שהרי

שרת.20)ימים. בכלי נתינתם ידי דלא 21)על שכיוון
נסכים  שדווקא בלילה, להקריב יכול הזבח, בשחיטת קדשו
"לנסכיכם  שכתוב ממה נתרבו הזבח עם הבאים
בלילה, גם מתקדשין בלילה, שקריבין ומכיוון ולשלמיכם",
(=נסכים  ביום הקרב כל הכלל "זה יד. בתמורה אמרו שכן
הקרב  וכל ביום, אלא קדוש אינו זה) בכלל הזבח עם הבאים
בין  ביום בין קדוש עצמם) בפני הבאים (=נסכים בלילה

עצמם 22)בלילה. בפני הבאים שנסכים כיוון כלומר,
בלילה. וקריבים בלילה מקדישן 23)מתקדשים כלומר,

משום  והכל משנה) (כסף מיד ומקריבן בלילה לכתחילה
להחמיצנה. אין המצוה, לו שנזדמנה שמיד מצוה, זריזות
דאמרת  השתא פפא רב "אמר שם: בתמורה הדברים ומקור
נזדמנו  בלילה, אפילו קריבין עצמן בפני הבאים נסכים

ומקריבן". בלילה מקדישן בלילה בתמורה 24)נסכים
בהן  פוסלת השחר ועלות אהבה בר אדא רב "אמר שם:

הקריבן. ולא שהקדישן כאברין"

.Â‰ËÈÁLÏÂ ‰ÎÈÓÒÏ ¯Lk ÌBi‰ Ïk25‰˜ÈÏÓÏÂ26, »«»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»
¯Ë˜‰Ï27‰Lb‰Ï28‰Èf‰Ïe29‰Ùe˙ÏÂ ,30‰ˆÈÓ˜ÏÂ31 ¿∆¿≈¿«»»¿«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÙÒen‰ Ôa¯˜Ïe32¯ÈË˜‰Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . ¿»¿««»ƒ¿»««¿»»≈¿«¿ƒ
ÌÈ¯·È‡Â ÔÈ¯eÓ‡33- ÌBia B˙ÂˆnL ¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê . ≈ƒ¿≈»ƒ∆«¿»»»∆ƒ¿»«

Ïk ¯Lk - ‰ÏÈla B˙ÂˆnL ¯·„Â ,ÌBi‰ Ïk ¯Lk»≈»«¿»»∆ƒ¿»««¿»»≈»
.˙BˆÓÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯Ê ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÈl‰««¿»¿««ƒ≈¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿

יט,25) (ויקרא בשחיטה שנאמר ממה זאת למדו שם בגמרא
"וסמך  יג) ג, (שם ונאמר לילה, לאפוקי זבחכם", "ביום ו)

ביום. סמיכה אף ביום שחיטה מה מליקת 26)ושחט",
ממה  שם בגמרא כן נלמדו טו), א, ויקרא (ראה העוף
לאפוקי  - ישראל" בני את צוותו "ביום לח) ז, (שם שנאמר

שכתוב 27)לילה. ממה שם נלמד זה וגם הקומץ, הקטרת
צוותו". "ביום לגבי 28)(שם) הקריבות המנחות "כל כי

דרומית  קרן של חודה כנגד במערב הגשה טעונות המזבח
לתנופה  הגשה שהוקשה ממה שם בגמרא ונלמד מערבית",
מנחת  את האשה מיד הכהן ולקח כה) ה, (במדבר שנאמר
אף  ביום תנופה מה והקריב", והניף (=הגשה) הקנאות

ביום. פרים 29)הגשה דם והזיית הקרבנות דם זריקת
ממה  שם בגמרא נלמד זה וגם הפנימיות. וחטאות הנשרפים

צוותו". "ביום שם) (ויקרא עומר 30)שכתוב את שמניף
השלמים  של החזה את כן וכמו הסוטה, ומנחת התנופה
(שם  שכתוב ממה שם בגמרא ונלמד לכהן. שנותנה לפני
לילה. לאפוקי העומר", את הניפכם "ביום יב) כג,

"ביום 31) שכתוב ממה שם נלמד זה וגם המנחה, קמיצת
יום 32)צוותו". "דבר לז) (שם, שנאמר ממה שם נלמד

לילה. לאפוקי תורת 33)ביומו", "זאת ב) ו, (שם שנאמר
עד  הלילה כל המזבח על מוקדה על העולה היא העולה

כא.). (שם בו" תוקד המזבח ואש הבקר

.Ê‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ≈¬ƒ»¿«¿ƒ»∆»
˙¯L ÈÏkÓ ÔÈkÒa34ÔÈËÁBML ¯·c ÏÎa ËÁL Ì‡Â ; ¿«ƒƒ¿≈»≈¿ƒ»«¿»»»∆¬ƒ

‰˜ ÏL ˙ÈÓe¯˜a elÙ‡ ,ÔÈlÁ‰ Ba35ÔÈ¯Lk -36. «Àƒ¬ƒƒ¿ƒ∆»∆¿≈ƒ

גב 34) על אף דם אדם, דהווה "מידי אמרו יד: בסוטה
וכן  שרת. כלי שסכין הרי בהמה", בצוואר סכין דקדישתיה
בחולין  ואילו שרת". בכלי מקדשת "סכין עו: במנחות אמרו
אין  והרי קנה, של בקרומית קדשים לשחוט הכשירו ג.
צריך  שלכתחילה רבינו הוציא מזה עץ, של שרת כלי עושים

צריך. אינו ובדיעבד שרת (רש"י 35)כלי קנה" של "צלע
מן  שמשתייר מה "פירש קרם ערך ובערוך טו:), חולין

אותה". כשמתקנין שם:36)המחצלת מנחות תוספתא
שאין  מה שרת, וכלי כהן טעון שהקמיצה בקמיצה "חומר
של  בקרומית אפילו ושחיטה בכלי קמיצה בשחיטה, כן

קנה".

.Á‰Èf‰ È„kÓ ˙BÁt ÌÓcÓ ÏawL ÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ37- ¿»«¿»ƒ∆ƒ≈ƒ»»»ƒ¿≈«»»
Ìc‰ Ïk Ïa˜Ï Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ìc‰ Lc˜˙ ‡Ï38. …ƒ¿«≈«»¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈»«»

ÌÈÓÈq‰ ÊÁB‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk39Ô‡ÈˆBÓe B„Èa ≈«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ»
˜¯Ên‰ CB˙Ï ÔÈ„È¯e‰ ÌÚ40·¯ B‡ ÌÈL ËÁBLÂ , ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿≈¿«ƒ…

ÔÈkq‰ dÈa‚Óe .ÈÏka Blk Ìc‰ Ïa˜˙iL È„k ,ÌÈL¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«»À«¿ƒ«¿ƒ«««ƒ
ÔÓ ‡l‡ ‰ÈÏÚÓ Ìc‰ „¯È ‡lL È„k ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈∆…≈≈«»≈»∆»∆»ƒ

¯‡ev‰41˜¯Ên‰ ˙ÙOa BÁp˜Ó - ÔÈkÒaL Ì„Â .42. ««»¿»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ¿»

שני 37) בכלי אחת הזייה מכדי ופחות אחד, בכלי אחת,
בלבד  אחת הזייה כדי אפילו בו קיבל אם אבל ביחד, וערבן
וכמה  כמה הקרבנות על להזות צריך כי אף הדם, קידש
מנחות  התוספות לדעת אבל כדינו. וקרבן קרבן בכל הזיות
דם  שיקבל צריך כי שם, ורש"י ואם, המתחיל דיבור שם

הזיותיו. לכל שצריך מה וקרבן קרבן אף 38)בכל כלומר,
אלא  זה אין קידש, - אחת הזייה כדי רק דם קיבל אם כי
והוא  הדם. כל לקבל להתכוון צריך לכתחילה אבל בדיעבד,
שיקבל  צריך השוחט רב אמר יהודה רב "אמר כה. בזבחים
הפר  דם כל "ואת ז) ד, (שם שנאמר פר, של דמו כל את
עניין  תניהו וכו' לשיריים עניין אינו אם וכו', ישפך"

והוושט.39)לקבלה". אוויר 40)הקנה על כלומר,
בר  ירמיה רב אמר חסדא רב "אמר שם: בזבחים המזרק.
רש"י  ומפרש הכלי", לתוך וורידין שיתן צריך השוחט אבא:
של  אווירו על אלא אפשר, לא דהא דווקא לאו תוך האי
הוא  הרי הכלי "אוויר ההלכה בסוף להלן וראה כלי, תוך
נוזל  הדם שיהא צריך שחיטה שמתחילת "ודעתו ככלי",
רבותינו  דעת וכן השחיטה, גמר לא שעדיין אף הכלי, לתוך
שחיטה, היתר המתחיל דיבור ה. (מעילה התוספות בעלי
דיבור  עו: קמא ובבא ואי המתחיל דיבור קי. זבחים

העומד). כל יהודה 41)המתחיל רב "אמר כה. בזבחים
שנאמר  למעלה, סכין שיגביה צריך השוחט שמואל: אמר
אחר  ודבר הפר מדם ולא הפר", מדם וכו' "ולקח ה) (שם,

ייכנס 42)(=סכין). שלא מאחוריו המזרק בשפת "פירוש
סכין  "ודם שם: בזבחים והוא משנה). (כסף במזרק" דם
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א, (עזרא כדכתיב מזרק בשפת אביי אמר ליה, מקנח במאי
זהב  כפורי בשם נקראים שמזרקין כלומר, זהב", "כפורי י)

קינוח. שם על

.ËÈÏkk ‡e‰ È¯‰ ÈÏk‰ ¯ÈÂ‡43Ìc‰ Ïa˜Ó ‰È‰ .44 ¬ƒ«¿ƒ¬≈«¿ƒ»»¿«≈«»
¯ÈÂ‡Ï Ìc‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˜¯Ên‰ ÈÏeL e˙ÁÙÂ¿ƒ¿¬≈«ƒ¿»…∆∆«ƒ««»«¬ƒ

˜¯Ên‰45ÔÈ‡L ¯ÈÂ‡‰L ;Ìc‰ Lc˜˙ ‡Ï - ˙ÁÙp‰ «ƒ¿»«ƒ¿»…ƒ¿«≈«»∆»¬ƒ∆≈
ÁpÓk BÈ‡ - ÁeÏ BÙBÒ46. »«≈¿À»

ממש 43) הכלי לתוך הוורידין את שיכניס צורך אין כלומר,
הוא  אלא אפשרי), בלתי זה דבר (כי הדם מקבל שהוא בעת
ואם  הכלי. של התוך נגד הכלי, מן למעלה הוורידין מחזיק
כשהם  עוד הדם נתקדש שוליו) נפחתו (=כשלא לנוח סופו
בזבחים  ונפשטה איבעיא זה ודבר הכלי, מן למעלה באוויר

הכלי).44)כה: תוך נגד הכלי, מן (=למעלה הכלי באוויר
הגיע 45) אם אבל המזרק, דופני בתוך שהוא לאוויר כלומר,

אף  שוליו, נפחתו כן אחרי ורק הדפנות, אוויר לתוך הדם
הדם. נתקדש - המזרק לתחתית הדם הגיע שלא

היה 46) יוחנן מרבי אסי רבי מיניה "בעי שם: בזבחים
מהו? לאוויר דם הגיע שלא עד וזרק שוליו ונפחתו מקבל
דמי", כמונח לא או דמי כמונח לנוח סופו שאין אוויר
לאו  לנוח סופו שאין אוויר לומר תמצי "אם שם: ואמרינן
רבינו  דעת וידועה מאי"? לנוח שסופו אוויר דמי, כמונח

משנה. לחם ראה לומר" תמצי כ"אם מקום בכל שפוסק

.ÈÌLÏ Bz·LÁÓ ‰È‰zL „·BÚ‰ CÈ¯ˆ ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿∆«¬«¿¿≈
Á·f‰47ÂÈÏÚa ÌLÏe48˙Ïa˜ ˙ÚL·e ,‰ÁÈ·Ê ˙ÚLa «∆«¿≈¿»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿««»«

ÏÚ B˙˜È¯Ê ˙ÚL·e ,Ìc‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚL·e ,Ìc‰«»ƒ¿«»««»ƒ¿«¿ƒ»«
‰È‰zL - ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯O·e :¯Ó‡pL ;ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆¡«¿«∆««¿»»∆ƒ¿∆

˙B„B·Ú‰ Úa¯‡ ¯‡L ÌÚ ‰ÁÈ·Ê49ÂÈÓÏL ÌLÏ50. ¿ƒ»ƒ¿»«¿«»¬¿≈¿»»
˙Ba¯w‰ ¯‡L ÔÎÂ51¯‡L „·ÚÂ ËÁL Ì‡Â . ¿≈¿»«»¿»¿ƒ»«¿»«¿»

˙B„B·Ú52ÏÏk ·LÁ ‡ÏÂ Ì˙Ò53- ÌÈÓÏL·e ‰ÏBÚa ¬¿»¿…»«¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÚaÏ eÏÚÂ ,ÌÈ¯Lk Ô‰ È¯‰54. ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

וכו'.47) שלמים לשם שלמים עולה, לשם קרבן 48)עולה
וכו'. שמעון לשם שמעון של קרבן ראובן, לשם ראובן של
לשמן  שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב, בזבחים
הפסח  מן חוץ חובה לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים
היינו  לשמן", דש"שלא ב: (שם בגמרא ומשמע והחטאת".

משנה). (כסף בעלים בשינוי בין קדש בשינוי בין
הדם,49) קבלת העבודות: ג' שאר עם השחיטה כלומר,

עבודות. ארבע ביחד שהן הדם, וזריקת הדם הולכת
ממה 50) הזבח לשם שחיטה שצריך למדו ד.) (שם בגמרא

שתהא  קרבנו", שלמים זבח "ואם א) ד, (ויקרא שנאמר
תודת  זבח "ובשר שנאמר וממה שלמים. לשם זביחה
לשינוי  עניין" "תנהו עניין" אינו ב"אם למדו שלמיו"
הדם  וקבלת בעלים. לשם השחיטה שתהא שצריך בעלים,
(שם  שנאמר ממה (שם) למדו שלמים לשם שתהא שצריך
לשם  הדם קבלת שתהא השלמים" דם את "המקריב לג) ז,
"ואת  יז) ו, (במדבר הנזיר באיל שנאמר וממה שלמים,
לשם  עשייתו שתהא למדו שלמים" זבח יעשה האיל
לשינוי  עניין תנהו קדש לשינוי עניין אינו ואם שלמים,
לשם  שתהיינה הדם והולכת הדם קבלת (שם:) למדו בעלים

ממה  (שם.) למדו הזבח לשם שתהא הדם והולכת בעלים.
[וגו'] הכל את [וגו'] "והקריב יג) א, (ויקרא שנאמר
שצריך  וזריקה זבח. לשם שתהא שצריך הולכה זו המזבחה"
יד) ז, (שם שנאמר ממה שם למדו הזבח לשם שתהא
שלמים, לשם זריקה שתהא השלמים" דם את "הזורק
ד) (שם, שנאמר ממה (שם:) למדו בעלים לשם וזריקה

חברו. על ולא עליו עליו" לכפר לו בגמרא 51)"ונרצה
ולמנחה  לעולה התורה זאת לז) ז, (שם קרא "אמר ד:) (שם
הכתוב  הקישן השלמים, ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת
בעינן  בעלים שינוי בין קדש שינוי בין שלמים מה לשלמים,
בעינן  בעלים שינוי בין קדש שינוי בין כל אף לשמה,

וזריקתו.52)לשמה". הולכתו הדם , לא 53)קבלת
לשמן. שלא ולא הזבחים 54)לשמן "כל במשנה: ב. שם

לשם  לבעלים עלו שלא אלא כשרים לשמן שלא שנזבחו
אמרו  (שם:) ובגמרא והחטאת", הפסח מן חוץ חובה
לשם  לבעלים נמי עלו סתמא הא לשמן דשלא "טעמא
חובה, לשם לבעלים עלו הזבחים שבכל הרי חובה".
ויתכן  ושלמים. בעולה רק זאת כותב ורבינו בסתם, כשעבד
ופירוש  ושלמים. בעולה שאפילו לומר רבינו כוונת כי
בשלמים  נאמר זבח לשם שצריך הדבר שעיקר אף הדברים
לשם  לבעלים ועלו כשר, סתם עשה אם זאת ובכל ועולה,

משנה). (לחם קרבנות לשאר וחומר וקל חובה.

.‡ÈBz·LÁÓ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ55˙ËÈÁL ˙ÚLa56 ¿»ƒ∆ƒ¿∆«¬«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰ÏBÚ‰57ÌLÏe ,Á·f‰ ÌLÏ :ÌÈ¯·„ ‰ML ÌLÏ »»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«¿≈

B¯ÈË˜iLÂ ,‡e‰ Ce¯a ÌM‰Ï Á·f‰LÂ ,Á·Bf‰«≈«¿∆«∆«¿«≈»¿∆«¿ƒ
ÌÈM‡Ï58„·Ïa ÁÈ¯Ï B˙¯Ë˜‰LÂ ,59LÂ ,˙Á ‰Ê ÁÈ¯ »ƒƒ¿∆«¿»»¿≈«ƒ¿«¿∆≈«∆««

ÌM‰ ÈÙÏ Áe¯60¯Lk - Ì˙Ò ËÁL Ì‡Â .61BÓk , «ƒ¿≈«≈¿ƒ»«¿»»≈¿
‰È‰zL CÈ¯ˆ ÌL‡Â ˙‡hÁ ËÁBM‰Â .e¯‡aL∆≈«¿¿«≈«»¿»»»ƒ∆ƒ¿∆

.ÂÈÏÚ ‡aL ‡ËÁ‰ B˙B‡ ÌLÏ Bz·LÁÓ«¬«¿¿≈«≈¿∆»»»

העובד.55) בשעת 56)של ולא שחיטה בשעת דווקא
המתחיל 57)ההקטרה. דיבור שם (זבחים רש"י לדעת

שעולה  נראה רבינו מדברי אבל לשלמים. הדין הוא עולה)
זבח, לשם דברים: ארבעה אלא אין בשלמים ואילו דווקא.
ולניחוח  לריח אבל לאישים. ושיקטירו להשם, זובח, לשם
ראה  לשם, בהקרבה המדברים בפסוקים בשלמים נאמרו לא

גֿט. ג, על 58)ויקרא אותו שיקטירו שיחשוב כלומר,
לאכילה. צלי לעשותו ולא אברים 59)האש, יצלה ושלא

אז  כי המערכה, על אותן יעלה כך ואחר למערכה מחוץ
ריח. בהם אין ניחוח,60)שוב לשונו: וזה בגמרא שם

העולם. והיה שאמר מי לשם לה', רוח הנחת לשם
מה 61) כל על מוסב זה כי נראה הדברים מפשטות

מששת  אחד בכל הפכית בכוונה שחט אם כן ואם שלמעלה,
הרי  כי ייתכן, לא וזה כשרה. שחיטתו אין - הנ"ל הדברים
מנה  לא א) (הלכה המוקדשין פסולי מהלכות י"ב בפרק
ושלא  זבח לשם שלא שחט אם אלא מחשבה בפסול רבינו
פגם  שום אין הדברים ארבעת יתר שבכל הרי זובח, לשם

משנה. לחם ועיין להיפך, חשב אם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מקום 1) ואם כהונה, מצות ואילך שמקבלה בו יבאר

הזבחים. בכל שוה הדם וקבלת השחיטה
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.‡e¯‡a ¯·k2,ÌÈ¯Êa ‰¯Lk ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁML ¿»≈«¿∆¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ
- ÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ .‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â Ìc‰ ˙ÏawÓeƒ«»««»¿≈«ƒ¿«¿À»¿»«¿»ƒ

˙¯L ÈÏÎa ÔÓc Ïea˜3Ô‰k „Èa4ÌB˜Ó Ï·‡ ; ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«…≈¬»¿
ÔlÎa ‰ÂL BÈ‡ ÔÓc Ïea˜ ÌB˜Óe Ô˙ËÈÁL5. ¿ƒ»»¿ƒ»»≈»∆¿À»

ו.2) הלכה המקדש ביאת מהלכות שנאמר 3)בפ"ט
ויזבחו  עולות "ויעלו הֿו) כד, (שמות בסיני ושלמים בעולה
וישם  הדם חצי משה ויקח פרים. לה' שלמים זבחים
צריך  בשלמים ואם פב:) ומנחות צז: זבחים (ראה באגנות"
ובספרא  שם). במנחות (רש"י קדשים לשאר קלֿוחומר כלי
"ולקח, אמרו: ה) הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא
לקיחה  מה לקיחה, להלן ונאמרה לקיחה, כאן נאמר
מפרש  שם ובמלבי"ם בכלי" כאן אף בכלי, להלן האמורה
שבחטאת  ושלמים, מעולה חטאת ללמוד היא הכוונה כי
נאמר  ושלמים ובעולה הכהן", "ולקח כה): ד, (ויקרא נאמר
ושלמים  עולה של קיחה מה משה", "ויקח שם): (שמות
בקריתֿספר  גם (וראה בכלי חטאת של קיחה אף בכלי,
(ויקרא  שנאמר מחטאת, מז:) (בזבחים נלמד ואשם כאן).
כלי, טעונה חטאת "מה הוא", האשם כחטאת "כי יג) יד,

כלי". טעונה אשם המקדש 4)אף ביאת בהלכות הוא כן
בני  "והקריבו ה) א, (שם שנאמר ממה כן ולמדו שם.

לב.). (זבחים כהונה מצות ואילך מקבלה ראה 5)אהרן",
ב. הלכה להלן

.·ÔÈ‡Â Ô˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ÌÈL„˜ ÈL„˜ ?„ˆÈk≈«»¿≈»»ƒ≈¬ƒ»¿≈
ÔBÙˆa ‡l‡ ÔÓc ˙‡ ÔÈÏa˜Ó6ÌB˜n‰ ÏÎa ,ÁaÊn‰ ¿«¿ƒ∆»»∆»ƒ¿«ƒ¿≈«¿»«»

‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a ÂÈ˙BÏe·‚ e¯‡aL7ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â . ∆≈«¿¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆¿»»ƒ«ƒ
‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÔÓc Ïea˜Â Ô˙ËÈÁL -8. ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»»ƒ»¬»»

ג.6) הלכה להלן וראה ומז: מז. מהלכות 7)זבחים בפ"ה
טז. הלכה הבחירה "קדשים 8)בית במשנה: נה. זבחים

הלכה  פ"ד למעלה וראה בעזרה". מקום בכל שחיטתן קלים,
לתוך  נוזל הדם שיהא צריך שחיטה תחילת עם מיד כי ח,
דמן  קיבול גם בעזרה, מקום בכל ששחיטה ומכיון הכלי,

ג. הלכה סוף להלן וראה כן.

.‚?ÔBÙva ‡l‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L ÔÈpÓe9 ƒ«ƒ∆≈¬ƒ»¿≈»»ƒ∆»«»
ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ B˙‡ ËÁLÂ :‰ÏBÚa ¯Ó‡ È¯‰L∆¬≈∆¡«¿»¿»«…«∆∆«ƒ¿≈«

‰Ùˆ10ËÁMz ¯L‡ ÌB˜Óa :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙‡hÁ·e , »…»¿«»≈ƒ¿¬∆ƒ»≈
˙‡hÁ‰ ËÁMz ‰ÏÚ‰11ÌLÎe ;12˙‡¯˜ ˙‡hÁ‰L »…»ƒ»≈««»¿≈∆««»ƒ¿≈

ÌÈL„˜ L„˜13ÌÈL„˜ L„˜ ˙‡¯˜ ‰ÏBÚ‰ Ck ,14. …∆»»ƒ»»»ƒ¿≈…∆»»ƒ
¯ÓB‡ ‡e‰ ÌL‡·e15‰ÏÚ‰ ˙‡ eËÁLÈ ¯L‡ ÌB˜Óa : ¿»»≈ƒ¿¬∆ƒ¿¬∆»…»

¯eaˆ ÈÓÏLÂ .ÌL‡‰ ˙‡ eËÁLÈ16,˙‡hÁÏ eLw‰ ƒ¿¬∆»»»¿«¿≈ƒÀ¿¿«»
ÈLe ˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚ ¯ÈÚO Ì˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ∆¿ƒƒƒ∆»¿«»¿≈

ÌÈÓÏL Á·ÊÏ ‰L Èa ÌÈO·Î17ÈL„˜ Ô‰ CÎÈÙÏ ; ¿»ƒ¿≈»»¿∆«¿»ƒ¿ƒ»≈»¿≈
ÌB˜Óe .d˙ËÈÁL ÌB˜Óa ÔÈËÁLÂ ,˙‡hÁk ÌÈL„»̃»ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ»»¿

‰Ïaw‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰ËÈÁL18. ¿ƒ»¿««»»

מח.9) צאן 10)זבחים בן "אשכחן אמרו: שם ובגמרא
מן  "ואם י א, שם שנאמר בצאן, נאמר הנ"ל הפסוק (שהרי
בקר  בן לעולה"), העזים מן או הכבשים מן קרבנו, הצאן
ענין  על מוסיף וי"ו הצאן", מן "ואם קרא אמר לן, מנא

לפני  שם, בויקרא שנאמר בקר, (=בן עליון וילמד ראשון,
הצאן)". (=מן התחתון מן מח:11)כן) עיין 12)שם

וכו'13)כסףֿמשנה. החטאת תורת "זאת שם: בויקרא
הוא". קדשים "העולה 14)קודש במשנה: נג: בזבחים

שהיא  בתורה כתוב שלא ואףֿעלֿפי וכו'". קדשים קדשי
שווה  שהיא לפי ואשם, מחטאת למדוה - קדשים, קדשי
פ"ה  זבחים המשנה (פירוש דמה ובקיבול בשחיטתה להם
קדשי  לך ואין לגבוה, כולה היא שהרי ועוד, א). משנה

שם). (רש"י כזה נד:15)קדשים זבחים במשנה ראה
ד.16) הלכה פ"א למעלה ראה עצרת, כבשי שם 17)הם

בצפון  שחיטתן וכו' ואשמות ציבור שלמי "זבחי במשנה:
נה.) (שם ובגמרא וכו'". בצפון שרת בכלי דמן וקיבול
קמיה  חנן רב בר רבה דתני צפון, דבעי לן "מנא אמרו:
בצפון  חטאת מה לחטאת, אחד עזים שעיר ועשיתם דרבא,
למדה  מהיכן חטאת וכי רבא, ליה אמר ציבור. שלמי אף
אלא  בהיקש? ומלמד חוזר מהיקש, הלמד דבר מעולה,
זבחי  ועל עולותיכם על כהנא, דרב בריה מרי רב מדתני
זבחי  אף קדשים, קדשי עולה מה י) י, (במדבר שלמיכם
שלמי  זבחי אף בצפון, עולה מה קדשים. קדשי ציבור שלמי
ראה  שנדחתה, הדרשה את הביא ורבינו בצפון". ציבור

ולחםֿמשנה. תחילת 18)בכסףֿמשנה עם מיד כי
נוזל  שיהיה כלומר, הכלי. לתוך הדם לקבל צריך השחיטה
השחיטה  מקום כן, ואם ח), הלכה פ"ד (למעלה מיד בכלי

ב. הלכה למעלה עוד וראה הקבלה. מקום הוא

.„,‰¯ÊÚ‰ ÏÎa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÌÈËÁBML ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»»¬»»
?ÏÎÈ‰‰ È¯BÁ‡ elÙ‡19:ÌÈÓÏLa ¯Ó‡ È¯‰L ¬ƒ¬≈«≈»∆¬≈∆¡«ƒ¿»ƒ

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t BËÁLe20,˙BÁe¯‰ Ïk ¯ÈLÎ‰Ï - ¿»∆«…∆≈¿«¿ƒ»»
ÌÈL„w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Áe¯ Ì‰Ï „ÁÈ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ≈»∆«¿«ƒƒ¿»«√»ƒ

ÌÈ¯Lk - ÏÎÈ‰a ÌËÁL Ì‡Â .ÌÈl˜21Ì‡ Ï·‡ . «ƒ¿ƒ¿»»«≈»¿≈ƒ¬»ƒ
˙Bbb‰ ÔÈ‡L ;ÔÈÏeÒt - ÏÎÈ‰ ÏL Bb‚a ÔËÁL¿»»¿«∆≈»¿ƒ∆≈««

‰¯ÊÚ‰ Ú˜¯˜a ‡l‡ ,ÏÏk ‰ËÈÁLÏ ˙BÈe‡¯22. ¿ƒ¿ƒ»¿»∆»¿«¿«»¬»»

קטן 19) לול רב, אמר יהודה רב בר רמי "דאמר נה: בזבחים
להכשיר  כדי אמות, שמונה גבוה הכפורת בית אחורי היה
קלים", קדשים ולשחיטת קדשים קדשי לאכילת העזרה את
אומר  יהודה ברבי יוסי רבי היה "וכן פ"ז: זבחים ובתוספתא
מן  גבוהין למערב פתוחין החליפות בבית היו פספסין שני
קדשים  קדשי לאכילת כשרה עזרה שתהא אמות ת' הארץ
שנאמר  הכפורת, אחורי אפילו קלים קדשים ולשחיטת
ד"ה  שם בתוספות ועיין וגו'". מועד אהל פתח ושחטו
להלן  (ראה מועד אהל פתח רואה אינו הלא שהקשו שנים,
גרע  לא הקדשים, קודש שרואה שמה ותירצו, ה). הלכה

ההיכל. פתח (הר 20)מרואה שם בתוספתא למדו כן
בכסףֿמשנה). וראה ח.21)המוריה, ומנחות סג. בזבחים

(שם) שנאמר כשרים, בהיכל ששחטן שלמים יוחנן ר' "אמר
העיקר", מן חמור טפל יהא ולא מועד, אהל פתח ושחטו

עצמו. בהיכל כלֿשכן כשר, ההיכל בפתח כן 22)שאם
כל  לשחיטת ראוי אינו היכל של שגגו קז: בזבחים הוא

זבח.

.‰ÌÈÓÏL23ÏÎÈ‰‰ ˙B˙Ï„ eÁ˙tiL Ì„˜ ÔËÁML ¿»ƒ∆¿»»…∆∆ƒ»¿«¿«≈»
.Áe˙tL ÔÓÊa - „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t :¯Ó‡pL ;ÔÈÏeÒt -¿ƒ∆∆¡«∆«…∆≈ƒ¿«∆»«
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˙BÙ‚eÓ ÂÈ˙B˙Ï„ eÈ‰ elÙ‡24ÏeÚk ‰Ê È¯‰ -25Ï·‡ . ¬ƒ»«¿»»¬≈∆¿»¬»
dÈ‡ ÂÈÏÚL ˙Î¯t‰26˙ÏÒBt27. «»…∆∆»»≈»∆∆

אלא 23) אינו זה שדין סא.), (שם רש"י וכדעת נה: זבחים
בשאר  ולא מועד", אהל "פתח בהם שכתוב בשלמים
שוחט  היה "לא ז: משנה פ"ג בתמיד שאמרו ומה קרבנות.
אלא  זה אין שנפתח", הגדול שער קול ששומע עד השוחט
אמר, מר ד"ה צה. מנחות בתוספות ראה לעכב. ולא למצוה,

שם. בתמיד טוב' יום נעולות 24)וב'תוספות ולא סגורות
כנעול 25)במנעול. מוגף "פשיטא שם: בזבחים הוא כן

כלי 26)דמי". מהלכות פ"ז כמבואר ההיכל, פתח על
שמח). (אור יז הלכה בעיא 27)המקדש בזבחים שם

נעשה  אין עצמו הוא זירא ר' אמר מאי, "וילון שנפשטא:
הוילון  שעשו שם, ותוס' רש"י ופירשו פתוח", כפתח אלא

שחיטה. בשעת בהיכל יסתכלו שלא צניעות, לשם

.ÂÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÏL ÔÈa ,ÌÈÓÏM‰Â ÌL‡‰Â ‰ÏBÚ‰»»¿»»»¿«¿»ƒ≈∆»ƒ≈∆
‰ÂL ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ÔzLÏL Ìc ˙˜È¯Ê ,¯eaˆ28 ƒ¿ƒ««¿»¿»««≈«ƒ¿≈«»»

ÌÏBÚÏ29Ìc‰ Ô‰k‰ Á˜BlLk ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ . ¿»¿≈«∆¿∆≈««…≈«»
˜¯Êna epnÓ ˜¯BÊÂ ,˜¯Êna30ÈzL ÏÚ ˙B˜È¯Ê ÈzL «ƒ¿»¿≈ƒ∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ«¿≈

ÁaÊn‰ ˙BiÂÊ31ÔBÒÎÏ‡a32‰hÓÏe ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ33: »ƒ«ƒ¿≈««¬«¿≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿«»
˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜ ÏÚÂ ˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜ ÏÚ34. «∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«∆∆«¬»ƒ¿ƒ

ÛÈwÓ Ìc‰ ‰È‰iL Ô¯w‰ ÏÚ Ìc‰ ˜¯ÊiLk Ôek˙Óeƒ¿«≈¿∆ƒ¿…«»««∆∆∆ƒ¿∆«»«ƒ
Ì"b ÔÈÓk ˙BiÂf‰ ÏÚ35ÈzL ÏL Ìc‰ ‡ˆniL È„k , ««»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»≈«»∆¿≈

‰ÏBÚa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .ÁaÊn‰ ÈÏ˙k ‰Úa¯‡ ÏÚ ˙BzÓ«»««¿»»»¿≈«ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«¿»
'·È·Ò' ÌÈÓÏL·e36ÌL‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .37Ìc‰ È¯ÈLe . ƒ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»¿»≈«»
ÔÈÎtL38„BÒÈ‰ ÏÚ39ÈÓB¯c‰40. ƒ¿»ƒ««¿«¿ƒ

ציבור 28) שלמי (לענין נד: (בעולה) נג: בזבחים הוא כן
מתנות  שתי טעון "ודמן יחיד): שלמי (לעניו ונה. ואשמות),

ארבע". ועוד.29)שהן וויניציאה (ר"מ) רומי בדפוסי כן
לעולה. החדשים: כי 30)בדפוסים ט, הלכה להלן ראה

אלא  באצבעו דם הזיית שטעון קרבן הקרבנות בכל "אין
בלבד". וכתנאֿקמא 31)חטאת כשמואל נג: זבחים

משנה). (כסף שם הקרנות 32)בברייתא שתי כלומר,
צפונית, מזרחית קרן היינו באלכסון, זו מול זו תהיינה
"שתי  שיהיו כדי דרומית, מערבית קרן באלכסון וכנגדה

ארבע". שהן "עולת 33)מתנות א: משנה פ"א בקנים
"אל  כה) – יח ד, (ויקרא שנאמר משום למטה", דמה בהמה
שיש  במקום למטה עולה שדם הרי העולה", מזבח יסוד
למטה, שהם והשלמים האשם כגון קרבנות ושאר יסוד,
יט) ו, (שם בהמה בחטאת שנאמר ממה י:) (זבחים למדו
של  דמו ואין למעלה, דמה "אותה" אותה", המחטא "הכהן

שם). לקנים הרא"ש בפי' (ראה למעלה בתמיד 34)אחר
מזרחה  ונותן צפונית מזרחית לקרן לו "בא א: משנה פ"ד
יומא  וראה דרומה". מערבה ונותן דרומית מערבית צפונה,
בקרן  ולא הנ"ל, הקרנות בשתי נותן היה כך משום כי טו:
שעולה  משום מערבית, צפונית ובקרן מזרחית דרומית
(ראה  יסוד לה היה לא מזרחית דרומית וקרן יסוד, טעונה
פינות  ש"כל ומפני י). הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ב
בקרן  לזרוק הקדימו ימין" דרך אלא יהו לא פונה, שאתה
את  להקיף כשמתחיל תחילה פוגש שבה צפונית מזרחית

(יומא  דרומית מערבית בקרן נותן ואח"כ מימין, המזבח
(רש"י 35)שם). שלנו פשוטה ככף עשויה יונית, אות
אהרן 36)שם). בני "וזרקו יא) א, (שם נאמר בעולה

(שם  בשלמים נאמר וכן סביב", המזבח על דמו את הכהנים
סביב". המזבח על הדם את הכהנים אהרן בני וזרקו ב) ג,

את 37) ישחטו אשר "במקום ב) ז, (שם סביב בו שנאמר
סביב", המזבח על יזרוק דמו ואת האשם, את ישחטו העולה
זריקה  יזרקנו "יכול שם: בזבחים בברייתא התנאֿקמא ואמר

יכול סביב, אי סביב. תלמודֿלומר כחוט,אחת, יקיפנו
שהן  מתנות שתי גמא, כמין כיצד, הא וזרקו. תלמודֿלומר

אלא 38)ארבע". נזכרה לא ליסוד, שיריים שפיכת
שאר  נא.) (זבחים ולמדו לד), ל, כה, יח, ד, (שם בחטאות
מזבח  יסוד "אל כה) (שם, שנאמר מחטאת, הקרבנות
כלומר, עולה", של למזבח יסוד "תן (שם) ודרשו העולה",
עולה, של מזבחה להלכות יסוד שיריים, שפיכת תורת "תן
שפיכת  עליו הניתנין דמים ובכל בעולה, טעון המזבח שיהא
לז. בזבחים עוד וראה שם) (רש"י היסוד" אל  שיריים

נב.).39) (שם היסוד" גג "על אחרים: שם 40)בספרים
שכשם  פנימיות, מחטאות כן למדו בגמרא ושם במשנה. נג.
מערבי  ליסוד דהיינו לו, בסמוך שופך פנימיות שבחטאות
קרבנות  בשאר כן כמו מבפנים, כשיוצא תחילה פוגע שבו
יסוד  והיינו מהכבש, כשיורד תחילה בה שפוגע לקרן שופך
דרומית  לקרן שהכוונה י, הלכה פ"ז להלן וראה דרומי.

מערבית.

.Ê˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ‰41˙BzÓ Úa¯‡ ÔeÚË ÔÓc - ««»«∆¡»»»»«¿««»
˙B¯˜ Úa¯‡ ÏÚ42ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰43ÁaÊÓ ÈˆÁÓ ««¿««¿«ƒ¿≈««ƒ≈¬ƒƒ¿≈«

‰ÏÚÓÏe44ÁaÊn‰ ˙¯˜ ÏÚ :da ¯Ó‡pL ÈÙÏ ,45. ¿«¿»¿ƒ∆∆¡«»««¿…«ƒ¿≈«
,˜¯Êna Ìc‰ Ô‰k‰ Á˜BlLk ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«∆¿∆≈««…≈«»«ƒ¿»
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ Ï·BËÂ ,ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓƒ≈∆«ƒ¿≈«¿≈∆¿»«¿»ƒ

Ìca Ï„ebÏ ‰ÎeÓq‰46BÚaˆ‡a CÓBÒÂ ,47‰ÏB„b‰ «¿»«»«»¿≈¿∆¿»«¿»
‡hÁÓe Ô‡kÓ Ï„eb·e Ô‡kÓ48ÈÂÏL dcÁ „‚k „¯B ƒ»«»ƒ»¿«≈¿≈¿∆∆À»∆

BÚaˆ‡aL Ìc‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú Ô¯˜49‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ . ∆∆«∆ƒ¿∆»«»∆¿∆¿»¿≈∆
Ô¯˜Â Ô¯˜ ÏÎa50˙Á‡ ‰n‡k Ô¯wÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â . ¿»∆∆»∆∆¿ƒ»«»«∆∆¿«»««

¯tk - Ô‡kÓ B‡ Ô‡kÓ51. ƒ»ƒ»ƒ≈

דין 41) יא הלכות להלן וראה טז. הלכה פ"א למעלה ראה
הנשרפות. נב:42)חטאות שם מזבח 43)משנה שהוא

החטאת  מדם הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר העולה,
העולה". מזבח קרנות על ונתן פ"א 44)באצבעו קנים

למעלן  בהמה וחטאת למטן נעשית העוף "חטאת א: משנה
"דמים  נג.) (זבחים ובברייתא פסול", וכו' שינה ואם וכו'
ניתנין  התחתונים ולמעלה, הסקרא מחוט ניתנין העליונים
שמעון  ב"ר אלעזר רבי רבי. דברי ולמטן, הסקרא מחוט
ופסק  קרן", של גופה על וכו' בהמה בחטאת וכו' אומר
משנה). (כסף שמעון ב"ר אלעזר כר' ולא כרבי, רבינו

והיינו 45) העולה". מזבח "קרנות נאמר הנאכלות, בחטאות
למעלה. ראה הסקרא, מחוט זבחים 46)למעלה ברייתא

המיומנת  ימין) יד (=של הימנית באצבעו "וטובל נג.
דחובה  (דבורא ויקרא ובספרא שבמזרק". הדם מן שבימין,
(ויקרא  כאן "נאמר בגזירהֿשוה כן למדן ח) הלכה ג פרשה
טז) יד, שם – (במצורע להלן ונאמר "אצבעו", שם)
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מפורש  (שכן הימנית להלן, האמורה אצבעו מה "אצבעו",
- הימנית כאן, האמורה אצבעו אף שבימין, המיומנת שם)

שבימין". בגודלו 47)המיומנת "וחומר בברייתא: שם
היתה  רבינו ולפני מלמטה". קטנה ובאצבעו מלמעלה
ב'שיטה  שהובאה שם, אחרים כבספרים שם הנוסחא
"נותן  (19 448 (עמ' פ"ו זבחים ובתוספתא שם. מקובצת'
מכן  גודל "נותן שם: גרס ורבינו מכן", וגדולה מכן גדול
אצבע  היינו (ו"גדולה" שם). ראשונית (תוספת מכן" וגדולה

שבאצבעות). הגדולה שהיא חטאת 48)אמה (דם) "זריקת
שם). (רש"י אותה" המחטא הכהן כמו חיטוי, קרויה

וכו'49) "ולקח כה) ד, (שם שנאמר משום בברייתא. שם
(ראה  באצבעו שלקח מה כל שיתן מזה שנשמע ונתן",

ספר). שם.50)בקרית שם,51)ברייתא זבחים בגמרא
דמים  כי האומר דרבי, (אליבא האמוראים בזה נחלקו
בהתחלת  ראה ולמעלה, הסקרא מחוט ניתנים העליונים
וחד  אילך, ואמה אילך אמה נותן אמר חד כאן), ההלכה
אף  כי שם ואמרו קרן, של חודו כנגד ויורד מחטא אמר
בדיעבד, אלא אינו אילך", ואמה אילך אמה "נותן הסובר
וראה  כמותו, רבינו ופסק בחודה, מצוה לכתחילה אבל

בכסףֿמשנה.

.ÁÔ¯˜Â Ô¯˜ Ïk ÏÚ BÚaˆ‡ ÏaËÏ CÈ¯ˆÂ52. ¿»ƒƒ¿…∆¿»«»∆∆»∆∆
˙ÙOa BÚaˆ‡ Áp˜Ó - Ô¯w‰ ÏÚ ‰È˙p‰ ¯ÓBbLÎe¿∆≈«¿ƒ»««∆∆¿«≈«∆¿»ƒ¿«

˜¯Ên‰53Ìc‰ È¯ÈML ;‰iL ÌÚt Ï·BË Ck ¯Á‡Â , «ƒ¿»¿««»≈««¿ƒ»∆¿»≈«»
˙¯Á‡ Ô¯˜ ÏÚ Ô‰Ó ÔzÏ ÔÈÏeÒt BÚaˆ‡aL54. ∆¿∆¿»¿ƒƒ≈≈∆«∆∆«∆∆

"וטבל 52) ח): הלכה ג פרשה דחובה דבורא (ויקרא בספרא
ז: ומנחות צג: זבחים וראה טבילה", הזייה כל על והזה,

שם. אמר 53)וברש"י מקנח. במה "אצבעו שם: זבחים
וראה  זהב". כפורי י) א, (עזרא כדכתיב מזרק, בשפת אביי,

ח. הלכה פ"ד שיריים 54)למעלה אלעזר, רבי "אמר שם:
פסולין". שבאצבעו

.ËÌc ˙Èf‰ ÔeÚhL Ôa¯˜ ˙Ba¯w‰ ÏÎa ÔÈ‡≈¿»«»¿»»¿»∆»«»«»
„·Ïa ˙‡hÁ ‡l‡ BÚaˆ‡a55Ï·ËÂ :da ¯Ó‡pL , ¿∆¿»∆»«»ƒ¿«∆∆¡«»¿»«

Ìca BÚaˆ‡56,‰ÏÈ·Ë È„k Ìc ÌL ‰È‰iL CÈ¯ˆÂ . ∆¿»«»¿»ƒ∆ƒ¿∆»»¿≈¿ƒ»
ÌcÓ BÚaˆ‡ ‚tÒiL ‡Ï57. …∆¿«≈∆¿»ƒ»

ו.55) הלכה למעלה ראה במזרק, זורק הקרבנות שאר אבל
את 56) הכהן "וטבל שנאמר הפסוק, לשון רבינו קיצר

בחטאת  אבל הפנימית, בחטאת זה ופסק בדם". אצבעו
החטאת  מדם הכהן "ולקח כה): (שם, נאמר החיצונה,
שאינה  אלא אצבע, טבילת ישנה בה ואף ונתן", באצבעו

למלך). (משנה יד. בזבחים כמפורש כלומר,57)מפגלת
הזייה  כדי בכלי יקבל הדם קבלת שבעת שצריך למה נוסף
יהיה  ההזיה שבעת צורך יש – ח) הלכה פ"ד למעלה (ראה
כדי  כשיעור קיבל הדם קבלת בעת ואם טבילה, כדי דם שם
כלים. לכמה אחרֿכך הדם את לחלק רשאי אינו הזיה,
לטבול  שיוכל דם כמות בכלי שיהיה הוא הזיה, כדי ושיעור
אצבעו  לקנח שיוכל כמות רק שם שיהיה ולא אצבעו,
מ:) (בזבחים זה דבר ולמדו למלך). (משנה הכלי בדפנות

מספג". "ולא – "וטבל" (שם) שנאמר ממה

.È?ÏÈÁ˙Ó ‡e‰ ÔÈpÓe58L·ka ‰ÏBÚ59‰BÙe ƒ«ƒ«¿ƒ∆«∆∆∆

BÈÓÈÏ60··Bq‰ ÏÚ Cl‰Óe61˙ÈÓB¯c Ô¯˜a Ô˙BÂ ƒƒ¿«≈««≈¿≈¿∆∆¿ƒ
‰ÎeÓq‰ ‰iM‰ Ô¯wa Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿««»«∆∆«¿ƒ»«¿»
Ô¯˜a Ck ¯Á‡Â ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ ‡È‰L ,dÏ»∆ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»¿∆∆
,˙È·¯ÚÓ ˙ÈBÙˆ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿»»∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ
˙È·¯ÚÓ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÚÈ·¯ Ô¯˜a Ck ¯Á‡Â¿««»¿∆∆¿ƒƒ«¿»»∆ƒ«¬»ƒ
da ÌÈÏL‰L Ô¯w‰ d˙B‡ „BÒÈ ÏÚÂ .˙ÈÓB¯c¿ƒ¿«¿»«∆∆∆ƒ¿ƒ»
Ïk ˙‡Â :¯Ó‡pL ;Ìc‰ È¯ÈL CÙBL ‡e‰ ˙Bzn‰««»≈¿»≈«»∆∆¡«¿≈»

‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ Ï‡ CtLÈ Ìc‰62„BÒÈ ‰Ê - «»ƒ¿…∆¿ƒ¿«»…»∆¿
ÈÓB¯c63. ¿ƒ

נג.).58) בזבחים (משנה ראשונה מזה קרן איזה על כלומר,
כי 59) יג, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ב למעלה ראה

בפ"א  עוד שם וראה מזבח, של לדרומו בנוי היה הכבש
יז. שאתה 60)הלכה פינות "כל כי מזרח. לצד שהוא

יז) מג, (יחזקאל שנאמר ימין, דרך אלא יהו לא פונה,
סב:). (זבחים קדים" פונות למעלה 61)ומעלותיהו ראה

ז. הלכה אל 62)שם ישפוך דמה כל "ואת מוגה: בספר
נכון, וכן יחיד, בחטאת ל ד, בויקרא והוא המזבח". יסוד
ושם  הפנימיות, בחטאות הוא שלנו שבספרים הפסוק שהרי
(כסף  יא הלכה להלן ראה מערבי, ליסוד השיריים שפך הוא
מזבח  יסוד אל ישפוך דמו "ואת הגיה המוריה ובהר משנה).
נשיא. בחטאת קודם, שם הנאמר כה), (שם, העולה"

מזבח,63) יסוד אל "ת"ר, שם: ובגמ' שם. זבחים במשנה
העולה  (ממזבח הכבש" מן ירידתו ילמד וכו' דרומי יסוד זה
הנשרפות  (בחטאות ההיכל מן ליציאתו הנאכלות) בחטאות
בסמוך  ההיכל מן יציאתו מה הזהב), מזבח על הדם שמזין
העולה  מזבח של המערבי יסוד על הדם את (ששופך לו
הלכה  להלן ראה ההיכל, מן בצאתו תחילה בו פוגע שהוא

דרומי). יסוד (שהוא לו בסמוך הכבש מן ירידתו אף יא),

.‡È˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk64ÌÈÙÏ ÒÎ ÌÓc - »««»«ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰Ï65‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k ÌL epnÓ ÔÈfÓe66. «≈»«ƒƒ∆»«¬∆¿…»«»

ÁaÊÓ ÏL È·¯Ún‰ „BÒÈ ÏÚ ÔÎÙBL Ìc‰ È¯ÈLe¿»≈«»¿»«¿««¬»ƒ∆ƒ¿≈«
ÔBˆÈÁ‰67z Ba Ú‚Bt ‡e‰L ,.ÏÎÈ‰‰ ÔÓ B˙‡ˆa ‰lÁ «ƒ∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ«≈»

גדול 64) כהן של ופרו משיח כהן פר ליחיד: שתים שהן
ושעיר  עבודהֿזרה שעירי לציבור: ושלש הכיפורים, ביום
העלם  ופר המשתלח), שעיר של (זוגו הפנימי הכיפורים יום

טז. הלכה פ"א למעלה ראה ציבור, של ראה 65)דבר

ה. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"א ראה 66)למעלה
יג. והלכה יב הלכה ולמדו 67)להלן מז: זבחים משנה

מזבח  יסוד "אל יח) (שם, שנאמר ממה נא.) (שם בגמרא כן
פוגע  הוא מערב ובצד מועד", אהל פתח אשר העולה
פתח  "אשר נאמר לא הפנימיות, בחטאות ואילו תחילה.
פוגע  הוא שבו דרומי, ליסוד שופך הוא ושם מועד", אהל

י). הלכה (למעלה תחלה

.·È¯t ?Ì‰Ó ‰fÓ ‰nÎÂ ?ÔÓcÓ ÔÈfÓ ÔÎÈ‰Â68 ¿≈»«ƒƒ»»¿«»«∆≈∆«
¯ÈÚOÂ69ÔeÚË Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ìc - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¿»ƒ∆«ƒƒ«»∆»≈∆»

ÌÈca‰ ÔÈa ÏÚ ˙BÈf‰ ‰BÓL70.˙Î¯t‰ ÏÚ ‰BÓLe ¿∆«»«≈««ƒ¿∆««»…∆
Úa¯‡ Ì‰ÈMÓ ‰fÓe ,¯ÈÚO‰Â ¯t‰ Ìc ·¯ÚÓe¿»≈««»¿«»ƒ«∆ƒ¿≈∆«¿«
Ú·LÂ ,ÏÎÈ‰aL ·‰f‰ ÁaÊÓ ˙B¯˜ Úa¯‡ ÏÚ ˙B‡f‰«»««¿««¿ƒ¿««»»∆«≈»¿∆«
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‰Ê ÁaÊÓ ÏL BÚˆÓ‡ ÏÚ ˙BÈf‰71¯‡a˙iL BÓk , «»«∆¿»∆ƒ¿≈«∆¿∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a72˙BÈf‰a Ôek ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¬««ƒƒ¿ƒ…ƒ≈««»

ÌÈÙaL73.˙B¯Lk - ∆ƒ¿ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

dpeny oerh odn cg` lk mc ,mixetikd mei ly xirye xt"
."'ek zkextd lr dpenye ,micad oia lr zeifd

ועל  הבדים שבין בהזיות 'שמונה' המספר דיוק לבאר ויש
עילאה  תשובה להיות צריכה ביוה"כ התשובה הפרוכת,
שמחה  מתוך להיות צריכה זו ותשובה שלימותה, בתכלית
תשובה  מחמת שק "הלובש בשו"ע אדה"ז כפס"ד דווקא
בכסות  לכבדו וצריך יו"ט שהוא מפני ביוה"כ לפשטו צריך
"קרעו  של ההנהגה עם קשור אינו יוה"כ שצום היינו נקיה",
שמחה. מתוך להיות שצריך אלא 'שק', ולבוש בגדיכם"
לוחות  בו שניתנו "יום שביוה"כ למתן־תורה קשור זה ענין
נאמר  ובתורה תורה, ענינה עילאה תשובה כי אחרונות"
וזה  שמחה. של ענין לב" משמחי ישרים ה' "פקודי
המספר  כי יוה"כ, של בהזאות 'שמונה' במספר שמדייק
הבינה, בספירת שהיא עילאה תשובה על מורה שמונה
השמחה, עניין – שמחה" הבנים "אם ענינה הבינה וספירת
ד'עתיקא  הגילוי המשכת הנהר" "רחובות היא בינה ובנוסף

הרחבה. של באופן למטה קדישא'
(fl oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

גדול.68) כהן של פר המשתלח.69)כלומר, של זוגו
ה"ב.70) יוהכ"פ עבודת מהלכות בפ"ד ראה הארון, בדי
(שם).71) הדרום (יתכן,73)שם.72)בצד כז: מנחות

דחובה  (דבורא ויקרא פ' בספרא שאמרו למה כוונתו כי
כנגד  מכוון שהוא מלמד – ה' "לפני י) הלכה ה פרשה
שם, הכיפורים יום עבודת בהלכות שכתב מה וזהו הבדים".
הפרוכת, על שמזה והשעיר הפר דם של הזאות ששמונה
הם  הנ"ל הספרא שדברי (ואףֿעלֿפי הארון כנגד מזה הוא
של  ושעיר בפר אלא רבינו זאת הביא לא משיח, כהן בפר
כאן  שכתב מה וזהו המוריה). בהר וראה הכיפורים, יום
בקרית  וראה הבדים. לבין כיון שלא היינו כיון", לא "ואם
כפרה  מחוסרי מהלכות בפ"ד להלן ובחזוןֿאיש כאן, ספר

ב). הלכה

.‚ÈÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯t74ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe75Ìc ˜¯BÊ - »ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»
˙Î¯t‰ ÏÚ ˙BÈf‰ Ú·L Ì‰Ó „Á‡ ÏkÓ76˙Ïc·n‰ ƒ»∆»≈∆∆««»««»…∆««¿∆∆

ÌÈL„w‰ L„˜ ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa77ÏÚ ˙BÈf‰ Úa¯‡Â , ≈«…∆≈…∆«√»ƒ¿«¿««»«
·‰f‰ ÁaÊÓ ˙B¯˜ Úa¯‡78. «¿««¿ƒ¿««»»

ציבור.74) של דבר העלם ופר משיח, כהן שעירי 75)פר
"והזה 76)עבודהֿזרה. המשיח) בכהן ו ד, (ויקרא שנאמר

וכעין  הקודש", פרוכת פני את ה' לפני פעמים שבע הדם מן
עבודהֿזרה  ושעירי ציבור. של דבר העלם בפר יז) (שם, זה
שנאמר  ממה ה) הלכה ו פרק (שם ויקרא בספרא נלמדו
- החטאת", לפר עשה כאשר לפר "ועשה כה) (שם,

טז. הלכה להלן וראה עבודהֿזרה", שעירי לרבות "החטאת,
הקודש".77) פרוכת פני "את ו: יז.78)שם, – ז שם,

.„È·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ ÏÎÂ79‡e‰Lk , ¿»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿««»»¿∆
ÒÎ80‰¯BnÏ ÁaÊn‰ ÔÈa „ÓBÚ -81ÁaÊn‰Â ƒ¿»≈≈«ƒ¿≈««¿»¿«ƒ¿≈«
ÂÈÙÏ82ıeÁaÓ ÁaÊn‰ ˙B¯˜ ÏÚ Ô˙BÂ ,83ÏÈÁ˙Ó . ¿»»¿≈««¿«ƒ¿≈«ƒ««¿ƒ

˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ84,˙È·¯ÚÓ ˙ÈBÙˆÏ , ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬»ƒ
.˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓB¯„Ï ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ

יב)79) הלכה (למעלה הכיפורים יום של  ושעיר פר היינו
יג), הלכה (למעלה הנשרפים ושעירים הנשרפים ופרים

להלן. עמוד 80)וראה (שם פ"ו זבחים בתוספתא הוא (כן
"כיון  הנשרפים: ושעירים הנשרפים פרים לענין (10 488
עמוד  ב חלק ראשונים לתוספת נספחות – ווין בכ"י הוא (כן
למנורה, הזהב מזבח בין ועמד נכנס דמן, וזרק ששחט (299
בית  כנגד פעמים שבע והזה טבל ממנו, לפנים היה מזבח
בפר  אבל וכו'". וכן מכן הקרן על נתן וכו' הקדשים קדשי
נכנס", "כשהוא לומר שייך לא הכיפורים יום של ושעיר
היתה  הקרנות, על ההזאה שלפני הפרוכת, על ההזאה שהרי
מהלכות  בפ"ד וראה נח: (יומא ולפרוכת המזבח בין בעמדו
בשם  כאן המוריה ובהר ב, הלכה הכיפורים יום עבודת
ההזאה  כן ואם רבינו), בדברי שם שטעותֿסופר הפריֿחדש
שאמרו  ומה בכניסתו. ולא ביציאתו היתה המזבח קרנות על
"נכנס  (23 185 עמוד פ"ג (צוקרמנדל פ"ב יומא בתוספתא
שם  – וכו'" למנורה הזהב מזבח בין שנמצא עד בהיכל
להיכל  הגדול הכהן של הראשונה הכניסה על המדובר

שם). עיין כלומר,81)ולקודשֿהקדשים, שם. תוספתא
רבינו  שדעת ומכאן בדרום. היתה המנורה הרי כי בדרום,
(ראה  שהיו הפרוכות ששתי נג: נב: ביומא משנה כסתם
פרופה  החיצונה היתה ב) הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ד
בדרום. היתה וכניסתו הצפון, מן פרופה ופנימית הדרום, מן

חוץ 82) כולו אבל למנורה, המזבח בין עומד הוא כלומר,
טז, (שם הכיפורים ביום נאמר שכן למזרחו, כלומר, למזבח.
(יומא  חכמים ודרשו ה'", לפני אשר המזבח אל "ויצא יח)
כן  וכמו מזבח", מכוליה דנפיק עד המזבח, אל "ויצא נח:)
שנאמר  ממה למדו הנשרפים, ושעירים הנשרפים בפרים
ה', לפני "מזבח ה'" לפני הסמים קטורת "מזבח ז) ד, (שם
(יומא  ומזה" למזבח חוץ עומד כיצד, הא ה'. לפני כהן ואין

ומכן 83)שם). מכן הקרן על "נתן שם: זבחים תוספתא
פסול". ולפנים הקרן מן ביומא 84)כשרה, משנה, כסתם

היו, פרוכות שתי שסובר למי גם כי רבינו וסובר שם.
מזרחית  מקרן להתחיל צריך הדרום, מן פרופה והחיצונה
תחלה, פוגע שבה דרומית מערבית מקרן שהרי צפונית,
"ויצא  שנאמר משום מתחיל, אינו הכיפורים, ביום ביציאתו
מתחיל, אינו גם מזרחית ובדרומית כנ"ל, המזבח" אל
האחרונה  תהיה דרומית מערבית שקרן נמצא שאםֿכן
שקרן  באופן צפונית, ממזרחית התחיל ולפיכך מכולן,
המוריה). (הר האחרונה הקרן לפני תהיה דרומית מערבית
מבפנים, יוצא שאינו הנשרפים, ושעירים הנשרפים ובפרים
ממזרחית  להתחיל שצריך בוודאי – מבחוץ נכנס אלא

בימינו. שהיא צפונית,

.ÂË˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ÁÈLÓ Ô‰k ¯t85Ô‰k - «…≈»ƒ««»«»«ƒ¿…≈
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epnÓ ‰fÓe BÓc Ïa˜Ó BÓˆÚ ÁÈLn‰86ÌÈÙaÓ87. «»ƒ««¿¿«≈»«∆ƒ∆ƒƒ¿ƒ
¯Lk - ËBÈ„‰ Ô‰k ‰f‰Â Ïa˜ Ì‡Â88. ¿ƒƒ≈¿ƒ»…≈∆¿»≈

וגו'85) והקריב וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג: ד, בויקרא
של  דבר העלם פר ודין לחטאת". לה' תמים בקר בן פר
משנהֿלמלך. ראה משיח, כהן פר כדין ציבור,

הפר,86) מדם המשיח הכהן "ולקח הֿו) (שם, שנאמר
בדם  אצבעו את הכהן וטבל מועד אהל אל אותו והביא
ספרא  (ראה הקודש" פרוכת פני את ה' לפני וגו' והזה

בסמוך). (ונראה 87)המובא הפנימי. המזבח שעל הזיות
יא), הלכה (למעלה החיצון המזבח ליסוד שיריים ששפיכת

משיח). לכהן לכתחלה אף צריכה פ'88)אינה בספרא
הכהן  "ולקח ו): הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא
בגדים  מרובה המשחה, בשמן המשוח אלא לי אין המשיח,
מה  אחר, כהן לרבות סופינו אם הכהן, תלמודֿלומר מנין.
כהן  שיקבל מצוה אלא המשיח, כהן ולקח תלמודֿלומר
העתיק: שם שמעוני (בילקוט אחר כהן קבל ואם משיח,

כשרה". עבודתו "הדיוט")

.ÊË‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO89‡Ï ,ÔÈÙ¯Op‰ ÔÈ¯ÈÚO Ô‰Â , ¿ƒ≈¬»»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ…
‰¯Bza Ô‰a L¯t˙90‡e‰ ÔÎÈ‰Ïe ÔÓc Ô˙B „ˆÈk ƒ¿»≈»∆«»≈«≈»»¿≈»

¯t ÔÈ„k ÔÈc - Ï‰w‰ ˙‡hÁ Ô‰L ÈÙÏ ‡l‡ .Ô˙B≈∆»¿ƒ∆≈«««»»ƒ»¿ƒ«
Ba ¯eÓ‡‰ ÏÎÏ ,Ï‰w‰ ˙‡hÁ ‡e‰L ,ÌÏÚ‰91: ∆¿≈∆«««»»¿»»»

ÌÈÓc ÔzÓÏ92‰Ù¯OÏÂ ,93Û¯BO‰ ˙‡ ‡nËÏe ,94. ¿««»ƒ¿ƒ¿≈»¿«≈∆«≈

טז.89) הלכה פ"א למעלה כו.90)ראה – כב טו, במדבר
(ויקרא 91) שנאמר ממה ה, והלכה י הלכה ו פרק שם ספרא

"החטאת  – החטאת" לפר עשר כאשר לפר "ועשה כֿכא) ד,
הלכה  למעלה ראה דמים, (למתן עבודהֿזרה" שעירי לרבות
הקהל  חטאת הראשון, הפר את שרף כאשר אותו "ושרף יג).
עבודהֿזרה  שעירי ואין ישרף, פר אלא אינו "או – הוא"
חטאות  לכל אב בנין הקהל, חטאת תלמודֿלומר נשרפים,

מא. בזבחים וראה שישרפו". שבע 92)הקהל, שזורק
המזבח, קרנות ארבע על הזיות וארבע הפרוכת, על הזיות
לכתחילה  צריכים אם במשנהֿלמלך וראה שם. למעלה ראה

משיח. גֿד.93)כהן הלכות פ"ז להלן לטמא 94)ראה
ומה  ד. הלכה אדומה פרה מהלכות בפ"ה ראה בגדיו,
העלם  מפר עבודהֿזרה שעירי שלמדים רבינו מדברי שנראה
טומאה, נאמרה לא דבר העלם בפר שהרי עיון, צריך דבר,
בזבחים  (ראה הכיפורים יום של ושעיר מפר למדנו וכולם

המוריה). ובהר ד, הלכה ט פרשה אחרי פ' ובספרא פג.

.ÊÈ¯BÎa‰95Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ìc - ÁÒt‰Â ¯OÚn‰Â «¿¿««¬≈¿«∆««»∆»≈∆
‰ÎÈÙLa ,˙Á‡ ‰zÓ ÔeÚË96„BÒÈ‰ „‚k97BÊ È‡a , »«»»««ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿≈

Ô¯˜ È¯‰L .ÁaÊn‰ ˙BiÂÊ LÏMÓ ‰ˆ¯iL Áe¯«∆ƒ¿∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿≈«∆¬≈∆∆
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÓB¯c ˙ÈÁ¯ÊÓ98e¯‡aL BÓk ,99. ƒ¿»ƒ¿ƒ…»»»¿¿∆≈«¿

¯Ó‡ È¯‰L ?˙Á‡ ‰zÓ ‡l‡ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿ƒ∆»«»»««∆¬≈∆¡«
ÌÓc ˙‡Â :¯BÎaa100ÈtÓ .ÁaÊn‰ ÏÚ ˜¯Êz «¿¿∆»»ƒ¿…««ƒ¿≈«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰101ÁÒÙ·e ¯OÚÓa ÔÈc‰ ‡e‰L , «¿»»¿∆«ƒ¿«¬≈¿∆«
.¯BÎak ˙Á‡ ‰zÓ ÔÓc Ô˙BpL∆≈»»«»»«««¿

במשנה.95) נו: למזבח 96)זבחים בסמוך המזרק ע"י
ה"ו. פסח קרבן מהלכות בפ"א גם וראה מרחוק. ולא

שופכן 97) והפסח והמעשר "הבכור פ"ו: זבחים תוספתא
אלו  הרי היסוד, כנגד שלא שפכן היסוד, כנגד אחת שפיכה
כאן. לח"מ וראה במשנה, נו: זבחים גם וראה פסולין",

א.98) משנה פ"ג הבחירה 99)מדות בית מהלכות בפ"ב
קרח 100)ה"י. (פרשת בספרי ואמרו וי"ו, בלא "את" צ"ל

אחת". מתנה המזבח, על תזרוק דמם "את קיח) פסקא
אצל 101) (הנאמר הם קדש אומר, יאשיה "רבי שם: בספרי

ואת  המעשר את להביא נאמר, למה שם) במדבר בכור,
התורה. בכל להם שמענו שלא אחת שפיכה שיטענו הפסח
כז) יב, (דברים נאמר כבר שהרי צריך, אינו אומר יצחק ר'
שיטענו  הפסח ואת המעשר את להביא ישפך, זבחיך ודם
זבחים  וראה עח). פיסקא ראה ספרי גם (וראה אחת" שפיכה

כאן. לח"מ וראה , סד: פסחים לז.

.ÁÈÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ô‰È¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ«¿ƒƒ≈≈∆««≈«ƒ¿≈«
‰lÁz Ìc‰ ÔÈ˜¯BfL ¯Á‡102ÔÈËÈLÙÓ ÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ . ««∆¿ƒ«»¿ƒ»¿»«¿»ƒ«¿ƒƒ

Ô˙B‡103Ô‰È¯eÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck ¯Á‡Â104ÔÈ‡Â , »¿««»ƒƒ∆≈≈∆¿≈
Ìc‰ ˜¯fiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ105˙B‡hÁÓ ıeÁ . «¿ƒƒ»«∆ƒ»≈«»≈«»

˙BÙ¯Op‰106:¯Ó‡pL ;ÏÏk Ì˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡L , «ƒ¿»∆≈«¿ƒƒ»¿»∆∆¡«
Ì¯Oa ˙‡Â Ì¯BÚ ˙‡107‰lÁz ˜¯BÊ :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆»¿∆¿»»ƒ¿≈»≈≈¿ƒ»

Ú¯B˜Â ,ËÈLÙÓ Ck ¯Á‡Â108ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ¿««»«¿ƒ¿≈«ƒ»≈ƒ
.¯ÈË˜Óe«¿ƒ

הקטרה,102) כתוב כן ואחרי קודם, זריקה כתוב שבכולם
על  תזרוק דמם "את שם) (במדבר בכור אצל שכתוב וכמו
כאן). ספר קרית (ראה תקטיר" חלבם ואת המזבח

העור.103) "והפשיט 104)את ו) א, (ויקרא שנאמר כמו
ספר). קרית (ראה לנתחיה" אותה ונתח העולה את

קודם 105) הפשט דאין מודו דכו"ע "נתבאר קג: בזבחים
ובסוף  כ"כ, הדם לשהות שאסור מפני רש"י וכתב זריקה,
זבח  רבינו, כתב ה"ט) (פי"ט המוקדשין פסולי הלכות
ובקרית  משנה), (כסף פוסל" אינו זריקה קודם שהופשט
על  הדם את "וזרקו ה) (שם, שנאמר משום  כתב, כאן ספר
העולה". את "והפשיט ו) (שם, נאמר ואחרֿכך המזבח",

לירושלים.106) מחוץ הדשן למה 107)בבית הכוונה
פרשם", ואת בשרם ואת עורותם את באש "ושרפו שכתוב
וכן  משיח. כהן של מפרו יוה"כ ושעיר פר ילפינן כלומר,
(בפר  כאן נאמר אומר, "רבי נ. בזבחים בברייתא אמרו
להלן  ונאמר ופרש, ובשר עור הכיפורים) יום של ושעיר
מה  ופרש, ובשר עור יא) ד, ויקרא משיח, כהן פר (אצל
רפ"ה: חובה ויקרא (בתו"כ בהפשט שלא ניתוח ע"י להלן
וקרבו  כרעיו ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת
שלם, כשהוא כולו מוציא שהוא מלמד וכו'. והוציא ופרשו
מה  וכרעיו, ראשו ת"ל שלם, וישרפנו שלם יוציאנו יכול
ניתוח. ע"י כאן אף ניתוח, ע"י להלן האמורים וכרעיו ראשו
כאן  אף הפשט, ע"י להלן האמורים וכרעיו ראשו מה אי
שלא  ניתוח ע"י כאן אף ופרשו) וקרבו ת"ל הפשט, ע"י

כאן). המוריה הר (ראה פ"א 108)בהפשט" ראה לבטנו,
ו. הלכה פסח קרבן מהלכות

.ËÈÌÈ‰kÏ - ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ Ïk109ÔÈa , »»¿≈«√»ƒ«…¬ƒ≈
¯BÚ :¯Ó‡pL ;„ÈÁÈ ˙Ba¯˜a ÔÈa ¯eaˆ ˙Ba¯˜a¿»¿¿ƒ≈¿»¿¿»ƒ∆∆¡«

·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰110- ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ˙B¯BÚ Ï·‡ . »…»¬∆ƒ¿ƒ¬»»»ƒ«ƒ
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ÌÈÏÚaÏ111d¯O·a ÁaÊn‰ ‰ÎÊ ‡lL ‰ÏBÚ ÏÎÂ .112 «¿»ƒ¿»»∆…»»«ƒ¿≈«ƒ¿»»
d¯BÚa ÌÈ‰k‰ eÎÊ ‡Ï -113- LÈ‡ ˙ÏÚ :¯Ó‡pL ; …»«…¬ƒ¿»∆∆¡«…«ƒ

LÈ‡Ï ‰˙ÏÚL ‰ÏBÚ114. »∆»¿»»ƒ

קג.109) זבחים של 110)משנה כלימודו יהיה. לכהן
עור  אלא לי אין העולה, "עור שם: בברייתא התנאֿקמא
אשר  העולה "עור ת"ל מנין, קדשים קדשי עורות העולה,
זאת  למדים שם במשנה וכן ישמעאל, ר' אבל הקריב".
זכו  בבשרו (כהנים) זכו שלא אלו אם ומה מקלֿוחומר,
ואשמות  (=חטאות בבשרה שזכו קדשים קדשי בעורה,

בעורה". שיזכו דין אינו שם,111)לכהנים) במשנה
קלים, קדשים אף מרבה שאני "יכול שם, בברייתא ונתמעטו
קדשים". קדשי כל אף קדשים, קדשי עולה מה עולה. ת"ל

לה 112) היתה שלא זריקה, קודם פסול בה שאירע "כגון
שם). זבחים (רש"י למזבח" היתר במשנה.113)שעת שם

בפיה"מ 114) (רבינו מזבח" לגבי שעלתה לומר "רוצה שם.
שם).

.ÎÌ„˜ ÏeÒt Ô‰a Ú¯‡L ÌÈL„w‰ ÈL„˜ Ïk»»¿≈«√»ƒ∆≈«»∆¿…∆
ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙B¯BÚ ÔÈ‡ - ÔËLÙ‰115ÔËLÙ‰ ¯Á‡Ï ; ∆¿≈»≈≈∆«…¬ƒ¿««∆¿≈»

ÌÈ‰kÏ Ô¯BÚ -116ÈL‡ Ô˙B‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙B¯BÚ‰ ÏÎÂ . »«…¬ƒ¿»»¿«¿ƒ»«¿≈
¯ÓLÓ117Ô‰ÈÈa118˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ119. ƒ¿»≈≈∆≈∆∆«»¿∆∆«»

(ראה 115) הכל וישרף כבשר העור אלא קג: שם משנה
ה"ט). המוקדשין פסולי מהלכות במשנה.116)פי"ט שם

הכהנים. בהן זכו כבר הפסול, קודם והופשט הואיל
ה"ג.117) המקדש כלי מהלכות פ"ד שם 118)ראה ראה

כא. פי"ג:119)הלכה ומנחות פי"א, זבחים תוספתא
הפרוה, בית ללשכת קדשים עורות מכניסין היו "בראשונה
והיו  היום, שבאותו אב בית לכל בערבין אותן מחלקין והיו
אותם  ונוטלים באים נז.) פסחים זרוע, (=בעלי כהונה גדולי
לכל  שבתות בערבי אותם מחלקים שיהיו התקינו בזרוע,

ומשמר". משמר

.‡Î˙Èa‰ ˜„·Ï B˙ÏBÚ ÒÈt˙n‰120ÎÂ ,LÈc˜n‰ Ô ««¿ƒ»¿∆∆««ƒ¿≈««¿ƒ
˙BÏBÚ e·¯˜iL ÔÈcL ,ÌÈ¯ÎÊ Ô‰a eÈ‰Â ÂÈÒÎ121- ¿»»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿¿

Ë¯t - LÈ‡ ˙ÏÚ :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙B¯BÚ ÔÈ‡≈≈∆«…¬ƒ∆∆¡«…«ƒ¿»
Lc˜‰ ˙ÏBÚÏ122˜„·Ï eÏtÈÂ ˙B¯BÚ‰ e¯ÎnÈ ‡l‡ . ¿«∆¿≈∆»ƒ»¿»¿ƒ¿¿∆∆

˙Èa‰123‰M‡ B‡ LÈ‡ ˙ÏBÚ „Á‡ .124„·BÚ B‡ ««ƒ∆»«ƒƒ»≈
ÌÈ·ÎBk125¯Ó‡ ‡Ï ,ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙B¯BÚ „·Ú B‡ »ƒ∆∆≈∆«…¬ƒ…∆¡«

.Lc˜‰‰ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'LÈ‡'ƒ∆»¿ƒ«∆¿≈

למזבח.120) ולא הבית לבדק עולה מקדיש כלומר,
והיה 121) נכסיו, "המקדיש מ"ד: פ"ד בשקלים יהושע כר'

אליעזר  רבי ונקבות, זכרים מזבח, גבי על ראויה בהמה בהן
אומר  יהושע רבי וכו'. עולות לצרכי ימכרו זכרים אומר
שפסק  עצמו, סותר ורבינו וכו'". עולות יקרבו עצמן זכרים
לחםֿמשנה  וראה כר"א, ז הלכה ערכין מהלכות ה בפרק

לעולת 122)כאן. פרט איש, עולת "ת"ר, קג. זבחים
רבי  וכו'. להקדש פרט מאי וכו', יהודה ר' דברי הקדש,
אלא  וכו'. הבית לבדק עולה למתפיס פרט ינאי, א"ר אייבו
הקדש, לעולת פרט לעיל, דתני (להא לה מוקים במאי מר,
יהושע  וכרבי נכסיו, במקדיש לה מוקמינא א"ל רש"י)

תפיס 123)וכו'". עור אבל בשר, מילי "הני בגמ': שם
מילי  הני הקדישו, חולק אדם דאמר יהושע לר' ואפילו וכו'
שלו, נכסיו כשאר הבית (לבדק תפיס עור אבל בשר,

עולת 124)רש"י)". ואחד האיש עולת "אחד שם: משנה
לכהנים". עורותיהן עולת 125)האשה, "ת"ר, שם: בגמ'

נשים  גרים עולות איש, עולת אלא לי אין ח), ז, (ויקרא איש
מנין, ריבה".ועבדים העולה, עור (שם) תלמודֿלומר

בהגהה  ראה "גרים", במקום "גוים", שם: רבינו ונוסחת
נראית  רבינו נוסחת כי הכסףֿמשנה וכתב שם. בגמרא
הדעת  על יעלה היאך קשה, שלפנינו לנוסחא שהרי נכונה,

לישראל. גר בין לחלק

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מעשיה.1) הם וכיצד העולה, עשיית מצות בו יבאר

.‡‰ÏBÚ‰ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2‰·e˙k‰ dËtLÓk3 ƒ¿«¬≈«¬»»¿ƒ¿»»«¿»
Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL ?‰ÏBÚ‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ .‰¯Bza«»¿≈««¬≈»»≈¿≈«»

e¯‡aL BÓk4ÁzÓe ËÈLÙÓe ,5ÌÈÁ˙p‰ Ïk ¯ÈË˜Óe ¿∆≈«¿«¿ƒ¿«≈««¿ƒ»«¿»ƒ
Ïk‰ ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â :¯Ó‡pL ;ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«…≈∆«…

.‰ÁaÊn‰«ƒ¿≈»

אם 2) וגו' מכם יקריב כי "אדם גֿד) א, (ויקרא שנאמר
את  "ויקרב טז) ט, (שם נאמר ועוד וגו'", קרבנו עולה
סג). (עשה המצוות' ב'ספר וראה כמשפט". ויעשה העולה

רומי.3) בדפוס הוא וכן ה"אֿג 4)"הכתוב". פ"ה למעלה
זריקה. לענין ה"ו ושם שחיטה, מפשיט 5)לענין כלומר,

(שם  שנאמר לנתחיה, העולה את מנתח ואחרֿכך העור את
ועי' לנתחיה", אותה ונתח העולה את "והפשיט ו) א,
מנתחין  כיצד ה"הֿט, להלן וראה במשנה. - ב נג, בזבחים

העולה. את

.·ÌÈO·k ÈL‡¯aL ¯Óˆ6,ÌÈLÈz‰ Ô˜ÊaL ¯ÚOÂ ∆∆∆¿»≈¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««¿»ƒ
ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰Â7Ô‰L ÔÓÊa : ¿»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒƒ¿«∆≈

ÔÈ¯aÁÓ8Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó -9eL¯t Ì‡Â ,10‡Ï - ¿À»ƒ«¿ƒƒ∆«…¿ƒ»¿…
eÏÚÈ11Ìc‰Â ¯Oa‰ EÈ˙ÏÚ :¯Ó‡pL ;12ÔlÎÂ .13 «¬∆∆¡«……∆«»»¿«»¿À»

eÚ˜tL14ÁaÊn‰ ÏÚÓ15¯ÈÊÁÈ ‡Ï -16˙ÏÁb ÔÎÂ .17 ∆»¿≈««ƒ¿≈«…«¬ƒ¿≈«∆∆
.¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ÁaÊn‰ ÏÚÓ ‰Ú˜tL∆»¿»≈««ƒ¿≈«…«¬ƒ

אינו 6) "שהראש שם: וברש"י במשנה. - ב פה, זבחים
(כז.): חולין בשחיטת כדאמר עורו עם וקרב הפשט, בכלל
בכלל  וישנן הפשטה בכלל שישנן נתחים, אלא לי אין
בשחיטה, הותז שכבר הראש את לרבות מנין הקטרה,
צמר  ויש וכו', בהקטרה ישנו בהפשטה, שאינו שאףֿעלֿפי

ראשו". אצל ערפו חיבור 8)הפרסות.7)בגובה לבשר
"והקטיר 9)טבעי. ט) (שם, שנאמר שם, זבחים משנה,

אלו. כל לרבות המזבחה", הכל את כלומר,10)הכהן
אליו. מחוברים ואינם מהבשר ואף 11)ניתקו במשנה. שם

הט"ז). המוקדשין פסולי מהל' (פ"ג ירדו – עלו אם
שם).12) (משנה, אחר דבר ולא מקטיר, ודם בשר שרק הרי

מזה, שנשמע הכל", את הכהן "והקטיר שנאמר ומה
אינם  אם אבל במחוברין, מדובר שם – הכל שמקטיר

פו.). שם (ברייתא מקטיר אינו – שם 13)מחוברין משנה,
אלה פו  ובין ירדו", לא עלו "אם שדינם אלה, בין והיינו א. ,
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שם). (רש"י, כנ"ל לעלות שדינם עפו.14)המחוברים
בתוכו  שיש דבר שכל האש במוקדי רואים שאנו "כמו
להתנועע  לחות אותו כשמתחיל האש מן עף הוא לחות,

שם). המשנה, בפירוש (רבינו אם 15)ולצאת" אבל לארץ.
(מעילה  גחלת אצל כן וכמו יחזיר, – עצמו המזבח על פקעו

בדברי 16)ט:). שם בברייתא וכן א. פו, שם משנה,
"ועשית  (שם): שנאמר ממה הממעט רבי, של תנאֿקמא
מחזיר, אתה עולה עיכולי לך לומר והדם, הבשר עולותיך
הרי  עיון, צריך אבל ועצמות". גידין עיכולי מחזיר אתה ואי
בראש  הם אפילו פירשו, שאם הנ"ל מהפסוק דורש רבי
פסולי  מהל' פ"ג (להלן כמותו פסק ורבינו ירדו, – המזבח
שגם  מזה ללמוד אפשר היאך כן ואם הט"ז), המוקדשין
שפירש  שם ברש"י וראה יחזיר. לא פקעו אם במחוברים,
ורבינו  ב'תוספות'. ועיי"ש להחזיר", צריך "אין יחזיר" "לא
בזה. דעתו לבאר מבלי כצורתה, המשנה לשון העתיק

שם.17) במשנה זה, גם

.‚ÌÈ¯·È‡18Ô‰a LÈ Ì‡ :ÁaÊn‰ ÏÚÓ eÚ˜tL ≈»ƒ∆»¿≈««ƒ¿≈«ƒ≈»∆
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ ¯Á‡ eÚ˜t elÙ‡ ,LnÓ19,¯ÈÊÁÈ - «»¬ƒ»¿««¬««¿»«¬ƒ

ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰ÏÈl‰ Ïk ÁaÊn‰ ÏÚ ‰„˜BÓ ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»««ƒ¿≈«»««¿»¿ƒ≈
¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ˙BˆÁ Ì„˜ eÚ˜t elÙ‡ ,LnÓ Ì‰a20. »∆«»¬ƒ»¿…∆¬…«¬ƒ

¯Oa‰ C¯Á˙21Ô‰ÈÏÚ L·ÈÂ22Ì„˜ :eÚ˜Ùe ıÚk ƒ¿»≈«»»¿»«¬≈∆¿≈»¿…∆
¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ˙BˆÁ ¯Á‡ ,¯ÈÊÁÈ - ˙BˆÁ23. ¬«¬ƒ««¬…«¬ƒ

שם.18) וגמרא, הבשר 19)משנה נתחרך שלענין באופן
(ראה  חצות אחר לבין חצות קודם בין הבדל יש ויבש,

גבי 20)להלן). מעל שפקעו "איברים במשנה: שם
יחזיר", לא חצות לאחר וכו', יחזיר חצות קודם המזבח
חצות  לאחר אפילו ממש, בהו דאית "אי אמרו: שם ובגמרא
לא  לא. נמי חצות קודם אפילו ממש, בהו דלית אי נמי.
ממש, בהם אין שאם הוא, הדברים וביאור בשרירי". צריכא,
אפילו  להחזיר צורך ואין מצוותן, ונעשתה אפר, כמו זה הרי

ח  מצוותן קודם נעשתה לא הרי ממש, בהם יש אם אבל צות.
אומר: הוא שהרי חצות, לאחר אפילו להחזיר וצריך עדיין,

הלילה". כל המזבח על מוקדה (שם):21)"על בגמרא
שנתקשו  "קשים רש"י: ומפרש בשרירי", צריכא, "לא
אלא  בכולן ושלטה לחותן כל האש (שליחכה האש מחמת
יבשים  כעצים אלא מקובצת'), 'שיטה – פחם נעשו שלא

מתוכם". למעלה.22)הם הבשר פני יבשו כלומר,
כל 23) שנאמר ממשמע יוחנן, רבי "אמר בגמרא: שם

עד  הלילה כל המזבח על מוקדה על העולה היא =) הלילה
הבוקר, עד תלמודֿלומר מה הבוקר, שעד יודע איני הבוקר)

הבוקר). את להקדים (כלומר, לילה" של לבקרו בוקר תן

.„ÁznLk24Ïk ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ,‰ÏBÚ‰ È¯·È‡ ¿∆¿«≈«≈¿≈»»ƒƒ∆»
L·kÏ ÌÈÁ˙p‰25ÌL Ì˙B‡ ÔÈÁÏBÓe26Ck ¯Á‡Â . «¿»ƒ«∆∆¿ƒ»»¿««»
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ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ - ÁaÊnÏ ÔÏÚ‰ Ck ¯Á‡Â Ô‡ÏvL∆¿»»¿««»∆¡»«ƒ¿≈«≈»∆ƒ
ÁBÁÈ ÁÈ¯33. ≈«ƒ«

לנתח.24) כשגמר "הפיס 25)כלומר, א: כה, יומא משנה,
הוא  וכן לכבש", אברים מעלה ומי וכו' שוחט מי השני
ולמטה  הכבש מחצי ונתנום "הלכו ב: לא, תמיד במשנה
האברים  את מוליכין "בכמה ה"יֿיח: להלן וראה במערבו".

ה"ו. ומוספין תמידין מהל' בפ"ד וגם במס'26)לכבש".
וכן  ומלחום", וכו' הכבש מחצי ונתנום "הלכו שם: תמיד,
"בשלשה  כא:): במנחות (מובאת פ"ו מנחות בתוספתא
הכבש  גבי ועל המלח בלשכת נתונה, המלח מקומות
את  מולחים ששם הכבש גבי על וכו', מזבח של ובראשו
הי"ג. מזבח איסורי מהל' בפ"ה גם וראה וכו'". האברים
קרבנך  כל "על יג) ב, (ויקרא שכתוב במה הדבר, מקור
הי"א. שם מזבח איסורי בהל' וראה מלח". תקריב

אברים 27) מעלה מי הרביעי וכו' "הפיס א: כו, יומא משנה,
להם  "אמר ב: לב, תמיד במשנה וכן למזבח". הכבש מן
הכבש  מן אברים מעלה מי והפיסו, בואו וכו' הממונה
דרך  היתה המזבח גבי על העלאה כל ובוודאי למזבח".
הי"ג: הבחירה בית מהל' בפ"ב רבינו שכתב כמו זריקה,
ליתן  כדי למזבח הכבש בין מפסיק היה מעט "ואויר
'משנה  גם וראה המשנה'), ('מרכבת בזריקה" האיברים

כאן. הנשה 28)למלך' "גיד ב: צ, בחולין הונא רב דברי
באמצע  הצבור "האפר הוא לתפוח" חולצו עולה של
זאת  ולמדו מ"ב). פ"ב תמיד המשנה, (פירוש המזבח"
ישראל  ממשקה טו) מה, (יחזקאל שנאמר ממה שם) (חולין

המו  "מן ולעולה אסור למנחה הנשה (וגיד לישראל" תר
"ומאחר  בברייתא) (שם ושאלו מקטירו). אינו ולכן לישראל,
הקריבהו  ח) א, (מלאכי שנאמר משום מעלהו, למה שחולצו
ולכך  למזבח, מפורעת ירך להביא הוא (וגנאי לפחתך" נא
לדשן, ומשליכו חולצו המזבח ועל שלם, כשהירך מעלהו

שם). רש"י שבזה 29)ראה אליעזר, כרבי א. קד, זבחים
כמותו  סובר שמעון רבי וגם עליו, חולק לא יהושע רבי גם

משנה'. ב'לחם וראה סב:) שהרי 30)(שם שם. זבחים,
עומד  שהוא "וזרקו", בתורה פעמים כמה מפורש נאמר בדם

למזבח. הדם וזורק בין 31)בארץ מפסיק היה מעט שאויר
(למעלה  בזריקה למזבח האיברים ליתן כדי למזבח, הכבש

הי"ג). הבחירה בית מהל' (ויקרא,32)פ"ב ב'ספרא'
והדם  הבשר עולותיך "ועשית הי"ב) פ"ד דנדבה דיבורא
"פירוש  =) ורובג זורק יהא יכול בזריקה. הבשר אף וכו'
ערך  'ערוך' – אבנים" של מרבג כמו אחד על אחד שיתן
זורק  כיצד, הא אותם, הכהן וערך תלמודֿלומר רבג),
בעת  יעריך שלא פירושו: הוא כן רבינו, ולדעת ועורך".
המערכה  ליד עומד ואחרֿכך זורק אלא מרחוק, שזורק

.(4 485 (עמ' פ"ד זבחים תוספתא ועי' זבחים 33)ועורך.
הי"א. פ"ד למעלה וראה רב. של מימרא - ב מו,

.‰‰È‰ ‡Ï ?‰ÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈÁzÓ „ˆÈk34˙‡ ¯·BL ≈«¿«¿ƒ∆»»…»»≈∆
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ËLÙ‰‰ ˙‡42BÓc ˙‡ ‡ÈˆBÓe ·l‰ ˙‡ Ú¯B˜Â .43. ∆«∆¿≈¿≈«∆«≈ƒ∆»
¯Á‡Ï Ô˙BÂ ÌÈ„i‰ ˙‡ C˙BÁÂ44ÈÈÓÈ Ï‚¯Ï ‰ÏÚ .45 ¿≈∆«»«ƒ¿¿»¿«≈»»¿∆∆¿ƒƒ

ÌÈˆÈa ÈzLe ,L‡¯· ‰ÎfL ÈÓÏ B˙BÂ BÎ˙BÁ -¿¿¿¿ƒ∆»»»…¿≈≈ƒ
dnÚ46eÏbiL „Ú ‰Ó‰a‰ ˙‡ Ú¯B˜ Ck ¯Á‡Â . ƒ»¿««»≈«∆«¿≈»«∆ƒ»

ÌÈÚn‰47¯„t‰ ˙‡ ÏËBÂ ,48L‡¯‰ ÏÚ B˙BÂ «≈«ƒ¿≈∆«∆∆¿¿«»…
‰ËÈÁM‰ ˙Èa ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ49ÌÈ·¯w‰ ˙‡ ÏËBÂ ,50 ƒ¿«¿»«≈«¿ƒ»¿≈∆«¿»«ƒ

¯Á‡Ï Ô˙BÂ51. ¿¿»¿«≈

מ"ב.34) פ"ד עושים 35)תמיד שהקצבים כדרך
הפשט. קודם הכרעים הכרעים 36)שחותכים שגם לפי

להלן  וראה ישראל'). ('תפארת הניתוח לפני הפשט צריכים
שגמר  לפני לנתחם מותר – הפשט צריכים שהם שאע"פ

הבהמה. כל את ה"י,37)להפשיט פ"ט להלן גם נראה כך
עד  למעלה הקרקע את הרואה כל חזה, "איזהו שכתב
פ"ט  חולין מהתוספתא ומקורו הכרס". עד למטה הצואר,
מדובר  כן ואם להיפך), שנויה היא מה. חולין (ובגמרא
כי  ויתכן אמורים, הדברים בשור כי ועלֿכרחנו תלה, בשלא

תלוהו. לא כובדו מפשיט 38)מחמת "היה במשנה: שם
מן  להפשיט מתחיל כלומר, לחזה", שמגיע עד ויורד
עד  ההפשט מלגמור הניח "ואז לחזה, עד ויורד הרגלים
יפול  החזה תחילה יפשוט ואם וכו' הראש תחילה שיחתוך
אין  הצוואר שהרי לראש, סמוך עד למטה ממילא העור
קשה  יהיה ועלֿידיֿזה מ"ג) פ"ט (כחולין בו מחובר העור
ישראל'). ('תפארת לצואר" סמוך בצמצום הראש לחתוך

כדאמרינן 39) הפשטה, בכלל שאינו העור, "עם שם. משנה,
הוא  שהראש ומשום שם). תמיד, (הרא"ש כז" בחולין
(המפרש, ראשון לחותכו נאה לפיכך להקטרה, הראשון
למדו  ונתח", "והפשיט ו) א, (ויקרא שנאמר וממה שם).
הוא  ההפשט כי ה"א) פ"ה דנדבה דיבורא (ויקרא, ב'ספרא'
התחלת  לפני הראש חותך אינו ולכך האברים, ניתוח לפני
חֿט) (שם, שנאמר מה ומתוך ישראל'). ('תפארת ההפשט
אינם  והכרעיים שהראש ללמוד יש וכרעיים, ראש נתחים
('הר  ההפשט גמר לפני נחתכים הם ולפיכך נתחים, בכלל

הגר"א). בשם שם 40)המוריה' ועל הבהמה, "רגלי
שחותך  לומר ורוצה (המפרש), כרעים" נקראים כריעה
(רא"ש). הארכובה עד ומפרש), (רא"ש הרגלים ארבע
ותולה  נוקבו אלא קודם שכתב מה לפרש צריך כך ומשום
הגידין, צומת במקום מהברכיים, למעלה שנוקבו "ר"ל בו,
עד  לחתכם צריך שהרי ממש, ברגליו לתלותו שאיֿאפשר
בעמוד" תלויה נשארת הבהמה שאר בעוד הברכיים

ישראל'). שקיבל 41)('תפארת לזה לא כלומר, שם.
ההפשט".42)הראש. את גמר) =) "מירק במשנה: שם

השחיטה,43) בשעת גונחת צמאה, שכשהשה במשנה. שם
הקרוש  הדם והוא השחיטה, מבית הדם את וממשכת
שפסול  בכלי נתקבל ולא שנשפך כדם ודינו בלב, הנמצא
– הכ"ה) המוקדשין פסולי מהל' פ"א להלן (ראה למזבח
שתוחב  השחיטה בית דרך היתה הלב וקריעת שם. הרא"ש
ואין  מחובר, בעודו ופותחו וקורעו ללב שמגיע עד ידו
הבהמה  עדיין שהרי חיבורו, ממקום הלב שקרע כאן הכוונה
רבינו: אמר להלן שהרי דלהלן, הקריעה לפני והיא סגורה
('תפארת  המעיים" את שיגלו עד הבהמה את קורע "ואח"כ

כהרא"ש). ודלא הרגלים 44)ישראל', שתי חותך כלומר,
הא  מן לארכובה הקדמיות עד שהרי לכתפיים, עד רכובה

הכרעים". את "וחותך למעלה ראה כן, לפני חתך כבר
אחר  מיד חותכן הלב, למקום סמוכות שהידים ומשום
תמיד, (הראב"ד המצוות על מעבירין שאין לפי הלב, שקרע
הבהמה  כובד שעדיין משום כתב: שם והמפרש שם).
הרגל  את חותך אין כך משום נתלית, והבהמה ברגלים

הידים. את שחתך לפני תלוי 45)הימני שהקרבן "מפני
לשון  למיתני שייך והראש, החזה אצל מלמטה בו ונתעסק
גם  ויתכן לחתכו, הרגל כלפי ידו מגביה שהוא "עלה",
מעלה" גבי עולה היה ברגלים להתעסק צריך שכשהיה
הארכובה  מן מימין, האחורית הרגל והיינו שם). (הראב"ד,
כבד  ולמטה הארכובה מן אבל בגוף, החיבור עד ולמעלה
את  "וחותך למעלה: שכתב מה ראה כן, לפני חתך

חתכה 46)הכרעים". הימנית לרגל "ועלה במשנה: שם
בא  העולה (שהרי עמה" ביצים וב' בה, שזכה למי ונתנה
בשורה  עומדים כולם "נמצאו במשנה: שם ולהלן לזכר),
בימינו, הראש וכו' וברגל בראש הראשון בידם, והאברים
ברגל  תלויה נשארת הבהמה ועדיין בשמאלו", הימנית ורגל

להתעסק 47)שמאל. לו שהיה הוא "ובדין במשנה. שם
ולהתעסק  לקרוע ואח"כ מבחוץ שהם הכבש רגלי בשני
לתלות, יכול היה לא רגליו שני חותך היה אם אבל בפנים,
היה  שבה מלחתוך אחת רגל מניח היה עלֿכרחך ולפיכך

(ראב"ד). קורע" ואח"כ הקרב"48)תלוי שעל "חלב
מדם 49)(רא"ש). לכלוך "לכסות והיינו: במשנה. שם

(ויקרא  דכתיב (כז.) דחולין בפ"ב מקרא לה ודרש השחיטה,
דרך  "וזהו (רא"ש). וערך" פדרו ואת ראשו "את יב) א,
את  נושא כשהיה שהרי שם), (חולין, מעלה" של כבוד
הי"א, להלן ראה למעלה, השחיטה בית הופך היה הראש

גנאי. הוא במשנה.51)המעיים.50)ולכלוכו שם

.ÂÌÈÓa ÔÁÈ„Óe CÏB‰52ÌÈÚ¯k‰Â ·¯w‰Â :¯Ó‡pL , ≈¿ƒ»¿«ƒ∆∆¡«¿«∆∆¿«¿»«ƒ
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ÌÈ„enÚ‰ ÔÈaL LÈL ÏL ˙BÁÏL ÏÚ60. «À¿»∆«ƒ∆≈»«ƒ

במשנה.52) וי 53)שם פ' דנדבה 'ספרא' דיבורא קרא,
א. כב, בזבחים הובא ה"ד, ממוזגים 54)פ"ז מים עם יין

וראה  שם). זבחים, (רש"י יין ואחד מים חלקי שני יחד,
הי"ב. פ"ח וכו'55)להלן "במים ושם) (שם מיעטו שאם

משקין. בשאר ולא במים ללמוד: שיש כלֿשכן במזוג", ולא
רש"י 56) ומפרש המים", כל את להכשיר "במים ושם: שם

מכונסין". "ואפילו שם: מ"ג:57)בזבחים פ"ה במדות
הקדשים", קרבי מדיחין היו ששם המדיחין, "לשכת
בעזרה, הפרש כל להוציא רוצין היו "שלא לכרס והכוונה
יתר  אבל (רא"ש), המדיחין" ללשכת אותו הוליכו לכן
העמודים, שבין שיש של שולחנות על מדיחים הקרבים
בית  מהל' פ"ה ולמעלה ההלכה, בהמשך להלן ראה

הי"ז. עד 58)הבחירה קצבה בלי כלומר, שם. תמיד,
(רא"ש). הצורך לכל יפה במשנה:59)שתהא שם
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שאין  "עניינו במעוטה". פעמים שלשה מדיחין "והקרבים
זה  על ומוסיפין פעמים, משלש בפחות במים אותן מדיחין
שם). המשנה, בפירוש (רבינו להדיחם" שאפשר מה כל

העמודים",60) שבין שיש של שולחנות "על במשנה: שם
לא:) בתמיד הובאה מ"ד, שקלים ממס' (פ"ו ששנינו כמו
בבית  שיש של שמונה במקדש, היו שולחנות עשר "שלשה
בפ"ה  גם (ראה הקרבים" את מדיחין שעליהן המטבחים
למה  אמרו: שם, תמיד ובגמרא הי"ד). הבחירה בית מהל'
שהוא  "מפני וזהב מכסף ולא משיש השולחנות עשו
שם). (רא"ש ומקלקו הבשר את מחמם כלומר, מרתיח".
שאחד  שאףֿעלֿפי אמרו, ה"ג) שם (שקלים וב'ירושלמי'
מזכירין  אין – מעולם הקודש בשר הסריח שלא הוא הנסים

הנס). על סומכין אין (כלומר, נסים מעשה

.ÊÔÈkq‰ ˙‡ ÏË61„·k‰ ÔÓ ‰‡¯‰ ˙‡ LÈ¯ÙÓe62, »«∆««ƒ«¿ƒ∆»≈»ƒ«»≈
„·k‰ Úaˆ‡Â„·k‰ ÔÓ63„·k‰ ÊÈÊÓ BÈ‡Â , ¿∆¿««»≈ƒ«»≈¿≈≈ƒ«»≈

BÓB˜nÓ64¯Á‡Ï B˙BÂ ‰ÊÁ‰ ˙‡ ·˜BÂ ,65‰ÏBÚÂ . ƒ¿¿≈∆∆»∆¿¿¿«≈¿∆
˙ÈÓÈ‰ ÔÙcÏ66‰¯„M‰ „Ú „¯BÈÂ C˙BÁÂ67ÚbÈ ‡ÏÂ , «…∆«¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿…ƒ«

‰¯„Ma68˙Bk¯ ˙BÚÏˆ ÈzLÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ,69, «ƒ¿»«∆«ƒ«ƒ¿≈¿»«
da ‰ÈeÏz „·k‰Â ,¯Á‡Ï d˙BÂ dÎ˙BÁ70. ¿»¿¿»¿«≈¿«»≈¿»»

בנטילת 61) לא לסכין צורך לו היה לא עכשיו ועד מ"ג. שם
שנוטלים  דברים שהם הקרבים, בנטילת ולא הפדר

(המפרש). סכין בלא שהכבד 62)ומפרידים "לפי שם.
עם  והריאה ההלכה) בסוף (ראה הימני הדופן עם קרב

ומפרש). (הרא"ש ה"ח להלן ראה שם 63)הגרה",
והכליות  העוקץ עם קריבה היתה הכבד אצבע "כי במשנה,
(ויקרא  בהם שנאמר הקרבנות בשאר כמו ה"ט), להלן (ראה
ופירש  יסירנה", הכליות על הכבד על "היותרת טו) י, ד, ג,
(רא"ש). הכליות" עם הכבד מן מעט שיהא ז"ל רש"י
לסדר  רבינו בהקדמת ראה הכבד, יותרת הוא הכבד ואצבע
התחתון  הקצה והוא הכבד, "ויותרת וז"ל: שכתב קדשים,
המוריה' ב'הר (ראה היד" מן הבוהן כמו ממנו היוצא

הי"א). פ"א מזיזה 64)למעלה היה "ולא במשנה: שם
מזיז  היה שלא ראשון בפירוש הראב"ד ומפרש ממקומה",
אצבע  את מזיז היה שלא כתב, שני ובפירוש הריאה. את
מפרש, רבינו אבל שם), והרע"ב המפרש פירשו (וכן הכבד
וזהו  שם. ב'מאירי' הוא וכן הכבד, את מזיז שאינו שהכוונה
להלן  ראה בה'", תלויה "והכבד שם: במשנה שאמרו מה

ההלכה. למי 65)בסוף ונותנו החזה "נוקב במשנה: שם
שחותך  ארובה, כמין "שעושה שם: וברא"ש בה", שזכה
ונשאר  הצלעות, מראשי הקרקע את הרואה החזה שומן את

הצלעות". ראשי בין נקב "מן 66)כמין במשנה. שם
שהקנה  הצואר דהיינו הגרה, אצל לאלתר לבוא היה הראוי
לא  אבל כסדר, היה שזה הכבד, אצבע עם בו תלויין והלב
מצלעות  שהוא בדבר שמתעסק שכיון לעשות, זה דבר יתכן
הימנית) בדופן =) בו שגם הוא דין החזה, כגון הבהמה
היה  לפיכך הבהמה, מצלעות שאינו הצוואר, קודם מתעסק

שם). (ראב"ד, הימנית" לדופן ועולה שם 67)חוזר
כלפי  צלע של בעמקו ויורד חותך היה "כלומר, במשנה.

שם). (ראב"ד, היה 68)השדרה" לא "כלומר, שם. משנה,
כולה  נשארת והיא (ראב"ד), כלל" עצמה השדרה חותך

ה"ח). סוף להלן (ראה השמאלי בדופן "היינו 69)שלמה
שמבואר  כמו מלמטה", צלעות ושתי מלמעלה צלעות שתי

המוריה'). ('הר ה"ח במשנה.70)להלן שם

.ÁBÏ ‡a71‰¯bÏ72Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzL da ÁÈpÓ , »«≈»«ƒ«»¿≈¿»ƒ»
Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzLe73dÎ˙BÁ ,74,¯Á‡Ï d˙BÂ ¿≈¿»ƒ»¿»¿¿»¿«≈

ÔÙcÏ BÏ ‡a .da ÔÈÈeÏz ‰‡¯‰Â ·l‰Â ‰w‰Â¿«»∆¿«≈¿»≈»¿ƒ»»«…∆
da ÁÈpÓe ˙ÈÏ‡ÓO‰75‰ÏÚÓÏÓ ˙Bk¯ ˙BÚÏˆ ÈzL76 «¿»ƒ«ƒ«»¿≈¿»«ƒ¿«¿»

‰hÓlÓ ˙Bk¯ ˙BÚÏˆ ÈzLe77ÁÈpÓ ‰È‰ CÎÂ , ¿≈¿»«ƒ¿«»¿»»»«ƒ«
dz¯·Áa78˙BÙc‰ ÈzLa ÁÈpÓ ‡ˆÓ .79Úa¯‡ «¬∆¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ¿≈«¿»«¿«

dÎ˙BÁ .BÊa ˙BÚÏˆ Úa¯‡Â BÊa ˙BÚÏˆ80d˙BÂ ¿»¿¿«¿«¿»¿¿»¿¿»
.da ÈeÏz ÏBÁh‰Â ,dnÚ ‰¯„M‰Â ,¯Á‡Ï¿«≈¿«ƒ¿»ƒ»¿«¿»»

שם.71) תמיד הוא 72)משנה, כי על גרה ונקרא לצוואר,
(כסףֿמשנה). גרה כבר 73)מעלה בו הניח צלעות "שתי

מצד  צלעות שתי בה הניח ועכשיו הימני, הדופן כשחתך
חתך  לא ועדיין חזה, אצל בדופן שהן צלעות אותן והן אחר,
הן  שעדיין בה והניח לומר שייך לכך השמאלי, דופן
עם  לצלעות לוקחן כלומר, (המפרש), לדופן" מחוברות

לו. כשמחוברים השמאלי.74)הצוואר הדופן מן לצוואר
מחוברות 75) הצלעות שתי שהניח "ומניח" הכוונה כאן אין

מחובר  שפירושו הצוואר, שאצל "מניח" כמו לדופן
צלעות, שתי הדופן אצל הניח לומר: רוצה אלא לצוואר,
וכן  למטה, מהדופן חסרות האלו הצלעות ששתי היינו

ישראל'). ('תפארת דבוקים 76)למעלה הנשארים "אותם
צלעות  שתי שגם מפרש הראב"ד אבל (רא"ש). העוקץ" עם

לצוואר. סמוכים היו כשהן 77)מלמעלה נטלו שכבר
הצוואר. עם בדופן 78)מחוברים שגם היינו שם. משנה,

מלמטה, צלעות ושתי מלמעלה צלעות שתי מניח היה הימני
ה"ז. למעלה בשעה 79)ראה הדפנות שתי אצל כלומר,

שתים  (בימין), בזו צלעות ארבע מניח מהבהמה שחתכן
וכמו  לצוואר, מחוברות מהן ושתים לעוקץ מחוברות מהן
מחוברות  שתים הן גם (בשמאל), בזו צלעות ארבע כן
מחוברות  שלעוקץ באופן לצוואר, מחוברות ושתים לעוקץ

צלעות. ארבע – ולצוואר צלעות, לדופן 80)ארבע
מהבהמה. השמאלית

.Ëı˜ÚÏ BÏ ‡a81¯Á‡Ï B˙BÂ BÎ˙BÁ ,82‰ÈÏ‡‰Â , »»…∆¿¿¿¿«≈¿»«¿»
dnÚ ˙BÈÏk ÈzLe „·k‰ Úaˆ‡Â83Ï‚¯‰ ˙‡ ÏËB . ¿∆¿««»≈¿≈¿»ƒ»≈∆»∆∆

¯Á‡Ï d˙BÂ ˙ÈÏ‡ÓO‰84¯„ÒÎe .85ÔÈËÈLÙÓ ‰Ê «¿»ƒ¿¿»¿«≈¿≈∆∆«¿ƒƒ
‰Ó‰a ˙ÏBÚ ÔÈÁzÓe86ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈÁ˙p‰ Ô‰ el‡Â , ¿«¿ƒ«¿≈»¿≈≈«¿»ƒ»¬ƒ

.‰ÈÁ˙Ï d˙‡ ÁzÂ :‰¯Bza«»¿ƒ«…»ƒ¿»∆»

כתבו 81) לא.) בדף וכן (שם, והמפרש לג.) (תמיד הראב"ד
שם  יוםֿטוב' ב'תוספות (מובא ה'ערוך' ואילו הזנב, שהוא
"לעומת  ט) (ג, בויקרא הנזכרת העצה שהיא כתב מ"א), פ"ג
השדרה  סוף "שהוא כתב לא:) (שם והרא"ש העצה",

שם. פ"ג רע"ב וראה לאליה", א.82)הסמוך לא, שם
תלויה  הבהמה שעדיין השמאלי הרגל אצל "חתכו כלומר,

והראב"ד). (המפרש, שתי 83)בו" "וכן במשנה. שם,
מחוברות" שנשארו שמכאן, הצלעות ושתי שמכאן הצלעות
שקטנות  "מפני לפרשם חש ולא ה"ח), למעלה (ראה
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ישראל'). ('תפארת ניכרין" ואינן הן שם 84)וקצרות
ובהגהת  בה". שזכה למי ונתנה השמאלי רגל "נטל במשנה:
כלומר, לו", "ונותנה שצ"ל כתב, הרמב"ם על אברהם' 'באר

הי"ג. להלן ראה העוקץ, את שקיבל שנאמר 85)לזה
טלה). הוא תמיד (שקרבן טלה אצל שם בתמיד

דנדבה 86) דיבורא (ויקרא, ב'ספרא' הוא וכן בקר. בעולת
ודין  מנין, הצאן עולת בקר, עולת אלא לי "אין ה"ג) פ"ה
מה  הצאן, מן עולה והבא הבקר מן עולה הבא נאמר הוא:
הפשטה". תטען הצאן עולת אף הפשטה, טעונה בקר עולת

.ÈÔ‡v‰ ÔÓ Ì‡ ?L·kÏ ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‰nÎa¿«»ƒƒ∆»≈»ƒ«∆∆ƒƒ«…
‰ML d˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - ‰ÏBÚ‰ ‡È‰87. ƒ»»ƒƒ»ƒ»

ששה".87) שטעון לטלה "למדנו א: כז, ביומא

.‡ÈÔBL‡¯‰88Ï‚¯·e L‡¯a -89BÈÓÈa L‡¯‰ .90, »ƒ»…»∆∆»…ƒƒ
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ÂÈ¯˜Â ,BÚB¯Ê ÈtÏk BÓËÁÂ91˙È·e , ¿»¿¿«≈¿¿«¿»≈∆¿¿»≈

‰ÈÏÚ ¯„t‰Â ,‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁL92ÔÈÓÈ ÏL Ï‚¯‰Â . ¿ƒ»¿«¿»¿«∆∆»∆»¿»∆∆∆»ƒ
BÏ‡ÓOa93ıeÁÏ d¯BÚ ˙È·e ,94. ƒ¿…≈»«

הראשון.88) ושתי 89)הכהן הימנית רגל והיינו שם,
ההלכה. בהמשך להלן וכן ה"ה, למעלה ראה עמה, ביצים

(ויקרא 90) שנאמר האברים, לכל קודם "שהראש ימינו, ביד
הילכך  פדרו, ואת ראשו ואת לנתחיו אותה ונתח יב) א,
מן  יותר כבד "הכבד שהרי ועוד, (מפרש). בימינו" הראש

ישראל'). ('תפארת בימינו" לוקחו ולפיכך שם 91)הרגל,
בין  קרניו אז זרועו, נגד פונה הבהמה "כשחוטם במשנה.
יפול" שלא בטוב בו שיחזיק "כדי (מפרש), אצבעותיו"

ה"ה.92)(ראב"ד). למעלה וראה במשנה. ביד 93)שם
הוה  למזבח אברים דהולכת "ומשום במשנה), (שם שמאל
ביתר  (כמו ימין צריכה אין לכך כפרה, מעכב  דלא עבודה
שני  מוליך ולכך בשמאל), פסולה שעבודה העבודות,
ואחד  בימין החשוב האבר ונושא ידיו בשתי אברים

(רא"ש). במקום 94)בשמאל" "שהרגל כלומר, שם.
הרגל  של החוץ דצד הכא וקאמר עור, עליו אין בגוף חיבורו
חוץ, כלפי נמי הנושא ביד יהיה העור משם שמפשיטין
('תפארת  טפי" שפיר דהכי אצבעותיו, ראשי כלפי דהיינו

(ראב"ד). שלמעלה כבוד דרך זה כי ישראל'),

.·ÈÈM‰95ÏLÂ ,BÈÓÈa ÔÈÓÈ ÏL .ÌÈ„i‰ ÈzLa - «≈ƒƒ¿≈«»«ƒ∆»ƒƒƒ¿∆
BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO96ıeÁÏ Ô¯BÚ ˙È·e .97. ¿…ƒ¿…≈»«

השני.95) אותם 96)הכהן מוליכין חשיבותן "דרך שם.
(מפרש). שם.97)למזבח"

.‚ÈLÈÏM‰È98Ï‚¯·e ı˜Úa -99,BÈÓÈa ı˜Ú‰ . «¿ƒƒ»…∆»∆∆»…∆ƒƒ
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ˙Ï„Ï„Ó ‰ÈÏ‡‰Â100„·k‰ Úaˆ‡Â , ¿»«¿»¿À¿∆∆≈∆¿¿»¿∆¿««»≈

BnÚ ˙BÈÏk‰ ÈzLe101.BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO ÏL Ï‚¯‰Â . ¿≈«¿»ƒ¿»∆∆∆¿…ƒ¿…
ıeÁÏ Ô¯BÚ ˙È·e102. ≈»«

השלישי.98) ראה 99)הכהן השמאלית, הרגל היינו שם,
הי"א. ולמעלה ההלכה, בהמשך האליה 100)להלן

שהוא  העוקץ ראש את מניח והיה (מפרש), בעוקץ דבוקה
שהיא  האליה (עם השני וראשו אצבעותיו, בין למעלה עב
ידו  פס על להחזיק ויוכל יעכבו שלא כדי תלוי היה ארוכה)

הראב"ד). פירוש (ראה עמו כליות ושתי הכבד אצבע גם
ימין.101) יד על העוקץ עם כלומר, שם.102)שם.

.„ÈÈÚÈ·¯‰103‰¯b·e ‰ÊÁa -104,BÈÓÈa ‰ÊÁ‰ . »¿ƒƒ∆»∆«≈»∆»∆ƒƒ
.ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ‰È˙BÚÏˆÂ ,BÏ‡ÓOa ‰¯b‰Â¿«≈»ƒ¿…¿«¿∆»≈∆¿¿»

הרביעי.103) שם.104)הכהן משנה,

.ÂËÈLÈÓÁ‰105˙BÙ„ ÈzLa -106,BÈÓÈa ÔÈÓÈ ÏL . «¬ƒƒƒ¿≈¿»∆»ƒƒƒ
.ıeÁÏ Ô¯BÚ ˙È·e .BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO ÏLÂ¿∆¿…ƒ¿…≈»«

החמישי.105) שם.106)הכהן משנה,

.ÊËÈMM‰107CÊ·a ÔÈe˙ ,ÌÈ·¯˜a -108ÏÚ ÌÈÚ¯Îe , «ƒƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»≈¿»«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ Ô‰Èab109.ÊÚ B‡ O·k ‰ÏBÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ . «≈∆ƒ¿«¿»ƒ»¿»»»∆∆≈

ÌÈL ÌÈ·¯w‰ ÔÈÎÈÏBÓ - ÏÈ‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡110ÔÎÂ . ¬»ƒ»¿»«ƒƒƒ«¿»«ƒ¿«ƒ¿≈
‰ÈÎÒ ÏL ˙Ïq‰111„Á‡ „Èa112„Á‡ „Èa ÔÈi‰Â ,113. «…∆∆¿»∆»¿«∆»¿««ƒ¿«∆»

ÏÈ‡ ‰È‰ Ì‡Â114ÌÈLa ÔÈi‰Â ,ÌÈLa ˙Ïq‰ -115. ¿ƒ»»«ƒ«…∆ƒ¿«ƒ¿««ƒƒ¿«ƒ

הששי.107) (ראה 108)הכהן גדולה כף היא "בזך" שם.
"קערה". שם פירש ורבינו וברע"ב). שם.109)במפרש

והקטיר  במים ירחץ והכרעים "והקרב יג) (שם, שנאמר
שם. ברא"ש ראה הקרב, על שהכרעים הרי המזבחה",

וכבד 110) גדול שהאיל הוא: והטעם ב. כו, יומא משנה,
(ראה  שנתיים בן והאיל שנה בן הוא הכבש שהרי הכבש, מן
לשני  הקרבים את לחלק הכוונה ואין הי"ד), פ"א למעלה
יומא  ישראל' ('תפארת ביחד נושאים שניהם אלא הכהנים,

מ"ו). מקטירין 111)פ"ב העולה, אברי הקטרת שלאחר
סולת. דהיינו "השביעי 112)מנחתו, במשנה: שם

מנה 113)בסולת". לא שרבינו ומה ביין". "התשיעי שם:
משום  בחביתין", "השמיני שם במשנה שמובא חביתין כאן
התמיד, בעולת מדברות וביומא בתמיד הנ"ל שהמשניות
מנחת  בה שאין סתם עולה מקרבן מדבר כאן רבינו אבל
רבינו  שמדבר ה"ה ומוספין תמידין מהל' בפ"ו אבל חביתין,
המוריה'). ('הר חביתין גם שם מביא תמיד, בקרבן

שם.114) עשרון 115)יומא, היא הכבש שסולת משום
שני  האיל סולת ואילו שמן, ההין ברביעית בלול אחד
יין  הם הכבש ונסכי שמן, ההין בשלישית בלול עשרונים
(ראה  יין ההין שלישית הם האיל ונסכי ההין, רביעית
לשני  הסולת את מחלקים היו לא אולם ה"ד). פ"ב למעלה
ביחד  נושאים כהנים שני אלא כהנים, לשני היין ואת כהנים
היין  את ביחד נושאים אחרים כהנים ושני הסולת, את

למעלה. וראה שם). יומא, ישראל' ('תפארת

.ÊÈB˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÊÚ‰ B‡ O·k‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«∆∆»≈ƒƒ
‰BÓL116„Á‡ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÏÈ‡‰Â ,ÁaÊnÏ ¿»«ƒ¿≈«¿»«ƒƒƒ««

¯OÚ117. »»

הנושאים 116) שנים ישנם הנ"ל, לששה שנוסף כהנים.
והיין. טו 117)הסולת הלכה שעד חמשה היינו כהנים.

הרי  ליין, ושנים לסולת שנים לקרבים, שנים בכלל), (והיא
עשר. אחד כאן

.ÁÈÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ¯BM‰118ÔBL‡¯‰ . «ƒƒ«¿»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÏL Ï‚¯‰ ÔÈÎÈÏBÓ ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â .L‡¯‰ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆»…¿«≈ƒ¿«¿ƒƒƒƒ»∆∆∆
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ÈMM‰Â .ı˜Ú‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÈLÈÓÁ‰Â ÈÚÈ·¯‰Â .ÔÈÓÈ»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬ƒƒƒƒ∆»…∆¿«ƒƒ
ÈÈÓM‰Â .Ï‡ÓO ÏL Ï‚¯‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÈÚÈ·M‰Â¿«¿ƒƒƒƒ∆»∆∆∆¿…¿«¿ƒƒ
,‰LÏL d˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‰¯b‰Â .‰ÊÁ‰ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆∆»∆¿«≈»ƒƒ»¿»

L ÔÈÎÈÏBÓe .¯OÚ „Á‡Â È¯ÈOÚÂ ÈÚÈLzÌÈ„i‰ Èz ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿««»»ƒƒ¿≈«»«ƒ
˙Ïq‰Â ÌÈ·¯w‰Â ,ÌÈLa ˙BÙc‰ ÈzLe ,ÌÈLa119 ƒ¿«ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«¿»«ƒ¿«…∆

ÔÈi‰Â120.ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ È¯‰ .‰LÏL ‰LÏLa ¿««ƒƒ¿»¿»¬≈«¿»»¿∆¿ƒ

ואיבריו 118) גדול הוא שהשור משום במשנה. שם יומא,
נוספים. בכהנים צורך יש לכן שלשה 119)כבדים, שהוא

פ"ב  למעלה (ראה שמן ההין בחצי בלול סולת עשרונים
(שם).120)ה"ד). ההין חצי שהוא

.ËÈ¯BL ÏL ÏB„b‰ ¯·‡‰ e˜lÁÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…¿«¿»≈∆«»∆
‰ÈÁ˙ ‡ÏÂ - ‰ÈÁ˙Ï d˙‡ ÁzÂ :¯Ó‡pL ?ÌÈ˜ÏÁÏ«¬»ƒ∆∆¡«¿ƒ«…»ƒ¿»∆»¿…¿»∆»

ÌÈÁ˙Ï121?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .122˙BÏBÚa ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿
‰ÈÁ˙ CÈÏB‰Ï eˆ¯ Ì‡ ,„ÈÁi‰ ˙BÏBÚ Ï·‡ ;¯eav‰«ƒ¬»«»ƒƒ»¿ƒ¿»∆»

ÔÈÎÈÏBÓ - ¯˙BÈa B‡ el‡Ó ˙BÁÙa123. ¿»≈≈¿≈ƒƒ

הוא 121) וכן ה"ז. פ"ה דנדבה דיבורא ויקרא, 'ספרא'
א. יא, חולין כהנים.122)בגמרא של זה מספר שצריך

שם.123) יומא, משנה

.Î?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ124‰ÏBÚ «»≈«»¿»«¬≈∆
L·kÏ125‰BÙe126··BqÏ127˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï BÏ ‡·e «∆∆∆«≈»¿∆∆¿ƒ

˙ÈÁ¯ÊÓ128˜ÏBÓ ‰È‰Â ,129ÏenÓ dL‡¯ ˙‡ ÌL ƒ¿»ƒ¿»»≈»∆…»ƒ
dt¯Ú130ÏÈc·Óe131‰ÏeÒt - ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡Â .132. »¿»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿»

¯È˜ ÏÚ Ûeb‰ Ì„Â L‡¯‰ Ìc ‰vÓÓe133ÁaÊn‰ ¿«∆«»…¿«««ƒ«ƒ¿≈«
ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL ËeÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ134Ì„ ‰vÓ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ«∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿ƒƒ»«

‰ÏeÒt - Ûeb‰ Ì„ ‰vÓ ‡ÏÂ L‡¯‰135Ì„ ‰vÓ . »…¿…ƒ»««¿»ƒ»«
.‰¯Lk - L‡¯‰ Ì„ ‰vÓ ‡ÏÂ Ûeb‰«¿…ƒ»«»…¿≈»

ב.124) סד, זבחים למעלה 125)משנה, נעשית שהרי
ההלכה. בהמשך ראה הסקרא, הכבש 126)מחוט עלֿידי

הבחירה  בית מהל' פ"ב למעלה ראה הגדול, שבכבש הקטן
יד. (פ"ב 127)הלכה למעלה רבינו שהזכיר הסובב הוא

סה.) (זבחים שאמרו ואףֿעלֿפי ה"ז). הבחירה בית מהלכות
– המזבח" בראש מליקה אף המזבח, בראש הקטרה "מה
המזבח  כראש דינו שהסובב מוכיח שם הברייתא המשך הרי
שאפשר  הסוגיא בסוף הדבר וטעם (עיי"ש), זה לענין
ורק  האימורים. שם ולהקטיר הסובב גבי על מערכה לעשות
דרומית  מערבית בקרן נעשית העוף עולת שהיתה בזמן
לא  כי ממש, המזבח בראש עולה היה אז ה"י), פ"ז (להלן
זבחים  רש"י ראה מערב, לצד הגדול בכבש קטן כבש היה
יוםֿ וב'תוספות יותר, ד"ה שם ו'תוספות' צבר, ד"ה סד.
אות  מ"ה שם ישראל' כ'תפארת ודלא מ"ג. פ"ו זבחים טוב'

משום 128)כח). סד.) (שם בגמרא והטעימו שם. משנה,
והעור  המוראה את שם שמשליך הדשן, לבית קרובה שהיא
פ"ז  להלן וראה הכ"א. להלן ראה המעיים, ובני הנוצה עם
מזרחית  דרומית קרן ואין רבה, העוף שעולת בזמן כי ה"ז

מערבית. דרומית לקרן נפנין אותה, ראה 129)מכילה
מולקין. כיצד הכ"ג פני 130)להלן אחורי הוא "ערפה"

והוא  למטה, הוא ערפה" ו"מול ראש, גובה כלומר, העוף.

ו'תפארת  ורע"ב שם, זבחים רש"י ראה הצוואר. אחורי
"ממול  הכתוב בה ביאר לא העוף ועולת שם. ישראל'
ממליקת  העולה מליקת סה.) (שם למדנו אבל עורף",
"ומלק", טו) א, ויקרא – (בעולה כאן "נאמר החטאת,
להלן  מה "ומלק", ח) ה, שם – (בחטאת להלן ונאמר
ממול  ראשו את "ומלק שם: (כמפורש עורף ממול (בחטאת)

עורף". ממול (עולה) כאן אף חותך 131)ערפו"), כלומר,
(חולין  מעכב אינו העור אבל הכ"ג. כדלהלן הסימנים שני
זאת  ולמדו שם). משנה' וב'לחם ה"ו, פ"ז להלן וראה - כ:
– והקטיר" "ומלק טו) א, (שם שנאמר ממה סה.) (זבחים
הראש  מליקה אף לעצמו, והגוף לעצמו הראש הקטרה, מה
שם) המשנה, (בפירוש רבינו אבל לעצמו. והגוף לעצמו
יבדיל", "ולא ח) ה, (שם העוף בחטאת שנאמר שממה כתב
יוםֿ ב'תוספות וראה מבדיל. הוא העוף בעולת כי ידענו

שם. זבחים "הבדיל 132)טוב' במשנה - ב סד, שם
(סה: שם וב'תוספות' פסל". בעולה, הבדיל ולא בחטאת
ב'ספרא' שדרשו כמו בחטאת, הניחא הקשו: הבדיל) ד"ה
כל  שיהו "חטאת, ה"ט) פי"ח דחובה דיבורא (ויקרא,
ומשם  לשמו", שלא למלקו פרט הוא, חטאת. לשם מעשיה
- קשה בעולה, אבל פוסל. בחטאת המשנה שכל ללמוד יש
הראש  הקטרה, מה למדו: מהקטרה שהרי ועוד מנלן?
הקטרה  מה גם: לומר יש כן ואם בעצמו, והגוף בעצמו
כי  ויתכן עיי"ש. מעכבת, אינה הבדלה אף מעכבת, אינה

בפי  רבינו כתב שכתב לכך ממה זאת שלמדו המשניות, רוש
בעולה  אבל יבדיל, ולא בחטאת יבדיל": "ולא בחטאת
עיון  וצריך לעכב, הכתוב עליו ששנה כמו זה והרי מבדיל,

המוריה'). שבראש 133)('הר המליקה מקום שדוחק
על  דמו "ונמצה טו) א, (שם שנאמר המזבח, לקיר ובגוף
ה"ז) פ"ז דנדבה דיבורא (ויקרא, וב'ספרא' המזבח", קיר
ומוצה  ובגוף בראש אוחז כולו דם דמו, "ונמצה אמרו:

נעשית 134)משניהם". העוף "עולת מ"א): (פ"א קנים
סה.): (בזבחים זאת ולמדו פסול". שינה ואם למעלה,
לאחר  דעתך על תעלה וכי (שם), דמו ונמצה והקטיר "ומלק
בראש  הקטרה מה לך: לומר אלא וממצה, חוזר שהקטיר
קכו, הערה למעלה וראה המזבח". בראש מיצוי אף המזבח,

מזבח. של ראשו גם נקרא שם 135)שהסובב זבחים,
סו.) שם בגמרא הובא ה"ז, פ"ט (שם וב'ספרא' במשנה.
או  הראש, דם מיצה ולא הגוף דם שמיצה  אע"פ "עולה,
הגוף, דם מיצה ולא הראש דם שמיצה אע "פ יכול
מסתברא  רבינא, "אמר שם: ובגמרא הוא". תלמודֿלומר

שכיחי". בגוף דמים, דרוב

.‡ÎÁaÊnÏ B˙˜ÈÏÓ ˙Èa ÛÈwÓe L‡¯‰ ˙‡ ÏËBÂ¿≈∆»…«ƒ≈¿ƒ»«ƒ¿≈«
ÁÏÓa B‚ÙBÒÂ136ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ137BÏ ‡·e . ¿¿¿∆«¿¿««≈»ƒƒ»

ÛebÏ138‰‡¯n‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Â139ÌÚ B„Èa ‰ÈÏÚL ¯BÚ‰Â «¿≈ƒ∆«À¿»¿»∆»∆»¿»ƒ
‰ˆBp‰140dnÚ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈÚÓ Èa ˙‡Â141ÔÎÈÏLÓe «»¿∆¿≈≈«ƒ«¿ƒƒ»«¿ƒ»

ÔLc‰ ˙È·Ï142. ¿≈«∆∆

נטל 136) המזבח, קיר על דמה את "וממצה במשנה: שם
במלח". וסופגו למזבח, מליקתו בית והקיף הראש את
סומכו  למזבח, מליקתו בית את והקיף רש"י: שם ופירש
שם. הרע"ב פירש וכן הדם". שיתמצה כדי בקיר, ודחקו
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הגוף", ודם הראש דם "וממצה למעלה שכתב לרבינו אבל
לצורך  אינה למזבח זו הקרבה כלומר זו, הקפה כי ע"כ

מיצה. כבר שהרי אש 137)מיצוי על כלומר, במשנה. שם
במשנה.138)המזבח. שבו 139)שם  הזפק "הוא

בפירוש  (רבינו באדם" האצטומכא כנגד בעוף והוא המאכל,
שעליו,140)המשניות). העור עם הזפק את מסיר כלומר,

המוראה  את "והסיר במשנה: שם העור. שעל הנוצה ועם
מוראתו  את "והסיר טז) א, (ויקרא שנאמר כמו הנוצה", ואת
עלֿכרחך  הרי והנוצה, המוראה את שמסיר ומכיון בנוצתה",
היא  הנוצה שהרי המוראה, שעל העור את גם מסיר שהוא
תנאֿקמא  כדברי הוא "בידו", רבינו שכתב ומה העור. על
"קודרה  האומר ישמעאל, רבי דבי כתנא ודלא סה.) (זבחים
חותך  והוא שעליה, הנוצה היא ונוצתה ארובה". כמין בסכין
המשניות). בפירוש (רבינו שעליה" והנוצה העור עם אותה
נוצה  היא שנוצה שם) לתורה, (בפירושו הרמב"ן כתב וכן
פירש  שם) ובחומש שם, (בזבחים רש"י אבל ממש,
נעו  גם נצו "כי כמו מאוס, ודבר פרש מלשון "נוצתה"

טו). ד, יוסי 141)(איכה אבא וכדעת במשנה, - ב סד, שם
ראה  עמה", קורקבנה ונוטל "נוטלה האומר: סה.) (זבחים

שם. התורה, על הרמב"ן כמו 142)בפירוש שם. משנה,
אל  קדמה, המזבח אצל אותה "והשליך שם) (ויקרא שנאמר
פ"ט  שם ('ספרא' כבש של למזרחו כלומר הדשן", מקום
מהל' פ"ב (להלן הרמתו לאחר הדשן נותנים היו ושם ה"ג).

הי"ב). ומוספין תמידין

.·ÎÔÈkÒ ‡Ïa B„Èa - ÂÈÙÎ· B˙‡ ÚqLÂ143BÈ‡Â . ¿ƒ«…ƒ¿»»¿»¿…«ƒ¿≈
ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ144- ÏÈc·‰ Ì‡Â .ÏÈc·È ‡Ï :¯Ó‡pL , »ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

¯Lk145ÁÏÓa B‚ÙBÒÂ .146ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ147. »≈¿¿¿∆«¿¿««≈»ƒƒ
Èa ˙‡ ‡ÏÂ ‰ˆBp‰ ˙‡ ‡ÏÂ ‰‡¯n‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰ ‡Ï…≈ƒ∆«À¿»¿…∆«»¿…∆¿≈
¯Á‡Ó da ‰pML Ïk - ÁÏÓa d‚ÙÒ ‡ÏÂ ÌÈÚÓ≈«ƒ¿…¿»»¿∆«…∆ƒ»»≈««

‰¯Lk Ìc‰ ˙ÈˆÓz148. «¿ƒ«»¿≈»

ביד,143) אלא שיסע אין ושסע, רבנן: "תנו ב: סה, זבחים
הגדי". כשסע וישסעהו ו) יד, (שופטים אומר הוא וכן

('תפארת 144) מזה" זה הגוף חלקי שני קורע "אינו
ה"ו):145)ישראל'). (שם ב'ספרא' הוא וכן במשנה. שם

שמח'). ('אור והקטיר" תלמודֿלומר פסל, יבדיל אם "יכול
יבדיל" "לא כי רבינו, הסביר שמיני) (כלל המצוות' וב'ספר
בעבור  מהבדלה, לפטור אלא לאו, לאזהרות בא לא זה,
על  עולה והיה לנתחיה, אותו ונתח בהמה בעולת שאמר
צריך  שאינו אמר לכן כמותה, העוף עולת שגם הדעת

כשר. הבדיל ואם בלבד, ישסעהו אבל שם 146)להבדיל,
מלח". תקריב קרבנך כל "על יג) ב, (שם שנאמר במשנה.

הכהן 147) אותו "והקטיר יז) א, (שם שנאמר במשנה. שם
ריח  אשה הוא עולה האש, על אשר העצים על המזבחה

לה'". שם.148)ניחוח ב'ספרא' הוא וכן במשנה. שם

.‚Î„¯BÈÂ ıˆB˜ ?ÔÈ˜ÏBÓ „ˆÈk149Ô¯tva150ÏenÓ ≈«¿ƒ≈¿≈«ƒ…∆ƒ
Û¯Ú151‡È·‰Ïe CÈÏB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ .152,‡È·Óe CÈÏBÓ - …∆ƒ»»¿ƒ¿»ƒƒ≈ƒ

¯Bc - Ô¯tva „¯BÈÂ Ò¯Bc ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ÂÒ153Ì‡Â . ¿ƒ»»ƒ¿≈¿≈«ƒ…∆≈¿ƒ
ÌÈÓÈq‰ e¯˜Ú154LLBÁ BÈ‡ -155C˙BÁÂ .156 ∆∆¿«ƒ»ƒ≈≈¿≈

‰¯„L157˙˜¯ÙÓe158¯Oa ·¯ ‡Ïa159·¯ C˙Á Ì‡L ; ƒ¿»«¿∆∆¿……»»∆ƒ»«…
ÔÈÓÈqÏ ÚÈbiL Ì„˜ ‰˙Ók BÊ È¯‰ - ¯Oa160CÈ¯ˆÂ . »»¬≈¿≈»…∆∆«ƒ««ƒ»ƒ¿»ƒ
„¯BÈ ‡e‰Lk ‰ÏBÚa ÌÈÓÈq‰ ÈL CzÁÏ161˜ÏBn‰Â . «¿…¿≈«ƒ»ƒ¿»¿∆≈¿«≈

ÔÈkÒa162ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡163ÈÓk ‡l‡ ,‰˜ÈÏÓ dÈ‡ - ¿«ƒƒ«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»¿ƒ
‰˜ÈÏÓÏ ¯Lk Û¯Ú‰ ÏÎÂ .¯Á B‡ ˜ÁL164. ∆»«»«¿»»…∆»≈ƒ¿ƒ»

ויורד 149) קוצץ מליקה, מצות כהנא, רב "אמר א: כ, חולין
והובאה". הולכה "בלא רש"י ומפרש מצוותה". היא וזו
דורס  וזהו צנון, שחותך כמי למטה וחותך דוחק הוא כלומר,

שח  מהל' בפ"ג (וראה ההלכה בהמשך הי"א).שלהלן יטה
"יכול 150) אמרו: סה.) בזבחים וכן ה"ג, פ"ז (שם ב'ספרא'

ומלק" "הכהן טו) (שם, תלמודֿלומר וכו', בסכין ימלקנו
ובתוספתא  כהן". של בעצמו אלא מליקה תהא שלא וכו',
היה  וכו', העוף בחטאת מולק "כיצד אמרינן: פ"ז, זבחים
העוף, בחטאת שמולק כשם וכו', ערפה ממול בצפורן מולק
מבדיל  היה העוף שבעולת אלא העוף, בעולת מולק כך

ה"כ.151)וכו'". למעלה לחתוך 152)ראה כלומר,
שחיטה. וכדין לחם) שחותכים (כמו ומביא מוליך בצורת

ה"ז. שחיטה מהל' פ"ב דברי 153)ראה על שם, בחולין
ויורד), דורס =) ויורד קוצץ מליקה מצות שאומר כהנא רב
מוליך  אין, ויורד קוצץ למימר: אבין רבי "סבר אמרו:
ומביא  שמוליך כלֿשכן ירמיה, רב ליה אמר לא, ומביא
היא  זו "אף אימא: מצוותה", היא "זו ומאי כשר, במליקה

"עיקור 154)מצוותה". הי"ד: שחיטה מהל' פ"ג ראה
ונשמט  הוושט, או הקנה והיא הגרגרת, שנעקרה כגון כיצד?

שחיטה". גמר קודם שניהן או מהן שם:155)אחד חולין,
ב  ובעמ' בעוף", סימנין עיקור אין יחזקאל, בר רמי "תני
בר  רמי דתני הא קיסי, בר רבין לי אמר רבינא, "אמר שם:
יש  בשחיטה אבל במליקה, אלא אמרן לא וכו' יחזקאל
בה, פסלו לא וחלדה דדרסה "כיון רש"י ופירש עיקור",

בה". פסיל לא נמי סימנים זבחים 156)עיקור ברייתא,
א. וכח, א. כא, וחולין ב. רש"י 157)סה, השדרה, חוט

חוט  היכן "עד ה"ג: שחיטה מהל' פ"ט וראה שם, זבחים
העורף". שבתחילת לפולין מבחוץ תחילתו השדרה,

שם.158) רש"י הצוואר, רש"י 159)עצם סביב, המקפת
נשברה 160)שם. כ:) (חולין "כדאמרינן ב: סה, שם

מפרכסת, ואפילו ומטמאה נבילה, - עמה בשר ורוב מפרקת
קודם  (ובעולה, הסימן קודם בשר רוב חותך הוי אי הילכך
וסימנין  מליקה, בה מהניא ולא מתה ליה הויא הסימנים)

שם). (רש"י הן" מסיני למשה שלא 161)הלכה כלומר,
שני  חותך אלא לשני, אחד סימן בין שהיה שום תהיה
וכדברי  הבשר, חותך ואחרֿכך יורד, כשהוא מיד הסימנים

ב. סה, זבחים א.162)אביי סח, זבחים משנה,
שחיטתו 163) - הצדדין מן "השוחט ב: יט, חולין משנה,

ו"צדדין" פסולה", מליקתו - הצדדין מן המולק כשרה,
מליקתו  כך ומשום (רש"י), הצוואר לצד ששוחט הוא,
מאחוריו" דהיינו ערפו, ממול כתיב "דבמליקה פסולה,

שם). כשר 164)(רש"י העורף "שכל שם: חולין במשנה,
כל  אבל למליקה, כשר העורף רוחב כל כלומר, למליקה",
אחורי  כל (שהוא העורף מול ורק אך אלא כשר, אינו האורך

ה"כ. למעלה וראה הצוואר),
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zFpAxTddVrn'ld-dcearxtq

¦§©£¥©¨§¨
¦©£¥©̈§̈

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ראוי 1) אם אלא חייב שאינו בחוץ, המעילה דין בו יבאר

בפנים. לבוא

.‡ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏÚiL „Ú ·iÁ ıeÁa ‰ÏÚn‰ ÔÈ‡≈««¬∆««»«∆«¬∆¿…«ƒ¿≈«
ıeÁa ‰OÚiL2ÏÚ B‡ ÚÏq‰ ÏÚ ‰ÏÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ∆«¬∆«¬»ƒ∆¡»««∆««

,ÁaÊn‰ ÏÚ ‡l‡ Ôa¯˜ Èe¯˜ ÔÈ‡L .¯eËt - Ô·‡‰»∆∆»∆≈»»¿»∆»««ƒ¿≈«
ÁaÊÓ Á Ô·iÂ :¯Ó‡pL ,ıeÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â3. ¿««ƒ∆«∆∆¡««ƒ∆…«ƒ¿≈«

ÌMÏ ‰ÏÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â4B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡pL ; ¿≈«»«∆«¬∆«≈∆∆¡««¬…
'‰Ï5.ÌMÏ Ôek˙iL „Ú - ««∆ƒ¿«≈«≈

נוסף 2) שם ובתוספתא יוסי. ר' כדעת קח. בזבחים משנה
המערכה". את "ויסדר יוסי ר' בדברי קח:3)עוד שם

אלמא  מזבח, נח "ויבן שם: וברש"י הונא. רב בדברי בגמרא
ומה  מזבח", בלא העלאה אינה בחוץ, שהיא יחיד, במת
גדי  את מנוח "ויקח יט) יג, (שופטים מנוח אצל שנאמר
הייתה. שעה הוראת לה'", הצור על ויעל המנחה ואת העזים

וראה 4) חייב. אינו - הדיוט לשם המעלה אבל להקב"ה.
כיוון  אם אף חייב בשחיטה כי טז, הלכה י"ח פרק למעלה

לעשות 5)להדיוט. יביאנו לא מועד אוהל פתח "ואל
בגמרא. שם לה'". אותו

.·ÌÈM‡Ï Èe‡¯‰ ¯·c ˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡≈«»∆»««¬»«»»»»»ƒƒ
ÁaÊnÏÂ6‰ÏBÚ‰ ÔB‚k ,7B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¿«ƒ¿≈«¿»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»

Èe‡¯L Ïk Û‡ ,ÌÈM‡Ï ‰Èe‡¯L ‰ÏBÚ ‰Ó - Á·Ê»«»»∆¿»»ƒƒ«…∆»
.ıeÁa B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ÔÈ·iÁL ‡e‰ ÌÈM‡Ï»ƒƒ∆«»ƒ««¬»»«

הראוי 6) דבר ולא המזבח, על לשריפה הראוי דבר כלומר,
המזבח. על שלא לשריפה הראוי דבר ולא לאכילה

המזבח.7) על להקרבה ראוייה שכולה

.‚Ìc‰ ˙‡ ˜¯Bf‰ :e¯Ó‡ Ô‡kÓ8È¯·È‡ ¯ÈË˜n‰ B‡ , ƒ»»¿«≈∆«»««¿ƒ≈¿≈
‰ÏBÚ9ÔÈ¯eÓ‡ B‡10‰B·Ï B‡ ıÓ˜ B‡ ,11˙¯Ë˜ B‡12, »≈ƒ…∆¿»¿…∆

ÌÈ‰k ˙ÁÓ B‡13ÌÈÎÒ ˙ÁÓ B‡14CqÓ‰ B‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ¿«¿»ƒ«¿«≈
ÔÈÈ ÔÈbÏ ‰LÏL15ÌÈÓ B‡16·iÁ - ıeÁa17:¯Ó‡pL ; ¿»Àƒ«ƒ«ƒ««»∆∆¡«

ÔÈ·iÁ ÌÈÙa Ïa˜˙n‰ Ïk - B˙‡ ˙BOÚÏ ep‡È·È ‡Ï…¿ƒ∆«¬…»«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒ
.ıeÁa ÂÈÏÚ»»«

מדתניא 8) "מנלן, קז.): (שם ובברייתא קי. בזבחים משנה
ישמעאל. ר' דברי הזורק, לרבות ד) יז, (ויקרא ייחשב דם
הזורק". את לרבות ח) (שם, זבח או אומר עקיבא רבי

שאר 9) איברי לא אבל עולה, איברי ודווקא קט. שם
לאכילה. שהם שאר 10)קרבנות, של ובין עולה של בין

בבר  או הקרבנות. עולה יעלה אשר רבנן "תנו שם: ייתא
ואימורי  אשם אימורי לרבות מנין עולה, אלא לי אין זבח,
תלמוד  קלים, קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי חטאת

ומנחת  והקטורת והלבונה הקומץ לרבות מנין זבח. לומר
ושלושת  יין לוגין שלושת והמנסך משיח כהן ומנחת כהנים
הבא  כל מועד, אוהל פתח ואל לומר, תלמוד מים, לוגין

בחוץ". עליו חייבין מועד אוהל על 11)לפתח שנקרבים
המזבח. בכל 12)גבי הזהב מזבח על אותם שמקטירין

המזבח.13)יום. גבי על כולה הסולת 14)שקריבה כי
ונשרפת  נסכים", "מנחת נקראת הקרבן, עם שמביאין לבד,

המזבח. גבי על או 15)כולה יין לוגין שלושה ודווקא
פחות. ולא מים לוגין לוגין 16)שלושה שלושה כלומר,

משנה).17)מים. (כסף הסוכות בחג אלא חייב אינו במים
ימות  בשאר בין בחג "בין שכתב ד, הלכה להלן וראה
ותוספות  וברש"י קי: בזבחים וראה עיון. וצריך השנה",

שם.

.„Ù‡ ,ıeÁa Ìc‰ È¯ÈL ˜¯Bf‰ Ï·‡ÌÈÓ„ È¯ÈL el ¬»«≈¿»≈«»«¬ƒ¿»≈»ƒ
ÌÈÓÈt‰18‰ÂˆÓ È¯ÈL Ìc‰ È¯ÈL ˙˜È¯fL ;¯eËt - «¿ƒƒ»∆¿ƒ«¿»≈«»¿»≈ƒ¿»

ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â Ì‰19˙BÁt ÌÈÓ B‡ ÔÈÈ CqÓ‰ ÔÎÂ . ≈¿≈»¿«¿ƒ¿≈«¿«≈«ƒ«ƒ»
¯eËt - ıeÁa ÔÈbÏ ‰LÏMÓ20¯‡La ÔÈa ‚Áa ÔÈa , ƒ¿»Àƒ«»≈∆»≈ƒ¿»

¯eÚM‰ ¯ÒÁÂ ÏÈ‡B‰ ;‰M‰ ˙BÓÈ21ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰ ¿«»»ƒ¿»≈«ƒ¬≈≈»¿ƒ
˙‡hÁ ¯OaÓ ‰ÏÚn‰ ÔÎÂ .ÌÈÙa Ïa˜˙‰Ï22¯OaÓ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿≈««¬∆ƒ¿««»ƒ¿«

,¯eaˆ ÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÏL ÔÈa ,ÌÈÓÏL ¯OaÓ ,ÌL‡»»ƒ¿«¿»ƒ≈∆»ƒ≈∆ƒ
ıeÁa ,ÌÈt‰ ÌÁlÓ ,ÌÁl‰ È˙MÓ ,˙BÁÓ È¯ÈMÓƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ∆∆«»ƒ«

ÌÈM‡Ï ‡Ï ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ el‡ ÏkL ;¯eËt -23. »∆»≈¿ƒ«¬ƒ»…»ƒƒ

הנשרפות,18) החטאות והן הפנימיות, חטאות של כלומר,
הדם  ושיירי הזהב מזבח על בהיכל לפנים דמן שזריקת

החיצון. מזבח של מערבי יסוד על כר'19)שופך שלא
בחוץ, שהקריבם הפנימיים שיריים שאמר קי:) (שם נחמיה
קיא.) (שם עקיבא כר' אלא מעכבים, שהם לפי חייב,

מעכבים. אינם הפנימיים השיריים הוא 20)שאפילו כן
ופחות  יין לוגין מג' פחות המנסך "יכול קט:) (שם בברייתא
על  לעשות, (שם) לומר תלמוד חייב, יהא מים לוגין מג'

החסר". על חייב ואינו חייב יין 21)השלם לוגין שלושה
בהם  שמנסכים המים שיעור כן וכמו שבנסכים. הפחות הם

לוגין. שלושה שבשרה 22)הוא חיצונה, חטאת כלומר,
לכהנים. על 23)נאכל להעלאה ראויים אינם כלומר,

המזבח.

.‰ÈtÓ ·iÁ - ıeÁa dlk ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰ÏÚn‰««¬∆∆«¿≈»À»««»ƒ¿≈
¯Oa ÔÈ‡ - ÔLÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈ¯eÓ‡‰»≈ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈¿«

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ¯eÓ‡‰ ¯ÈË˜‰ el‡Îe ,ıˆBÁ Á·f‰24. «∆«≈¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈«¿»
¯eËt - ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓ ‰ÏÚn‰ Ï·‡25ÔÈ‡L ; ¬»««¬∆ƒ¿»∆…ƒ¿¿»»∆≈

Ïc·Óe ¯e¯a ıÓw‰26dÎB˙Ï dˆÓ˜ ¯ÊÁÂ dˆÓ˜ .27 «…∆»À¿»¿»»¿»«À¿»¿»
·iÁ - ıeÁa dlk ·È¯˜‰Â28. ¿ƒ¿ƒÀ»««»

(בין 24) חציצה האיכא "אמאי, קי.): (שם בגמרא
אמר  רב וכו', כשהפכן שמואל אמר למערכה), האימורים

כרב. ופסק חוצץ", אינו במינו חוץ.25)מין העלאת על
ומובדלים,26) ברורים האימורים אבל הקמיצה, לאחר אלא
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ההפרשה. קודם הסולת.27)אף שאר עם ונתערב
ברוב.28) בטל הקומץ ואין

.Â˜ˆBi‰29ÏÏBa‰Â30˙˙Bt‰Â ,31ÁÏBn‰Â32, «≈¿«≈¿«≈¿«≈«
ÛÈn‰Â33LÈbn‰Â34ÔÁÏM‰ ˙‡ ¯cÒÓ‰Â ,35·ÈËn‰Â ¿«≈ƒ¿««ƒ¿«¿«≈∆«À¿»¿«≈ƒ

˙B¯p‰ ˙‡36ıÓBw‰Â ,37- ıeÁa ÌÈÓc Ïa˜Ó‰Â ∆«≈¿«≈¿«¿«≈»ƒ«
,‰„B·Ú ¯Ó‚ BÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ ;¯eËt»¿ƒ∆»∆»≈≈≈¿«¬»
‰‡ÏÚ‰ ‰Ó - Á·Ê B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡Â¿∆¡«¬∆«¬∆…»»«««¬»»
ÔÈ·iÁ ‰„B·Ú ¯Ó‚ ‡e‰L Ïk Û‡ ,‰„B·Ú ¯Ó‚ ‡È‰L∆ƒ¿«¬»«…∆¿«¬»«»ƒ

.ÂÈÏÚ»»

והוא 29) המנחות על השמן שיוצק "והוא קיב: שם משנה
שמן". עליה ויצקת ו) (שם, שנאמר שבולל 30)מה

בשמן. כמו 31)הסולת המנחות, לחם הפותת "הוא
פתים". אותה פתות (שם) המלח 32)שנאמר נותן "הוא

מלח". תקריב קרבנך כל על יג) (שם, שנאמר למנחה,
תנופה".33) אותם והניף כ) ו, (במדבר שנאמר מה "הוא
והגישה"34) ח) (שם, שנאמר מה "הוא 35)"הוא

השולחן". על הפנים לחם את הכוונה 36)המסדר [אין
הנרות  "הדלקת רבינו לדעת שהרי בבוקר, הנרות להטבת
הכוונה  אלא עבודה, גמר היא הרי כן ואם הטבתם". היא
גמר  אינה והיא דישונם, שהיא בערב, הנרות להטבת

להדלקה]. הכנה אלא מנה 37)עבודה, לא למה עיון צריך
וכו'. ובולל יוצק המנחה, עבודות כל עם ביחד הקומץ

.Êd˙Ù¯O ÌB˜nÓ ıeÁ dÙ¯OL ‰n„‡ ‰¯t38ÔÎÂ , »»¬À»∆¿»»ƒ¿¿≈»»¿≈
ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰L ¯Á‡ ıeÁa B·È¯˜‰L ÁlzLn‰ ¯ÈÚO»ƒ«ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«««∆ƒ¿«»»»
ep‡È·È ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡Â :¯Ó‡pL ;¯eËt -»∆∆¡«¿∆∆«…∆≈…¿ƒ∆
ÔÈ‡ „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡ ‡B·Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ïk -…∆≈»»∆∆«…∆≈≈
ÔÏeqt ‰È‰L ÔÈÏeÒt ÌÈL„˜ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ«»ƒ»»¬»»»ƒ¿ƒ∆»»ƒ»
ÔB‚k ?„ˆÈk .·iÁ - ıeÁa Ô‰Ó ‰ÏÚ‰ Ì‡ ,L„wa«…∆ƒ∆¡»≈∆««»≈«¿

Ôl‰39‡ˆBi‰Â40‡Óh‰Â41˙·LÁÓa ÏÒÙpLÂ «»¿«≈¿«»≈¿∆ƒ¿«¿«¬∆∆
„·BÚ‰42˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ÔÈÙ¯O ÔlkL , »≈∆À»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

- ıeÁa Ì‰Ó ‰ÏÚ‰Â ¯·Ú Ì‡ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒƒ»«¿∆¡»≈∆«
·iÁ43'‰Ï ‰OÚp‰ Ïk - '‰Ï B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡pL ; «»∆∆¡««¬…«…««¬∆«

ÌMÏ eOÚ el‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ44. «»ƒ»»¿≈«¬«≈

ששחטוה 38) מערכתה ממקום חוץ והיינו קיב. שם משנה
הדם,39)שם. את זרקו ולא הלילה, עליו עבר כלומר,

גבי  על האימורים את או הבשר את הקריבו שלא או
לעזרה.40)המזבח. חוץ הזבח בשר שנטמא 41)שיצא
או 42)הקרבן. מקום, מחשבת או זמן, מחשבת כגון

בעלים. ושינוי השם שינוי שם:43)מחשבת בברייתא
חוץ  ושנשחט והטמא והיוצא הלן כגון פסולין לרבות "מנין
לעשות, יביאנו (שם) לומר תלמוד וכו', למקומו וחוץ לזמנו
בחוץ". עליו חייבין מועד אוהל בפתח המתקבל כל

ירדו.44) לא למזבח, עלו אם אלו שכל

.Á‰ÏÚ‰L ÔÂÈk ,ıeÁa B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk»»»∆«»ƒ««¬»»«≈»∆∆¡»
‰lÁz ÌÈÙa ‰ÏÚ‰L ÔÈa .·iÁ - ıeÁa ˙Èfk epnÓƒ∆««ƒ««»≈∆∆¡»ƒ¿ƒ¿ƒ»

ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ ¯iLÂ45Ïk‰ ÁÈp‰L ÔÈa , ¿ƒ≈ƒ∆««ƒ¿∆¡»«≈∆ƒƒ««…
ÌÈÙa46ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ Á˜ÏÂ47Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆««ƒ¿∆¡»«¬»ƒ

·¯w‰ ¯·„ B˙B‡ ¯ÒÁ48‡e‰L Ïk49ÌÈÙa50‰ÏÚ‰Â , »«»»«»≈»∆ƒ¿ƒ¿∆¡»
.¯eËt - ıeÁa B˙È¯‡L¿≈ƒ«»

הכל.45) לדברי קט: שם קרבו.46)במשנה ולא
והלכה 47) אליעזר, ור' קמא תנא מחלוקת במשנה שם

קמא. הדבר 48)כתנא ולא השיריים, חסרו אם אבל
שהרי  חייב, - בחוץ בשלימותו, הקרב הדבר והקריב הקרב,

הקומץ. עליהם מקטיר שחסרו שנאבד 49)שיריים כגון
נשרף. ספק.50)או הדבר בחוץ, נחסר אם אבל

.ËıÓw‰ ? „ˆÈk51‰B·l‰ B‡52ÔÈ¯eÓ‡‰Â ≈««…∆«¿»¿»≈ƒ
‰ÏBÚ‰Â53˙Ù¯Op‰ ‰ÁÓe54ÔÈÎÒp‰Â55e¯ÒÁL ¿»»ƒ¿»«ƒ¿∆∆¿«¿»ƒ∆»¿

;¯eËt - ıeÁa Ô˙È¯‡L ·È¯˜‰Â ÌÈÙa Ì˙ˆ˜Óƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«»
,·iÁ ‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ - B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡ È¯‰L∆¬≈∆¡««¬…««»≈«»
ıeÁa ¯ÒÁÂ ÌÏL B‡ÈˆB‰ .¯ÒÁ‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»«∆»≈ƒ»≈¿»««

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - e‰ÏÚ‰Â56.‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿∆¡»¬≈∆»≈¿ƒ»≈∆

כולו.51) את מעכב הקומץ מקצת שהתנדב 52)כי וכגון
או  פסול. שהוא כל חסר שאם עצמו, בפני לבונה קומץ
קורט  אלא בה נשאר ולא וחסרה, המנחה, עם הבאה בלבונה

פסולה. שהיא שאמרו 53)אחד, מה כי רבינו, דעת
בחוץ  והקריבו שהוא כל שחסרו "וכולן שם: במשנה
במשנה  המוזכרים ועולה אימורים על גם מוסב פטור",
בחוץ  האימורים ומן העולה מן כזית "המעלה הקודמת

נסכים.54)חייב". ומנחת משיח כהן ומנחת כהנים מנחת
לכהנים. נאכל והשאר נקמצות - המנחות שאר אבל

והמים.55) חיסרון 56)היין להו "איבעיא קי. שם בגמרא
שמיה  לא או חיסרון שמיה בחוץ) וחסר שלם (הוציאו דחוץ

נפשטה. ולא חיסרון",

.ÈÌˆÚ‰ ‰È‰Â ¯Oa ˙Èfk Ba ÔÈ‡L ¯·‡ ‰ÏÚ‰∆¡»≈∆∆≈««ƒ»»¿»»»∆∆
¯aÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ57‰È‰ . «¿ƒƒ««ƒ«»ƒ¿≈∆¿À»»»

BÈ‡ CÎÈÙÏ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ ÁÏÓ∆««¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»≈
‰˜BÏ58˙ÈfÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰È¯eÓ‡Â ‰ÏBÚÂ .59. ∆¿»¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

משלימו 57) ועצם כזית בו ואין המעלה "איתמר קז: שם
יוחנן  ר' פטור. אמר לקיש וריש חייב אומר יוחנן ר' לכזית,
וכו', כעולין המזבח) על (=הקרבים עולין חיבורי חייב אמר

יוחנן. כר' יונה 58)ופסק בן ראש המעלה רבא "בעי שם:
תיקו". וכו', מהו לכזית משלימו ומלח כזית בו שאין

ומן 59) העולה מן כזית "המעלה במשנה: קט. שם
שם). (רש"י כליל כולה שהרי חייב", בחוץ האימורים

.‡È‡Â ¯·‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰ÏÚ‰Â ¯ÊÁÂ ‰ÏÚ‰¯·60. ∆¡»¿»«¿∆¡»«»«»≈∆¿≈∆
ÌÈzL ·iÁ - ÌÈ¯·È‡‰ ‰ÏÚ‰Â Ìc‰ ˜¯Ê61È¯‰L , »««»¿∆¡»»≈»ƒ«»¿«ƒ∆¬≈

¯L‡ :¯Ó‡ È¯‰L ;‰OBÚÏ ‰ÏÚÓ ÔÈa ·e˙k‰ ˜ÏÁ»««»≈«¬∆¿∆∆¬≈∆¡«¬∆
¯ÒÁ ¯·‡ ‰ÏÚ‰ .B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡Â ,‰ÏÚ ‰ÏÚÈ«¬∆…»¿∆¡««¬…∆¡»≈∆»≈

¯eËt -62‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ - B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡««¬…««»≈
.·iÁ«»

חייב 60) והעלה, וחזר והעלה וחזר העלה קח. שם במשנה
אלא  חייב אינו אומר יוסי ר' שמעון. ר' דברי עלייה כל על
באבר  אלא נחלקו לא כי קח:) (שם יוחנן ר' ואמר אחת",
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על  חייב הכל לדברי - אברים וחמשה בארבעה אבל אחד,
ואבר. אבר וכו'61)כל אבהו ר' "אמר קז: שם בגמרא

רבי  לדברי שתיים, חייב ישמעאל ר' לדברי והעלה זרק
רבי  לדברי אפילו אמר אביי אחת, אלא חייב אינו עקיבא
שם  יד) יב, (דברים קרא פלגינהו להכי שתיים, חייב עקיבא

תעשה". ושם ר'62)תעלה של פירושו לפי יוסי כרבי
פטור. (ר"י) סבר ומר חייב בחוץ קח:) (שם יוחנן

.·È¯·‡a eÊÁ‡L ÌÈL .ÌÈ¯eËt - eËÁML ÌÈL¿«ƒ∆»¬¿ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆
¯L‡ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ·iÁ - ıeÁa e‰eÏÚ‰Â¿∆¡««»ƒ∆∆¡«ƒƒ¬∆

.ÔÈ·iÁ eÏÚ‰L LÈ‡Â LÈ‡ elÙ‡ - ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ«¬∆…»¬ƒƒ»ƒ∆∆¡«»ƒ

.‚È˙BzÓ ˙ˆ˜Ó ˜¯Bf‰63Ìc Ïa˜Ó‰ .·iÁ - ıeÁa «≈ƒ¿»«»««»«¿«≈«
˙‡hÁ64Ô˙Â ¯ÊÁÂ ıeÁa epnÓ Ô˙ ,„Á‡ ÒBÎa65 «»¿∆»»«ƒ∆«¿»«¿»«
ÌÈÙa66Èe‡¯ Blk È¯‰L ,ıeÁa Ôzp‰ ÏÚ ·iÁ - ƒ¿ƒ«»««ƒ»«∆¬≈À»

ÌÈÙa epnÓ Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÙa ·¯wÏ67Ô˙Â ¯ÊÁÂ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿ƒ¿»«¿»«
ÌÈ¯ÈL Ô‰L ÈtÓ ,¯eËt - ıeÁa68Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ . «»ƒ¿≈∆≈ƒ«ƒ¬»ƒƒ≈

ıeÁa Ô‰ÈL Ô˙pL ÔÈa ,˙BÒBk ÈLa69„Á‡ B‡ , ƒ¿≈≈∆»«¿≈∆«∆»
ÌÈÙa „Á‡Â ıeÁa70„Á‡Â ÌÈÙa „Á‡ B‡ , «¿∆»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»

ıeÁa71.·iÁ ‰Ê È¯‰ - «¬≈∆«»

זה,63) בכלל הפנימיים, מדמים דם של ראשונה מתנה אף
כל  קיים כן אם אלא בפנים, כשר הקרבן שאין פי על אף

לו: זבחים במשנה כמפורש קיא:64)המתנות שם משנה
הדין  שהוא פי על אף המשנה, כלשון "חטאת" רבינו ונקט
שהרי  דווקא, "חטאת" נקטה והמשנה אחרים, לקרבנות
וכדעת  חייב, - בחוץ ונתן וחזר בפנים נתן שאם בה מפורש
בדמים  אלא אינו וזה מעכבים" "שיריים הסובר נחמיה ר'
חטאת  בקרבן אלא פנימיים דמים שאין ומכיוון הפנימיים,

"חטאת". המשנה נקטה אחר 65)- נתן לא אם הדין הוא
בפנים  "נתן הבא הדין אגב בפנים" "ונתן ונקט בפנים, כך

בחוץ". ונתן המזבח.66)וחזר כל 67)על היינו,
שבפנים. פי 68)המתנות על ואף מעכבים. ואינם

אמרו  הרי - חייב, זה באופן שגם מפורש שם שבמשנה
לר' אבל נחמיה, כר' היא זו משנה כי קיב.) (שם בגמרא
רבינו  ופסק מעכבים, אינם הפנימיים שיריים גם - עקיבא

שתיים.69)כמותו. חייב - בינתיים ידיעה לו הייתה ואם
מכפר".70) והפנימי החיצון על "חייב במשנה: שם
קיב.71) שם ובגמרא פטור, שהוא מפורש שם במשנה

מודה  מעכבים", "שיריים שאומר נחמיה ר' אפילו כי אמרו,
אבל  הכוס באותו אלא שיריים שאין משום שפטור, בזה

דיחוי. מחבירו עושה האחד - השני הכוס

.„È‰B·l‰Â ıÓw‰72Ô‰Ó „Á‡ ·È¯˜‰L ‰ÁÓ ÏL «…∆¿«¿»∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆»≈∆
ıeÁa73M‰Â ÌÈÙa „Á‡‰ ·È¯˜‰ B‡ ,- ıeÁa È «ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«
·iÁ74ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰B·Ï ÈÎÈÊa ÈL ÔÎÂ .75 «»¿≈¿≈»ƒ≈¿»∆∆∆«»ƒ

ıeÁa Ô‰Ó „Á‡ ·È¯˜‰L76ÈM‰Â ÌÈÙa „Á‡ B‡ , ∆ƒ¿ƒ∆»≈∆«∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
·iÁ - ıeÁa77. ««»

זה.72) את זה קי.73)שמעכבים (שם קמא כתנא
מעכבים  שהם מכיוון כי הסובר אליעזר כר' ולא במשנה)

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - זה את שם 74)זה
הראשון  הקריב שכבר כיוון מודה, אליעזר ר' ובזה במשנה,

חלות 75)בפנים. שש סדרים: בשני ערוך היה הפנים לחם
קומץ  בו שיש כלי נותנים מערכה כל ובצד סדר, בכל
לבונה  קומצי שני נמצאו בזך, הנקרא הוא זה וכלי לבונה,
עד  הפנים לחם אוכלים הכהנים ואין הבזיכין. בשני

האש. על לבונה בזיכי שני שני 76)שיקטירו כי ואף
שיק  צריך אין זה, את זה מעכבים שניהם הבזיכין את ריב

במשנה) (שם קמא וכתנא חוץ, העלאת על להתחייב כדי
את  זה מעכבים ששניהם מכיוון כי הסובר אליעזר כר' ולא

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - אליעזר 77)זה ר' וגם
בזה. מודה

.ÂËıeÁ ÌÏÚ‰Â ‰f‰ ÔÓfa ÌÈL„˜ ËÁML ÈÓƒ∆»«»»ƒ«¿««∆¿∆¡»
‰¯ÊÚÏ78;ÌÈÙa ·¯wÏ Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - »¬»»«»ƒ¿≈∆»ƒ»≈ƒ¿ƒ

ÈtÓ ,˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ·È¯˜‰Ï ¯zÓ È¯‰L∆¬≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈«ƒƒ¿≈
„È˙ÚÏ ‰Lc˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ ‰BL‡¯ ‰M„wL∆¿À»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

.‡B·Ï»

הזה,78) בזמן "המעלה אמרו: ושם קז: בזבחים יוחנן כרבי
לשעתה  קידשה ראשונה קדושה - חייב אמר יוחנן רבי
אלא  בחוץ, שחיטה נזכרה ולא לבוא". לעתיד וקידשה
עד) המתחיל דיבור נט. (שם התוספות וכתבו בלבד, העלאה

שחיטה  מועד,שעל אהל לפתח ראוי שאינו לפי פטור,
שכתב  מה כן ואם מזבח, יש אם אלא מקריבין אין שהרי
אלא  השחיטה, על גם לחייבו כוונתו אין ששחט" "מי רבינו
אי  שהרי ולהקריב, לשחוט הדרך: הוא שכן לפי כן, כתב

למלך. משנה ועיין מחיים, להקריב אפשר

.ÊËÌÈ¯Î ÈL„˜ ËÁBM‰79ÔÎÂ .·iÁ - ıeÁa «≈»¿≈»¿ƒ««»¿≈
ıeÁa Ô˙B‡ ‰ÏÚn‰80·È¯˜‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯Îp‰Â . ««¬∆»«¿«»¿ƒÀ»ƒ¿«¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌMÏ ˙BÏBÚ81‰Óa· e·È¯˜iL ‡e‰Â . «≈¿»»¿∆«¿ƒ«»»
e·iL82ÔÚiÒÏ ¯eÒ‡Â .83Ô˙eÁÈÏL ˙BOÚÏÂ84È¯‰L , ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬¿ƒ»∆¬≈

Ì‰Ï ˙B¯B‰Ï ¯zÓe .ıeÁa ·È¯˜‰Ï eÈÏÚ ¯Ò‡∆¡«»≈¿«¿ƒ«À»¿»∆
e·È¯˜È C‡È‰ Ì„nÏÏe85.‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÌLÏ ¿«¿»≈««¿ƒ¿≈»≈»

למזבח.79) להקריבן עולות מהגויים מקבלים כי
ושחיטה.80) העלאה הושוו שהרי שם 81)חייב, ברייתא

מצווין  ישראל בני ב), יז, (ויקרא ישראל בני אל "דבר קטז:
חוץ". שחוטי על מצווין הגויים ואין חוץ שחוטי על

לעצמו 82) במה בונה ואחד אחד כל "לפיכך בברייתא: שם
ולמעלה  קח: שם וראה שירצה". מה כל עליה ומקריב
כ) ח, (בראשית שנאמר בנין, בלא העלאה אין כי א, הלכה

לה'". מזבח נח אחא 83)"ויבן בר יעקב רב "אמר שם:
שליחותן". ולעשות לסייען אסור אסי רב אף 84)אמר

דיבור  שם (תוספות בחוץ עליה חייבים שאין כזו בעבודה
אסור). שרי".85)המתחיל ולאורינהו רבה "אמר שם:

‡zÚiÒa ˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈«»¿»¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

á"ôùú'ä åìñë à"é éðù íåé

-dcearxtq
zFkldoitqEnE oicinY

'ld-dcearxtqoitqEnEoicinY
¦§§¦¦¨¦

¦§¦¦̈¦
˙BˆÓ ‰¯OÚ ‰BÓL .˙BˆÓ ‰¯OÚ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿¿∆∆¿≈ƒ¿
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(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰OÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
˜ÈÏ„‰Ï (· .˙BÏBÚ ÌBÈ ÏÎa ÌÈO·k ÈL ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿«¿ƒ
(„ .d˙BaÎÏ ‡lL (‚ .ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰ ÏÚ L‡≈««ƒ¿≈«¿»∆…¿«»
ÏÎa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï (‰ .ÌBÈ ÏÎa ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Ï¿»ƒ∆«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
Ô‰k ·È¯˜iL (Ê .ÌBÈ ÏÎa ˙B¯ ˜ÈÏ„‰Ï (Â .ÌBÈ¿«¿ƒ≈¿»∆«¿ƒ…≈
(Á .ÔÈz·Á ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰ÁÓ ÏB„b»ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒƒ
ÌÁÏ ˙BOÚÏ (Ë .˙aLa ˙BÏBÚ ÌÈO·k ÈL ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«»«¬∆∆
.ÁÒt‰ ÛÒeÓ (‡È .ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÛÒeÓ (È .ÌÈt‰«»ƒ«»≈√»ƒ««∆«
(„È .˙¯ˆÚ ÛÒeÓ (‚È .‰Ùez‰ ¯ÓÚ ·È¯˜‰Ï (·È¿«¿ƒ…∆«¿»«¬∆∆
ÏÏ‚a ˙B‡a‰ ˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È·‰Ï¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»«»ƒ¿«
(ÊË .‰M‰ L‡¯ ÛÒeÓ (ÂË .˙¯ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰«∆∆¿¬∆∆«…«»»
ÈÈÓL ÛÒeÓ (ÁÈ .‚Á‰ ÛÒeÓ (ÊÈ .ÌBˆ ÌBÈ ÛÒeÓ««∆»«¿ƒƒ
˙BÚe·L ‰Ú·L LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ¯tÒÏ (ËÈ .˙¯ˆÚ¬∆∆ƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿»»

.¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ ÌBiÓƒ«¿»«»…∆
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ואימתי 1) יום, בכל תמידים שני הקרבת מצות בו תתבאר

הקרבתם. זמן

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÏÎa ˙BÏBÚ ÌÈO·k ÈL ·È¯˜‰Ï ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»
ÌBÈ3¯˜aa „Á‡ ,ÔÈ„ÈÓz ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,4ÔÈa „Á‡Â ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»«…∆¿∆»≈

ÌÈa¯Ú‰5¯ÓB‚Â „ÈÓ˙ ‰ÏÚ ÌBiÏ ÌÈL :¯Ó‡pL ;6. »«¿«ƒ∆∆¡«¿«ƒ«…»»ƒ¿≈

וראה 2) רוקח). (מעשה זו מצוה על שמברכין אומרים יש
רש"י  (ועיין א. הלכה פ"א הקרבנות מעשה במשנהֿלמלך

מעשר). והרי ד"ה נ. עשה 3)עירובין המצוות, בספר ראה
שחיטתו.4)לט. זמן אימתי ב, הלכה להלן ראה 5)ראה

שחיטתו. זמן ג, הלכה תעשה 6)להלן אחד הכבש "את
ד). (שם, הערבים" בין תעשה השני הכבש ואת בבוקר

.·B˙B‡ ÔÈËÁBL ¯˜a ÏL ?Ô˙ËÈÁL ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Â¿≈»«¿«¿ƒ»»∆…∆¬ƒ
Á¯ÊÓ Ïk Èt ¯B‡iMÓ ,‰nÁ‰ ‰ÏÚzL Ì„˜7ÌÚÙe . …∆∆«¬∆««»ƒ∆≈¿≈»ƒ¿»««

ÈL ˙È·a ¯eav‰ ˙‡ ‰ÚM‰ ‰˜Ác ˙Á‡8e·È¯˜‰Â , ««»¬»«»»∆«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌBia ˙BÚL Úa¯‡a ¯ÁL ÏL „ÈÓz»ƒ∆««¿«¿«»«

"האיר 7) – שאומר ל.) ותמיד כח. (יומא שמואל בן כמתיא
"כלומר, הן", אומר והוא בחברון, שהוא עד המזרח כל פני
ולפיכך  ממנו, בנקודה האור שיתחיל לא המזרח כל שיאיר
ראות  לפי האור הגיע העזרה, בקרקע העומדים לו אומרים
וכו' התמיד שוחטין ואז הין, להם אמר חברון עד עיניך
(פירוש  שמואל" בן מתיא כרבי שהלכה וכו' הקדמנו וכבר
אין  שהרי פסולה, השחיטה כן לפני אבל בתמיד). המשנה
ה"א  פ"ד שם למעלה (ראה ביום אלא זבחים שוחטין
(ראה  למצוות" מקדימין "זריזין ומשום כ:). ובמגילה
הכשר. הזמן הגיע עם מיד אותו מקריבין היו – ד.) פסחים

העיד 8) בבא בן יהודה "רבי א משנה פ"ו עדיות ראה
של  תמיד ועל וכו' הקטנות את שממאנים דברים, חמשה
שהיו  יון, מלכות "בימי היה וזה שעות", בארבע שקרב שחר
טליים. שני להם והעלו זהב של קופות שתי להם משלשלים
מעלין  והיו זהב, של קופות שתי להם שלשלו אחת פעם
עיניהם  את הקב"ה האיר שעה באותה גדיים, שני להם

אותה  על הטלאים, בלשכת מבוקרים טליים שני ומצאו
שקרב  שחר של תמיד על בבא בר יודה ר' העיד שעה
ועיין  א, הלכה פ"ד ברכות (ירושלמי שעות" בארבע

שם). בעדיות המשנה בפירוש

.‚CÈ¯‡iMÓ B˙B‡ ÔÈËÁBL ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz»ƒ∆≈»«¿«ƒ¬ƒƒ∆«¬ƒ
kÏ ‰‡¯ÈÂ Ïv‰CÈ¯‡‰L Ï9‰ˆÁÓe LMÓ ‡e‰Â ,10 «≈¿≈»∆«…∆∆¡ƒ¿ƒ≈∆¡»

ÌBi‰ ÛBÒ „Ú ,‰ÏÚÓÂ11ÏÎa B˙B‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ‡ÏÂ . »«¿»««¿…»¬ƒ¿»
ÚL˙a ·¯˜Â ,‰ˆÁÓe ˙BÚL ‰BÓLa ‡l‡ ÌBÈ∆»ƒ¿∆»∆¡»¿»≈¿≈«

‰ˆÁÓe12¯Á‡ ˙BÚL ÈzL B˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó ‰nÏÂ . ∆¡»¿»»¿«¬ƒ¿≈»««
B‡ ÌÈ„ÈÁÈ ÏL ˙Ba¯w‰ ÈtÓ ?B˙ËÈÁL ÔÓÊ ˙lÁz¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿≈«»¿»∆¿ƒƒ

¯eaˆ ÏL13·È¯˜‰Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ .14Ì„˜ ÏÏk Ôa¯˜ ∆ƒ¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿»¿»…∆
¯ÁL ÏL „ÈÓz15ÏL „ÈÓz ¯Á‡ Ôa¯˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , »ƒ∆««¿…¬ƒ»¿»««»ƒ∆
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa16Bc·Ï ÁÒt Ôa¯wÓ ıeÁ ;17È‡L , ≈»«¿«ƒƒ»¿«∆«¿«∆ƒ

.˙BÚL ÈzLa Ô‰ÈÁÒt Ï‡¯OÈ Ïk e·È¯˜iL ¯LÙ‡∆¿»∆«¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈»

ãycew zegiyn zecewpã

zery izy (miiaxrd oia ly cinz z`) eze` oixg`n dnle"
ly e` micigi ly zepaxw iptn ,ezhigy onf zligz xg`

."xeaiv

יש  כמה עד הוראה לימוד ישנו התמיד, זמן מאיחור והנה
יחיד, ואפילו מישראל ואחד אחד כל של במצבו להתחשב
הקרבנות  מפני שהוא הרמב"ם כתב האיחור בסיבת שהרי
רוב  שכן לציבור, יחידים והקדים ציבור, של או יחידים של
כי  יחידים, של הם התמיד נדחה שבגללם הקרבנות
כמה  עד בעצמך והגע קבועים, זמנים יש הציבור לקרבנות
את  דוחים שבשבילו יחיד, יהודי כל של מעלתו גדלה
כל  על לכפר שעניינו הערביים, בין של התמיד קרבן
בני  כלל כפרת תלויה ובו היום, במהלך שנעשו העוונות
בהבאת  לאחר עלול יחידי שאדם כיון אעפ"כ ישראל,
יום  כל התמיד קרבן את דוחים אחת, שעה במשך קרבנו
יאחר  לא שהיחיד להבטיח כדי שעתיים במשך ויום

קרבנו. את להקריב
לבדו", פסח מקרבן "חוץ פסח בקרבן שייך זה שאין ומה
הוא  הפסח של עניינו שהרי העניינים בפנימיות לבאר יש
מסדר  למעלה התשובה עבודת היינו ודילוג, קפיצה
כי  יאחר" "שמא החשש אין כזה שבמצב ומובן והדרגה,
חדא". וברגעא חדא ב"שעתא הוא התשובה עניין כללות
(n oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הצל 9) נוטה מזרח, בצד שהמש הצהרים, לפני שהרי
הצל  למערב, נוטה שהשמש הצהרים, אחר ואילו למערב.
ולא  לכאן לא נוטה הצל אין היום ובאמצע למזרח. נוטה
מתחיל  שהצל ומשעה המיצל. של תחתיו הוא אלא לכאן
לכל  ונראה מזרח, לצד לנטות שמתחיל כלומר, להאריך,
וכן  הערביים. בין של התמיד שחיטת זמן הוא אז שהאריך
משינטו  דתמיד מצוותו רבא, אמר "אלא נח. בפסחים הוא
מעידנא  הערביים, בין קרא דאמר טעמא אי ערב, צללי
בשש  אדינא ליה מוקמינן וכו' למערב שמשא דמתחיל
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גם  וראה רבא, אמר אלא ד"ה שם רש"י וראה ומחצה".
שם. פסחים לרבינו, המשנה כו:10)בפירוש ברכות

הערב,11) עד מנחה תפלת אמרו מה "ומפני שם: בברכות
הערב". עד והולך קרב הערביים בין של תמיד שהרי

ומחצה,12) בשמונה נשחט "תמיד שם: בפסחים משנה
ומחצה". בתשעה רבא,13)וקרב "אמר בגמרא: שם

ימות  בשאר הילכך וכו' ערב צללי משינטו דתמיד מצוותו
(וי  אמר דרחמנא ונדבות, נדרים דאיכא ה)השנה ו, קרא

ואמר  השלמים, חלבי שחר) של תמיד (=על עליה והקטיר
ליה  מאחרינן כולם, הקרבנות כל השלם עליה נט:) (שם מר

ומחצה". בשמונה ליה ועבדינן שעי, לגבי 14)תרתי להלן
וכאן  שוחטין". "ולא כתב הערביים", בין של תמיד "אחר
של  תמיד "קודם שלגבי להקריב", "שאסור וכתב דקדק
תמיד  אחר אבל עבודה, שאינה שחיטה נאסרה לא שחר"
ויבוא  לזרוק, יוכל שלא לפי לשחוט, גם אסור – שחר של

(משנהֿלמלך). פסול מנין 15)לידי רבנן, "תנו נח: שם
(ויקרא  תלמודֿלומר שחר, של לתמיד קודם דבר יהא שלא
מאי  העולה. שחר) של תמיד על =) עליה וערך שם)
טעם  זה ואין ראשונה". עולה העולה רבא, אמר תלמודא,
למעלה  שכתב למה אלא אותו, שמאחרים כאן, שכתב למה
המזרח  כל פני משיאור לשחטו שמקדימים ב) (הלכה

רוקח). קרב 16)(מעשה דבר שאין "ומנין בפסחים: שם
והקטיר  (שם) תלמודֿלומר הערביים, בין של תמיד אחר
השלם  שחר) של תמיד על =) עליה השלמים, חלבי עליה

כולן". הקרבנות וזה 17)כל לבדו", פסח "מערב צ"ל
שמונה  עד התמיד את שמאחרים למעלה, שאמר למה מוסב
אלא  כן, אינו פסח שבערב אמר זה ועל ומחצה, שעות
שוחטים  שאין לפי ה), הלכה (כדלהלן התמיד את מקדימים
התמיד  ישחטו ואם שם). (להלן התמיד אחר אלא הפסח את
כל  יספיקו לא ומחצה, בתשע ויקריבוהו ומחצה בשמונה
בלחםֿמשנה  וראה המוריה. (הר פסחיהם לעשות ישראל

נט.). לפסחים ובצל"ח

.„ÔÈa ÏL „ÈÓz ¯Á‡ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ∆«∆«∆»««»ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰18ÌÈ¯etk È¯qÁÓ ÔÎÂ .19Ô˙¯tk ÔÈ·È¯˜Ó »«¿«ƒ¿≈¿À¿≈ƒƒ«¿ƒƒ«»»»

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ¯Á‡20, ««»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿«¿»»»»
.·¯ÚÏ Ô‰ÈÁÒt ÏÎ‡Ï ÔÈ¯B‰Ë eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿≈∆»∆∆

קודם 18) "תמיד נט. נח: שם ובברייתא במשנה. נח. פסחים
הפסח  את ("תזבח בערב בו שנאמר דבר יאוחר וכו', לפסח
לדבר  ו), יב, (שמות הערבים ובין ו) טז, דברים בערב",
ד) כח, (במדבר הערבים בין אלא ערב בו נאמר שלא

מהן 19)בלבד". אחד שכל והמצורע. היולדת הזבה, הזב,
הוא  עדיין שמשו, והעריב וטבל מטומאתו שטהר אע"פ
שיביא  עד בקדשים, לאכול כדי טהרתו גמרה ולא חסר
בקדשים" לאכול הוא אסור כפרתו שיביא וקודם קרבנו,
ביום  ששכחו וכגון א). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות (פ"א
בין  של התמיד שהקריבו עד קרבנם להביא השמיני

ביום 20)הערביים. רק כי נט. שם בברייתא כתנאֿקמא
קרבנו  להקריב כפרה למחוסר הותר בניסן עשר ארבעה
של  שמצותֿעשה הערביים, בין של תמיד הקרבת לאחר
כפרתו) שיביא לאחר אלא להביאו (שאיֿאפשר פסח קרבן
(=עליה  השלמה של ה'עשה' את דוחה כרת בה שיש

בשאר  אבל כרת. בה שאין ג) הלכה למעלה ראה השלם,
של  תמיד לאחר מקריב אינו כרת, שם שאין השנה, ימות

הערביים. בין

.‰„ÈÓz‰ ‰È‰ ,˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,ÌÈÁÒt È·¯Ú«¿≈¿»ƒ≈¿…≈¿«»»»«»ƒ
‰ˆÁÓe ‰BÓLa ·¯˜Â ‰ˆÁÓe Ú·La ËÁL21È„k , ƒ¿»¿∆«∆¡»¿»≈ƒ¿∆∆¡»¿≈

Ì‰ÈÁÒt ËÁLÏ È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL22·¯Ú ÏÁ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆»∆¿«ƒ¿…ƒ¿≈∆¿ƒ»∆∆
LLa B˙B‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ - ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÁÒt∆«ƒ¿∆∆«»»¬ƒ¿≈

‰ˆÁÓe23BpÓÊ ˙lÁ˙a ,24È„k ,‰ˆÁÓe Ú·La ·¯˜Â , ∆¡»ƒ¿ƒ«¿«¿»≈¿∆«∆¡»¿≈
˙aL ÒkiL Ì„˜ ˙BÏˆÏ ÁÂ¯ Ì‰Ï ‰È‰iL25. ∆ƒ¿∆»∆∆«ƒ¿…∆∆ƒ»≈«»

במשנה.21) נח. בגמרא.22)שם שם.23)שם משנה
ג.24) הלכה למעלה פסח 25)ראה ערב "חל בגמרא: שם

שבת, דחי דלא צלייתו נמי דאיכא שבת, ערב להיות
ומחצה". בשש אדיניה ליה מוקמינן

.Â26ÔÈa ÏL „ÈÓz ¯Á‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ∆≈
,ÌÈa¯Ú‰27Ïk ‰¯Ë˜‰Ï Èe‡¯‰ ¯·c Ïk ÔÈ¯ÈË˜Ó »«¿«ƒ«¿ƒƒ»»»»»¿«¿»»»

ÌBi‰28ÔÈ¯eÓ‡‰Â ˙BÏBÚ È¯·È‡ ÔÈ¯ÈË˜Óe .29ÈˆÁ „Ú ««¿ƒƒ≈¿≈¿»≈ƒ«¬ƒ
˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈl‰30ÔÈ¯·È‡Â . ««¿»¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»¿≈»ƒ

eÏk‡˙ ‡lL ÔÈ¯eÓ‡Â31¯‡MÓ ÔÈa „ÈÓz‰ ÔÓ ÔÈa , ¿≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈ƒ«»ƒ≈ƒ¿»
¯˜a‰ „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk Ô‰a ÔÈÎt‰Ó - ˙Ba¯w‰32; «»¿»¿«¿ƒ»∆»««¿»««…∆

.¯˜a‰ „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»««¿»««…∆

בדפוס 26) אבל ו, הלכה כאן מתחילה חדשים, בדפוסים
שאין  "אע"פ שהמלים ונראה הפסק. סימן כאן אין רומי
וזה  ה. להלכה שייכות הערבים" בין של תמיד אחר שוחטין
אם  כן ואם הערביים, בין וכו' שוחטין שאין אע"פ פירושם:
אחריו  לשחוט יוכלו לא ומחצה לשש התמיד מקדימים
בזה, התחשבו לא – ג) הלכה למעלה (ראה ונדבות נדרים
המוריה, (הר השבת קודם הפסח לצלות שהות לתת בכדי

להלן). שהרי 27)וראה נכון. וכן ו. הלכה מתחילה כאן
השלמה, של 'עשה' אין שבהקטרה יוצא שלנו הנוסחא לפי
בהקטרה, אלא אינו הפסוק עיקר כל שהרי יתכן, לא וזה
התוספות  כתבו וכן השלמים", חלבי עליה "והקטיר שנאמר

המוריה. בהר וראה . מט: לאחר 28)במנחות היינו
השלמה, של ה'עשה' ישנה כן, לא שאם התמיד, שהקטירו

למעלה. ראה 29)ראה הלילה, כל אותן מעלין הדין שמן
ב. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות "כדי 30)בפ"ד שם:

הפשיעה". מן באש.31)להרחיק נשרפו לא כלומר,
מלפני 32) המזבח על היו שכבר וכיון כ: כ. יומא עיין

חצות. אחר חכמים עליהם גזרו לא חצות,

.Ê‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÁBc „ÈÓz ÏL ÌÈ¯·È‡33ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ≈»ƒ∆»ƒƒ∆«À¿»¿≈ƒ
˙aM‰ ˙‡34„·Ïa ˙aL ·¯Úa ‡l‡ .35ÔÈ¯ÈË˜Ó ∆««»∆»¿∆∆«»ƒ¿««¿ƒƒ

‰ÁBc B˙lÁz - „ÈÓz‰L .˙aL ·¯Ú ÏL „ÈÓz È¯·È‡≈¿≈»ƒ∆∆∆«»∆«»ƒ¿ƒ»∆
˙aL36‰ÁB„ BÈ‡ BÙBÒÂ ,37˙aL È·ÏÁ .38ÔÈ·¯˜ «»¿≈∆∆¿≈«»¿≈ƒ

È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ,·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa¿≈≈ƒ»ƒ¿¿»≈
˙aL39ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈÏÈÏa ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ,40; «»¬»≈¿≈ƒ¿≈≈«ƒƒ

BÊ ˙aL ˙ÏBÚ ‡ÏÂ - BzaLa ˙aL ˙ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡«…««»¿««¿…««»
˙¯Á‡ ˙aLa41·BË ÌBÈa ÏÁ ˙ÏBÚ ‡ÏÂ ,42. ¿«»«∆∆¿…«…¿

שנעשה 33) שכיון מו.), (יומא הונא רב לדעת כרבא
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מו:). (שם הטומאה את דוחה הקטרתו אף בטומאה,
אותן 34) מקריבין אין שבת ערב של התמיד איברי כלומר,

שהרי  השבת, את דחה לא שתחילתו שכיון שבת, בליל
(יומא  השבת את דוחה אינה הקטרתו גם שבת, בערב נעשה

רבא). לדעת שבת.35)שם בליל ולא כלומר,
בשבת.36) ונקרב בשבת נשחט שבת של תמיד כלומר,
(37- שבת בערב נקרב שלא שבת ערב של תמיד כלומר,

בשבת. להקריבו הקרבנות 38)אסור של החלבים
בשבת. נט:39)שהקריבו ופסחים קיד. כד: שבת ראה

והמדובר 40) ישמעאל. כרבי ולא עקיבא, כרבי קיד: שבת
על  שמקדשים ובזמן בשבת, א' ביום הכיפורים יום כשחל
י. הלכה עירובין מהלכות בפ"ח כמפורש הראיה, פי

על 41) לימד בשבתו, שבת עולת אומר, עקיבא "רבי שם:
הכיפורים, ביום אף יכול ביוםֿטוב. שקרבים שבת חלבי
הוא, מיעוטא "וי"ו רש"י ומפרש בשבתו", תלמודֿלומר

אחרת". בשבת ולא נט:42)בשבתו ופסחים כד: שבת
עולת  ולא בשבתו, שבת "עולת (שם) קרא אמר אמר, "אביי

ביוםֿטוב". חול עולת ולא בשבת, חול

.Á¯OÚ ‰Úa¯‡43ÔÈ¯ÈË˜Ó - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ
È·ÏÁk Ì‰L ÈtÓ ,·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÌÈÁÒt‰ È·ÏÁ∆¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈¿∆¿≈

˙aL44. «»

מהלכות 44)בניסן.43) בפ"א גם כתב וכן נט: פסחים
וכו' הלילה כל פסחים חלבי "ומקטירין ח: הלכה פסח קרבן
קרבין  שבת חלבי שהרי בשבת, להיות עשר ארבעה כשחל
אין  בחול, להיות עשר ארבעה חל אם אבל ביוםֿטוב,

ביוםֿטוב". חול חלבי מקטירין

.ËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡45ÌÈ‡ÏË ‰MMÓ46ÔÈ¯w·Ó‰47 ≈¬ƒƒƒ»¿»ƒ«¿À»ƒ
ÌÈ‡Ïh‰ ˙kLÏa48Ì„˜ ÌÈÎeÓ eÈ‰ÈÂ .Lc˜naL ¿ƒ¿««¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ…∆

ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡a ‰·¯˜‰ ÌBÈ49eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿«¿»»»ƒ¿««ƒ∆»
„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ‡Ï ,‰lÁzÓ B˙B‡ ÔÈ¯w·Ó¿«¿ƒƒ¿ƒ»…»¬ƒ∆«»ƒ
¯B‡Ï ‰ËÈÁL Ì„˜ ‰iL B˙B‡ ÔÈ¯w·nL „Ú«∆¿«¿ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ»¿

˙B˜e·‡‰50·‰Ê ÏL ÒBÎa ÌÈÓ B˙B‡ ÔÈ˜LÓe .51È„k , »¬«¿ƒ«ƒ¿∆»»¿≈
ËLÙ‰Ï ÁB ‰È‰iL52. ∆ƒ¿∆«¿∆¿≈

יג.45) בערכין התמידים.46)משנה "ר"ל 47)לצורך
(רבינו  לשחיטה" אותן להכין במומין ופשפשו אותן שבקרו

שם). המשנה המוקד,48)בפירוש בבית היו לשכות ארבע
הבחירה  בית מהלכות (פ"ה הטלאים לשכת מהן ואחת

י). קודם 49)הלכה ימים ארבעה ביקור טעון התמיד כי
להקריב  "תשמרו ב) כח, (במדבר בתמיד שנאמר השחיטה,
לכם  "והיה ו) יב, (שמות בפסח ונאמר במועדו", לי
טעון  להלן מה לחודש", יום עשר ארבעה עד למשמרת
ביקור  טעון כאן אף שחיטה, קודם ימים ארבעה ביקור
בפירוש  וראה שם). (ברייתא שחיטה קודם ימים ארבעה
מלבד  ימים ארבעה צריך כי דבריו מסוף שנראה שם המשנה

לחםֿמשנה). ועיין המוריה, (הר השחיטה משנה 50)יום
ל: בכוס 51)בתמיד אותו משקין "והיו שם. תמיד במשנה

במקום  עניות אין (כי) ויכולת עשירות להראות זהב, של
שם). המשנה בפירוש (רבינו גם 52)עשירות" כתב כן

כמו  להפשיטו ממהר שזה "לפי שם: המשנה בפירוש

את  ושוחטין "משקין במשנה: מ. (דף בביצה" שנתבאר
כלומר, דמשכא", סירכא "משום שם ובגמרא הבייתות",
המשנה  בפירוש אבל שם). (רש"י להפשיטה נוחה שתהא
יתיר  שחיטה קודם ההשקאה "כי רבינו: כתב שם, לביצה
וראה  ונכרתת". נשמטת חלושה, סירכא שם יש ואם ריאתה.

כאן). המוריה בהר

.ÈÔÈa ÏL „ÈÓz ‰OÚÓ Ck ,¯ÁL ÏL „ÈÓz ‰OÚÓk¿«¬≈»ƒ∆««»«¬≈»ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰53‰OÚÓa e·˙kL ‰ÏBÚ‰ ‰OÚÓk Ïk‰Â . »«¿«ƒ¿«…¿«¬≈»»∆»«¿¿«¬≈
˙Ba¯w‰54‰Ïh‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBk eÈ‰ ‡ÏÂ .55ewÁÈ ‡lL , «»¿»¿…»¿ƒ∆«»∆∆…¿«

ÔÈÈn‰ ˙‡56Ô‰È„Èa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÔÈÊÁB‡ ‡l‡ ,57CÎÂ . ∆«ƒƒ∆»¬ƒ»»¿«¿»ƒ≈∆¿»
ÌB¯„Ï BL‡¯ :B˙„È˜Ú ‰˙È‰58·¯ÚÓÏ ÂÈÙe59. »¿»¬ƒ»…¿»»»¿«¬»

נאמר 53) שהרי המוריה). (הר מקומות בכמה פשוט כן
הכבש  ואת בבוקר, תעשה אחד הכבש את ד) שם, (במדבר
(קרית  שווים ששניהם משמע – הערביים בין תעשה השני

(קרית 54)ספר). תמיד" "עולת בה נאמר שהרי בפ"ו.
איש  שמעון כר' ודלא דתמיד, בפ"ד מבואר וכן ספר).
התמיד  דם בזריקת משנה שהיה יד:), (יומא המצפה

שמח). (אור העולה שם.55)מבזריקת תמיד משנה
משום 56) אמר חד חסדא: ורב הונא "רב לא: תמיד בגמרא

(כן  העמים" בחוקי דמהלך משום אמר וחד קדשים, בזיון
הביא  וכן המינים", "בחוקי גרס רבינו אבל לפנינו, הוא

יצחק 57)הכסףֿמשנה). כעקידת ורגל יד "תנא, שם בגמ'
קצב, עשין הסמ"ג (וכן שם המפרש וכתב אברהם". בן
ארבע  אותו כפתו שלא הראב"ד) ובפי' גרשום ברבינו וכ"ה
היו  שלא מפרש רבינו אבל בלבד. ורגל יד אלא רגלים,
והוא  בלבד, ורגלו ידו אוחזין היו אבל וכו' אותו כופתין
(פירוש  אברהם בן כיצחק ורגל יד עקידת שאמרו מה
המשנה  מלשון נראה וכן כאן) כוונתו וכן שם, המשנה
יום  ('תוספות בו" אוחזים באברים שזכו "מי שם) (תמיד

שם). הוא 58)טוב' וכן במשנה. שם תמיד המזבח. לדרום
לא  כי לז.) (שם בגמרא ואמרו במשנה. לו: ביומא
גללים  ירביץ שמא למערב, וראשו למזרח כשזנבו העמידוהו

המזבח. אותו 59)לצד ושחט יא) א, (ויקרא שנאמר לפי
שם). בתמיד (המפרש ה' לפני

.‡È˙ÈBÙˆ Ô¯˜ ÏÚ ËÁL ‰È‰ ¯ÁL ÏL „ÈÓz»ƒ∆««»»ƒ¿»«∆∆¿ƒ
‰iL ˙ÚaË ÏÚ ÌÈÁaËn‰ ˙Èa ÏL ˙È·¯ÚÓ60ÏLÂ ; «¬»ƒ∆≈«ƒ¿»«ƒ««««¿ƒ»¿∆

ÏÚ ‰pnÓ ˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈBÙˆ Ô¯˜ ÏÚ - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa≈»«¿«ƒ«∆∆¿ƒƒ¿»ƒƒ∆»«
‰iL ˙ÚaË61‰ „‚k ‰È‰iL È„k ,LÓM62È¯·c . «««¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆¿∆∆«∆∆ƒ¿≈

.LÓM‰ „‚k ÔÈËÁL eÈ‰iL ,Ô‰ ‰Ïa«̃»»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆∆«∆∆

בית 60) מהלכות פ"ה למעלה וראה א. משנה פ"ד תמיד
הטבעות  מקום השולחנות מקום "בצד כי יד, הלכה הבחירה
ושחטוהו  הקדשים". את שוחטין ושם אמה, וארבע עשרים
מפני  הראשונה, הטבעת על ולא השניה הטבעת על
שקעה  ולא מזרחית, צפונית בקרן חמה יצאה לא שמעולם
שהחמה  כשם לפיכך, נו.) (עירובין צפונית מערבית בקרן
מפליגין  כך ובשקיעתה, בזריחתה מהקרנות קצת מופלגת
סב: ביומא (רז"ה המזבח צפון של מקרנות התמיד שחיטת

שם). לתמיד ישראל בתפארת שם 61)וראה זה גם
כי  להיפך, אמרו ג), כ, (לבמדבר פנחס בספרי אבל בתמיד,
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תמיד  ואילו מזרחית, צפונית קרן על נשחט שחר של תמיד
מערבית. צפונית קרן על נשחט הערביים בין של

אמר 62) מילי, הני "מנא במשנה: דברי על לא: תמיד בגמ'
היום  כנגד ליום, שנים שם) (במדבר קרא דאמר חסדא, רב
ובתחפנחס  יח, ל, ביחזקאל שנאמר "כמו השמש, (=נגד
הכי, נמי תניא שם), תמיד בפיה"מ רבינו – היום" חשך
אלא  אינו או היום נגד אומר אתה היום, כנגד ליום שנים
אחד  הכבש את ד) שם (במדבר אומר כשהוא היום, חובת
הרי  הערביים, בין תעשה השני הכבש ואת בבוקר, תעשה
היום. נגד ליום, שנים מקיים אני מה הא אמור. היום חובת
צפונית  קרן על נשחט היה שחר של תמיד כיצד, הא
המזרח  וכותלי ממזרח זורחת החמה (שבבוקר מערבית
על  למערב) המזרח מן להרחיק צריך היה לכך מאפילים,
צפונית  קרן על נשחט היה הערביים בין ושל שניה. טבעת
וכותלי  מערב בצד חמה (שבערב שניה טבעת על מזרחית
למזרח  המערב מן להרחיק צריך לכך מאפילין, מערב

השמש). נגד שיהיה

.·È„ÈÓz e·È¯˜‰ ‡ÏÂ ,e„ÈÊ‰ elÙ‡ ,e‚‚L B‡ eÚË»»¿¬ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz e·È¯˜È - ¯ÁL ÏL63‰na . ∆«««¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ«∆

ÁaÊÓ ‰È‰ Ï·‡ ;ÁaÊn‰ CpÁ˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¬»»»ƒ¿≈«
ÂÈÏÚ e·È¯˜È ‡Ï - ÌeÏk ÂÈÏÚ ·¯˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL L„Á»»∆¬«ƒ…»«»»¿…«¿ƒ»»

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰lÁz64‰ÏBÚ‰ ÁaÊÓ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡L ; ¿ƒ»≈»«¿«ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿«»»
¯ÁL ÏL „ÈÓ˙a ‡l‡65. ∆»¿»ƒ∆««

שמעון 63) כר' ולא תנאֿקמא, וכדעת במשנה מט. מנחות
בערב. להקריב יכולים אינם שהזידו שאלו האומר

הוא 64) שאף שמעון, ר' של תנאֿקמא לדעת גם נ. מנחות
(שם). המזבח בשנתחנך אלא נחלק משנה 65)לא

שם. במנחות

á"ôùú'ä åìñë á"é éùéìù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
על 1) תמיד יקודה אש להיות שמצותֿעשה רבינו בו יבאר

של  תמיד עם עצים גזרי שני העלאת ומצות המזבח, גבי
שחר.

.‡‰„e˜È L‡ ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÁaÊn‰ ÏÚ ƒ¿«¬≈ƒ¿≈¿»««ƒ¿≈«
„ÈÓz3ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡ :¯Ó‡pL ,4Û‡ . »ƒ∆∆¡«≈»ƒ«««ƒ¿≈««

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰„¯È L‡‰L Èt ÏÚ5L‡ ‡È·‰Ï ‰ÂˆÓ , «ƒ∆»≈»¿»ƒ«»«ƒƒ¿»¿»ƒ≈
ËBÈ„‰‰ ÔÓ6ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa e˙Â :¯Ó‡pL ,7L‡ ƒ«∆¿∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…«…¬ƒ≈

.ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«

בוערת.2) כט.3)יוקדת, עשה המצוות' ב'ספר ראה
להלן 4) ראה האש, לקיום שהיא שלישית מערכה וזוהי

- א מה, ביומא אולם שם. המצוות' ב'ספר הוא וכן ה"ד.
ה) שם, (שם שנאמר ממה האש קיום של מערכה למדו
ה"ה  להלן רבינו כתב וכן בו", תוקד המזבח על "והאש

מלפני 5)(לחםֿמשנה). אש "ותצא כד) ט, (שם שנאמר
('קרית  החלבים" ואת העולה את המזבח על ותאכל ה'

ב.6)ספר'). כא, יומא הזה, בעולם שנבראה אש כלומר,

פ"ה  דנדבה דיבורא ויקרא, ו'סיפרא' ב . סג, עירובין א. נג,
"הכהן".7)ה"י. צ"ל

.·ÌÈˆÚ ÔÈÎ¯BÚ ¯˜aa8ÁaÊn‰ L‡¯a ÔÈÎ¯BÚÂ , «…∆¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿…«ƒ¿≈«
L‡ ÏL ‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ9Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯Ú·e :¯Ó‡pL , «¬»»¿»∆≈∆∆¡«ƒ≈»∆»«…≈

¯˜aa ¯˜aa ÌÈˆÚ10ÌÈ¯Ê‚ ÈL ˙BÏÚ‰Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ .11 ≈ƒ«…∆«…∆¿≈ƒ¿»¿«¬¿≈¿»ƒ
‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ÏÚ ¯˙BÈ ¯ÁL ÏL „ÈÓz ÌÚ ıÚ ÏL12, ∆≈ƒ»ƒ∆««≈«¬≈««¬»»

ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÂ .¯˜aa ÌÈˆÚ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯Ú·e :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»∆»«…≈≈ƒ«…∆¿≈ƒƒ
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ÌÚ ÌÈ¯Ê‚ ÈL13:¯Ó‡pL , ¿≈¿»ƒƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;L‡‰ ÏÚ ÌÈˆÚ eÎ¯ÚÂ14, ¿»¿≈ƒ«»≈ƒƒ«¿»»¿
¯a„Ó ·e˙k‰ ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙aL15. ∆¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ«»¿«≈

ביומא 8) אבל בבוקר. המזבח בראש עצים מסדרים כלומר,
למדוהו  שהרי בלילה, כשר המערכה שסידור מפורש - ב כז,
מוקדה  על העולה "היא ב) ו, (ויקרא שנאמר ממה לג.) (שם
להלן  וראה גדולה", מערכה "זו – הלילה" כל המזבח על

ובה"ה. זו הנ"ל 9)בהלכה העצים מבערים כלומר,
ראשונה, מערכה היא וזו אש, של גדולה מערכה ועושים

ה"ד. להלן סידור 10)ראה זה מפסוק למדו - ב כו, ביומא
מערכה  ואילו בסמוך), להלן רבינו (וכדברי עצים גזרי שני

וגו'". העולה "היא הנ"ל מהפסוק למדו שתי 11)גדולה
גדיש  כמחק ועוביין רחבן, ואמה אורכן אמה עצים, בקיעות
יום  ועבודת ה"ג), מזבח איסורי מהל' פ"ז (למעלה סאה של
בו  שנאמר הנ"ל מהפסוק למדוהו שהרי כז:), (יומא היא

איכא). ד"ה שם ('תוספות' האש 12)"בבוקר" להרבות
זוכה  שהיה הכהן כי ה"ה, פ"ד להלן וראה ה"א). פ"ו (להלן
מעלה  והוא המערכה, את המסדר הוא המזבח את לתרום

עצים. גזרי  ב.13)שני כו, ו'סיפרא'14)יומא שם,
הי"א). פ"ה דנדבה (דיבורא שם:15)ויקרא ביומא,

שטעון  הערביים בין של לתמיד מנין אומר: רשב"י "תניא,
וערכו  שם) (ויקרא שנאמר כהנים, בשני עצים גזרי שני
ה) ו, (שם דכתיב שחר, של לתמיד ענין אינו אם עצים.
ענין  תניהו עליה, וערך בבוקר עצים הכהן עליה ובער

הערביים". בין של לתמיד

.‚ÈL Ô˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ÌÈ¯Ê‚ ÈL¿≈¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ«¬ƒ»¿≈
ÌÈ‰k16Èa È„ÈÁÈ ıÚa „Á‡Â „Á‡ Ïk ,:¯Ó‡pL ;B„ …¬ƒ»∆»¿∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆∆¡«

Ô‰Îa - ¯ÁL ÏL Ï·‡ .ÌÈL Ô‡k È¯‰ - eÎ¯ÚÂ¿»¿¬≈»¿«ƒ¬»∆««¿…≈
„Á‡17. ∆»

כלומר,17)שם.16) הכהן", עליה "ובער (שם) בו שנאמר
שם). (יומא, אחד כהן

.„ÏÎa ÁaÊn‰ L‡¯a ÔÈOBÚ L‡ ÏL ˙BÎ¯ÚÓ LÏL»«¬»∆≈ƒ¿…«ƒ¿≈«¿»
ÌBÈ18ÔÈ·È¯˜Ó ‰ÈÏÚL ,‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ - ‰BL‡¯ .ƒ»«¬»»¿»∆»∆»«¿ƒƒ

,‰pË˜ ,dcˆa - ‰iL .˙Ba¯w‰ ¯‡L ÌÚ „ÈÓz‰«»ƒƒ¿»«»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿«»
ÏÎa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï ‰zÁÓa L‡ ÔÈÁ˜BÏ ‰pnnL∆ƒ∆»¿ƒ≈¿«¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ‡l‡ ,ÌeÏk ‰ÈÏÚ ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL .ÌBÈ¿ƒƒ≈»∆»¿∆»¿«≈ƒ¿«

L‡‰19„˜ez „ÈÓz L‡ :¯Ó‡pL ,20. »≈∆∆¡«≈»ƒ«

א.18) מה, שם וברייתא ב. מג, יומא במשנה יוסי, כרבי
שם. המשנה, בפירוש גם ה"א,19)וראה למעלה ראה

כאן. משנה' וב'ספר 20)ו'לחם ה"א, למעלה הוא כן
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יוסי  רבי למד - א מה, ביומא אבל כט. עשה המצוות'
"והאש  ה) (שם, שנאמר ממה האש, לקיום שלישית מערכה
(ראה  ה"ה להלן רבינו שהביא כמו בו", תוקד המזבח על

ה"א). למעלה לחםֿמשנה

.‰e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ21‰„˜BÓ ÏÚ :¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««¿»
‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ BÊ - ÁaÊn‰ ÏÚ22„˜ez ÁaÊn‰ L‡Â ; ««ƒ¿≈««¬»»¿»¿≈«ƒ¿≈««

˙¯Ë˜ ÏL ‰iL ‰Î¯ÚÓ BÊ - Ba23ÏÚ L‡‰Â ; «¬»»¿ƒ»∆¿…∆¿»≈«
˙ÈLÈÏL ‰Î¯ÚÓ BÊ - Ba „˜ez ÁaÊn‰24Ìei˜ ÏL «ƒ¿≈«««¬»»¿ƒƒ∆ƒ

- ·¯ÚaÓ eÏk‡˙ ‡lL ÌÈ¯„Ùe ÌÈ¯·È‡ Ï·‡ .L‡‰»≈¬»≈»ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»∆∆
‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ Ècˆa Ô˙B‡ ÔÈ˙B25. ¿ƒ»¿ƒ≈«¬»»¿»

א.21) מה, מהפסוק 22)יומא כן למד ה"ב, למעלה
עיי"ש. וגו'", עליה שממנה 23)"ובער לפי כן נקראת

ובין  בוקר בכל שמקטירין לקטורת במחתה אש נוטלין
ה"א 24)הערביים. למעלה וראה יוסי, לרבי שם יומא

כט. עשה המצוות' וב'ספר אותן 25)וה"ד, נותן כלומר,
המערכה  על ומחזירן גדולה מערכה שיעשה עד שם
יהודה: ורבי יוסי רבי לדעת שם ביומא הוא וכן הגדולה.
שסודרן  מבערב נתעכלו שלא ופדרים לאיברים מנין "דתניא,
על  או הכבש על שסודרן מחזיקן אין ואם מזבח, גבי על
תלמודֿלומר  וסודרן, גדולה מערכה שיעשה עד סובב, גבי
המזבח". על העולה את האש תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא

הי"ג. להלן וראה

.Â‰˜BÏ - ÁaÊn‰ L‡ ‰aÎÓ‰26‡Ï :¯Ó‡pL , «¿«∆≈«ƒ¿≈«∆∆∆¡«…
‰aÎ˙27˙Á‡ ˙ÏÁ‚ elÙ‡ .28ÏÚÓ d„È¯B‰ elÙ‡Â , ƒ¿∆¬ƒ«∆∆«««¬ƒƒ»≈«

ÁaÊn‰29‰zÁÓ L‡ Ï·‡ .‰˜BÏ - daÎÂ30L‡Â «ƒ¿≈«¿ƒ»∆¬»≈«¿»¿≈
‰¯BÓ31Èt ÏÚ Û‡ ,‰pnÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÁaÊna dÈÎ‰L ¿»∆¡ƒ»«ƒ¿≈«¿«¿ƒƒ∆»««ƒ

ÁaÊn‰ L‡¯a Ô˙B‡ ‰akL32d˜z È¯‰L ;¯eËt - ∆ƒ»»¿…«ƒ¿≈«»∆¬≈ƒ¿»
.ÁaÊn‰ L‡ Ô‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙¯Á‡ ‰ÂˆÓÏ¿ƒ¿»«∆∆¿≈¬ƒ≈»∆≈«ƒ¿≈«

וראה 26) ה"ז. פ"ב צו ו'סיפרא' ב. צא, וזבחים ב. מו, יומא
פא. ל"ת המצוות' שהוא 27)ב'ספר נראה שם ב'סיפרא'

נראה  וכן תכבה", לא בו תוקד המזבח על "והאש הפסוק
הפסוק  רבינו הביא שם המצוות' ב'ספר אבל שם. ביומא,
רש"י  ועי' תכבה". לא המזבח על תוקד תמיד  "אש השני

שם. אבוה 28)בזבחים בר רבה אמר נחמן רב כדברי
וכיבה  המזבח גבי מעל גחלת "המוריד שם) וזבחים, (יומא
היו  אם שאפילו שם, בזבחים השני התירוץ וכדברי חייב". -
זה  וכל אחת. גחלת כיבוי על הוא חייב גחלים, עוד שם
יוקדה  אש להיות ה'עשה' לענין אבל הלאו, לענין אלא אינו
מקצת, בכיבוי עבר לא – ה"א) (למעלה תמיד המזבח על

כאן). שמח' 'אור (ראה הכל כיבה אם כדי 29)אלא
נחשבת  היא ולכן אחרת, מצוה בה לעשות ולא לכבותה,
שם). יומא, (ראה שהורידה לאחר אף המזבח, לאש עוד

שממנה 30) מיוחדת מערכה היתה כי ה"ד, למעלה ראה
ה"ה, פ"ג להלן גם וראה לקטורת, במחתה אש לוקחים
ומוריד  במחתה שחותה הדשן הרמת מצות היתה כן וכמו

הי"ב. להלן ראה הגחלים, את פ"ג 31)לרצפה להלן ראה
דישונו  אחר אותו מדליקין אין שכבה מערבי שנר הי"ג,

החיצון. ממזבח השניה 32)אלא וכהלשון רבא, כדעת
שם. ביומא,

.Ê‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ ÈˆÚ ¯cÒnLk33Á¯ÊÓa d¯cÒÓ - ¿∆¿«≈¬≈«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«
ÁaÊn‰34Á¯Ên‰ ÔÓ ¯cÒÏ ÏÈÁ˙‰L ‰‡¯Ó ‰È‰ÈÂ ,35. «ƒ¿≈«¿ƒ¿∆«¿∆∆ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»

ÌÈ¯Êb‰ ÔÈa ‰È‰ ÁÂ¯Â36ÌÈiÓÈt‰ ÌÈ¯Êb‰ ÈL‡¯Â . ¿∆«»»≈«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ«¿ƒƒƒ
‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL ÔLca ÔÈÚ‚B eÈ‰»¿ƒ«∆∆∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿«ƒ¿»

Áetz37. ««

גדולה,33) מערכה עצי מסדר היה המזבח, את שתרם זה
ה"ה. פ"ד להלן ובגמרא 34)ראה א. כט, תמיד משנה,

אותה  סידר למה (כלומר, טעמא "מאי אמרו: – א ל, שם
לחםֿמשנה) – כהמפרש ודלא רבינו, לדעת הוא כן במזרח,
הבאה  =) הרוח שתהא כדי אמר, חד חסדא: ורב הונא רב
את  מציתין שיהיו כדי אמר, וחד בה. מנשבת מזרח) משער
של  שניה מערכה בה שמסיקין הגחלת (היא האילתא"
הכוונה  כאן ואף שם). המשנה, בפירוש רבינו – קטורת
להדלקתה  דאגו שלא אלא בה, מנשבת הרוח שתהא
של  המהירה להדלקתה אלא עצמה, המערכה של המהירה

לחםֿמשנה). – הקטורת במשנה:35)מערכת שם
אות  העצים מערכת על נותנין כלומר, מזרחה". "וחזיתה
לצד  בבאֿבתרא) מסכת בתחילת הנזכרת "חזית" (כמו
(פירוש  מערכה לסדר מתחילין המזרח שמצד שיורה מזרח,

שם). המערכה 36)המשנה, של העצים סדרי בין כלומר,
היה  "וריוח במשנה: שם שם). (המפרש, ריוח מניחים היו
"שהיו  משם". האילתא את מציתין שהיו הגזירים בין
למערב, ואחת למזרח אחת גיזרה בריבוע העצים מסדרין
לדרום, ואחד לצפון אחד גזירין שני עליהן ומניחין וחוזרין
כמה  ועוד כנ"ל, אחר, ריבוע ומסדרין חוזרין זה ריבוע ועל
ריבוע  בין נושבת והרוח ריבוע גבי על ריבוע ריבועים

שם). ישראל' ('תפארת "וראשי 37)לריבוע" במשנה: שם
כי  רבינו, ומפרש בתפוח". נוגעין היו הפנימיים הגזירים
שאליו  המזבח באמצע אשר הדשן מקום הוא התפוח
ובפירוש  הי"ג להלן (ראה הצדדין מכל הדשן גורפים
כשלש  ד"ה - ב צ, בחולין רש"י פירש וכן שם) המשנה,
ונקרא  שם. תמיד, – המפרש מדברי נראה וכן כור, מאות
מן  עושין היו המזבח לאמצע האפר שמגרפין שאחרי תפוח,
(רבינו  תפוח בדמות המערכה מקום באמצע כרי כמין הכל

שם). המשנה, בפירוש

.ÁÈˆÚ ¯¯B·e ¯ÊBÁ ‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ ¯cÒnL ¯Á‡Â¿««∆¿«≈«¬»»¿»≈≈¬≈
ÌÈÙÈ ‰‡z38˙¯Ë˜ ÏL ‰iL ‰Î¯ÚÓ ¯cÒÓe39 ¿≈»»ƒ¿«≈«¬»»¿ƒ»∆¿…∆

LÓ ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜ „‚kÓÈtÏk Ô¯w‰ ÔÓ ‰Îe ƒ¿∆∆∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆∆¿«≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBÙˆ40ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò LÓÁ BÓk d·e ,41. »«¿««»¿»≈¿ƒ∆»ƒ

ÈtÓ ,ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò ‰BÓL BÓk da ÔÈOBÚ ˙aL·e¿«»ƒ»¿¿∆¿ƒ∆»ƒƒ¿≈
ÏL ‰B·Ï ÈÎÈÊa ÈL ˙aL ÏÎa ÔÈ¯ÈË˜Ó ‰ÈÏÚL∆»∆»«¿ƒƒ¿»«»¿≈»ƒ≈¿»∆

ÌÈt‰ ÌÁÏ42. ∆∆«»ƒ

מהל'38) פ"ז למעלה וראה א. נח, וזבחים שם, תמיד
לגחלים  עכשיו צריכים שהיו "ולפי ה"ג. מזבח איסורי
היו  קטורת, שם ולהקטיר הפנימי המזבח אל ולישאם
(המפרש, אפר" ולא טובים גחלים שיעשו יפים בוררים

שם). להקטיר 39)בתמיד במחתה, אש לוקחים שממנה
ה"ד). (למעלה "לסדר 40)קטורת במשנה: שם, בתמיד

דרומית  מערבית מכנגד לקטורת (ה)שניה המערכה (את)
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המפרש, וכתב אמות". ארבע צפון כלפי הקרן מן משוך
המזבח  מן ואין בצפון מזבח כוליה תנא, האי "קסבר שם:
ועומד  ממוצע ההיכל שהרי אמות, חמש אלא הפתח נגד
עשר  מאותן יש היכל, של פתחו אמות ועשר העזרה באמצע
מן  אמות חמש הרי הצפון, מן וחמש הדרום מן חמש אמות
וארבע  היכל, של פתחו צפונית אמות חמש נגד המזבח
ורוצה  מערבית (דרומית) הקרן מן להרחיק שרוצה אמות
אמות  ארבע שבאותן לפי דרומית, קרן על אותו להמשיך
ואמה  יסוד אמה שהם לפי המערכה, לסדר יכול אתה אי
ולימדך  וכו' כהנים רגלי הילוך ואמה קרנות ואמה סובב
נגד  עדיין היא האמה אותה שגם תסדר החמישית שבאמה
ההיכל  פתח נגד המערכה שיעשה בעינן ואנן וכו' הפתח
רבינו  מדברי שמבואר ולפי ב. נח, בזבחים הוא וכן וכו'".
היה  המזבח כי הי"גֿטו) הבחירה בית מהל' פ"ה (למעלה
ושתי  הפתח, כנגד אמות עשר דרום, בצד אמה עשרים
אין  כי כרחנו, על לומר, צריך – הפתח מן צפונית אמות
בזבחים  שאמרו ומה הפתח, כנגד המערכה לעשות צורך
להרחיק  שהוצרכו ומה (לחםֿמשנה), הכל לדברי אינו שם,
יסוד  של אמה שם: המפרש, שכתב כמו היינו אמות, ארבע
להילוך  מקום ואמה קרנות של אמה סובב, של ואמה
מ"ה. פ"ב תמיד יוםֿטוב' ב'תוספות וראה הכהנים.

במדה 41) עצים שם נותן שהיה לומר, ורוצה במשנה. שם
שיוכל  כדי גחלים, סאים חמש שם ישארו שכשישרפו כזו,

בריוח. בהן הניטל 42)לחתות דבר שכל במשנה. שם
קרן  באותה אלא ניתן אינו החיצון, במזבח ליתנו מבפנים
ממנה  סמוך יותר קרן לו ושאין לפנים, יותר סמוכה שהיא

נח:). (זבחים

.Ëd˙B‡ ‰OBÚ L‡‰ Ìei˜ ÏL ˙ÈLÈÏL ‰Î¯ÚÓ«¬»»¿ƒƒ∆ƒ»≈∆»
ÁaÊn‰ ÔÓ ‰ˆ¯iL ÌB˜Ó ÏÎa43˙‡ da ˙ÈvÓe , ¿»»∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿≈««ƒ»∆

‰hÓÏ L‡‰ ˙ÈvÈ ‡ÏÂ .L‡‰44,ÁaÊnÏ d˙B‡ ‰ÏÚÈÂ »≈¿…«ƒ»≈¿«»¿«¬∆»«ƒ¿≈«
ÁaÊn‰ L‡Â :¯Ó‡pL ;ÔÈ˙ÈvÓ BÓˆÚ ÁaÊna ‡l‡∆»«ƒ¿≈««¿«ƒƒ∆∆¡«¿≈«ƒ¿≈«

Ba „˜ez45BL‡¯a ‡l‡ ‰È‰z ‡lL ‰˙v‰Ï Ô‡kÓ , «ƒ»««»»∆…ƒ¿∆∆»¿…
.ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈«

שום 43) חז"ל בדברי מצינו שלא ממה ללמוד יש כן
המוריה'). ('הר לזה מקום -44)קביעות ב מה, ביומא

על  לימד תכבה. לא המזבח על תוקד תמיד "אש בברייתא:
המזבח  על אלא תהא שלא קטורת של שניה מערכה
קיום  של השלישית המערכה על דיברו שלא הרי החיצון",
ועי' להלן. וראה קטורת, של שניה מערכה על אלא האש,

המוריה'. שם.45)ב'הר חננאל' 'רבינו בפירוש הוא כן
של  שניה מערכה על נאמר זה פסוק כי ה"ה למעלה וראה

עיון. וצריך למעלה, וראה קטורת,

.ÈÔLc‰ ˙Ó¯‰46ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰ ÏÚÓ47˙ÂˆÓ - ¬»««∆∆≈««ƒ¿≈«¿»ƒ¿«
‰OÚ48‰„B·Ú ‡È‰Â .ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â :¯Ó‡pL ,49 ¬≈∆∆¡«¿≈ƒ∆«∆∆¿ƒ¬»

‰p‰k ˙B„B·ÚÓ50ÔLc‰ Ô‰a Ì¯BzL ‰p‰k È„‚·e .51 ≈¬¿À»ƒ¿≈¿À»∆≈»∆«∆∆
¯‡La Ì‰a LnLnL ÌÈ„‚a‰ ÔÓ ÔÈ˙eÁt eÈ‰Èƒ¿¿ƒƒ«¿»ƒ∆¿«≈»∆ƒ¿»
ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe :¯Ó‡pL ;˙B„B·Ú¬∆∆¡«»«∆¿»»¿»«¿»ƒ

ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â ÌÈ¯Á‡52'ÌÈ¯Á‡' ¯ÓB‡ BÈ‡ . ¬≈ƒ¿≈ƒ∆«∆∆≈≈¬≈ƒ
ÔÓ ÔÈ˙eÁt eÈ‰iL ‡l‡ ,ÏÁ È„‚a eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿≈…∆»∆ƒ¿¿ƒƒ

ÌÈBL‡¯‰53ı¯‡ C¯„ BÈ‡L ÈÙÏ .54ÒBk ‚ÊÓiL »ƒƒ¿ƒ∆≈∆∆∆∆∆ƒ¿…
.Ba¯Ï ‰¯„˜ Ì‰a ÏMaL ÌÈ„‚aa Ba¯Ï¿««¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿«

כיצד 46) הי"ב להלן וראה המזבח. גבי מעל הדשן הסרת
יום 47)תורמין. "בכל כי א. כ, יומא במשנה מפורש כן

המזבח". את ותמיד 48)תורמין א. וכב, שם, יומא ראה
ל. עשה המצוות' ו'ספר ב. וכח, א. ב:49)כח, כג, יומא

הדשן" "הוצאת אבל היא", עבודה דבריֿהכל "בהרמה
הט"ו. להלן ראה עבודה, אינה – כהונה 50)לחוץ וצריכה

ה"ח). מקדש ביאת מהל' פ"ט ולמעלה שם, ותמיד (יומא
בד  ומכנסי בד מדו הכהן "ולבש (שם) שנאמר כהונה ובגדי
- ב כג, ביומא וראה הדשן". את והרים בשרו על ילבש

רבינו. בדברי שאמרו 51)ולהלן מה מפרש (רבינו
פחותין  אחרים וכו' ולבש "ופשט שם) (יומא, בברייתא
דברי  לפי שהרי הדשן, בהוצאת ולא הדשן בתרומת – מהן"
רבינו  פסק (וכן עבודה אינה הדשן" "הוצאת תנאֿקמא
הרי  וכאן כהונה, בגדי צריכה אינה כן ואם הט"ו), להלן
שלובש  בגדים התורה הקישה ולבש", "ופשט מפורש
עלֿכרחינו  אלא כהונה, בגדי ששניהם שפשט, לבגדים
(שם) אלעזר כרבי ולא הדשן. בהרמת מדבר שהפסוק
סוף  הוא ולבש ופשט אלא והוציא", "אחרים שדרש
אלא  להלן. וראה וגו'", הדשן את "והרים הקודם מהפסוק
יוחנן  ורבי רב בפלוגתת - א ט, במעילה כי לציין שיש
ששם  לומר ודוחק כהונה. בגדי צריכה שהוצאה מפורש

אליעזר  דרבי אליבא לרבי מדבר אלא כן אמרו שלא ויתכן .
להלן  ראה כרב, פסק ורבינו כן, אמרו לא לרב אבל יוחנן,

הפרק). הדשן",52)בסוף את "והוציא מפורש (בפסוק
וכמו  הקודם, שבפסוק הדשן" את ל"והרים רבינו כוונת אבל

למעלה). שם.53)שכתבנו בברייתא כתנאֿקמא
שם.54) יומא ישמעאל, רבי של ברייתא

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡55‰ÏÚiMÓ - ÌBÈ ÏÎa ?ÔLc‰ ÔÈÓ¯Bz ≈»«¿ƒ«∆∆¿»ƒ∆«¬∆
¯ÁM‰ „enÚ56ÈÚˆÓ‡ LÈÏL ˙lÁzÓ - ÌÈÏ‚¯·e ; ««««»¿»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿»ƒ
‰ÏÈÏ ÏL57‰ÏÈl‰ ˙BˆÁÓ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ;58. ∆«¿»¿«ƒƒ≈¬««¿»

במשנה.55) - א כ, יום 56)יומא "בכל שם: במשנה,
מלפניו  בין לו סמוך או הגבר, בקריאת המזבח את תורמין
רבי  גברא. קרא אמר, "רב כ:) (שם ובגמרא מלאחריו". בין
לדברי  (שהרי כרב רבינו ופסק תרנגולא". קרא אמר, שילא
נראה  (וכן שם). 'מאירי' – מוקדם זמן הוא שילא רבי
שם: אמרו שהרי השחר, עלות אחר שהוא (כ.), בזבחים
לקדש", צריך אין למחר הדשן לתרומת ורגליו ידיו "קידש
ידים  בקידוש פוסלת שלינה רבי, לדעת שאפילו שם, וביארו
ועד  הגבר שמקרות רבי שמודה כאן, נפסל אינו – ורגלים
הנץ  אחר עד השחר מעלות והיינו לינה, פסלה לא צפרא
קידוש  זמן היה ואם ה"ט) המקדש ביאת מהל' (פ"ה החמה
השחר  עמוד שהרי לינה, פסלה בוודאי – השחר עלות לפני
כב.) (יומא שאמרו ומה מקום. בכל לינה שעושה הוא
גם  שכשרה היינו – היא לילה עבודת הדשן שתרומת
- ב כז, יומא 'תוספות' ועי' כשרה, ביום גם אבל בלילה,
ברכות  למסכת ר"י תוספות בהשלמת וראה איכא. ד"ה
ה"א). פ"ד ולהלן ,107 הערה צב עמ' לז כרך "סיני"

שרבים 57) משום כ:) (שם בגמרא וביארו שם. משנה,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



oitqeneקפב oicinz 'ld - dcear xtq - elqk a"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ההרמה. הקדימו לכן ברגל, קרבנות משנה,58)המביאים
היינו  גדול", דכהן "חולשא משום שם: בגמרא וביארו שם.
לנוח  מבלי עבודתו ולמהר ביום בהול להיות יצטרך שלא

לעבודה. עבודה בין

.·ÈÌ¯˙Ï ‰ÎfL ÈÓ ?ÔÈÓ¯Bz „ˆÈk59Ï·BË -60 ≈«¿ƒƒ∆»»ƒ¿…≈
L·BÏÂ61‰Ó¯‰ È„‚a62Ï‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,ÂÈ63. ¿≈ƒ¿≈¬»»¿«≈»»¿«¿»

BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â64Lc˜zL „Ú ÈÏka Úbz ‡nL ¯‰f‰ : ¿¿ƒƒ»≈∆»ƒ««¿ƒ«∆¿«≈
EÈÏ‚¯Â EÈ„È65ÛÒk ÏLÂ ,‰zÁn‰ Á˜BÏ Ck ¯Á‡Â . »∆¿«¿∆¿««»≈«««¿»¿∆∆∆

‰˙È‰66ÚBˆ˜na ‰e˙ ‰˙È‰ ‡È‰Â .67L·k ÔÈa , »¿»¿ƒ»¿»¿»«ƒ¿«≈∆∆
L·k ÏL B·¯ÚÓa ,ÁaÊnÏ68‰zÁn‰ ˙‡ ÏËBÂ . «ƒ¿≈«¿«¬»∆∆∆¿≈∆««¿»

CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ‰pÙÓe ,ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚÂ¿∆¿…«ƒ¿≈«¿«∆∆«∆»ƒ≈«
CÏÈ‡Â69‰˙BÁÂ ,70·Ïa eÏk‡˙pL ÌÈÏÁb‰ ÔÓ ¿≈«¿∆ƒ«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈
L‡‰71ı¯‡Ï ‰hÓÏ „¯BÈÂ ,72ÔBÙˆÏ ÂÈt CÙB‰Â .73, »≈¿≈¿«»»»∆¿≈»»¿»

ÈtÏk ˙Bn‡ ¯OÚ BÓk L·k‰ Á¯ÊÓÏ ı¯‡a Cl‰Óe¿«≈»»∆¿ƒ¿««∆∆¿∆∆«¿«≈
ÔBÙv‰74‰tˆ¯‰ Èab ÏÚ ‰˙ÁL ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ¯·BˆÂ , «»¿≈∆«∆»ƒ∆»»««≈»ƒ¿»

L·k‰ ÔÓ ˜BÁ¯75ÌÈÁÙË ‰LÏL76ÌÈ˙BpL ÌB˜na , »ƒ«∆∆¿»¿»ƒ«»∆¿ƒ
ÛBÚ‰ ˙‡¯Ó77‰¯Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeM„Â78. À¿«»¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»

Ïˆ‡ ‰tˆ¯Ï „È¯BÓe ‰zÁna ‰˙BÁL BÊ ‰i˙ÁÂ«¬ƒ»∆∆««¿»ƒ»ƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ïk ÏL ‰Âˆn‰ ‡È‰ ÁaÊn‰79. «ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿»∆»

להלן 59) ראה לתרום, בגורל) =) בפיס שזכה מי כלומר,
ה"ה. תמיד 60)פ"ד משנה ראה הפיס, לפני טובל כלומר,

וטובל  משכים המזבח, את לתרום רוצה שהוא "מי א: כו,
מי  להן אמר וכו' הממונה בא וכו' הממונה יבא שלא עד
(לחםֿמשנה  בו" זכה שזכה מי הפיסו ויפיס, יבא שטבל
ה"ד, מקדש ביאת מהל' פ"ה למעלה וראה המוריה'), ו'הר
טובל. שהוא עד וכו' לעבודה לעזרה נכנס אדם אין כי
טובל  בגדיו, כשמחליף הכיפורים, שביום כשם כי (ויתכן
לא:), (יומא מקודם טבל שכבר אע"פ הלבישה, לפני הוא
בגדים  ולובש כהונה בגדי כשפושט שלפנינו בנידון כן כמו

הכהנים 61)פחותים). כי ה"א, פ"ד להלן ראה
כהונה. בגדי הפיס לפני לובשים היו בפיס המשתתפים

ה"י.62) למעלה ממי 63)ראה ורגליו ידיו רוחץ כלומר,
מן  ורגליו ידיו "קידש ב: כח, תמיד משנה  ראה הכיור,
תורה  "דבר כי כתב: שם, לרבינו המשנה ובפירוש הכיור".
אלא  העבודות מן דבר לשום ולא למזבח קרבים שאין הוא
יחֿכ) ל, (שמות רחמנא אמר ורגלים, ידים קידוש לאחר
ורחצו  וכו' נחושת כיור ועשית =) מועד אהל אל בבואם
אהל  אל בבואם רגליהם ואת ידיהם את ממנו ובניו אהרן
לשרת  המזבח אל בגשתם או ימותו ולא מים ירחצו מועד
המקדש  ביאת מהל' פ"ה וראה וכו')", לה' אשה להקטיר
ה"י, שם וראה קידוש". מצות "כיצד ביאר הט"ז ושם ה"א.
השרת, מכלי מאחד קידש ואם הכיור, ממי לקדש מצוה כי

כשר  זה ('תפארת 64).הרי כך" הזהירוהו אב בית "ראשי
שם). תמיד, "ואע"פ 65)ישראל' א: כח, שם משנה,

יחיד  הולך היה שהוא להזהירו צריך בדבר יודע שהוא
נזהר" הוא אותו שמזהירין ומתוך ויגע ישכח ושמא

שם). מחתת 66)(המפרש, "נטל (כח:) במשנה שם
בפירוש 67)הכסף". (רבינו זוית" קרן היא "מקצוע

שם). תמיד "והרי 68)המשנה, א: כח, במשנה שם

של  במערבו למזבח הכבש בין במקצוע נתונה המחתה
כבש  בין ממוצעת נתונה היא באלכסון "כלומר, כבש",
(המפרש  הכבש" שתכלה מקום אצל הכבש בזוית למזבח

במשנה.69)שם). למתחת 70)שם המחתה תוחב
הגחלים. מן מתמלאה והיא במשנה:71)הגחלים, שם

המאוכלות  הגחלים "הן הפנימיות", המאוכלות את "חותה
בפירוש  (רבינו האש" באמצע הם שהרי שבמזבח, היטב
את  "והרים ג) ו, (ויקרא נאמר שכן בדשן, והם המשנה),

(המפרש). האש" תאכל אשר לצד 72)הדשן, כשפניו
של  בדרומו הכבש שהרי צפון, לצד ואחוריו העזרה דרום

העזרה.73)המזבח. הגיע 74)לצפון "ירד במשנה: שם
כעשר  כבש של במזרחו הולך לצפון פניו הפך לרצפה
חוץ  ויוצא מזרח דרך בדרכו מהלך היה לא כלומר, אמות",
המזבח  דרום דהיינו העזרה, לצפון פניו הופך אלא לעזרה,
סמוך  העזרה בקרקע הכבש אצל כבש של במזרחו והולך
מקום  הוא רחוק ועדיין הכבש מן אמות כעשר והלך לכבש,
היה  אמה שלשים שהרי אמה, עשרים המזבח מן הדשן
בית  מהל' פ"ב למעלה כמפורש העזרה, בקרקע תופס הכבש
המזבח" "אצל ג) ו, (ויקרא שנאמר ואע"פ הי"ג. הבחירה
אמה, עשרים המזבח מן רחוק שיהא שצריך כן, למדו –
בנוצתה  מוראתו את "והסיר טז) א, (שם שנאמר ממה
וקים  הדשן", מקום אל קדמה המזבח אצל אותה והשליך
שמקום  הרי אמה, מעשרים פחותה השלכה שאין לרבנן להו
(המפרש). אמה עשרים המזבח מן רחוק הדשן

במשנה.76)רח.למז 75) למעלה 77)שם וראה שם,
הכ"א. הקרבנות מעשה מהל' להלן 78)פ"ו וראה שם,

הי"ב. ה"י.79)פ"ג למעלה ראה

.‚ÈÌ¯zL ‰Ê „¯iL ¯Á‡80ÌÈˆ¯81ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡82 ««∆»«∆∆»«»ƒ∆»«…¬ƒ
Ì‰ÈÏ‚¯Â Ì‰È„È ÔÈLc˜Óe83‰¯‰Óa84˙‡ ÔÈÏËBÂ , ¿«¿ƒ¿≈∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»¿¿ƒ∆

˙BÙ¯‚n‰85˙B¯Bpv‰ ˙‡Â86,ÁaÊn‰ L‡¯Ï ÔÈÏBÚÂ ««¿≈¿∆«ƒ¿ƒ¿…«ƒ¿≈«
eÏk‡˙ ‡lL ˙Ba¯w‰ È¯eÓ‡Â ˙BÏBÚ‰ È¯·È‡ ÏÎÂ¿»≈¿≈»¿≈≈«»¿»∆…ƒ¿«¿

ÁaÊn‰ È„„ˆÏ Ì˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰ÏÈl‰ Ïk87ÔÈ‡ Ì‡ . »««¿»«¬ƒƒ»¿ƒ¿≈«ƒ¿≈«ƒ≈
„‚k L·ka Ì˙B‡ ÌÈ¯„BÒ - ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ„„v‰«¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿∆∆

··Bq‰88˙BÙ¯‚na ÔLc‰ ˙‡ ÔÈÙ¯Bb Ck ¯Á‡Â . «≈¿««»¿ƒ∆«∆∆««¿≈
ÁaÊn‰ È„„ˆ ÏkÓ89Èab ÏÚ ‰Ó¯Ú B˙B‡ ÔÈÏÚÓe , ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿≈««¬ƒ¬≈»««≈

Áetz‰90‡e‰Â ,¯zÎÒÙa ‰Ó¯Ú‰ d˙B‡ ÔÈÙ¯B‚Â . «««¿¿ƒ»»¬≈»ƒ¿«¿≈¿
C˙Ï ˜ÈÊÁnL ÏB„‚ ÈÏk91‰hÓÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ,92. ¿ƒ»∆«¬ƒ∆∆ƒƒ¿«»

ÌÈÏ‚¯·e93ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ eÈ‰ ‡Ï »¿»ƒ…»ƒƒ∆»«ƒƒ
ÈB ‡e‰L ÈtÓ ,ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ‰‰B·‚ ‰Ó¯Ú‰»¬≈»¿»¿∆¿««ƒ¿≈«ƒ¿≈∆

ÁaÊnÏ94. «ƒ¿≈«

ב.80) כח, שם ישהו 81)משנה, שלא כדי רצים לכך
קידוש  בלי ולמזבח, האולם בין שהוא הכיור, ליד הרבה
פ"ז  למעלה (ראה בכך איסור שאין אףֿעלֿפי ורגלים, ידים

ישראל'. 'תפארת – ה"כֿכא) הבחירה בית הם 82)מהל'
פיס, בזה היה ולא כן. לפני וטבלו בפיס, אתו שעמדו אלה
לכמה  אלא אחד לכהן רק מוגבלת זו עבודה שאין כיון

הי"ד. להלן המוריה' ב'הר וראה שנאמר 83)כהנים,
בגשתם  או וגו' ירחצו מועד אהל אל "בבואם כ) ל, (שמות
ורגליהם  ידיהם שקידשו אמרו, שם ובמשנה המזבח", אל
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מאחד  קידש שאם לפי "כיור", הזכיר לא ורבינו הכיור. מן
ה"י. מקדש ביאת מהל' פ"ה למעלה ראה כשר, השרת מכלי

פ.84) הערה למעלה הדשן 85)ראה את להסיר "יעים
שם). (המפרש, לתפוח" (רבינו 86)ולפנותו שפודין

שם). (המפרש, האברים" את "להסיר שם) המשנה, בפירוש
עד 87) להקטירן יכולין שאין בלינה, יפסלו שלא "כדי

סודרן  שהיו לא ואם שחרית, של תמיד אברי שיקטירו לאחר
אינם  המזבח בראש אבל בלינה, נפסלין היו המזבח, על

שם). (המפרש, בלינה" אין 88)נפסלים "אם במשנה שם
רבינו  וכתב הכבש", על בסובב אותן סודרים מחזיקן, צדדים
על  ענינו הכבש, על בסובב שאמר "מה כי המשנה, בפירוש
כתב: המפרש אבל כאן. כתב וכן הסובב", כנגד הכבש

ביו  הוא וכן הכבש". גבי על או בסובב ב."סודרין מה, מא
בלינה  נפסלין אין הכבש על וגם ה"ד. פ"ב צו וב'סיפרא'
את  שיסדרו ולאחר דבר. לכל כמזבח הוא הרי  שהכבש
אחר  הגדולה, המערכה אל האברים יחזירו המערכות
למעלה  וראה שם) (המפרש, שחר של תמיד אברי שהקריבו

במשנה.89)ה"ה. למעלה 90)שם וראה במשנה, שם
גדול 91)ה"ז. כלי היתה "ופסכתר מ"ה: פ"ה בתמיד

כופין  משמשת היתה דברים ושלושה וכו' לתוך מחזקת
את  בה ומורידין בשבת, השרץ ועל גחלים גבי על אותה
הפסוק  ועל ה"ו). פ"ג להלן (ראה המזבח" גבי מעל הדשן
"פסכתרותיה". אונקלוס: תרגם "סירותיו", ג) כז, (שמות
שם) המשנה, בפירוש (רבינו סאה" ט"ו מחזקת מדה "ולתך
לרבינו, המשנה פירוש (ראה קבין ששה היא סאה וכל
חצי  שהם קבים, תשעים הוא "לתך" כן ואם עו:) מנחות

שם). ורע"ב הרא"ש בפירוש (ראה נקרא 92)כור וזה
ואילו  כח:). תמיד המשנה, פירוש (ראה מזבח" "דישון
לעיר  מחוץ אל מלמטה שמוציא מה הוא הדשן" "הוצאת
ה"ז) (למעלה בהשגות הראב"ד ודעת הי"ד). להלן (ראה
צ.) (חולין רש"י אבל ויום, יום בכל היא הדשן שהוצאת
(תמיד  והמפרש דאמרי) איכא ד"ה כז: (יומא וה'תוספות'
כי  סוברים שם, להראב"ד המיוחס בפירוש וכן כח:) פ"ב
רק  כיֿאם המזבח מעל הדשן את מוציאין היו יום בכל לא
משנהֿ ראה רבינו, וכדעת התפוח. גבי על הדשן כשרבה

כאן. להלן).93)למלך וראה המשנה, (פירוש במועדים
מפני 94) אותו, מדשנין היו לא "וברגלים שם: תמיד משנה,

כדאמרן  הרבה דשן עליו "כשיש = למזבח" נוי שהוא
עד  שמהלכין אהרן לבני הוא שבח סה:) (פסחים בעלמא
ונראה  הרבה דשן עליו כשיש שבח כך בדם, ארכובותיהם
שם  והראב"ד שם). (המפרש, בטל" המזבח עומד שלא
עם  בידים, אלא ברגלים הדשן מורידים היו שלא פירש

המגרפות.

.„ÈÌÈ‰k‰ ÔÓ ‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk95ÔLc‰ ÔÓ ‡lÓÓ »ƒ∆ƒ¿∆ƒ«…¬ƒ¿«≈ƒ«∆∆
ÔLc‰ CÙLÏ ¯ÈÚÏ ıeÁ ‡ÈˆBÓe ‰hÓÏ e„È¯B‰L96. ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿∆∆«∆∆

Òeit ıeÁÏ ÔLc‰ ˙‡ˆB‰Ï ÔÈ‡Â97.‰ˆB¯‰ Ïk ‡l‡ , ¿≈¿»««∆∆«ƒ∆»»»∆
ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰lÓ Ô‰k ÏvÚ˙ ‡Ï ÌÏBÚÓe98. ≈»…ƒ¿«≈…≈ƒ¿ƒ∆«∆∆

ולא95) בפיס, עמדו שלא אלו שאין אפילו מה כי טבלו.
נכנס  אם אלא אינו טבל, אלאֿאםֿכן לעזרה נכנס כהן
ואילו  ה"ד), המקדש ביאת מהל' פ"ה למעלה (ראה לעבודה
(ראה  עבודה אינה לעיר מחוץ אל מלמטה הדשן הוצאת

הט"ו). הדשן 96)להלן את "והוציא ד) ו, (ויקרא שכתוב
לירושלים  שמחוץ הדשן בית והוא למחנה", מחוץ אל
משיח  כהן פר אצל שנאמר הנשרפות, החטאות שם ושורפין
אל  למחנה מחוץ אל הפר כל את "והוציא יב) ד, (ויקרא

ישרף". וכו' הדשן זו 97)שפך מלאכה כי אף כלומר,
"והוציא  ד) ו, (שם נאמר שהרי אחד, כהן ידי על נעשתה
שהוצאת  כיון פיס, זה על היה לא – יחיד בלשון הדשן" את
מלהוציא  כהן נתעצל לא מעולם כי ואם עבודה. אינה הדשן
כדי  עד רבים קופצים זה על היו לא בסמוך) (ראה הדשן
בסמוך. להלן ראה זה, דין ומקור כב.). יומא (ראה סכנה
להודיע  רבינו הוצרך לא המזבח דישון גבי הי"ג ולמעלה
עושים  היו מהכהנים שרבים מאחר פיס, שם היה לא כי

כאן. המוריה' וב'הר שם, למעלה ראה משנה,98)זאת,
ומכאן  להלן. ראה עבודה, אינה כי אף כלומר, א. כט, תמיד

פיס. זה על היה שלא

.ÂË‰„B·Ú ıeÁÏ B˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â99ÔÈ‡ , ¿««ƒ∆≈»»«¬»≈
ÚaB˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈÓeÓ ÈÏ100B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnLÎe . «¬≈ƒƒƒ¿∆ƒƒ

˙BÁe¯‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ¯ÈÚÏ ıeÁÏ¿»ƒ«ƒƒ¿»∆≈»
‰˜ÊÁa Ba ˙B·MÓ101ÌÈ¯ÈÊÁ ‡ÏÂ ,102.B˙B‡ ÌÈÙ¯Bb ¿«¿¿»¿»¿…¬ƒƒ¿ƒ

˙Áa epÁÈpiL - BÓOÂ :¯Ó‡pL ,ÌL ep¯fÙÈ ‡ÏÂ103. ¿…¿«¿∆»∆∆¡«¿»∆«ƒ∆¿««
Ba ˙B‰Ï ¯eÒ‡Â104. ¿»≈»

ה"י.99) למעלה רבי 100)ראה כדברי שלא ב. כג, יומא
שם. למעלה ראה שנאמר 101)אליעזר, ממה כן למד

יפזר". שלא "ושמו, "הזרמים",102)להלן רומי: בדפוס
ושמו  "ואמרו, תמיד: מסכת בסוף המשנה בפירוש הוא וכן
שלא  לומר רוצה יתפזר, שלא - ושמו כולו, – ושמו בנחת, -
שכתב  מה (וראה השטף" בפני או הרוח בפני אותו יתן
רומי, דפוס לרמב"ם במבוא זצ"ל מיימון הכהן הגרי"ל

.(10ֿ11 עמ' קוק הרב מוסד בפסחים 103)הוצאת הוא כן
הדשן  בתרומת נאמר זה פסוק שהרי עיון, צריך אבל ב. כז,
על  העיר וכבר שם, בפסחים הוא וכן הדשן, בהוצאת ולא

הראב"ד. יוחנן,104)זה ורבי רב נחלקו - א ט, במעילה
אין  אמר רב המזבח, גבי שעל תפוח מאפר נהנה בענין
בגמרא: שם וביארו בו. מועלין אמר יוחנן ורבי בו, מועלין
כהונה  בגדי שצריך כיון יוחנן ולרבי מצוותו, נעשה לרב
נעשה  שזהו כרב, רבינו ופסק בו. מועלין – בהוצאה
בו" ליהנות "ואסור כתב ולפיכך ה"י. למעלה ראה מצוותו,
מהל' בפי"ט דבריו מדוקדקים וכן בו. שמועלים כתב ולא
אפרם  כו' הנשרפין "וכל שכתב: הי"ג המוקדשין פסולי
איסור  אלא שם שאין הרי – המזבח" מדשן חוץ מותר,
כתב  הדשן, תרומת לגבי מעילה מהל' בפ"ב ואילו בלבד,
הרמת  קודם בין החיצון המזבח "דשן יג), הלכה (שם

בו". מועלין - הרמה אחר בין הדשן,

á"ôùú'ä åìñë â"é éòéáø íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הזהב,1) מזבח על הקטורת הקטרת מצות רבינו יבאר בו

ממנה. מקטירים וכמה
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ÌÈnÒ ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰Â :¯Ó‡pL4‡Ï . ∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»»«¬…¿…∆«ƒ…

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ep¯ÈË˜È - ¯˜aa B¯ÈË˜‰5eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¿ƒ«…∆«¿ƒ∆≈»«¿«ƒ¬ƒ»
ÔÈ„ÈÊÓ6ÏL ˙¯Ëwa ‡l‡ ·‰f‰ ÁaÊÓ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿««»»∆»«¿…∆∆

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa7.
'ld-dcearxtqoitqEnEoicinY

≈»«¿«ƒ
¦§¦¦̈¦

הכהנים.2) מזבח 3)על "ועשית אֿג) ל, (שמות שנאמר
המזבח  והוא וגו'". טהור זהב אותו וצפית וגו' קטורת מקטר

שבהיכל. את 4)הפנימי בהיטיבו בבוקר "בבוקר וגומר:
הערביים  בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה, הנרות

הערביים 5)יקטירנה". בין של קטורת יקטיר כלומר,
כר' ודלא במשנה. מט. במנחות שמעון ר' של קמא וכתנא
הערביים. בין ושל הבוקר של בערב שמקטיר (שם), שמעון

בין 6) של הקטורת את מעכבת הבוקר של הקטורת אין
ולא  מזידין היו "אם שאמר: (שם) שמעון לר' ואף הערביים,
אלא  זה אין - הערביים" בין יקריבו לא בבוקר כבש הקריבו
חכמים  גזרו לכן במקדש עולות ומצויות עולה שהוא בתמיד
אבל  עוד, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו יקריבו, שלא
שהיא  ועוד ביום פעמיים אלא מצוייה שאינה בקטורת
קטורת. יביאו ולא יפשעו שמא חששו לא - מעשרת

ז)7) שם, (שמות שנאמר ממה זאת  למדו (נ.) שם ובגמרא
רבינו  כי ואף יקטירנה". הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר
אין  הדלקתם, היא הנרות הטבת כי יב, הלכה להלן סובר
אין  והדליקו מעולם דלק שלא נר אבל שכבה, בנר אלא זה
כתב: שהרי שם, רבינו בדברי נשמע וכן הטבה, נחשב זה
וראה  הטבתם". היא הנרות והדלקת שכבה נר "ומדליק

שם. משנה בלחם

.·‰‡Ó Ï˜LÓ ?ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ÔÈ¯ÈË˜Ó ‰nk«»«¿ƒƒƒ∆»¿»ƒ¿«≈»
ÔÈ¯È„8ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÌÈMÓÁÂ ¯˜aa ÌÈMÓÁ .9ÁaÊÓ . ƒ»ƒ¬ƒƒ«…∆«¬ƒƒ≈»«¿«ƒƒ¿≈«
¯˜ÚpL10BÓB˜Óa ˙¯Ëw‰ ÔÈ¯ÈË˜Ó -11˙¯Ë˜e . ∆∆¡««¿ƒƒ«¿…∆ƒ¿¿…∆
‰Ú˜tL12daL ÔÈË¯˜ elÙ‡ ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ13ÔÈ‡ - ∆»¿»≈««ƒ¿≈«¬ƒ»»ƒ∆»≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ14. «¬ƒƒ»

מאות 8) שלוש הוא שנה בכל הקטורת כל משקל כי
שהם  מנה, יום בכל ממנה ומקטיר מנה, ושמונה ושישים
שמהם  מנים שלושה ונשארו החמה, ימות כנגד מנים שס"ה

הכיפורים. ביום חפניו מלוא גדול כהן משנה 9)מכניס
ופרס  בשחרית מנה) (=חצי פרס מקריב יום "בכל מג: יומא
בבוקר  "בבוקר שם) (שמות שנאמר משום הערביים", בין
הערביים  בין וגו' ובהעלות יקטירנה, הנרות את בהיטיבו
הערביים. בין וחציו בבוקר חציו כן אם יקטירנה",

והם 11)שנהרס.10) קיים, המזבח שהיה במקום כלומר,
הכל  דמים שלעניין פי על אף נט. בזבחים גידל רב דברי

מזבח. שצריך כו:12)מודים מנחות האש, בכח שקפצה
שם).13) במנחות (רש"י שבה" וחשובים שלמים
האש 14) תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא שנאמר משום למזבח.

מה: יומא שם, (מנחות ודרשו המזבח", על העולה את
מחזיר  אתה ואי מחזיר אתה עולה "עיכולי פג:) וזבחים

ממנו. ופקעו הזהב מזבח על שהיו קטורת", עיכולי

.‚ÌBÈ ÏÎa ÏÎÈ‰a ˙¯Ëw‰ ÔÈ¯ÈË˜nL ˙Úa15 »≈∆«¿ƒƒ«¿…∆«≈»¿»
ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓe ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ÌÚ‰ Ïk ÔÈL¯Bt16, ¿ƒ»»»ƒ«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«

˙¯Ëw‰ ¯ÈË˜‰L ‰Ê ‡ˆiL „Ú Ì„‡ ÌL ‰È‰È ‡Ï17. …ƒ¿∆»»»«∆≈≈∆∆ƒ¿ƒ«¿…∆
ÌÈÙa ˙BOÚp‰ ˙B‡hÁ Ì„a ÒkiL ‰ÚLa ÔÎÂ18 ¿≈¿»»∆ƒ»≈¿««»««¬ƒ¿ƒ

.‡ˆiL „Ú ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Ïk‰ ÌÈL¯Bt¿ƒ«…ƒ≈»»¿«ƒ¿≈««∆≈≈
¯tÎÏ B‡·a „ÚBÓ Ï‰‡a ‰È‰È ‡Ï Ì„‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»»…ƒ¿∆¿…∆≈¿…¿«≈
‡lL L„waL ‰¯tk ÏÎÏ ·‡ ÔÈa - ¯ÓB‚Â L„wa«…∆¿≈ƒ¿«»¿»«»»∆«…∆∆…

.Ì„‡ ÌL ‡‰È¿≈»»»

ולפנים,15) לפני שהיא הכיפורים יום של בקטורת אבל
אלא  לפרוש צריך שאין בברייתא אמרו הקדשים, בקודש
האולם  מבין אבל הקדשים, לקודש קרוב שהוא מההיכל

משנה). (כסף לפרוש צריך אין זאת 16)ולמזבח ולמדו
באוהל  יהיה לא אדם "וכל יז) טז, (ויקרא שנאמר ממה
יהיה  לא אדם "וכל - צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד
באוהל  לומר תלמוד בעזרה, אפילו יכול מועד, באוהל
ובית  שילה שבמדבר, מועד באוהל אלא לי אין מועד,
בשעת  אלא לי אין בקודש, לומר תלמוד מנין, עולמים
לכפר". בבואו לומר תלמוד מנין, דמים מתן בשעת הקטרה,

תלמוד 17) מנין, ביציאתו בכניסתו, אלא לי "אין שם: יומא
צאתו". עד שם) (ויקרא פר 18)לומר דם והוא בהיכל,

זרה. עבודה ושעירי ציבור של דבר העלם ופר משיח כהן

.„‰ÎfL ÈÓ ?ÌBÈ ÏÎa ˙¯Ëw‰ ˙¯Ë˜‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»««¿…∆¿»ƒ∆»»
ÒÎ ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeM„a19‰È‰ ÈËe ,L„˜ ÈÏÎa ¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»»

BÓL20ÁÈpÓ .ÈˆÁÂ ÌÈa˜ ˜ÈÊÁÓe ,‰È‰ ·‰Ê ÏLÂ , ¿¿∆»»»»«¬ƒ««ƒ»≈ƒ«ƒ«
ÌÁt‰Â ¯Ù‡‰ ÂÈ„Èa ÔÙBÁÂ ,ÂÈÙÏ ı¯‡a Èh‰«¿ƒ»»∆¿»»¿≈¿»»»≈∆¿«∆»
‰B¯Á‡·e ,Èh‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ÁaÊn‰ CB˙aL21 ∆¿«ƒ¿≈«¿≈¿«∆ƒ»«¬»

„aÎÓ22BÎB˙Ï ¯‡M‰ ˙‡23BÁÈpÓe ,24ÏÎÈ‰a ÌL ¿«≈∆«¿»¿«ƒ»«≈»
‡ˆBÈÂ25˙¯Ë˜ ‡ÏÓ ÈÏk ÏËB ˙¯Ëwa ‰ÎfL ÈÓe . ¿≈ƒ∆»»«¿…∆≈¿ƒ»≈¿…∆

BÏ ‰È‰ ÈeqÎÂ .Le„b26BÓL ‰È‰ CÊ·e ,27CÊa‰ Ô˙BÂ . »¿ƒ»»»≈»»¿¿≈«»≈
BÓL ‰È‰ ÛÎÂ ,¯Á‡ ÈÏk CB˙a28Ûk‰ ˙‡ ‰qÎÓe . ¿¿ƒ«≈¿«»»¿¿«∆∆««

ÔË˜ „‚·a29„Á‡ BnÚ ÒÎÂ ,B„Èa Ûk‰ ÊÁB‡Â , ¿∆∆»»¿≈««¿»¿ƒ¿»ƒ∆»
B„Èa L‡ ÏL ‰zÁÓa30. ¿«¿»∆≈¿»

ופיו 20)להיכל.19) לסל דומה בטנא, ושמת "לשון
שאפשר 21)רחב". החפינה, כל שגמר אחרי כלומר,

בחפניו. לקבלו ניתן שאינו קצת רק כלומר,22)שנשאר
לכך. המיוחד בדבר אותם הטני.23)מטאטא לתוך

והניחו 25)לטני.24) הטני את ונטל "נכנס ט: משנה שם
השאר  את כיבד ובאחרונה לתוכו, ונותן חופן והיה לפניו
ודישון  התמיד דם זריקת ואחרי ויצא". והניחו לתוכו
במקום  החיצון המזבח אצל ומניחו מוציאו היה המנורה,
הפנימי  מזבח שדישון בזה, שהיה הנס מפני כן ועשו הדשן.
להטריח, שלא ובכדי במקומם, נבלעים היו המנורה ודישון
שניהם  את כרכו פעמיים, הנס לעשות מעלה, כלפי כביכול

ב 26)ביחד. משנה ז בפרק שם ששנינו ומה כלי. לאותו
למטוטלת. הכוונה וכסויו", הנ"ל.27)"והכף הכלי של

ומשל 28) קבין, שלושה ומחזיק גדול לתרקב דומה והוא
היה. וכמין 29)זהב לו היה "וכיסוי שם: במשנה

"שהיו  שם: רבינו ופירש מלמעלן", עליו היה מטוטלת
המכסה  על ונותנין במכסה, ומכסים קטורת, הבזך ממלאין
האחד, היו: כיסויים ששני הרי קטנה". מפה מלמעלה
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המטוטלת. והשני לבזך, לו שהיה זה 30)הכיסוי הוא
בזה. גם שזוכה הדשן, בתרומת שזכה

.‰‰zÁna ‰ÎfL ‰Ê ?‰˙BÁ „ˆÈÎÂ31Á˜BÏ ¿≈«∆∆∆»»««¿»≈«
ÛÒk ÏL ‰zÁÓ32ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚÂ33‰pÙÓe , «¿»∆∆∆¿∆¿…«ƒ¿≈«¿«∆

ÌÈÏÁb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡34 ∆«∆»ƒ≈«¿≈«¿≈ƒ«∆»ƒ
„¯BÈÂ ,‰iL ‰Î¯ÚÓa eÏk‡˙pL35Ô¯ÚÓe36CB˙Ï ∆ƒ¿«¿¿«¬»»¿ƒ»¿≈¿»»¿

·‰Ê ÏL ‰zÁÓ37BÓk ÌÈÏÁb‰ ÔÓ e¯ft˙ Ì‡ . «¿»∆»»ƒƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ¿
˙BÁt B‡ ·˜38‰n‡Ï Ô„aÎÓ -39˙aL·e .40‰ÙBk «»¿«¿»»«»¿«»∆

¯zÎÒt‰ Ô‰ÈÏÚ41.- ·˜ ÏÚ ¯˙È ¯ft˙ Ì‡Â ¬≈∆«¿«¿≈¿ƒƒ¿«≈»≈««
‰˙BÁÂ ¯ÊBÁ42. ≈¿∆

הדשן.31) בתרומת שזכה זה קבין.32)כלומר, ארבעה של
גחלים.34)החיצון.33) קבים שלושה מעל 35)היינו

קבין 37)מריקן.36)המזבח. שלושת בת זהב של מחתה
מעלה. של כבוד שזהו מלאה, שתהא במשנה). מג: (יומא
על  חסה והתורה תתקלקל, שמא זהב בשל חותה היה ולא
בהיותו  זהב, של לתוך מריקה היה ולא ישראל. של ממונן
מלאה, הייתה זהב של שהמחתה לפי המזבח, גבי על למעלה

הכבש. בשיפוע ברדתו יתפזרו שמא משנה 38)וחששו
לאמה". מכבדן (ו)היה גחלים כקב ממנו "נתפזר שם: בתמיד

הכהנים,39) בהן ייכוו שלא שבעזרה המים לאמת כלומר,
- המזבח של גחלת כיבוי איסור כאן ואין יחפין שהולכין

אחרת. למצוה שניתקה לכבות.40)כיוון שאסור
לתך.41) שמחזיק גדול כלי מלשון 42)והוא נראה כן

שם  עדיין כקב נתפזרו אם שרק הרי "כקב", המשנה
מליאה. זו אין מכן, ביתר אבל עליה, "מליאה"

.ÂB˙B‡ ÔÈÙBk :LnLÓ ¯zÎÒt‰ ‰È‰ ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ»»«¿«¿≈¿«≈ƒ
˙aLa ı¯M‰ ÏÚÂ ÌÈÏÁb‰ ÏÚ43˙‡ Ba ÔÈ„È¯BÓe , ««∆»ƒ¿««∆∆¿«»ƒƒ∆

.ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÔLc‰«∆∆≈««ƒ¿≈«

כופין 43) אדם, בו יגע שמא וחוששין בעזרה שנמצא השרץ
איסור  משום בשבת אותו מוציאין ואין הפסכתר, עליו
גבי  שאמרו כמו במקדש, גם שאסרוהו שבות שיש מוקצה,

הפנים. לחם

.ÊÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔMcL ‰Ê Ì‰ÈÙÏ ÌÈc˜Óe44 «¿ƒƒ¿≈∆∆∆ƒ≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ
ÁaÊn‰ ÔeM„ BaL Èh‰ ÏËBÂ45‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe46. ¿≈«¿ƒ∆ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿«¬∆¿≈

Èab ÏÚ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ¯·Bˆ ‰zÁn‰ B„ÈaL ‰ÊÂ¿∆∆¿»««¿»≈∆«∆»ƒ««≈
Ô„c¯Óe ,ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰47,‰zÁn‰ ÈÏeLa «ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»¿≈««¿»

‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe48CÊa‰ ˙‡ ÏËB Ûk‰ B„ÈaL ‰ÊÂ . ƒ¿«¬∆¿≈¿∆∆¿»««≈∆«»»
Ûk‰ CBzÓ49B˙BÂ50B·B¯˜Ï B‡ B·‰B‡Ï51,‰‡B¯Â . ƒ««¿¿¿¬ƒ¿¿∆

B·B¯˜ B‡ B·‰B‡ - Ûka ËÚÓ ˙¯Ëw‰ ÔÓ ¯ft˙ Ì‡ƒƒ¿«≈ƒ«¿…∆¿«««¬¿
BÏ Ô˙B52˙¯Ëw‰ ÌÚ ¯ft˙pL ‰Ê ÂÈÙÁ CB˙Ï ≈¿»¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ«¿…∆

CÊaaL53‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe ,54. ∆«»»ƒ¿«¬∆¿≈

במעלות 44) עולים "החלו א: משנה ו פרק שם ראה
היו  והמנורה הפנימי מזבח בדישון שזכו מי האולם,
שזכה  זה את כאן הזכיר לא ורבינו לפניהם". מקדימים
שעל  בעבודה אלא כאן מדבר שאינו מפני המנורה, בדישון

הפנימי. ונוטל 45)מזבח להיכל נכנס כלומר, במשנה. שם
המזבח. את שדישן לאחר כשיצא שם שהשאיר הטני את

רשות 46) ונוטל עבודתו וגמר רבו את שמשמש "כעבד
שלא 47)ויוצא". המזבח על אותם ופורש מציע כלומר,

שיניחם. אחר הקטורת יפול שלא כדי משופעים יהיו
עבודתו.48) גמר עתה הכף.49)כי בתוך היה הבזך כי
כך".51)לבזך.50) לצורך עימו לשם "שבא
למקטיר.52) לו, נותן וקרובו, אוהבו שם 53)כלומר,

מתוך  הבזך את נוטל היה בקטורת שזכה "מי ג: במשנה
לו  נותנו ממנו נתפזר לקרובו, או לאוהבו ונותנו הכף
המקטיר  של בחפניו נותן וקרובו אוהבו כלומר, בחפניו".
לתוך  שנתפזר מה וגם בבזך שנשאר מה גם הקטורת, כל את

אבל 54)הכף. ויוצא, שמשתחווה כאן הוזכר לא במשנה
ובין  בהיכל שם להיות אסור אדם שכל לפי הוא, פשוט
לכן  המקטיר, שיצא עד שמקטיר בשעה למזבח אולם

ויצא. השתחווה מעשהו כשגמר

.Á¯ÈË˜n‰ ‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡Â55ÏÈÁ˙z ‡lL ¯‰f‰ : ¿¿ƒ»∆««¿ƒƒ»≈∆…«¿ƒ
‰Âkz ‡lL ,EÈÙlÓ56˙¯Ëw‰ CÈÏLÓe ÏÈÁ˙Óe . ƒ¿»∆∆…ƒ»∆«¿ƒ«¿ƒ«¿…∆

„c¯˙zL „Ú ˙ÏÒ „w¯nL ÈÓk ˙Áa L‡‰ ÏÚ«»≈¿««¿ƒ∆¿«≈…∆«∆ƒ¿«≈
.L‡‰ Ïk ÏÚ«»»≈

ãycew zegiyn zecewpã

`ly jiptln ligzz `ly xdfd ,xihwnd dfl oixne`e"
."dekz

בפנים  מתחיל מזבח, של במזרחו עומד שהמקטיר כיון
וימשיך  במזרח יתחיל שאם למזרח, וממשיך (במערב)

יכווה. למערב, בפנים
קמ"ל, טובה עצה בבחינת היא הזהירות להבין, וצריך
הדינים  לפסקי זה שייך ומה המציאות, מצד המוכרחת
צריכה  הלכה של עניין זהו אם ולאידך הקטורת, בעבודת
גבי  על הקרבנות הקרבת בעת גם מוזכרת להיות זו זהירות
לכהן  שיאמרו הלכה מצינו לא ואעפ"כ החיצון, המזבח

תכווה". שלא "הזהר... המקריב
זהירות  מצד המוכרח דבר שגם ראיה שמכאן לומר ויש
ההלכה  את להדגיש וצריך הלכה, של ענין נעשה כפשוטה,
(ממזרח) מלפניו להתחיל שצרך סברא שיש כיון שבדבר,

המצוות". על מעבירין "אין מצד
זהירות  נדרשת הקטורת בעבודת שדווקא לומר יש ועוד
יום, בכל בהיכל הקטורת שמקטירין ש"בעת כיון מיוחדת,
יהיה  לא ולמזבח לאולם ומבין ההיכל, מן העם כל פורשין
וכל  שנאמר הקטורת, שהקטיר זה שיצא עד אדם שם
גו'". בקודש לכפר בבואו מועד באוהל יהיה לא אדם
לסייעו, שיוכל המקטיר הכהן ליד שיעמוד מי שאין ומכיון
במזבח  הכהן של בעבודתו מאשר יתירה בזהירות צורך יש
במקרה  לסייעו ויוכלו הכהנים אחיו נמצאים שם כי החיצון,

הצורך.
(`n oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

למדוהו 55) להקטיר שנכנס לפני לכך מעולם, הקטיר שלא
המזבח 56)להיזהר. של במזרחו עומד המקטיר כלומר,
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למזרח, ולהמשיך במערב, בפנים, להתחיל אותו ומלמדים
ייכווה. - למערב בפנים וימשיך במזרח, לפניו יתחיל שאם

.Ë‰pÓÓ‰L „Ú ¯ÈË˜Ó ¯ÈË˜n‰ ÔÈ‡Â57BÏ ¯ÓB‡ ¿≈««¿ƒ«¿ƒ«∆«¿À∆≈
‡e‰ ÏB„b Ô‰k Ì‡Â .¯Ë˜‰58:‰pÓÓ‰ BÏ ¯ÓB‡ - «¿≈¿ƒ…≈»≈«¿À∆

¯Ë˜‰ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡59Ïk eL¯ÙÈ ¯ÓB‡L ¯Á‡Â . ƒƒ…≈»«¿≈¿««∆≈ƒ¿¿»
ÌÚ‰60.‡ˆÈÂ ‰ÂÁzLÈÂ ¯ÈË˜n‰ ¯ÈË˜ÈÂ , »»¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¬∆¿≈≈

התוספות 57) ולדעת הסגן, הוא כח.) (יומא רש"י לדעת
הפייסות. על הממונה הוא אמר, המתחיל דיבור ק. מנחות

כבוד.59)המקטיר.58) של דרך ההיכל 60)משום מן
ולמזבח. האולם ומבין

.ÈÌÈa¯Ú‰ ÔÈ·e ¯˜aa ˙B¯p‰ ˙·Ë‰Â ‰¯Bn‰ ÔeMcƒ«¿»«¬»««≈«…∆≈»«¿«ƒ
ÂÈ·e Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ :¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ -61. ƒ¿«¬≈∆∆¡««¬……«¬…»»

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â62‰‡Óh‰ ˙‡Â63 ¿«¿»««≈»∆««»¿∆«À¿»
¯ ˙ÏÚ‰Ï :¯Ó‡pL ,ÔÓÊ Ô‰Ï Úe·wL ˙Ba¯˜k¿»¿»∆»«»∆¿«∆∆¡«¿«¬…≈

.„ÈÓz»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

zwlcde ....dyrÎzevn miiaxrd oiae xweaa dxepnd oeyic"
."ozahd `id zexpd

בין  רק אינה המנורה הדלקת שמצות היא הרמב"ם שיטת
בהטיבו  בבוקר "בבוקר שנאמר בבוקר, גם אלא הערביים
על  חולקות בכללם) (ורש"י הדעות רוב אמנם הנרות". את
וי"ל  הערביים. בין רק הדליקו הנרות שאת וסוברות כך,
"שרגא  ביום אבל בלילה, היא האור שתועלת כיון בטעמם,
שצריך  שכיון סבר הרמב"ם אבל אהני". מאי בטיהרא
המעת־לעת. כל להדליקם שצריך הרי תמיד" "נר להיות
קרוי  ולילה לילה ש"כל עליו החולקים יסברו ולאידך
התמידיות  שם על כך קרוי התמיד שקרבן כשם תמיד",

ורגע. רגע בכל שקרב ולא בהקרבתו היום־יומית
האדם  שבנפש שבעבודה להוסיף, יש העניינים ובפנימיות
שיש  היינו בוקר", עד "מערב הוא האחד אופנים. שני יש
חושך  שהוא וערב גילויים, של זמן שהוא בוקר בין שינויים
והדר  חשוכא ש"ברישא בצורה היא שעבודתו והסתרה,
החושך". מתוך מעט מעט ה' אור בנפשו שמאיר נהורא"
ללא  תמידי באופן העבודה שהיא תמיד" "נר הוא והשני
דבוק  להיותו וגילוי אור של במצב תמיד שנמצא שינויים,
הן  העניינים, שני שיהיו היא והכוונה בתמידיות, במקורו

בוקר". עד "מערב של הגילוי והן תמיד" "נר של הגילוי
(an oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

לדורותם 61) עולם חוקת ה', לפני בוקר עד "מערב וגומר:
ישראל". בני בשבת.62)מאת להדליק שמותר

או 63) הנרות שנטמאו וכגון בטומאה, גם להדליקם שמותר
הכהנים.

.‡È.ÔÓL ‚Ï ÈˆÁ ?¯ ÏÎÏ Ô˙B ‡e‰ ÔÓL ‰nÎÂ¿«»∆∆≈¿»≈¬ƒ…∆∆
¯˜a „Ú ·¯ÚÓ :¯Ó‡pL64‰È‰iL ‰cnk BÏ Ôz - ∆∆¡«≈∆∆«…∆≈«ƒ»∆ƒ¿∆

‡l‡ ‰¯Bn‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â .¯˜a „Ú ·¯ÚÓ ˜ÏB„≈≈∆∆«…∆¿≈¿«¿ƒ∆«¿»∆»
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰È˙B¯ ‰Ú·L ˙˜Ï„‰a65. ¿«¿»«ƒ¿»≈∆»≈»«¿«ƒ

שתהא 64) מידתה לה תן בוקר, עד "מערב פט. שם ברייתא
לוג  חצי חכמים ושיערו וכו' בוקר עד מערב והולכת דולקת
אפילו  כלומר, (=בוקר)", צפרא ועד (=מערב) מאורתא
יותר  צריך שאין חכמים, שיערו טבת, כלילי ארוך בלילה

בוקר. עד מערב לוג שנאמר 65)מחצי ממה זאת ולמדו
יקטירנה", הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר ז) ל, (שמות
מהיכא?" בצפרא הטבה מאורתא, הדלקה דעבד לאו ו"אי -

הערביים. בין - המנורה שחינוך הרי

.·È¯ÈÒÓ - ‰·kL ¯ Ïk ?‰¯Bn‰ ÔeM„ e‰Ó«ƒ«¿»»≈∆»»≈ƒ
¯paL ÔÓM‰ ÏÎÂ ‰ÏÈ˙t‰66BÁp˜Óe67Ba Ô˙BÂ , «¿ƒ»¿»«∆∆∆«≈¿«¿¿≈

‚Ï ÈˆÁ ‡e‰Â ,‰cÓa ¯Á‡ ÔÓLÂ ˙¯Á‡ ‰ÏÈ˙t68. ¿ƒ»«∆∆¿∆∆«≈¿ƒ»¿¬ƒ…
ÌÚ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ÔLc‰ ÌB˜Óa BÎÈÏLÓ ¯ÈÒ‰L ‰ÊÂ¿∆∆≈ƒ«¿ƒƒ¿«∆∆≈∆«ƒ¿≈«ƒ

ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMc69.‰·kL ¯ ˜ÈÏ„Óe ,ÔBˆÈÁ‰Â ƒ«ƒ¿≈««¿ƒ≈¿«ƒ«¿ƒ≈∆»»
‰·k ‡lL B‡ˆnL ¯Â .Ì˙·Ë‰ ‡È‰ ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â¿«¿»««≈ƒ¬»»»¿≈∆¿»∆…»»

Bw˙Ó -70. ¿«¿

עוד.66) ראויים ואינם כדשן, הם הרי שכבו, שכיוון
כשהוא 68)לנר.67) זריקא, ר' ליה "איבעיא בגמרא: שם

כמי  או לוג) חצי (דהיינו ראשונה כמדה שמן בה נותן
כמה  דאי ראשונה, דכמידה פשיטא ירמיה ר' אמר שחסרה.

חיסר". מאי ידעינן מנא היו 69)שחסרה דשנין בתי "שני
זה  מזבח, של במזרחו ואחד כבש של במזרחו אחד שם
ודישון  העוף מוראת נותנין היו שם כבש, של שבמזרחו

והמנורה". הפנימי הדלקת 70)מזבח היא "הטבה" כלומר,
שלא  נר הדלקת אבל כבה, שלא נר תיקון או שכבה, נר

להדלקה. אם כי להטבה, נחשב זה אין מעולם, הודלק

.‚ÈÈ·¯ÚÓ ¯71¯Á‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ - ‰·kL ≈«¬»ƒ∆»»≈«¿ƒƒ««
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÓ ‡l‡ BeMc72Ïk ,˙B¯p‰ ¯‡L Ï·‡ ; ƒ∆»ƒƒ¿≈««ƒ¬»¿»«≈»

B¯·Á ¯pÓ B˜ÈÏ„Ó - Ô‰Ó ‰·kL ¯73. ≈∆»»≈∆«¿ƒƒ≈¬≈

ברוחב 71) עמדה והמנורה שבמנורה האמצעי הנר הוא
בפירוש  רבינו שכתב ומה הדרום. ובין הצפון בין הבית,
הנר  הוא מערבי נר כי ט) משנה ג פרק (תמיד המשנה
כמאן  הסוברת זו משנה דעת לפי אלא כן כתב לא - הראשון
והמערב, המזרח בין הבית לאורך עמדה שהמנורה דאמר
הצפון  בין שעמדה יב) הלכה (שם רבינו שפסק מה לפי אבל
כאן. משנה לחם וראה האמצעי, הוא המערבי נר - והדרום

"אש 72) ו) ו, (ויקרא שנאמר ממה מה: ביומא כן ולמדו
תוקד לך תמיד שאמרתי תמיד" "אש תכבה" לא המזבח על

נר  "להעלות כ) כז, (שמות בה שנאמר מנורה, של (הוא
ומה  החיצון" מזבח של בראשו אלא תהא לא תמיד"),
הדולקים" מן "שמדליקן ט משנה ג פרק בתמיד שאמרו
משנה). (לחם מערבי בנר שם המדובר אין בראב"ד) (ראה

בזיון.73) משום אחר בנר להדליקו יכול ואינו

.„Èd˜ÈÏ„nL „Ú ‰ÏÈ˙t‰ CLBÓ ?B˜ÈÏ„Ó „ˆÈÎÂ¿≈««¿ƒ≈«¿ƒ»«∆«¿ƒ»
d¯ÈÊÁÓe74BÈ‡Â ,‰¯Bna ÌÈÚe·˜ ˙B¯p‰L ÈÙÏ . «¬ƒ»¿ƒ∆«≈¿ƒ«¿»¿≈

¯Á‡ ¯a ˜ÈÏ„‰Ï ÏBÎÈ75ÔBÈfa ÌeMÓ76. »¿«¿ƒ¿≈«≈ƒƒ»
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ארוכות.74) היו הפתילות מנר 75)כי נר להדליק כלומר,
חולין. של נר ידי של 76)על מנר חולין של נר שמדליק

מנורה.

.ÂË˙BÏÈ˙t‰ Ïk77- ˙aLa Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï ¯eÒ‡L »«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆¿«»
‰¯Bna Lc˜na Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï ¯eÒ‡78:¯Ó‡pL ; »¿«¿ƒ»∆«ƒ¿»«¿»∆∆¡«

‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏL ‡‰zL - „ÈÓz ¯ ˙ÏÚ‰Ï79. ¿«¬…≈»ƒ∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»

ãycew zegiyn zecewpã

."dil`n dler zadly `dzy ..."

לאדם  אין שלעולם הוראה, ללמוד יש העניינים ובפנימיות
להיות  צריך אלא ומקבל, תלמיד של במצב להישאר
שקיבל  אמיתי תלמיד כמו מאליה, העולה שלהבת בבחינת
וכמו  בעצמו. ללמוד אח"כ שיכול באופן הרב של שכלו
ה', בעבודת דרך בלימוד הוא כך תורה, של בקו שהוא
בעניין  הוא וכן עצמו. בכח ה' את שעובד היא שהשלימות
הוא  "מה הקב"ה של תלמידו להיות צריך שבזה גמ"ח,
חסדים, גומל הוא "מה רחום", היה אתה אף  רחום, נקרא
"שלהבת  להיות צריכה בזה שגם חסדים", גמול אתה אף
רוצה  ש"אדם העניין גם בזה יהיה ובנוסף מאליה", עולה

כו'". שלו בקב
(bn oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

אין 77) חכמים שאמרו פתילות חמא בר רמי "תני כא. בשבת
משום  במקדש, בהן מדליקין אין בשבת, בהן מדליקין
והוא  לה תני הוא תמיד, נר להעלות כ) כז, (שמות שנאמר
עולה  שתהא ולא מאליה עולה שלהבת שתהא כדי לה אמר

אחר". דבר ידי בשמחת 78)על כגון במנורה, שלא אבל
כהנים  מכנסי בלאי של בפתילות להדליק מותר השואבה בית
אסור  שבשבת פי על אף צמר, הרבה בהם שיש ומהמייניהם

צמר. של בפתילות עולות 79)להשתמש שאינן לאלה פרט
תיקון. ידי על אלא

.ÊË‡l‡ ,˙Á‡ ÌÚÙa ˙B¯p‰ Ïk ·ÈËÓ ‰È‰ ‡Ï…»»≈ƒ»«≈¿««««∆»
,˙¯Á‡ ‰„B·Ú ÔÈOBÚÂ ,˜ÈÒÙÓe ˙B¯ ‰MÓÁ ·ÈËÓ≈ƒ¬ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¬»«∆∆
Ïk ˙‡ LÈb¯‰Ï È„k ,ÌÈM‰ ·ÈËÓe ÒÎ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»

.‰¯ÊÚ‰»¬»»

.ÊÈ,Ô‰Ó ¯Á‡ ¯pÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ‰·kL ¯ Ïk»≈∆»»«¿ƒƒƒ≈«≈≈∆
ÔeM„a ‰ÎfL ‰Ê ?‰·Ë‰‰ ¯„Ò „ˆÈÎÂ .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿≈«≈∆«¬»»∆∆»»¿ƒ

ÒÎ ‰¯Bn‰80,‰È‰ ·‰Ê ÏLÂ ,BÓL ÊeÎÂ ,B„Èa ÈÏÎe «¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿¿∆»»»»
e·kL ˙BÏÈ˙t‰ ˙‡ Ba ÔM„Ó .ÏB„b ÔB˙È˜Ï ‰ÓBc∆¿ƒ»¿«≈∆«¿ƒ∆»
ÁÈpÓe ,˙B¯ ‰MÓÁ ·ÈËÓe ,¯pa ¯‡Lp‰ ÔÓM‰ ˙‡Â¿∆«∆∆«ƒ¿««≈≈ƒ¬ƒ»≈«ƒ«
LÏMÓ ‰iL ‰ÏÚÓ ÏÚ ‰¯Bn‰ ÈÙÏ ÌL Êek‰«»ƒ¿≈«¿»««¬»¿ƒ»ƒ»

‰ÈÙlL ˙BÏÚÓ81Ck ¯Á‡Â .‡ˆBÈÂ ,82·ÈËÓe ÒÎ «¬∆¿»∆»¿≈¿««»ƒ¿»≈ƒ
.‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe B„Èa Êek‰ ÏËBÂ ,˙B¯p‰ ÈL¿≈«≈¿≈«¿»ƒ¿«¬∆¿≈

וכאן 80) הפנימי, מזבח בדישון שזכה זה עם ביחד נכנס כי
המנורה. לעבודת ששייך מה אלא הזכיר "אבן 81)לא כי

שעליה  (=דרגות) מעלות שלוש ובה המנורה לפני הייתה
ומלקחיה  שמנה כלי עליה ומניח הנרות את ומטיב עומד כהן

הטבה". בשעת העבודות,82)ומחתותיה שנעשו אחר
גֿד. הלכות ו פרק להלן המפורטות

.ÁÈÏB„b Ô‰k Èz·Á83ÏÎa Ô·È¯˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¬ƒ≈…≈»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»¿»
¯ÁL ÏL „ÈÓz ÌÚ ¯˜aa ‰ˆÁÓ ÌBÈ84ÔÈa ‰ˆÁÓe ∆¡»«…∆ƒ»ƒ∆««∆¡»≈

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ÌÚ ÌÈa¯Ú‰85Ô˙LÈÏÂ . »«¿«ƒƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ»»
˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc Ô˙iÙ‡Â86‰‡Óh‰ ˙‡Â87ÏÎk , «¬ƒ»»ƒ∆««»¿∆«À¿»¿»

‰‡ ‡‰zL - ÈÈÙz :¯Ó‡pL ;ÔÓÊ BÏ Úe·wL Ôa¯»̃¿»∆»«¿«∆∆¡«Àƒ≈∆¿≈»»
·¯ÚaÓ ‰Ù‡z ‡ÏÂ88- ·¯ÚaÓ ‰Ù‡z Ì‡ ,„BÚÂ . ¿…≈»∆ƒ»∆∆»ƒ≈»∆ƒ»∆∆

‰ÈÏa ÏÒtz89BÓk ,‡È‰ L„w‰ ÈÏkÓ ˙LÁ¯n‰L ; ƒ»≈¿ƒ»∆««¿∆∆ƒ¿≈«…∆ƒ¿
.e¯‡aL∆≈«¿

חביתין.83) נקראת יום בכל גדול כהן שמקריב המנחה
התמיד,84) איברי את שמקריבים לא: יומא במשנה שנינו

מנחת  (של היין את כן ואחרי החביתין, את כן ואחרי
לחביתין  ומנחה למנחה [קודמים] "ואברים התמיד),

שהחב  הרי לנסכים". של וחביתין תמיד עם קרבים יתין
שחר,85)שחר. של תמיד שהם בוקר, של מחביתין נלמד

בין  של תמיד עם שהם ערב, של לחביתין הדין שהוא
כלל 86)הערביים. וכו' השבת את "ודוחות צו. משנה

שבת  מערב לעשותה שאפשר מלאכה כל עקיבא רבי אמר
את  דוחה שבת, מערב לעשותה לה אפשר ושאי וכו'

תעשה 87)השבת". תנא ישמעאל ר' "דברי נ: מנחות
כשנטמאה  והיינו בטומאה" ואפילו תעשה בשבת, ואפילו
אבל  הכהנים, כל שנטמאו או אחרת, סולת ואין הסולת, כל
הכהן  רק נטמא או החביתים של הסולת רק נטמא אם
אחר. כהן וממנין אחר עשרון מביאים - הגדול,

תופיני 88) הונא רב אמר מילי, הני מנא שם: במנחות
(=נפוחה  לה אינשפה מאתמול לה אפי ואי נאה תאפינה

רש"י). - (שם)89)ברוח מחבת על אמר "רבא נא. שם
ליה  איפסל מאתמול לה אפי ואי כלי, שטעונה מלמד

בלינה".

.ËÈıeÁa - Ô„˜¯‰Â ÔzÏÒ ˙ÈÁË90ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ¿ƒ«»¿»¿∆¿≈»«¿≈»ƒ
˙aM‰ ˙‡91. ∆««»

ואפייתן 90) ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל לעזרה
העזרה. והרקדתן 91)בפנים "טחינתן צו. מנחות משנה

מלאכה  כל עקיבא רבי אמר כלל השבת, את דוחה אינו
ושאי  השבת את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר

וכו'". אפשר

.ÎÔ‰k92‡ÓË B‡ ˙Óe ,˙È¯ÁLa ‰ˆÁÓ ·È¯˜‰L …≈∆ƒ¿ƒ∆¡»¿«¬ƒ≈ƒ¿»
‡È·È ‡Ï - ÂÈzÁz ¯Á‡ Ô‰k epÓe ,ÌeÓ BÏ „ÏB B‡«ƒ…≈«≈«¿»…»ƒ
;ÔBL‡¯ ÏL ÔB¯OÚ ÈˆÁ ‡ÏÂ B˙ÈaÓ ÔB¯OÚ ÈˆÁ¬ƒƒ»ƒ≈¿…¬ƒƒ»∆ƒ

‡È·Ó ‡l‡93‰ˆÁÓ ·È¯˜Óe ,e‰ˆBÁÂ ÌÏL ÔB¯OÚ94 ∆»≈ƒƒ»»≈¿≈«¿ƒ∆¡»
„·‡ ‰ˆÁÓe95. ∆¡»»≈

גדול.92) ו,94)מביתו.93)כהן (ויקרא שנאמר משום
של  היתירה ומהאות בערב" ומחציתה בבוקר "מחציתה יג)
הא  ומקריב, מביא הוא משלם ש"מחצה למדו "ו"מחציתה,
עוד  מביא מזה וחוץ וחוצהו". שלם עשרון מביא כיצד?

לחינוכו. שלם לכלום,95)עשרון ראוי שאינו היינו "אבד"
אחרת. להשתמשות ולא להקרבה לא
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.(‡Î)ÔÈ·¯˜ ÌÈ‡ˆÁ ÈL e‡ˆÓ96ÔÈ‡ˆÁ ÈLe , ƒ¿¿¿≈¬»ƒ¿≈ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÈ„·B‡97ÔÈÁÈpÓ - ÌÈ„·B‡‰ ÔÈ‡ˆÁ‰ ÈL el‡Â . ¿ƒ¿≈¿≈«¬»ƒ»¿ƒ«ƒƒ
Ô˙B‡98Ô˙¯eˆ ¯aÚzL „Ú99˙È·Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ , »«∆¿À«»»¿¿ƒ¿≈

‰Ù¯O‰100ÔÈa ÏL ÈˆÁ‰ ‡ÓË B‡ „·‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈»¿≈ƒ»«ƒ¿»«¬ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰101.‰¯ÊÚa ?Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO ÔÎÈ‰Â . »«¿«ƒ¿≈»¿ƒ»»¬»»

אחריו.96) שבא הכהן של ומחצית הקודם הכהן של מחצית
הנשארת 97) והמחצית הראשון הכהן של הנשארת המחצית

במקומו. שבא הכהן קמיה 98)של תנא "תני שם: מנחות
ויצאו  צורתן תעובר שני ומחצה ראשון מחצה נחמן דרב

השריפה". או 99)לבית שיתקלקלו עד אותן יניח כלומר,
צורה  עיבור בלי אבל יישרפו, כך ואחר בלינה, שייפסלו עד
אם  הרי עצמה, בסולת אינו שהפסול שמכיוון לשרפן, אסור
הרי  צורתם שעובר אחר אבל קדשים, מבזה הוא ישרפן
בגמרא  וביארו קדשים. מבזה זה ואין עצמו הסולת גם נפסל
טעונה  בוודאי הראשון הכהן מן הנשארת שהמחצה שם:
אלא  להקרבה, ראוייה הייתה מקודם שהרי צורה, עיבור
הופרשה  שלכתחילה השני מהכהן הנשארת המחצית אפילו
ידוע  היה לא שהרי צורה, עיבור צריכה היא גם - לשריפה
ותישרף. תישאר ואיזו תקרב מחצית איזו בתחילה

בעזרה.100) שלם 101)היינו, עשרון הגדול הכהן מביא
כן  וכמו השנייה והמחצה מחצה, ומקריב וחוצהו מביתו
השנייה  שזו אלא השריפה, לבית יצאו שנטמאה המחצה
תישרף  בגופה, שפסולה שנטמאה, זו אבל צורתה. תעובר

מיד.

.·ÎÈˆÁ ·È¯˜‰L ¯Á‡ ˙È¯ÁLa ÏB„b Ô‰k ˙Ó≈…≈»¿«¬ƒ««∆ƒ¿ƒ¬ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡È·Ó - ¯Á‡ Ô‰k epÓ ‡ÏÂ ÔB¯OÚ‰»ƒ»¿…ƒ…≈«≈¿ƒƒ«¿ƒ

ÌÏL ÔB¯OÚ102B˙¯tk ¯e·Ú103,ÔÈz·Á B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ƒ»»≈¬«»»¿ƒ¬ƒƒ
‰·¯˜ ‰˙È‰ ‰ÓÏLe104B·È¯˜iL Ì„˜ ÏB„b Ô‰k ˙Ó . ¿≈»»¿»¿≈»≈…≈»…∆∆«¿ƒ

ÔB¯OÚ B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó - ¯Á‡ Ô‰k epÓ ‡ÏÂ ¯˜aa«…∆¿…ƒ…≈«≈«¿ƒƒƒ»
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÌÏL ÔB¯OÚÂ ¯˜aa ÌÏL105ÔÈ‡Â . »≈«…∆¿ƒ»»≈≈»«¿«ƒ¿≈

;˙Ïq‰ ‰ÏtÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B·Ïe dÓL ÔÈÏÙBk¿ƒ«¿»¿»»««ƒ∆ƒ¿¿»«…∆
,‰B·Ï ıÓ˜Â ÔÓL ÈbÏ ‰LÏL Ì‰Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ‡l‡∆»«¿ƒƒ»∆¿»À≈∆∆¿…∆¿»
ÏL ÔB¯OÚÏ - ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁÂ ÔÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï…∆¡»∆∆«¬ƒ…∆¿»»ƒ»∆
ÔB¯OÚÏ - ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁÂ ÔÓL ‰ˆÁÓe ‚ÏÂ ,¯˜a…∆¿…∆¡»∆∆«¬ƒ…∆¿»»ƒ»

.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL∆≈»«¿«ƒ

המשיח 102) "והכהן טו) ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
אותה". יעשה מבניו מה 103)תחתיו במקומו, כלומר,

תחתיו. יורשיו מביאים להביא, צריך היה שם 104)שהוא
תלמוד  חצאין יקריבנה "יכול בברייתא שם ואמרו במשנה.
יהודה". רבי דברי חצייה, ולא כולה "אותה", (שם) לומר

בין 105) קריבה הייתה דשלימה הטעם בתוספתא וראה
תקטר". "כליל (שם) שנאמר בערביים בין בבוקר

á"ôùú'ä åìñë ã"é éùéîç íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפייסות.1) דיני בו יבאר

.‡ÔÈOBÚL el‡‰ ˙B„B·Ú‰ Ïk2ÌBÈ ÏÎa3ÒÈÙa -4 »»¬»≈∆ƒ¿»¿«ƒ

Èza È‰k Ïk ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .Ô˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰»ƒ»¿≈«»ƒ»…¬≈»≈
˙B·‡5ÌBÈ ÏL6ÔÈÒÎ7˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ8‰ÏÚiL ¯Á‡ »∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ««∆«¬∆

¯ÁM‰ „enÚ9‰p‰k È„‚·a Ô‰ ÔÈLaÏÓe ,10‰pÓÓ‰Â , ««««¿À»ƒ≈¿ƒ¿≈¿À»¿«¿À∆
Ô‰nÚ ˙BÒÈt‰ ÏÚL11‰Ùw‰a ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,12, ∆««¿»ƒ»∆¿≈¿ƒ¿«»»

Ô‰Ó „Á‡ ÏL BL‡¯ ÏÚÓ ˙ÙˆÓ ÏËB ‰pÓÓ‰Â¿«¿À∆≈ƒ¿∆∆≈«…∆∆»≈∆
¯ÈÊÁÓed13epnÓ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙nL LÈ‡‰ ‡e‰Â , «¬ƒ»¿»ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒ∆

¯‡a˙iL BÓk ÔÈÒÈÙÓe14. ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

יום.3)הכהנים.2) בכל הקבועים ציבור קרבנות כלומר,
ד"ה  כו: ביומא (רש"י פייס בהם היה לא יחיד, קרבנות אבל
המוריה. והר ט, הלכה להלן משנהֿלמלך וראה רצה). אם

מי 4) כל "בראשונה במשנה כב. ביומא הדבר ומקור בגורל.
שהן  ובזמן תורם, המזבח את לתרום שרוצה כהן) כל =)
בארבע  חבירו את הקודם כל בכבש, ועולין רצין מרובין,
והצביעו  להן אמר הממונה שוין, שניהם היו ואם זכה, אמות
ודחף  בכבש, ועולין ורצין שוין שניהן שהיו מעשה וכו'
שראו  וכיון רגלו, ונשברה ונפל חבירו, את מהן אחד
את  תורמין יהיו שלא התקינו סכנה, לידי שבאין ביתֿדין

בפייס". אלא כלי 5)המזבח מהלכות פ"ד למעלה ראה
הוא  (לכהנים) חלקם שמואל "בימי כי ג, הלכה המקדש
משמר  ראש ו"כל משמר". ועשרים לארבעה המלך ודוד
ואנשיו  אב בית כל שיהיה עד אבות, לבתי משמרו מחלק
ביום  והאחד השבוע), =) השבת מימות אחד ביום עובד

יא). הלכה (שם אחריו" לומר 6)של רבינו כוונת אין
בתוספתא  (כמפורש אחד ביום יעבדו אבות בתי ששני
ואחד  אחד כל אבות, בתי ז' בו שיש משמר "כל פ"ב תענית
ו' מקריבין ו' אבות, בתי ח' בו שיש ומשמר א'. יום מקריב
שהרי  אחד"), יום מקריבין ושנים אחד, יום אחד כל ימים,
אב  בית כל כי רבינו כתב שם המקדש כלי בהלכות למעלה

ביום  והאחר השבת, מימות אחד יום אלא עובד אחריו, של
אחד  ביום אבל ויום, יום כל של אבות בתי לכהני הכוונה

המוריה. בהר ראה אחד, אב בית אלא כה.7)אין יומא
פ"ד. סוכה ותוספתא פ"א, שם בתוספתא וראה בברייתא.

יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה שהיתה 8)וראה
היתה  ובה בחול, וחציה בקודש וחציה העזרה. בצפון
ולא  שם). הבחירה בית מהלכות (פ"ה יושבת גדולה סנהדרי
אפילו  לעמוד הוא שגנאי לפי עצמה, בעזרה הפייס את עשו
שם  יומא תוספות ועיין מגולה. בראש בעזרה קלה שעה

והא. שהפייס 9)ד"ה הדשן, תרומת של זמנה מתחיל שאז
פ"ב  למעלה וראה ה). הלכה (להלן עליה היה הראשון

יא. לפי 10)הלכה נחמן, כרב ולא כד: ביומא ששת כרב
(לחםֿמשנה). נחמן רב לגבי באיסורים ששת כרב שהלכה
בבגדי  אמרת "דאי בגמרא שם נאמר ששת, רב של וטעמו
חול, בבגדי (עבודה ועבדי" מיקרו חביבותיה אגב חול,
לתמיד  המשנה בפירוש וראה רש"י). – לפייס שזכו אותן

ג. משנה שם:11)פ"ה וסוכה יומא ותוספתא כה. יומא
– עלייה שעל גבוה (=בית בסילקי כמין הגזית "לשכת
במערבה, יושב וזקן במזרחה פייס היתה, גדולה רש"י)
רש"י) – עיגול =) בכוליאר כמין ועומדין מוקפין וכהנים
ויודעין  מהן, אחד של מראשו מצנפת ונוטל בא והממונה
יושב  "וזקן שאמרו מה השמיט ורבינו מתחיל". פייס שממנו
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בלחםֿמשנה. וראה מיד,13)בעיגול.12)במערבה",
ד"ה  שם יומא תוספות ועיין מצנפת, בלא הוא שגנאי לפי

שם. לתמיד המשנה בפירוש וראה הלכה 14)והא. להלן
ג.

.·Ba ÔÈ„·BÚL ÌÈL‡ ‰„B·ÚÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ15¯‡Le . ¿¿ƒ»¬»¬»ƒ∆¿ƒ¿»
ÌÈ‰k‰16ÔÈfÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÒBÓ17Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓe , «…¬ƒ¿ƒ»««»ƒ«¿ƒƒ»

L„w‰ È„‚a ˙‡18‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡ÏÂ , ∆ƒ¿≈«…∆¿…»«ƒƒ¬≈∆∆»
„·Ïa ÌÈÒÎn‰19ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÏÁ È„‚a ÔÈL·BlL „Ú , «ƒ¿»«ƒƒ¿««∆¿ƒƒ¿≈…¿¿ƒ

L„˜ ÏL ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ÔÈËLBÙe20ÌÈ¯ÈÊÁÓe , ¿ƒ∆«ƒ¿»«ƒ∆…∆«¬ƒƒ
˙BBlÁÏ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÌÈfÁ‰21. ««»ƒ∆«≈ƒ««

עבודת 15) לעבוד יוצאין בפייס, שזכו הכהנים אלו כלומר,
בהם. הלבושים הקודש בבגדי זכו 16)הקודש שלא

המקדש 17)בפייס. של השמשים והם שם. בתמיד משנה
(רא"ש  הכהנים את להלביש הממונים שם), המשנה (פירוש

א. משנה פ"ה שקלים וראה שם:18)שם). בתמיד
ראה  כה. (יומא ששת רב דברי ולפי בלבד". "מסרום
כוונת  הפייס, בעת קודש בגדי מלובשים שהיו למעלה),
לבושים  שהיו הקודש בגדי את שהפשיטום המשנה דברי

שם).19)בהם. (רא"ש צניעות רבינו 20)משום כתב כן
הרא"ש  של פירושו לפי הוא וכן שם. המשנה בפירוש גם
שלא  אלא אינו הפייס, לאחר במכנסים השאירם עיקר שכל
עליהם  חול, בגדי שלבשו לאחר כן, ואם ערומים. יעמדו

הנ"ל. המכנסים את "וחלונות 21)לפשוט שם: בתמיד
פ"ח  למעלה וראה הכלים". תשמיש עליהם וכתוב שם, היו
חלונות  ותשעים ששה כי חֿט הלכות המקדש כלי מהלכות
ארבעה  היו משמר ולכל הבגדים, בהן להניח במקדש היו
כל  ועל ולכותנות, למצנפת ולאבנטים למכנסים חלונות:

שם. הנמצא הבגד ושם המשמר שם כתוב היה אחד

.‚Ûw‰a ÔÈ„ÓBÚ ?ÔÈÒÈÙÓ „ˆÈk22ÏÚ ÔÈÓÈkÒÓe , ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿ƒƒ«
ÔÈÓ Ïk B‡ ,ÛÏ‡ B‡ ,‰‡Ó ,ÌÈBÓL - ÔÈÓƒ¿«¿ƒ≈»∆∆»ƒ¿»

ÂÈÏÚ eÓÈkÒiL23eÚÈaˆ‰ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰Â .24Ô‰Â , ∆«¿ƒ»»¿«¿À∆≈»∆«¿ƒ¿≈
ÌÈzL B‡ ˙Á‡ Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ25‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ƒƒ∆¿¿≈∆««¿«ƒ¿ƒƒ

LÏL26LÏL BÏ ÔÈBÓ -27Ï„eb ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . »ƒ»¿≈ƒƒ»
ÌÈ‡n¯‰ ÈtÓ ,Lc˜na28ÁBÂ ¯ˆ˜ Ï„eb‰L ; «ƒ¿»ƒ¿≈»«»ƒ∆«»»»¿«

B˙BtÎÏÂ B‡ÈˆB‰Ï29ÔÈBÓ ÔÈ‡ - Ï„e‚ ‡ÈˆBn‰Â . ¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒ»≈ƒ
BÏ B˙B‡30Úe„i‰ LÈ‡‰ ÔÓ ˙BÓÏ ‰pÓÓ‰ ÏÈÁ˙Óe .«¿ƒ«¿À∆ƒ¿ƒ»ƒ«»«

‰lÁz BzÙˆÓ ¯ÈÒ‰L31Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÏÚ ‰BÓe ,32, ∆≈ƒƒ¿«¿¿ƒ»∆«∆¿¿≈∆
.ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÔÈn‰ ÌÈÏLiL „Ú ,‰ÏÈÏÁ ¯ÊBÁÂ¿≈¬ƒ»«∆«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»»
ÒÈta ‡ˆiL ‡e‰ BÚaˆ‡ Ïˆ‡ ÔÈn‰ ÌÏML LÈ‡‰Â¿»ƒ∆»««ƒ¿»≈∆∆¿»∆»»««ƒ

.‰„B·ÚÏ ÔBL‡ƒ̄»¬»

וראה 22) שם, וסוכה יומא ותוספתא שם, יומא ברייתא
א. הלכה כב.23)למעלה ביומא רש"י כתב כן

ויסכימו 24) שורה, שיעמידם אחר "וזה שם. ביומא משנה
שם). המשנה (פירוש המנין" יתחיל ממי שם 25)ביניהם

אלא  מוציא אינו שבריא אמרו כג.) (שם ובגמרא במשנה.
עיין  בזה, חילק לא ורבינו שתים, מוציא וחולה אחת

להלן. וראה "אין 26)לחםֿמשנה, שם בברייתא ראה
ומפרש  לו", מונין שליש הוציא ואם וכו' שליש לא מוציאין

וכן  "שלש", גורס רבינו אבל שלישי. אצבע שליש, רש"י
לומר  ורוצה שם, חננאל וברבינו מינכן בכ"י הגירסא

אצבעות. שלש שם 27)שהוציא שאמרו מה מפרש רבינו
לו" מונין אין גודל – לו מונין שלש הוציא "ואם בברייתא
ואילו  השלישי, גם לו מונים שלש שהמוציא היינו –
רבינו  דברי אבל הגודל. את לו מונים אין גודל, המוציא

ב  שאמרו מה כי אמרו שם בגמרא שהרי ברייתא תמוהים,
לדברי  ואף אחת. לו מונין היינו מונין, שליש הוציא שאם
"אחת  שם) בר"ח והובא א, הלכה פ"ב (יומא הירושלמי
לו  מונין אין שלש (שתים), לו מונין שתים (אחת), לו מונין
וראה  שלש. לו שמונין כותב רבינו ואילו היתירה", את וכו'
במקום  "ב" רבינו בלשון מגיהים שיש כאן, המוריה בהר
פריימן  (הוצאת בתשובתו מתבארת רבינו שיטת (אבל "ג".
"אחת  שם: וזהֿלשונו קכו) סימן בלוי והוצאת שמח, סימן
ואין  שתים, מוציאים ויחידים מוציאין, אין שתים מוציאין,
ולא  שלש לא מוציאין אין והתניא וכו' אחת אלא להם  מונין
לו. מונין שלש, הוציא ואם הרמאין, מפני במקדש גודל
גירסת  (כן אגודל אחת לו מונין מאי לו, מונין אין גודל
מונין  שתים שהמוציא הברייתא שמאמר לומר רוצה רבינו),
לשון  כאן עד גודל". השתים, מן אחת אם הוא, אחת לו
בשלש  וגם בשתים גם כי הנ"ל, מהדברים היוצא שם. רבינו
מונין  שאין ראשונה בברייתא שאמרו ומה כולם, לו מונין
מיושבים  זה ולפי בלבד. בגודל אלא זה אין אחת, אלא לו
רבינו  השמיט למה מובן לא שעדיין אלא כאן, רבינו דברי
שתים, שמצביע לחולה אחת, שמצביע בריא בין ההבדל
להלכות  ליברמן הגר"ש של במבוא ועיין בלחםֿמשנה. ראה

.(84 הערה יא עמ' להרמב"ם שם 28)הירושלמי במשנה
הטעם  כג. שם ובברייתא במקדש", אגודל מוציאין "אין כב.

הרמאין. ושמא 29)מפני ולקפצו, לפשטו "נוח כלומר,
שיבא  כדי לצאת המנין כשיקרב אותו יקפוץ או אותו יפשוט
שם  מפרש רש"י אבל שם). המשנה (פירוש אצלו" הפייס
כאילו  שיראה הרמאין", "מפני הברייתא דברי את במשנה,
יכלה, למי ויביט לכלות המנין כשיקרב אדם, בני שני הוא
בני  בשני שימנה כדי אצבעות שתי לפניו העומד זה יוציא
שהאדם  לפי יבין לא והממונה בו, לכלות המנין וימהר אדם,
ב' כאצבעות ונראין הרבה, האצבע מן אגודל להרחיק יכול
מוציא  שאם סובר שהוא משום כן פי' ורש"י אדם. בני
שתים  הוציא שאם שסובר רבינו אבל אחת, לו מונין שתים
המוריה). (הר אחר באופן לפרש הוכרח – שתים לו מונין

שהוציא 30) האצבע אבל האגודל, את מונין אין כלומר,
הובא  בתשובה, שכתב למה מתאים זה [וגם לו. מונין – אתו
מוציאין  שאין ראשונה, בברייתא שאמרו שמה למעלה,
היינו  אחת, אלא לו מונין אין שתים, הוציא ואם שתים,
גודל). ולא אצבע, אלא מונין שאין ואצבע, אגודל במוציא

א.31) הלכה למעלה פ"ב 32)ראה (יומא בירושלמי
וראה  הידוע, האיש של לימינו מהלך שהוא אמרו ב) הלכה

ו. הלכה להלן
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יצחק,33) לרבי ליה מסייע לדידהו. "ונמנינהו כב: שם
מצוה, לדבר אפילו ישראל את למנות אסור יצחק רבי דאמר

בטלאים". ויפקדם העם את שאול וישמע וכו' דכתיב

.‰ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ˙BÒÈt ‰Úa¯‡34˙È¯ÁLa35. «¿»»¿»»¿ƒƒ¿»¿«¬ƒ
ÁaÊn‰ ˙‡ Ì¯Bz ÈÓ - ÔBL‡¯‰ ÒÈt‰36‰ÎÊÂ eÒÈÙ‰ . ««ƒ»ƒƒ≈∆«ƒ¿≈«≈ƒ¿»»

‡e‰Â ,‰Î¯Ún‰ ˙‡ ¯cÒÓ ‡e‰Â ,Ì¯˙Ï ‰ÎfL ÈÓƒ∆»»ƒ¿…¿¿«≈∆««¬»»¿
ÌÈˆÚ È¯Ê‚ ÈL ‰ÏÚÓ37‰zÁÓ ÒÈÎÓ ‡e‰Â ,ÁaÊnÏ «¬∆¿≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ¿≈«¿«¿ƒ«¿»

¯ÈË˜‰Ï ·‰f‰ ÁaÊÓÏ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰‡ÏÓ¿≈»≈ƒ«ƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿««»»¿«¿ƒ
˙¯Ë˜ ‰ÈÏÚ38. »∆»¿…∆

כה.34) שם וראה כב. שם בין 35)משנה של בתמיד אבל
מן  בעבודה שזכה כהן כל אלא מפייסין, היו לא הערביים
הלכה  להלן ראה הערביים, בין בה יזכה שחרית, העבודות

(ראה 36)ח. המזבח מן הדשן את מרים מי כלומר,
כב. שם במשנה וראה תורמין). כיצד יב הלכה פי"ב למעלה

סתם,37) "מערכה" שנאמר ומכיון כח. כז: כב. שם ברייתא
ומערכה  גדולה, מערכה המערכות: לשתי שהכוונה נראה
א. הלכה פ"ו להלן מפורש וכן קטורת. של שניה

רבי 38) נחלקו כו. כה: ביומא שהרי תמוהים, רבינו דברי
היה  לא כי סובר יהודה ר' יעקב, בן אליעזר ורבי יהודה
שעמו, לזה אומר בקטורת שזכה כהן אלא במחתה, פייס
במחתה, פייס יש יעקב בן אליעזר ולר' במחתה. עמי זכה
במחתה, זכה – הדשן בתרומת שזוכה שמי שפוסק ורבינו
של  מקורו כי ויתכן (לחםֿמשנה). כמר ולא כמר לא זה אין
נטל  במחתה, שזכה "מי ה: משנה פ"ה בתמיד הוא רבינו
במחתה, שזכה "מי ב: משנה פ"ו ושם וכו'". הכסף מחתת
רבינו, וסובר (=הפנימי)". המזבח גבי על הגחלים את צבר
הוא  הדשן, בתרומת שזכה מי היינו במחתה, שזכה מי כי
(הר  הפנימי המזבח על אש להכניס הכסף מחתת נוטל

ה. הלכה פ"ג למעלה וראה המוריה).

.Â¯OÚ ‰LÏL Ba ÔÈÎBÊ ÈM‰ ÒÈt‰39¯„Ò ÏÚ ««ƒ«≈ƒƒ¿»»»«≈∆
Ô˙„ÈÓÚ40,eÚÈaˆ‰ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ?„ˆÈk . ¬ƒ»»≈««¿À∆≈»∆«¿ƒ

‡e‰ ÔBL‡¯ ÒÈta ‡ˆiL ‰ÊÂ .e¯‡aL C¯„k ‰BÓe∆¿∆∆∆≈«¿¿∆∆»»««ƒƒ
Bcˆa „ÓBÚL ÈM‰Â .¯ÁL ÏL „ÈÓz ËÁBL41‡e‰ ≈»ƒ∆««¿«≈ƒ∆≈¿ƒ

B˜¯BÊ ‡e‰Â „ÈÓz‰ Ìc ˙‡ Ïa˜Ó42ÈLÈÏM‰Â . ¿«≈∆««»ƒ¿¿¿«¿ƒƒ
ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔM„Ó ÈMÏ CeÓq‰43ÁaÊÓ ‡e‰L , «»«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ∆ƒ¿«

‰¯Bn‰ ˙‡ ÔM„Ó BcˆaL ÈÚÈ·¯‰Â .˙¯Ëw‰44 «¿…∆¿»¿ƒƒ∆¿ƒ¿«≈∆«¿»
˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÈÓe45„ÈÓz‰ L‡¯ ‰ÏÚÓ ÈLÈÓÁ‰Â . ≈ƒ∆«≈¿«¬ƒƒ«¬∆…«»ƒ

BÏ‚¯Â46L·kÏ47ÌÈ„i‰ ÈzL ‰ÏÚÓ ÈMM‰Â .48. ¿«¿«∆∆¿«ƒƒ«¬∆¿≈«»«ƒ
ı˜Ú‰ ‰ÏÚÓ ÈÚÈ·M‰Â49Ï‚¯‰Â50‰ÏÚÓ ÈÈÓM‰Â . ¿«¿ƒƒ«¬∆»…∆¿»∆∆¿«¿ƒƒ«¬∆

‰ÊÁ‰51‰¯b‰Â52.˙BÙc‰ ÈzL ‰ÏÚÓ ÈÚÈLz‰Â . ∆»∆¿«≈»¿«¿ƒƒ«¬∆¿≈«¿»
ÌÈ·¯w‰ ‰ÏÚÓ È¯ÈOÚ‰Â53˙ÏÒ ‰ÏÚÓ ¯OÚ „Á‡‰Â . ¿»¬ƒƒ«¬∆«¿»«ƒ¿»««»»«¬∆…∆

ÌÈÎÒp‰54ÔÈz·Á‰ ‰ÏÚÓ ¯OÚ ÌÈM‰Â .55‰LÏM‰Â . «¿»ƒ¿«¿≈»»«¬∆«¬ƒƒ¿«¿»
ÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ ‰ÏÚÓ ¯OÚ56. »»«¬∆««ƒ∆¿»ƒ

בו 39) זוכים שבחג כו: שם וראה כה. שם משנה כהנים,
– החג שבתוך ובשבת עשר, חמשה ובשבת עשר, ארבעה
וראה  ב, הלכה פ"ב יומא בירושלמי הוא וכן עשר, ששה

פ"א. שם לכל 40)בתוספתא לא חייא, ר' "דתני כה: שם
שחיטת  =) בתמיד שזכה כהן אלא מפיסין, ועבודה עבודה

עמו". נמשכים הכהנים אחיו עשר שנים התמיד),
ג,41) הלכה למעלה ראה לימינו, מהלך הפייס [במנין

לימין]. הולך כאן גם הגמרא 42)ובוודאי מסקנת היא כן
משנה  פ"ד, בתמיד ששנינן ממה זאת והוכיחו שם), (יומא

לזרוק". לו ובא המקבל וקיבל השוחט, "שחט שם 43)א

הדישון. סדר ד הלכה פ"ג למעלה וראה שם 44)במשנה,
המנורה. דישון מהו יב הלכה פ"ג למעלה וראה במשנה,

שם.45) למעלה ראה הנרות, את מדליק כלומר,
הקרבנות 46) מעשה מהלכות פ"ו למעלה ראה הימנית.

במשנה. לא: ובתמיד יא, המזבח.47)הלכה כבש
שם 48) הקרבנות מעשה בהלכות וראה שם, ותמיד יומא

יב. (תמיד 49)הלכה והראב"ד שם), (יומא רש"י לדעת
הכסףֿמשנה  כתב וכן לא.). בדף וכן (שם והמפרש לג.),
טוב' יום ב'תוספות (מובא הערוך ולדעת ח. הלכה שם
ט) (ג, בויקרא הנזכר העצה הוא א) משנה פ"ג תמיד
השדרה  סוף הוא לא:) (שם הרא"ש ולדעת העצה", "לעומת

שם. פ"ג רע"ב וראה לאליה. שמאלית,50)הסמוך רגל
שם. ויומא ובתמיד שם, הקרבנות מעשה בהלכות ראה

מהלכות 51) (פ"ט הצואר עד למעלה הקרקע את הרואה כל
י). הלכה הקרבנות ונקרא 52)מעשה הצוואר, הוא גרה

הלכה  שם פ"ו (כסףֿמשנה בצוואר גרה מעלה הוא כי גרה
הלכה 53)ח). שם קרבנות מעשה בהלכות וראה המעיים,

שם. ויומא ובתמיד אברי 54)טו, הקטרת "שלאחר
ויומא  תמיד ראה סולת", דהיינו מנחתו, מקטירין התמיד,
כח, (במדבר שנאמר כמו שם, הקרבנות מעשה והלכות שם,

למנחה". סולת האיפה "ועשירית גדול שכהן 55)ה)
עשרון  וחצי שחר, של תמיד עם בבוקר עשרון חצי מקריב:
פ"ג  למעלה ראה הערביים, בין של תמיד עם הערביים בין
ופ"ו  ד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ופי"ג יח, הלכה

שם. ויומא תמיד וראה טז. הלכה תמיד 56)שם ראה
שם, (שם, שנאמר שם. הקרבנות מעשה והלכות שם, ויומא
הסך  בקודש האחד, לכבש ההין רביעית (=יין) "ונסכו ז)

לה'". שכר נסך

.ÊÈL‡ ÏÎÏ ‰pÓÓ‰ Ô‰Ï ¯ÓB‡ - ÈLÈÏM‰ ÒÈt‰««ƒ«¿ƒƒ≈»∆«¿À∆¿»«¿≈
˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰ ‡lL ÈÓ :ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ·‡ ˙Èa≈»∆«ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…∆

ÒÈÙÈÂ ‡B·È ÂÈÓiÓ57,eÒÈÙÈÂ ‰pÓÓ‰ Ïˆ‡ eˆa˜˙ÈÂ . ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆«¿À∆¿»ƒ
¯ÈË˜‰Ï ‰kÊiL ‡e‰ ÔBL‡¯ ‰Ê ÒÈÙa ‡ˆiL ÈÓeƒ∆≈≈¿«ƒ∆ƒ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

.˙¯Ë¿̃…∆

שלא 57) מי =) חדשים השלישי, "הפייס במשנה כו. ביומא
הוא  וכן והפיסו". בואו לקטורת מימיו) קטורת הקטיר
הכריזו  למה אמרו, שם יומא ובגמרא ב. משנה פ"ה בתמיד
מתברכים  הכהנים שהיו משום הקטירו, שלא לאלו דוקא
היה  קטורת שמקטיר מי כל אומרים והיו הקטורת, בהקטרת
לג, (דברים יתברך השם למאמרו מתרבה, וממונו מתעשר
חילו  ה' ברך יא) שם, (שם, וכתיב באפך, קטורה ישימו י)
להקטיר  אותו מניחין היו לא שהקטיר מי כל ולפיכך וגו'.
היו  ולא יקטירו, שלא הכהנים מן זולתו שישאר שניה, פעם
מימיו  קטורת הקטיר שלא למי אלא הקטורת לפייס אוספים

שם). ביומא המשנה (פירוש

.ÁÔlk ÔÈˆa˜˙Ó - ÈÚÈ·¯‰ ÒÈt‰58Ú„ÈÏ ÔÈÒÈÙÓe ««ƒ»¿ƒƒƒ¿«¿ƒÀ»¿ƒƒ≈«
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ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÓ ÌÈ¯·È‡ ‰ÏÚÓ ÈÓ59‰ÎÊÂ eÒÈÙ‰ . ƒ«¬∆≈»ƒƒ«∆∆«ƒ¿≈«≈ƒ¿»»
‰ÎfL ÈÓ60BÏ ÔÈÒÈÙÓ ÔÈ‡ ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz . ƒ∆»»»ƒ∆≈»«¿«ƒ≈¿ƒƒ

˙B„B·Ú‰ ÔÓ ‰„B·Úa ‰ÎfL Ô‰k Ïk ‡l‡ ,¯Á‡ ÒÈt«ƒ«≈∆»»…≈∆»»«¬»ƒ»¬
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰kÊÈ ˙È¯ÁL61˙¯Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ;62Ô‰L , «¬ƒƒ¿∆≈»«¿«ƒƒ«¿…∆∆≈

ÈÓ Ïk ‡B·ÈÂ ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ¯Á‡ ÒÈt dÏ ÔÈÒÈÙÓ¿ƒƒ»«ƒ«≈≈»«¿«ƒ¿»»ƒ
ÌÏBÚÓ ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰ ‡lL·‡ ˙Èa B˙B‡ ÈL‡Ó ∆…ƒ¿ƒ¿…∆≈»≈«¿≈≈»

- Ô‰ÈÓÈÓ ÔlÎ e¯ÈË˜‰ ¯·k Ì‡Â .‰ÈÏÚ eÒÈÙÈÂ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»ƒ≈∆
˙È¯ÁLa Ôlk Ô‰Ï ÔÈÒÈÙÓ63‰ÎfL ‰ÊÂ ,ÈLÈÏL ÒÈÙa ¿ƒƒ»∆À»¿«¬ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆∆»»

.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa d¯ÈË˜Ó ˙È¯ÁL d·»«¬ƒ«¿ƒ»≈»«¿«ƒ

ישנים,58) ולא חדשים רק שהפיסו לקטורת בניגוד כלומר,
הכבש  מן האברים פעם העלו שכבר ישנים, גם הפיסו כאן
ישנים, עם חדשים "והרביעי, במשנה שם אמרו וכן למזבח.
שם. בתמיד הוא וכן למזבח", הכבש מן אברים מעלה מי

שם)59) (תמיד האומר יעקב, בן אליעזר רבי כדעת ולא
וראה  למזבח". אותן המעלה הוא לכבש אברים "המעלה

בגמרא. שם כל 60)יומא את המעלה הוא אחד כהן
ד"ה  שם יומא תוספות ראה למזבח, הכבש מן האברים

גזרים 61)דתנן. ששני ואע"פ שם. ביומא יוחנן ר' דברי
כהנים  בשני היו הערביים בין ושל אחד, בכהן היו שחר של
שמי  הריטב"א כתב כבר – ג) הלכה פ"ב למעלה (ראה
שני  בעץ עמי זכה לחבירו בערב אומר בבוקר, בהם שזכה

שם.62)(כסףֿמשנה). יומא בגמרא הערבים. בין של
פ"ו. סוף לתמיד המשנה בפירוש גם פשוט,63)וראה זה

שייך  שלא וכולם שכיון והפיסו" באו לקטורת "חדשים בזה
המוריה). (הר דברים לשאר קטורת שוה – בזה שוים

.ËÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ÌL LiL ,˙aLa64ÈÎÈÊa ÈLe ¿«»∆≈»¿ƒƒ»ƒ¿≈»ƒ≈
‰B·Ï65ÈL‡ ¯ÁMa ÔÈÒÈÙÓ ?ÔÈ„·BÚ Ì‰ „ˆÈk - ¿»≈«≈¿ƒ¿ƒƒ««««¿≈

·‡ ˙Èa B˙B‡66‡ˆBi‰ ¯ÓLÓ ÏL67„ÈÓz ÔÈ·È¯˜Óe , ≈»∆ƒ¿»«≈«¿ƒƒ»ƒ
ÔÈÙÒeÓ ÏL ‰ÏBÚ ÈO·k ÈLe ¯ÁL ÏL68‰ÎfL ÏÎÂ . ∆««¿≈ƒ¿≈»∆»ƒ¿…∆»»

da ‰ÎBÊ ‡e‰ ¯ÁL ÏL „ÈÓz‰ ˙„B·ÚÓ ‰„B·Úa«¬»≈««»ƒ∆««∆»
ÛÒeÓ ÈO·k ÈLa69˙aLa ÒÎpL ¯Á‡‰ ¯ÓLn‰Â . ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«ƒ¿»»«≈∆ƒ¿»¿«»

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓzÏ ˙B¯Á‡ ˙BÒÈt ÔÈÒÈÙÓ70. ¿ƒƒ¿»¬≈«»ƒ∆≈»«¿«ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏa ÔÈ˜ÏBÁ el‡Â el‡Â71. ¿≈»≈¿ƒ¿∆∆«»ƒ

בני 64) כבשים שני השבת "וביום טֿי) כח, (במדבר שנאמר
בשמן  בלולה מנחה סולת עשרונים ושני תמימים שנה
ונסכה". התמיד עולת על בשבתו שבת עולת ונסכו.

ב.65) הלכה פ"ה להלן שגם 66)ראה רבינו, מדברי נראה
אב, בתי לשבעה נחלק המשמר כן ואם אב, בית היה בשבת
שהיו  מבואר קז: במנחות אבל . טו: בתענית פירש"י וכן
הוא  וכן שוין. אב בתי כל היו ובשבת אב, בתי ששה רק
נז. בפסחים רש"י כתב וכן ד. הלכה פ"ו, שקלים בירושלמי
פ"ב, תענית תוספתא וראה מנ"ח). לבעל ומקורים (חידושים

ה"א. למעלה מהלכות 67)שהובאה בפ"ד למעלה ראה
ביום  מתחלפות היו המשמרות כי ג, הלכה המקדש  כלי
בשחרית  גם מפייסין היו בשבת כי כו. ביומא וראה השבת,
פייס  והיה מתחדשות, שהמשמרות כיון בערבית, וגם
ובערבית, היוצא. המשמר מן האב בית אנשי עבור בבוקר,

הנכנס. המשמר מן האב בית אנשי ברייתא 68)עבור

שחר  של תמיד עושה היוצאת, "משמרה נו: בסוכה
בשבת 69)ומוספין". פייס מצאנו לא שהרי פשוט, זה

(כמבואר  הערביים בין של ובתמיד שחר של בתמיד אלא
מוסף  בקרבן אבל ה"ב). פ"ב שם ובירושלמי שם, ביומא
מעבודת  בעבודה שזוכה שזה ועלֿכרחינו פייס, מצאנו לא
(הר  המוספין בעבודת גם בה זוכה שחר, של  התמיד

הבזיכין,70)המוריה). שני את הקריב מי רבינו כתב לא
יא. הלכה להלן להלן 71)וראה וראה נו. בסוכה משנה

חולקין. כיצד יב הלכה

.ÈÈÎÈÊa ÈL e¯ÈË˜iL „Ú ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆«∆∆«∆«¿ƒ¿≈»ƒ≈
L‡‰ ÏÚ ‰B·Ï72ÁÏÓ ‰eÚË ‰B·l‰Â .73¯‡Lk ¿»«»≈¿«¿»¿»∆«ƒ¿»

˙Ba¯w‰74. «»¿»

כאן 72) נאמר לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא שנאמר
אצל  מה אזכרה, ח) ו, (שם מנחה אצל ונאמר אזכרה,
את  מתרת לבונה אף השיריים, את מתיר הקומץ המנחה
מעשה  מהלכות פי"ט למעלה ספר, קרית (ראה הלחם
"הקטירו  במשנה: צט: מנחות וראה הי"ד). הקרבנות
וכן  (כסףֿמשנה). לכהנים" מתחלקות והחלות הבזיכים,
ללחם, "והיתה ו) הלכה יח פרק אמור (פ' בספרא מפורש

הלחם". את וכו' מעכבת שהיתה כ.73)מלמד במנחות
הבאה  ולבונה עצמה בפני הבאה לבונה לרבות "מנין
קרבנך  כל על יג) ב, (ויקרא תלמודֿלומר וכו' בבזיכין
מזבח  איסורי מהלכות פ"ה למעלה וראה מלח". תקריב
יד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ובפט"ז יג, הלכה

יא.74) הלכה שם מזבח איסורי בהלכות ראה

.‡ÈÔÈÎÈÊa‰ ÈL ÔÈ¯ÈË˜Ó ÔÈÙÒen‰ Ôa¯˜ ¯Á‡Â75. ¿««»¿««»ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔÈÎÈÊa‰ ÈL ˙‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÌÈ‰k ÈLe76. ¿≈…¬ƒ«¿ƒƒ∆¿≈«¿ƒƒ

ש"מערכה 75) שאול דאבא ואליבא דגמרא, משמיה כאביי
וכו'" לבזיכין ומוספין וכו' שניה למערכה קודמת גדולה
הלכה  פ"ו להלן וראה נח. בפסחים ישמעאל וכר' לג.) (יומא
קודם  המוספין, עם לבונה בזיכי שני את ש"מקטירין יא,
היוצא, המשמר מן הכהנים כן, ואם מוספין", של היין ניסוך
את  המקריבים הם והמוספין, שחר של בתמיד שזכו

שם. עיין מנחות 76)הבזיכין, ומשנה כו: יומא משנה
יא. פרק מנחות תוספתא וראה צט:

.·È?‰M‰ ˙B˙aL ÏÎa ÌÈt‰ ÌÁÏ ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk≈«¿ƒ∆∆«»ƒ¿»«¿«»»
ÏËB ‡ˆBi‰ ¯ÓLÓe ,˙BlÁ LL ÏËB ÒÎp‰ ¯ÓLÓƒ¿»«ƒ¿»≈≈«ƒ¿»«≈≈

LL77ÔBÙva Ì‰ÈÈa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈÒÎp‰ .78Ô‰ È¯‰L , ≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈≈∆«»∆¬≈≈
‰„B·ÚÏ ÌÈÎeÓ79ÌB¯ca ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ˆBi‰Â ,80ÔÓÊ·e . »ƒ»¬»¿«¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿«

ÌÈÏ‚¯ LÏMÓ „Á‡ ÏL ·BË ÌBÈ ‰È‰iL81,˙aLa ∆ƒ¿∆∆∆»ƒ»¿»ƒ¿«»
‚Á‰ CB˙aL ˙aMa ÔÎÂ82˙B¯ÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ - ¿≈««»∆¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»

ÌÈt‰ ÌÁÏa ‰ÂLa83ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»∆¿∆∆«»ƒ¿≈ƒ»»ƒ
„Á‡a ‚Á ÏL84˙B¯ÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙aLa ∆«¿∆»¿«»¿ƒ»«ƒ¿»

aL ‡e‰L ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰ÂLa˙85,ÌÈt‰ ÌÁÏa ¿»∆≈∆∆∆«»¿∆∆«»ƒ
‰„B·ÚÏ eÓÈc˜‰L ÈtÓ86·BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»¬»¿≈ƒ»

˙B¯ÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿¿∆∆«»¿ƒ»«ƒ¿»
È‡ˆBÓ ‡È‰L ˙aL d˙B‡a ÌÈt‰ ÌÁÏa ‰ÂLa¿»∆¿∆∆«»ƒ¿»«»∆ƒ»≈

‚Á‰87ÌÈ‰k‰ e¯Á‡˙iL È„k ,‰wz ‰Ê ¯·„Â . ∆»¿»»∆«»»¿≈∆ƒ¿«¬«…¬ƒ
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ÈÏÚaÓ „Á‡ ¯Á‡˙ Ì‡Â ;ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ∆∆«»ƒ¿ƒƒ¿«≈∆»ƒ«¬≈
¯Á‡ ‡ˆnÈ - ‡a ‡ÏÂ ¯ÓLÓ88. ƒ¿»¿…»ƒ»≈«≈

להלן 77) וראה יהודה. כר' ולא כתנאֿקמא נו. סוכה משנה
חלות. עשרה שתים היו הפנים לחם כי ב, הלכה פ"ה
שחר  של תמיד זה בשבת, עובדים המשמרות ששתי ומשום
בלחם  ביניהם חולקים לכך הערביים, בין של תמיד וזה

שם.78)הפנים. בסוכה הוא 79)משנה עבודתם ומקום
למעלה  ראה בצפון, היא הקדשים שחיטת שהרי בצפון,
שם  בגמרא וראה ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות  פ"ה
נכנסין". שהן שיראו כדי בצפון, חולקים "הנכנסים נו:
הפנים  לחם חולקים מה "ומפני שם: המשנה ובפירוש
זה  בשבוע העבודה כי שידעו כדי העזרה, בצפון הנכנסים

בצפון". היא השחיטה כי שלהם, במשנה.80)– שם
שהן  שיראו כדי בדרום, חולקים והיוצאים שם: ובגמרא
והולכין  יוצאין שהן שיראו "כדי נו.) (שם וברש"י יוצאין".

עיקר". שאינו רוח אצל מקומן שינו לפיכך פסח,81)להן,
סוכות. או שבועות חו 82)או של או שבת פסח המועד ל

ראה 83)סוכות. שבוע, אותו של המשמר אנשי רק ולא
מהלכות  פ"ד למעלה וראה נו. שם וגמרא נה: שם משנה
לחם  באכילת אלא אינו זה וכל דֿה. הלכות המקדש כלי
הקבוע, המשמר ידי על היא הפנים לחם עבודת אבל הפנים,

ו. הלכה שם המקדש כלי בהלכות צריך 84)ראה כן
בטעות. זו מילה נשמטה חדשים ובדפוסים להיות.

נו.85) שם וגמרא להלן 86)משנה וראה בגמרא, שם
זו. הלכה שם.87)בסוף וגמרא כלומר,88)משנה

שהכהנים  כדי הפנים, בלחם שיתחלקו תיקנו כך משום
שיהיו  כדי החג, שאחרי בשבת גם לעבוד וישארו יתאחרו
הנכנס  המשמר מאנשי אחד ואם לעבודה, מצויים כהנים
שהתעכבו  מאלו אחד מקומו את ימלא יופיע, ולא יתאחר
הסמוך  "יוםֿטוב אמרו: שם בגמרא והנה הפנים. לחם בגלל
אחרון, טוב יום לפניה – לאחריה בין מלפניה בין לשבת,
והני  מקדמי דהני כיון טעמא, מאי ראשון. טוב יום לאחריה
הדדי". בהדי דניכלו היכי כי מילתא רבנן תיקון מאחרי,
אחרון  ועל ראשון ראשון על כאן ענו לא כי רבינו, וסבור
שלאחר  ראשון יוםֿטוב בדין כן, ואם להיפך. אלא אחרון,
שלפני  אחרון יוםֿטוב ובדין מקדמי'", "הני אמרו: השבת,
"הני  פירושו: זהו כן ואם מאחרי", "הני אמרו השבת,
זיכו  ולכן היוםֿטוב, לפני לבוא מקדימים שהם מקדמי"
היינו  מאחרי" ו"הני החג. שלפני בשבת הפנים בלחם אותם
בני  כלומר מאחרים, הם השבת, שלפני אחרון ביוםֿטוב
כלומר  יתאחר, היוצא שהמשמר ותיקנו הנכנס, המשמר
לאחרי  אף הפנים בלחם אותו זיכו ולכן במקדש. יתעכב

ראב"ד. ועיין החג.

.‚È˜ÈÒÙ‰Ï „Á‡ ÌBÈ ÏÁ89,·BË ÌBÈ ÔÈ·e ˙aM‰ ÔÈa »∆»¿«¿ƒ≈««»≈
ÌBÈ B‡ ,ÈMa ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»»ƒ∆««≈ƒ

˙¯ˆÚ ÏL ÌBÈ B‡ ,ÈLÈÓÁa ÔB¯Á‡‰ ·BË90ÏÁL »«¬«¬ƒƒ∆¬∆∆∆»
Úe·˜ BpÓfL ¯ÓLÓ - ÈLÈÓÁa B‡ ÈMa ˙BÈ‰Ï91 ƒ¿«≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆¿«»«

ÒÎp‰ ‰ÊÂ ,˙BlÁ ¯OÚ ÏËB ˙aL d˙B‡a92ÏËB ¿»«»≈∆∆«¿∆«ƒ¿»≈
Ìc·Ï Ì‰ ‰„B·ÚÏ Ì‰Ï ¯‡L ‡Ï È¯‰L .ÌÈzL¿«ƒ∆¬≈…ƒ¿«»∆»¬»≈¿«»

,˙aLa „Á‡ B‡ ˙aL ·¯Ú ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡∆»∆»∆∆∆«»∆»¿«»
ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÔÈÏvÚ˙Óe93. ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ≈∆∆»¿«

בינתיים,89) להפסיק אחד יום להיות "חל שם: במשנה
נוטל  והמתעכב חלות, עשר נוטל היה קבוע שזמנו משמר
יוםֿטוב  שהיה "הוא המשנה בפירוש רבינו וכתב שתים".
חמישי, יום האחרון יוםֿטוב או שני יום חג של הראשון
ישאר  לא חמישי) ביום האחרון (=יוםֿטוב כן וכשאירע
ויבוא  בלבד, אחד יום עבודת אלא הנכנס, השני למשמר
יום  הראשון יוםֿטוב יחול אם בעבודה. כולם וישתתפו החג
האחרון  יוםֿטוב יחול אם שבת יום שני משמר יכנס או שני
שמתחלפין  היום הוא שבת יום שכל לפי חמישי, יום
הפנים, לחם ומחלקין השנית, ותיכנס אחת תצא המשמרות:
לו  ישאר שלא המשמר זה המשמרות לאחת וכשיזדמן
ותרגום  מלבוא, ויתעכב בדבר יתעצל אחד, יום אלא לעבוד
שיקח  לו תיקנו לפיכך ויתעכב, טז) יט, (בראשית ויתמהמה
זה, לפירוש "נמצא ע"ש. בלבד", ככרות שתי הפנים מלחם
משמר  יוםֿטוב, שקודם בשבת שני ביום יוםֿטוב כשחל
יוםֿטוב  וכשחל שתים, נוטל והנכנס עשר נוטל היוצא
נוטל  הנכנס משמר המועד, שאחר בחמישי להיות האחרון
ברש"י  וראה (כסףֿמשנה). שנים" נוטל והיוצא עשר

אחר. באופן המשנה שמפרשים כתב 90)ובראב"ד להלן
יום  אלא לבדם, הם לעבודה להם נשאר לא "שהרי רבינו
אחד  יום אלא שאינה בעצרת, שייך לא וזה וכו'", אחד
שם, באים ואינם מתעצלים הם העצרת שביום כיון – בלבד
אחד  יום בשביל באים אינם אחרֿכך גם אחרים, שיש מפני
לעצרת  באו שלא שכיון חמישי, ביום עצרת כשחל שנשאר,
בשני, עצרת כשחל כן וכמו אחריה. גם הם מתעצלים
אותו  אלא להם שאין מפני הראשון, ביום הם מתעצלים
לא  העצרת לאחר כי ואף עצרת, חל למחרת כי לבד היום
ביום  הם מתעצלים לעבודה, ימים ארבעה שנשארו יתעצלו

(לחםֿמשנה). בכל 91)הראשון לבדו שעבד המשמר הוא
חג  של הראשון יוםֿטוב היה שאם באופן השבוע. ימות

בשב  היוצא בשני המשמר החג, שלפני בשבת וחולקים ת,
הוא  והנכנס חלות. עשר שמקבל קבוע שזמנו המשמר הוא
להיות  האחרון יוםֿטוב חל ואם בלבד, חלות שתי שמקבל
הקבוע, המשמר הוא הנכנס המשמר בשבת, בחמישי
חלות  שתי שמקבל הוא היוצא והמשמר חלות, עשר המקבל

חג 92)בלבד. של הראשון יוםֿטוב שחל באופן היינו
של  האחרון יוםֿטוב שחל באופן שהרי בשבת. בשני להיות
שתי  רק המקבל הוא היוצא – בשבת בחמישי להיות חג

למעלה). (ראה בלבד מקבלים 93)חלות אינם ולפיכך
בלבד. חלות שתי אלא

.„È˙BlÁ‰ ÈˆÁ ¯ÓLÓ ÏkÓ ÏËB ÌÏBÚÏ ÏB„b Ô‰k…≈»¿»≈ƒ»ƒ¿»¬ƒ««
Ô‰a ‰ÎfL94- ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ; ∆»»»∆∆∆¡«¿»¿»¿«¬…¿»»

ÏËB ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡Â .ÂÈ·Ï ‰ˆÁÓe Ô¯‰‡Ï ‰ˆÁÓ∆¡»¿«¬…∆¡»¿»»¿≈…≈»≈
Ò¯t95B„B·k ‰Ê ÔÈ‡L ,96. ¿»∆≈∆¿

ושלש 94) מזה חלות שלש והיינו יז: ביומא רבי, כדעת
חמש  אלא נוטל שאינו אמרו, שם ביומא כי ואף מזה. חלות
חמש, נוטל היוצא שמשמר הסובר יהודה לר' אלא זה אין –
שכר  ושתים היוצא, כמשמר חמש שבע. – הנכנס ומשמר
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אבל  מעשר. אלא מחצה לו אין גדול וכהן דלתות, הגפת
(ראה  שש נוטל והיוצא שש, נוטל הנכנס רבינו, לדעת

יב). הלכה (=חתוכה).95)למעלה פרוסה חלה כלומר,
בזה.96) עליו חולק שום מצאנו ולא שם, ביומא כאביי

á"ôùú'ä åìñë å"è éùéù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
השולחן 1) על הפנים לחם סידור של מצותֿעשה בו תתבאר

שבת. בכל

.‡ÌÈt‰ ÌÁÏ ¯cÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aL ÌBÈ ÏÎa ƒ¿«¬≈¿«≈∆∆«»ƒ¿»«»
ÏÎÈ‰a '‰ ÈÙÏ ÔÁÏM‰ ÏÚ3˙aM‰ ÌBÈa :¯Ó‡pL , ««À¿»ƒ¿≈«≈»∆∆¡«¿««»

Ô‰k‰ epÎ¯ÚÈ ˙aM‰ ÌBÈa4.¯ÓB‚Â ¿««»««¿∆«…≈¿≈

כז.2) עשה המצוות' 'ספר "ונתת 3)ראה ל: כה, שמות
"ושמת  ו כד, ובויקרא תמיד". לפני פנים לחם השולחן על
בית  מהל' בפ"א וראה ד'". לפני הטהור השולחן על וגו'

ה"ז. "הכהן".4)הבחירה המלה אין במקרא

.·Ïk ,˙BlÁ ‰¯OÚ ÌÈzL ‡e‰L ‰¯Bza ¯e¯a ¯·„Â¿»»»«»∆¿≈∆¿≈«»
ÌÈB¯OÚ ÈL ‰lÁ5LL ,ÌÈ¯„Ò ÈL B˙B‡ ÔÈÎ¯BÚÂ . «»¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿»ƒ≈

¯„Ò ÏÎa ˙BlÁ6‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ ,7ÈzL Ïk ÔÈ·e , «¿»≈∆«»««≈«»≈»¿≈
·‰Ê ÏL ÌÈ˜ ‰LÏL ˙BlÁ8Áe¯‰ ‰È‰zL È„k , «¿»»ƒ∆»»¿≈∆ƒ¿∆»«

Ba ˙·MÓ9˙BÂO˜ ÈzLa ‰Î¯ÚÓ Ïk CÓBÒÂ .10. ¿«∆∆¿≈»«¬»»ƒ¿≈¿»
‰Î¯ÚÓ Ïk „ˆa ÔÈ˙BÂ11kıÓ˜ Ba LiL ÈÏ ¿¿ƒ¿«»«¬»»¿ƒ∆≈…∆

‰B·Ï12‰kÊ ‰·Ï ˙Î¯Ún‰ ÏÚ z˙Â :¯Ó‡pL ,13. ¿»∆∆¡«¿»«»«««¬∆∆¿…»«»
‰B·Ï ÈˆÓ˜ ÈL e‡ˆÓ .CÊa ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÈÏÎe¿ƒ∆«ƒ¿»»»ƒ¿¿¿≈À¿≈¿»

ÔÈÎÈÊa‰ ÈLa14ÔÈÎÈÊaÏ eÈ‰ ÌÈÏeLÂ .15È„k , ƒ¿≈«¿ƒƒ¿«ƒ»«¿ƒƒ¿≈
ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌeÁÈpiL16. ∆«ƒ««À¿»

שתים 5) אותה ואפית סולת "ולקחת ה) שם, (ויקרא שנאמר
האחת". החלה יהיה עשרונים שני חלות, עשרה

שש 6) מערכות שתים אותם "ושמת ו) שם, (שם, שכתוב
וגו'". השולחן על א.7)המערכת צז, מנחות ראה

וכפותיו 8) קערותיו "ועשית כט) כה, (שמות שנאמר
תעשה  טהור זהב בהן, יוסך אשר ומנקיותיו וקשותיו
הקנים. הם "מנקיותיו" כי שם, במנחות ואמרו אותם",
שם  במשנה וראה הלחם. את שמסככין בהן" יוסך "אשר
לסדר  עשר ארבעה היו, קנים ושמונה עשרים כי א. צו,
אמרו, – א צז, שם ובגמרא שני. לסדר עשר וארבעה אחד,
צריכה  אינה העליונה קנים, שלשה צריכות חלות ארבע כי
צריכה  אינה התחתונה משאוי, עליה שאין לפי שנים, אלא
רבינו  כתב וכן שולחן, של טהרו על שמונחת לפי עיקר כל
שם, המשנה ובפירוש הט"ו. הבחירה בית מהל' פ"ג למעלה
עליו  יהיו ואח"כ וכו' השולחן על אחת החלה "נותנין כתב:
קנים  ג' ואח"כ שניה) ֿ) אחרת חלה הקנים ועל קנים ג'
רביעית, חלה ועליהן קנים ג' אח"כ שלישית, חלה ועליהן
קנים  ב' אח"כ חמישית, חלה ועליהן וכו' קנים ג' ואח"כ

הששית". החלה הקנים שני ועל לפיכך 9)וכו' כלומר,
הרוח  שתהיה כדי חלולים, קנים לעשות התורה ציוותה
שנעשה  ואףֿעלֿפי צז.). (שם החלות יתעפשו ולא מנשבת
– כא:) (יומא סידורו כביום סילוקו ביום חם שהיה נס בו

ב'תוספות' וראה רוקח'). ('מעשה הנס על סומכין אין
אחד. ד"ה - ב צט, בארץ 10)מנחות עומדות זהב יתדות

שמות  רש"י (ראה הרבה השולחן מן למעלה עד וגבוהים
(שם) שכתוב עיי"ש), ישראל" מחכמי "יש ולפי שם,
- א צז, שם ובגמ' וקשותיו". וכו' קערותיו "ועשית
"וארבעה  במשנה - א צו, שם וראה סניפים, אלו "קשותיו"
סומכים  שהיו מראשיהן מפוצלין שם היו זהב של סניפים
פ"ג  למעלה וראה זה", לסדר ושנים זה לסדר שנים בהם

הי"ג. הבחירה בית הסדרים,11)מהל' שני בין כלומר,
ריוח  טפחים שני שהיו שם, במשנה מאיר רבי וכדעת
ממש, המערכה גבי על ולא ה"ט), להלן (ראה באמצע
שכתוב  שמה שאומר במשנה, - א צו, שם שאול וכאבא
שנאמר  כמו למערכת, סמוך הכוונה המערכת" על "ונתת
צח, שם רבי, דעת וכן מנשה", מטה "ועליו כ) ב, (במדבר

אמור 12)א. ב'סיפרא' וראה במשנה. - א צו, שם ראה
ז) כד, (ויקרא כאן נאמר אומר, שמעון "רבי ה"ז: פי"ח
(צ"ל: להלן ונאמר לאזכרה"), ללחם "והיתה =) אזכרה
את  הכהן והקטיר =) אזכרה טז) ב, (שם למעלה)
מלא  כאן אף הקומץ, מלא להלן אזכרה מה אזכרתה"),

במשנה.13)הקומץ". - א צו, שם.14)שם 'סיפרא',
פי"א. מנחות בתוספתא גם תחתית 15)וראה כלומר,

היו  כיֿאם המקדש בזיכי ככל עגולים היו לא הבזיכין
ותוספתא  ה"ו, שם 'סיפרא' א. סד, פסחים ראה שטוחים.

יבצעו 16)שם. שלא משום הלחם, גבי על הניחם ולא
שם). ('סיפרא' הלחם את

.‚‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯„q‰ ÈL17ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe , ¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ18‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈÎÈÊa‰Â ÔÈ¯„q‰Â , ¿«¿ƒ∆∆∆¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆

‰Ê ˙‡19ÌÁÏa ‡l‡ ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«À¿»∆»¿∆∆
˙aLa ÌÈt‰20ÔÈ‡ÈˆBÓ ˙aM‰ ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓ . «»ƒ¿«»ƒ««»¿««»ƒƒ

‰¯·ÚL ˙aMÓ ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌL ‡e‰L ÌÁl‰ ˙‡∆«∆∆∆»««À¿»ƒ«»∆»¿»
¯Á‡ ÌÁÏ ÔÈ¯cÒÓe21ÔÈ˜ÏBÁL ‡e‰ ÔÈ‡ÈˆBnL ‰ÊÂ . ¿«¿ƒ∆∆«≈¿∆∆ƒƒ∆¿ƒ

˙B¯ÓLn‰ ÈzL22˙‡ˆBi‰Â ˙ÒÎp‰ ,23Ô‰k ÌÚ , ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿∆∆¿«≈ƒ…≈
ÏB„b24.B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â , »¿¿ƒ

הסדרים,17) שני עשו לא אם כלומר א. כז, מנחות משנה,
הפנים. לחם מצות קיימו שם.18)לא משנה,

בגמרא 19) נלמדו וכולם ה"ו, שם וב'סיפרא' שם. משנה,
עו  חק ה' "מאשי ט), כד, (ויקרא שנאמר ממה וכל שם לם",

לעיכוב. הוא "חוקה" שנאמר מט,20)מקום שם משנה,
והטעם  ח). כח, (במדבר פנחס ו'ספרי' פ"ז, שם ותוספתא א.
ח) שם (ויקרא שכתוב משום הוא בחול ולא בשבת שדווקא
דבר  שכל אומר הרגל חינוך "וענין יערכנו". השבת "ביום
שחר, של עולה היא בראשונה החיצון המזבח על שיקרב
וכו' השבת ביום אלא אינו השולחן על שנותנים הלחם וכן
המעשים  לתחילת האלה בדברים מושאל שם חינוך ולשון
משל) =) דומיא דרך בעבודה אותו מרגילים הכלי שזה לפי
מדה  שום או חכמה שום אותו שמלמדים בתחילה, לאדם
המשנה). (פירוש בו" קבועה שתהא עד בה עצמו להרגיל

ותוספתא 21) ב. קלג, ושבת ב. צט, במנחות מבואר זה כל
כיצד  ה"ד להלן וראה שם. אמור, ו'סיפרא' פי"א, מנחות

הלחם. את יח,22)מסדרין ויומא א. נו, ובסוכה ושם. שם
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ה"טֿיב.23)א. פ"ד למעלה שם 24)ראה למעלה ראה
הי"ד.

.„?ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈ¯cÒÓ „ˆÈÎÂ25ÌÈ‰k ‰Úa¯‡ ¿≈«¿«¿ƒ∆«∆∆«¿»»…¬ƒ
ÔÈ¯„Ò ÈL Ô„Èa ÌÈL ,ÌÈÒÎ26ÈL Ì„Èa ÌÈLe ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»»¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿»»¿≈

ÔÈÎÈÊ·27Ì‰ÈÙÏ ÔÈÓÈc˜Ó ‰Úa¯‡Â .28ÏhÏ ÌÈL , ¿ƒƒ¿«¿»»«¿ƒƒƒ¿≈∆¿«ƒƒ…
ÏÚ ÌL eÈ‰L ÔÈÎÈÊ· ÈL ÏhÏ ÌÈLe ÌÈ¯„Ò ÈL¿≈¿»ƒ¿«ƒƒ…¿≈¿ƒƒ∆»»«

ÔÁÏM‰29ÔBÙva ÔÈ„ÓBÚ ÔÈÒÎp‰ .30Ì‰ÈÙe «À¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»¿≈∆
ÌB¯„Ï31.ÔBÙvÏ Ì‰ÈÙe ÌB¯ca ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ˆBi‰Â , «»¿«¿ƒ¿ƒ«»¿≈∆«»

ÔÈÎLBÓ el‡32ÔÈÁÈpÓ el‡Â33CB˙a ‰Ê ÏL BÁÙËÂ , ≈¿ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿
‰Ê ÏL BÁÙË34„ÈÓz ÈÙÏ :¯Ó‡pL ;35. ƒ¿∆∆∆∆¡«¿»«»ƒ

ב.25) צט, מנחות במשנה זה של 26)כל מערכות שתי
מערכת.לח  לכל שש הפנים, לבונה.27)ם עם
עוד 28) מקדימים הנ"ל, הכהנים לארבעה נוסף כלומר

לפניהם. ונכנסים כהנים שעברה.29)ארבעה משבת
יהיו 30) העבודה המסדרין דאותן מילתא, שפיר "דהכי

קדשים  קדשי דשחיטת =) חמירא" צפון דקדושת בצפון,
הי"ב. פ"ד למעלה וראה שם, במשנה רש"י – בצפון)"

מונחין,31) ומערב מזרח שולחנות כמאןֿדאמר "וסתמא
פ"ג  למעלה רבינו פסק וכן שם). (רש"י ודרום" צפון ורוחבן

הי"ב. הבחירה בית שעברה.32)מהל' בשבת הלחם את
החדש.33) ועד 34)הלחם אחת, ובעונה בעת כלומר,

אלו, מניחים מיד אלו השולחן מן המושכים יגביהו שלא
קלה. לשעה אף לחם, בלי השולחן ישאר שם 35)שלא 
יוסי. רבי כדברי ולא תנאֿקמא, וכדברי במשנה,

.‰·‰Ê ÔÁÏL ÏÚ e‡ÈˆB‰L ÌÁl‰ ˙‡ e˙Â e‡ˆÈ»¿¿»¿∆«∆∆∆ƒ«À¿»»»
ÌÏe‡a ‰È‰L ¯Á‡36Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÎÈÊa‰ e¯ÈË˜‰Â , «≈∆»»»»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿««»

˙BlÁ‰ ÔÈ˜lÁÓ37˙BÈ‰Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒ««¿ƒ»«ƒƒƒ¿
˙aLa38·¯ÚÏ ˙B˜lÁ˙Ó ˙BlÁ‰ -39. ¿«»««ƒ¿«¿»∆∆

על 36) מבפנים באולם היו שולחנות "שני במשנה: שם
שיש  של על זהב, של ואחד שיש של אחד הבית, פתח
שמעלין  ביציאתו, זהב של ועל בכניסתו, הפנים לחם נותנים
לחם  שעליו מבפנים זהב של ואחד מורידין, ולא בקודש
בית  מהל' פ"ג למעלה זה כל רבינו והביא תמיד". הפנים
חינוך'). 'מנחת מבעל ומקורים' ('חידושים הט"ז הבחירה
בשבת, שנעשה במה מדובר שכאן לפי כאן, הביאו ולא
שבת, בערב היה שיש של שולחן על הלחם הנחת ואילו

.(16 530 עמ' פי"א (מנחות בתוספתא שם 37)כמפורש
לכהנים", מתחלקות והחלות הבזיכים, "הקטירו במשנה:
עד  הלחם את אוכלין "אין כי ה"י, פ"ד למעלה וראה

האש". על לבונה בזיכי שני שאיֿאפשר 38)שיקטירו
ביום. למחרת,39)לאכלו ולא דווקא ולערב במשנה, שם

שם. רש"י ראה בלינה, נפסל הוא שהרי

.ÂÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ‡È·Ó ?ÌÈt‰ ÌÁÏ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈∆∆«»ƒ≈ƒ«¿«¿∆¿ƒ
ÌÈ‡Ò40ÌÈhÁ41˙BÁÓÏ ÔÈÈe‡¯‰42Ì˙B‡ ÔÈÙLÂ ,43 ¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»

Ô‰a ÔÈËÚB·e44˙BÁÓ ÈhÁ ¯‡Lk45ÔÈÁBËÂ , ¬ƒ»∆ƒ¿»ƒ≈¿»¿¬ƒ
‰Úa¯‡ ‰Ù ‰¯OÚ ˙Á‡a Ô‰Ó ÔÈtÓe ,Ô˙B‡»¿«ƒ≈∆¿««∆¿≈»»«¿»»

˙ÏÒ ÔB¯OÚ ÌÈ¯OÚÂ46‰¯OÚ ÌÈzL Ì‰Ó ÔÈOBÚÂ , ¿∆¿ƒƒ»…∆¿ƒ≈∆¿≈∆¿≈
˙BlÁ47˙BvÓ48,‰Ù ‰¯OÚ ˙Á‡a Ì˙B‡ ‰t ‡Ï . ««…ƒ»»¿««∆¿≈»»

ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ‡Ò Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ Ô‡ÈˆB‰ ‡lL B‡∆…ƒ»≈∆¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ
˙B¯Lk - ÌB˜Ó ÏkÓ ˙ÏÒ eOÚÂ49e¯Ó‡ ‡Ï ; ¿«¬…∆ƒ»»¿≈…∆∆¿

.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ»≈∆»¿ƒ¿»

טעמא,40) "מאי אמרו: שם, ובגמרא ב. עו, במנחות משנה
עשרון  ישנה), מתבואה =) אתו ומישן אתו דמחיטים כיון
ארבעה  הרי ה"ד), פ"ח להלן (וראה מסאה" נפק מובחר
שני  היא אחת שכל חלות, עשרה לשתים עשרונים ועשרים

ה"ב. למעלה ראה כד,41)עשרונים, (ויקרא נאמר כי ואף
(מנחות  כן ולמדו חטים, גם ניקחת – סולת" "ולקחת ה)
ואע"פ  מכלֿמקום". "ולקחת "ולקחת", שנאמר ממה עו:)
הפנים, בלחם – סולת אלא באות אינן המנחות ששאר
חסה  שבוע, בכל עשרונות וארבעה מעשרים בא שהוא
כשהוא  לקנותו והתירה ישראל, של ממונם על התורה
היה  סולת, אותו קנו ואילו יותר, בזול שמחירו חיטים,

שם). (גמרא, איסורי 42)ביוקר מהל' פ"ז למעלה ראה
ה"ד. ראש"43)מזבח "ישופך מן גזור הוא "שיפה

עד (בראש  בכח בידים החיטה שיכו ועניינו טו), ג, ית
עו:). מנחות המשנה, (פירוש העפר" מעליה שמעביר

נשברת"44) שהיא עד ברגל אותה שדורסים "בעיטה
שם). המשנה, שיפה 45)(פירוש מאות שלש הטעונות

הל' למעלה וראה במשנה. עו. (שם בעיטה מאות וחמש
ה"ה). שם מזבח לחם 46)איסורי במשנה: שם הוא כן

וכו' סאין וארבע מעשרים עשרונים וארבע עשרים הפנים
שתהיה  עד הקמח את מנפה כלומר נפה. בי"א מנופה והיה
יותר  דקה היתה הנפות, מאלו ונפה נפה וכל מובחרת, סולת

שם. המשנה בפירוש ראה למעלה 47)מחברתה, ראה
עקיבא,48)ה"ב. רבי בדברי - א נז, במנחות כמפורש

אשר  המנחה "כל יא) ב, (ויקרא התורה שאמרה שממה
לרבות  תקריבו, "אשר למדו חמץ", תעשה לא לה' תקריבו
למעלה  וראה להחמיצו. שאסור היינו לחימוץ", הפנים לחם

הי"ט. פ"ו 49)פי"ב מנחות המשנה בפירוש רבינו כתב כן
מעשרים  יותר או בפחות שאפילו הדבר, ומקור מ"ז.
"תנו  שם: במנחות בברייתא הוא כשר, - סאין וארבעה
במדת  שמיעט או עשרונן במדת שריבה המנחות כל רבנן,
סאין  במדת שמיעט או סאין במדת ריבה פסולות, - עשרון
הדין  אבל פ"ח. מנחות בתוספתא וכ"ה כשרות". - שלהן
לא  כשרים, – נפה באחתֿעשרה אותם נפה לא שאם הזה
לא  הלחם, ושתי עומר גבי ה"ה, פ"ח ולהלן מקורו. מצאנו

שם. יוםֿטוב' ב'תוספות ועי' זאת. הביא

.ÊıeÁa - Ô˙ÎÈ¯ÚÂ Ô˙LÈÏ50ÌÈÙa - Ô˙iÙ‡Â , ƒ»»«¬ƒ»»««¬ƒ»»ƒ¿ƒ
‰¯ÊÚa51˙BÁn‰ ¯‡Lk ,52˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈLÏÂ . »¬»»ƒ¿»«¿»¿»ƒ»««

˙Á‡53ÌÈzL ÌÈzL Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ,54. ««¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ

היה כלומר,50) בית במשנה. - ב צה, מנחות לעזרה, חוץ
(ראה  שמו פגי ובית המנחות, לבישול המיועד לעזרה מחוץ

מ"ב). פי"א מנחות המשנה, מנחות 51)בפירוש משנה,
פ"ח  להלן וראה ה"י. פי"ח אמור ב'סיפרא' הוא וכן שם.
ולא  לעזרה חוץ אותם ללוש מותר שמחמתה ו"הסיבה ה"ז.
(פירוש  בגמרא" נתבארה לא בעזרה, אלא לאפות מותר יהא
הגמרא  ובקושיית רוקח'). ב'מעשה וראה שם, המשנה
וכיון  נתקדשו, בעזרה, שאפייתם כיון שם), (מנחות
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תירץ  בלינה? פסולים אינם למה שבת, בערב שאפייתן
כלי  שאין ה"ג) הקרבנות מעשה מהל' (פ"ז שמח' ב'אור
וה'חתם  א. ק, במנחות כמפורש בזמנם, שלא מקדשין שרת
מח.) (מנחות רבי דברי לפי תירץ קכה) סי' (או"ח סופר'
נשחטו  שלא זמן וכל הלחם, את מקדשת הכבשים ששחיטת
בלינה. נפסלת שאינה דמים, קדושת אלא כאן אין

לישתן 52) אבל המנחות, כשאר בפנים אפייתו כלומר,
לישתן  גם המנחות שאר שהרי המנחות, כשאר אינן ועריכתן
הקרבנות  מעשה מהל' פי"ב למעלה ראה בפנים. ועריכתן

רוקח'. 'מעשה וראה א.53)הכ"אֿכג. צד, מנחות משנה,
עשרונים  שני רבנן, דתנו מילי: הני "מנא אמרו שם ובגמ'
אחת  שנילושת מלמד ה), כד, (ויקרא האחת החלה יהיה

"ומנין 54)אחת". אמרו שם ובגמרא במשנה. שם
ושמת  ו) שם, (שם תלמודֿלומר שתים, שתים שאפייתן
בתנור, דהיינו מהם, עושה שאתה ראשונה "שימה אותם".
דפוסין  בשני שתים נותן שהיה שמשמע אותם, בלשון תהא

שם). (רש"י בתנור" יחד

.ÁÔÈÒeÙ„ ‰LÏLe55·‰Ê ÏL56„Á‡ :Ì‰Ï eÈ‰ ¿»¿ƒ∆»»»»∆∆»
d˙B‡ ÔÈÙB‡L ÈM‰Â ;˜ˆa ‡È‰Â ‰lÁ‰ Ba ÔÈ˙BpL∆¿ƒ««»¿ƒ»≈¿«≈ƒ∆ƒ»

Ba57ÔÓ d˙B‡ ‰„B¯Lk Ba d˙B‡ ÔÈ˙BpL ÈLÈÏM‰Â ;¿«¿ƒƒ∆¿ƒ»¿∆∆»ƒ
Ï˜Ï˜˙z ‡lL È„k ,¯epz‰58. ««¿≈∆…ƒ¿«¿≈

שם,55) פי"א ותוספתא שם, ברייתא תבניות. שלש כלומר,
ה"ב. שם כט)56)ו'סיפרא' כה, (שמות בתורה הוא כך

בחומש  רש"י אבל זהב, של היו הדפוסים שהם שהקערות
('הר  ברזל של היו בהם אותו שאופין שהדפוסים כתב (שם)

כאן. רוקח' 'מעשה וראה מעט 57)המוריה'). גדול "והוא
מן  גבוה כלומר שם), גרשום' ('רבינו הראשון" הדפוס מן
השני  הדפוס כי הגמרא מדברי נשמע בגדלו ואילו הראשון,
לדפוס  "וליהדרה מקשה מה כן, לא שאם כראשון, היה

לא 58)קמא". אם דקה, שהיא ולפי ובגמרא. במשנה שם
ומכיון  גרשום'). ('רבינו מתקלקלת היתה בדפוס, נותנה היה
לדפוס  להחזירה יכול ולא מתנפחת היא האפיה שלאחר
יותר  גדול שהוא שלישי, בדפוס צורך היה – הראשון

בגמרא). (שם, הקודמים מהדפוסים

.Ë˙Úa¯Ó Ô‰Ó ‰lÁ Ïk59- ÌÈt‰ ÌÁÏ :¯Ó‡pL , »«»≈∆¿À««∆∆¡«∆∆«»ƒ
ÌÈa¯ ÌÈt BÏ eÈ‰iL60‰¯OÚ Ô‰Ó ‰lÁ Ïk C¯‡ . ∆ƒ¿»ƒ«ƒ…∆»«»≈∆¬»»

ÌÈÁÙË ‰MÓÁ daÁ¯Â ,ÌÈÁÙË61dÓe¯Â ,62Ú·L ¿»ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ¿»∆«
˙BÚaˆ‡63BaÁ¯Â ,ÁÙË ¯OÚ ÌÈL Bk¯‡ ÔÁÏM‰Â . ∆¿»¿«À¿»»¿¿≈»»∆«¿»¿

ÌÈÁÙË ‰ML64ÔÁÏM‰ ·Á¯ ÏÚ ‰lÁ‰ C¯‡ Ô˙B .65, ƒ»¿»ƒ≈…∆««»«…««À¿»
ÈLe Ô‡kÓ ÌÈÁÙË ÈL ˙‡ˆBÈ ‰lÁ‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««»≈¿≈¿»ƒƒ»¿≈
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBi‰ ˙‡ ÏÙBÎÂ .Ô‡kÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»¿≈∆«≈ƒ»ƒ»

ÚˆÓ‡a ÁÂ¯ ˙BÂˆw‰ ÈL ÔÈa ¯‡MÈÂ66ÁÈpÓ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈≈¿≈«¿»∆«»∆¿«¿≈«ƒ«
‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ67˙BlÁ LL C¯BÚL „Ú ,68ÔÎÂ . «»««≈«»«∆≈≈«¿≈

.˙BlÁ LL ‰iL ‰Î¯Ún‰ „ˆa ‰OBÚ∆¿«««¬»»¿ƒ»≈«

שהרי 59) ממש, מרובעת היתה לא אבל עגולה. לא כלומר,
('תוספות  להלן ראה חמשה, ורחבה טפחים עשרה ארכה
א: צה, שם בברייתא ומקורו מ"ד). פי"א מנחות יוםֿטוב'

כמי  ודומה בתנור, לה היה כוורת מרובעת"."כמין טבלא ן

ולא  למטה. גם מרובעת שהיא משמע הלשון ומפשטות
שצרה  ספינה, כמין שהיתה שאמר צד:) (שם יוחנן כרבי
קשיש  שהיה (שם) חנינא כרבי אלא למעלה, ורחבה למטה

(כסףֿמשנה). יוחנן "לחם 60)מרבי א: צו, שם במשנה,
לו  "שיהיו שם: המשנה ובפירוש פנים". לו שיהא פנים,

הרבה". שם 61)פנים נחלקו ולא הכל, לדברי שם במשנה
השולחן. במידת רבינו 63)גבוהה.62)אלא פירש כן

כלומר  אצבעות", שבע "וקרנותיו במשנה שם ששנינו מה
באופן  פירש שם ורש"י (כסףֿמשנה). אצבעות שבע גבוהה
- א לו, בפסחים שאמרו ממה שם הרש"ש והעיר אחר.
אלא  אינו וטפח טפח, (=גובהו) עוביו היה הפנים שלחם
מא:). (מנחות בזרת אצבעות ושש באגודל אצבעות ארבע
עצב. מטפח גדול שהוא שוחק לטפח שהכוונה ואפשר
שם) (מנחות, זומא בן לדעת היא בפסחים הסוגיא כי (ויתכן
על  לחלוק וכוונתו פנים", לו "שיהא – פנים" "לחם שאמר
אמר  זה ועל אצבעות, שבע שגבהו תנאֿקמא שאמר מה
ורבינו  ה:), (סוכה מטפח פחותים פנים ואין פנים לו שיהיו
האפיה, לאחר כאן רבינו כוונת אולי או כתנאֿקמא. פסק
לפני  היינו - שם ובפסחים אצבעות, שבע גבהו היה שאז

רוקח'). ב'מעשה וראה במנחות 64)האפיה. מאיר כרבי
עצי  שולחן "ועשית חג) כה, (שמות שנאמר שמה א. צו,
ששה  בת באמה הוא רחבו", ואמה ארכו אמתיים שטים,
בת  לאמה שהכוונה שאמר (שם) יהודה כרבי ולא טפחים
(שם  שאול אבא שגם משום כמותו והלכה טפחים, חמשה
(כסףֿמשנה). ה"ב למעלה ראה כן, סובר במשנה)

כאורך 65) כמעט החלה שאורך ומשום במשנה. שם
שתי  שהיו ומכיון השולחן, כרוחב כמעט ורחבו השולחן,
לרוחב  החלה אורך כיֿאם להניחם אפשר היה לא מערכות

ז"ל). דוראן הרב בשם ספר' ('קרית כלומר,66)השולחן
בין  ריוח נשאר ומכאן, מכאן הטפחים את כופל שהוא אחר
"כופל  שם: במשנה, וראה כ). כ"ף כמין (והוא הכפלים שני
באמצע", ריוח וטפחיים מכאן, וטפחיים מכאן טפחיים
שני  בין ריוח טפחיים היו כי גרשום' ו'רבינו רש"י ופירשו
ורוחב  טפחים, עשר שנים השולחן אורך שהרי הסדרים,
עשרה  היו יחד הסדרים ובשני טפחים, חמשה החלה
הסדרים, שני בין טפחים שני של ריוח שנשאר הרי טפחים,
באמצע" ריוח "וטפחיים גרס שלא נראה רבינו מדברי אבל
הכפלים. שבין ריוח והיינו באמצע". "וריוח כיֿאם

ה"ב.67) למעלה שם.68)ראה למעלה, ראה

.È˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙iÙ‡ ÔÈ‡69 ≈¬ƒ«∆∆«»ƒ»∆««»
·BË ÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ70ÔÈÙB‡ ˙aL ·¯Úa ‡l‡ ; ¿…∆∆»¿∆∆«»ƒ

¯ÁÓÏ Ô˙B‡ ÔÈÎ¯BÚÂ ,Ô˙B‡71ÈL eÏÁ Ì‡Â . »¿¿ƒ»¿»»¿ƒ»¿≈
˙BÈ‰Ï ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈÈLÈÓÁa »ƒƒ∆…«»»ƒ¿«¬ƒƒ

˙aL ·¯Ú·e72ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ -73. ¿∆∆«»ƒ»ƒ¿ƒƒ

ב.69) צה, שם ו',70)משנה, ביום יו"ט חל אם כלומר,
ק: (שם יוםֿטוב בערב אלא ביוםֿטוב אותן אופין אין
שאוכל  מה אלא ביוםֿטוב ומבשלים אופין שאין במשנה),

שם). המשנה, (פירוש בלבד היום להשלים 71)באותו יש
בערב  אותו אופין – שבת בערב טוב יום חל ואם כאן:

שם. במשנה, הוא וכן עדים 72)יוםֿטוב. באו שלא כגון
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ולמחר  קודש יום באותו שנוהגים אלול, של שלשים ביום
ה"ח). החודש קידוש מהל' (פ"ה במשנה.73)קודש שם

.‡ÈÌÈw‰ ¯ecÒ ‡Ï74˙‡ ‰ÁBc Ô˙ÏÈË ‡ÏÂ …ƒ«»ƒ¿…¿ƒ»»∆∆
˙aM‰75Ô˙BÂ ÔËÓBLÂ ÒÎ ˙aL ·¯ÚÓ ‡l‡ ; ««»∆»≈∆∆«»ƒ¿»¿¿»¿¿»

ÔÁÏM‰ C¯‡Ï76˙aLa „Á‡·e ,77˙‡ ÒÈÎÓe ÒÎ ¿…∆«À¿»¿∆»¿«»ƒ¿»«¿ƒ∆
.˙BlÁ‰ ÔÈa ÌÈw‰«»ƒ≈««

שלושה 74) היו חלות שתי כל בין כי ה"ב, למעלה ראה
בו. מנשבת הרוח שתהיה כדי זהב של משנה,75)קנים

בין  הקנים לתת אמרה שהתורה ואףֿעלֿפי א. צו, שם
עקיבא  רבי שאמר שכשם השבת, את דוחים אינם – החלות
דוחה  אינה שבת מערב לעשותה לה שאפשר מלאכה "כל
דוחה  אינה בלעדה, שאפשר מלאכה כן כמו – השבת" את
מנשבת  הרוח שתהא כדי הוא הקנים סידור והרי השבת, את
יום  של הזה הזמן ובשיעור החלות, יתעפשו ולא ביניהם
ד"ה  שם רש"י וראה צז.). שם (גמרא לכך חשש אין השבת,
שנראה  מחמת הוא זה איסור כי שכתב שבת, דחי לא אמאי
אלא  שאינו כתבו לא, ד"ה שם וה'תוספות' וסותר, כבונה
עליהם  שגזרו השבותים מן והוא מוקצה, טלטול משום
זאת  הסמיכו ה"ח) פי"ח (אמור וב'סיפרא' עיי"ש. במקדש,
קנים  עמו עורך אין יערכנו, ודרשו: "יערכנו", לפסוק
מא, אות מ"ו שם פי"א ישראל' ב'תפארת וראה בשבת.

איגר. עקיבא רבי להגאון הרמב"ם הוא 76)ובגליון כן
ה"ט  למעלה ראה הסדרים. שני בין והיינו שם. במשנה,
לא  כי כתבו לאורכו, ד"ה - א צז, שם וה'תוספות' וה"ב.
לאורך  הרצפה על אלא מניחו היה ממש השולחן על

שם. יוםֿטוב' 'תוספות וראה צז,77)השולחן. שם בגמ'
איתא  - פי"א מנחות ובתוספתא שבת", "במוצאי איתא  - א
ליום  אור רבינו: כוונת גם שכן לומר וצריך שבת", "אחר

המוריה'). ('הר בשבת אחד

.·È¯cÒ78BnÚ ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,B˙ÂˆÓk ˙aLa ÌÁl‰ ƒ≈«∆∆¿«»¿ƒ¿»¿…ƒƒ«ƒ
¯ÁÓÏ „Ú ‰B·Ï ÈÎÈÊa79¯ÈË˜‰ ‰‡a‰ ˙aMÏÂ , »ƒ≈¿»«¿»»¿««»«»»ƒ¿ƒ

ÔÈÎÈÊa‰80ÌÁl‰ ÏÒÙ -81LB„˜ BÈ‡Â82Ì‡ ÔÎÂ . «»ƒƒƒ¿««∆∆¿≈»¿≈ƒ
˙aLa „Á‡a ÔÈÎÈÊa‰Â ÌÁl‰ ¯cÒ83¯ÈË˜‰Â ƒ≈«∆∆¿«»ƒƒ¿∆»¿«»¿ƒ¿ƒ

LB„˜ BÈ‡ ÌÁl‰ - ‰‡a‰ ˙aL ¯Á‡Ï ÔÈÎÈÊa‰«»ƒƒ¿«««»«»»«∆∆≈»
˙aLa ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜‰ Ì‡ Ï·‡ .ÏÒÙÂ84[‡Ï] -85 ¿ƒ¿»¬»ƒƒ¿ƒ«»ƒƒ¿«»…

ÌÁl‰ ÏÒÙ86. ƒ¿««∆∆

ראשונה.78) בבבא - א ק, מנחות כלומר,79)משנה,
הבזיכין  את סידר לא אבל כמצוותו הלחם את רק סידר
לאחר  סידרם אלא ה"ד), למעלה (ראה בשבת כמצוותם

פחות 80)השבת. השולחן על מונחים הבזיכין היו והרי
ימים. וכאן 81)משבעה כמצוותו. המתיר קרב שלא לפי

כדין  הונח שהלחם כיון הבאה, השבת עד להניח מועיל לא
שם). (רש"י כמצוותו השולחן על חייבין 82)ושהה ואין

ראה  אבל במשנה. שם ראה וטמא, נותר פיגול משום עליהן
חייבין  שאין ומה קדוש, הוא הלחם כי שמפרש שם רש"י
הלחם  מן לאכול עלֿמנת הקטירן (אם פיגול משום עליהן
על  נותר חל שלא ומה כמצוותו. המתיר קרב שלא למחר)
חייב  אינו כן וכמו לאכילה. ראוי אינו שהלחם משום הלחם,
עליו  חייבים לטהורים הניתר שרק משום שאכלו, הטמא

לטהורים. ניתר לא זה לחם ואילו טומאה, משום
את 83) "סידר שם: השניה, בבבא רבינו גרס שכן נראה

את  והקטיר בשבת) (באחד (בשבת) הבזיכין ואת הלחם
ועי' שם). יוםֿטוב' ('תוספות פסול" - שבת לאחר הבזיכין

שם. המשנה, שעכשיו 84)בפירוש שניה, בשבת כלומר
לשבת  משבת דהיינו להם, הצריך הזמן עליהם עבר

(כסףֿמשנה)85)(לחםֿמשנה). ישן בספר הוא כן
רוקח'). ('מעשה קדמון עליהם 86)ובכתבֿיד עבר שהרי

כנ"ל. להם, הצריך הזמן

.‚È‰OÚÈ „ˆÈk87¯Á‡Ï Ô¯cqL ÔÈÎÈÊ·e ÌÁÏa ≈««¬∆¿∆∆»ƒƒ∆ƒ¿»¿««
ÌÁÈpÈ ?˙aM‰88Ô‰ÈÏÚ ¯·ÚiL „Ú ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌL ««»«ƒ≈»««À¿»«∆«¬…¬≈∆

ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜È Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ¯cÒÓ Ô‰Â ˙aM‰ ÌBÈ««»¿≈¿À»ƒ¿««»«¿ƒ«»ƒƒ
Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ‰¯·ÚL ˙aM‰ ¯Á‡ ‰‡a‰ ˙aMÏ««»«»»««««»∆»¿»¬≈∆¿≈
ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ÌÚ ÌÁl‰ ¯‡L elÙ‡L .ÔÈ¯cÒÓ¿À»ƒ∆¬ƒƒ¿««∆∆ƒ«»ƒƒ«

˙B˙aL ‰nk ÔÁÏM‰89.ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - «À¿»«»«»≈¿»¿

אין 87) הלחם", נפסל "שלא למעלה שכתבנו מה כלומר,
כן  עושה לכתחילה גם אלא בלבד, דיעבד של דין זה

וכנוסחת 88)(לחםֿמשנה). שם, במשנה שלישית בבא
שם  גרסו שלא שם) נוסחאות שנויי (ראה מקורות כמה

נראה 89)"פסול". כן אבל רבים". "ימים שם: במשנה
כשם  שולחן, של בראשו פוסלת לינה אין כי א. פז, בזבחים

(לחםֿמשנה). מזבח של בראשו פסלה שלא

.„È,Ô˙ÂˆÓk ˙aLa ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡Â ÌÁl‰ ˙‡ ¯cÒƒ≈∆«∆∆¿∆«»ƒƒ¿«»¿ƒ¿»»
˙aL ¯Á‡Ï ÔÈa ,˙aM‰ ¯Á‡Ï ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ ¯ÈË˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆«»ƒƒ¿««««»≈¿«««»
È¯‰Â .ÌÁl‰ ÏÒÙ - ‰‡a‰ ˙¯Á‡ ˙aL ¯Á‡Ï ÔÈa BÊ≈¿«««»«∆∆«»»ƒ¿««∆∆«¬≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ,eÏÒÙpL ÌÈL„˜k ‡e‰90Ïebt ÌeMÓ ¿»»ƒ∆ƒ¿¿∆«»ƒ¬≈∆ƒƒ
¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓËÂ ¯˙BÂ91. ¿»¿»≈¿∆ƒ¿»≈

ואין 90) יוםֿטוב'). ('תוספות פי"א סוף מנחות תוספתא
הלחם  את "סידר שם: במשנה השניה הבבא מן סתירה לזה
- שבת לאחר הבזיכין את והקטיר בשבת, הבזיכין ואת
שהרי  וטמא", ונותר פיגול משום עליהן חייבין ואין פסול,
באחד  הבזיכין ואת הלחם את "סידר שם: גרס רבינו
שצריך  כתב איש' 'חזון ובעל הי"ב. למעלה ראה בשבת",
אין  מתירין לו שיש "כל שהרי עליהן", חייבין "שאין להגיה
עד  טמא משום או נותר משום או פיגול משום עליו חייבין
המוקדשין  פסולי מהל' (פי"ח כהלכתן" מתיריו שיקרבו

שם.91)הט"ז). המוקדשין, פסולי בהל'

.ÂË‰Ò¯Ù92‡lL „Ú Ì‡ :ÌÁl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰lÁ ƒ¿¿»«»««ƒ«∆∆ƒ«∆…
ÏM‰ ÏÚÓ ÌÁl‰ ¯ÈÒ‰ÏeÒt ÌÁl‰ - ‰Ò¯Ù ÔÁ93, ≈ƒ«∆∆≈««À¿»ƒ¿¿»«∆∆»

ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜Ó BÈ‡Â94¯ÈÒ‰L ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿≈«¿ƒ»»∆«»ƒƒ¿ƒ««∆≈ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜Óe ,ÏeÒt ÌÁl‰ - ‰Ò¯Ù ÌÁl‰«∆∆ƒ¿¿»«∆∆»«¿ƒ»»∆

ÔÈÎÈÊa‰95. «»ƒƒ

שם 93)נחסרה.92) ותוספתא ב. ט, א. ח, מנחות ברייתא
ט) כד, (ויקרא שנאמר ממה יב:) (שם זאת ולמדו פי"א.
בלשון  החלות שתיםֿעשרה את כלל הוא", קדשים "קודש
ואם  שלימות. תהיינה שכולן שצריך לך לומר "הוא", יחיד

פסולות. – קודם 94)לאו שחסרה כמנחה לה דהויא
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לשחסרה  פרט המנחה", "מן ט) ב, (שם בה שנאמר קמיצה,
כי  ואם כאן. ספר' 'קרית ראה ט:), (שם קמיצה קודם
וימלאנה  ביתו מתוך מביא קמיצה קודם שחסרה במנחה
בלחם  – הט"ז) המוקדשין פסולי מהל' פי"א להלן (ראה
שיהא  צריך שהרי ביתו, מתוך להביא יכול אינו הפנים
מקובצת' ב'שיטת וראה שעברה, מהשבת השולחן על הלחם

א. אות - א ח, ומשום 95)שם שם. ותוספתא ברייתא
להקטרה, קמיצה בין שחסרו מנחה של לשיריים דומה שזה
(שם  באכילה אסורים ושיריים עלייהו קומץ שמקטיר
שאם  שם, בתוספתא וראה כאן). ספר' 'קרית וראה בגמרא,

כשר. הלחם – הלחם נפרס ואחרֿכך הבזיכים הוקטרו

.ÊËÈÓk ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÒ‰Ï ÌÁl‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿««∆∆«¬ƒ¬≈∆¿ƒ
B¯ÈÒ‰L96Û‡Â ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜Ó - ÌÁl‰ Ò¯Ù Ì‡Â , ∆¡ƒ¿ƒƒ¿««∆∆«¿ƒ«»ƒƒ¿«

ÔÓ „Á‡ ‡ÓË .‰Î¯Ún‰ ˜¯Ù ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…≈≈««¬»»ƒ¿»∆»ƒ
ÔÈ¯„q‰97B‡ ,‰¯Ë˜‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ‰¯Ë˜‰ ÈÙÏ ÔÈa , «¿»ƒ≈ƒ¿≈«¿»»≈¿«««¿»»

ÔÈÎÈÊa‰ ÔÓ „Á‡ ‡ÓËpL98B˙‡ÓËa ‡Óh‰ - ∆ƒ¿»∆»ƒ«»ƒƒ«»≈¿À¿»
.B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â¿«»¿»√»

אלא 96) ממש פרקה לא אליעזר, רבי "אמר בגמרא: שם
שפירקה  כמי פירקה, שלא אע"פ לפרק זמנם שהגיע כיון

כרבי 97)דמיא". ולא כחכמים - ב יד, מנחות משנה,
יהודה.98)יהודה. כרבי ולא כחכמים א. טו, שם ברייתא

á"ôùú'ä åìñë æ"è ÷"ù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
היו 1) מה ועל יום, בכל התמידיות העבודות סדר בו יבאר

שירה. אומרים

.‡CeÓÒ :‡e‰ Ck ÌBÈ ÏÎa ˙B„ÈÓz‰ ˙B„B·Ú ¯„Ò≈∆¬«¿ƒ¿»»»
¯ÁM‰ ˙BÏÚÏ2˙BÒÈt‰ ÏÚL ‰pÓÓ‰ ‡B·È3LÈwÈÂ «¬«««»«¿À∆∆««¿»¿«ƒ

‰¯ÊÚ‰ ÏÚ4BÏ ÔÈÁ˙BÙe5‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈLl·Óe .6. «»¬»»¿ƒ¿«¿ƒ∆»»¬»»
ÔÈz·Á ÈOBÚ ÔÈ„ÈÓÚÓe7ÏÎÂ .ÔÈz·Á‰ ˙BOÚÏ «¬ƒƒ≈¬ƒƒ«¬«¬ƒƒ¿»

eL·ÏÂ ‰pÓÓ‰ ‡B·iL Ì„˜ eÏ·Ë ¯·k ÌML ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆»¿»»¿…∆∆»«¿À∆¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏa e„ÓÚÈÂ e‡B·ÈÂ ,‰p‰k È„‚a8eÒÈÙÈÂ ƒ¿≈¿À»¿»¿««¿¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ

ÈLÂ ÔBL‡¯ ÒÈt9BÓk ,BzÎ‡ÏÓa „Á‡ Ïk ‰kÊÈÂ «ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆»ƒ¿«¿¿
ÔLc‰ ˙Óe¯˙a ‰ÎfL ‰Ê ÏÈÁ˙Óe .e¯‡aL10Ì¯B˙Â ∆≈«¿«¿ƒ∆∆»»ƒ¿««∆∆¿≈

‰Î¯ÚÓ ¯cÒÓ Ck ¯Á‡Â ,e¯Ó‡L ¯„q‰ ÏÚ««≈∆∆»«¿¿««»¿«≈«¬»»
‰ÏB„‚11‰iL ‰Î¯ÚÓ ¯cÒÓ Ck ¯Á‡Â ,12Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»¿«≈«¬»»¿ƒ»¿««»

‚ ÈL ‰ÏÚÓ‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ ÏÚ ÔÁÈpÓe ÌÈˆÚ È¯Ê «¬∆¿≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ»««¬»»¿»
ÌÈÏk‰ ˙kLÏÏ ÔÈÒÎ Ck ¯Á‡Â .L‡‰ ˙Ba¯‰Ï13 ¿«¿»≈¿««»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««≈ƒ
ÌBi‰ Ïk Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯v‰ ˙¯M‰ ÈÏk Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓe14. ƒƒ»¿≈«»≈«¿ƒƒ»∆»«

ÌÈÓ „ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe15B˙ËÈÁLa ‰ÎfL ‰ÊÂ , «¿ƒ∆«»ƒ«ƒ¿∆∆»»ƒ¿ƒ»
ÌÈ‰k‰ ÂÈ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,ÌÈÁaËn‰ ˙È·Ï BÎLBÓ¿¿≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ƒ«¬»«…¬ƒ

ÌÈ¯·È‡‰ ˙BÏÚ‰Ï eÎfL16ÔÈÁ˙BtL „Ú ÌL ÔÈ‰BLÂ , ∆»¿«¬»≈»ƒ¿ƒ»«∆¿ƒ
ÏB„b‰ ÏÎÈ‰‰ ¯ÚL17¯ÚM‰ ˙ÁÈ˙t ˙ÚL·e , «««≈»«»ƒ¿«¿ƒ««««

„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈËÁBL18ÈL ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎ Ck ¯Á‡Â . ¬ƒ∆«»ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«≈»¿≈
ÌÈ‰k19,ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMca ‰ÎfL „Á‡‰ : …¬ƒ»∆»∆»»¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ

.‰¯Bn‰ ÔeM„a ‰ÎfL ÈM‰Â¿«≈ƒ∆»»¿ƒ«¿»

לא 2) הממונה בא שעה באיזה "וכי כו. תמיד משנה ראה
סמוך  או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים כל
"וקריאת  שם: המשנה ובפירוש מאחריו", או מלפניו לו
לומר  רוצה השחר בעלות במקדש מכריז שהיה וכו' הגבר

השחר". לעלות הבחירה 3)קרוב בית בהלכות למעלה
מקדש". של הממונה "יבוא רבינו: כתב שם 4)שם

שם: המשנה ובפירוש עליהן", ודפק בא "הממונה במשנה
דודי  קול כמו בנחת, בפתח המקיש על מורה דופק "ולשון
בית  בהלכות למעלה וראה ב), ה, השירים (שיר דופק"
וכן  המוקד", שבבית הכהנים על דופק "היה כי שם הבחירה
בית  של שחציו "ומשום כח. שם המשנה מדברי נשמע
עזרה". רבינו, לו קורא לכך בקדש, בנוי היה המוקד

בית 5) בהלכות ולמעלה במשנה כח. שם וראה במשנה. שם
המוקד  בית את הכהנים לו שפתחו אחרי כי שם, הבחירה
הקטן) (=השער הפשפש את ופתח המפתח את נוטל היה
ונכנס  לעזרה המוקד בית שבין הגדול השער אצל שהיה

ובהלכות 6)לשם. שם במשנה ראה העזרה. את בודקין
ושתי  הכהנים נכנסים היו הממונה אחר כי שם, הבחירה בית
הולכת  אחת כת כתות, לשתי ונחלקו בידם אור של אבוקות
העזרה  כל את בודקים והיו למערב, הולכת אחת וכת למזרח
ימצאו  אם לראות חביתין, עושי בית למקום שמגיעים עד

יפה. שמורים ושיהיו במקומם, המקדש כלומר,7)כלי
(תמיד  ואמרו שם. המשנה פירוש ראה גדול, כהן חביתי
אחר  הייתה היא שהרי ההקטרה, אינה זו עשייה כי כח:)
לא  זו הכנה ועל לרבוכה החמין הכנת אלא שחר, של תמיד

פייס. על 8)היה שאף השחר, עמוד שיעלה אחר היה וזה
כולם  שנכנסו עד השחר, עלות קודם בא היה שהממונה פי

השחר. עלה כבר הגזית, ללשכת ובאו נראה 9)ובדקו
תמוה  וזה לזה, זה תכופים היו והשני הראשון הפיס כי מכאן

כ  (יומא במשנה הייתה שהרי כי מבואר כד: שם ובגמרא ב.)
ופיס. פיס כל בין והפסק החיצוני.10)שהות המזבח מעל

והוא 11) המערכה את מסדר הוא לתרום שזכה "מי כי
אש  מלאה מחתה מכניס והוא למזבח עצים גזרי שני מעלה
קטורת". עליה להקטיר הזהב למזבח החיצון המזבח מן

לקיום 12) שלישית מערכה גם מסדר היה כי אומרים ויש
אבל 13)האש. השני, הפיס כאן היה המשנה סדר לפי

הפיס  היה רבינו לדעת כי זו, בהלכה למעלה, כתבנו כבר
מבואר  לא הכלים ולשכת הראשון. הפיס אחרי מיד השני
היכן  הבחירה) בית בהלכות רבינו בדברי כן (וכמו במשנה
ירושלמי  וראה מדות, במסכת נזכרת לא כן וכמו מקומה,
אחת  במקדש היו לשכות שתי כי ד הלכה ה פרק שקלים
הראב"ד  פירוש וראה הכלים, לשכת ואחת חשאין לשכת
במקדש  דווקא אי ידענא "ולא לשונו וזה שכתב שם תמיד
אין  בעלמא וכדאמר בעזרה או למקדש סניף כגון קאמר

וכו'". העזרה נמי דהיינו במקדש תמיד 14)שבות במשנה
ושלושה  תשעים משם והוציאו הכלים ללשכת "נכנסו שם:
"מנין  כתב: שם המשנה בפירוש ורבינו זהב", וכלי כסף כלי
הכלים, מן היום לעבודת שצריכין מה כנגד שהוא אפשר זה
אזכרות  ושלוש תשעים כנגד אמרו ירושלמי חגיגה ובגמרא

ומלאכי". זכריה חגי בפרשת שם 15)שכתוב תמיד
להפשט. נוח שיהא כדי כדי 16)במשנה, במשנה. שם

כופתין  היו "לא שהרי השחיטה בשעת התמיד את שיאחזו
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בו". אוחזין באברים שזכו מי אותו, עוקדין אלא הטלה את
ההיכל.17) של הגדול השער שם 18)כלומר תמיד

שנפתח". הגדול שער ששומע עד השוחט היה "לא במשנה:
שבהיכל.19) הגדול השער את שפתחו הם

.·ËÁBM‰L ‰ÚLa BM„Ó ÁaÊn‰ ˙‡ ÔM„Ó‰Â¿«¿«≈∆«ƒ¿≈«¿«¿¿»»∆«≈
Ìc‰ ˜¯BÊ Ck ¯Á‡Â .„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁBL20.BÏawL ‰Ê ≈∆«»ƒ¿««»≈«»∆∆ƒ¿

נרות 20) חמש בין מפסיק הוא שבקטורת הסוברים כחכמים
שבשחיטת  לג.) (שם האומר שאול כאבא ולא נרות, לשתי

ביניהם. מפסיק הוא ובזריקתו התמיד

.‚·ÈËÓ Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BfL ¯Á‡Â21ÏÎÈ‰aL ‰Ê ¿««∆¿ƒ∆«»≈ƒ∆∆«≈»
ÏÎÈ‰‰ ÔÓ Ô‰ÈL ÔÈ‡ˆBÈÂ ,˙B¯ LÓÁ22el‡Â . »≈≈¿¿ƒ¿≈∆ƒ«≈»¿≈

„Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈÁzÓe ÔÈËÈLÙÓ ÌÈÁaËn‰ ˙È·aL∆¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»∆»
„Á‡Â23ÔÈ˙BÂ .L·kÏ Ba ‰ÎfL ¯·‡ ‰ÏÚÓ ¿∆»«¬∆≈∆∆»»«∆∆¿¿ƒ

ÔÈÙÒeÓ ÏLÂ .B·¯ÚÓa ‰hÓÏe L·k ÈˆÁÓ ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒ≈¬ƒ∆∆¿«»¿«¬»¿∆»ƒ
ÏLÂ .BÁ¯ÊÓa ‰hÓÏe L·k ÈˆÁÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»≈¬ƒ∆∆¿«»¿ƒ¿»¿∆

ÌÈL„Á ÈL‡¯24Ô¯˜ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓ ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈ˙B »≈√»ƒ¿ƒ««ƒ¿≈«ƒ¿«¿»≈∆∆
ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚¯ Cel‰ ÌB˜Óa Ô¯˜Ï25BÓÒ¯ÙÏ È„k , ¿∆∆ƒ¿ƒ«¿≈«…¬ƒ¿≈¿«¿¿

L„Á L‡¯ ‡e‰L26.ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ÌL ÔÈÁÏBÓe . ∆……∆¿ƒ»∆»≈»ƒ
‡lL È„k ,˙aLa elÙ‡ ,L·k‰ Èab ÏÚ ÁÏÓ ÔÈ˜¯BÊÂ¿¿ƒ∆«««≈«∆∆¬ƒ¿«»¿≈∆…

ÌL ÌÈ‰k‰ eÏtÈÂ ˜ÈÏÁÈ27ÌÈˆÚa Ô˙ÎÈÏ‰ ˙Úa «¬ƒ¿ƒ¿«…¬ƒ»¿≈¬ƒ»»»≈ƒ
‰Î¯ÚnÏ28Ì‰ÈÏ‚¯ ÔÈa ıˆBÁ ÁÏn‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ««¬»»¿««ƒ∆«∆«≈≈«¿≈∆

˙‡f‰ ‰ÎÏB‰‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,L·k‰ ÔÈ·e29- ‰„B·Ú ≈«∆∆ƒ¿≈«»»«…¬»
.ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈»¿ƒ

מדליק.21) עבודתם.22)כלומר, גמרו מאלו 23)שהרי
בפיס. חדשים.24)שזכו ראשי מוספי כלומר

כרכוב 25) על ניתנין חדשים ראשי "של שם: שקלים
המזבח  כרכוב "איזהו שם: ובירושלמי מלמעלן", המזבח
הכהנים". רגלי הילוך מקום לקרן קרן בין אמה

יוחנן 26) ר' "אמר נה. סוכה בבלי וכן שם שקלים ירושלמי
סוכה  רש"י ומפרש בזמנו". חודש ראש שהוקבע לידע כדי
שהן  להראות אברים משאר למעלה אותן סודרין "לכך שם

בזמנו". החדש שהוקבע ולהודיע משנה 27)חשובין
שלא  בשביל (בשבת) כבש גבי על מלח "בוזקין קד. עירובין
מפני  הכבש על ומכתתין "מפזרין רש"י: ומפרש יחליקו".

מחליק". הוא עליו נופלין וכשהגשמים הוא כן 28)שחלק
בעת  אלא אינם הנ"ל המשנה דברי כי שם בגמרא הוא
הולכת  בשעת אבל עבודה, זו שאין למערכה, עצים הולכת
הכהנים  רגלי בין חוצץ המלח עבודה, שהיא האברים,

העצים.29)לכבש. של

.„Ôlk ÔÈÒpk˙Ó L·kÏ ÌÈ¯·È‡‰ ÔÈÏÚnL ¯Á‡Â¿««∆«¬ƒ»≈»ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒÀ»
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ30‰Î¯a eÎ¯a :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰Â , ¿ƒ¿««»ƒ¿«¿À∆≈»∆»¿¿»»

˙¯OÚÂ ,ÌÏBÚ ˙·‰‡ ÔÈ¯B˜Â ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â .˙Á‡««¿≈¿ƒ¿ƒ«¬«»«¬∆∆
˙B¯ac‰31ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â ,ÚÓLe ,32˙Ó‡Â ,¯Ó‡iÂ , «ƒ¿¿«¿»»ƒ»««…∆∆¡∆

·ÈvÈÂ33ÌBÏL ÌÈOÂ ,‰ˆ¯e ,34˙aL·e .35ÔÈÙÈÒBÓ ¿«ƒ¿≈¿ƒ»¿«»ƒƒ
‡ˆBi‰ ¯ÓLÓ ÈL‡ e¯Ó‡iL ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰Î¯a¿»»««¿ƒ∆…¿«¿≈ƒ¿»«≈
‰f‰ ˙Èaa BÓL ˙‡ ÔkML ÈÓ :ÒÎp‰ ¯ÓLÓ ÈL‡Ï¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆¿««ƒ«∆

˙eÚ¯Â ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰·‰‡ ÌÎÈÈa ÔÈkLÈ36Ck ¯Á‡Â . «¿ƒ≈≈∆«¬»«¬»»¿≈¿««»
ÈLÈÏL ÒÈt ÔÈÒÈÙÓ37ÈÚÈ·¯e38ÈÓ ˙¯Ëwa ‰ÎBÊÂ , ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«¿…∆ƒ

‰ÎfL ‰Ê ÒÎ Ck ¯Á‡Â .¯ÈË˜Óe ÒÎÂ ,‰ÎBfL∆∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿»∆∆»»
˙B¯p‰ ÈzL ·ÈËÓe ‰¯Bn‰ ÔeM„a39ˆBÈÂ .‰Ê ‡ ¿ƒ«¿»≈ƒ¿≈«≈¿≈∆

˙BÏÚÓ ÏÚ „ÓBÚÂ ,‰¯Bn‰ ÔM„Ó ÌÚ ¯ÈË˜‰L∆ƒ¿ƒƒ¿«≈«¿»¿≈««¬
ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ‡e‰ ÌÏe‡‰40. »»¿∆»«…¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

df qpkp k"g`e xihwne qpkpe dkefy in zxehwa dkefe..."
."zexpd izy aihne dxepnd oeyica dkfy

חכמים  כדעת שפסק עולה מדבריו להבין: וצריך
אבא  כדעת ולא נרות, שתי להטבת קודמת שהקטורת
שתי  להטבת קודם התמיד שדם דאביי, משמיה שאול
ד"אביי  הברייתא נסדרה הבוקר בתפילת מדוע וא"כ נרות,
אין  הרי שאול", דאבא אליבא המערכה... סדר מסדר הוה

כמותו. הלכה
כחכמים  פסק שהרמב"ם שאע"פ יוסף' ה'בית וכתב
מאחר  הסמ"ג... דעת נראה וכן שאול... אאבא דפליגי
שאול, דאבא אליבא הסדר סידר שאביי העולם שמצאו
לשנות  רצו לא ולכן הלכתא, דהכי לי' דסבירא משמע
ידעו  והסמ"ג הרמב"ם גם הרי להבין, וצריך ההוא. הסדר
פסקו  ואעפ"כ שאול, דאבא אליבא הסדר סידר שאביי
סדר  סידר שאביי העולם מצאו חידוש ומה כחכמים,
דיוה"כ  העבודה שבסדר קשה ועוד שאול. כאבא המערכה
"לפנים  אומרים אנו שהרי שאול, כאבא שלא הסדר  נסדר
ולהטיב  הבוקר קטורת ולהקטיר נרות חמש להטיב יכנס

הנרות". שתי את
היא  הנרות והדלקת הקטורת שייכות בזה: והביאור
מקרבן  יותר עוד לקב"ה וקישור חיבור פועלת שהקטורת

קירו  קטירא (לשון "בחד אחת מציאות שנעשים עד ב),
– המשכן של עניינו שעיקר מובן ומזה אתקטרנא".
אחד  כמו־כן הקטורת. על־ידי נעשה – השכינה' 'השראת
מחורב", יום עשר "אחד על מרמזים הקטורת סממני עשר
ומהותו  עצמותו – בחורב שניתנו הדברות מעשרת למעלה
שהיא  בנשמה ודוגמתו ספירות, מעשר שלמעלה ית'

שבנפש. יחידה בחינת
שהטבתן  אדם", נשמת ה' "נר ישראל נשמות הם הנרות
ותורה  מצוה "נר – והמצוות התורה על־ידי היא והדלקתן
ומתגלה  נמשך הנרות הדלקת על־ידי לזה ובנוסף אור".

בעולם. גם הקדושה אור
מלשון  'עולם' – העולם" "מצאו יוסף' ה'בית שכתב וזה
אין  הגלות, שבזמן וההעלם החושך שבזמן היינו – העלם
בגילוי  יאיר הקטורת של הנעלה שהעניין אפשרות
כזה  באופן הסדר שאול אבא סידר ולכן ישראל, בנשמות
בתוך  ולא בפני־עצמה עבודה היא הקטורת שהקטרת
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יהודי, של נפשו עצם מאירה שבו ביוה"כ אבל הנרות.
ישראל. בנשמות הקטורת עניין גם ומאיר מתגלה

(dn oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הגזית 30) ללשכת להן "ובאו (לא:) ד פרק תמיד משנה
שיתפללו  הדבר נכון "והכי שם: וברש"י שמע", את לקרות
ניחוח". לריח קרבנם ויעלה הקטר שום שיקטירו קודם

וראשיתו".31) הדת עיקר שהם "ולפי במשנה. שם
שמע 32) קריאת זמן הגיע שלא פי על ואף במשנה. שם

לא  משמר אנשי עם שמע הקורא לז: ביומא שאמרו (כמו
הכהנים, מקדימים משכימין), משמר שאנשי מפני יצא,
תימשך  שמא היום, קודם לקרותה עליהם, מוטלת שהעבודה

לקרות. ויימנעו העבודה הציצית.33)עליהן פרשת כלומר
ויציב 34) אמת ברכות שלוש העם את "ברכו במשנה: שם

כי  שם המשנה בפירוש רבינו וכתב כהנים", וברכת ועבודה
שכולן  ולפי שלום", "שים לברכת הכוונה כהנים ברכת
ועליהם  ישראל על תפלה שלום) ושים רצה ויציב, (=אמת
והוא  הידועה כהנים ברכת אבל העם, את וברכו אמרו
מעלות  על אלא הגזית, בלשכת הייתה לא ה'", "יברכך

העבודה. גמר אחר המשמרות.35)האולם מתחלפין שאז
למשמר 36) אחת ברכה מוסיפין "ובשבת במשנה: שם

רבי  אמר אחת? ברכה "מאי אמרו: יב. ובברכות היוצא",
שמו  את ששיכן מי הנכנס למשמר אומר היוצא משמר חלבו
וריעות". ושלום ואחווה אהבה ביניכם ישכין הוא הזה בבית

הקטורת.37) מקטיר הכבש 38)מי מן אברים מעלה מי
כך 39)למזבח. ואחר קטורת שמקטיר יד:) (יומא כרבנן

שתי  שהטבת לג.) (שם שאול כאבא ולא נרות, שתי מטיב
לקטורת. קודמת "באו 40)נרות ב: משנה ז פרק תמיד

אחיהם  לדרום הראשונים עמדו האולם מעלות על ועמדו
הכהנים".

.‰ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa ÚÈbiLk41„Á‡ ÏË , ¿∆«ƒ«≈»»¿«ƒ¿≈«»«∆»
ÁaÊnÏ ÌÏe‡‰ ÔÈa d˜¯Êe ‰Ù¯‚n‰42ÏB˜ dÏ ‰È‰Â , ««¿≈»¿»»≈»»«ƒ¿≈«¿»»»

ÏB„b43ÚÓBM‰ :Ô‰a ˙LnLÓ ‰˙È‰ ÌÈ¯·„ ‰LÏLe . »¿»¿»ƒ»¿»¿«∆∆»∆«≈«
ÔÈÒÎ ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡L Ú„BÈ ‰È‰ dÏB˜ ˙‡∆»»»≈«∆∆»«…¬ƒƒ¿»ƒ

‡·e ı¯ ‡e‰Â ˙BÂÁzL‰Ï44˙‡ ÚÓBM‰ ÈÂÏ Ô·e . ¿ƒ¿«¬¿»»∆≈ƒ«≈«∆
¯ÈLa ¯a„Ï ÔÈÒÎ ÌiÂÏ‰ ÂÈÁ‡L Ú„BÈ ‰È‰ dÏB˜»»»≈«∆∆»«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ

‡·e ı¯ ‡e‰Â45˙‡ ÚÓBL ‰È‰Lk ,„ÓÚn‰ L‡¯Â . ¿»»¿…««¬»¿∆»»≈«∆
ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ‰È‰ ,dÏB˜46¯ÚL ÏÚ »»»«¬ƒ∆«¿≈ƒ«««

Á¯Ên‰47‡Ï ÔÈ„ÚL Ïk‰ eÚ„iL ,„LÁ‰ ÈtÓ , «ƒ¿»ƒ¿≈«¬»∆≈¿«…∆¬«ƒ…
Ô˙¯tÎ e‡È·‰48ÌÈ¯·È‡a ‰ÎfL ‰Ê ‰ÏÚÓ Ck ¯Á‡Â . ≈ƒ«»»»¿««»«¬∆∆∆»»»≈»ƒ

ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÓ ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡49˙‡ ÔÈÏÚnL ¯Á‡Â . ∆»≈»ƒƒ«∆∆«ƒ¿≈«¿««∆«¬ƒ∆
ÌÏe‡‰ ˙BÏÚÓ ÏÚL el‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈ¯·È‡‰50 »≈»ƒ«¿ƒƒ≈∆««¬»»

ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈÎ¯·Óe51,L¯ÙÓ‰ ÌMa ˙Á‡ ‰Î¯a ¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ¿»»«««≈«¿…»
dÓB˜Óa e¯‡aL BÓk52˙ÏÒ ÔÈÏÚÓ Ck ¯Á‡Â . ¿∆≈«¿ƒ¿»¿««»«¬ƒ…∆

ÌÈÎÒp‰53‰ ¯Á‡Â .¯Á‡Â .ÔÈz·Á‰ ¯ÈË˜Ó ˙Ïq «¿»ƒ¿«««…∆«¿ƒ«¬ƒƒ¿««
Ceqp‰ ˙ÚL·e .CeqÏ ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈz·Á‰«¬ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ¿ƒƒ¿««ƒ
Ôeb ÈÈÓa ÔÈ¯¯BLÓ‰ ÔÈkÓe ,¯ÈM‰ ÌiÂÏ‰ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ
.¯ÈM‰ È˜¯t ÏÚ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÔÈÚ˜B˙Â ,Lc˜naL∆«ƒ¿»¿¿ƒ≈«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ

כמבואר 41) הקטורת, להקטיר שנכנסו בשעה היה זה

על  שעמדו לפני היה זה כן ואם ו. משנה ה פרק בתמיד
הסדר  לפי נכתבו לא אלו שדברים באופן האולם. מעלות

משנה). בתוספות 42)(כסף וראה במשנה. שם תמיד
בה  שגורפים אחת מגרפות, שלוש שהיו שכתב שם יוםֿטוב
(שם  שיר כלי שהיא השנייה א), משנה ב פרק (שם הדשן
בשעה  קול שמשמיעה זו מגריפה ושלישית, ח) משנה ג פרק

אותה.ש  שומע 43)זורקין אדם "אין כי במשנה שם ראה
המגריפה. מקול בירושלים חבירו הכוונה 44)קול ואין

התמיד. עבודת גמר לאחר אלא השתחוו, שם.45)שמיד
לשיר, עצמם מכינים אלא מיד, שרים שהיו הכוונה ואין
היין. ניסוך בשעת העבודות, כל גמר אחר היה השיר שהרי

עוד 46) שצריך אלא מצרעתם, טהרו שכבר המצורעים
האשם. דם עליהם ניקנור.47)לזרוק פסחים 48)שער

נכנסים  שאינם יחשדום שלא לומר ורוצה רבא. כדעת פב.
עומדים  אלא המקודש. המקום בעיניהם נכבד שאין לפי

ההזאות. את ולקבל זה בשער להיכנס ביומא 49)ומחכים
קודם  נרות שתי "הטבת שאול אבא שלדעת אמרו לג.
יד:) (שם רבנן ולדעת לאברים". קודם וקטורת לקטורת
קודמת  נרות שתי והטבת נרות שתי להטבת קודמת קטורת

למעלה 50)לאברים. רבינו שכתב שמה מוכח מכאן
לפי  נכתב לא וכו', האולם בין "כשיגיע ההלכה) (בתחילת
ממעלות  ירדו כבר הרי כן אם הסדר, לפי זהו שאם הסדר,

למדנו 51)האולם. הסדר, סתמה שהמשנה פי על "אף
העומדים  שאלו יומא, שבמסכת וההלכות המקראות מתוך
שהעלה, עד כפיהן את נושאין היו לא האולם מעלות על
שנאמר  למזבח הכבש מן האברים את באברים, שזכה מי

וכו'". ידיו את אהרן וישא וכו' מעשות בפרק 52)וירד
י. הלכה תפילה מהלכות "אביי 53)י"ד שם יומא ראה

וחביתין  לחביתין ומנחה למנחה ואברים וכו', מסדר
תמיד, של נסכו מנחת "למנחה, רש"י: ומפרש לנסכים".

ועשי  ה) כח, (במדבר וכו'.דכתיב למנחה סולת האיפה רית
תמיד". של יינו לנסך לנסכין,

.ÂCqÓÏ ÔÈi‰ ÔÈ˙B eÈ‰Lk54ÌÈ‰k ÈL eÈ‰ , ¿∆»¿ƒ««ƒ«¿«≈»¿≈…¬ƒ
ÌÈ·ÏÁ‰ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ55,Ô„Èa ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLe ¿ƒ«À¿««¬»ƒ¿≈¬¿¿»»

Ô‚q‰Â56ÁaÊn‰ Ô¯˜ ÏÚ „ÓBÚ57ÔÈ¯„eq‰Â58,B„Èa ¿«¿»≈«∆∆«ƒ¿≈«¿«»ƒ¿»
‰pÓÓ‰ ‰Ê Ïˆ‡ e„ÓÚÂ e‡·e .eÚ˜˙Â eÚÈ¯‰Â eÚ˜˙Â¿»¿¿≈ƒ¿»¿»¿»¿≈∆∆«¿À∆

ÏˆÏv‰ ÏÚ59BÏ‡ÓOÓ „Á‡Â BÈÓÈÓ „Á‡ ,60. ««ƒ¿≈∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…

רבינו 54) של לשונו מסתימות ונראה ג. משנה ז פרק תמיד
וכן  גדול. בכהן דווקא ולאו הכהנים, בכל היא זו משנה כי
להקיף  לו "בא המשנה דברי על שם המשנה בפירוש הוא
הוא  כי מזרחית", דרומית מקרן מתחיל מהיכן המזבח את
מעשה  מהלכות ז בפרק למעלה גם דעתו וכן הכהנים, בכל
שם  הרא"ש אבל בסמוך. להלן וראה יב. הלכה הקרבנות
רש"י  דעת (וכן גדול בכהן דווקא היא זו משנה כי כתב

סד.). בששי 55)בזבחים נתבאר "כבר שם. משנה
בית  מהלכות ב פרק למעלה וראה ד. (משנה משקלים
שולחנות  שתי כבש של במערבו שהיו טו) הלכה הבחירה
נותנין  שיש של ואחד שרת כלי עליו נותנין כסף של אחד

כאן". הנזכר החלבים שולחן והוא האברים ראה 56)עליו
אחד  כהן "ממנין כי טז הלכה המקדש כלי מהלכות ד פרק
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והוא  סגן הנקרא והוא למלך המשנה כמו גדול לכהן יהיה
עם  אלא מופיע אינו הסגן כי הדבר וברור ממונה". הנקרא
כהן  עומד - המנסך הוא הדיוט כהן אם אבל הגדול הכהן
(סוף  הראב"ד בפירוש וראה הסגן. ולא הקרן על הדיוט
אחר  כהן אם שהסתפק אלא כנ"ל, דעתו שגם תמיד) מסכת
ומנסך. מניף היה עצמו שהמנסך או הסודרים, את מחזיק

אמה.57) על אמה דגלים".58)שהיא שם 59)"הם
ארזא  בן והקיש וכו' ארזא בן אצל ועמדו "באו במשנה:
בזה" זה שמכין נחושת קערות שתי הן "והצלצל בצלצל".

לתקוע.60)(ערוך). כדי

.ÊCqÏ CqÓ‰ ‰‰L61ÔÈ¯„eqa Ô‚q‰ ÛÈÓ ,62, »»«¿«≈¿«≈≈ƒ«¿»«»ƒ
ÏˆÏva ‰Ê LÈw‰63˙B¯ˆBˆÁa el‡ eÚ˜˙Â ,64e¯a„Â , ƒƒ∆«ƒ¿≈¿»¿≈«¬¿¿ƒ¿

eÚ˜z - ˜¯tÏ eÚÈb‰ .¯ÈMa ÌiÂÏ‰65Ïk eÂÁzL‰Â , «¿ƒƒ«ƒƒƒ«∆∆»¿¿ƒ¿«¬»
‰ÚÈ˜z Ïk ÏÚÂ ,‰ÚÈ˜z ˜¯t Ïk ÏÚ .‰¯ÊÚaL ÌÚ‰»»∆»¬»»«»∆∆¿ƒ»¿«»¿ƒ»
BÓk ,ÚLz „ÈÓz‰ ÏÚL ˙BÚÈ˜z‰ ÏÎÂ .‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿»«¿ƒ∆««»ƒ≈«¿

.e¯‡aL∆≈«¿

(מלאכת 61) מניף" היה לנסך לו שהיה מה "כל כלומר
שוהה  היה המנסך לומר: [רוצה ראב"ד). בשם שלמה
ש"אין  מפני אחת, בבת ולא לאט לאט מנסך והיה בניסוכו
"בעת  היינו, לה.). (ברכות היין" על אלא שירה אומרים
ב). הלכה המקדש כלי מהלכות ג פרק (למעלה היין" ניסוך
בכדי  הניסוך, פעולת בעת יניף שהמניף דקדקו ולפיכך
אחריו]. ולא ממש, הניסוך בעת תתחיל היא אף שהשירה

להתחיל 62) שידעו הדוכן, על שעומדים ללויים לסימן
הניסוך. בשעת כי 63)בשיר ה הלכה למעלה ראה

זמר  כלי היה שהצלצל "אלא ניגון, במיני מכים המשוררים
והוא  לו היה גדול וקול הוא אלא שם שאין מיוחד

הנפת 64)המתחיל". יראה שלא ללוי שאפשר לפי
בתוך  שהיו אפשר וגם לדבר, לבו כשיפנה הסודרים
בעת  רואים (שאינם בעזרה לא הבית, בהר או הלשכות
שלא  אפשר אי התקיעות קול אבל הסודרים), שמניף
הסודרים  בהנפת לראות שיפנו כדי תקעו ולפיכך ישמעו,

היא. הסודרים הנפת התקנה ועיקר "פרקים 65)הואיל
היו  הפיסוק אותו ובתוך שם, מפסיקין שהיו בשיר להם היה
שהן  בשיר היה פרקים "ושלושה (הראב"ד). תוקעין"
וכו' ותקיעה תרועה תקיעה, ופרק פרק כל ועל מפסיקין,
תקיעות  ואחת מעשרים פוחתין אין נג:) (סוכה דתנן והיינו
וכו' שחר של לתמיד ותשע שערים לפתיחת שלוש במקדש,
פרק" כל על ותקיעה, ותרועה תקיעה תקיעות, שלוש והיינו

שם). (הרא"ש

.ÁÈÁ·ÊÂ ¯eav‰ ˙BÏBÚ ÏÚ ‡l‡ ‰¯ÈL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»∆»««ƒ¿ƒ¿≈
‰·„ ˙BÏBÚ Ï·‡ ;‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ Ì‰ÈÓÏL«¿≈∆»¬ƒ«»¬»¿»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰kLl‰ ˙Óe¯z ¯˙BnÓ ÔÈ·È¯˜nL∆«¿ƒƒƒ«¿««ƒ¿»««ƒ∆≈
ÌÈÎÒ ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ‰¯ÈL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯eaˆ ÏL∆ƒ≈¿ƒƒ»¬≈∆¿≈¿»ƒ

‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰.‰¯ÈL Ô «»ƒƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¬≈∆ƒ»

.ËeÈ‰ ÔBL‡¯‰ ÌBia :ÔÈ¯ÓB‡ ÌiÂÏ‰ eÈ‰L ¯ÈM‰«ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ»
d‡BÏÓe ı¯‡‰ '‰Ï :ÔÈ¯ÓB‡66:ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÈMa . ¿ƒ«»»∆¿»«≈ƒ»¿ƒ

BL„˜ ¯‰ eÈ‰Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó Ïl‰Óe '‰ ÏB„b»¿À»¿…¿ƒ¡…≈«»¿

¯ÓB‚Â67˙„Úa ·v ÌÈ‰Ï‡ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÈLÈÏMa . ¿≈«¿ƒƒ»¿ƒ¡…ƒƒ»«¬«
ËtLÈ ÌÈ‰Ï‡ ·¯˜a ,Ï‡68Ï‡ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÈÚÈ·¯a . ≈¿∆∆¡…ƒƒ¿…»¿ƒƒ»¿ƒ≈

ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜ Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜69eÈ‰ ÈLÈÓÁa . ¿»≈¿»ƒ««¬ƒƒ»
È‰Ï‡Ï eÚÈ¯‰ ,efeÚ ÌÈ‰Ï‡Ï eÈ¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«¿ƒ≈…ƒ≈»ƒ≈…≈

·˜ÚÈ70,L·Ï ˙e‡b CÏÓ '‰ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÈMMa . «¬…«ƒƒ»¿ƒ»»≈»≈
¯ÓB‚Â ¯f‡˙‰ ÊÚ ,'‰ L·Ï71:ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ˙aLa . »≈…ƒ¿«»¿≈¿«»»¿ƒ

˙aM‰ ÌBÈÏ ¯ÈL ¯BÓÊÓ72ÌÈ¯ÓB‡ ˙aL ÈÙÒeÓa . ƒ¿ƒ¿««»¿¿≈«»¿ƒ
Â"Èf‰ ,ÌÈ˜¯t ‰MLÏ d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ .eÈÊ‡‰ ˙¯ÈLƒ««¬ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ«ƒ

C"Ï73,˙Òk‰ ˙È·a ‰ML d˙B‡ ÔÈ‡¯BwL C¯„k , »¿∆∆∆¿ƒ»ƒ»¿≈«¿∆∆
‰MLa ‰¯ÈM‰ e¯Ób .˙aL ÏÎa ˜¯t ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆∆¿»«»»¿«ƒ»¿ƒ»
Ê‡ ¯ÓB‡ ˙aL ÏL ‰ÁÓa .L‡¯Ï ÔÈ¯ÊBÁ - ˙B˙aL«»¿ƒ»…¿ƒ¿»∆«»≈»
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שיום 66) משום הוא ראשון ביום זה פרק לאמירת וטעם
(ראש  הגמרא ולשון בראשית. מעשה תחילת הוא ראשון
בעולמו". ושליט והקנה שקנה שם "על לא.) השנה

תחתיהם 67) השמים והיו המים נחלקו שני שביום "משום
שם  "על שם ראשֿהשנה הגמרא ולשון ה'. גדול אומר

עליהן". ומלך מעשיו שלישי 68)שחילק שביום משום
ניצב  א' אומר והדיינין, הדין יהיה שעליה הארץ נראתה
שגילה  שם "על שם: הגמרא ולשון שם). (רבינו אֿל בעדת

לעדתו". תבל והכין בחכמתו נבראו 69)ארץ שבו משום
התועים  מן נוקם שהוא ה' נקמות אֿל אומר והירח, השמש

(רב  עבודתם שברא אחר שם "על שם הגמרא ולשון שם). ינו
מעובדיהן". ליפרע ועתיד ולבנה שבו 70)חמה משום

החילוק  מפני פלאים בזה ויש חיים, בעלי מיני נבראו
בבעלי  שיש אחרים ופלאים מעצמם ותנועתם שבמיניהם
אותן  שרואים שבשעה לפי עוזינו, לא' הרנינו אומר חיים,
שם  "על שם הגמרא ולשון אותו, ומגדלים הבורא משבחים

שמו". לשבח ודגים עופות נשלמו 71)שברא שבו משום
הבורא  גדולת שמבין כן, גם האדם ונברא בראשית, מעשי
"על  שם הגמרא ולשון לבש. גאות מלך ה' אומר יתעלה,

עליהן". ומלך מלאכתו שגמר ששבת".72)שם שם "על
ו'ירא 73) ארץ, במתי על י'רכבהו עולם, ימות ז'כור ה'אזינו,

י"ג  בפרק (ראה שמים אל אשא כ'י חכמו, ל'ו וינאץ, ה'
ה). הלכה תפילה "מי 74)מהלכות עד הים שירת

השירה.75)כמוכה". כל סוף עד יא בגמרא 76)שם,
באר  עלי [ישראל ישיר ואז כמוכה, ומי ישיר, אז אמרו: שם
ישיר  "אז אלא שם גרס לא שרבינו וכנראה יז] כא, במדבר -

כמוכה". ומי שופר".77)משה בחודש "תקעו נאמר שבו
כנ"ל.78) הרנינו, תמיד בשחרית בו שאומרים
את 80)במוסף.79) ולכפול לחזור שלא כדי בזה והטעם

הפרק. תורה 81)כל מתן של שופר קול זכות להזכיר כדי
(רש"י).
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המוספין.82) הקרבת אחר אלא 83)כלומר, שאינה
גם  היו המנורה ודישון הפנימי המזבח דישון אבל בבוקר.

של 84)בערב. שלישי פיס אבל ורביעי, ושני ראשון פיס
בערב. גם מפיסין - לעניין 85)קטורת שם ד פרק למעלה

מערכות. סידור לעניין ב הלכה ב פרק ולמעלה פייסות,



zeevnd xtq m"anx ixeriyelqk f"hÎ'i -a"tyz'd

á"ôùú'ä åìñë 'é ïåùàø íåé
.äñ÷ .çñ äùòú àì úåöî

.çò .æò äùòú àì úåöî .àì äùò úåöî
― 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.
ּכהן ּבין עבֹודה ּבׁשעת אּלא לׁשם להּכנס ׁשרּׁשאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּמקֹום
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,

ּכלֹומרתצא הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה ּו; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּתרּו לא זֹו ּגדֹולה לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאלעזר
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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)― ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
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
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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 ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
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(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` dzinaמ מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו יתה.". ְְְִִֵַָָָֻ

― 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
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולּמזּבח,

וגֹו'" יּגׁש לא ואלֿהּמזּבח יבא לא k`,אלֿהּפרכת `xwie) ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
(bkטהרֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ,(h dpyn ` wxt milk) ְְְְִֵֵָָָ

לבעלי אסּור ּכלֿההיכל עם ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּמּבין
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס ראׁש ּופרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹמּומין

(my xen` zyxt)לא "אלֿהּפרכת והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּׁשני
מּבלעדי מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ואלֿהּמזּבח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹיבא
והּוא אחד, ּבענין הּדין להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאחר
ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס להם ׁשאסּור הּמקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהגּבלת
― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ולפנים, מןֿהּמזּבח ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹונכנס

ֶלֹוקה.

― ׁ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 :ְְְִֵֶַַַָָָָ

― 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 ְְְִִִֶֶ

á"ôùú'ä åìñë á"é éùéìù íåé
.àñ äùò úåöî .ãò äùòú àì úåöî

.âö .áö .àö äùòú àì úåöî
― 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,

ּבע והענׁש האזהרה נכּפלה ּוכבר והּואאליכם". זה, נין ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
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 , ְִִַַַַַָָָֹ
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elqkרד b"i iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּ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 ―ְְִַַַַָָָ

á"ôùú'ä åìñë â"é éòéáø íåé
.äö .ãö äùòú àì úåöî

.åô äùò úåöî .æö .åö
― 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: ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
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 מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁ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). ְִָ
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á"ôùú'ä åìñë ã"é éùéîç íåé
.çö .÷ äùòú àì úåöî .ñ äùò úåöî

äùò úåöî.èö äùòú àì úåöî .áñ
― 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 ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
zewizn)ּודבׁש ea yiy e` ung ly xac),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 ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּ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 ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ
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― 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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― הקל"ט הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ

ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר miptlמּלאכֹול qpkp oncy) ְְֱֲִִִֶַַַַָ
(ycwndיּובא אׁשר "וכלֿחּטאת יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִֶֶַַָָָָ

ּבאׁש תאכל לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד אלֿאהל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹמּדמּה
bk)ּתּׂשרף" ,e `xwie)ּולׁשֹון לֹוקה. ― מּמּנה והאֹוכל . ְְִִֵֵֶֶָָָ
ev)ספרא zyxt)ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל "לא : ְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

אכילתֹו. על ּבלאֿתעׂשה עליו לּתן ׂשרפה, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹטעּון
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― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
(cixtdl)הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת (eilreראׁש ְְִִַַַַָָֹ

(x`evd xera ielz x`ydlּומלק" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַַָָ
יבּדיל" ולא ערּפֹו מּמּול g)אתֿראׁשֹו ,d my)הבּדיל ואם ; ְְְְְִִִִִֶַָֹֹ

מּזבחים. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּפסל. ―ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

― הס"ה מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
יתעּלה: ּבאמרֹו ּבוּיקרא הּנזּכר ּבאפן אׁשם ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹקרּבן

האׁשם" ּתֹורת `)"וזאת ,f my)אי הּכתּוב ּובאר . ְֵֵֵַַָָָָֹ
ּומהּֿנאכל. נקטר ּומהּֿמּמּנּו ְֱִִֵֶֶַַָָָקרב
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i"yx
(·È).çéèä äéà איה לכם יאמר הרעה כשתבא כך

שהבטחתם: ירושלים:øé÷ä.(È„)השלום היא
(ÁÈ).úåúñë úåøôúîì éåä כמין בלע"ז קוטרא"ש

על  אליהם לנשאלים ותולות תופרות היו קטנות כסתות
שקרי' קסם כסתות באותן להם וקוסמות ידיהם אצילי
שרוצות  ולמי טוב קסם אומרות חפצות שהם ולמי

רע: קסם בלע"ז:éìéöà.אומרות éãé.איישיל"ש éìéöà
שדי תלמי וכמו ידים אצילי יא)כמו úåùåòå:(הושע 

.úåçôñîä ולא בהם לקסום הם אף האנשים ראשי על

אני  אומר אותם, וקרעתי שנאמר מתוך הם. מה ידעתי
במות  תרגם וכן כומרים פת תרגמו ויונתן בגד של שהן

כומרים: פת מחפיין נא úåçôñîä.טלואות ספחני כמו
ב) א  לועזים (שמואל  ויש בלע"ז לישאגמנ"ץ 

בלע"ז: úåùôð.פלטראיי"ש ããåöì צדות הן בהן.
להם  לקסום הרשעים ידי שמחזיקות לגיהנם הנפשות

רעה: להם לקסום צדיקים ידי ומרפות úåùôðäשלום
.'åâå äðããåöú:היא äðééçú.תמיה äðëì úåùôðå לכנה

בכך: ומתפרנסות כך על שכר נוטלות שאתנה לכם כמו

cec zcevn
(·È).¯È˜‰ ÏÙ ‰‰Âתועלת מה  יאמר הלא  הקיר  כשיפול 

תועלת מה יאמר  הלא  הנבואה  כשתבוטל  ר"ל בטיח  היה
הדבור : מיטב המליצה אעשהÈ˙Ú˜·Â.(È‚)ביופי כן ר"ל 

עליה יהיה ובאפי סערה רוח ע"י בחמתי הקיר את  ואבקע 
ר"ל  לכלותה בחמה עליה אוריד אלגביש  ואבני  שוטף גשם

הנבואה : ותבוטל חזק אויב הקירÂ‰È˙Ú‚‰Â.(È„)אביא  את 
למטה: תפול  כי  הארץ  עד  Â„ÂÒÈ.אגיע ‰Ï‚Â תפול כי על 

היסוד : נראה  א "כ  יהיה היסוד  שעל ממעל  ÏÙÂ‰.הכותל
רוצה בתוכה , תכלו התפל  טחי אתם גם  אז  הקיר  תפול  כאשר 
ההם: הנביאים יכלו אז הנבואה  ותבוטל האויב  כשיבוא לומר

.'‰ È‡ ÈÎ: גמול לשלם אתÈ˙ÈÏÎÂ.(ÂË)הנאמן  אשלים
הנבואה: דברי  כל  את אבטל  ר "ל  בקיר ומזויפת:ÌÈÁË·Â.חמתי נאותה  במליצ' השקר נבואת  המייפים  בהנביאים ÓÂ‡Â¯ר "ל 

.ÌÎÏגם יכלו אז  כי ההם הנביאים הם  אותו הטחים  אל  תקומה ואין הנבואה נתקיימה לא הנה ר"ל  הקיר אין  לכם  אומר  אז
Ï‡¯˘È.(ÊË)המה: È‡È·:'וכו ישראל  נביאי הם  והטחים  הבונים  לומר  אמריו ˘ÌÂÏ.יפרש  ÔÂÊÁ:שלום מהבטחת  נבואה

.ÌÂÏ˘ ÔÈ‡Â: להם מיועד  שלום אין  כי יבטיחו  ובשקר Ô‰·ÏÓ.(ÊÈ)ר "ל  ˙Â‡·˙Ó‰:בנבואה ואומרות מלבהן בודות אשר
(ÁÈ).˙Â˙ÒÎ ˙Â¯Ù˙ÓÏ ÈÂ‰להנשאלין תולות  והיו  קטנות כסתות לתפור דרכם היה  כן וכו' כסתות המתפרות על  להתאונן יש 

רע : קסם אומרות שחפצות  ולמי  טוב  קסם אומרות שחפצות  ולמי  קוסמות  היו כסתות ובאותן ידיהם אצילי Â‚Â'.על  ÏÎ ÏÚ
הנשאלין: ‰ÂÁÙÒÓ˙.על ˙Â˘ÂÚÂאדם כל  ראש על  ר "ל  קומה כל ראש  על  להשימם  קסמים לקסום עושות  היו מטפחות  כעין

קסמיה  לשאול  הבריות)מהבאים שאר כן ולא זקופה בקומה הולך לבד הוא כי על קומה האדם Â˘Ù˙.:(ויקרא „„ÂˆÏלהביא אותם לרמות  ר"ל 
בקסמים : שמאמינים  במה  אשמה  עון בזה‰Â˘Ù˙.עליה ' ולהחיות הקסם בעון להחטיאם עמי של  נפשות לצודד מהראוי וכי

אנשים: תחטיאו  השכר שבעבור הדבר  הגון וכי בה להתפרנס  שכר זה על  לקחת  עצמיכן נפש

oeiv zcevn
(·È).¯È˜‰:שזכר החיץ והוא  מל 'È˙Ò¯‰Â.(È„)הכותל 

ונתיצה: גילוי:Ï‚Â‰.הריסה  עניןÈ˙ÈÏÎÂ.(ÂË)מלשון
תפירה:Â¯Ù˙ÓÏ˙.(ÁÈ)השלמה: כריםÂ˙ÒÎ˙.מל ' כעין

בכרים למעטה ובא ובדרז"ל  המטה  למצעות  העשוים
ג)ובכסתות וכן‡ˆÈÏÈ.:(סוכה הזרועות תחת השחי בתי הם 

ידיך  אצילות לא)תחת וכןÈ„È.:(ירמיה המ"ם  ונפלה  ידים כמו
חלוני  לו כב)וקרע  והוא‰ÂÁÙÒÓ˙.:(שם מטפחות כמו היא

והחריטים והמטפחות  כמו  צעיף ג)כעין שהן(ישעיה ולפי
נא  ספחני מל ' מספחות  אמר הראש על ונצמדות (ש"א נדבקות

ולכידה:ÂˆÏ„„.:ב) צדיה שלכן:ÎÏ‰.מל'

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

ומילתא  זצללה"ה  מקאזניץ  הר"י  המגיד  ע"ד  המעשה  סיפור  עם  מכתבו  קבלתי  בנועם 
מעלת  את  הדגישו  שהם  כמו  אשר  החסידות  נשיאי  צדיקים  סיפורי  ובפרט  יקירא  אלבישייהו 
הסיפורים מצדיקים איך שנמצא בהם נשמתא ונשמתא דנשמתא דאורייתא, הרי מדתו של הקב"ה 
הוא מדה כנגד מדה, שזוכים גם הם שנתקיים גם בהם שסיפוריהם, אף שלכאורה הם לבושא לגופא 
]...[ הזהר כולל בזה הן חי' והן יחידה  יכולים להאיר ]בהם[ הנשמתא דנשמתא, וכידוע אשר עפ"י 

)יעויין זח"ג קנב, א(.

ספר  האורות,  )עליית  החיות  פנימיות  עליית  הוא  שבר"ה  כיון  קדמיכון,  דשאילנא  ובמה 
המאמרים תש"ג ע' לח( - עיין אגה"ק סימן י"ד - ובשבת עליית חיצוניות החיות עליית הכלים - עיין 

קו"א לתניא קנ"ז ע"ב - הנה איך נמשך החיות בר"ה שחל להיות בשבת.

הנה לכאורה יש קושיא מעין זו גם בכל שבת, שכיון שנעלה חיצוניות החיות, מפני מה אינו 
ניכר שינוי בעולם, ומובן התירוץ ע"ז מהשקו"ט שבין הצ"צ וזקנו אדמו"ר הזקן, שכותב הצ"צ שהעלי' 
בשבת נעשה בפנימיות הכח שבמאכל ולפיכך אין ניכר מבחוץ לעין הרואה )ספר המצות להצ"צ מצות 
לא תבערו אש בסופה(, שמזה מובן שעליית החצוניות בשבת, הרי הוא הפנימיות שבחיצונ' שאינו ניכר 
לאדם הרואה לעינים כל שינוי, והיינו שהגשמי מקבל חיות ממקום שאין שם כל שינוי, במילא עד"ז 

הוא ג"כ בר"ה שחל להיות בשבת.

נוסף ע"ז ידוע שיש כמה בחי' בפנימיות וכמה בחינות בחיצוניות )ע"ח ש"א ענף ב', אגה"ק 
סכ"ט( ודא מוחא לדא ודא קליפה לדא, וכן יש ענינים כללים וענינים פרטים, אשר בזה מובן ג"כ מה 
שבימים טובים החלים באיזה יום בשבוע, הנה ישנו סדר היום הקשור בימי השבוע, וכמו שאומרים 
היום יום ראשון, יום שני בשבת, שכל יומא ויומא עביד עבידתי' דילי', דוקא, וביחד עם זה יש ג"כ 
ענינים  ג"כ  יש  ע"ז  נוסף  השנה,  לכל  השייכים  כללים  ענינים  שזהו  היו"ט  בימי  הקשורים  הענינים 
התלוים בימי החדש וכידוע בפי' השם ראש חדש שביום זה נמשך חיות כללי על כל החדש הנ]מ[שך 
אח"כ לכל יום ויום כפי ענינו, וראה בספר נהר שלום שנדפס בסוף עץ חיים הוצאת ווארשא תרנ"א 
דף ל"ט ע"ג ד"ה ידוע מ"ש הרב וד"ה הנה בכל יום, ועיין במקורים שנסמנים שם בהגהות וביאורים, 

שהאמור שם הוא ג"כ יסוד להנ"ל.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה לא כבר מכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע אשר בטח יזכה בזה את 
הרבים ובפרט שהאמור בו מיוסד על מעלת אכילת כהנים שהוא למעלה מאכילת מזבח, כי ממשיך 

אור חדש שלמעלה מסדר השתלשלות.

בברכת חג הגאולה.
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עליה יהיה ובאפי סערה רוח ע"י בחמתי הקיר את  ואבקע 
ר"ל  לכלותה בחמה עליה אוריד אלגביש  ואבני  שוטף גשם

הנבואה : ותבוטל חזק אויב הקירÂ‰È˙Ú‚‰Â.(È„)אביא  את 
למטה: תפול  כי  הארץ  עד  Â„ÂÒÈ.אגיע ‰Ï‚Â תפול כי על 

היסוד : נראה  א "כ  יהיה היסוד  שעל ממעל  ÏÙÂ‰.הכותל
רוצה בתוכה , תכלו התפל  טחי אתם גם  אז  הקיר  תפול  כאשר 
ההם: הנביאים יכלו אז הנבואה  ותבוטל האויב  כשיבוא לומר

.'‰ È‡ ÈÎ: גמול לשלם אתÈ˙ÈÏÎÂ.(ÂË)הנאמן  אשלים
הנבואה: דברי  כל  את אבטל  ר "ל  בקיר ומזויפת:ÌÈÁË·Â.חמתי נאותה  במליצ' השקר נבואת  המייפים  בהנביאים ÓÂ‡Â¯ר "ל 

.ÌÎÏגם יכלו אז  כי ההם הנביאים הם  אותו הטחים  אל  תקומה ואין הנבואה נתקיימה לא הנה ר"ל  הקיר אין  לכם  אומר  אז
Ï‡¯˘È.(ÊË)המה: È‡È·:'וכו ישראל  נביאי הם  והטחים  הבונים  לומר  אמריו ˘ÌÂÏ.יפרש  ÔÂÊÁ:שלום מהבטחת  נבואה

.ÌÂÏ˘ ÔÈ‡Â: להם מיועד  שלום אין  כי יבטיחו  ובשקר Ô‰·ÏÓ.(ÊÈ)ר "ל  ˙Â‡·˙Ó‰:בנבואה ואומרות מלבהן בודות אשר
(ÁÈ).˙Â˙ÒÎ ˙Â¯Ù˙ÓÏ ÈÂ‰להנשאלין תולות  והיו  קטנות כסתות לתפור דרכם היה  כן וכו' כסתות המתפרות על  להתאונן יש 

רע : קסם אומרות שחפצות  ולמי  טוב  קסם אומרות שחפצות  ולמי  קוסמות  היו כסתות ובאותן ידיהם אצילי Â‚Â'.על  ÏÎ ÏÚ
הנשאלין: ‰ÂÁÙÒÓ˙.על ˙Â˘ÂÚÂאדם כל  ראש על  ר "ל  קומה כל ראש  על  להשימם  קסמים לקסום עושות  היו מטפחות  כעין

קסמיה  לשאול  הבריות)מהבאים שאר כן ולא זקופה בקומה הולך לבד הוא כי על קומה האדם Â˘Ù˙.:(ויקרא „„ÂˆÏלהביא אותם לרמות  ר"ל 
בקסמים : שמאמינים  במה  אשמה  עון בזה‰Â˘Ù˙.עליה ' ולהחיות הקסם בעון להחטיאם עמי של  נפשות לצודד מהראוי וכי

אנשים: תחטיאו  השכר שבעבור הדבר  הגון וכי בה להתפרנס  שכר זה על  לקחת  עצמיכן נפש

oeiv zcevn
(·È).¯È˜‰:שזכר החיץ והוא  מל 'È˙Ò¯‰Â.(È„)הכותל 

ונתיצה: גילוי:Ï‚Â‰.הריסה  עניןÈ˙ÈÏÎÂ.(ÂË)מלשון
תפירה:Â¯Ù˙ÓÏ˙.(ÁÈ)השלמה: כריםÂ˙ÒÎ˙.מל ' כעין

בכרים למעטה ובא ובדרז"ל  המטה  למצעות  העשוים
ג)ובכסתות וכן‡ˆÈÏÈ.:(סוכה הזרועות תחת השחי בתי הם 

ידיך  אצילות לא)תחת וכןÈ„È.:(ירמיה המ"ם  ונפלה  ידים כמו
חלוני  לו כב)וקרע  והוא‰ÂÁÙÒÓ˙.:(שם מטפחות כמו היא

והחריטים והמטפחות  כמו  צעיף ג)כעין שהן(ישעיה ולפי
נא  ספחני מל ' מספחות  אמר הראש על ונצמדות (ש"א נדבקות

ולכידה:ÂˆÏ„„.:ב) צדיה שלכן:ÎÏ‰.מל'
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æ-÷øô äéîçð`kÎb

âeæçàå úBúìcä eôéâé íéãîò íä ãòå LîMä íç-ãò íìLeøé éøòL eçúté àì íäì øîàå (øîàéå)¨Ÿ©´¨¤À´Ÿ¦¨«§º©£¥³§¨©¦ÆÆ©´Ÿ©¤½¤§©̧¥¬Ÿ§¦²¨¦¬©§¨−¤¡®Ÿ
:Búéa ãâð Léàå BøîLîa Léà íìLeøé éáLé úBøîLî ãéîòäåãíòäå äìBãâe íéãé úáçø øéòäå §©£¥À¦§§ÆŸ§¥´§¨©¦ ½¦ µ§¦§¨½§¦−¤¬¤¥«§¨¦º©£©³¨©Æ¦Æ§½̈§¨¨¬

:íéeða íéza ïéàå dëBúa èòîäíòä-úàå íéðâqä-úàå íéøçä-úà äöa÷àå éaì-ìà éýìà ïziå §©−§¨®§¥¬¨¦−§¦«©¦¥³¡Ÿ©Æ¤¦¦½¨¤§§º̈¤©Ÿ¦¯§¤©§¨¦²§¤¨−̈
(ô) :Ba áeúk àöîàå äðBLàøa íéìBòä Nçiä øôñ àöîàå Nçéúäìåíéìòä äðéãnä éða | älà §¦§©¥®¨«¤§À̈¥³¤©©Æ©Æ¨¦´¨¦½̈¨¤§−̈¨¬«¥´¤§¥´©§¦À̈¨Ÿ¦Æ

:Bøéòì Léà äãeäéìå íìLeøéì eáeLiå ìáa Cìî øvðãëeáð äìâä øLà äìBbä éáMîæíéàaä ¦§¦´©½̈£¤´¤§½̈§©§¤©−¤´¤¨¤®©¨¯¦«¨©²¦§¦−̈¦¬§¦«©¨¦´
ìa éëcøî éðîçð äéîòø äéøæò äéîçð òeLé ìáaøæ-íòíò éLðà øtñî äðòa íeçð éåâa úøtñî ïL ¦§ª¨¤À¥¿©§¤§¿̈£Â©§¨©«©§¨̧©£¹̈¦¨§¢©¬¦§¨²¦§¤¬¤¦§©−§´©£¨®¦§©¾©§¥−©¬

(ñ) :ìàøNéç:íéðLe íéòáLå äàî íétìà Lòøô éðaèìL äéèôL éða:íéðLe íéòáL úBàî L ¦§¨¥«§¥´©§½Ÿ©§©¾¦¥−̈§¦§¦¬§¨«¦§¥´§©§½̈§¬Ÿ¥−¦§¦¬§¨«¦
é(ñ) :íéðLe íéMîç úBàî LL çøà éðaàéúBàî äðîLe íétìà áàBéå òeLé éðáì áàBî úçô-éða §¥´¨©½¥¬¥−£¦¦¬§¨«¦§¥«©©¬¨²¦§¥¬¥−©§¨®©§©¾¦§Ÿ¤¬¥−

(ñ) :øNò äðîLáé(ñ) :äòaøàå íéMîç íéúàî óìà íìéò éðaâéíéòaøà úBàî äðîL àezæ éða §Ÿ¨¬¨¨«§¥´¥½̈¤¾¤¨©−¦£¦¦¬§©§¨¨«§¥´©½§Ÿ¤¬¥−©§¨¦¬
(ñ) :äMîçåãé(ñ) :íéMLå úBàî òáL ékæ éðaåè(ñ) :äðîLe íéòaøà úBàî LL éepá éðaæèéða ©£¦¨«§¥´©½̈§©¬¥−§¦¦«§¥´¦½¥¬¥−©§¨¦¬§Ÿ¨«§¥´

(ñ) :äðîLe íéøNò úBàî LL éááæéìL íétìà ãbæò éða(ñ) :íéðLe íéøNò úBàî Lçééða ¥½̈¥¬¥−¤§¦¬§Ÿ¨«§¥´©§½̈©§©¾¦§¬Ÿ¥−¤§¦¬§¨«¦§¥Æ
(ñ) :äòáLå íéML úBàî LL í÷éðãàèé(ñ) :äòáLå íéML íétìà éåâá éðaëLL ïéãò éða £´Ÿ¦½̈¥¬¥−¦¦¬§¦§¨«§¥´¦§½̈©§©−¦¦¦¬§¦§¨«§¥´¨¦½¥¬

(ñ) :äMîçå íéMîç úBàîàë(ñ) :äðîLe íéòLz äi÷æçì øèà-éða ¥−£¦¦¬©£¦¨«§¥«¨¥¬§¦§¦−̈¦§¦¬§Ÿ¨«

i"yx
(‚).ùîùä íåç ãò:גדול היום שהיה היום חצי עד

.íéãîåò íä ãòå יהיו פתוחים שהשערים ובעוד
והרוצה  הדלתות ויסגרו יגיפו עד יזוזו שלא עומדים
כל  ויכנס יבא ליכנס והרוצה העיר מן יצא לצאת

האויבים: מפני עושים היו הדלתות åæåçàå.כך יאחזו
íéìùåøé.לסוגרם: éáùåé úåøîùî ירושלים מיושבי

בלע"ז: גיט"ש משמרות íéãé.(„)העמידו úáçø
וגדולה: מקום יחוסן:ùçééúäì.(‰)רחבת לחקור

.äðåùàøá íéìåòä עזרא עם העולים היהודים מאותן
åá.בראשונה: áåúë àöîàå היו הדברים אלה כל

אגרת: באותה åâå'.(Â)כתובים äðéãîä éðá äìà עד

העצים קרבן על הפלנו ל"ה)והגורלות י' :(לקמן
.äãåäéìå:יהודה åøéòì.למדינת ùéà:לעירו א' כל

(Ê).ìááåøæ íò íéàáä עם הגולה משבי באו אשר
הגדול òåùé.זרובבל: הכהן יהוצדק בן יהושע הוא

של  חשבונות עם מכוונים הם פעמים הללו חשבונות
ולא  זה כנגד זה מכוונים שאינם יש פעמים מעלה,
שוה  הכלל אבל כך כל בחשבונות המקרא דקדק

יוש "ה) וצ"ע פ "ב ב ' סי ' בעזרא  ולכאן (עיין לכאן
סמך  הכלל זה ועל וגו' כאחד הקהל כל שנאמר
כך  כל הפרטיות בחשבון דקדק ולא הספר כותב

למעלה: מפורש והכל

cec zcevn
(‚).˘Ó˘‰ ÌÂÁ „Úהחמימות בתכלית השמש  יתחמם עד 

היום : בחצי ÌÈ„ÓÂÚ.והוא Ì‰ „ÚÂעומדים שהממונים ובעוד
לביתם: הממונים ילכו ואח"כ  הדלתות  את ÂÊÂÁ‡Â.יסגרו

בה : זהירים והיו הזאת המנוי בדבר העמידוÈÓÚ‰Â„.החזיקו
ירושלים : מיושבי ·Â¯Ó˘Ó.שומרים ˘È‡ישמור זאת ומלבד לו הקבוע משמרו  זמן בוא  בעת העיר בשערי ישמור איש  כל 

ביתו : נגד אחד  מזהÈÚ‰Â¯.(„)כל  זה  אנשים  רחוקים ועי"ז  וגדולה  אמר ביאור ולתוספת מקום רחבת שהעיר לפי  וזהו ר "ל 
מספר: מתי המה ·ÌÈÂ.כי ÌÈ˙· ÔÈ‡Â:מעולה שמירה  צריך  זה  כל  ובעבור  האויב מפני בהן להסתר רב  בחוזק בנוים  אינם ר "ל 

(‰).È·Ï Ï‡:הדבר אל  לבי  את יחוסן:ÁÈÈ˙‰Ï˘.העיר  ·¯‡˘Â‰.לחקור ÌÈÏÂÚ‰: זרובבל עם בראשונה העולים  Ó‡Âˆ‡של 
.Â· ·Â˙Î:בענין למטה האמורים  הדברים  Â‚Â'.(Â)תוכן ‰Ï‡מדינת בני אלה  ר"ל וכו ' המדינה בני אלה  בה  הכתוב תוכן  וזהו 

וכו': הגולה בשבי שהיו ממה עתה העולים  ממנה:Â·Â˘ÈÂ.א"י הגלה  אשר  לעירו כ "א שבו עתה‰·‡ÌÈ.(Ê)עתה באו אשר
וכו': זרובבל עם  כ"ג:ÚÂ˘È.למקומם יהושע  ‡È˘.הוא ¯ÙÒÓ:'שבמקר ואנשי' איש  כל וכן החשובים  של  המספר  זהו

(Á).˘ÂÚ¯Ù È·: עירם ע"ש  מזכיר מהם ויש המשפח' אב ע"ש  מזכיר מהם ÂÓ‡·.(È‡)יש ˙ÁÙ: במואב ÚÂ˘Èהמושל  È·Ï
.·‡ÂÈÂ:'וכו אלפים היו  מספרם מואב  פחת  מבני שהיו יואב בני ומן ישוע בני מן È˜ÊÁÏ‰.(Î‡)ר"ל ¯Ë‡ È· על סימן נתן

יחזקיה: של  הבנים  עם ר"ל  או יחזקיה מזרע  שהיה לומר  אטר

oeiv zcevn
(‚).ÂÙÈ‚Èהדלת וסגרת כי ד')יסגירו ותגיפון:(מ"ב ת"י
(‰).˘ÁÈÈ˙‰Ïמן הדורות ספר הודעת הוא  יחוס  ענין 

אביהם: ומי המשפחות 
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Êáæ ìL BáBæa òâBpä,Bwøáe,Bòøæ úáëLa,äcpä íãáe åéìâø éîéîa–íéðL ànèî,ãçà ìñBôe;Løt– ©¥©§¤¨§ª§¦§©©§§¥¥©§¨§©©¦¨§©¥§©¦¥¤¨¥¥
ãçà ànèî,ãçà ìñBôe.ãçàå òâBpä ãçàèéñnä;øæòéìà éaøøîBà:àNBpä óà. §©¥¤¨¥¤¨¤¨©¥©§¤¨©¥¦©¦¡¦¤¤¥©©¥

Áákønä úà àNBpä,åéìò àOpäå,Bèéñîäå–ãçà ìñBôe íéðL ànèî;Løt–ãçà ìñBôe ãçà ànèî. ©¥¤©¤§¨§©¦¨¨¨§©§¦§©¥§©¦¥¤¨¥¥§©¥¤¨¥¤¨
äìápä úà àNBpä,äéfä éãk íäa LiL úàhç éî úàå–ãçà ìñBôe íéðL ànèî;Løt–ìñBôe ãçà ànèî ©¥¤©§¥¨§¤¥©¨¤¥¨¤§¥©¨¨§©¥§©¦¥¤¨¥¥§©¥¤¨¥

ãçà. ¤¨
ËøBäè óBò úìápî ìëBàä,äòéìaä úéáa àéäå–ãçà ìñBôe íéðL ànèî.øepzä øéåàì BLàø ñéðëä– ¨¥¦¦§©¨§¦§¥©§¦¨§©¥§©¦¥¤¨¦§¦Ÿ©£¦©©

øBäè,øepzä øBäèå.dòìa Bà dàé÷ä–ãçà ìñBôe ãçà ànèî.äpòìáiL ãò åét CBúa àéäLëe–øBäè. ¨§¨©©¡¦¨§¨¨§©¥¤¨¥¤¨§¤¦§¦©¤¦§¨¤¨¨

f.`yepd s` xne` xfril` iax:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .äèîì èéñîäå äìòîì ïäù ,àùåð ïë íà àìà àîè èéñîä ïéà øîåìë ,øîà÷ àùåðù àåäå
g.akxnd z` `yepd:àîìòá ïåùàø àìà òâåð ïéàå ,òâåðá àìå íéãâá ñåáéë áéúë áëøîä úà àùåðá.dliapd z` `yepdàìá àùåðã ,èéñî åðééä

àîèîå àîìòá ïåùàø àìà åðéàã ,ãçà ìñåôå íéðù àîèî åðéà íéãâá àîèî àìã ïåéë ,àîè àåäù ô"òà ,äìéáðá éîð òâåðå .ìéòì úéùéøôãë ,øåäè èéñî
:ãçà ìñåôå ãçà.diifd ick oda yiy z`hg in:òâîá àì ìáà àùîá íéãâá ïéàîèî

h.drilad ziaa `ide:ãçà ìñåôå íéðù àîèî íéãâá àîèîã ïåéëå ,íéãâá àîèî äòéìáä úéáá àéäù ïîæ ìë.xepzd xie`a ey`x qipkdâ"òà
ïéàîèî ïéà íéãâá íéàîèîä ìëã ,øåðúä àîèéî àì íãàä úîçîã .øåäè éëä åìéôà ,øåðúä øéåàá ìëä ìëåàä ìù äòéìáä úéá íò óåòä úìáð àîéé÷ã

`xephxa yexit
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åéìâø éîéîa ,Bòøæ úáëLa ,Bwøáe ,áæ ìL BáBæa òâBpä– ÇÅÇÀÆÈÀËÀÄÀÇÇÀÀÅÅÇÀÈ
רגליו , במי  או זרעו בשכבת או  ברוקו  או  הזב של בזובו הנוגע אדם

äcpä íãáe,הנידה בדם הנוגע או  –íéðL ànèîאחד שכל – ÀÇÇÄÈÀÇÅÀÇÄ
זמן  כל  כלים או  בגדים מטמא בהם הנוגע ואדם הטומאה, אב מאלו 

עושה  וראשון  לטומאה, ראשון  אותם ועושה מהטומאה, פירש  שלא
בחולין, ãçàשני  ìñBôe;בתרומה שלישי פוסל  ושני  –Løt– ÅÆÈÅÅ

הטומאה, ãçàמן  ànèî והוא לטומאה, ראשון אלא שאינו – ÀÇÅÆÈ
בחולין, שני  ãçàעושה ìñBôe.בתרומה שלישי  פוסל ושני –ãçà ÅÆÈÆÈ

èéñnä ãçàå òâBpä המסיט שאף כלומר  המסיט, ובין  הנוגע בין  – ÇÅÇÀÆÈÇÅÄ
מבואר במפרשים בהם. הנוגע כדין  דינו לעיל  שנימנו מאלו  אחד 

נקטה לא שמשנתנו yipe`,הטעם, `yepלפי הקודמת, המשנה כמו 

מטמאים  שאינם מאחר  היסט, בלא במשא מטמאים אינם אלו  שכל 
מסמא ג);באבן  א , כלים  ר"ש  àNBpä(עיין óà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÇÅ

אליעזר רבי  בא המשנה פשט שלפי  ג), משנה (לעיל בארנו  כבר –
כדין  דינו  מסיטם, שאינו  פי על  אף אותם, הנושא שאף להחמיר ,

בהם אחרונה").הנוגע וב"משנה  ישראל " ב"תפארת  מבואר  אבל(וכן
אליעזר : רבי  בדברי מגיהים yepy`,בגמרא `ede המסיט שאין  כלומר 

למעלה והם למטה שהוא אותם, נושא הוא כן  אם אלא (רמב"ם ;טמא

ברטנורא ).

ח ה נ ש מ ר ו א ב

àNBpä,הנושא אדם –ákønä úàהמשמש דבר  היינו הזב, של  – ÇÅÆÇÆÀÈ
בו שנאמר ט -י):לרכיבה, טו, afd(ויקרא  eilr akxi xy` akxnd lke"

mze` `yepde ,axrd cr `nhi eizgz didi xy` lka rbepd lke ,`nhi
המרכב) את או המשכב eicba",(את qaki במרכב הכתוב שהבדיל  והרי

אבל בגדים, מטמא הנושאו שדווקא הנושאו, לבין בו הנוגע בין הזב

ומכאן  בגדים, כיבוס בו  נאמר לא שהרי בגדים, מטמא אינו בו הנוגע
הנושאו ,שהנוגע ואילו לטומאה, כראשון אלא דינו  אין  הזב, במרכב

הטומאה, כאב דינו  ממנו, פירש  שלא זמן  כל הסיטו, שלא פי  על  אף

åéìò àOpäå,הזב מרכב על  הנישא אדם או –Bèéñîäå או – ÀÇÄÈÈÈÀÇÀÄ
הזב, מרכב את המסיט ãçàאדם ìñBôe íéðL ànèî זמן כל  – ÀÇÅÀÇÄÅÆÈ

ראשון , שעושה הטומאה, כאב הריהו מסיטו , או עליו  נישא או  שנושאו
בתרומה; שלישי  פוסל ושני  בחולין , שני  עושה מן Løtוראשון – ÅÅ

ãçàהטומאה, ìñBôe ãçà ànèî,לטומאה ראשון  כדין – ÀÇÅÆÈÅÆÈ
בתרומה. שלישי  פוסל  ושני בחולין , שני  äìápäשעושה úà àNBpäÇÅÆÇÀÅÈ

היסט  בלא במשא מטמאה הנבילה שאין שהסיטה, אדם כלומר  –

המפרשים ), רוב ג),(לשיטת (משנה לעיל ששנינו  úàhçכמו éî úàåÀÆÅÇÈ
האדומה, הפרה באפר שנתקדשו  מים היינו חטאת, מי  הנושא או  –

äéfä éãk íäa LiL בהם להטביל כדי  היינו  הזאה, כשיעור  – ÆÅÈÆÀÅÇÈÈ
בו שמזים האזוב גבעולי  d);ראשי  ,ai dxt dpyna x`eank) כתוב שכן

כא): יט , יטמא (במדבר הנדה במי והנוגע בגדיו, יכבס הנדה מי "ומזה
מי בנושא אלא במזה מדבר  הכתוב שאין  חכמים, ודרשו הערב", עד 

נאמר  ולמה dcipd"?חטאת, in dfne" חטאת מי  הנושא שאין ללמדנו ,
חטאת  מי  בין  הכתוב וחילק הזאה; כשיעור בהם יש  כן אם אלא נטמא

אין  שאם הזאה, כדי בהם שאין  חטאת מי  ובין  הזאה כדי  בהם שיש 
מטמא  אינו בהם והנוגע במגע, אלא מטמאים אינם הזאה, כדי  בהם

הז  כדי  בהם יש אם אבל ומשקים, אוכלים אלא הם בגדים הרי אה
משנתנו  שבאה וזהו בגדים; מטמא אותם והנושא במשא, אף מטמאים

d`fd,ללמד , ick mda yiy z`hg in z`e dliapd z` `yepdyànèîÀÇÅ
ãçà ìñBôe íéðL כאב הוא הרי מהטומאה, פירש שלא זמן  כל – ÀÇÄÅÆÈ

שלישי פוסל ושני בחולין , שני עושה וראשון  ראשון , שעושה הטומאה,
הטומאה,Løtבתרומה; מן –ãçà ìñBôe ãçà ànèî כדין – ÅÅÀÇÅÆÈÅÆÈ

ואף  בתרומה. שלישי ופוסל  בחולין, שני  שעושה לטומאה, ראשון 
לטומאה, ראשון  אלא אינו  בה, נוגע בעודו  אפילו בנבילה, הנוגע

אחד. ופוסל אחד  ומטמא

i p y m e i
ט ה נ ש מ ר ו א ב

בארנו zexdh),כבר  zkqn zligza) במגע לא מטמאה אינה הטהור העוף שנבלת
הבליעה בבית שהיא בשעה באכילתה, אלא במשא dtd),ולא jeza `idyk `le)

כל בליעתו, לבית ממנה כזית כשמגיע הטהור , העוף מנבלת האוכל  שאדם כלומר 
באותה  בהם שנוגע וכלים בגדים ומטמא הטומאה, אב הוא הרי  בלעו , שלא זמן
בשעת  חרס בכלי  או  באדם נגע אם ברם, לטומאה. ראשון אותם ועושה שעה,
ממטמאיו שמשפירש  מטמא, אינו כלים שאר אף שבלע, ולאחר  טימאם. לא בליעתו ,
– הטומאה. מאב אלא טומאה מקבלים כלים ואין לטומאה, ראשון  אלא אינו 

זו. בהלכה עוסקת משנתנו 

äòéìaä úéáa àéäå ,øBäè óBò úìápî ìëBàä בשעה – ÈÅÄÄÀÇÈÀÄÀÅÇÀÄÈ
בלעו, שלא זמן  כל בליעתו , בבית נמצאת ממנה íéðLשכזית ànèîÀÇÅÀÇÄ

שני עושה וראשון  לטומאה, ראשון  שעושה הטומאה, כאב דינו –
ãçàבחולין , ìñBôe.בתרומה שלישי  פוסל  ושני –BLàø ñéðëä ÅÆÈÄÀÄÙ

øepzä øéåàì,חרס של –øepzä øBäèå ,øBäè המפרשים רוב – ÇÂÄÇÇÈÀÈÇÇ
תיבת גורסים xepzd,אלא:"xedhe",אינם xedh המשנה שבאה כלומר

לא  מקום מכל מאווירו , מיטמא חרס שכלי פי על שאף להשמיענו,
כמו  הטהור , העוף נבלת את הבולע מחמת לא כאן , התנור נטמא

izdw - zex`ean zeipyn
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æ-÷øô äéîçð`kÎb

âeæçàå úBúìcä eôéâé íéãîò íä ãòå LîMä íç-ãò íìLeøé éøòL eçúté àì íäì øîàå (øîàéå)¨Ÿ©´¨¤À´Ÿ¦¨«§º©£¥³§¨©¦ÆÆ©´Ÿ©¤½¤§©̧¥¬Ÿ§¦²¨¦¬©§¨−¤¡®Ÿ
:Búéa ãâð Léàå BøîLîa Léà íìLeøé éáLé úBøîLî ãéîòäåãíòäå äìBãâe íéãé úáçø øéòäå §©£¥À¦§§ÆŸ§¥´§¨©¦ ½¦ µ§¦§¨½§¦−¤¬¤¥«§¨¦º©£©³¨©Æ¦Æ§½̈§¨¨¬

:íéeða íéza ïéàå dëBúa èòîäíòä-úàå íéðâqä-úàå íéøçä-úà äöa÷àå éaì-ìà éýìà ïziå §©−§¨®§¥¬¨¦−§¦«©¦¥³¡Ÿ©Æ¤¦¦½¨¤§§º̈¤©Ÿ¦¯§¤©§¨¦²§¤¨−̈
(ô) :Ba áeúk àöîàå äðBLàøa íéìBòä Nçiä øôñ àöîàå Nçéúäìåíéìòä äðéãnä éða | älà §¦§©¥®¨«¤§À̈¥³¤©©Æ©Æ¨¦´¨¦½̈¨¤§−̈¨¬«¥´¤§¥´©§¦À̈¨Ÿ¦Æ

:Bøéòì Léà äãeäéìå íìLeøéì eáeLiå ìáa Cìî øvðãëeáð äìâä øLà äìBbä éáMîæíéàaä ¦§¦´©½̈£¤´¤§½̈§©§¤©−¤´¤¨¤®©¨¯¦«¨©²¦§¦−̈¦¬§¦«©¨¦´
ìa éëcøî éðîçð äéîòø äéøæò äéîçð òeLé ìáaøæ-íòíò éLðà øtñî äðòa íeçð éåâa úøtñî ïL ¦§ª¨¤À¥¿©§¤§¿̈£Â©§¨©«©§¨̧©£¹̈¦¨§¢©¬¦§¨²¦§¤¬¤¦§©−§´©£¨®¦§©¾©§¥−©¬

(ñ) :ìàøNéç:íéðLe íéòáLå äàî íétìà Lòøô éðaèìL äéèôL éða:íéðLe íéòáL úBàî L ¦§¨¥«§¥´©§½Ÿ©§©¾¦¥−̈§¦§¦¬§¨«¦§¥´§©§½̈§¬Ÿ¥−¦§¦¬§¨«¦
é(ñ) :íéðLe íéMîç úBàî LL çøà éðaàéúBàî äðîLe íétìà áàBéå òeLé éðáì áàBî úçô-éða §¥´¨©½¥¬¥−£¦¦¬§¨«¦§¥«©©¬¨²¦§¥¬¥−©§¨®©§©¾¦§Ÿ¤¬¥−

(ñ) :øNò äðîLáé(ñ) :äòaøàå íéMîç íéúàî óìà íìéò éðaâéíéòaøà úBàî äðîL àezæ éða §Ÿ¨¬¨¨«§¥´¥½̈¤¾¤¨©−¦£¦¦¬§©§¨¨«§¥´©½§Ÿ¤¬¥−©§¨¦¬
(ñ) :äMîçåãé(ñ) :íéMLå úBàî òáL ékæ éðaåè(ñ) :äðîLe íéòaøà úBàî LL éepá éðaæèéða ©£¦¨«§¥´©½̈§©¬¥−§¦¦«§¥´¦½¥¬¥−©§¨¦¬§Ÿ¨«§¥´

(ñ) :äðîLe íéøNò úBàî LL éááæéìL íétìà ãbæò éða(ñ) :íéðLe íéøNò úBàî Lçééða ¥½̈¥¬¥−¤§¦¬§Ÿ¨«§¥´©§½̈©§©¾¦§¬Ÿ¥−¤§¦¬§¨«¦§¥Æ
(ñ) :äòáLå íéML úBàî LL í÷éðãàèé(ñ) :äòáLå íéML íétìà éåâá éðaëLL ïéãò éða £´Ÿ¦½̈¥¬¥−¦¦¬§¦§¨«§¥´¦§½̈©§©−¦¦¦¬§¦§¨«§¥´¨¦½¥¬

(ñ) :äMîçå íéMîç úBàîàë(ñ) :äðîLe íéòLz äi÷æçì øèà-éða ¥−£¦¦¬©£¦¨«§¥«¨¥¬§¦§¦−̈¦§¦¬§Ÿ¨«

i"yx
(‚).ùîùä íåç ãò:גדול היום שהיה היום חצי עד

.íéãîåò íä ãòå יהיו פתוחים שהשערים ובעוד
והרוצה  הדלתות ויסגרו יגיפו עד יזוזו שלא עומדים
כל  ויכנס יבא ליכנס והרוצה העיר מן יצא לצאת

האויבים: מפני עושים היו הדלתות åæåçàå.כך יאחזו
íéìùåøé.לסוגרם: éáùåé úåøîùî ירושלים מיושבי

בלע"ז: גיט"ש משמרות íéãé.(„)העמידו úáçø
וגדולה: מקום יחוסן:ùçééúäì.(‰)רחבת לחקור

.äðåùàøá íéìåòä עזרא עם העולים היהודים מאותן
åá.בראשונה: áåúë àöîàå היו הדברים אלה כל

אגרת: באותה åâå'.(Â)כתובים äðéãîä éðá äìà עד

העצים קרבן על הפלנו ל"ה)והגורלות י' :(לקמן
.äãåäéìå:יהודה åøéòì.למדינת ùéà:לעירו א' כל

(Ê).ìááåøæ íò íéàáä עם הגולה משבי באו אשר
הגדול òåùé.זרובבל: הכהן יהוצדק בן יהושע הוא

של  חשבונות עם מכוונים הם פעמים הללו חשבונות
ולא  זה כנגד זה מכוונים שאינם יש פעמים מעלה,
שוה  הכלל אבל כך כל בחשבונות המקרא דקדק

יוש "ה) וצ"ע פ "ב ב ' סי ' בעזרא  ולכאן (עיין לכאן
סמך  הכלל זה ועל וגו' כאחד הקהל כל שנאמר
כך  כל הפרטיות בחשבון דקדק ולא הספר כותב

למעלה: מפורש והכל

cec zcevn
(‚).˘Ó˘‰ ÌÂÁ „Úהחמימות בתכלית השמש  יתחמם עד 

היום : בחצי ÌÈ„ÓÂÚ.והוא Ì‰ „ÚÂעומדים שהממונים ובעוד
לביתם: הממונים ילכו ואח"כ  הדלתות  את ÂÊÂÁ‡Â.יסגרו

בה : זהירים והיו הזאת המנוי בדבר העמידוÈÓÚ‰Â„.החזיקו
ירושלים : מיושבי ·Â¯Ó˘Ó.שומרים ˘È‡ישמור זאת ומלבד לו הקבוע משמרו  זמן בוא  בעת העיר בשערי ישמור איש  כל 

ביתו : נגד אחד  מזהÈÚ‰Â¯.(„)כל  זה  אנשים  רחוקים ועי"ז  וגדולה  אמר ביאור ולתוספת מקום רחבת שהעיר לפי  וזהו ר "ל 
מספר: מתי המה ·ÌÈÂ.כי ÌÈ˙· ÔÈ‡Â:מעולה שמירה  צריך  זה  כל  ובעבור  האויב מפני בהן להסתר רב  בחוזק בנוים  אינם ר "ל 

(‰).È·Ï Ï‡:הדבר אל  לבי  את יחוסן:ÁÈÈ˙‰Ï˘.העיר  ·¯‡˘Â‰.לחקור ÌÈÏÂÚ‰: זרובבל עם בראשונה העולים  Ó‡Âˆ‡של 
.Â· ·Â˙Î:בענין למטה האמורים  הדברים  Â‚Â'.(Â)תוכן ‰Ï‡מדינת בני אלה  ר"ל וכו ' המדינה בני אלה  בה  הכתוב תוכן  וזהו 

וכו': הגולה בשבי שהיו ממה עתה העולים  ממנה:Â·Â˘ÈÂ.א"י הגלה  אשר  לעירו כ "א שבו עתה‰·‡ÌÈ.(Ê)עתה באו אשר
וכו': זרובבל עם  כ"ג:ÚÂ˘È.למקומם יהושע  ‡È˘.הוא ¯ÙÒÓ:'שבמקר ואנשי' איש  כל וכן החשובים  של  המספר  זהו

(Á).˘ÂÚ¯Ù È·: עירם ע"ש  מזכיר מהם ויש המשפח' אב ע"ש  מזכיר מהם ÂÓ‡·.(È‡)יש ˙ÁÙ: במואב ÚÂ˘Èהמושל  È·Ï
.·‡ÂÈÂ:'וכו אלפים היו  מספרם מואב  פחת  מבני שהיו יואב בני ומן ישוע בני מן È˜ÊÁÏ‰.(Î‡)ר"ל ¯Ë‡ È· על סימן נתן

יחזקיה: של  הבנים  עם ר"ל  או יחזקיה מזרע  שהיה לומר  אטר

oeiv zcevn
(‚).ÂÙÈ‚Èהדלת וסגרת כי ד')יסגירו ותגיפון:(מ"ב ת"י
(‰).˘ÁÈÈ˙‰Ïמן הדורות ספר הודעת הוא  יחוס  ענין 

אביהם: ומי המשפחות 
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Êáæ ìL BáBæa òâBpä,Bwøáe,Bòøæ úáëLa,äcpä íãáe åéìâø éîéîa–íéðL ànèî,ãçà ìñBôe;Løt– ©¥©§¤¨§ª§¦§©©§§¥¥©§¨§©©¦¨§©¥§©¦¥¤¨¥¥
ãçà ànèî,ãçà ìñBôe.ãçàå òâBpä ãçàèéñnä;øæòéìà éaøøîBà:àNBpä óà. §©¥¤¨¥¤¨¤¨©¥©§¤¨©¥¦©¦¡¦¤¤¥©©¥

Áákønä úà àNBpä,åéìò àOpäå,Bèéñîäå–ãçà ìñBôe íéðL ànèî;Løt–ãçà ìñBôe ãçà ànèî. ©¥¤©¤§¨§©¦¨¨¨§©§¦§©¥§©¦¥¤¨¥¥§©¥¤¨¥¤¨
äìápä úà àNBpä,äéfä éãk íäa LiL úàhç éî úàå–ãçà ìñBôe íéðL ànèî;Løt–ìñBôe ãçà ànèî ©¥¤©§¥¨§¤¥©¨¤¥¨¤§¥©¨¨§©¥§©¦¥¤¨¥¥§©¥¤¨¥

ãçà. ¤¨
ËøBäè óBò úìápî ìëBàä,äòéìaä úéáa àéäå–ãçà ìñBôe íéðL ànèî.øepzä øéåàì BLàø ñéðëä– ¨¥¦¦§©¨§¦§¥©§¦¨§©¥§©¦¥¤¨¦§¦Ÿ©£¦©©

øBäè,øepzä øBäèå.dòìa Bà dàé÷ä–ãçà ìñBôe ãçà ànèî.äpòìáiL ãò åét CBúa àéäLëe–øBäè. ¨§¨©©¡¦¨§¨¨§©¥¤¨¥¤¨§¤¦§¦©¤¦§¨¤¨¨

f.`yepd s` xne` xfril` iax:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .äèîì èéñîäå äìòîì ïäù ,àùåð ïë íà àìà àîè èéñîä ïéà øîåìë ,øîà÷ àùåðù àåäå
g.akxnd z` `yepd:àîìòá ïåùàø àìà òâåð ïéàå ,òâåðá àìå íéãâá ñåáéë áéúë áëøîä úà àùåðá.dliapd z` `yepdàìá àùåðã ,èéñî åðééä

àîèîå àîìòá ïåùàø àìà åðéàã ,ãçà ìñåôå íéðù àîèî åðéà íéãâá àîèî àìã ïåéë ,àîè àåäù ô"òà ,äìéáðá éîð òâåðå .ìéòì úéùéøôãë ,øåäè èéñî
:ãçà ìñåôå ãçà.diifd ick oda yiy z`hg in:òâîá àì ìáà àùîá íéãâá ïéàîèî

h.drilad ziaa `ide:ãçà ìñåôå íéðù àîèî íéãâá àîèîã ïåéëå ,íéãâá àîèî äòéìáä úéáá àéäù ïîæ ìë.xepzd xie`a ey`x qipkdâ"òà
ïéàîèî ïéà íéãâá íéàîèîä ìëã ,øåðúä àîèéî àì íãàä úîçîã .øåäè éëä åìéôà ,øåðúä øéåàá ìëä ìëåàä ìù äòéìáä úéá íò óåòä úìáð àîéé÷ã

`xephxa yexit
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åéìâø éîéîa ,Bòøæ úáëLa ,Bwøáe ,áæ ìL BáBæa òâBpä– ÇÅÇÀÆÈÀËÀÄÀÇÇÀÀÅÅÇÀÈ
רגליו , במי  או זרעו בשכבת או  ברוקו  או  הזב של בזובו הנוגע אדם

äcpä íãáe,הנידה בדם הנוגע או  –íéðL ànèîאחד שכל – ÀÇÇÄÈÀÇÅÀÇÄ
זמן  כל  כלים או  בגדים מטמא בהם הנוגע ואדם הטומאה, אב מאלו 

עושה  וראשון  לטומאה, ראשון  אותם ועושה מהטומאה, פירש  שלא
בחולין, ãçàשני  ìñBôe;בתרומה שלישי פוסל  ושני  –Løt– ÅÆÈÅÅ

הטומאה, ãçàמן  ànèî והוא לטומאה, ראשון אלא שאינו – ÀÇÅÆÈ
בחולין, שני  ãçàעושה ìñBôe.בתרומה שלישי  פוסל ושני –ãçà ÅÆÈÆÈ

èéñnä ãçàå òâBpä המסיט שאף כלומר  המסיט, ובין  הנוגע בין  – ÇÅÇÀÆÈÇÅÄ
מבואר במפרשים בהם. הנוגע כדין  דינו לעיל  שנימנו מאלו  אחד 

נקטה לא שמשנתנו yipe`,הטעם, `yepלפי הקודמת, המשנה כמו 

מטמאים  שאינם מאחר  היסט, בלא במשא מטמאים אינם אלו  שכל 
מסמא ג);באבן  א , כלים  ר"ש  àNBpä(עיין óà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÇÅ

אליעזר רבי  בא המשנה פשט שלפי  ג), משנה (לעיל בארנו  כבר –
כדין  דינו  מסיטם, שאינו  פי על  אף אותם, הנושא שאף להחמיר ,

בהם אחרונה").הנוגע וב"משנה  ישראל " ב"תפארת  מבואר  אבל(וכן
אליעזר : רבי  בדברי מגיהים yepy`,בגמרא `ede המסיט שאין  כלומר 

למעלה והם למטה שהוא אותם, נושא הוא כן  אם אלא (רמב"ם ;טמא

ברטנורא ).
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àNBpä,הנושא אדם –ákønä úàהמשמש דבר  היינו הזב, של  – ÇÅÆÇÆÀÈ
בו שנאמר ט -י):לרכיבה, טו, afd(ויקרא  eilr akxi xy` akxnd lke"

mze` `yepde ,axrd cr `nhi eizgz didi xy` lka rbepd lke ,`nhi
המרכב) את או המשכב eicba",(את qaki במרכב הכתוב שהבדיל  והרי

אבל בגדים, מטמא הנושאו שדווקא הנושאו, לבין בו הנוגע בין הזב

ומכאן  בגדים, כיבוס בו  נאמר לא שהרי בגדים, מטמא אינו בו הנוגע
הנושאו ,שהנוגע ואילו לטומאה, כראשון אלא דינו  אין  הזב, במרכב

הטומאה, כאב דינו  ממנו, פירש  שלא זמן  כל הסיטו, שלא פי  על  אף

åéìò àOpäå,הזב מרכב על  הנישא אדם או –Bèéñîäå או – ÀÇÄÈÈÈÀÇÀÄ
הזב, מרכב את המסיט ãçàאדם ìñBôe íéðL ànèî זמן כל  – ÀÇÅÀÇÄÅÆÈ

ראשון , שעושה הטומאה, כאב הריהו מסיטו , או עליו  נישא או  שנושאו
בתרומה; שלישי  פוסל ושני  בחולין , שני  עושה מן Løtוראשון – ÅÅ

ãçàהטומאה, ìñBôe ãçà ànèî,לטומאה ראשון  כדין – ÀÇÅÆÈÅÆÈ
בתרומה. שלישי  פוסל  ושני בחולין , שני  äìápäשעושה úà àNBpäÇÅÆÇÀÅÈ

היסט  בלא במשא מטמאה הנבילה שאין שהסיטה, אדם כלומר  –

המפרשים ), רוב ג),(לשיטת (משנה לעיל ששנינו  úàhçכמו éî úàåÀÆÅÇÈ
האדומה, הפרה באפר שנתקדשו  מים היינו חטאת, מי  הנושא או  –

äéfä éãk íäa LiL בהם להטביל כדי  היינו  הזאה, כשיעור  – ÆÅÈÆÀÅÇÈÈ
בו שמזים האזוב גבעולי  d);ראשי  ,ai dxt dpyna x`eank) כתוב שכן

כא): יט , יטמא (במדבר הנדה במי והנוגע בגדיו, יכבס הנדה מי "ומזה
מי בנושא אלא במזה מדבר  הכתוב שאין  חכמים, ודרשו הערב", עד 

נאמר  ולמה dcipd"?חטאת, in dfne" חטאת מי  הנושא שאין ללמדנו ,
חטאת  מי  בין  הכתוב וחילק הזאה; כשיעור בהם יש  כן אם אלא נטמא

אין  שאם הזאה, כדי בהם שאין  חטאת מי  ובין  הזאה כדי  בהם שיש 
מטמא  אינו בהם והנוגע במגע, אלא מטמאים אינם הזאה, כדי  בהם

הז  כדי  בהם יש אם אבל ומשקים, אוכלים אלא הם בגדים הרי אה
משנתנו  שבאה וזהו בגדים; מטמא אותם והנושא במשא, אף מטמאים

d`fd,ללמד , ick mda yiy z`hg in z`e dliapd z` `yepdyànèîÀÇÅ
ãçà ìñBôe íéðL כאב הוא הרי מהטומאה, פירש שלא זמן  כל – ÀÇÄÅÆÈ

שלישי פוסל ושני בחולין , שני עושה וראשון  ראשון , שעושה הטומאה,
הטומאה,Løtבתרומה; מן –ãçà ìñBôe ãçà ànèî כדין – ÅÅÀÇÅÆÈÅÆÈ

ואף  בתרומה. שלישי ופוסל  בחולין, שני  שעושה לטומאה, ראשון 
לטומאה, ראשון  אלא אינו  בה, נוגע בעודו  אפילו בנבילה, הנוגע

אחד. ופוסל אחד  ומטמא

i p y m e i
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בארנו zexdh),כבר  zkqn zligza) במגע לא מטמאה אינה הטהור העוף שנבלת
הבליעה בבית שהיא בשעה באכילתה, אלא במשא dtd),ולא jeza `idyk `le)

כל בליעתו, לבית ממנה כזית כשמגיע הטהור , העוף מנבלת האוכל  שאדם כלומר 
באותה  בהם שנוגע וכלים בגדים ומטמא הטומאה, אב הוא הרי  בלעו , שלא זמן
בשעת  חרס בכלי  או  באדם נגע אם ברם, לטומאה. ראשון אותם ועושה שעה,
ממטמאיו שמשפירש  מטמא, אינו כלים שאר אף שבלע, ולאחר  טימאם. לא בליעתו ,
– הטומאה. מאב אלא טומאה מקבלים כלים ואין לטומאה, ראשון  אלא אינו 

זו. בהלכה עוסקת משנתנו 

äòéìaä úéáa àéäå ,øBäè óBò úìápî ìëBàä בשעה – ÈÅÄÄÀÇÈÀÄÀÅÇÀÄÈ
בלעו, שלא זמן  כל בליעתו , בבית נמצאת ממנה íéðLשכזית ànèîÀÇÅÀÇÄ

שני עושה וראשון  לטומאה, ראשון  שעושה הטומאה, כאב דינו –
ãçàבחולין , ìñBôe.בתרומה שלישי  פוסל  ושני –BLàø ñéðëä ÅÆÈÄÀÄÙ

øepzä øéåàì,חרס של –øepzä øBäèå ,øBäè המפרשים רוב – ÇÂÄÇÇÈÀÈÇÇ
תיבת גורסים xepzd,אלא:"xedhe",אינם xedh המשנה שבאה כלומר

לא  מקום מכל מאווירו , מיטמא חרס שכלי פי על שאף להשמיענו,
כמו  הטהור , העוף נבלת את הבולע מחמת לא כאן , התנור נטמא

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈõøLa òâBpä,òøæ úáëLáe,úî àîèáe,Bøôñ éîéa òøöîáe,äéfä éãk íäa ïéàL úàhç éîáe,ákøîáe äìáðáe ©¥©§¤¤§¦§©¤©¦§¥¥¦§Ÿ̈¦¥¨§§¥©¨¤¥¨¤§¥©¨¨¦§¥¨§¤§¨
–ãçà ìñBôe ãçà ànèî.ä äæììk:úBàîhä úBáà ìkî ãçàa òâBpä ìkäøBzaL–ìñBôe ãçà ànèî §©¥¤¨¥¤¨¤©§¨¨©¥©§¤¨¦¨£©ª§¤©¨§©¥¤¨¥

ãçà,íãàä ïî õeç;Løt–ãçà ìñBôe ãçà ànèî. ¤¨¦¨¨¨¥¥§©¥¤¨¥¤¨
‡Èéø÷ ìòa–õøL òbîk.äcð ìòBáe–úî àîèk,äcð ìòBa epnî øeîçL àlà,áLBîe ákLî ànèî àeäL ©©¤¦§©©¤¤¥¦¨¦§¥¥¤¨¤¨¦¤¥¦¨¤§©¥¦§¨¨

äl÷ äàîè,ïé÷Lîe ïéìëà ànèì. ª§¨©¨§©¥Ÿ¨¦©§¦

:äòéìáä úéáá íãàì àìà äàîåè äì ïéàã ,àîèéî àì óåòä úìáð úîçîå .ñøç éìëå íãà.drlay e` d`iwdäì ïéà ïèáì äãøéùîã .ùøéô åðééä
:äòéìáä úéáá äìéëà ,áéúë ìëàé àìã ,äàîåè äì ïéà åéô êåúì àéäùëå ,äàîåè

iakxnae dliapae.:ãçà ìñåôå ãçà àîèîå ,ïåùàø àìà åðéà ùøéô àìù ô"òà ïäá òâåðä íãà êëìä .òâîá àìå ,íéãâá ïéàîèî ãáìá àùîá éðä ìë
.rbepd lkúòùá åìéôàå ãçà íéìñåôå ãçà íéàîèî ïäá íéòâåðä íéìë ,ãçà ìñåôå íéðù àîèî ïäá òâåðä íãàù ïúåàá åìéôàã .íéìëå íéìëåà ïåâë

:ïòâî.mc`d on uegïäá òâð íàã ïäî ùéã:ìéòì ïøîàã éðä éë ,ãçà ìñåôå íéðù àîèîã àùð åà.yxit,ãçà ìñåôå ãçà àîèî åäìåëá ,íãà åìéôà
:ïåùàø àìà åðéà ùøéôã ïåéëã

`i.uxy rbnk ixw lra:òøæ úáëùá òâåðä äàîåèì äåù åúàîåèå ,äàîåèì ïåùàø éø÷ ìòá êë ,äàîåèì ïåùàø õøùá òâåðù íùë`nhk dcp lreae
.zn:äòáù úàîåè àîèå äàîåèä áà àåäù.ayene akyn `nhn `edyäì÷ äàîåè àì ,áùåîå áëùî àîèî åðéà úî àîè ïëù ìëå åîöò úîå

áéúëã ,äøåîç äàîåè àìå(å"è àø÷éå):úî àîè àìå ,áæä åéìò áùé øùà éìëä ìëå

`xephxa yexit

אינו  בליעתו  בבית בעודה שאפילו למשנתנו , בהקדמה הבאנו  שכבר 
נבלת  מחמת ולא כלים, ושאר בגדים אם  כי  חרס, וכלי  אדם מטמא

אבל הבליעה. בבית אדם אלא מטמאה שאינה עצמה, טהור עוף
שלפנינו: הגירסה לפי  מבאר שלא xedhהרמב"ם זמן כל האדם, –

ונכנסת  נסתרת בהיותה נאמר  לא "כי  בליעתו, לבית ממנה כזית הגיע
בלועה", כמו  תהיה התנור אוויר  בתוך xeומתחבאה pzd xedhe–

נאמר, "ולא התנור , אוויר בתוך וראשו הבליעה, בבית כשהיא ואפילו 
הבליעה, בבית האדם את מטמאה וזאת מאווירו , מיטמא שהתנור  כיון 
הבליעה; בשעת באווירו  שנכנסה לפי  התנור, את תטמא גם שהיא

חרס  וכלי  אדם מטמא אינו  טהור עוף נבלת הבולע כי בארנו , וכבר 
הבליעה". dòìaבשעת Bà dàé÷äשפירש ונמצא הנבילה, את – ÁÄÈÀÈÈ

הטומאה, ãçàמן  ìñBôe ãçà ànèî,לטומאה ראשון  כדין – ÀÇÅÆÈÅÆÈ
בתרומה. שלישי פוסל  ושני  בחולין , שני  CBúaשעושה àéäLëeÀÆÄÀ

äpòìáiL ãò åét,הבליעה לבית שבאה קודם –øBäèשנאמר – ÄÇÆÄÀÈÆÈÈ
טו ):בה יז , לה (ויקרא שאין מכאן , ודרשו  – תאכל" אשר  נפש  "וכל

בא  אלא הבליעה,טומאה בבית היינו הנפש, בבית כשהיא כילתה,
הנפש נהנה א ).שאז  א, טהרות  המשנה לבאור הקדמתנו  (עיין
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הטומאה, מן פירש  שלא פי על  אף בהם, שהנוגע הטומאה, אבות מונה משנתנו
בגדים. מטמא ואינו לטומאה, ראשון  אלא אינו 

õøLa òâBpä,מת –òøæ úáëLáe,זרע שכבת בכעדשה או – ÇÅÇÀÆÆÀÄÀÇÆÇ
úî àîèáe,במת שנטמא במי או  –Bøôñ éîéa òøöîáe שכן – ÄÀÅÅÄÀÙÈÄÅÈÀ

שבעת  ובאותם מצרעתו, שנטהר  לאחר ימים שבעה סופר  המצורע
וכלים  אדם ומטמא טמא, הוא עדיין ספרו ", "ימי  הנקראים הימים,

úàhçבמגע, éîáe,האדומה הפרה באפר  שנתקדשו  במים –ïéàL ÀÅÇÈÆÅ
äéfä éãk íäaראשי בהם להטביל כדי  היינו הזאה, כשיעור  – ÈÆÀÅÇÈÈ

האזוב g);גבעולי  dpyna lirl epx`ay enk) במסכת נישנו אלו כל 
במשא  מטמאים ואינם במגע, וכלים אדם שמטמאים א), (א, כלים

;(my epxe`a oiir)äìáðáe,נבילה מבשר בכזית הנוגע או  –ákøîáe ÄÀÅÈÀÆÀÈ
מטמאים  אלו  שני הזב; במדרס שנטמא לרכיבה, המשמש  בדבר  או  –
מגעם  בין  הבדל  שיש  אלא במשא, ובין במגע בין האדם את אמנם

בשעת  בהם שנוגע וכלים בגדים מטמא אותם הנושא שאדם למשאם,
שפירש קודם אפילו וכלים בגדים מטמא אינו  בהם הנוגע אבל משאם.

וה  הטומאה; אלו ,מן  מכל  באחד שהנוגע ìñBôeרי ãçà ànèîÀÇÅÆÈÅ
ãçàושני בחולין , שני עושה והוא לטומאה, ראשון  אלא שאינו  – ÆÈ

בתרומה. שלישי úBáàעושה ìkî ãçàa òâBpä ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÇÅÇÀÆÈÄÈÂ
äøBzaL úBàîhä,הטומאה אבות מכל  באחד הנוגע דבר כל – ÇËÀÆÇÈ

בהם, הנוגעים ואוכלים כלים ãçàכגון  ìñBôe ãçà ànèî– ÀÇÅÆÈÅÆÈ
שלישי פוסל  ושני  בחולין , שני  ועושה לטומאה, ראשון אלא שאינו 

הטומאה  אבות אותם שאפילו כלל , להשמיע באה משנתנו  בתרומה.
ופוסל שניים מטמא בהם הנוגע שאדם הקודמות, במשניות שנימנו

ופוסלים  אחד  מטמאים אלא אינם בהם הנוגעים ואוכלים כלים אחד ,
מגעם, בשעת ואפילו íãàäאחד, ïî õeç אדם שאם מהם, שיש – ÄÈÈÈ

שנימנו  אלו  ככל אחד, ופוסל  שניים שמטמא נושאם, או בהם נוגע
(ו -ח); אדם,Løtבפרקנו  אפילו הטומאה מן שפירש לאחר אבל – ÅÅ

ãçà ìñBôe ãçà ànèî,לטומאה ראשון אלא אינו  שמשפירש  – ÀÇÅÆÈÅÆÈ
בתרומה. שלישי  פוסל ושני בחולין, שני  עושה וראשון 

על מקשים יש אבל מברטנורא. הרב מפרש וכן הר "ש. לפי הסיפא את בארנו 
מוסב  הכלל " ש"זה משמע אלא כן , משמע המשנה לשון  שאין זה, פירוש
שנימנו הטומאה אבות על  ולא במשנתנו, שנימנו הטומאה אבות אותם על 

מגעם בשעת בגדים שמטמאים aeh").לעיל mei zetqez" ;y"`xd oiir) ואמנם
שכן משנתנו, של  ברישא ששנינו מה על מוסב הכלל " ש"זה מפרש, הרמב"ם
ובמשנתנו אחד, ופוסלים שניים שמטמאים אלו  נימנו הקודמות במשניות
כלל, להוסיף התנא ובא אחד, ופוסלים אחד שמטמאים הטומאה אבות נימנו
אחד, ופוסל  אחד מטמא ברישא, שנימנו הטומאה אבות בכל  הנוגע שאדם

mc`d on uegznd, הטומא אבות אבי ופוסלשהוא שניים מטמא בו והנוגע ה,
אב  נעשה במת שהנוגע לפי  ממנו, שפירש לאחר  בין  מגעו  בשעת בין אחד ,
המטמאים  אלו בין  לעיל נזכר שלא לפי כאן, המת דין  המשנה ונקטה הטומאה.
ופוסל אחד  מטמא "פירש, המשנה: שמסיימת מה ברם, אחד . ופוסלים שניים
הטומאה, אב הוא לעולם במת הנוגע שהרי המת, האדם על מוסב אינו אחד ",
אבות  כל  על  מוסב אלא לעיל, הזכרנו  שכבר כמו  שפירש, לאחר ואפילו

לעיל שנימנו dnly").הטומאות zk`ln" oiir)
לכאורה, קשה הזייה", כדי  בהם שאין  חטאת "ובמי  המשנה: שנקטה מה
מטמא  אותם הנושא דווקא הזייה, כדי בהם שיש חטאת מי אפילו  שהרי
אלא  אינו  בהם, הנוגע אבל ח), (משנה לעיל  ששנינו כמו  אחד, ופוסל שניים
מבואר, במפרשים ברם, בגדים. מטמא אינו  שהרי אחד, ופוסל  אחד  מטמא
שאי אחד, ופוסל שניים מטמא בהם הנוגע אפילו הזייה, כדי  בהם יש שאם

משאם משום בגדים מטמא הלכך  להסיטם. מבלי  במים ליגע (oiirאפשר
.("`ax edil`" ;"aeh mei zetqez"

i y i l y m e i
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éø÷ ìòa,זרע שכבת ממנו  שיצאה מי –õøL òbîk הריהו – ÇÇÆÄÀÇÇÆÆ
לטומאה, ראשון אלא שאינו  בשרץ, כנוגע àîèkטמא ,äcð ìòBáeÅÄÈÄÀÅ

úî,ימים שבעה טומאת וטמא הטומאה, אב שהוא –øeîçL àlà ÅÆÈÆÈ
äcð ìòBa epnî,מת מטמא –áLBîe ákLî ànèî àeäL ÄÆÅÄÈÆÀÇÅÄÀÈÈ

ïé÷Lîe ïéìëà ànèì ,äl÷ äàîè מצעות עשרה שאפילו – ËÀÈÇÈÀÇÅÙÈÄÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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·Èäîeøzä úà íéìñBt elà:ïBLàø ìëà ìëBàä,éðL ìëà ìëBàäå,ïéàîè ïé÷Lî äúBMäå,Baøå BLàø àaäå ¥§¦¤©§¨¨¥Ÿ¤¦§¨¥Ÿ¤¥¦§©¤©§¦§¥¦§©¨Ÿ§ª
ïéáeàL íéîa,GL Baø ìòå BLàø ìò eìôpL øBäèåïéáeàL íéî íébì äL,øôqäå,íéãiäå,íBé ìeáèe,íéìëàäå §©¦§¦§¨¤¨§©Ÿ§©ª§¨ª¦©¦§¦§©¥¤§©¨©¦§§¨Ÿ¨¦

íé÷Lîa eàîèpL íéìkäå. §©¥¦¤¦§§§©§¦
Ì È · Ê ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

ai.dnexzd z` milqet el`:àåä àúééøåàãîã íåé ìåáèî õåç .íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî åäìåëå .ïðáøãîlke` lke`däàîåèì ïåùàø àåäù
:äîåøúá ìñåô éðùù ,åòâîá äîåøúä úà ìñåôå ,äàîåèì éðù åôåâ àäéù åøæâ ,äàîåèì éðù åà.mi`nh miwyn dzeydeäàîåèì éðù ïë íâ äùòð

ïëå .åäì ìéñôå ,åéôá íéàîè íéìëåàäù ãåòá äéîåôá äîåøúã íé÷ùî éãùå íéàîè íéìëåà ìéëàã ïéðîæã ,éðäá ïðáø øåæâã àîòèå .äîåøúä úà ìñåôå
:åäì ìéñôå ,åéôá ïãåòá äéîåôá äîåøúã íéìëåà éãùå ïéàîè ïé÷ùî éúùã ïéðîæ ,éîð.eaexe ey`x `ade:íåéá åá ìáèù øçàì.oiae`y minaåéäù éôì

íéî àìà íéøäèî úåøòîä éî àì øîåì òá÷ íåàùòå åìéçúä ,íéîä ïåçøñ øéáòäì ïéáåàù íéî ë"çà ïäéìò ïéðúåð åéäå íéçåøñ úåøòî éîá íéìáåè
øåîâ øåäè ìò åøæâå åôéñåä ,äãéîòäì åæ äøéæâ íéé÷ì éãëå .íéáåàùá éìáèå äå÷î úøåú éìåèáì åúà àîìã ,äàîåè íäéìò åøæâå åãîò ,íéøäèî íéáåàù

äîåøúä úà ìñåô äéäéù ,ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù åùàø ìò åìôðù:ìåáèéù ãò.xtqdeäìéçúáù éôì .òâîá äîåøúä úà íéìñåô ùãå÷ä éáúë ìë
íéìëåàä ìöà ïééåöîä íéøáëòäù ,àãéñô éãéì íéøôñ åúà à÷ã åæçã ïåéë ,ùãå÷ éàäå ùãå÷ éàä éøîà ,äøåú øôñ ìöà äîåøúã íéìëåà íéòéðöî åéä

:äîåøúä úà ïòâîá íéìñåô åéäéù íéáåúëå íéàéáð äøåú ìò åøæâ ,íéøôñä úà íéãéñôî åéä.mei leahe.åùîù áøòéù ãò äøåúä ïî äîåøúä úà ìñåô
:íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî åðéàåmilke`de.íéìëåàä úà åàîèéå äìéçú úåéäì ,äàîåèì éðùá åàîèðù íé÷ùîä ìò åøæâ íéîëç .íé÷ùîá åàîèðù

`xephxa yexit

המצע  שבין המצעות, כל טמאים למעלה , שוכב והוא זה גב על  זה

כל בהן, נוגע שאינו  המצעות שאר ובין  עליו  שוכב שהוא העליון 
ומשקים אוכלים ומטמא לטומאה, ראשון  הוא מהם ilkאחד oiir)m

;(b לא `, ומושב, משכב מטמא אינו מת, טמא שכן  וכל המת, אבל 
שנאמר: קלה, טומאה ולא חמורה ד ):טומאה טו, akynd(ויקרא lk"

,"afd eilr akyi xy`:ודרשוafd מטמאים מת טמא ולא מת ולא –
ומושב כהנים ).משכב (תורת

בגמרא אבל מברטנורא. הרב מפרש וכן הרמב"ם. לפי משנתנו (migqtבארנו
(a ,fq שמגע שכשם טומאה, לענין ללמד  באה משנתנו של שהרישא מבואר ,

קרי בעל  אף טמא, הריהו  מת, שרץ עליו שנפל  מי  כגון באונס, מטמא שרץ
של הסיפא אבל ומשתה; מאכל רוב מחמת קרי  ראה אם כגון באונס, מיטמא
בתורה, מפורש מהם אחד בכל  שהרי  טומאה, לענין  ללמד  באה לא משנתנו 

שבעה טומאת טמא i`),שהוא ,hi xacna ;ck ,eh `xwie)כאן שמדובר  אלא
דינו אין נידה שבועל  להשמיענו, המשנה ובאה המחנות, מן שילוח לענין
דינו אלא לויה, ומחנה שכינה מחנה מחנות, לשני חוץ המשתלחת כנידה
קרי בעל ברם בלבד . שכינה למחנה חוץ אלא משתלח שאינו מת, כטמא
חוץ  משתלח קרי בעל שכן  מחנות, שילוח לענין שווה דינם אין  בשרץ ונוגע

לויה. במחנה מותר שרץ טמא ואילו מחנות, לשתי
בגמרא אחר  `)ובמקום ,e `nei);טומאה לענין  מדובר  בסיפא שאף מבואר,

מקום  מכל  שבעה, טומאת שטמא מהם אחד  בכל  בתורה שמפורש פי  על ואף
להשמיענו: רוצה שהיא משום מת", כטמא נידה "ובועל המשנה "`l`נקטה

."dcip lrea epnn xEngy
כותב: אחרונה" "משנה uxyובעל  rbnk ixw lra דומה קרי  שבעל  משום –

טו, (ויקרא שנאמר  לזה, זה הוקשו בכתוב ואף מגופו , יוצאת שהטומאה לזב,
דעתנו על עולה והיה זרע", שכבת ממנו תצא ואשר  הזב תורת "זאת לב):
להשמיענו: המשנה צריכה לפיכך  הזב, כמו  הטומאה אב הוא קרי  שבעל  לומר 

,uxyd rbnk ixw lraר אלא בעלשאינו  שהוקש מוצאים, שאנו משום אשון ,
ממנו תצא אשר  איש "או  ד-ה): כב, (ויקרא שנאמר בשרץ, לנוגע גם קרי

בשרץ". יגע אשר  איש "או לו: וסמוך  זרע", znשכבת `nhk dcip lreae–
כמו חמּור  מחנות שילוח ולענין לטומאה, ראשון  אלא אינו  קרי שבעל  משום
להשמיענו, כדי  קרי , בעל  לדין נידה בועל  דין  להסמיך המשנה באה לפיכך הזב,
אב  שהוא קרי, מבעל חמור טומאה שלעניין  להיפך , הוא הדין נידה שבבועל
שכינה  ממחנה אלא משתלח שאינו קרי , מבעל קל  שילוח ולענין  הטומאה,

מת. כטמא בלבד 
קרי בעל  מטעם והלא לויה, במחנה מותר נידה בועל היאך מקשים, יש ברם,
ועדיין לקריו  שטבל  כגון ומתרצים, מחנות? לשתי  חוץ להשתלח הוא צריך 

ביאתו גמר  שלא כגון או  נידה, בועל משום עליו  שבעה jlnl"טומאת dpyn")
.(b ,b ycwnd z`ia 'ld m"anxd lr
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גוריון בן  חזקיה בן חנניה את לבקר חכמים כשעלו שפעם ד ), א, (שבת למדנו כבר 

בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי בית שם ורבו  נימנו בעלייתו,

דברים  שהם מהם, תשעה מונה משנתנו  ב). יג, (שבת בגמרא כמפורט ביום,

לפסול שטומאתו יום, טבול  גם המשנה נקטה עליהם ונוסף התרומה, את הפוסלים
היא. התורה מן  התרומה את

äîeøzä úà íéìñBt elà,חכמים מגזירת לטומאה שניים שהם – ÅÀÄÆÇÀÈ
במגעם: התרומה את ïBLàøופוסלים ìëà ìëBàäמאכל האוכל  – ÈÅÙÆÄ

לטומאה, ראשון  éðLשהוא ìëà ìëBàäå שהוא מאכל  האוכל  או  – ÀÈÅÙÆÅÄ
לטומאה, ïéàîèשני ïé÷Lî äúBMäå עליו גזרו מאלו אחד כל – ÀÇÆÇÀÄÀÅÄ

הגזירה, וטעם במגעו ; התרומה את ופוסל  לטומאה, שני  גופו  שיהא
המשקים או האוכלים בעוד  תרומה כהן  יאכל בפיו שמא הטמאים

טמאה; תרומה אוכל ונמצא אותה, íéîaויפסול Baøå BLàø àaäåÀÇÈÙÀËÀÇÄ
ïéáeàL,ביום בו  מטומאתו  שטבל לאחר  –ìò eìôpL øBäèå ÀÄÀÈÆÈÀÇ

GL Baø ìòå BLàøïéáeàL íéî íébì äL גזרו אלו  שאף – ÙÀÇËÀÈËÄÇÄÀÄ
מערות  במי  טובלים שהיו  לפי  במגעם, תרומה פוסלים שיהו  עליהם

להעביר כדי  שאובים, מים הטבילה לאחר עליהם נותנים והיו סרוחים,
המערות  מי  לא לומר : והתחילו  קבע שעשאום וכיון  המים, סרחון מהן

טומאה, עליהם וגזרו עמדו מטהרים, השאובים המים אלא מטהרים
ולחזק  לקיים וכדי  בשאובים. ולטבול מקוה תורת לבטל יבואו שלא

ועל ראשו  על שנפלו גמור טהור על  אפילו  וגזרו  הוסיפו  זו, גזירה
שיטבול ; עד התרומה את פוסל שיהא שאובים, מים לוגים שלושה רובו

øôqäå אוכלים להצניע היו נוהגים שכן הקודש, מכתבי  שהוא – ÀÇÅÆ
העכברים  והיו  קודש , ששניהם באמרם תורה, ספרי אצל  תרומה של
שיהו  גזרו , הלכך  הספרים, את מפסידים האוכלים אצל המצויים

במגעם; התרומה את פוסלים הקודש  כתבי של –íéãiäåהספרים ÀÇÈÇÄ
שהידים  לפי  במגען , התרומה את פוסלות שיהו ידים סתם על שגזרו 

ואין  שנטמאו  גם ואפשר מזוהמים, במקומות ונוגעות הן עסקניות
כך; על יודע íBéהאדם ìeáèe העריב לא ועדיין שטבל  טמא – À

שנאמר  התורה, מן במגעו  התרומה את פוסל  ז ):שמשו, כב, (ויקרא 

התרומה מן היינו הקדשים", מן  יאכל ואחר וטהר, השמש  (גמרא "ובא

ב); עד, נאמריבמות לב):וכן  יא , הערב (ויקרא עד  וטמא יובא "במים
שיעריב  עד  לתרומה הוא טמא טבילתו  לאחר  שאף כלומר וטהר",

א );שמשו עה, שם íé÷Lîa(גמרא eàîèpL íéìkäå íéìëàäåÀÈÙÈÄÀÇÅÄÆÄÀÀÀÇÀÄ
מחמת  המשקים נטמאו  ואפילו  טמאים, במשקים שנטמאו  אוכלים –

התרומה  את הפוסלים הדברים שכל נטילה, קודם בהם שנגעו ידים סתם
משקים  משום גזירה לטומאה, ראשון  להיות המשקים את מטמאים

שהמשקים  ומכאן התורה, מן לטומאה ראשונים שהם משרץ, שנטמאו
והאוכלים  לטומאה, ראשונים הם ידים סתם מחמת אפילו  שנטמאו

שנטמאו  כלים וכן התרומה; את פוסלים הללו במשקים שנטמאו

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈõøLa òâBpä,òøæ úáëLáe,úî àîèáe,Bøôñ éîéa òøöîáe,äéfä éãk íäa ïéàL úàhç éîáe,ákøîáe äìáðáe ©¥©§¤¤§¦§©¤©¦§¥¥¦§Ÿ̈¦¥¨§§¥©¨¤¥¨¤§¥©¨¨¦§¥¨§¤§¨
–ãçà ìñBôe ãçà ànèî.ä äæììk:úBàîhä úBáà ìkî ãçàa òâBpä ìkäøBzaL–ìñBôe ãçà ànèî §©¥¤¨¥¤¨¤©§¨¨©¥©§¤¨¦¨£©ª§¤©¨§©¥¤¨¥

ãçà,íãàä ïî õeç;Løt–ãçà ìñBôe ãçà ànèî. ¤¨¦¨¨¨¥¥§©¥¤¨¥¤¨
‡Èéø÷ ìòa–õøL òbîk.äcð ìòBáe–úî àîèk,äcð ìòBa epnî øeîçL àlà,áLBîe ákLî ànèî àeäL ©©¤¦§©©¤¤¥¦¨¦§¥¥¤¨¤¨¦¤¥¦¨¤§©¥¦§¨¨

äl÷ äàîè,ïé÷Lîe ïéìëà ànèì. ª§¨©¨§©¥Ÿ¨¦©§¦

:äòéìáä úéáá íãàì àìà äàîåè äì ïéàã ,àîèéî àì óåòä úìáð úîçîå .ñøç éìëå íãà.drlay e` d`iwdäì ïéà ïèáì äãøéùîã .ùøéô åðééä
:äòéìáä úéáá äìéëà ,áéúë ìëàé àìã ,äàîåè äì ïéà åéô êåúì àéäùëå ,äàîåè

iakxnae dliapae.:ãçà ìñåôå ãçà àîèîå ,ïåùàø àìà åðéà ùøéô àìù ô"òà ïäá òâåðä íãà êëìä .òâîá àìå ,íéãâá ïéàîèî ãáìá àùîá éðä ìë
.rbepd lkúòùá åìéôàå ãçà íéìñåôå ãçà íéàîèî ïäá íéòâåðä íéìë ,ãçà ìñåôå íéðù àîèî ïäá òâåðä íãàù ïúåàá åìéôàã .íéìëå íéìëåà ïåâë

:ïòâî.mc`d on uegïäá òâð íàã ïäî ùéã:ìéòì ïøîàã éðä éë ,ãçà ìñåôå íéðù àîèîã àùð åà.yxit,ãçà ìñåôå ãçà àîèî åäìåëá ,íãà åìéôà
:ïåùàø àìà åðéà ùøéôã ïåéëã

`i.uxy rbnk ixw lra:òøæ úáëùá òâåðä äàîåèì äåù åúàîåèå ,äàîåèì ïåùàø éø÷ ìòá êë ,äàîåèì ïåùàø õøùá òâåðù íùë`nhk dcp lreae
.zn:äòáù úàîåè àîèå äàîåèä áà àåäù.ayene akyn `nhn `edyäì÷ äàîåè àì ,áùåîå áëùî àîèî åðéà úî àîè ïëù ìëå åîöò úîå

áéúëã ,äøåîç äàîåè àìå(å"è àø÷éå):úî àîè àìå ,áæä åéìò áùé øùà éìëä ìëå

`xephxa yexit

אינו  בליעתו  בבית בעודה שאפילו למשנתנו , בהקדמה הבאנו  שכבר 
נבלת  מחמת ולא כלים, ושאר בגדים אם  כי  חרס, וכלי  אדם מטמא

אבל הבליעה. בבית אדם אלא מטמאה שאינה עצמה, טהור עוף
שלפנינו: הגירסה לפי  מבאר שלא xedhהרמב"ם זמן כל האדם, –

ונכנסת  נסתרת בהיותה נאמר  לא "כי  בליעתו, לבית ממנה כזית הגיע
בלועה", כמו  תהיה התנור אוויר  בתוך xeומתחבאה pzd xedhe–

נאמר, "ולא התנור , אוויר בתוך וראשו הבליעה, בבית כשהיא ואפילו 
הבליעה, בבית האדם את מטמאה וזאת מאווירו , מיטמא שהתנור  כיון 
הבליעה; בשעת באווירו  שנכנסה לפי  התנור, את תטמא גם שהיא

חרס  וכלי  אדם מטמא אינו  טהור עוף נבלת הבולע כי בארנו , וכבר 
הבליעה". dòìaבשעת Bà dàé÷äשפירש ונמצא הנבילה, את – ÁÄÈÀÈÈ

הטומאה, ãçàמן  ìñBôe ãçà ànèî,לטומאה ראשון  כדין – ÀÇÅÆÈÅÆÈ
בתרומה. שלישי פוסל  ושני  בחולין , שני  CBúaשעושה àéäLëeÀÆÄÀ

äpòìáiL ãò åét,הבליעה לבית שבאה קודם –øBäèשנאמר – ÄÇÆÄÀÈÆÈÈ
טו ):בה יז , לה (ויקרא שאין מכאן , ודרשו  – תאכל" אשר  נפש  "וכל

בא  אלא הבליעה,טומאה בבית היינו הנפש, בבית כשהיא כילתה,
הנפש נהנה א ).שאז  א, טהרות  המשנה לבאור הקדמתנו  (עיין

י ה נ ש מ ר ו א ב

הטומאה, מן פירש  שלא פי על  אף בהם, שהנוגע הטומאה, אבות מונה משנתנו
בגדים. מטמא ואינו לטומאה, ראשון  אלא אינו 

õøLa òâBpä,מת –òøæ úáëLáe,זרע שכבת בכעדשה או – ÇÅÇÀÆÆÀÄÀÇÆÇ
úî àîèáe,במת שנטמא במי או  –Bøôñ éîéa òøöîáe שכן – ÄÀÅÅÄÀÙÈÄÅÈÀ

שבעת  ובאותם מצרעתו, שנטהר  לאחר ימים שבעה סופר  המצורע
וכלים  אדם ומטמא טמא, הוא עדיין ספרו ", "ימי  הנקראים הימים,

úàhçבמגע, éîáe,האדומה הפרה באפר  שנתקדשו  במים –ïéàL ÀÅÇÈÆÅ
äéfä éãk íäaראשי בהם להטביל כדי  היינו הזאה, כשיעור  – ÈÆÀÅÇÈÈ

האזוב g);גבעולי  dpyna lirl epx`ay enk) במסכת נישנו אלו כל 
במשא  מטמאים ואינם במגע, וכלים אדם שמטמאים א), (א, כלים

;(my epxe`a oiir)äìáðáe,נבילה מבשר בכזית הנוגע או  –ákøîáe ÄÀÅÈÀÆÀÈ
מטמאים  אלו  שני הזב; במדרס שנטמא לרכיבה, המשמש  בדבר  או  –
מגעם  בין  הבדל  שיש  אלא במשא, ובין במגע בין האדם את אמנם

בשעת  בהם שנוגע וכלים בגדים מטמא אותם הנושא שאדם למשאם,
שפירש קודם אפילו וכלים בגדים מטמא אינו  בהם הנוגע אבל משאם.

וה  הטומאה; אלו ,מן  מכל  באחד שהנוגע ìñBôeרי ãçà ànèîÀÇÅÆÈÅ
ãçàושני בחולין , שני עושה והוא לטומאה, ראשון  אלא שאינו  – ÆÈ

בתרומה. שלישי úBáàעושה ìkî ãçàa òâBpä ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÇÅÇÀÆÈÄÈÂ
äøBzaL úBàîhä,הטומאה אבות מכל  באחד הנוגע דבר כל – ÇËÀÆÇÈ

בהם, הנוגעים ואוכלים כלים ãçàכגון  ìñBôe ãçà ànèî– ÀÇÅÆÈÅÆÈ
שלישי פוסל  ושני  בחולין , שני  ועושה לטומאה, ראשון אלא שאינו 

הטומאה  אבות אותם שאפילו כלל , להשמיע באה משנתנו  בתרומה.
ופוסל שניים מטמא בהם הנוגע שאדם הקודמות, במשניות שנימנו

ופוסלים  אחד  מטמאים אלא אינם בהם הנוגעים ואוכלים כלים אחד ,
מגעם, בשעת ואפילו íãàäאחד, ïî õeç אדם שאם מהם, שיש – ÄÈÈÈ

שנימנו  אלו  ככל אחד, ופוסל  שניים שמטמא נושאם, או בהם נוגע
(ו -ח); אדם,Løtבפרקנו  אפילו הטומאה מן שפירש לאחר אבל – ÅÅ

ãçà ìñBôe ãçà ànèî,לטומאה ראשון אלא אינו  שמשפירש  – ÀÇÅÆÈÅÆÈ
בתרומה. שלישי  פוסל ושני בחולין, שני  עושה וראשון 

על מקשים יש אבל מברטנורא. הרב מפרש וכן הר "ש. לפי הסיפא את בארנו 
מוסב  הכלל " ש"זה משמע אלא כן , משמע המשנה לשון  שאין זה, פירוש
שנימנו הטומאה אבות על  ולא במשנתנו, שנימנו הטומאה אבות אותם על 

מגעם בשעת בגדים שמטמאים aeh").לעיל mei zetqez" ;y"`xd oiir) ואמנם
שכן משנתנו, של  ברישא ששנינו מה על מוסב הכלל " ש"זה מפרש, הרמב"ם
ובמשנתנו אחד, ופוסלים שניים שמטמאים אלו  נימנו הקודמות במשניות
כלל, להוסיף התנא ובא אחד, ופוסלים אחד שמטמאים הטומאה אבות נימנו
אחד, ופוסל  אחד מטמא ברישא, שנימנו הטומאה אבות בכל  הנוגע שאדם

mc`d on uegznd, הטומא אבות אבי ופוסלשהוא שניים מטמא בו והנוגע ה,
אב  נעשה במת שהנוגע לפי  ממנו, שפירש לאחר  בין  מגעו  בשעת בין אחד ,
המטמאים  אלו בין  לעיל נזכר שלא לפי כאן, המת דין  המשנה ונקטה הטומאה.
ופוסל אחד  מטמא "פירש, המשנה: שמסיימת מה ברם, אחד . ופוסלים שניים
הטומאה, אב הוא לעולם במת הנוגע שהרי המת, האדם על מוסב אינו אחד ",
אבות  כל  על  מוסב אלא לעיל, הזכרנו  שכבר כמו  שפירש, לאחר ואפילו

לעיל שנימנו dnly").הטומאות zk`ln" oiir)
לכאורה, קשה הזייה", כדי  בהם שאין  חטאת "ובמי  המשנה: שנקטה מה
מטמא  אותם הנושא דווקא הזייה, כדי בהם שיש חטאת מי אפילו  שהרי
אלא  אינו  בהם, הנוגע אבל ח), (משנה לעיל  ששנינו כמו  אחד, ופוסל שניים
מבואר, במפרשים ברם, בגדים. מטמא אינו  שהרי אחד, ופוסל  אחד  מטמא
שאי אחד, ופוסל שניים מטמא בהם הנוגע אפילו הזייה, כדי  בהם יש שאם

משאם משום בגדים מטמא הלכך  להסיטם. מבלי  במים ליגע (oiirאפשר
.("`ax edil`" ;"aeh mei zetqez"

i y i l y m e i
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éø÷ ìòa,זרע שכבת ממנו  שיצאה מי –õøL òbîk הריהו – ÇÇÆÄÀÇÇÆÆ
לטומאה, ראשון אלא שאינו  בשרץ, כנוגע àîèkטמא ,äcð ìòBáeÅÄÈÄÀÅ

úî,ימים שבעה טומאת וטמא הטומאה, אב שהוא –øeîçL àlà ÅÆÈÆÈ
äcð ìòBa epnî,מת מטמא –áLBîe ákLî ànèî àeäL ÄÆÅÄÈÆÀÇÅÄÀÈÈ

ïé÷Lîe ïéìëà ànèì ,äl÷ äàîè מצעות עשרה שאפילו – ËÀÈÇÈÀÇÅÙÈÄÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

ai dpyn iying wxt miaf zkqn

·Èäîeøzä úà íéìñBt elà:ïBLàø ìëà ìëBàä,éðL ìëà ìëBàäå,ïéàîè ïé÷Lî äúBMäå,Baøå BLàø àaäå ¥§¦¤©§¨¨¥Ÿ¤¦§¨¥Ÿ¤¥¦§©¤©§¦§¥¦§©¨Ÿ§ª
ïéáeàL íéîa,GL Baø ìòå BLàø ìò eìôpL øBäèåïéáeàL íéî íébì äL,øôqäå,íéãiäå,íBé ìeáèe,íéìëàäå §©¦§¦§¨¤¨§©Ÿ§©ª§¨ª¦©¦§¦§©¥¤§©¨©¦§§¨Ÿ¨¦

íé÷Lîa eàîèpL íéìkäå. §©¥¦¤¦§§§©§¦
Ì È · Ê ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

ai.dnexzd z` milqet el`:àåä àúééøåàãîã íåé ìåáèî õåç .íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî åäìåëå .ïðáøãîlke` lke`däàîåèì ïåùàø àåäù
:äîåøúá ìñåô éðùù ,åòâîá äîåøúä úà ìñåôå ,äàîåèì éðù åôåâ àäéù åøæâ ,äàîåèì éðù åà.mi`nh miwyn dzeydeäàîåèì éðù ïë íâ äùòð

ïëå .åäì ìéñôå ,åéôá íéàîè íéìëåàäù ãåòá äéîåôá äîåøúã íé÷ùî éãùå íéàîè íéìëåà ìéëàã ïéðîæã ,éðäá ïðáø øåæâã àîòèå .äîåøúä úà ìñåôå
:åäì ìéñôå ,åéôá ïãåòá äéîåôá äîåøúã íéìëåà éãùå ïéàîè ïé÷ùî éúùã ïéðîæ ,éîð.eaexe ey`x `ade:íåéá åá ìáèù øçàì.oiae`y minaåéäù éôì

íéî àìà íéøäèî úåøòîä éî àì øîåì òá÷ íåàùòå åìéçúä ,íéîä ïåçøñ øéáòäì ïéáåàù íéî ë"çà ïäéìò ïéðúåð åéäå íéçåøñ úåøòî éîá íéìáåè
øåîâ øåäè ìò åøæâå åôéñåä ,äãéîòäì åæ äøéæâ íéé÷ì éãëå .íéáåàùá éìáèå äå÷î úøåú éìåèáì åúà àîìã ,äàîåè íäéìò åøæâå åãîò ,íéøäèî íéáåàù

äîåøúä úà ìñåô äéäéù ,ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù åùàø ìò åìôðù:ìåáèéù ãò.xtqdeäìéçúáù éôì .òâîá äîåøúä úà íéìñåô ùãå÷ä éáúë ìë
íéìëåàä ìöà ïééåöîä íéøáëòäù ,àãéñô éãéì íéøôñ åúà à÷ã åæçã ïåéë ,ùãå÷ éàäå ùãå÷ éàä éøîà ,äøåú øôñ ìöà äîåøúã íéìëåà íéòéðöî åéä

:äîåøúä úà ïòâîá íéìñåô åéäéù íéáåúëå íéàéáð äøåú ìò åøæâ ,íéøôñä úà íéãéñôî åéä.mei leahe.åùîù áøòéù ãò äøåúä ïî äîåøúä úà ìñåô
:íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî åðéàåmilke`de.íéìëåàä úà åàîèéå äìéçú úåéäì ,äàîåèì éðùá åàîèðù íé÷ùîä ìò åøæâ íéîëç .íé÷ùîá åàîèðù

`xephxa yexit

המצע  שבין המצעות, כל טמאים למעלה , שוכב והוא זה גב על  זה

כל בהן, נוגע שאינו  המצעות שאר ובין  עליו  שוכב שהוא העליון 
ומשקים אוכלים ומטמא לטומאה, ראשון  הוא מהם ilkאחד oiir)m

;(b לא `, ומושב, משכב מטמא אינו מת, טמא שכן  וכל המת, אבל 
שנאמר: קלה, טומאה ולא חמורה ד ):טומאה טו, akynd(ויקרא lk"

,"afd eilr akyi xy`:ודרשוafd מטמאים מת טמא ולא מת ולא –
ומושב כהנים ).משכב (תורת

בגמרא אבל מברטנורא. הרב מפרש וכן הרמב"ם. לפי משנתנו (migqtבארנו
(a ,fq שמגע שכשם טומאה, לענין ללמד  באה משנתנו של שהרישא מבואר ,

קרי בעל  אף טמא, הריהו  מת, שרץ עליו שנפל  מי  כגון באונס, מטמא שרץ
של הסיפא אבל ומשתה; מאכל רוב מחמת קרי  ראה אם כגון באונס, מיטמא
בתורה, מפורש מהם אחד בכל  שהרי  טומאה, לענין  ללמד  באה לא משנתנו 

שבעה טומאת טמא i`),שהוא ,hi xacna ;ck ,eh `xwie)כאן שמדובר  אלא
דינו אין נידה שבועל  להשמיענו, המשנה ובאה המחנות, מן שילוח לענין
דינו אלא לויה, ומחנה שכינה מחנה מחנות, לשני חוץ המשתלחת כנידה
קרי בעל ברם בלבד . שכינה למחנה חוץ אלא משתלח שאינו מת, כטמא
חוץ  משתלח קרי בעל שכן  מחנות, שילוח לענין שווה דינם אין  בשרץ ונוגע

לויה. במחנה מותר שרץ טמא ואילו מחנות, לשתי
בגמרא אחר  `)ובמקום ,e `nei);טומאה לענין  מדובר  בסיפא שאף מבואר,

מקום  מכל  שבעה, טומאת שטמא מהם אחד  בכל  בתורה שמפורש פי  על ואף
להשמיענו: רוצה שהיא משום מת", כטמא נידה "ובועל המשנה "`l`נקטה

."dcip lrea epnn xEngy
כותב: אחרונה" "משנה uxyובעל  rbnk ixw lra דומה קרי  שבעל  משום –

טו, (ויקרא שנאמר  לזה, זה הוקשו בכתוב ואף מגופו , יוצאת שהטומאה לזב,
דעתנו על עולה והיה זרע", שכבת ממנו תצא ואשר  הזב תורת "זאת לב):
להשמיענו: המשנה צריכה לפיכך  הזב, כמו  הטומאה אב הוא קרי  שבעל  לומר 

,uxyd rbnk ixw lraר אלא בעלשאינו  שהוקש מוצאים, שאנו משום אשון ,
ממנו תצא אשר  איש "או  ד-ה): כב, (ויקרא שנאמר בשרץ, לנוגע גם קרי

בשרץ". יגע אשר  איש "או לו: וסמוך  זרע", znשכבת `nhk dcip lreae–
כמו חמּור  מחנות שילוח ולענין לטומאה, ראשון  אלא אינו  קרי שבעל  משום
להשמיענו, כדי  קרי , בעל  לדין נידה בועל  דין  להסמיך המשנה באה לפיכך הזב,
אב  שהוא קרי, מבעל חמור טומאה שלעניין  להיפך , הוא הדין נידה שבבועל
שכינה  ממחנה אלא משתלח שאינו קרי , מבעל קל  שילוח ולענין  הטומאה,

מת. כטמא בלבד 
קרי בעל  מטעם והלא לויה, במחנה מותר נידה בועל היאך מקשים, יש ברם,
ועדיין לקריו  שטבל  כגון ומתרצים, מחנות? לשתי  חוץ להשתלח הוא צריך 

ביאתו גמר  שלא כגון או  נידה, בועל משום עליו  שבעה jlnl"טומאת dpyn")
.(b ,b ycwnd z`ia 'ld m"anxd lr
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גוריון בן  חזקיה בן חנניה את לבקר חכמים כשעלו שפעם ד ), א, (שבת למדנו כבר 

בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי בית שם ורבו  נימנו בעלייתו,

דברים  שהם מהם, תשעה מונה משנתנו  ב). יג, (שבת בגמרא כמפורט ביום,

לפסול שטומאתו יום, טבול  גם המשנה נקטה עליהם ונוסף התרומה, את הפוסלים
היא. התורה מן  התרומה את

äîeøzä úà íéìñBt elà,חכמים מגזירת לטומאה שניים שהם – ÅÀÄÆÇÀÈ
במגעם: התרומה את ïBLàøופוסלים ìëà ìëBàäמאכל האוכל  – ÈÅÙÆÄ

לטומאה, ראשון  éðLשהוא ìëà ìëBàäå שהוא מאכל  האוכל  או  – ÀÈÅÙÆÅÄ
לטומאה, ïéàîèשני ïé÷Lî äúBMäå עליו גזרו מאלו אחד כל – ÀÇÆÇÀÄÀÅÄ

הגזירה, וטעם במגעו ; התרומה את ופוסל  לטומאה, שני  גופו  שיהא
המשקים או האוכלים בעוד  תרומה כהן  יאכל בפיו שמא הטמאים

טמאה; תרומה אוכל ונמצא אותה, íéîaויפסול Baøå BLàø àaäåÀÇÈÙÀËÀÇÄ
ïéáeàL,ביום בו  מטומאתו  שטבל לאחר  –ìò eìôpL øBäèå ÀÄÀÈÆÈÀÇ

GL Baø ìòå BLàøïéáeàL íéî íébì äL גזרו אלו  שאף – ÙÀÇËÀÈËÄÇÄÀÄ
מערות  במי  טובלים שהיו  לפי  במגעם, תרומה פוסלים שיהו  עליהם

להעביר כדי  שאובים, מים הטבילה לאחר עליהם נותנים והיו סרוחים,
המערות  מי  לא לומר : והתחילו  קבע שעשאום וכיון  המים, סרחון מהן

טומאה, עליהם וגזרו עמדו מטהרים, השאובים המים אלא מטהרים
ולחזק  לקיים וכדי  בשאובים. ולטבול מקוה תורת לבטל יבואו שלא

ועל ראשו  על שנפלו גמור טהור על  אפילו  וגזרו  הוסיפו  זו, גזירה
שיטבול ; עד התרומה את פוסל שיהא שאובים, מים לוגים שלושה רובו

øôqäå אוכלים להצניע היו נוהגים שכן הקודש, מכתבי  שהוא – ÀÇÅÆ
העכברים  והיו  קודש , ששניהם באמרם תורה, ספרי אצל  תרומה של
שיהו  גזרו , הלכך  הספרים, את מפסידים האוכלים אצל המצויים

במגעם; התרומה את פוסלים הקודש  כתבי של –íéãiäåהספרים ÀÇÈÇÄ
שהידים  לפי  במגען , התרומה את פוסלות שיהו ידים סתם על שגזרו 

ואין  שנטמאו  גם ואפשר מזוהמים, במקומות ונוגעות הן עסקניות
כך; על יודע íBéהאדם ìeáèe העריב לא ועדיין שטבל  טמא – À

שנאמר  התורה, מן במגעו  התרומה את פוסל  ז ):שמשו, כב, (ויקרא 

התרומה מן היינו הקדשים", מן  יאכל ואחר וטהר, השמש  (גמרא "ובא

ב); עד, נאמריבמות לב):וכן  יא , הערב (ויקרא עד  וטמא יובא "במים
שיעריב  עד  לתרומה הוא טמא טבילתו  לאחר  שאף כלומר וטהר",

א );שמשו עה, שם íé÷Lîa(גמרא eàîèpL íéìkäå íéìëàäåÀÈÙÈÄÀÇÅÄÆÄÀÀÀÇÀÄ
מחמת  המשקים נטמאו  ואפילו  טמאים, במשקים שנטמאו  אוכלים –

התרומה  את הפוסלים הדברים שכל נטילה, קודם בהם שנגעו ידים סתם
משקים  משום גזירה לטומאה, ראשון  להיות המשקים את מטמאים

שהמשקים  ומכאן התורה, מן לטומאה ראשונים שהם משרץ, שנטמאו
והאוכלים  לטומאה, ראשונים הם ידים סתם מחמת אפילו  שנטמאו

שנטמאו  כלים וכן התרומה; את פוסלים הללו במשקים שנטמאו
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‡Léøôäì úðî ìò úBlç ñpëîä,eëLðå–éànL úéaíéøîBà:íBé ìeáèa øeaç;ìlä úéáeíéøîBà:Bðéà ©§©¥©©§¨§©§¦§¨¨¥©©§¦¦¦§¥¦¥§¦¥
øeaç.Bæa Bæ úBëLBð úBöø÷î,úBøkëåBæa Bæ úBëLBð,øepza eîø÷ àHL ãò äèéîç éab ìò äèéîç äôBàä, ¦¦§¨§¨§¦¨§¨¨¤£¦¨©©¥£¦¨©¤¨§©©

úìçìçîä íéî ìL úéìB÷å,äðBLàø ìBt ìL ïéñéøb úçéúøe,Lãç ïéé úçéúøe–äãeäé éaøøîBà:æøà ìL óà §¦¤©¦©§ª§¤¤§¦©§¦¦¤¦¨§¦©©¦¨¨©¦§¨¥©¤Ÿ¤
–éànL úéaíéøîBà:íBé ìeáèa øeaç;ìlä úéaíéøîBà:øeaç Bðéà.úBàîhä ìk øàLa íéãBîe,úBl÷ ïéa ¥©©§¦¦¦§¥¦¥§¦¥¦¦¦§¨¨©ª§¥©

úBøeîç ïéa. ¥£

,õøù úîçî íéàáä íéìëåà íåùî äøéæâ äìéçú úåéäì éîð íéìëåàä ìò åøæâ àì äîìå .àúééøåàãî äìéçú íäù õøù úîçî ïéàáä ïé÷ùî íåùî äøéæâ
ïúàîåèå ,ïå÷éúå øùëä ïéëéøö ïéàå äàîåè ìá÷ì íéìåìò ïä ïé÷ùîä ìáà ,íéî úàéá éãé ìò àìà äàîåè íéìá÷î ïéàå ,øùëä ïéëéøö ïä íéìëåàäù éôì

:äéåöî øúåé.oiwyna e`nhpy milke,äàîåèä áàî àìà äàîåè ïéìá÷î íéìëå íãà ïéàã ,íéìë ïéàîèî ïéà õøùá ïé÷ùîä åàîèð åìéôà àúééøåàãîã
äàîåèä áà ïäù ,ïäéìâø éîéîå ï÷åø ïåâë ,äáæå áæã ä÷ùî íåùî äøéæâ ,íéìë åàîèéù ,úåéðù íäù íéãé úîçî åàîèðù ïé÷ùî ìò åìéôà åøæâ ïðáøå

:àúééøåàãî íéìë ïéàîèîå

ÌÂÈ ÏÂ·Ë ˙ÎÒÓ

``.zelg qpknd:åæî åæ ïãéøôäì äìéçúî äéä åúòãå ,åæá åæ å÷áãðù ãò åæ ìò åæ äáøä íäî ïúðå ,äñéòä ïî ïéùéøôîù.ekypeãò êë ìë å÷áãðù
:äúøáç íò äìåòå ïäî úçàî úö÷î ùìúðù øîåìë ,åæî åæ úåëùåð ïãéøôäì àáùëù.mei leaha xeaig mixne` i`ny ziaúçàá íåé ìåáè òâð íàå

:äì ùé äîåøú ïéã äìçå ,äîåøúá ìñåô íåé ìåáèã .ãçà óåâ ïä åìéàë ïìåë åìñôð ,ïäî,xeaig epi` mixne` lld ziaeäúåàå .ïãéøôäì åúòãã ïåéë
:úåøåäè øàùäå äìåñô íåé ìåáèä äá òâðù.zevxwnàá àá ïåôöî õø÷ ïåùì .úåöø÷î úåéåø÷ ,úåìåãâä úåñéòî åùìúðå åëúçðù úåñéò ìù úåëéúç

(å"î äéîøé)àì øåáéç ïðéà ììä úéáì úåìçã íåùî ,åäééãäá úåìç áéùç àìã àäå .éîéé÷ àôéñã ììä úéáå éàîù úéáã àúâåìôà .àëä áéùçã éðä ìëå .
:àôéñ éðú÷ãë ,åãåî úåàîåè øàùá ìáà ,éâéìô íåé ìåáèá à÷åã éðä ìáà ,úåàîåè øàùá àìå íåé ìåáèá.dhing:ä÷ã äâåò.xepza enxw `ly cr

:íãéøôäì ãéúò éàãå êëìä ,ïé÷áåãî ïçéðî íà úãñôð ïúøåö éøä ,äñéò ïäùë å÷áãðù ïåéëã.min ly zilewe.äîù úéìå÷ ,íéîá äìåòù äçéúøäå óö÷ä
:íéîä åìñôð àìå øåáéç éåä àì ììä úéáì ,äçéúø äúåàá íåé ìåáè òâð íàå.zlglegnúòâåð äðéàå äéúçúî äìåìç äçéúøäùë:äéúåö÷á àìà íéîá

.dpey`xd:ïéñéøâä ìò ú÷áãåî äðéà ïéñéøâ ìù äðåùàø äçéúøù.fxe` ly dgizxa s` xne` dcedi 'xøåáéç éåä éà ììä úéáå éàîù úéá éâéìô éîð
:æøåàá òâð åìéàë äçéúøá òâð éàå ,íåé ìåáèìmiceneììä úéá.ze`nehd lk x`ya:øåáéç éåäã.zexeng oia zelw oiaúåøåîç ,äàîåèì ïåùàø úåì÷

:ùîù áøòä àìà øñç åðéàå åúàîåèî äìò øáëù éôì ,éâéìô íåé ìåáèá à÷åãå .äàîåèä áà
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שרץ מחמת שנטמאו  במשקים כגון טמאים, יד,במשקים שבת  (גמרא 

רמב"ם ), התורה ב; מן לטומאה, ראשון  שהם שהמשקים פי  על שאף
מאב  אלא טומאה מקבלים וכלים אדם שאין  כלים, מטמאים אינם

שניים  להיות כלים, שיטמאו  עליהם גזרו חכמים אבל  הטומאה,
רגליו , ומי וזובו רוקו היינו זב, של משקים משום גזירה לטומאה,

שנטמאו  שהכלים ומכאן  התורה, מן  כלים ומטמאים הטומאה, אב שהם
מפרשים, יש התרומה. את פוסלים לעיל , שבארנו כמו טמאים, במשקים

שיטמאו  חכמים עליהם גזרו ידים, מחמת שנטמאו משקים שאפילו 
דלעיל גזירה משום אחרונה ").כלים, "משנה עיין ברטנורא ; (הראב "ד;

i r i a x m e i
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למסכתנו. בפתיחה בארנו  שכבר  כמו  "חיבור", בענין דן  פרקנו 

úBlç ñpëîä העיסות מן שהופרשו חלה חתיכות שאסף כהן – ÇÀÇÅÇ
זו , בצד  זו Léøôäìונתנן  úðî ìò שהיתה החתיכות, את להפריד  – ÇÀÈÀÇÀÄ

אחת, כיכר מהן לעשות ולא מזו  זו  להפרידן  ונדבקו eëLðåדעתו  – ÀÈÈ
כלומר לזו, זו  נושכות הן הרי  להפרידן בא שאם עד כך, כל החלות

מחברתה, מקצת האחת øeaçשתתלוש :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÄ
íBé ìeáèa הן כאילו כולן , נפסלו מהן, באחת יום טבול  נגע אם – ÄÀ

דינה  וחלה בתרומה, ופוסל  לטומאה שני  יום שטבול אחד , גוף

øeaçכתרומה; Bðéà :íéøîBà ìlä úéáe, להפרידן ודעתו  הואיל – ÅÄÅÀÄÅÄ
טהורות. ואחרות פסולה, יום טבול בה שנגע החתיכה úBöø÷îÄÀÈואותה

תרומה, של  בצק חתיכות –Bæa Bæ úBëLBðעד בזו  זו הדבוקות – ÀÈ
כאילו  ונראה משהו, מחברתה מקרצת תולשת אותן שכשמפרידים

לזה, זה Bæaנשכו  Bæ úBëLBð úBøkëå תרומה של ככרות או  – ÀÄÈÀÈ
במקרצות, שבארנו כמו בזו , זו  éabהדבוקות ìò äèéîç äôBàäÈÆÂÄÈÇÇÅ

äèéîç, זו גבי  על  זו תרומה, של דקות עוגות –eîø÷ àHL ãò ÂÄÈÇÆÈÀ
øepzaכדי מזו , זו להפרידן  הוא ועתיד  קרום, עליהן שעלה קודם – ÇÇ

יפה, נאפות íéîשיהיו  ìL úéìB÷å,המים ברתיחת העולה הקצף – ÀÄÆÇÄ
úìçìçîä א במים נוגעת ואינה מתחתיה, חלולה כשהרתיחה לא – ÇÀËÀÆÆ

lrבקצותיה eyrp mindy oebka ,my x`eany ,"l`xyi zx`tz" oiir)
,(dnexzk mpic ynn dnexzl mze` mikixve li`edy ,dnexz zxdh

äðBLàø ìBt ìL ïéñéøb úçéúøe עדיין ראשונה שברתיחה – ÀÄÇÀÄÄÆÄÈ
כנוגע  אינו ברתיחה הנוגע ונמצא צלול, והמרק הגריסים, נימוחו לא
ונעשה  הגריסים נימוחו  שאז  שנייה, ברתיחה כן שאין מה בגריסים,

עצמם בגריסים כנוגע למעלה ברתיחה והנוגע סמיך, (מהר"ם ),המרק

Lãç ïéé úçéúøe;מעלה שהיין הרתיחה –:øîBà äãeäé éaø ÀÄÇÇÄÈÈÇÄÀÈÅ
æøà ìL óà; אורז של  התבשיל  רתיחת –:íéøîBà éànL úéa ÇÆÙÆÅÇÇÀÄ

íBé ìeáèa øeaçבכיכר או  אחת במקרצת יום טבול  נגע שאם – ÄÄÀ
המים  מן  העולה ברתיחה נגע אם וכן  טמא; הכל  בחמיטה, או אחת
העולה  ברתיחה או  גריסים של מתבשיל העולה הראשונה ברתיחה או

האורז מן או החדש, היין dcedi),מן iax zrcl) והיין והגריסים המים
חיבור; נחשב שהכל תרומה, של  הם אם טמאים, ìläוהאורז  úéaÅÄÅ

øeaç Bðéà :íéøîBà, בו נגע יום שטבול  מה אלא נטמא ולא – ÀÄÅÄ
טהור . הלל ,íéãBîeוהשאר  בית –úBàîhä ìk øàLa שנגעו – ÄÄÀÈÈÇËÀ

חיבור, שהן  לעיל , שנימנו ÷úBlבאלו  ïéa,קלות טומאות בין – ÅÇ
לטומאה, ראשון  úBøeîçהיינו ïéa שהן חמורות, בטומאות ובין  – ÅÂ

לפי יום, בטבול אלא הלל בית הקלו  ולא הטומאה. טבלאב שכבר 
שמש. הערב אלא חסר  ואינו  מטומאתו,

min"בענין ly zilew":מפרשים בוzilewיש ששואבים כד  כלומר  כד, היינו 
יום  וטבול המים, את ומבעבע בו נכנס שהרוח בשוליים נקב בו  ויש מים

למים חיבור  אינו בעבוע, באותו (c"a`xd).שנגע
האש  גבי שעל  התבשיל מן  העולות מים של  שבעבועות נראה כותבים: ויש

izdw - zex`ean zeipyn
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·Léøôäì àHL úðî ìò úBlç ñpëîä,øepza eîøwMî äèéîç éab ìò äèéîç äôBàä,dðéàL íéî ìL úéìB÷å ©§©¥©©§¨¤§©§¦¨¤£¦¨©©¥£¦¨¦¤¨§©©§¦¤©¦¤¥¨
úìçìçî,äiðL ìBt ìL ïéñéøb úçéúøe,ïLé ïéé úçéúøe,íìBòì ïîL ìLå,ìLåíéLãò,äãeäé éaøøîBà:óà §ª§¤¤§¦©§¦¦¤§¦¨§¦©©¦¨¨§¤¤¤§¨§¤£¨¦©¦§¨¥©
çôè ìL–èíBé ìeáèa íéàî,éøö ïéàåúBàîhä ìëa øîBì C. ¤Ÿ©§¥¦¦§§¥¨¦©§¨©ª§

‚økkä øçàL øîñî,ïè÷ çìî øbøâå,òaöàkî úBçt øeçøçå;éñBé éaøøîBà:åéìò ìëàð àeäL ìk–íéàîè ©§¥¤©©©¦¨§©§¥¤©¨¨§©§¨¦§¤§©©¦¥¥¨¤¤¡¨¨¨§¥¦
íBé ìeáèa,éøö ïéàåúBàîhä ìëa øîBì C. ¦§§¥¨¦©§¨©ª§

„økkaL øBøvä,ìBãb çìî øbøâå,òaöàkî øúé øeçøçäå ñBîøzäå;é éaøéñBøîBà:Bnò ìëàð BðéàL ìk– ©§¤©¦¨§©§¥¤©¨§©ª§§©©§¨¥¦§¤§©©¦¥¥¨¤¥¤¡¨¦
äàîhä áàa íéøBäè,éøö ïéàåíBé ìeáèa øîBì C. §¦§©©ª§¨§¥¨¦©¦§

‰íéôeì÷ ïðéàL ïîæa úîqkäå äøBòOä,íeìàäå úézìçäå äàézä,äãeäé éaøøîBà:íéøBçL íéðeôà óà– ©§¨§©ª¤¤¦§©¤¥¨§¦©¦¨§©¦§¦§¨£©¦§¨¥©£¦§¦

a.zelg qpknd:åæ éáâ ìò åæ.yixtdl `ly zpn lr:åæî åæ ïãéøôäì àìù.xepza enxwyn,åéäù åîë ïé÷é÷ø ïéøàùðå úãñôð ïúøåö ïéàù øçàîã
:íìåòì åæî åæ ïãéøôî ïéà áåùå ïé÷áåãî ïçéðî àåä.mlerl ony lye:ïùé ïéá ùãç ïéá.gteh.ïà"îèøå÷ éáøòá åì ïéøå÷ù àåäù ,øîåà í"áîøå .úéðè÷ ïéî

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå.mei leaha oi`nhéáâ äàîåè êééù àìã â"òàå ,íåé ìåáè ìöà íéàîè è÷ð ,úåàîåèä ìëá øîåì êéøö ïéàå éðúã àôéñ íåùî
:ãáìá äîåøúá ìñåô àìà àîèî åðéàù éôì ,íåé ìåáè

b.xkkd xg`y xnqn:ïîéñì êë åúåà ïéùåòù ùéå ,øîñî ïéîë íçì ìù øëë ïî èìåáä ÷öá.ohw gln xibxbe:åîò äôàðå øëëá ÷áãðù.xegxgde
ùàî çåôî øçð ïåùì ,øåçøç .åéúåáéáñ òáöà éáåòî úåçô íçìä óøùðù('å äéîøé):.xne` iqei 'xòâð íàå .øåáéç éåä ,øëëä íò ìëàð óåøùäù ìë

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .øåáéç éåä àì ,àì éàå ,úôá òâð åìéàë óåøùá íåé ìåáè
c.xkkay xexvéáéùç àì éðä ìë .ñåîøåú åà ìåãâ çìî ìù øéâøâ ïéîéùîù íéîòôå ,øçàá óìçúé àìù ïîéñì øëëä êåúá ïáà øåøö íåùì íéìéâøù

:êëá äîåøú ìù øëë ìñôð àìù íåé ìåáè ïëù ìëå ,åîöò íçìá òâð åìéàë éåä àì ïäî ãçàá äàîåèä áà òâð íàå ,íçìì øåáéçxzei xegxgde
.rav`kn:íçìì øåáéç éåä àì ,óåøùá íåé ìåáè åà àîè òâðå òáöà éáåòî øúåéá íçìä ïî óøùðùë ïëå.enr lk`p epi`y lk xne` iqei 'xéåä àì

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .àî÷ àðúë òáöà éáåòá ïðéøòùî àìå .øåáéç
d.znqekde dxeryd:äàîåè ìá÷î åðéà íãà ìëàî åðéàù øáãå ,ïúôéì÷á ïúåà ïéìëåà íãà éðá ïéàù ,íãà ìëàî éáéùç àì íéôåì÷ ïðéàù ïîæá

.d`izd:úéúìç ìù ùøåù.zizlgde:àãéèéôñ æ"òìá åäì ïéøå÷å .úéúìç äîù êë éáøòá.mel`deéðä ìëå .úéúìçä éðéîî ïéî ùøåù àåäù åéìò åøîà

`xephxa yexit

מתנדנדות  כלומר מחולחלות, הקוליות סמיך , התבשיל  ואם קוליות. נקראות
המחולחלת  בקולית הנוגע יום טבול לפיכך  לתבשיל, מחוברות ואינן ורפויות

עצמו בתבשיל כנוגע דינו  אין  תרומה של תבשיל גבי  `wal).על  g"x)
ובית  שמאי בית של  המחלוקת את כללה לא שמשנתנו שהטעם מבארים, יש
חיבור אינן הלל  בית לדעת שחלות לפי  שבסיפא, מחלוקתם עם שברישא הלל
אלא  נחלקו  לא ובכיכרות במקרצות ואילו  טומאות, בשאר  ולא יום בטבול  לא
שמסיימת  כמו חיבור, שהם הלל  בית מודים טומאות בשאר  אבל  יום, בטבול

xephxa`);המשנה ;y"xd) רבותא להשמיע כדי  יום, טבול  הרישא שנקטה ומה
שמאי בית הלל(m"xdn).לדעת בית מודים בחלות שאף מפרש, הרמב"ם אבל 

טומאות. בשאר  חיבור  שהן
aeh"ובעל mei zetqez" החלות שאלת נשאלה המדרש שבבית "ואולי  כותב:

רבנו וסדרן  ביחד , האחרות השאלות נשאלו כך ואחר  בה, ונחלקו  בפניהם
עצמה". בפני שאלה כל כן, הקדוש

ב ה נ ש מ ר ו א ב

úBlç ñpëîä,העיסות מן המופרשות חלה חתיכות –úðî ìò ÇÀÇÅÇÇÀÈ
Léøôäì àHL, מזו זו להפרידן  שלא –éab ìò äèéîç äôBàä ÆÀÇÀÄÈÆÂÄÈÇÇÅ

äèéîç,זו גבי  על זו דקות עוגות –øepza eîøwMîלאחר – ÂÄÈÄÆÈÀÇÇ
להפרידן , צריך  ואינו יפה הן נאפות שמעתה קרום, עליהן  עלה שכבר 

úìçìçî dðéàL íéî ìL úéìB÷å,המים ברתיחת העולה קצף – ÀÄÆÇÄÆÅÈÀËÀÆÆ
מתחתיה; חלולה אינה äiðLכשהרתיחה ìBt ìL ïéñéøb úçéúøeÀÄÇÀÄÄÆÀÄÈ

הגריסים, תבשיל של  השנייה רתיחה –ïLé ïéé úçéúøe הרתיחה – ÀÄÇÇÄÈÈ
ישן , יין  íìBòìשמעלה ïîL ìLå,חדש שמן  של  רתיחה אפילו – ÀÆÆÆÀÈ
íéLãò ìLå;עדשים של  מתבשיל  העולה רתיחה –äãeäé éaø ÀÆÂÈÄÇÄÀÈ

çôè ìL óà :øîBà,אפונה מין  –íBé ìeáèa íéàîè– ÅÇÆÙÇÀÅÄÄÀ
בהם, הנוגע יום בטבול אף חיבור הם חשובים Céøöכלומר ïéàåÀÅÈÄ

úBàîhä ìëa øîBì.חיבור שהם האחרות, – ÇÀÈÇËÀ

i y i n g m e i
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økkä øçàL øîñî כצורת הכיכר  מן הבולטת לחם חתיכת – ÇÀÅÆÇÇÇÄÈ
לסימן, כך  שעושים ויש ÷ïèמסמר, çìî øbøâåבכיכר שנדבק – ÀÇÀÅÆÇÈÈ

עמו, שבכיכר ,øeçøçåונאפה השרוף הלחם –òaöàkî úBçt ÀÇÀÈÄÀÆÀÇ
מכאצבע; פחות הוא שעוביו  –ìëàð àeäL ìk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈÆÆÁÈ

åéìò אין יוסי  רבי  שלדעת כלומר  הכיכר, עם נאכל שהשרוף כל – ÈÈ
הכיכר, עם נאכל הוא באם אלא אצבע, בעובי  החרחור  את משערים

íBé ìeáèa íéàîè יום טבול  ונגע תרומה, של הוא הכיכר  אם – ÀÅÄÄÀ
מאלו  אחד שכל  טמא, הכיכר  כל  בחרחור , או  המלח בגרגר או  במסמר 

לכיכר, úBàîhäחיבור ìëa øîBì Céøö ïéàå.חיבור שחשוב – ÀÅÈÄÇÀÈÇËÀ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

økkaL øBøvä, הכיכר שבתוך אבן צרור  –ìBãb çìî øbøâå ÇÀÆÇÄÈÀÇÀÅÆÇÈ
בכיכר, הדבוק –ñBîøzäåקטנית מין –(frla m"epitel) הנמצא ÀÇËÀ

òaöàkîבכיכר, øúé øeçøçäå שעוביו בכיכר, השרוף הלחם – ÀÇÇÀÈÅÄÀÆÀÇ
מכאצבע; Bnòיתיר ìëàð BðéàL ìk :øîBà éñBé éaøכל – ÇÄÅÅÈÆÅÆÁÈÄ

משערים  אין  יוסי רבי  שלדעת כלומר הכיכר , עם נאכל  אינו  שהשרוף

הכיכר; עם נאכל אינו באם אלא אצבע, בעובי  החרחור íéøBäèÀÄאת
äàîhä áàa או בצרור שרץ, כגון הטומאה, אב נגע אפילו – ÀÇÇËÀÈ

טמא, הכיכר  אין בחרחור , או בתורמוס או  המלח Céøöבגרגר  ïéàåÀÅÈÄ
íBé ìeáèa øîBì,יום טבול  בהם ונגע תרומה של  הכיכר שאם – ÇÄÀ

טהור. והכיכר  חיבור , שאינם

i y y m e i
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úîqkäå äøBòOä,בכיכר שנדבקו –íéôeì÷ ïðéàL ïîæa– ÇÀÈÀÇËÆÆÄÀÇÆÅÈÀÄ
גרעיני אוכלים אדם בני  שאין אדם, למאכל  ראויים שאינם והרי 

בקליפתם, והכוסמת íeìàäåהשעורה úézìçäå äàézäמיני – ÇÄÈÀÇÄÀÄÀÈÂ
מעט  מהם נותנים ופעמים אדם, מאכל  חשובים שאינם חריפים צמחים

תבלין בתורת mix`an,במזון yi)zizlgdyeidy gnv oin `id
,oilazle d`etxl ea miynzynd`izde,zizlgd yxey `idmel`des`

,(zizlg oin `ed;בכיכר שנדבקו  בכגון  מדובר  äãeäéוכאן  éaøÇÄÀÈ
íéøBçL íéðeôà óà :øîBà,לרפואה אלא שאינם בכיכר, שהיו  – ÅÇÂÄÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡Léøôäì úðî ìò úBlç ñpëîä,eëLðå–éànL úéaíéøîBà:íBé ìeáèa øeaç;ìlä úéáeíéøîBà:Bðéà ©§©¥©©§¨§©§¦§¨¨¥©©§¦¦¦§¥¦¥§¦¥
øeaç.Bæa Bæ úBëLBð úBöø÷î,úBøkëåBæa Bæ úBëLBð,øepza eîø÷ àHL ãò äèéîç éab ìò äèéîç äôBàä, ¦¦§¨§¨§¦¨§¨¨¤£¦¨©©¥£¦¨©¤¨§©©

úìçìçîä íéî ìL úéìB÷å,äðBLàø ìBt ìL ïéñéøb úçéúøe,Lãç ïéé úçéúøe–äãeäé éaøøîBà:æøà ìL óà §¦¤©¦©§ª§¤¤§¦©§¦¦¤¦¨§¦©©¦¨¨©¦§¨¥©¤Ÿ¤
–éànL úéaíéøîBà:íBé ìeáèa øeaç;ìlä úéaíéøîBà:øeaç Bðéà.úBàîhä ìk øàLa íéãBîe,úBl÷ ïéa ¥©©§¦¦¦§¥¦¥§¦¥¦¦¦§¨¨©ª§¥©

úBøeîç ïéa. ¥£

,õøù úîçî íéàáä íéìëåà íåùî äøéæâ äìéçú úåéäì éîð íéìëåàä ìò åøæâ àì äîìå .àúééøåàãî äìéçú íäù õøù úîçî ïéàáä ïé÷ùî íåùî äøéæâ
ïúàîåèå ,ïå÷éúå øùëä ïéëéøö ïéàå äàîåè ìá÷ì íéìåìò ïä ïé÷ùîä ìáà ,íéî úàéá éãé ìò àìà äàîåè íéìá÷î ïéàå ,øùëä ïéëéøö ïä íéìëåàäù éôì

:äéåöî øúåé.oiwyna e`nhpy milke,äàîåèä áàî àìà äàîåè ïéìá÷î íéìëå íãà ïéàã ,íéìë ïéàîèî ïéà õøùá ïé÷ùîä åàîèð åìéôà àúééøåàãîã
äàîåèä áà ïäù ,ïäéìâø éîéîå ï÷åø ïåâë ,äáæå áæã ä÷ùî íåùî äøéæâ ,íéìë åàîèéù ,úåéðù íäù íéãé úîçî åàîèðù ïé÷ùî ìò åìéôà åøæâ ïðáøå

:àúééøåàãî íéìë ïéàîèîå

ÌÂÈ ÏÂ·Ë ˙ÎÒÓ

``.zelg qpknd:åæî åæ ïãéøôäì äìéçúî äéä åúòãå ,åæá åæ å÷áãðù ãò åæ ìò åæ äáøä íäî ïúðå ,äñéòä ïî ïéùéøôîù.ekypeãò êë ìë å÷áãðù
:äúøáç íò äìåòå ïäî úçàî úö÷î ùìúðù øîåìë ,åæî åæ úåëùåð ïãéøôäì àáùëù.mei leaha xeaig mixne` i`ny ziaúçàá íåé ìåáè òâð íàå

:äì ùé äîåøú ïéã äìçå ,äîåøúá ìñåô íåé ìåáèã .ãçà óåâ ïä åìéàë ïìåë åìñôð ,ïäî,xeaig epi` mixne` lld ziaeäúåàå .ïãéøôäì åúòãã ïåéë
:úåøåäè øàùäå äìåñô íåé ìåáèä äá òâðù.zevxwnàá àá ïåôöî õø÷ ïåùì .úåöø÷î úåéåø÷ ,úåìåãâä úåñéòî åùìúðå åëúçðù úåñéò ìù úåëéúç

(å"î äéîøé)àì øåáéç ïðéà ììä úéáì úåìçã íåùî ,åäééãäá úåìç áéùç àìã àäå .éîéé÷ àôéñã ììä úéáå éàîù úéáã àúâåìôà .àëä áéùçã éðä ìëå .
:àôéñ éðú÷ãë ,åãåî úåàîåè øàùá ìáà ,éâéìô íåé ìåáèá à÷åã éðä ìáà ,úåàîåè øàùá àìå íåé ìåáèá.dhing:ä÷ã äâåò.xepza enxw `ly cr

:íãéøôäì ãéúò éàãå êëìä ,ïé÷áåãî ïçéðî íà úãñôð ïúøåö éøä ,äñéò ïäùë å÷áãðù ïåéëã.min ly zilewe.äîù úéìå÷ ,íéîá äìåòù äçéúøäå óö÷ä
:íéîä åìñôð àìå øåáéç éåä àì ììä úéáì ,äçéúø äúåàá íåé ìåáè òâð íàå.zlglegnúòâåð äðéàå äéúçúî äìåìç äçéúøäùë:äéúåö÷á àìà íéîá

.dpey`xd:ïéñéøâä ìò ú÷áãåî äðéà ïéñéøâ ìù äðåùàø äçéúøù.fxe` ly dgizxa s` xne` dcedi 'xøåáéç éåä éà ììä úéáå éàîù úéá éâéìô éîð
:æøåàá òâð åìéàë äçéúøá òâð éàå ,íåé ìåáèìmiceneììä úéá.ze`nehd lk x`ya:øåáéç éåäã.zexeng oia zelw oiaúåøåîç ,äàîåèì ïåùàø úåì÷

:ùîù áøòä àìà øñç åðéàå åúàîåèî äìò øáëù éôì ,éâéìô íåé ìåáèá à÷åãå .äàîåèä áà

`xephxa yexit

שרץ מחמת שנטמאו  במשקים כגון טמאים, יד,במשקים שבת  (גמרא 

רמב"ם ), התורה ב; מן לטומאה, ראשון  שהם שהמשקים פי  על שאף
מאב  אלא טומאה מקבלים וכלים אדם שאין  כלים, מטמאים אינם

שניים  להיות כלים, שיטמאו  עליהם גזרו חכמים אבל  הטומאה,
רגליו , ומי וזובו רוקו היינו זב, של משקים משום גזירה לטומאה,

שנטמאו  שהכלים ומכאן  התורה, מן  כלים ומטמאים הטומאה, אב שהם
מפרשים, יש התרומה. את פוסלים לעיל , שבארנו כמו טמאים, במשקים

שיטמאו  חכמים עליהם גזרו ידים, מחמת שנטמאו משקים שאפילו 
דלעיל גזירה משום אחרונה ").כלים, "משנה עיין ברטנורא ; (הראב "ד;

i r i a x m e i
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למסכתנו. בפתיחה בארנו  שכבר  כמו  "חיבור", בענין דן  פרקנו 

úBlç ñpëîä העיסות מן שהופרשו חלה חתיכות שאסף כהן – ÇÀÇÅÇ
זו , בצד  זו Léøôäìונתנן  úðî ìò שהיתה החתיכות, את להפריד  – ÇÀÈÀÇÀÄ

אחת, כיכר מהן לעשות ולא מזו  זו  להפרידן  ונדבקו eëLðåדעתו  – ÀÈÈ
כלומר לזו, זו  נושכות הן הרי  להפרידן בא שאם עד כך, כל החלות

מחברתה, מקצת האחת øeaçשתתלוש :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÄ
íBé ìeáèa הן כאילו כולן , נפסלו מהן, באחת יום טבול  נגע אם – ÄÀ

דינה  וחלה בתרומה, ופוסל  לטומאה שני  יום שטבול אחד , גוף

øeaçכתרומה; Bðéà :íéøîBà ìlä úéáe, להפרידן ודעתו  הואיל – ÅÄÅÀÄÅÄ
טהורות. ואחרות פסולה, יום טבול בה שנגע החתיכה úBöø÷îÄÀÈואותה

תרומה, של  בצק חתיכות –Bæa Bæ úBëLBðעד בזו  זו הדבוקות – ÀÈ
כאילו  ונראה משהו, מחברתה מקרצת תולשת אותן שכשמפרידים

לזה, זה Bæaנשכו  Bæ úBëLBð úBøkëå תרומה של ככרות או  – ÀÄÈÀÈ
במקרצות, שבארנו כמו בזו , זו  éabהדבוקות ìò äèéîç äôBàäÈÆÂÄÈÇÇÅ

äèéîç, זו גבי  על  זו תרומה, של דקות עוגות –eîø÷ àHL ãò ÂÄÈÇÆÈÀ
øepzaכדי מזו , זו להפרידן  הוא ועתיד  קרום, עליהן שעלה קודם – ÇÇ

יפה, נאפות íéîשיהיו  ìL úéìB÷å,המים ברתיחת העולה הקצף – ÀÄÆÇÄ
úìçìçîä א במים נוגעת ואינה מתחתיה, חלולה כשהרתיחה לא – ÇÀËÀÆÆ

lrבקצותיה eyrp mindy oebka ,my x`eany ,"l`xyi zx`tz" oiir)
,(dnexzk mpic ynn dnexzl mze` mikixve li`edy ,dnexz zxdh

äðBLàø ìBt ìL ïéñéøb úçéúøe עדיין ראשונה שברתיחה – ÀÄÇÀÄÄÆÄÈ
כנוגע  אינו ברתיחה הנוגע ונמצא צלול, והמרק הגריסים, נימוחו לא
ונעשה  הגריסים נימוחו  שאז  שנייה, ברתיחה כן שאין מה בגריסים,

עצמם בגריסים כנוגע למעלה ברתיחה והנוגע סמיך, (מהר"ם ),המרק

Lãç ïéé úçéúøe;מעלה שהיין הרתיחה –:øîBà äãeäé éaø ÀÄÇÇÄÈÈÇÄÀÈÅ
æøà ìL óà; אורז של  התבשיל  רתיחת –:íéøîBà éànL úéa ÇÆÙÆÅÇÇÀÄ

íBé ìeáèa øeaçבכיכר או  אחת במקרצת יום טבול  נגע שאם – ÄÄÀ
המים  מן  העולה ברתיחה נגע אם וכן  טמא; הכל  בחמיטה, או אחת
העולה  ברתיחה או  גריסים של מתבשיל העולה הראשונה ברתיחה או

האורז מן או החדש, היין dcedi),מן iax zrcl) והיין והגריסים המים
חיבור; נחשב שהכל תרומה, של  הם אם טמאים, ìläוהאורז  úéaÅÄÅ

øeaç Bðéà :íéøîBà, בו נגע יום שטבול  מה אלא נטמא ולא – ÀÄÅÄ
טהור . הלל ,íéãBîeוהשאר  בית –úBàîhä ìk øàLa שנגעו – ÄÄÀÈÈÇËÀ

חיבור, שהן  לעיל , שנימנו ÷úBlבאלו  ïéa,קלות טומאות בין – ÅÇ
לטומאה, ראשון  úBøeîçהיינו ïéa שהן חמורות, בטומאות ובין  – ÅÂ

לפי יום, בטבול אלא הלל בית הקלו  ולא הטומאה. טבלאב שכבר 
שמש. הערב אלא חסר  ואינו  מטומאתו,

min"בענין ly zilew":מפרשים בוzilewיש ששואבים כד  כלומר  כד, היינו 
יום  וטבול המים, את ומבעבע בו נכנס שהרוח בשוליים נקב בו  ויש מים

למים חיבור  אינו בעבוע, באותו (c"a`xd).שנגע
האש  גבי שעל  התבשיל מן  העולות מים של  שבעבועות נראה כותבים: ויש

izdw - zex`ean zeipyn
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·Léøôäì àHL úðî ìò úBlç ñpëîä,øepza eîøwMî äèéîç éab ìò äèéîç äôBàä,dðéàL íéî ìL úéìB÷å ©§©¥©©§¨¤§©§¦¨¤£¦¨©©¥£¦¨¦¤¨§©©§¦¤©¦¤¥¨
úìçìçî,äiðL ìBt ìL ïéñéøb úçéúøe,ïLé ïéé úçéúøe,íìBòì ïîL ìLå,ìLåíéLãò,äãeäé éaøøîBà:óà §ª§¤¤§¦©§¦¦¤§¦¨§¦©©¦¨¨§¤¤¤§¨§¤£¨¦©¦§¨¥©
çôè ìL–èíBé ìeáèa íéàî,éøö ïéàåúBàîhä ìëa øîBì C. ¤Ÿ©§¥¦¦§§¥¨¦©§¨©ª§

‚økkä øçàL øîñî,ïè÷ çìî øbøâå,òaöàkî úBçt øeçøçå;éñBé éaøøîBà:åéìò ìëàð àeäL ìk–íéàîè ©§¥¤©©©¦¨§©§¥¤©¨¨§©§¨¦§¤§©©¦¥¥¨¤¤¡¨¨¨§¥¦
íBé ìeáèa,éøö ïéàåúBàîhä ìëa øîBì C. ¦§§¥¨¦©§¨©ª§

„økkaL øBøvä,ìBãb çìî øbøâå,òaöàkî øúé øeçøçäå ñBîøzäå;é éaøéñBøîBà:Bnò ìëàð BðéàL ìk– ©§¤©¦¨§©§¥¤©¨§©ª§§©©§¨¥¦§¤§©©¦¥¥¨¤¥¤¡¨¦
äàîhä áàa íéøBäè,éøö ïéàåíBé ìeáèa øîBì C. §¦§©©ª§¨§¥¨¦©¦§

‰íéôeì÷ ïðéàL ïîæa úîqkäå äøBòOä,íeìàäå úézìçäå äàézä,äãeäé éaøøîBà:íéøBçL íéðeôà óà– ©§¨§©ª¤¤¦§©¤¥¨§¦©¦¨§©¦§¦§¨£©¦§¨¥©£¦§¦

a.zelg qpknd:åæ éáâ ìò åæ.yixtdl `ly zpn lr:åæî åæ ïãéøôäì àìù.xepza enxwyn,åéäù åîë ïé÷é÷ø ïéøàùðå úãñôð ïúøåö ïéàù øçàîã
:íìåòì åæî åæ ïãéøôî ïéà áåùå ïé÷áåãî ïçéðî àåä.mlerl ony lye:ïùé ïéá ùãç ïéá.gteh.ïà"îèøå÷ éáøòá åì ïéøå÷ù àåäù ,øîåà í"áîøå .úéðè÷ ïéî

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå.mei leaha oi`nhéáâ äàîåè êééù àìã â"òàå ,íåé ìåáè ìöà íéàîè è÷ð ,úåàîåèä ìëá øîåì êéøö ïéàå éðúã àôéñ íåùî
:ãáìá äîåøúá ìñåô àìà àîèî åðéàù éôì ,íåé ìåáè

b.xkkd xg`y xnqn:ïîéñì êë åúåà ïéùåòù ùéå ,øîñî ïéîë íçì ìù øëë ïî èìåáä ÷öá.ohw gln xibxbe:åîò äôàðå øëëá ÷áãðù.xegxgde
ùàî çåôî øçð ïåùì ,øåçøç .åéúåáéáñ òáöà éáåòî úåçô íçìä óøùðù('å äéîøé):.xne` iqei 'xòâð íàå .øåáéç éåä ,øëëä íò ìëàð óåøùäù ìë

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .øåáéç éåä àì ,àì éàå ,úôá òâð åìéàë óåøùá íåé ìåáè
c.xkkay xexvéáéùç àì éðä ìë .ñåîøåú åà ìåãâ çìî ìù øéâøâ ïéîéùîù íéîòôå ,øçàá óìçúé àìù ïîéñì øëëä êåúá ïáà øåøö íåùì íéìéâøù

:êëá äîåøú ìù øëë ìñôð àìù íåé ìåáè ïëù ìëå ,åîöò íçìá òâð åìéàë éåä àì ïäî ãçàá äàîåèä áà òâð íàå ,íçìì øåáéçxzei xegxgde
.rav`kn:íçìì øåáéç éåä àì ,óåøùá íåé ìåáè åà àîè òâðå òáöà éáåòî øúåéá íçìä ïî óøùðùë ïëå.enr lk`p epi`y lk xne` iqei 'xéåä àì

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .àî÷ àðúë òáöà éáåòá ïðéøòùî àìå .øåáéç
d.znqekde dxeryd:äàîåè ìá÷î åðéà íãà ìëàî åðéàù øáãå ,ïúôéì÷á ïúåà ïéìëåà íãà éðá ïéàù ,íãà ìëàî éáéùç àì íéôåì÷ ïðéàù ïîæá

.d`izd:úéúìç ìù ùøåù.zizlgde:àãéèéôñ æ"òìá åäì ïéøå÷å .úéúìç äîù êë éáøòá.mel`deéðä ìëå .úéúìçä éðéîî ïéî ùøåù àåäù åéìò åøîà

`xephxa yexit

מתנדנדות  כלומר מחולחלות, הקוליות סמיך , התבשיל  ואם קוליות. נקראות
המחולחלת  בקולית הנוגע יום טבול לפיכך  לתבשיל, מחוברות ואינן ורפויות

עצמו בתבשיל כנוגע דינו  אין  תרומה של תבשיל גבי  `wal).על  g"x)
ובית  שמאי בית של  המחלוקת את כללה לא שמשנתנו שהטעם מבארים, יש
חיבור אינן הלל  בית לדעת שחלות לפי  שבסיפא, מחלוקתם עם שברישא הלל
אלא  נחלקו  לא ובכיכרות במקרצות ואילו  טומאות, בשאר  ולא יום בטבול  לא
שמסיימת  כמו חיבור, שהם הלל  בית מודים טומאות בשאר  אבל  יום, בטבול

xephxa`);המשנה ;y"xd) רבותא להשמיע כדי  יום, טבול  הרישא שנקטה ומה
שמאי בית הלל(m"xdn).לדעת בית מודים בחלות שאף מפרש, הרמב"ם אבל 

טומאות. בשאר  חיבור  שהן
aeh"ובעל mei zetqez" החלות שאלת נשאלה המדרש שבבית "ואולי  כותב:

רבנו וסדרן  ביחד , האחרות השאלות נשאלו כך ואחר  בה, ונחלקו  בפניהם
עצמה". בפני שאלה כל כן, הקדוש

ב ה נ ש מ ר ו א ב

úBlç ñpëîä,העיסות מן המופרשות חלה חתיכות –úðî ìò ÇÀÇÅÇÇÀÈ
Léøôäì àHL, מזו זו להפרידן  שלא –éab ìò äèéîç äôBàä ÆÀÇÀÄÈÆÂÄÈÇÇÅ

äèéîç,זו גבי  על זו דקות עוגות –øepza eîøwMîלאחר – ÂÄÈÄÆÈÀÇÇ
להפרידן , צריך  ואינו יפה הן נאפות שמעתה קרום, עליהן  עלה שכבר 

úìçìçî dðéàL íéî ìL úéìB÷å,המים ברתיחת העולה קצף – ÀÄÆÇÄÆÅÈÀËÀÆÆ
מתחתיה; חלולה אינה äiðLכשהרתיחה ìBt ìL ïéñéøb úçéúøeÀÄÇÀÄÄÆÀÄÈ

הגריסים, תבשיל של  השנייה רתיחה –ïLé ïéé úçéúøe הרתיחה – ÀÄÇÇÄÈÈ
ישן , יין  íìBòìשמעלה ïîL ìLå,חדש שמן  של  רתיחה אפילו – ÀÆÆÆÀÈ
íéLãò ìLå;עדשים של  מתבשיל  העולה רתיחה –äãeäé éaø ÀÆÂÈÄÇÄÀÈ

çôè ìL óà :øîBà,אפונה מין  –íBé ìeáèa íéàîè– ÅÇÆÙÇÀÅÄÄÀ
בהם, הנוגע יום בטבול אף חיבור הם חשובים Céøöכלומר ïéàåÀÅÈÄ

úBàîhä ìëa øîBì.חיבור שהם האחרות, – ÇÀÈÇËÀ

i y i n g m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

økkä øçàL øîñî כצורת הכיכר  מן הבולטת לחם חתיכת – ÇÀÅÆÇÇÇÄÈ
לסימן, כך  שעושים ויש ÷ïèמסמר, çìî øbøâåבכיכר שנדבק – ÀÇÀÅÆÇÈÈ

עמו, שבכיכר ,øeçøçåונאפה השרוף הלחם –òaöàkî úBçt ÀÇÀÈÄÀÆÀÇ
מכאצבע; פחות הוא שעוביו  –ìëàð àeäL ìk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈÆÆÁÈ

åéìò אין יוסי  רבי  שלדעת כלומר  הכיכר, עם נאכל שהשרוף כל – ÈÈ
הכיכר, עם נאכל הוא באם אלא אצבע, בעובי  החרחור  את משערים

íBé ìeáèa íéàîè יום טבול  ונגע תרומה, של הוא הכיכר  אם – ÀÅÄÄÀ
מאלו  אחד שכל  טמא, הכיכר  כל  בחרחור , או  המלח בגרגר או  במסמר 

לכיכר, úBàîhäחיבור ìëa øîBì Céøö ïéàå.חיבור שחשוב – ÀÅÈÄÇÀÈÇËÀ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

økkaL øBøvä, הכיכר שבתוך אבן צרור  –ìBãb çìî øbøâå ÇÀÆÇÄÈÀÇÀÅÆÇÈ
בכיכר, הדבוק –ñBîøzäåקטנית מין –(frla m"epitel) הנמצא ÀÇËÀ

òaöàkîבכיכר, øúé øeçøçäå שעוביו בכיכר, השרוף הלחם – ÀÇÇÀÈÅÄÀÆÀÇ
מכאצבע; Bnòיתיר ìëàð BðéàL ìk :øîBà éñBé éaøכל – ÇÄÅÅÈÆÅÆÁÈÄ

משערים  אין  יוסי רבי  שלדעת כלומר הכיכר , עם נאכל  אינו  שהשרוף

הכיכר; עם נאכל אינו באם אלא אצבע, בעובי  החרחור íéøBäèÀÄאת
äàîhä áàa או בצרור שרץ, כגון הטומאה, אב נגע אפילו – ÀÇÇËÀÈ

טמא, הכיכר  אין בחרחור , או בתורמוס או  המלח Céøöבגרגר  ïéàåÀÅÈÄ
íBé ìeáèa øîBì,יום טבול  בהם ונגע תרומה של  הכיכר שאם – ÇÄÀ

טהור. והכיכר  חיבור , שאינם

i y y m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úîqkäå äøBòOä,בכיכר שנדבקו –íéôeì÷ ïðéàL ïîæa– ÇÀÈÀÇËÆÆÄÀÇÆÅÈÀÄ
גרעיני אוכלים אדם בני  שאין אדם, למאכל  ראויים שאינם והרי 

בקליפתם, והכוסמת íeìàäåהשעורה úézìçäå äàézäמיני – ÇÄÈÀÇÄÀÄÀÈÂ
מעט  מהם נותנים ופעמים אדם, מאכל  חשובים שאינם חריפים צמחים

תבלין בתורת mix`an,במזון yi)zizlgdyeidy gnv oin `id
,oilazle d`etxl ea miynzynd`izde,zizlgd yxey `idmel`des`

,(zizlg oin `ed;בכיכר שנדבקו  בכגון  מדובר  äãeäéוכאן  éaøÇÄÀÈ
íéøBçL íéðeôà óà :øîBà,לרפואה אלא שאינם בכיכר, שהיו  – ÅÇÂÄÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äàîhä áàa íéøBäè,éøö ïéàåíBé ìeáèa øîBì C;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íBé ìeáèa íéøBäè,íéàîèe §¦§©©ª§¨§¥¨¦©¦§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¦¦§§¥¦
úBàîhä ìëa.íéôeì÷ ïäL ïîæa úîqkäå äøBòOä,äôeì÷ dðéàL ïéa äôeì÷ àéäL ïéa ähçäå,íeLîMäå çöwä §¨©ª§©§¨§©ª¤¤¦§©¤¥§¦§©¦¨¥¤¦§¨¥¤¥¨§¨©¤©§©ª§

ìtìtäå,äãeäé éaøøîBà:íéðáì íéðeôà óà–íBé ìeáèa íéàîè,éøö ïéàåúBàîhä ìëa øîBì C. §©¦§¥©¦§¨¥©£¦§¨¦§¥¦¦§§¥¨¦©§¨©ª§
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡íBé ìeáè ä÷Lî–ïäa òâBð àeäL ïé÷Lîk,ïéànhî ïðéà elàå elà.ïéàîhä ìk øàLe,ïéøeîç ïéa ïél÷ ïéa, ©§¥§§©§¦¤¥©¨¤¥¨¥¥¨¦©§¦§¨¨©§¥¦¥©¦¥£¦
ïäî íéàöBiä ïé÷Lnä–ïäa òâBð àeäL ïé÷Lîk,älçz elàå elà,äàîhä áà àeäL ä÷Lnä ïî õeç. ©©§¦©§¦¥¤§©§¦¤¥©¨¤¥¨¥§¦¨¦©©§¤¤©©ª§¨

:ïåæîä íò èòî íäî ïéáøòî íéîòôå ,íãà ìëàî éáéùç àì.oixegy mipet` s`:íãà ìëàîì úåéåùò ïéàå äàåôøì àìà ïðéàùmixedh.mei leaha
øàùë äàîåè úåìá÷îå ìëåà éáéùç úåàîåè øàùá ìáà .äîåøú ìù íä íà äìà ìëá ìñåô åðéà ,ùîù áøòä àìà øñåçî åðéàå åúàîåèî øäèù ïåéë

:íéîëçë äëìäå .ïéìëåà.gvwd:íçìá åðîî úúì ïéìéâøå .å"ìééð æ"òìáå .øåçù òøæ ïéî.meynydeíéùåòå ,äáøä åðîî ìàøùé õøàáå .éáøòá åîù êë
:ïéîùîåù ïîù åðîî

a`.mei leah dwyn:äùàä áìçå ,åúôéâî íãå ,åðéò úòîã ,åéìâø éîéî ,å÷åø ïåâë.oda rbep `edy miwynkìù ïé÷ùîë,ïäá òâåð àåäù äîåøú
:äîåøúá ìñåô íåé ìåáèã.el`e el`úà ïéàîèî ïéà ,ïäá òâðù äîåøú ä÷ùîå åôåâî íéàöåéä íé÷ùî:äéì ìéñô ìñôéî ìáà ,ùãå÷äoia oilw oia

.oixeng:áæ ïéøåîç ,õøù ïéì÷.dligzùåòå ,ïåùàø:éùéìù äùåò éðùäå ,éðù ïé.d`nehd a` `edy dwynd on ueg:åéúåðéòîå áæ ìù åáåæ ïåâë

`xephxa yexit

אדם, למאכל עשויים äàîhäואינם áàa íéøBäè נגע אפילו  – ÀÄÀÇÇËÀÈ
חיבור, שאינם טהור , הכיכר הטומאה, אב øîBìבהם Céøö ïéàåÀÅÈÄÇ

íBé ìeáèaשל והכיכר יום, טבול  בהם נגע ואם חיבור , שאינם – ÄÀ
טהור; הכיכר íéøîBà:תרומה, íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄ

úBàîhä ìëa íéàîèe ,íBé ìeáèa íéøBäèבטבול אמנם – ÀÄÄÀÀÅÄÀÈÇËÀ
חיבור. חשובים הטומאות בשאר אבל חיבור , אינם äøBòOäÇÀÈיום

íéôeì÷ ïäL ïîæa úîqkäå,אדם למאכל הם שראויים –ähçäå ÀÇËÆÆÄÀÇÆÅÀÄÀÇÄÈ
äôeì÷ dðéàL ïéa äôeì÷ àéäL ïéa שאינה החיטה שאף – ÅÆÄÀÈÅÆÅÈÀÈ

אדם, למאכל  ראויה לתת çöwäקלופה שרגילים שחור, כמון מין – ÇÆÇ
בלחם, השומשמין,íeLîMäåממנו –ìtìtäå היו אם אלו כל – ÀÇËÀÀÇÄÀÅ

íéðáìבכיכר; íéðeôà óà :øîBà äãeäé éaø,בכיכר שהיו – ÇÄÀÈÅÇÂÄÀÈÄ
íBé ìeáèa íéàîèטבול בהם ונגע תרומה, של בכיכר הם אם – ÀÅÄÄÀ

טמא, הכיכר úBàîhäיום, ìëa øîBì Céøö ïéàå.חיבור שהם – ÀÅÈÄÇÀÈÇËÀ
נדבקו בה המנויים שהדברים הקודמות, למשניות כהמשך משנתנו  בארנו 
מורו בשם הרא"ש מפרש וכן  לא, אם חיבור  הם אם המשנה ודנה בכיכר,

אחרות. בדרכים משנתנו מבארים המפרשים רוב אבל  מנחם. הר "ר 
ללמד, באה שמשנתנו  מבארים, וכןdtilwdyיש והכוסמת, השעורה של

שחורים, אפונים של אף יהודה ולרבי והאלום, והחלתית התיאה ewlgpשל
da,הטומאה באב אף חיבור  אינה מאיר רבי  שלדעת וחכמים, מאיר  רבי

יום  בטבול  לומר  צריך ואין  טמא, הגרעין  אין  הטומאה אב בה נגע שאפילו 
הטומאות  בשאר  אבל חיבור  אינה יום בטבול  חכמים ולדעת חיבור; שאינה

חיבור  חשובה l`xyi").הריהי  zx`tz" ;"`ax edil`" ;y"xd) פירוש לפי אבל 
בזמן ובכוסמת בשעורה חיבור שייך  מה שהרי הסיפא, את ליישב קשה זה
שאינם  ובאלום ובחלתית בתיאה מדובר  ברישא אם ועוד , קלופים? שהן 
בזמן ואלום וחלתית תיאה בסיפא למנות חוזרת המשנה אין למה קלופים,
מוכח, א) קיט, (חולין בגמרא שהרי קשה, הרישא על  ואף קלופים? שהם
מדין נטמאת עצמה והקליפה בקליפתם, טומאה מקבלים התבואה שגרעיני 

mya"שומר " `iany dn "aeh mei zetqez" oiire ;dfa ayiil wgcpy dn y"xd oiir)
.(zegpn `xnbn `iany dn miycg zetqez oiire ;m"xdn,הר "ש מסיק לפיכך

היא  ובאה בכלל, טומאה לענין  אלא חיבור, בענין  עוסקת אינה שמשנתנו 
קלופות  שאינן בזמן  והכוסמת שהשעורה חשובים ללמד אינם זה שבכגון ,

והחלתית  התיאה וכן  בקליפתן, אותן  אוכלים אדם בני שאין לפי  אדם, מאכל
חשובים  אינם אלו וכל  הואיל שחורים, אפונים אף יהודה רבי  ולפי  והאלום,
תורת  שאין כלל, טומאה מקבלים שאינם מאיר  רבי סובר לפיכך  אדם, מאכל
אבל אותם, מטמא שאינו  הקלו יום שבטבול  סוברים, וחכמים עליהם, אוכל 

טומאות מקום בשאר  מכל  לאכילה, כך כל  ראויים שאינם פי  על  שאף גזרו,
לדברי לאכילה, וראויים הואיל  בסיפא, המנויים אלו כל ברם, טומאה. מקבלים

תרומה. של  הם אם יום, מטבול  אף טומאה מקבלים הכל
בכלל טומאה לענין משנתנו  מבארים מברטנורא והרב הרמב"ם (zpwqnkואף

;(y"xd:(ח ז, אוכלין טומאת (הל ' בחיבורו  הרמב"ם כותב elwdוכן cere..."
zexedh ode .ze`nehd lka oi`nhzne mc`l oicgein mdy oilke` yiy ,mei leaha
,oitelw ody onfa la` ;oitelw mpi`y onfa znqekde dxeryd :md el`e ,mei leaha
jixv oi`e mei leaha oilqtp Ð meyneyde gvwde ,dtelw dpi`y it lr s` dhigde

"ze`nehd lka oi`nhzn ody xnel"אחרונה "משנה ועיין  שם; משנה" "כסף (עיין
כאן ).

א ה נ ש מ ר ו א ב

íBé ìeáè ä÷Lîומימי רוקו  כגון  יום, מטבול היוצא המשקה – ÇÀÅÀ
האשה, וחלב עיניו  ודמעות ïäaרגליו òâBð àeäL ïé÷Lîk– ÀÇÀÄÆÅÇÈÆ

בהם: נוגע יום שטבול  כמשקים ïéànhîדינו  ïðéà elàå elà– ÅÈÅÅÈÄÇÀÄ
אינם  בהם נוגע שהוא המשקים ובין מגופו היוצאים המשקים בין 
מטמא  יום טבול  ואין  הם, חולין שהמשקים ממנו , טומאה מקבלים

ואף  בחולין, שלישי עושה שני  ואין לטומאה, שני  שהוא לפי חולין ,
בפתיחה  הזכרנו  שכבר  כמו  לטומאה, ראשון להיות משקים מטמא אינו

f).למסכתנו  ,g dxt oiir)ïéa ïél÷ ïéa ,ïéàîhä ìk øàLeÀÈÈÇÀÅÄÅÇÄÅ
ïéøeîç ובגמרא חמורה; שטומאתם ובין קלה שטומאתם בין – ÂÄ

א) פח, מת;oilwמבואר:(חולין שרץ –oixengזב "תוספות – (עיין

אחרונה "), "משנה ועיין טוב" Zיום  ïäî íéàöBiä ïé÷LnäÇÇÀÄÇÀÄÅÆ
älçz elàå elà ,ïäa òâBð àeäL ïé÷Lîk,לטומאה ראשון  – ÀÇÀÄÆÅÇÈÆÅÈÅÀÄÈ

äàîhä áà àeäL ä÷Lnä ïî õeç רגליו ומימי  רוקו כגון – ÄÇÇÀÆÆÇÇËÀÈ
זב. של

ברישא: oi`nhin,גרסנו opi` el`e el` ב"מלאכת מובא וכן  הרא"ש, גורס וכן
גורסים: המפרשים רוב אבל  הר "ס. בשם oi`nhn,שלמה" opi` el`e el`כלומר

של מגופו היוצאים המשקים שבין הם, ומבארים אחרים, מטמאים שאינם
הקודש, את מטמאים אינם בהם נוגע שהוא תרומה של  המשקים ובין  יום טבול

אותו  פוסלים l`xyi").אלא zx`tz" ;`xephxa ;` ,gt oileg zetqez ;y"xd)אבל
קשה: זה הם `)פירוש בהם נוגע שהוא שמשקים ממשנתנו, משמע שלא

תרומה; של כדיןa)משקים דינם יהא ממנו  היוצאים שהמשקים ייתכן  איך 
חולין ? של משקים אלא אינם והרי  תרומה, של משקים b)משקים אפילו הרי

שלעולם  הקודש, את לפסול חוזרים אינם יום טבול בהם שנגע תרומה של 
באוכלי או קודש במשקה עצמו הוא נגע ואפילו פוסל, אלא יום טבול אין

רביעי  לעשות חוזרים ואינם פסולים אלא אינם myaקודש, "dnly zk`ln")
.(q"xd mkgd

שגורס נראה הרמב"ם מלשון אף אבות והריoi`nhn,ברם, שאר (הל' לשונו
ד ): י, mda,הטומאות rbep `edy oiwynk epnn oi`veid oiwyn Ð mei leah"oi`y

llk mixg` oi`nhnrbp m` `l` יום), oixedh;(טבול  md ixd Ð oileg dwyna
."iriax md ixd Ð ycew dwyna rbp m`e ;iyily md ixd Ð dnexz dwyna rbp m`e

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn ipy wxt mei leah zkqn

·íé÷Lî äàìî àéäL äøã÷,íBé ìeáè da òâðå,äîeøú ä÷Lî äéä íà–ïéìeñt ïé÷Lnä,äøBäè äøãwäå; §¥¨¤¦§¥¨©§¦§¨©¨§¦¨¨©§¥§¨©©§¦§¦§©§¥¨§¨
ïélç ä÷Lî äéä íàå–øBäè ìkä;úBáàñî åéãé eéä íàå–àîè ìkä.íBé ìeáèaî íéãia øîç äæ.øîçå §¦¨¨©§¥ª¦©Ÿ¨§¦¨¨¨§Ÿ¨©Ÿ¨¥¤Ÿ¤©¨©¦¦¦§§Ÿ¤

íéãiaî íBé ìeáèa:äîeøzä úà ìñBt íBé ìeáè ÷ôqL,íéãiäå–øBäè ï÷ôñ. ¦§¦©¨©¦¤§¥§¥¤©§¨§©¨©¦§¥¨¨
‚ïélç ìL ïîMäå íeMäå äîeøz ìL ät÷nä,ïúö÷îa íBé ìeáè òâpL–ìñtílk úà.ïélç ìL ät÷nä ©¦§¨¤§¨§©§©¤¤¤ª¦¤¨©§§¦§¨¨¨©¤ª¨©¦§¨¤ª¦

ïîMäå íeMäåäîeøz ìL,ïúö÷îa íBé ìeáè òâpL–Bòbî íB÷î àlà ìñt àG.äéä íàåäaøî íeMä– §©§©¤¤¤§¨¤¨©§§¦§¨¨¨©¤¨§©¨§¦¨¨©§ª¤

a.mileqt miwyndïî õåç äìéçú úåéäì ïé÷ùî àîèî äîåøúä úà ìñåôä ìëã ,ïé÷ùî åìéôàå àîèî àì ééåîèå ,ãáìá äîåøúä úà ìñåô íåé ìåáèã
íåé ìåáèã ,øåäè ìëä ,ïéìåç ä÷ùî äéä íàå ,íéìë ïëù ìëå ,íéàîèî àì íéìëåà åìéôà íåé ìåáèá åòâðù ïé÷ùîã ,äøåäè äøã÷ä ,êëìä .íåé ìåáèä

:øùòîìå ïéìåçì øåäè.`nh lkd zea`eqn eici eid m`e:éìë ïéàîèîå äìéçú úåéäì åøæç íéãé úîçî íé÷ùîä åàîèðùëå ,äîåøúä úà úåìñåô íéãéã
.dnexzd z` lqet mei leah wtqy:ìñô íåé ìåáèáå ,øåäè íéãéá àðååâ éàäëá ,òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ ,åéðôì úåøëë éúù ïåâë

b.dtwnd:ìåô ìù ïéñéøâ åà àñééã ïåâë .áòå éåô÷ ìéùáú.onyde meyde:ïéìáúì åá íéðåúð.mlek z` lqt ozvwna mei leah rbp,ø÷éò äô÷îã
:øåáéç áåùç ,ïéìåç ìù íåùá àìà òâð àìù ô"òàå .äîåøúá ìñåô íåé ìåáèå.daexn meyd did m`e:ïéìåç ìù äô÷îä ïî øúåé.daxend xg` oikled

:ìëä úà ìñô íúö÷îá òâð íàå ,äîåøú ïéãë ìëä ïéãå.izni`íåùäù ïîæá ,ìëä úà ìñåô àåä úö÷îá òâðå äáåøî íåùä äéä íà åðøîà äîá øîåìë
:øôò ùåâ ïéîë ãçà óåâ àåäå ,äøò÷á ñðåëî.dkecna xfetn did m` la`øîåìë ,øåäè æà íåé ìåáè åá òâðå ,äëåãîä êåúá äæî äæ íéãøåôî åé÷ìçù

:øåáéç áåùç àì ,åé÷ìç ãéøôäì ùúåëù äòùá ïéåëúî àåäù ïåéëù ,ãáìá åòâî íå÷î àìà ìñô àì.oiwyna okcy oikecipd lk x`yeïéùåòù åîë
:íéî íäéìò ïéôìæî äëåãîá ïúåà ïéëãùë ,ïéèçì.dliac ilebirk od ixd dxrwa yeb ode oiwyna `ly okce oiwyna jecl okxcy mixac e`íàã

íàù .íåùë íðéã ,ïé÷ùîá ïëãù íéëåãðä ìë øàùå ,ùøôî í"áîøå .éúåáø ùåøéôá éúàöî êë .ïìåë úà ìñô àì ïúö÷îá íåé ìåáè òâðíåé ìåáè òâð

`xephxa yexit

y c e w z a y
ב ה נ ש מ ר ו א ב

íBé ìeáè da òâðå ,íé÷Lî äàìî àéäL äøã÷ במשקים – ÀÅÈÆÄÀÅÈÇÀÄÀÈÇÈÀ
ïéìeñtשבתוכה: ïé÷Lnä ,äîeøú ä÷Lî äéä íàשטבול – ÄÈÈÇÀÅÀÈÇÇÀÄÀÄ

לטומאה, שלישי  המשקים את ועושה לטומאה, שני  äøãwäåÀÇÀÅÈיום
äøBäè אינם אוכלים אפילו יום טבול בהם שנגע שהמשקים – ÀÈ

מטמא  התרומה את הפוסל  שכל פי  על ואף כלים; שכן  וכל  מטמאים

של משקים שאפילו יום טבול  שונה לטומאה, ראשון  להיות משקים
שכבר  כמו בלבד , פוסלם אלא מטמא אינו  בפתיחה תרומה הזכרנו 

øBäèלמסכתנו; ìkä ,ïélç ä÷Lî äéä íàåש טהור– יום טבול  ÀÄÈÈÇÀÅËÄÇÙÈ
ולמעשר ; úBáàñîלחולין  åéãé eéä íàå,טמאות –àîè ìkä ÀÄÈÈÈÀÙÈÇÙÈÅ

לעיל, שהזכרנו  כמו  לטומאה, ראשון המשקה את עושות שהידים –
וחוזרים  תחילה, להיות משקים מטמא התרומה את הפוסל  שכל 

ידים  מחמת שנטמאו  שמשקים הקדירה, את ומטמאים המשקים
חכמים מגזירת כלים הראב"ד );מטמאים הולך(לשיטת הרמב"ם ברם,

ומפרש כלים, מטמאים אינם ידים מחמת שנטמאו שמשקים לשיטתו ,
nh`כאן: lkd הקדירה אבל חולין; משקה ובין  תרומה משקה בין –

טהורה. íBéלעולם ìeáèaî íéãia øîç äæ ששנינו בענין  – ÆÙÆÇÈÇÄÄÄÀ
יום. בטבול שאינה חומרה בידים יש íBéלעיל  ìeáèa øîçåÀÙÆÄÀ

íéãiaî,בידים שאינה חומרה יום בטבול ויש  –ìeáè ÷ôqL ÄÇÈÇÄÆÀÅÀ
äîeøzä úà ìñBt íBé לא ספק בתרומה יום טבול  נגע ספק – ÅÆÇÀÈ

מספק, פסולה התרומה øBäèנגע, ï÷ôñ ,íéãiäåכמבואר – ÀÇÈÇÄÀÅÈÈ
ד). (ב, ידים zexdhבמסכת zkqna df oipr epx`a xake.(יא (ד,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøz ìL ät÷nä–dtwn בו שנותנים ויש סמיך, תבשיל היינו  ÇÄÀÈÆÀÈ
תרומה, של המקפה שאם ללמד, המשנה ובאה לתבלין, ושמן  שום

ïélç ìL ïîMäå íeMäå,בה הנתונים –íBé ìeáè òâpL ÀÇÀÇÆÆÆËÄÆÈÇÀ
ïúö÷îa,השמן או  השום במקצת אלא נגע לא אפילו –úà ìñt ÀÄÀÈÈÈÇÆ

ílk כאילו זה והרי  לגבה, בטלים והשמן  והשום עיקר , שהמקפה – ËÈ
כולם. ונפסלו תרומה, של אחד  תבשיל  ïélçכולו ìL ät÷näÇÄÀÈÆËÄ

ïúö÷îa íBé ìeáè òâpL ,äîeøz ìL ïîMäå íeMäåשל – ÀÇÀÇÆÆÆÀÈÆÈÇÀÀÄÀÈÈ
השמן, או Bòbîהשום íB÷î àlà ìñt àG בו שנגע מקום – ÈÇÆÈÀÇÈ

היא  כאילו  דינה ואין  והשמן, השום לגבי  בטלה המקפה שאין בלבד,
טהרת  על  נעשתה ואפילו  לפסלה; יכול  יום טבול אין הלכך תרומה,

התרומה טהרת על  שנעשו חולין  פוסל  יום טבול  אין  (תוספתא ;התרומה,

שלהגר"א ), שהם והשמן  השום אף המקפה, את פוסל  שאינו  וכיון 
של השני שבצד מה לא אבל מגעו, מקום אלא פסול  אינו  תרומה

ביניהם מפסקת חולין  של שהמקפה לפי רבא ").המקפה, íàåÀÄ("אליהו
äaøî íeMä äéä,המקפה מן  יותר  –áøä øçà ïéëìBäיש – ÈÈÇÀËÆÀÄÇÇÈÙ

הולכים  תרומה, של והשום חולין  של המקפה אם שדווקא מפרשים,
יום  טבול נגע שאם תרומה, כדין  הכל ודין לחומרא, הרוב אחר 

של והשום תרומה של  המקפה אם אבל הכל; את פסל במקצתם
לקולה, הרוב אחר הולכים אין מרובה, שהשום פי על אף חולין ,

עיקר והמקפה oiirהואיל  ;`xephxan axde m"anxd yexitn rnyn ok)
.("aeh mei zetqez",להקל אף הרוב אחר  שהולכים מפרשים יש אבל

של כשהמקפה שבין  הרישא, על  אף מוסבה הזאת שהפיסקה כלומר
לעולם  מרובה, השום היה אם תרומה, של  כשהמקפה ובין  חולין 

הרוב אחר אחרונה").הולכין  "משנה ישראל"; éaø("תפארת øîàÈÇÇÄ
éúîéà :äãeäé?המרובה השום אחר  הולכים –Leb ïäL ïîæa ÀÈÅÈÇÄÀÇÆÅ

äøòwa,המקפה של בקערה אחד גוש הוא שהשום –íà ìáà ÇÀÈÈÂÈÄ
äëBãna øfôî äéä,ונתפרד במדוכה המקפה עם השום שנידך – ÈÈÀËÈÇÀÈ

øBäè אף בלבד , בו  שנגע מקום אלא יום טבול פסל  לא כלומר  – È
מרובה, שהשום פי  Bøefôaעל  äöBø àeäL éðtî שכתשו מאחר – ÄÀÅÆÆÀÄ

גוש שם יש  עדיין  ואפילו  חיבור , חשוב אינו הלכך (הגר "א ;במדוכה,

ישראל"). גורסים:øàLe"תפארת ויש  –Ð x`y okeïéëBcpä ìk ÀÈÈÇÄÄ
ïé÷Lîa ïëcL מים עליהן שמזלפים בחיטים, שעושים כמו – ÆÈÈÀÇÀÄ

במדוכה, אותן meyk,כשדכים opic od s` יום טבול בהם נגע ואם
שהם  בזמן  בהם נגע ואם בלבד; מגעו  מקום אלא פסל לא כשנדוכו,

את  פסל  במקצתם, שנגע פי על  ואף חיבור , הם הרי  בקערה, גוש
ïé÷Lîaהכל. àHL ïëãå íé÷Lîa Ceãì ïkøcL úà ìáà– ÂÈÆÆÇÀÈÈÀÇÀÄÀÈÈÆÀÇÀÄ

במשקים, שלא הללו  הדברים את דך äøòwaוהוא Leb ïäå– ÀÅÇÀÈÈ
בקערה, גוש  שהן פי על אף äìácכלומר ìL ìebòk elà éøäÂÅÅÀÄÆÀÅÈ

בו ששנינו  א )– ב, כולו ,(תרומות נטמא לא במקצתו , טמא נגע שאם ,
חיבור . שאינו  dcedi.לפי iaxk dklde

במשנתנו: גורסים יש אבל הגר"א. מפרש וכן הרמב"ם, לפי  הסיפא את בארנו 
ode ,miwyna `ly okce miwyna jecl okxcy z` e` ,oiwyna okcy oikecpd lk x`ye

,dlac ly lebirk od ixd ,dxrwa yebדרך שאין הנדוכים שאר  אבל  ומפרשים:
לדוכם  שהדרך דברים או במשקים, דכם והוא במשקים, לדוכם אדם בני
הרי בקערה, גוש שהם פי על  אף במשקים, שלא דכם שהוא אלא במשקים

דבלה של  כעיגול (y"xd).הם

izdw - zex`ean zeipyn



רטו ` dpyn ipy wxt mei leah zkqn

äàîhä áàa íéøBäè,éøö ïéàåíBé ìeáèa øîBì C;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íBé ìeáèa íéøBäè,íéàîèe §¦§©©ª§¨§¥¨¦©¦§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¦¦§§¥¦
úBàîhä ìëa.íéôeì÷ ïäL ïîæa úîqkäå äøBòOä,äôeì÷ dðéàL ïéa äôeì÷ àéäL ïéa ähçäå,íeLîMäå çöwä §¨©ª§©§¨§©ª¤¤¦§©¤¥§¦§©¦¨¥¤¦§¨¥¤¥¨§¨©¤©§©ª§

ìtìtäå,äãeäé éaøøîBà:íéðáì íéðeôà óà–íBé ìeáèa íéàîè,éøö ïéàåúBàîhä ìëa øîBì C. §©¦§¥©¦§¨¥©£¦§¨¦§¥¦¦§§¥¨¦©§¨©ª§
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡íBé ìeáè ä÷Lî–ïäa òâBð àeäL ïé÷Lîk,ïéànhî ïðéà elàå elà.ïéàîhä ìk øàLe,ïéøeîç ïéa ïél÷ ïéa, ©§¥§§©§¦¤¥©¨¤¥¨¥¥¨¦©§¦§¨¨©§¥¦¥©¦¥£¦
ïäî íéàöBiä ïé÷Lnä–ïäa òâBð àeäL ïé÷Lîk,älçz elàå elà,äàîhä áà àeäL ä÷Lnä ïî õeç. ©©§¦©§¦¥¤§©§¦¤¥©¨¤¥¨¥§¦¨¦©©§¤¤©©ª§¨

:ïåæîä íò èòî íäî ïéáøòî íéîòôå ,íãà ìëàî éáéùç àì.oixegy mipet` s`:íãà ìëàîì úåéåùò ïéàå äàåôøì àìà ïðéàùmixedh.mei leaha
øàùë äàîåè úåìá÷îå ìëåà éáéùç úåàîåè øàùá ìáà .äîåøú ìù íä íà äìà ìëá ìñåô åðéà ,ùîù áøòä àìà øñåçî åðéàå åúàîåèî øäèù ïåéë

:íéîëçë äëìäå .ïéìëåà.gvwd:íçìá åðîî úúì ïéìéâøå .å"ìééð æ"òìáå .øåçù òøæ ïéî.meynydeíéùåòå ,äáøä åðîî ìàøùé õøàáå .éáøòá åîù êë
:ïéîùîåù ïîù åðîî

a`.mei leah dwyn:äùàä áìçå ,åúôéâî íãå ,åðéò úòîã ,åéìâø éîéî ,å÷åø ïåâë.oda rbep `edy miwynkìù ïé÷ùîë,ïäá òâåð àåäù äîåøú
:äîåøúá ìñåô íåé ìåáèã.el`e el`úà ïéàîèî ïéà ,ïäá òâðù äîåøú ä÷ùîå åôåâî íéàöåéä íé÷ùî:äéì ìéñô ìñôéî ìáà ,ùãå÷äoia oilw oia

.oixeng:áæ ïéøåîç ,õøù ïéì÷.dligzùåòå ,ïåùàø:éùéìù äùåò éðùäå ,éðù ïé.d`nehd a` `edy dwynd on ueg:åéúåðéòîå áæ ìù åáåæ ïåâë

`xephxa yexit

אדם, למאכל עשויים äàîhäואינם áàa íéøBäè נגע אפילו  – ÀÄÀÇÇËÀÈ
חיבור, שאינם טהור , הכיכר הטומאה, אב øîBìבהם Céøö ïéàåÀÅÈÄÇ

íBé ìeáèaשל והכיכר יום, טבול  בהם נגע ואם חיבור , שאינם – ÄÀ
טהור; הכיכר íéøîBà:תרומה, íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄ

úBàîhä ìëa íéàîèe ,íBé ìeáèa íéøBäèבטבול אמנם – ÀÄÄÀÀÅÄÀÈÇËÀ
חיבור. חשובים הטומאות בשאר אבל חיבור , אינם äøBòOäÇÀÈיום

íéôeì÷ ïäL ïîæa úîqkäå,אדם למאכל הם שראויים –ähçäå ÀÇËÆÆÄÀÇÆÅÀÄÀÇÄÈ
äôeì÷ dðéàL ïéa äôeì÷ àéäL ïéa שאינה החיטה שאף – ÅÆÄÀÈÅÆÅÈÀÈ

אדם, למאכל  ראויה לתת çöwäקלופה שרגילים שחור, כמון מין – ÇÆÇ
בלחם, השומשמין,íeLîMäåממנו –ìtìtäå היו אם אלו כל – ÀÇËÀÀÇÄÀÅ

íéðáìבכיכר; íéðeôà óà :øîBà äãeäé éaø,בכיכר שהיו – ÇÄÀÈÅÇÂÄÀÈÄ
íBé ìeáèa íéàîèטבול בהם ונגע תרומה, של בכיכר הם אם – ÀÅÄÄÀ

טמא, הכיכר úBàîhäיום, ìëa øîBì Céøö ïéàå.חיבור שהם – ÀÅÈÄÇÀÈÇËÀ
נדבקו בה המנויים שהדברים הקודמות, למשניות כהמשך משנתנו  בארנו 
מורו בשם הרא"ש מפרש וכן  לא, אם חיבור  הם אם המשנה ודנה בכיכר,

אחרות. בדרכים משנתנו מבארים המפרשים רוב אבל  מנחם. הר "ר 
ללמד, באה שמשנתנו  מבארים, וכןdtilwdyיש והכוסמת, השעורה של

שחורים, אפונים של אף יהודה ולרבי והאלום, והחלתית התיאה ewlgpשל
da,הטומאה באב אף חיבור  אינה מאיר רבי  שלדעת וחכמים, מאיר  רבי

יום  בטבול  לומר  צריך ואין  טמא, הגרעין  אין  הטומאה אב בה נגע שאפילו 
הטומאות  בשאר  אבל חיבור  אינה יום בטבול  חכמים ולדעת חיבור; שאינה

חיבור  חשובה l`xyi").הריהי  zx`tz" ;"`ax edil`" ;y"xd) פירוש לפי אבל 
בזמן ובכוסמת בשעורה חיבור שייך  מה שהרי הסיפא, את ליישב קשה זה
שאינם  ובאלום ובחלתית בתיאה מדובר  ברישא אם ועוד , קלופים? שהן 
בזמן ואלום וחלתית תיאה בסיפא למנות חוזרת המשנה אין למה קלופים,
מוכח, א) קיט, (חולין בגמרא שהרי קשה, הרישא על  ואף קלופים? שהם
מדין נטמאת עצמה והקליפה בקליפתם, טומאה מקבלים התבואה שגרעיני 

mya"שומר " `iany dn "aeh mei zetqez" oiire ;dfa ayiil wgcpy dn y"xd oiir)
.(zegpn `xnbn `iany dn miycg zetqez oiire ;m"xdn,הר "ש מסיק לפיכך

היא  ובאה בכלל, טומאה לענין  אלא חיבור, בענין  עוסקת אינה שמשנתנו 
קלופות  שאינן בזמן  והכוסמת שהשעורה חשובים ללמד אינם זה שבכגון ,

והחלתית  התיאה וכן  בקליפתן, אותן  אוכלים אדם בני שאין לפי  אדם, מאכל
חשובים  אינם אלו וכל  הואיל שחורים, אפונים אף יהודה רבי  ולפי  והאלום,
תורת  שאין כלל, טומאה מקבלים שאינם מאיר  רבי סובר לפיכך  אדם, מאכל
אבל אותם, מטמא שאינו  הקלו יום שבטבול  סוברים, וחכמים עליהם, אוכל 

טומאות מקום בשאר  מכל  לאכילה, כך כל  ראויים שאינם פי  על  שאף גזרו,
לדברי לאכילה, וראויים הואיל  בסיפא, המנויים אלו כל ברם, טומאה. מקבלים

תרומה. של  הם אם יום, מטבול  אף טומאה מקבלים הכל
בכלל טומאה לענין משנתנו  מבארים מברטנורא והרב הרמב"ם (zpwqnkואף

;(y"xd:(ח ז, אוכלין טומאת (הל ' בחיבורו  הרמב"ם כותב elwdוכן cere..."
zexedh ode .ze`nehd lka oi`nhzne mc`l oicgein mdy oilke` yiy ,mei leaha
,oitelw ody onfa la` ;oitelw mpi`y onfa znqekde dxeryd :md el`e ,mei leaha
jixv oi`e mei leaha oilqtp Ð meyneyde gvwde ,dtelw dpi`y it lr s` dhigde

"ze`nehd lka oi`nhzn ody xnel"אחרונה "משנה ועיין  שם; משנה" "כסף (עיין
כאן ).

א ה נ ש מ ר ו א ב

íBé ìeáè ä÷Lîומימי רוקו  כגון  יום, מטבול היוצא המשקה – ÇÀÅÀ
האשה, וחלב עיניו  ודמעות ïäaרגליו òâBð àeäL ïé÷Lîk– ÀÇÀÄÆÅÇÈÆ

בהם: נוגע יום שטבול  כמשקים ïéànhîדינו  ïðéà elàå elà– ÅÈÅÅÈÄÇÀÄ
אינם  בהם נוגע שהוא המשקים ובין מגופו היוצאים המשקים בין 
מטמא  יום טבול  ואין  הם, חולין שהמשקים ממנו , טומאה מקבלים

ואף  בחולין, שלישי עושה שני  ואין לטומאה, שני  שהוא לפי חולין ,
בפתיחה  הזכרנו  שכבר  כמו  לטומאה, ראשון להיות משקים מטמא אינו

f).למסכתנו  ,g dxt oiir)ïéa ïél÷ ïéa ,ïéàîhä ìk øàLeÀÈÈÇÀÅÄÅÇÄÅ
ïéøeîç ובגמרא חמורה; שטומאתם ובין קלה שטומאתם בין – ÂÄ

א) פח, מת;oilwמבואר:(חולין שרץ –oixengזב "תוספות – (עיין

אחרונה "), "משנה ועיין טוב" Zיום  ïäî íéàöBiä ïé÷LnäÇÇÀÄÇÀÄÅÆ
älçz elàå elà ,ïäa òâBð àeäL ïé÷Lîk,לטומאה ראשון  – ÀÇÀÄÆÅÇÈÆÅÈÅÀÄÈ

äàîhä áà àeäL ä÷Lnä ïî õeç רגליו ומימי  רוקו כגון – ÄÇÇÀÆÆÇÇËÀÈ
זב. של

ברישא: oi`nhin,גרסנו opi` el`e el` ב"מלאכת מובא וכן  הרא"ש, גורס וכן
גורסים: המפרשים רוב אבל  הר "ס. בשם oi`nhn,שלמה" opi` el`e el`כלומר

של מגופו היוצאים המשקים שבין הם, ומבארים אחרים, מטמאים שאינם
הקודש, את מטמאים אינם בהם נוגע שהוא תרומה של  המשקים ובין  יום טבול

אותו  פוסלים l`xyi").אלא zx`tz" ;`xephxa ;` ,gt oileg zetqez ;y"xd)אבל
קשה: זה הם `)פירוש בהם נוגע שהוא שמשקים ממשנתנו, משמע שלא

תרומה; של כדיןa)משקים דינם יהא ממנו  היוצאים שהמשקים ייתכן  איך 
חולין ? של משקים אלא אינם והרי  תרומה, של משקים b)משקים אפילו הרי

שלעולם  הקודש, את לפסול חוזרים אינם יום טבול בהם שנגע תרומה של 
באוכלי או קודש במשקה עצמו הוא נגע ואפילו פוסל, אלא יום טבול אין

רביעי  לעשות חוזרים ואינם פסולים אלא אינם myaקודש, "dnly zk`ln")
.(q"xd mkgd

שגורס נראה הרמב"ם מלשון אף אבות והריoi`nhn,ברם, שאר (הל' לשונו
ד ): י, mda,הטומאות rbep `edy oiwynk epnn oi`veid oiwyn Ð mei leah"oi`y

llk mixg` oi`nhnrbp m` `l` יום), oixedh;(טבול  md ixd Ð oileg dwyna
."iriax md ixd Ð ycew dwyna rbp m`e ;iyily md ixd Ð dnexz dwyna rbp m`e

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn ipy wxt mei leah zkqn

·íé÷Lî äàìî àéäL äøã÷,íBé ìeáè da òâðå,äîeøú ä÷Lî äéä íà–ïéìeñt ïé÷Lnä,äøBäè äøãwäå; §¥¨¤¦§¥¨©§¦§¨©¨§¦¨¨©§¥§¨©©§¦§¦§©§¥¨§¨
ïélç ä÷Lî äéä íàå–øBäè ìkä;úBáàñî åéãé eéä íàå–àîè ìkä.íBé ìeáèaî íéãia øîç äæ.øîçå §¦¨¨©§¥ª¦©Ÿ¨§¦¨¨¨§Ÿ¨©Ÿ¨¥¤Ÿ¤©¨©¦¦¦§§Ÿ¤

íéãiaî íBé ìeáèa:äîeøzä úà ìñBt íBé ìeáè ÷ôqL,íéãiäå–øBäè ï÷ôñ. ¦§¦©¨©¦¤§¥§¥¤©§¨§©¨©¦§¥¨¨
‚ïélç ìL ïîMäå íeMäå äîeøz ìL ät÷nä,ïúö÷îa íBé ìeáè òâpL–ìñtílk úà.ïélç ìL ät÷nä ©¦§¨¤§¨§©§©¤¤¤ª¦¤¨©§§¦§¨¨¨©¤ª¨©¦§¨¤ª¦

ïîMäå íeMäåäîeøz ìL,ïúö÷îa íBé ìeáè òâpL–Bòbî íB÷î àlà ìñt àG.äéä íàåäaøî íeMä– §©§©¤¤¤§¨¤¨©§§¦§¨¨¨©¤¨§©¨§¦¨¨©§ª¤

a.mileqt miwyndïî õåç äìéçú úåéäì ïé÷ùî àîèî äîåøúä úà ìñåôä ìëã ,ïé÷ùî åìéôàå àîèî àì ééåîèå ,ãáìá äîåøúä úà ìñåô íåé ìåáèã
íåé ìåáèã ,øåäè ìëä ,ïéìåç ä÷ùî äéä íàå ,íéìë ïëù ìëå ,íéàîèî àì íéìëåà åìéôà íåé ìåáèá åòâðù ïé÷ùîã ,äøåäè äøã÷ä ,êëìä .íåé ìåáèä

:øùòîìå ïéìåçì øåäè.`nh lkd zea`eqn eici eid m`e:éìë ïéàîèîå äìéçú úåéäì åøæç íéãé úîçî íé÷ùîä åàîèðùëå ,äîåøúä úà úåìñåô íéãéã
.dnexzd z` lqet mei leah wtqy:ìñô íåé ìåáèáå ,øåäè íéãéá àðååâ éàäëá ,òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ ,åéðôì úåøëë éúù ïåâë

b.dtwnd:ìåô ìù ïéñéøâ åà àñééã ïåâë .áòå éåô÷ ìéùáú.onyde meyde:ïéìáúì åá íéðåúð.mlek z` lqt ozvwna mei leah rbp,ø÷éò äô÷îã
:øåáéç áåùç ,ïéìåç ìù íåùá àìà òâð àìù ô"òàå .äîåøúá ìñåô íåé ìåáèå.daexn meyd did m`e:ïéìåç ìù äô÷îä ïî øúåé.daxend xg` oikled

:ìëä úà ìñô íúö÷îá òâð íàå ,äîåøú ïéãë ìëä ïéãå.izni`íåùäù ïîæá ,ìëä úà ìñåô àåä úö÷îá òâðå äáåøî íåùä äéä íà åðøîà äîá øîåìë
:øôò ùåâ ïéîë ãçà óåâ àåäå ,äøò÷á ñðåëî.dkecna xfetn did m` la`øîåìë ,øåäè æà íåé ìåáè åá òâðå ,äëåãîä êåúá äæî äæ íéãøåôî åé÷ìçù

:øåáéç áåùç àì ,åé÷ìç ãéøôäì ùúåëù äòùá ïéåëúî àåäù ïåéëù ,ãáìá åòâî íå÷î àìà ìñô àì.oiwyna okcy oikecipd lk x`yeïéùåòù åîë
:íéî íäéìò ïéôìæî äëåãîá ïúåà ïéëãùë ,ïéèçì.dliac ilebirk od ixd dxrwa yeb ode oiwyna `ly okce oiwyna jecl okxcy mixac e`íàã

íàù .íåùë íðéã ,ïé÷ùîá ïëãù íéëåãðä ìë øàùå ,ùøôî í"áîøå .éúåáø ùåøéôá éúàöî êë .ïìåë úà ìñô àì ïúö÷îá íåé ìåáè òâðíåé ìåáè òâð

`xephxa yexit

y c e w z a y
ב ה נ ש מ ר ו א ב

íBé ìeáè da òâðå ,íé÷Lî äàìî àéäL äøã÷ במשקים – ÀÅÈÆÄÀÅÈÇÀÄÀÈÇÈÀ
ïéìeñtשבתוכה: ïé÷Lnä ,äîeøú ä÷Lî äéä íàשטבול – ÄÈÈÇÀÅÀÈÇÇÀÄÀÄ

לטומאה, שלישי  המשקים את ועושה לטומאה, שני  äøãwäåÀÇÀÅÈיום
äøBäè אינם אוכלים אפילו יום טבול בהם שנגע שהמשקים – ÀÈ

מטמא  התרומה את הפוסל  שכל פי  על ואף כלים; שכן  וכל  מטמאים

של משקים שאפילו יום טבול  שונה לטומאה, ראשון  להיות משקים
שכבר  כמו בלבד , פוסלם אלא מטמא אינו  בפתיחה תרומה הזכרנו 

øBäèלמסכתנו; ìkä ,ïélç ä÷Lî äéä íàåש טהור– יום טבול  ÀÄÈÈÇÀÅËÄÇÙÈ
ולמעשר ; úBáàñîלחולין  åéãé eéä íàå,טמאות –àîè ìkä ÀÄÈÈÈÀÙÈÇÙÈÅ

לעיל, שהזכרנו  כמו  לטומאה, ראשון המשקה את עושות שהידים –
וחוזרים  תחילה, להיות משקים מטמא התרומה את הפוסל  שכל 

ידים  מחמת שנטמאו  שמשקים הקדירה, את ומטמאים המשקים
חכמים מגזירת כלים הראב"ד );מטמאים הולך(לשיטת הרמב"ם ברם,

ומפרש כלים, מטמאים אינם ידים מחמת שנטמאו שמשקים לשיטתו ,
nh`כאן: lkd הקדירה אבל חולין; משקה ובין  תרומה משקה בין –

טהורה. íBéלעולם ìeáèaî íéãia øîç äæ ששנינו בענין  – ÆÙÆÇÈÇÄÄÄÀ
יום. בטבול שאינה חומרה בידים יש íBéלעיל  ìeáèa øîçåÀÙÆÄÀ

íéãiaî,בידים שאינה חומרה יום בטבול ויש  –ìeáè ÷ôqL ÄÇÈÇÄÆÀÅÀ
äîeøzä úà ìñBt íBé לא ספק בתרומה יום טבול  נגע ספק – ÅÆÇÀÈ

מספק, פסולה התרומה øBäèנגע, ï÷ôñ ,íéãiäåכמבואר – ÀÇÈÇÄÀÅÈÈ
ד). (ב, ידים zexdhבמסכת zkqna df oipr epx`a xake.(יא (ד,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøz ìL ät÷nä–dtwn בו שנותנים ויש סמיך, תבשיל היינו  ÇÄÀÈÆÀÈ
תרומה, של המקפה שאם ללמד, המשנה ובאה לתבלין, ושמן  שום

ïélç ìL ïîMäå íeMäå,בה הנתונים –íBé ìeáè òâpL ÀÇÀÇÆÆÆËÄÆÈÇÀ
ïúö÷îa,השמן או  השום במקצת אלא נגע לא אפילו –úà ìñt ÀÄÀÈÈÈÇÆ

ílk כאילו זה והרי  לגבה, בטלים והשמן  והשום עיקר , שהמקפה – ËÈ
כולם. ונפסלו תרומה, של אחד  תבשיל  ïélçכולו ìL ät÷näÇÄÀÈÆËÄ

ïúö÷îa íBé ìeáè òâpL ,äîeøz ìL ïîMäå íeMäåשל – ÀÇÀÇÆÆÆÀÈÆÈÇÀÀÄÀÈÈ
השמן, או Bòbîהשום íB÷î àlà ìñt àG בו שנגע מקום – ÈÇÆÈÀÇÈ

היא  כאילו  דינה ואין  והשמן, השום לגבי  בטלה המקפה שאין בלבד,
טהרת  על  נעשתה ואפילו  לפסלה; יכול  יום טבול אין הלכך תרומה,

התרומה טהרת על  שנעשו חולין  פוסל  יום טבול  אין  (תוספתא ;התרומה,

שלהגר"א ), שהם והשמן  השום אף המקפה, את פוסל  שאינו  וכיון 
של השני שבצד מה לא אבל מגעו, מקום אלא פסול  אינו  תרומה

ביניהם מפסקת חולין  של שהמקפה לפי רבא ").המקפה, íàåÀÄ("אליהו
äaøî íeMä äéä,המקפה מן  יותר  –áøä øçà ïéëìBäיש – ÈÈÇÀËÆÀÄÇÇÈÙ

הולכים  תרומה, של והשום חולין  של המקפה אם שדווקא מפרשים,
יום  טבול נגע שאם תרומה, כדין  הכל ודין לחומרא, הרוב אחר 

של והשום תרומה של  המקפה אם אבל הכל; את פסל במקצתם
לקולה, הרוב אחר הולכים אין מרובה, שהשום פי על אף חולין ,

עיקר והמקפה oiirהואיל  ;`xephxan axde m"anxd yexitn rnyn ok)
.("aeh mei zetqez",להקל אף הרוב אחר  שהולכים מפרשים יש אבל

של כשהמקפה שבין  הרישא, על  אף מוסבה הזאת שהפיסקה כלומר
לעולם  מרובה, השום היה אם תרומה, של  כשהמקפה ובין  חולין 

הרוב אחר אחרונה").הולכין  "משנה ישראל"; éaø("תפארת øîàÈÇÇÄ
éúîéà :äãeäé?המרובה השום אחר  הולכים –Leb ïäL ïîæa ÀÈÅÈÇÄÀÇÆÅ

äøòwa,המקפה של בקערה אחד גוש הוא שהשום –íà ìáà ÇÀÈÈÂÈÄ
äëBãna øfôî äéä,ונתפרד במדוכה המקפה עם השום שנידך – ÈÈÀËÈÇÀÈ

øBäè אף בלבד , בו  שנגע מקום אלא יום טבול פסל  לא כלומר  – È
מרובה, שהשום פי  Bøefôaעל  äöBø àeäL éðtî שכתשו מאחר – ÄÀÅÆÆÀÄ

גוש שם יש  עדיין  ואפילו  חיבור , חשוב אינו הלכך (הגר "א ;במדוכה,

ישראל"). גורסים:øàLe"תפארת ויש  –Ð x`y okeïéëBcpä ìk ÀÈÈÇÄÄ
ïé÷Lîa ïëcL מים עליהן שמזלפים בחיטים, שעושים כמו – ÆÈÈÀÇÀÄ

במדוכה, אותן meyk,כשדכים opic od s` יום טבול בהם נגע ואם
שהם  בזמן  בהם נגע ואם בלבד; מגעו  מקום אלא פסל לא כשנדוכו,

את  פסל  במקצתם, שנגע פי על  ואף חיבור , הם הרי  בקערה, גוש
ïé÷Lîaהכל. àHL ïëãå íé÷Lîa Ceãì ïkøcL úà ìáà– ÂÈÆÆÇÀÈÈÀÇÀÄÀÈÈÆÀÇÀÄ

במשקים, שלא הללו  הדברים את דך äøòwaוהוא Leb ïäå– ÀÅÇÀÈÈ
בקערה, גוש  שהן פי על אף äìácכלומר ìL ìebòk elà éøäÂÅÅÀÄÆÀÅÈ

בו ששנינו  א )– ב, כולו ,(תרומות נטמא לא במקצתו , טמא נגע שאם ,
חיבור . שאינו  dcedi.לפי iaxk dklde

במשנתנו: גורסים יש אבל הגר"א. מפרש וכן הרמב"ם, לפי  הסיפא את בארנו 
ode ,miwyna `ly okce miwyna jecl okxcy z` e` ,oiwyna okcy oikecpd lk x`ye

,dlac ly lebirk od ixd ,dxrwa yebדרך שאין הנדוכים שאר  אבל  ומפרשים:
לדוכם  שהדרך דברים או במשקים, דכם והוא במשקים, לדוכם אדם בני
הרי בקערה, גוש שהם פי על  אף במשקים, שלא דכם שהוא אלא במשקים

דבלה של  כעיגול (y"xd).הם

izdw - zex`ean zeipyn



bרטז dpyn ipy wxt mei leah zkqn

øçà ïéëìBäáøä.øîàäãeäé éaø:éúîéà?ïäL ïîæaäøòwa Leb,äëBãna øfôî äéä íà ìáà–øBäè, §¦©©¨Ÿ¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¥©§¨¨£¨¦¨¨§ª¨©§¨¨
Bøefôa äöBø àeäL éðtî.ïé÷Lîa ïëcL ïéëBcpä ìk øàLe.ïé÷Lîa àHL ïëãå íé÷Lîa Ceãì ïkøcL úà ìáà, ¦§¥¤¤§¦§¨¨©¦¦¤¨¨§©§¦£¨¤¤©§¨¨§©§¦§¨¨¤§©§¦

äøòwa Leb ïäå–äìác ìL ìebòk elà éøä. §¥©§¨¨£¥¥§¦¤§¥¨

:ìëä úà ìñô úö÷îá òâðùëå ,øåáéç éåä ,äøò÷á ùåâ äùòðùë åá òâð íàå .åøåæéôá äöåø àåäù éðôî ,åòâî íå÷î àìà ìñô àì ,åúåà ùúåëùë åúö÷îá
.oiwyna jecl okxcy z` la`:í"áîøä ùåøéô éôì ïðéñøâ.oiwyna `ly okceòâð éëã ïðéøîàã ,äìéáã éìåâéòë ïä éøä ,äøò÷á ùåâ åúåà íùù ô"òà

:úåîåøúã 'á ÷øô ùéøá ,ïìåë åàîèð àì åúö÷îá

`xephxa yexit

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר דוד נתן שי'

שלום וברכה!

בנועם נמסרו לי הנרות בקשר עם ימי חנוכה הבע"ל, ויה"ר מהשי"ת אשר ע"פ המבואר בדא"ח 
)יעוין זח"ב קסו, ב. לקו"ת רד"ה והי' לכם לציצית )השני(( אשר נר, הוא בגימטריא רמ"ח מ"ע ודו"ר 
על  מיוסד  שיהי' הקיום  קיום המצות  היינו  גם בהרמ"ח שלו,  להשפיע  יזכהו השי"ת  הנה  שבאדם, 

הדו"ר, שאז הוא קיום אמיתי, וכמ"ש בתניא פ"ד.

ולקראת חג הגאולה הבע"ל הנה מצו"פ המשך מאמרי תש"ג אשר המאמר ד"ה כה אמר ה' גו' 
קרובה ישועתי לבוא, הצעתי לאנ"ש שי' ללמדו בימי י"ט וכ' כסלו ונר חמישי דחנוכה הבע"ל כאו"א 
בסביבתו, והעיקר להביא לפו"מ כפסק רז"ל אשר לא המדרש עיקר אלא המעשה, היינו להשפיע בהם 
שיקיימו האמור בהמאמר הנ"ל ואז מובטחים אנו מהשי"ת אשר קרובה ישועתי לבוא ותקותי להגלות.

בברכת חג הגאולה.

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

מחות' הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

מדאיג אותי במקצת, מה שזה זמן רב לא הגיעתני ממנו כל ידיעה, בקשתי לצלצל לו פעמים 
בטלפון, והנומער בסן פרנציסקה לא ענה, ובטח הכל שלום, וכמו שמספרים על הרז"א נ"ע, להבחל"ח, 
שהיתה שיטתו שאין צריכים לכתוב מכתבים, ואמר הטעם שאם הכל שלום, הרי מה יש כאן לכתוב, 

ובכ"ז ירגיעני אם יודיע עד"ז בפירוש.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לא כבר, מאת כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע חמשים שנה לפני זה, 
אשר חזרתיו בש"ק, ומכיון שארז"ל דמילתא אלבישייהו יקירא, בטח יעניין אותו.

ולקראת חג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל, הנני בזה להביע איחולי לבבי לו ולזוגתו שיחיו לרפואה 
קרובה לבריאות הנכונה ולהצלחה בעניניהם.

מחות' הדו"ש.



ריז b dpyn ipy wxt mei leah zkqn

øçà ïéëìBäáøä.øîàäãeäé éaø:éúîéà?ïäL ïîæaäøòwa Leb,äëBãna øfôî äéä íà ìáà–øBäè, §¦©©¨Ÿ¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¥©§¨¨£¨¦¨¨§ª¨©§¨¨
Bøefôa äöBø àeäL éðtî.ïé÷Lîa ïëcL ïéëBcpä ìk øàLe.ïé÷Lîa àHL ïëãå íé÷Lîa Ceãì ïkøcL úà ìáà, ¦§¥¤¤§¦§¨¨©¦¦¤¨¨§©§¦£¨¤¤©§¨¨§©§¦§¨¨¤§©§¦

äøòwa Leb ïäå–äìác ìL ìebòk elà éøä. §¥©§¨¨£¥¥§¦¤§¥¨

:ìëä úà ìñô úö÷îá òâðùëå ,øåáéç éåä ,äøò÷á ùåâ äùòðùë åá òâð íàå .åøåæéôá äöåø àåäù éðôî ,åòâî íå÷î àìà ìñô àì ,åúåà ùúåëùë åúö÷îá
.oiwyna jecl okxcy z` la`:í"áîøä ùåøéô éôì ïðéñøâ.oiwyna `ly okceòâð éëã ïðéøîàã ,äìéáã éìåâéòë ïä éøä ,äøò÷á ùåâ åúåà íùù ô"òà

:úåîåøúã 'á ÷øô ùéøá ,ïìåë åàîèð àì åúö÷îá

`xephxa yexit

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"א: כג לעיל:דף הנזכרת הברייתא את לבאר שבה éaøהגמרא ãîò̈©©¦
éøä ,eòîL ìàøNé úéa eðéçà ,øîàå íìeàä úBìòî ìò ÷Bãö̈©©£¨¨§¨©©¥¥¦§¨¥¦§£¥

àéáäì éî ìò ,ïðà ,'äîãàa ììç àöné ék' øîBà àeä עגלה ¥¦¦¨¥¨¨¨£¨¨£¨©¦§¨¦
úBøæòä.ערופה, ìò Bà øéòä ìò:הגמרא úaכיåמקשה íéìLeøé ©¨¦©¨£¨§§¨©¦©
ééBúà[להבאת àéä,[-ראויה äôeøò äìâòíéøác äøNò ,àéðúäå ¨¥¤§¨£¨¦§¨©§¨£¨¨§¨¦

íéìLeøéa eøîàð,ïäî úçà Bæå שäôeøò äìâò äàéáî dðéà ¤¤§¦¨©¦§©©¥¤¥¨§¦¨¤§¨£¨
בסביבותיה. חלל ערופה ãBòåכשנמצא עגלה לענין שהרי להקשות, יש §

áéúk 'eäkä éî òãBð àì'(א כא רק (דברים זו פרשה שנאמרה והיינו , Ÿ©¦¦¨§¦
הרוצח, הוא מי ידוע שלא הלאàäåבאופן זה, במעשה ואילו -éî òãBð §¨©¦

.eäkä:הגמרא רבי משיבה שאל  ולא ערופה, עגלה  דין  כאן  שייך לא אכן ¦¨
יביא מי äiëáaצדוק úBaøäì éãk àlà על לבכות העם את לעורר - ¤¨§¥§©§¦§¦¨

המעשה.
בברייתא: שנינו זה. במעשה לעסוק ממשיכה ìLהגמרא åéáà àa'¨¨¦¤

ïééãòå ,íëúøtk àeä éøä øîà ,øtøôî àeäLk Bàöîe ÷Bðéz¦§¨§¤§©§¥¨©£¥©¨©§¤©£©¦
øúBé íéìk úøäè íäéìò äLwL Eãnìì ,['eë] íéi÷ éða§¦©¨§©¤§¤¨¨£¥¤¨¢©¥¦¥

.'íéîc úeëéôMî:הגמרא eäì,מסתפקת àéòaéà עוון חומר האם ¦§¦¨¦¦©§¨§
ìæc àeä íéîc úeëéôL,בעיניהם קל נהיה -ìáàשל úøäèחומר §¦¨¦§¨£¨¨¢©
àîéé÷ àîéé÷ãk íéìk חמור היה בתחילה שכבר עומד, במקומו - ¥¦¦§©§¨©§¨

כלים, טהרת ענין àîéé÷ãkבעיניהם íéîc úeëéôL ,àîìéc Bà¦§¨§¦¨¦¦§©§¨
àîéé÷,שהיה כמו נשאר -àøéîçc àéä íéìk úøäè ìáà שענין - ©§¨£¨¨¢©¥¦¦©£¦¨

הגמרא: פושטת בעיניהם. חמור עתה שנעשה הוא המקדש כלי טהרת
àãeîìz dì áéñð à÷cî ,òîL àz לסיוע הברייתא שהביאה מכך - ¨§©¦§¨¨¦¨©§¨

הפסוק את äMðî',לדבר CôL é÷ð íc íâå' שהיה הזלזול את המלמד §©¨¨¦¨©§©¤
דמים, íéìkבשפיכות úøäèå ,ìæc àeä íéîc úeëéôL dpéî òîL§©¦¨§¦¨¦§¨§¨¢©¥¦

.àîéé÷ àîéé÷ãk¦§©§¨¨§¨

i"yx

äôåøò äìâò äàéáî äðéàÐ
`vni ik" (`k wxt mixac) aizkc

"dzyxl 'ebe dnc`a llgoi`e Ð
`l xaqwc ,dyexi milyexi

.mihayl dwlgzpäéëáá úåáøäì
dlbr oi`ian oi`y oeik xnelk -
did okle mcd xtkzi dna dtexr
ly eia` xn` dfle dikaa daxn
oeik mkilr xtkz ezen wepizd

.dtexr dlbra xtkl `"`yàøîâ
.di`x -àãåîìúikd .dii`x Ð

hyte" :mipdk zxeza opiqxb
,mixetkd mei zevna leki "yale
`qxibe .micba eicba xnel cenlz
:dpeyla dkix`d cenlzay
hyet mixetkd mei jxck iprney
,leg icba yaele ycew icba
:dyexit edfe .'ek xnel cenlz
z`veda xen`d "yale hyte"
dpgnl uegn l` getzay oycd
hyte" oycd znexz xg` aezkd
leki 'ebe "micba yale eicba z`
eicba zepyl daeg eilr lihny
`a m` d`vedl dnexz oia
xg` getzd lry oyc `ivedl
daeg `idy jxck ,cin dnxdd
zecear ynga lecb odk lr
eicba dpyny ,mixetkd meiay
dpey`x .efl ef oia zeceard lka
,oal icbaa dipy ,adf icbaa
icbaa ziriax ,adf lya ziyily

adf icbal oal icban zepyl el oi`y dfe .dpyi df s` Ð oaladf icbaa ynyn epi`e `ed heicd ixdy ÐÐ
.oycd `iveie ,ely leg icba yalie mze` heytie "ca ecn odkd yale" xn`py enk ,oda mixdy ycew icbaa dpyi

יום השבת משפיע על הימים שלפניו ושלאחריו, וביחד עם זה, הרי הוא גם מקבל מהימים שלפניו ושלאחריו.
משיחת שבת פרשת וישלח, ה'תשמ"ה



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

éúîéàî ¯ ïåùàø ÷øô
zekxa zkqna epipy(.bl)miznd ziigza minyb zexeab oixikfn'

d"awd ly eizexeab mixikfn xnelk ,'mipyd zkxaa dl`ye
dign zkxaa 'mybd cixene gexd aiyn' zxin`a minyb cixeny
'dkxal xhne lh oze' minybd zywae zl`y eli`e ,miznd
`l` opi` el` dxkfde dl`y .mipyd jxan zkxaa zxn`p
zeni md mini el` ex`ai oldl zeipynd ,minybd zenia

.df oiprl minybd

äðùî
:dpynd zxxanïéøékæî éúîéàîíéîLb úBøeábly ezxeab - ¥¥¨©©§¦¦§§¨¦

.mybd cixene gexd aiyny d"awdáBè íBiî ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦
âç ìL ïBLàøä.zekeqdâç ìL ïBøçàä áBè íBiî ,øîBà òLBäé éaø ¨¦¤©©¦§ª©¥¦¨©£¤©

.zekeqd bg ly oexg` aeh mei `edy zxvr ipinyn -
òLBäé éaø Bì øîà,xfril` iaxlïîéñ àlà íéîLbä ïéàå ìéàBä ¨©©¦§ª©¦§¥©§¨¦¤¨¦¨

âça äìì÷iptn minybd z` cixen d"awdy d`xpy ,zekeqd §¨¨¤¨
ok m` ,dkeq zevn miiwpy epevx oi`yänìjzrcløékæî àeä ¨¨©§¦

lltzny d`xp mxikfny jezn ixde ,minybd z` dlitza
.bga e`eaiyøæòéìà éaø Bì øîà,ryedi iaxlézøîà àì éðà óà ¨©©¦¡¦¤¤©£¦Ÿ¨©§¦

ììàLoniq ok` mdy oeik ,minyb cixeiy bga d"awdn ywal - ¦§Ÿ
,bga dllwøékæäì àlà`edy d"awd ly eizexeabçeøä áéMî ¤¨§©§¦©¦¨©

,BúðBòa íLbä ãéøBîå.bgd xg`l mpnfa minyb cixeny xnelk ¦©¤¤§¨
Bì øîà,xfril` iaxl ryedi iaxïk íàminybd zxkfda oi`y ¨©¦¥

,mpnfa minyb cixeny ,d"awd ly ezxeabe egay zxkfd `l`
,øékæî àäé íìBòìzenil rawp minybd zxkfd aeig recne §¨§¥©§¦
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minyb zxikf zwqtd onf oiprle .minybdgilyy ,`ed oicd
daizd iptl xaerd xeaivïBLàøä ,çñt ìL ïBLàøä áBè íBéa§¨¦¤¤©¨¦

zixgy zlitz lltzndøékæîe ,minyb zexeab oiicrïBøçàä ©§¦¨©£
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àøîâ
mixikfny oicd mvry rnyn 'oixikfn izni`n' dpynd oeyln
izni`n `l` xxal xzep `le ,`pzl el heyt did minyb zexeab
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zekxa zkqna minyb zxkfd onf zece` eixac z` zepyl `pzl
`le ,dxkfdd aeig z` dpyy mewnl jenq [mirxf xcqay]
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.minybd z` mixikfn jli`e zekeqd
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izni`n` cenr a sc ± oey`x wxtziprz
íéîùâ úåøåáâ ïéøéëæî éúîéàîyxtn `xnbae ."mybd cixene gexd aiyn" xne`y Ð

minyb zexeab dil ixw i`n` `nrh"zelecb dyer" xn`py ,dxeaba oicxeiy iptn Ð

.'ebeïä âçá äìì÷ ïîéñxzen izni`n :(a,gk) "oyid" wxta dkeq zkqna opixn`ck Ð

zeptl,eipt lr oeziw el jtye eaxl qek befnl `ay carl lyn ,dtwnd gxqzyn Ð

minybdyk :xnelk .jyenya iyt` i` el xn`e

yecwd oi`y d`xpe ,oi`vei lkd dkeql oicxei

oiligzn i`n`e .eiptl ynzypy utg `ed jexa

`edy d`xpe ,bga minyb zexeab xikfdl

bga xhn `aiy lltzn?ìåàùì éúøîà àìÐ

."xhne lh oze" oebk ,bga minybd lr lltziy

øéëæäì àìàzexeab bga xikfdl ligzny Ð

.minyb cixeny mewn lyåúðåòá:xnelk Ð

.epnfaïë íàxikfdln gqta wqet i`n`e Ð?
àøîâéðú÷ãî ,øîåìë .éà÷ àëéä àðú

àðú éàäì äéì àèéùôã ììëî ,"éúîéàî"
øéëæäì áééçîã ïðéæç àëéäå ,øéëæäì íéáééçã?

éà÷ íúä,'ek "minyb zexeab oixikfn" Ð

) .zekxa zkqnaíúä éðúéìå.zekxa zkqna Ð

.izni`n ipzil ,oixikfn ipzc jenqàðù éàî
àëä ãò äé÷áùã`kd ipzwc i`d ,xnelk Ð

izni`n cren xcqaipzwc ,mzd ipzil Ð

.mirxf xcq epiid zekxa zkqna ,oixikfnãò
àëä.cren xcq cr Ðàìà`dc `niz `l Ð

y`xn `pzc ,i`w mzdc "izni`n" ipzwc

`l ikdl ,od cg` xcqa odipyy ,wilq dpyd

.`kd cr diwayc `py i`n xninl ivnâçáÐ

oic ied izni`n ipzc meyne ,mind lr oic ied

mind lr.dxkfd onf izni` inp ipzw Ðéãééàå
ïéðåãéð âçá éðúãbga `pzc ab` ,xnelk Ð

oipecipe li`ed diytpa xaqw ,mind lr oipecip

mind lr bgaxikfdl opira dpin rny Ð

,dkxal ezilc mind lr iievxl ,`inc `piipr

.oixikfn izni`n ipzw ikdlúåìåãâ äùåò áéúë
ø÷ç ïéà ãò,minyba "xwg" aizkc `nl` Ð

ly eziixa dn .mler ly eziixaa "xwg" aizke

dxeab dia aizk mlero`nk ied minyb s` Ð

.dxeab dia aizkcùìù ïðçåé éáø øîàå
úåçúôîcg` gilyl exqnp `ly epiid Ð

.cgia'ä çúôé.gily `le Ð
éë
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éúîéàîepi` `pci`d elit`e .dkeqa oeazi `lc ,ipiny - bg ly oexg`d aeh mein

- `gxic `riawa opi`iwac ab lr s`e .`witq meyn ,opaxcn `l``ny dxfb

,(a,c) dviac `nw wxta `zi`ck ,epicia epizea` bdpn meyn e` ,elewlwl xacd xefgi

ipy wxt opzck ,od dllw oniq dkeq inia minybdy ,`l - dray lk la` .opixkcn okle

.'eke carl lyn :(a ,gk) dkeqc

íàoi`y it lr s` oixikfn xne` dz` m` - ok

uiwa s` - ezpera rnyne li`ed ,oil`ey

'xe ?oey`xd aeh mein oniq ozep dz` dne ,exikfi

`a m` ,uiwd lk :`xnba `ziixaa xne` xfril`

,edin .rnyn ezpera mlerlc ,xikfn - xikfdl

aeh meia la` ,daeg dilr inx `l `zyd cr

`ad lky ,dl`y iptl zevxl daeg - oey`x

,opictw `l dllw oniq`e .dvxne micwn ywal

.citw ryedi iaxe

íúäwxt ,zekxaa ,mirxf xcqa :yexit - i`w

`py i`n mzd ipzile (`,bl) "oicner oi`"

ipzc i`n crena `kd `pz i`n` ,xnelk .'ek

.mirxf xcqa mzd

àìà:yexit - wilq `w dpyd y`xn `pz

m`e .cren xcqa `ied dpyd y`xe

`kdc :nel yie !mirxf xcqa ipzil izk`e :xn`z

`gxe`e ,mind lr oipecip bga xn`c ,xwir

.`kd cr wiay jkl ,dl`y iptl zevxl `zlinc

minyb zexeab oixikfn mixne` mirxf xcqa la`

e` ,miznd ziigz enk .mlerl rnync xyt` -

.zrcd opega dlcad

éðúéìåzexeab i`n minyb oixikfn izni`n

.dxeaba oicxeiy opgei 'x xn` minyb

ipzw (my) "oicner oi`" wxt zekxaa mzd :dniz

inyb zexeab oixikfn :`kd ikminybd oil`eye m

ipzile :`kd enk dywn `w `l i`n` ,'eke

:xnel yie ?zexeab i`n ,minybd lr oixikfn

onf dfi`a minyb ly xcq xwir iedc ,`kd ip`y

,exne`ln oiwqet izni`ne ,exne`l oiligzn

.mzdn ith `kd jixt ikd meyneáéúëåoikn

,mler z`ixa iab dfe - dxeaba xf`p egka mixd

dvex ,mlerd z`ixaa "xwg" i`dc ikid ike

i`d ,minyb iab `kd ok enk .zexeaba xnel

:zeywdl yi ,ok` :zexeab xnel dvex inp "xwg"

dil ded ok enke ?gkn ith zexeab hwp i`n`

ipzil e` ,minyb gk oixikfn izni`n :xninl

,zexeab hwp oicd onc :xnel yie !minyb zelecb

,inp i` .dlecb `ki`e gk `ki`c `nrh meyn

hwp ikdl ,dxeaba zlgzn dkxadc meyn

.zexeabäùìùgilyl exqnp `ly zegztn

(`,biw oixcdpq) opixn` `de :xn`z m`e -

ly gztn oke ,edil`l oixqnp minybd gztnc

(fi ` mikln) aizkc ,ryil`l oke .miznd ziigz

oiwxita xne` inp ikdc 'ebe "'d ig edil` xn`ie"

`ly xn`wc `dc :xnel yie !(`,bk) onwlc

exqnp `ly xnel dvex epi` gilyl exqnpy

minyb lye miznd ziigz ly `dc ,mlern

mlerl zeidl gilyl exqnp `l `l` ,exqnp

.mdilr dpenn

òîùéå- dngx z` gztie midl` dil`

`ly inp rnyne "enrf ilk z` `veie exve` z` 'd gzt" (p dinxi) aizk `de :zeywdl yi ok m`e ,zegztn dyly `l` `kilc rnyn `kdn :xn`z m`e .dyr envra `edy :yexit

:xn`z m`e .mrf ly gztn aiyg `w `l ikdle ,daeh ly zegztn oze` m` ik aiyg `lc :xnel yie ?dl aiyg `l i`n` ok m`e ,'ebe "midl` dil` rnyie" `idd enke ,gilyl exqnp

la` .gilyl exqnp `ly ,xn`w `pixg` mrf ilkn :xnel yie !ied cxa ly xy inwxei :(`,giw migqt) opixn` `de ,gilyl mrf ly gztn xqnp `ly "'d gzt"c `xw i`dn rnync

.exqnp cxa ly eze`c ,`l - cxa meyn
`irai`
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."LB÷ìîe äøBé ,Bzòa íëöøà øèîìL :ïðçBé éaø øîàCeøa LBãwä ìL Bãéa úBçzôî äL §©©§§¤§¦¤©§¨©©¦¨¨§¨©§§§¨¤©¨¨
ìL çzôîe ,äiç ìL çzôî ,íéîLb ìL çzôî :ïä elàå ,çéìL ãéa eøñîð àlL àeä¤Ÿ¦§§§©¨¦©§¥¥©§¥©¤§¨¦©§¥©¤©¨©§¥©¤
,íéîMä úà ,áBhä BøöBà úà Eì 'ä çzôé" :áéúëc ,íéîLâ ìL çzôî .íéúnä úéiçz§¦©©¥¦©§¥©¤§¨¦¦§¦¦§©§¤¨©¤©¨©¦
òîLiå ,ìçø úà íéäìà økæiå" :áéúëc ?ïépî äiç ìL çzôî ."Bzòa Eöøà øèî úúì̈¥§©©§§§¦©§¥©¤©¨¦©¦¦§¦©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤¨¥©¦§©

äéìà

כל בני-ישראל מתאחדים יחד על-ידי התורה, ועל-ידי-זה נעשים בוניך, שעוסקים בבניינו של עולם.
ממאמר שבת פרשת וישלח, ה'תשמ"ה
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éúîéàî ¯ ïåùàø ÷øô
zekxa zkqna epipy(.bl)miznd ziigza minyb zexeab oixikfn'

d"awd ly eizexeab mixikfn xnelk ,'mipyd zkxaa dl`ye
dign zkxaa 'mybd cixene gexd aiyn' zxin`a minyb cixeny
'dkxal xhne lh oze' minybd zywae zl`y eli`e ,miznd
`l` opi` el` dxkfde dl`y .mipyd jxan zkxaa zxn`p
zeni md mini el` ex`ai oldl zeipynd ,minybd zenia

.df oiprl minybd

äðùî
:dpynd zxxanïéøékæî éúîéàîíéîLb úBøeábly ezxeab - ¥¥¨©©§¦¦§§¨¦

.mybd cixene gexd aiyny d"awdáBè íBiî ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦
âç ìL ïBLàøä.zekeqdâç ìL ïBøçàä áBè íBiî ,øîBà òLBäé éaø ¨¦¤©©¦§ª©¥¦¨©£¤©

.zekeqd bg ly oexg` aeh mei `edy zxvr ipinyn -
òLBäé éaø Bì øîà,xfril` iaxlïîéñ àlà íéîLbä ïéàå ìéàBä ¨©©¦§ª©¦§¥©§¨¦¤¨¦¨

âça äìì÷iptn minybd z` cixen d"awdy d`xpy ,zekeqd §¨¨¤¨
ok m` ,dkeq zevn miiwpy epevx oi`yänìjzrcløékæî àeä ¨¨©§¦

lltzny d`xp mxikfny jezn ixde ,minybd z` dlitza
.bga e`eaiyøæòéìà éaø Bì øîà,ryedi iaxlézøîà àì éðà óà ¨©©¦¡¦¤¤©£¦Ÿ¨©§¦

ììàLoniq ok` mdy oeik ,minyb cixeiy bga d"awdn ywal - ¦§Ÿ
,bga dllwøékæäì àlà`edy d"awd ly eizexeabçeøä áéMî ¤¨§©§¦©¦¨©

,BúðBòa íLbä ãéøBîå.bgd xg`l mpnfa minyb cixeny xnelk ¦©¤¤§¨
Bì øîà,xfril` iaxl ryedi iaxïk íàminybd zxkfda oi`y ¨©¦¥

,mpnfa minyb cixeny ,d"awd ly ezxeabe egay zxkfd `l`
,øékæî àäé íìBòìzenil rawp minybd zxkfd aeig recne §¨§¥©§¦

.dngd zenia `le minybd
:sqep oicíéîLbä úà ïéìàBL ïéàecxiiy d"awdn miywan oi` - ¥£¦¤©§¨¦

,minybíéîLbì Ceîñ àlà.minybd zenil - ¤¨¨©§¨¦
:minybd zxkfd onf oipra ztqep drc d`ian dpyndäãeäé éaø©¦§¨

,øîBàxeaiv gilyâç ìL ïBøçàä áBè íBéa äáézä éðôì øáBòä- ¥¨¥¦§¥©¥¨§¨©£¤©
,zxvr ipinyïBøçàäsqen zlitz lltzndøékæîzexeab ¨©£©§¦
eli`e ,minybïBLàøäzixgy zlitz lltzndøékæî Bðéàz` ¨¦¥©§¦

minyb zxikf zwqtd onf oiprle .minybdgilyy ,`ed oicd
daizd iptl xaerd xeaivïBLàøä ,çñt ìL ïBLàøä áBè íBéa§¨¦¤¤©¨¦

zixgy zlitz lltzndøékæîe ,minyb zexeab oiicrïBøçàä ©§¦¨©£
sqen zlitz lltznd.øékæî Bðéà¥©§¦

àøîâ
mixikfny oicd mvry rnyn 'oixikfn izni`n' dpynd oeyln
izni`n `l` xxal xzep `le ,`pzl el heyt did minyb zexeab

:`xnbd dywn .xikfdl miligznéà÷ àëéä àpzcner okid] ©¨¥¨¨¥
[`pzd,éúîéàî éðz÷czxkfd oic z` dpyna ep`vn okid ,xnelk §¨¨¥¥¥¨©

.ef dl`y zqgiizn eilry ,minyb zexeab
:`xnbd zvxznéà÷ íúä àpzeixac z` o`k xn` `pzd - ©¨¨¨¨¥

zekxa zkqna dpynl jyndk(.bl),íéîLb úBøeáb ïéøékæî ,éðz÷c§¨¨¥©§¦¦§§¨¦
azkxaïéìàBLå ,íéúnä úéiçúminybdäìcáäå ,íéðMä úkøáa §§¦©©¥¦§£¦§¦§©©¨¦§©§¨¨

mixikfnazkxa,úòcä ïðBçzxkfd aeig `pzd epriced mye §¥©¨©
,minybejkléðz÷,epiptly dpynaúBøeáb ïéøékæî éúîéàî ¨¨¥¥¥¨©©§¦¦§

íéîLb.zekxa zkqna mzxkfd aeig yxtzpy §¨¦
:`xnbd dywnàëä ãò dé÷áLc àðL éàî ,íúä éðúéìåel did - §¦§¥¨¨©§¨§©§¥©¨¨

zekxa zkqna minyb zxkfd onf zece` eixac z` zepyl `pzl
`le ,dxkfdd aeig z` dpyy mewnl jenq [mirxf xcqay]
.cren xcqay ziprz zkqn cr dxkfdd onf z` xxale oizndl

:`xnbd zvxznî àpz àlàzkqn÷éìñ äðMä Làø,[dler]ïðúc ¤¨©¨¦Ÿ©¨¨¨¦¦§©
(.fh d"x)âçáezekeqdíénä ìò ïéðBcéðcxzy minybd zenk lr - ¤¨¦¦©©©¦

,dpyd jynaàðúc éãéiàåmy dpypy ab`e -ìò ïéðBcéð âçáe §©§¥§¨¨¤¨¦¦©
,íénäzevxl ick bga minybd z` xikfdl jixvy `pzd xaq ©©¦

jkl ,dkxal `dz mzcixiy mdilràðzdkenqd ziprz zkqna ¨¨
,dpyd y`x zkqnl,íéîLb úBøeáb ïéøékæî éúîéàîbgny xnel ¥¥¨©©§¦¦§§¨¦

.minybd z` mixikfn jli`e zekeqd
zl`ey .dpyna xn`pd 'zexeab' oeyl edn zxxan `xnbd

:`xnbdéàî ,íéîLbä ìò ïéøékæî éúîéàî éðúéìåoeylúBøeáb §¦§¥¥¥¨©©§¦¦©©§¨¦©§
,íéîLb.d"awd ly zcgein dxeab minyb zcxeda yiy rnyny §¨¦

:`xnbd daiynL éðtî ,ïðçBé éaø øîàminybdïéãøBiäøeáâa ¨©©¦¨¨¦§¥¤§¦¦§¨
,dze` eexie ux`l eqpkiy ick gkaeøîàpL(h d aei`)úBìãb äNò' ¤¤¡©Ÿ¤§Ÿ

áéúëe ,'øtñî ïéà ãò úBàìôð(å) ,ø÷ç [ïéàå] (ïéà ãò)el jenqa §¥¥¤¦§¨©¥¦§¨§¦
(i d my),'úBöeç éðt ìò íéî çìLå õøà éðt ìò øèî ïúpä'xnelk ©Ÿ¥¨¨©§¥¨¤§Ÿ¥©©¦©§¥

.d"awd ly ezlecb `id xhnd zcixiy
:`xnbd zl`eyòîLî éàîzcixiy weqtdn epcnl mpn` - ©©§©

.dxeab oipr da ep`vn okid j` ,d"awd ly ezlecb `id minyb
:`xnbd daiynàéúà ,àìéL øa äaø øîàcnlp df xac -'ø÷ç' ¨©©¨©¦¨©§¨¥¤

'ø÷ç'minyb zcixi ,dey dxifbaàëä áéúk ,íìBò ìL Búéiøaî ¥¤¦§¦¨¤¨§¦¨¨
minyb zcixia lirl `aedy weqta[ïéàå] (ïéà ãò) úBìãb äNò'Ÿ¤§Ÿ§¥

íúä áéúëe ,'ø÷çmler ly eziixaa(gk n diryi)íà zòãé àBìä' ¥¤§¦¨¨£¨©§¨¦
ïéà òâéé àìå óòéé àì ,õøàä úBö÷ àøBa 'ä íìBò éäìà zòîL àìŸ¨©§¨¡Ÿ¥¨¥§¨¨¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥

,'Búðeáúì ø÷çaa s`y ixd,'xwg' oeyl xkfp mler ly eziix ¥¤¦§¨
áéúëemlerd z`ixa oipra xg` mewna(f dq mildz)íéøä ïéëî' §¦¥¦¨¦

'äøeáâa øæàð Bçëas`y cenll yie ,dxeaba `xap mlerdy ixd §Ÿ¤§¨¦§¨
,d"awd ly ezxeab `id 'xwg' oeyl da xn`py minyb zcixi

.'minyb zexeab' oeyl dpyna `pzd hwp jkle
:`xnbd zxxan .dlitza minyb zxikfl xewn d`ian `xnbd

älôúác ïì àðîedlitza `ed minyb zxkfd aeigy oipn - §¨¨§¦§¦¨
:`xnbd daiyn .`weecàéðúcweqtd lr(bi `i mixac)úà äáäàì' §©§¨§©£¨¤

ála àéäL äãBáò àéä Bæéà ,'íëááì ìëa Bãáòìe íëéäìà 'äcala ¡Ÿ¥¤§¨§§¨§©§¤¥¦£¨¤¦©¥
,zipevig dlert `ll,älôz Bæ øîBà éåäzpeeka lltzdl jixvy £¥¥§¦¨

,alddéøúa áéúëeeixg`ly weqta -(ci `i my)øèî ézúðå' §¦©§¥§¨©¦§©
,'LB÷ìîe äøBé Bzòa íëöøàdlitzay ecnl miweqtd zekinqne ©§§¤§¦¤©§

.minyb zexeab mixikfn
ìL ,ïðçBé éaø øîàúBçzôî äLmi`vnp miaeh zexve` lyBãéa ¨©©¦¨¨§Ÿ¨©§§§¨

çéìL ãéa eøñîð àlL ,àeä Ceøa LBãwä ìL,mdilr dpenn zeidl ¤©¨¨¤Ÿ¦§§§©¨¦©
:ïä elàå.`ìL çzôîzcxed.íéîLb.aäiç ìL çzôîe[zclei] §¥¥©§¥©¤§¨¦©§¥©¤©¨

clzy reawl.b .íéúnä úéiçz ìL çzôîe.mizn zeigdl gkd - ©§¥©¤§¦©©¥¦
:mixacd xewn z` `xnbd zx`aneáéúëc ,íéîLb ìL çzôî©§¥©¤§¨¦¦§¦

(ai gk mixac)øèî úúì ,íéîMä úà áBhä BøöBà úà Eì 'ä çzôé'¦§©§¤¨©¤©¨©¦¨¥§©
,'Bzòa Eöøà`ede d"awd icia wx `vnp minyb ly gztny ixd ©§§§¦

.mcixedl egkayáéúëc ,ïépî äiç ìL çzôî(ak l ziy`xa)økæiå' ©§¥©¤©¨¦©¦¦§¦©¦§Ÿ
òîLiå ìçø úà íéäìà¡Ÿ¦¤¨¥©¦§©
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izni`n` cenr a sc ± oey`x wxtziprz
íéîùâ úåøåáâ ïéøéëæî éúîéàîyxtn `xnbae ."mybd cixene gexd aiyn" xne`y Ð

minyb zexeab dil ixw i`n` `nrh"zelecb dyer" xn`py ,dxeaba oicxeiy iptn Ð

.'ebeïä âçá äìì÷ ïîéñxzen izni`n :(a,gk) "oyid" wxta dkeq zkqna opixn`ck Ð

zeptl,eipt lr oeziw el jtye eaxl qek befnl `ay carl lyn ,dtwnd gxqzyn Ð

minybdyk :xnelk .jyenya iyt` i` el xn`e

yecwd oi`y d`xpe ,oi`vei lkd dkeql oicxei

oiligzn i`n`e .eiptl ynzypy utg `ed jexa

`edy d`xpe ,bga minyb zexeab xikfdl

bga xhn `aiy lltzn?ìåàùì éúøîà àìÐ

."xhne lh oze" oebk ,bga minybd lr lltziy

øéëæäì àìàzexeab bga xikfdl ligzny Ð

.minyb cixeny mewn lyåúðåòá:xnelk Ð

.epnfaïë íàxikfdln gqta wqet i`n`e Ð?
àøîâéðú÷ãî ,øîåìë .éà÷ àëéä àðú

àðú éàäì äéì àèéùôã ììëî ,"éúîéàî"
øéëæäì áééçîã ïðéæç àëéäå ,øéëæäì íéáééçã?

éà÷ íúä,'ek "minyb zexeab oixikfn" Ð

) .zekxa zkqnaíúä éðúéìå.zekxa zkqna Ð

.izni`n ipzil ,oixikfn ipzc jenqàðù éàî
àëä ãò äé÷áùã`kd ipzwc i`d ,xnelk Ð

izni`n cren xcqaipzwc ,mzd ipzil Ð

.mirxf xcq epiid zekxa zkqna ,oixikfnãò
àëä.cren xcq cr Ðàìà`dc `niz `l Ð

y`xn `pzc ,i`w mzdc "izni`n" ipzwc

`l ikdl ,od cg` xcqa odipyy ,wilq dpyd

.`kd cr diwayc `py i`n xninl ivnâçáÐ

oic ied izni`n ipzc meyne ,mind lr oic ied

mind lr.dxkfd onf izni` inp ipzw Ðéãééàå
ïéðåãéð âçá éðúãbga `pzc ab` ,xnelk Ð

oipecipe li`ed diytpa xaqw ,mind lr oipecip

mind lr bgaxikfdl opira dpin rny Ð

,dkxal ezilc mind lr iievxl ,`inc `piipr

.oixikfn izni`n ipzw ikdlúåìåãâ äùåò áéúë
ø÷ç ïéà ãò,minyba "xwg" aizkc `nl` Ð

ly eziixa dn .mler ly eziixaa "xwg" aizke

dxeab dia aizk mlero`nk ied minyb s` Ð

.dxeab dia aizkcùìù ïðçåé éáø øîàå
úåçúôîcg` gilyl exqnp `ly epiid Ð

.cgia'ä çúôé.gily `le Ð
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éúîéàîepi` `pci`d elit`e .dkeqa oeazi `lc ,ipiny - bg ly oexg`d aeh mein

- `gxic `riawa opi`iwac ab lr s`e .`witq meyn ,opaxcn `l``ny dxfb

,(a,c) dviac `nw wxta `zi`ck ,epicia epizea` bdpn meyn e` ,elewlwl xacd xefgi

ipy wxt opzck ,od dllw oniq dkeq inia minybdy ,`l - dray lk la` .opixkcn okle

.'eke carl lyn :(a ,gk) dkeqc

íàoi`y it lr s` oixikfn xne` dz` m` - ok

uiwa s` - ezpera rnyne li`ed ,oil`ey

'xe ?oey`xd aeh mein oniq ozep dz` dne ,exikfi

`a m` ,uiwd lk :`xnba `ziixaa xne` xfril`

,edin .rnyn ezpera mlerlc ,xikfn - xikfdl

aeh meia la` ,daeg dilr inx `l `zyd cr

`ad lky ,dl`y iptl zevxl daeg - oey`x

,opictw `l dllw oniq`e .dvxne micwn ywal

.citw ryedi iaxe

íúäwxt ,zekxaa ,mirxf xcqa :yexit - i`w

`py i`n mzd ipzile (`,bl) "oicner oi`"

ipzc i`n crena `kd `pz i`n` ,xnelk .'ek

.mirxf xcqa mzd

àìà:yexit - wilq `w dpyd y`xn `pz

m`e .cren xcqa `ied dpyd y`xe

`kdc :nel yie !mirxf xcqa ipzil izk`e :xn`z

`gxe`e ,mind lr oipecip bga xn`c ,xwir

.`kd cr wiay jkl ,dl`y iptl zevxl `zlinc

minyb zexeab oixikfn mixne` mirxf xcqa la`

e` ,miznd ziigz enk .mlerl rnync xyt` -

.zrcd opega dlcad

éðúéìåzexeab i`n minyb oixikfn izni`n

.dxeaba oicxeiy opgei 'x xn` minyb

ipzw (my) "oicner oi`" wxt zekxaa mzd :dniz

inyb zexeab oixikfn :`kd ikminybd oil`eye m

ipzile :`kd enk dywn `w `l i`n` ,'eke

:xnel yie ?zexeab i`n ,minybd lr oixikfn

onf dfi`a minyb ly xcq xwir iedc ,`kd ip`y

,exne`ln oiwqet izni`ne ,exne`l oiligzn

.mzdn ith `kd jixt ikd meyneáéúëåoikn

,mler z`ixa iab dfe - dxeaba xf`p egka mixd

dvex ,mlerd z`ixaa "xwg" i`dc ikid ike

i`d ,minyb iab `kd ok enk .zexeaba xnel

:zeywdl yi ,ok` :zexeab xnel dvex inp "xwg"

dil ded ok enke ?gkn ith zexeab hwp i`n`

ipzil e` ,minyb gk oixikfn izni`n :xninl

,zexeab hwp oicd onc :xnel yie !minyb zelecb

,inp i` .dlecb `ki`e gk `ki`c `nrh meyn

hwp ikdl ,dxeaba zlgzn dkxadc meyn

.zexeabäùìùgilyl exqnp `ly zegztn

(`,biw oixcdpq) opixn` `de :xn`z m`e -

ly gztn oke ,edil`l oixqnp minybd gztnc

(fi ` mikln) aizkc ,ryil`l oke .miznd ziigz

oiwxita xne` inp ikdc 'ebe "'d ig edil` xn`ie"

`ly xn`wc `dc :xnel yie !(`,bk) onwlc

exqnp `ly xnel dvex epi` gilyl exqnpy

minyb lye miznd ziigz ly `dc ,mlern

mlerl zeidl gilyl exqnp `l `l` ,exqnp

.mdilr dpenn

òîùéå- dngx z` gztie midl` dil`

`ly inp rnyne "enrf ilk z` `veie exve` z` 'd gzt" (p dinxi) aizk `de :zeywdl yi ok m`e ,zegztn dyly `l` `kilc rnyn `kdn :xn`z m`e .dyr envra `edy :yexit

:xn`z m`e .mrf ly gztn aiyg `w `l ikdle ,daeh ly zegztn oze` m` ik aiyg `lc :xnel yie ?dl aiyg `l i`n` ok m`e ,'ebe "midl` dil` rnyie" `idd enke ,gilyl exqnp

la` .gilyl exqnp `ly ,xn`w `pixg` mrf ilkn :xnel yie !ied cxa ly xy inwxei :(`,giw migqt) opixn` `de ,gilyl mrf ly gztn xqnp `ly "'d gzt"c `xw i`dn rnync

.exqnp cxa ly eze`c ,`l - cxa meyn
`irai`
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áBè íBiî :øîBà òLBäé éaø .âç ìL ïBLàøä áBè¨¦¤©©¦§ª©¥¦

.âç ìL ïBøçàäïéàå ìéàBä :òLBäé éaø Bì øîà ¨©£¤©¨©©¦§ª©¦§¥
?øékæî àeä änì ,âça äìì÷ ïîéñ àlà íéîLbä©§¨¦¤¨¦¨§¨¨¤¨¨¨©§¦

ì ézøîà àì éðà óà :øæòéìà éaø Bì øîà,ìBàL ¨©©¦¡¦¤¤©£¦Ÿ¨©§¦¦§
.BúðBòa "íLbä ãéøBîe çeøä áéMî" øékæäì àlà¤¨§©§¦©¦¨©¦©¤¤§¨
ïéìàBL ïéà !øékæî àäé íìBòì ïk íà :Bì øîà̈©¦¥§¨§¥©§¦¥£¦
:øîBà äãeäé éaø .íéîLbì Ceîñ àlà íéîLbä úà¤©§¨¦¤¨¨©§¨¦©¦§¨¥
ïBøçàä âç ìL ïBøçàä áBè íBéa äáézä éðôì øáBòä̈¥¦§¥©¥¨§¨©£¤©¨©£
ìL ïBLàø áBè íBéa .øékæî Bðéà ïBLàøä ;øékæî©§¦¨¦¥©§¦§¦¤

øékæî Bðéà ïBøçàä ;øékæî ïBLàøä ,çñt.àøîâ ¤©¨¦©§¦¨©£¥©§¦
,éà÷ íúä àpz ?"éúîéàî" :éðú÷c éà÷ àëéä àpz©¨¥¨¨¥§¨¨¥¥¥¨©©¨¨¨¨¥
,íéúnä úéiçúa 'íéîLb úBøeáb' ïéøékæî" :éðú÷c§¨¨¥©§¦¦§§¨¦¦§¦©©¥¦
."'úòcä ïðBç'a äìcáäå ,íéðMä úkøáa ïéìàBLå§£¦§¦§©©¨¦§©§¨¨§¥©¨©
éðúéìå "?'íéîLb úBøeáb' ïéøékæî éúîéàî" :éðú÷å§¨¨¥¥¥¨©©§¦¦§§¨¦§¦§¥
Làøî àpz ,àlà ?àëä ãò dé÷áLc àðL éàî !íúä̈¨©§¨¦§©¥©¨¨¤¨©¨¥Ÿ
éãéiàå ."íénä ìò ïéðBcéð âçáe" :ïðúc .÷éìñ äðMä©¨¨§¥¦§©¤¨¦¦©©©¦§©§¥
éúîéàî" :àðz ,"íénä ìò ïéðBcéð âçáe" :àðúc§¨¨¤¨¦¦©©©¦¨¨¥¥¨©

."?'íéîLb úBøeáb' ïéøékæîïéøékæî éúîéàî" :éðúéìå ©§¦¦§§¨¦§¦§¥¥¥¨©©§¦¦
éaø øîà ?"íéîLb úBøeáb" éàî "?íéîLbä ìò©©§¨¦©§§¨¦¨©©¦
úBìãâ äNò" :øîàpL ,äøeáâa ïéãøBiL éðtî :ïðçBé¨¨¦§¥¤§¦¦§¨¤¤¡©Ÿ¤§Ÿ
ìò íéî çìLå ,õøà éðt ìò øèî ïúpä" :áéúëe ."øtñî ïéà ãò úBàìôðå ,ø÷ç ïéà ãò©¥¥¤§¦§¨©¥¦§¨§¦©Ÿ¥¨¨©§¥¨¤§Ÿ¥©©¦©
.íìBò ìL Búéiøaî ,"ø÷ç" ,"ø÷ç" àéúà :àìéL øa äaø øîà ?òîLî éàî ."úBöeç éðt§¥©©§©¨©©¨©¥¨¨§¨¥¤¥¤¦§¦¨¤¨
?zòîL àì íà ?zòãé àBìä" :íúä áéúëe ,"ø÷ç ïéà ãò úBìãâ äNò" :àëä áéúk§¦¨¨Ÿ¤§Ÿ©¥¥¤§¦¨¨£¨©§¨¦Ÿ¨©§¨
ïéëî" :áéúëe ."Búðeáúì ø÷ç ïéà .òâéé àìå óòéé àì ,õøàä úBö÷ àøBa ,'ä ,íìBò éäìà¡Ÿ¥¨¥§¨¨¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥¥¤¦§¨§¦¥¦
Bãáòìe ,íëéäìà 'ä úà äáäàì" :àéðúc ?älôúác ïì àðîe ."äøeáâa øæàð ;Bçëa íéøä̈¦§Ÿ¤§¨¦§¨§¨¨§¦§¦¨§©§¨§©£¨¤¡Ÿ¥¤§¨§
ézúðå" :déøúa áéúëe .älôz Bæ øîBà éåä ?ála àéäL äãBáò àéä Bæéà ."íëááì ìëa§¨§©§¤¥¦£¨¤¦©¥¡¥¥§¦¨§¦©§¥§¨©¦

."LB÷ìîe äøBé ,Bzòa íëöøà øèîìL :ïðçBé éaø øîàCeøa LBãwä ìL Bãéa úBçzôî äL §©©§§¤§¦¤©§¨©©¦¨¨§¨©§§§¨¤©¨¨
ìL çzôîe ,äiç ìL çzôî ,íéîLb ìL çzôî :ïä elàå ,çéìL ãéa eøñîð àlL àeä¤Ÿ¦§§§©¨¦©§¥¥©§¥©¤§¨¦©§¥©¤©¨©§¥©¤
,íéîMä úà ,áBhä BøöBà úà Eì 'ä çzôé" :áéúëc ,íéîLâ ìL çzôî .íéúnä úéiçz§¦©©¥¦©§¥©¤§¨¦¦§¦¦§©§¤¨©¤©¨©¦
òîLiå ,ìçø úà íéäìà økæiå" :áéúëc ?ïépî äiç ìL çzôî ."Bzòa Eöøà øèî úúì̈¥§©©§§§¦©§¥©¤©¨¦©¦¦§¦©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤¨¥©¦§©
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izni`naרכ cenr a sc ± oey`x wxtziprz
'ä éðà éë.gily `le Ðêãé úà çúåô.gily `le Ðäñðøô åðééä éîð íéîùâxake Ð

.dil `paygäéì øîâ áìåìîoipin rax` el`l xyt` i`y myky ,alell dnecy Ð

.min `la mlerl xyt` i` jk ,dkeqa opixn`ck ,mind lr zevxl oi`ae ,minyb `la

íåéá áìåì äîopi`y ,xnelk .meia inp dxkfd s` ,oey`x meia lehil oiligzny Ð

.xgnl cr ,oey`xd aeh mei ilila oixikfnäî
àúøåàî íéîä êåñéðzkqna ogky`ck Ð

mind jeqipl min ilkd oi`lnny (a,`p) dkeq

xn xn`c :eda aizkc mixtq yie .dlila

zepaxwd oiaixwny ,dlila mdikqpe mzgpne

s` .dlila mikqpde zegpnd `iadl oileki meia

.dlila jqpl leki inp ,mind jeqip ,i`dóà
àúøåàî éîð äøëæäoey`xd aeh mei ililay Ð

xn`wzexeab xikfdl oiligzny xfril` 'x

.minybäì øéîâ àøîâiaxc ,eda` iax Ð

.aleln `l` dcnl `l xfril`òéîù ïéúéðúî
äéì.aleln xnb xfril` iaxc Ðåúçðä úòùî

.iriaya epiidc ,dpexg`a ea oikxany mein Ð

åììä ïéðéî äòáøà.bexz`e alelay Ðêë
íéîùâzenia elit` ,dpyd lk xikfn `di Ð

dvex `ed m` ,dngd.xikfn `di Ðäòùî
ìåàùìî ÷ñåôùoze" xneln wqet gqtay Ð

.minyb zexeab xikfdln wqet "xhne lh

lk xikfdl `a m` xninl zivn `l `zyde

epi` dngd zenia `l` ,xikfn dlek dpyd

xikfnxikfn epi` bga s` ,epnf oi`e li`ed Ð

.od dkxa oniq `le li`ed ÐïåøçàäÐ

.sqen zltz lltzndïåùàøälltznd Ð

.xvei zltzøéëæî åðéà.oixikfn oi` aeye Ð

òùåäé 'øì øæòéìà 'ø äéì øîà÷ øéôù:xn`c Ð

s`e ,dpyd lk miznd ziigz oixikfnc ikid ik

ediipnif `hn `lc ab lrzexeab oixikfn jk Ð

lr s` ,inp bgae .dpyd lk ,dvex m` ,minyb

od dkxa oniq e`lc aboi`e li`ed ,oixikfn Ð

.oil`eyàåä åäééðîéæ ïééúàã úîéà ìëoeike Ð

`ed dipnif e`lcoicd `ede ,oixikfn oi` Ð

.bgaíäéëñðå éðùáipyac oeike ,dkqpa ibqc Ð

dyxcl m"n xzii`xikfdl oiligzn ikdl Ð

.ipyaøáãî áåúëä ïéëåñéð éðùáoikeqip ipy Ð

,daxd rnyn "mdikqpe" la` .cg` oaxw lr

`aiwr iax yixc ded `l okl .daxd zepaxwac

."mdikqpe"näãåäé éáøë äì øáñc"ei m"nc Ð

.mind jeqip daxn m"n
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àéòáéàdn xfril` iax edl:yexit - 'eke meia alel dn xinb aleln dl xinb `ki

`wtpe :yexit ,dl xnb jeqipn `nlc e` .mind lr lcbe ,minc ievx ied alele

dpinjeqipn e` .`ed oey`x meia e`lc dil `xiaq mind jeqip la` ,dl xnb aleln i` ,

- xnb aleln i`c :inp i` .`ed oey`x meia mind jeqipc dil `xiaqc ,dl xnb `w mind

mzgwle" (bk `xwie) xn`py ,meia `weec ded

.dlila elit` ded - jeqpn i` la` ."meia mkl

"mdikqpe mzgpne" xn xn`c ipd` df oiprle

jeqipc ab lr s`c :yexit .'eke s` ,dlila

,mdizepaxw zaxwd xg`l cr ied `l zepaxw

xnel dvex - dlila mikqp iaixw j`id ok m`e

iednl ivn minn iedc bgd jeqipde .dipy dlila

zkqna opixn`c ab lr s`e .dpey`x dlila

`nizi`e ax xn` :(a,ek) "dpey`xa" wxta `nei

ly cinza `l` bga min mikqpn oi` opgei 'x

dpi` `dc ,dpey`x dlila ied `l k"`e .xgy

`l` jqpl aiig epi`c :xnel yi !meia `l`

dil ciar - ira i` ,mewn lkn ,xgy ly cinza

.`ilila

øîàã`l` xfril` iax dcnl `l eda` iax

`l jeqipc dil `xiaqe :yexit - aleln

.ipya cr iedúòùî,yexit - alel zlihp

ryedi iaxe .zekeq ly oey`x mei zligz :epiidc

i`venc `zxe`l :yexit ,ezgpd zryn :xne`

.aleld z` ea oigipny ,zekeq ly iriay

äòùî"xhne lh oze" - l`yil oiwiqtny

xikfdln oiwqet mipyd zkxaa

.miznd ziigza "mybd cixen"øáåòäiptl

- 'eke xikfn oexg`d bg ly aeh meia daizd

oey`xd .sqen zltz lltzny - oexg`d :yexit

epi` zixgy lltzny :yexit - xikfn epi`

xikfn epi` i`n` :xn`w inlyexiae .xikfn

zilc :ipyne .ziaxr zltzn :yexit ?`zxe`n

zltza :yexit ,`xtva exkcle ,`nr lk onz

dil exkcn eedc ixaq eedc :ipyne !zixgy

.`zxe`n

íéîaizkc c"eie ,ipya aizkc mdikqpn m"n

aizk iriayay m"ne ,dikqpe iyya

- iyya `aiwr iaxc `nrh .min iede ,mhtynk

bga iyya jkld ,mikqp ixz rnync ,dikqpe

.minyb zexeab xikfn `ed
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úéiçz ìL çzôî ."dîçø úà çzôiå íéäìà äéìà¥¤¨¡Ÿ¦©¦§©¤©§¨©§¥©¤§¦©
úà éçúôa ,'ä éðà ék ízòãéå" :áéúëc ?ïépî íéúnä©¥¦¦©¦¦§¦¦©§¤¦£¦§¦§¦¤
,äñðøt ìL çzôî óà :éøîà àáøòîa ."íëéúBøá÷¦§¥¤§©©§¨¨§¦©©§¥©¤©§¨¨
àîòè éàî ïðçBé éaøå ."'åâå ,Eãé úà çúBt" :áéúëc¦§¦¥©¤¨¤§©¦¨¨©©£¨
.äñðøt eðééä íéîLb :Cì øîà ?àäì áéLç à÷ àì̈¨¨¥§¨¨©¨§¨¦©§©§¨¨
."'åë ,âç ìL ïBLàøä áBè íBiî :øîBà øæòéìà éaø"©¦¡¦¤¤¥¦¨¦¤©
áìelî ?dì øéîb àëéäî øæòéìà éaø :eäì àéòaéà¦©£¨§©¦¡¦¤¤¥¥¨¨¥¨¦¨
:dì øîb áìelî ?dì øîb íénä Ceqépî Bà,dì øîb̈©¨¦¦©©¦¨©¨¦¨¨©¨
Ceqépî àîìc Bà .íBia äøkæä óà ,íBia áìel äî©¨©©©§¨¨©¦§¨¦¦
:øî øîàc ,àúøBàî íénä Ceqép äî ?dì øîb íénä©©¦¨©¨©¦©©¦¥§¨§¨©¨
äøkæä óà ,äìéla eléôà "íäékñðå íúçðîe"¦§¨¨§¦§¥¤£¦©©§¨©©§¨¨
éaø dãîì àì :eäaà éaø øîàc ,òîL àz ?àúøBàî¥§¨¨§©§¨©©¦©¨Ÿ§¨¨©¦
àøîb eäaà éaø éøîàc àkéà .áìelî àlà øæòéìà¡¦¤¤¤¨¦¨¦¨§¨§¦©¦©¨§¨¨
éàî .déì òéîL àúéðúî éøîàc àkéàå ,dì øéîb§¦¨§¦¨§¨§¦©§¦¨§¦©¥©
éaø ?íéîLbä ìò ïéøékæî éúîéàî :àéðúc ?àéä¦§©§¨¥¥¨©©§¦¦©©§¨¦©¦
:øîBà òLBäé éaø .áìeì úìéèð úòMî :øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥¦§©§¦©¨©¦§ª©¥
úòaøàå ìéàBä :øæòéìà éaø øîà .Búçpä úòMî¦§©©¨¨¨©©¦¡¦¤¤¦§©§©©
íLëe ,íénä ìò úBvøì àlà ïéàa ïðéà eìlä ïéðéî¦¦©¨¥¨¨¦¤¨§©©©©¦§¥
éà Ck ,íéî àìa íäa øLôà éà eìlä ïéðéî òaøàL¤©§©¦¦©¨¦¤§¨¨¤§Ÿ©¦¨¦
àìäå :òLBäé éaø Bì øîà .íéî àìa íìBòì øLôà¤§¨¨¨§Ÿ©¦¨©©¦§ª©©£Ÿ
éaø Bì øîà ?äìì÷ ïîéñ àlà Bðéà âça íéîLb§¨¦¤¨¥¤¨¦©§¨¨¨©©¦

ì' ézøîà àì éðà óà :øæòéìà.'øékæäì' àlà ,'ìBàL ¡¦¤¤©£¦Ÿ¨©§¦¦§¤¨§©§¦
dðéàå ,dlek äðMä ìk øékæî íéúnä úéiçzL íLëe§¥¤§¦©©¥¦©§¦¨©¨¨¨§¥¨
,äðMä ìk íéîLb úBøeáb íéøékæî Ck ,dpîæa àlà¤¨¦§©¨¨©§¦¦§§¨¦¨©¨¨
äðMä ìk øékæäì àa íà ,Cëéôì .ïpîæa àlà ïðéàå§¥¨¤¨¦§©¨§¦¨¦¨§©§¦¨©¨¨

dlek¯÷éñônL äòMî éðà øîBà :øîBà éaø .øékæî ¨©§¦©¦¥¥£¦¦¨¨¤©§¦
äøéúa ïa äãeäé éaø .äøkæäì ÷éñôî Ck äìàMì©§¥¨¨©§¦©©§¨¨©¦§¨¤§¥¨
éMMa :øîBà àáé÷ò éaø .øékæî àeä âça éðMa :øîBà¥©¥¦¤¨©§¦©¦£¦¨¥©¦¦
:øîBà òLBäé éaø íeMî äãeäé éaø .øékæî àeä âça¤¨©§¦©¦§¨¦©¦§ª©¥

âç ìL ïBøçàä áBè íBéa äáézä éðôì øáBòä¯ ¨¥¦§¥©¥¨§¨©£¤©
;øékæî ïBøçàäøæòéìà éaø déì øîà÷ øétL .øékæî Bðéà ïBøçàä ;øékæî ïBLàøä ,çñt ìL ïBLàø áBè íBéa .øékæî Bðéà ïBLàøä ¨©£©§¦¨¦¥©§¦§¦¤¤©¨¦©§¦¨©£¥©§¦©¦¨¨©¥©¦¡¦¤¤

eäééðîæ ,ïééúàc úîéà ìk íéîLb àlà .àeä déðîæ àîBé éleëc ,øékæî íéúnä úéiçz àîìLa :òLBäé éaø Eì øîà !òLBäé éaøì§©¦§ª©¨©§©¦§ª©¦§¨¨§¦©©¥¦©§¦§¥¨¦§¥¤¨§¨¦¨¥©§¨§¨¦§©§
øéö÷ àBìä" :øîàpL ,íä äìì÷ ïîéñ ,íéîLb eãøéå ïñéð àöé :ïðúäå ?àéä'åâå ,"íBiä íéhçéðMa :øîBà äøéúa ïa äãeäé éaø ." ¦§¨§©¨¨¦¨§¨§§¨¦¦©§¨¨¥¤¤¡©£§¦¦¦©©¦§¨¤§¥¨¥©¥¦

éaøc àîòè éàî .øékæî àeä âça:éMMa øîàðå ,'íäékñðå' :éðMa øîàð :øîBà äøéúa ïa äãeäé éaø :àéðúc ?äøéúa ïa äãeäé ¤¨©§¦©©£¨§©¦§¨¤§¥¨§©§¨©¦§¨¤§¥¨¥¤¡©©¥¦§¦§¥¤§¤¡©©¦¦
?è÷ðc éðMa àðL éàîe .äøBzä ïî íénä Ceqéðì æîø ïàkî .'íéî' ïàk éøä .í"î ã"åé í"î éøä .'íètLîk' :éòéáMa øîàðå ,'äéëñðe'§¨¤¨§¤¡©©§¦¦§¦§¨¨£¥£¥¨©¦¦¨¤¤§¦©©¦¦©¨©§¨©¥¦§¨©
.'äéëñðe' :éMMa øîàpL ."øékæî àeä âça éMMa :øîBà àáé÷ò éaø" .ïðéøkãî éðMa Ckìä .éæéîøc àeä éðMa ,àø÷a eäì éæéîø éëc§¦§¦¦§¦§¨©¥¦¦§¦¦¦§¨©¥¦©§§¦©©¦£¦¨¥©¦¦¤¨©§¦¤¤¡©©¦¦§¨¤¨
.àiî éæéîø :øîàc ,äøéúa ïa äãeäé éaøk dì øáñ .ïéiä Ceqéð ãçàå íénä Ceqéð ãçà ,øaãî áeúkä ïéëeqéð éðLa¦§¥¦¦©¨§©¥¤¨¦©©¦§¤¨¦©©¦¨©¨§©¦§¨¤§¥¨©£©§¦¦©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc ziprz(oey`x meil)

,'dîçø úà çzôiå íéäìà äéìà.dngx gzt envra d"awdy ixd ¥¤¨¡Ÿ¦©¦§©¤©§¨
áéúëc ,ïépî íéúnä úéiçz ìL çzôî(bi fl l`wfgi)ék ízòãéå' ©§¥©¤§¦©©¥¦¦©¦¦§¦¦©§¤¦

,'íëéúBøá÷ úà éçúôa 'ä éðà.mizn dign envra d"awdy ixd £¦§¦§¦¤¦§¥¤
àáøòîa[l`xyi ux`a]äñðøt ìL çzôî óà ,éøîàeicia `vnp §©£¨¨¨§¦©©§¥©¤©§¨¨

,gilyl xqnp epi`e d"awd lyáéúëc(fh dnw mildz)úà çúBt' ¦§¦¥©¤
'Bâå Eãé.'oFvx ig lkl riAUnE ¨¤§©§¦©§¨©¨

:`xnbd dywnàäì áéLç à÷ àì àîòè éàî ïðçBé éaøårecn - §©¦¨¨©©£¨Ÿ¨¨¦§¨
zvxzn .gilyl exqnp `ly zegztnd llka dqpxt dpn `l

:`xnbdEì øîà,opgei iax,äñðøt eðééä íéîLbici lry oeik ¨©§§¨¦©§©§¨¨
gztn dpnyk jkl ,mlerd zqpxtl zexite mirxf milcb minybd

.llka dqpxt ly gztn s` minyb ly
,minyb zexeab oixikfn izni`n :dpyna epipy,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥

.'eë âç ìL ïBLàøä áBè íBiî¦¨¦¤©
:xfril` iax z`f cnl oipn zxxan `xnbdéaø ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¦

dì øéîb àëéäî øæòéìàminyb xikfdl miligzny cnl okidn - ¡¦¤¤¥¥¨¨¦¨
m`d ,bg ly oey`xd aeh meinîzlihp zevndì øîb áìelcnl ± ¦¨¨©¨

zenia zcxl micizrd mind lr zevxl d`a ixdy ,z`f
jk ,bg ly oey`x aeh meia dligzn ef devny myke ,minybd
.dlitza minybd zxkfda s` jli`e df mein mind lr zevxl yi

î Bàzevníénä Ceqépgafnd iab lr,dì øîbd`a `id s` ixdy ¦¦©©¦¨©¨
iax cnl dpnne ,bg ly oey`x mein dzeevne ,mind lr zevxl

fd ribdy xfril`zx`ane .dlitza mb mind lr zevxl on
m`d :wtqd iccv oia weligd z` `xnbd,dì øîb áìelîok m`e ¦¨¨©¨

áìel äîezeevníBia,dlila `leäøkæä óàzlgzn minybd ly ©¨©©©§¨¨
íBia.aeh mei ly zixgyn -,dì øîb íénä Ceqépî ,àîìc Bàm`e ©¦§¨¦¦©©¦¨©¨

okíénä Ceqép äîxykàúøBàî,dlildn -øî øîàc`ziixaa ©¦©©¦¥§¨§¨©©
dxenz zkqna(.ci)weqtd lr(gi hk xacna),'íäékñðå íúçðîe'¦§¨¨§¦§¥¤

axwidl mixyk mikqpde zegpndy cnlnäìéla eléôàxg`ly £¦©©§¨
,oaxwd zaxwd,àúøBàî äøkæä óàzexeab xikfdl ligzpe ©©§¨¨¥§¨

.aeh mei lil ly ziaxr zlitzn xak minyb
:wtqd z` zhyet `xnbddãîì àì ,eäaà éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦©¨Ÿ§¨¨

.áìelî àlà øæòéìà éaøeixac xewna zepeyl izy d`ian `xnbd ©¦¡¦¤¤¤¨¦¨
:eda` iax lyéøîàc àkéày exn`y yi -øéîb àøîb eäaà éaø ¦¨§¨§¦©¦©¨§¨¨¨¦

dì.eizeaxn laiw jk -déì òéîL àúéðúî ,éøîàc àkéàådid ± ¨§¦¨§¨§¦©§¦¨§¦©¥
.ok da yxetny `ziixa el

:`xnbd zxxanàéä éàî.`id `ziixa efi` ±éúîéàî ,àéðúc ©¦§©§¨¥¥¨©
áìeì úìéèð úòMî ,øîBà øæòéìà éaø ,íéîLbä ìò ïéøékæî- ©§¦¦©©§¨¦©¦¡¦¤¤¥¦§©§¦©¨

cnl xfril` iaxy x`eane] bg ly oey`xd aeh mei ly zixgyn
wx xikfdl oiligzn jkle ,alel zevnn minyb zxkfd oic

.[zixgyn,Búçðä úòMî ,øîBà òLBäé éaøiriayd meidn xnelk ©¦§ª©¥¦§©£¨¨
.aey elhiln aleld z` migipn ea bgd ly

:`ziixad dkiynnøæòéìà éaø øîà,ryedi iaxlúòaøàå ìéàBä ¨©©¦¡¦¤¤¦§©§©©
eìlä ïéðéî[aleld mr milhepy],íénä ìò úBvøì àlà ïéàa ïðéà ¦¦©¨¥¨¨¦¤¨§©©©©¦

,dkxal ecxi ef dpya minybdyey ,fnxl mi`aïéðéî òaøàL íLë§¥¤©§©¦¦
íéî àìa íäa øLôà éà eìlä,minyb `la lecbl mileki mpi`y - ©¨¦¤§¨¨¤§Ÿ©¦

,íéî àìa íìBòì øLôà éà Ckzxkfd onf z` cenll ie`x ok m` ¨¦¤§¨¨¨§Ÿ©¦
.ef devn ly dpnfn minybd

òLBäé éaø Bì øîà,xfril` iaxlíéîLb àìäåmicxeidBðéà âça ¨©©¦§ª©©£Ÿ§¨¦¤¨¥
,äìì÷ ïîéñ àlà.bga mxikfdl ie`x oi` ok m`eéaø Bì øîà ¤¨¦¨§¨¨¨©©¦

ì ézøîà àì éðà óà ,øæòéìàìàLcixeiy d"awdn ywal - ¡¦¤¤©£¦Ÿ¨©§¦¦§Ÿ
ga md dllw oniq ok`y ,minyb,bàlàwxøékæäìly ezxeab ¤¨§©§¦

.mdl ie`xd onfa minyb cixeny d"awdíéúnä úéiçzL íLëe§¥¤§¦©©¥¦
dpîæa àlà dðéàå ,dlek äðMä ìk øékæî,`eal cizrl -Ck ©§¦¨©¨¨¨§¥¨¤¨¦§©¨¨

ïpîæa àlà ïðéàå äðMä ìk íéîLb úBøeáb íéøékæîzenia ± ©§¦¦§§¨¦¨©¨¨§¥¨¤¨¦§©¨
e .minybdàa íà ,Cëéôì[utg m`],dlek äðMä ìk øékæäì §¦¨¦¨§©§¦¨©¨¨¨

,øékæîzenia `l` jka aiig epi`y `l` ,dngd zenia s`e ©§¦
.minybd

ì ÷éñônL äòMî ,éðà øîBà ,øîBà éaøäìàLwqety gqtd bgn - ©¦¥¥£¦¦¨¨¤©§¦¦§¥¨
,'xhne lh oze' dlitza ywalCkdry dze`näøkæäì ÷éñôî- ¨©§¦§©§¨¨

oeik uiwd zenia mxikfdl i`yx epi`e ,minyb zexeab xikfdln
mpnf df oi`y xikfn epi` zekeqd bga mb ok m`e ,mpnf df oi`y

.dllw oniq bga minybde li`edéðMa ,øîBà äøéúa ïa äãeäé éaø©¦§¨¤§¥¨¥©¥¦
øékæî àeä âçaly ipyd meia minyb zexeab xikfdl miligzn - ¤¨©§¦

.zekeqd bgøékæî àeä âça éMMa ,øîBà àáé÷ò éaøiyiyd meia - ©¦£¦¨¥©¦¦¤¨©§¦
.[oldl `xnba x`azi mnrh] xikfdl miligzn bgd ly

,øîBà òLBäé éaø íeMî äãeäé éaøxeaiv gilyäáézä éðôì øáBòä ©¦§¨¦©¦§ª©¥¨¥¦§¥©¥¨
âç ìL ïBøçàä áBè íBéa,[zxvr ipiny] zekeqdïBøçàä- §¨©£¤©¨©£

sqen zlitz lltzndøékæîe ,minyb zexeabïBLàøälltznd - ©§¦¨¦
zixgy.øékæî Bðéàdaizd iptl xaerde,çñt ìL ïBLàø áBè íBéa ¥©§¦§¦¤¤©
ïBLàøä,zixgy zlitz lltznd -øékæî,minyb zexeab oiicr ¨¦©§¦

eïBøçàäxak ,sqen lltznd -,øékæî Bðéàly sqen zlitzny ¨©£¥©§¦
xikfdl miwiqtne ,minyb zexeab xikfdl miligzn zxvr ipiny

.gqt ly oey`x aeh mei ly sqena
:`xnbd dywndéì øîà÷ øétLel xn` dti -éaøì øæòéìà éaø ©¦¨¨©¥©¦¡¦¤¤§©¦

,òLBäémiznd ziigzke ,dllw oniq oi` cegl minyb zxkfday §ª©
ryedi iax dpri dne ,dpnfa `l` dpi`y s` dpyd lk mixikfny

.jk lràîìLa ,òLBäé éaø Cì øîày df xac oaen -íéúnä úéiçz ¨©¨©¦§ª©¦§¨¨§¦©©¥¦
øékæî,dpyd zeni lkàeä déðîæ àîBé éleëcie`x mei lky - ©§¦§¥¨¦§¥

,mieqn onfl dreaw dpi`e ,ea miiwzzy,íéîLb àlàikeúîéà ìk ¤¨§¨¦¨¥©
àéä eäééðîæ ïééúàc,mdl ie`xd onfd `ed ecxiy zr lka -ïðúäå §©§¨¦§©§¦§¨§©

(:ai oldl),àöéycegøîàpL ,íä äìì÷ ïîéñ íéîLb eãøéå ïñéð ¨¨¦¨§¨§§¨¦¦¨§¨¨¥¤¤¡©
i ipa z` l`eny zgkedajln eywiay lr l`xyai '` l`eny)

(fi'Bâå íBiä íéhç øéö÷ àBìä'ErcE xhnE zFlw oYie 'd l` `xw` £§¦¦¦©§¤§¨¤§¦¥Ÿ¨¨§
oniq dngd zenia micxeid minyby ixd ,'dAx mkzrx iM E`xE§¦¨©§¤©¨

.mdl ie`xd onfa wx minyb mixikfn oi` jkle ,md dllw
:`ziixaa epipy .`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdäãeäé éaø©¦§¨

.øékæî àeä âça éðMa ,øîBà äøéúa ïa:`xnbd zl`eyàîòè éàî ¤§¥¨¥©¥¦¤¨©§¦©©£¨
.äøéúa ïa äãeäé éaøc:`xnbd zx`anäøéúa ïa äãeäé éaø ,àéðúc §©¦§¨¤§¥¨§©§¨©¦§¨¤§¥¨

a øîàð ,øîBàmei zepaxwéðMzekeqd bg ly(hi hk xacna), ¥¤¡©§¥¦
DzgpnE cinYd zlr caNn''íäékñðåxn`p `le ,miax oeyla ¦§©Ÿ©©¨¦¦§¨¨§¦§¥¤

,zxzein m"n ze` o`k yie ,minid x`yak 'dkqpe'øîàðå§¤¡©
amei ly zepaxw,'äéëñðe' éMM,c"ei ze`d ztqezaøîàðå §¦¦§¨¤¨§¤¡©
ad meid zepaxwéòéáMmxRqnA 'ebe mdMqpe mzgpnE','íètLîk §§¦¦¦§¨¨§¦§¥¤§¦§¨¨§¦§¨¨

id x`yae,zxzein m"n ze` o`k yie ,'htynk' xn`p minéøä£¥
zeize` zekeqd bg itqen zyxta dxezd dazkyí"î ã"eé í"î¤¤

,zexzeinïàk éøäzaiz ,zeize`d sexivaì æîø ïàkî ,íéîzevn £¥¨©¦¦¨¤¤§
.äøBzä ïî íénä Ceqéðcnl ,mind lr zevxl d`ad ef devnne ¦©©¦¦©¨

zl`ey .bga minyb zexeab xikfdl mb yiy dxiza oa dcedi iax
:`xnbdè÷ðc éðMa àðL éàîedxiza oa dcedi iax hwp recn - ©§¨©¥¦§¨©

oeik :`xnbd zx`an .ipyd meidn xikfdl miligznyéæéîø éëc§¦§¦¦
éæéîøc àeä éðMa àø÷a eäìazkp miweqta oey`xd xezidy - §¦§¨©¥¦¦§¦¦

,ipyd meiaïðéøkãî éðMa Ckìä.xikfdl miligzn - ¦§¨©¥¦©§§¦¨
:`ziixaa epipy.øékæî àeä âça éMMa ,øîBà àáé÷ò éaøzx`an ©¦£¦¨¥©¦¦¤¨©§¦

jkn epic z` cnl `aiwr iax :`xnbda øîàpLmeid ly zepaxw ¤¤¡©§
d'äéëñðe' éMMy yexcl yie ,miax oeylaáeúkä ïéëeqéð éðLa ¦¦§¨¤¨¦§¥¦¦©¨

.ïéiä Ceqép ãçàå íénä Ceqép ãçà ,øaãîmeia ep`vny oeike §©¥¤¨¦©©¦§¤¨¦©©¦
jkl ,[lirlck mind lr zevxl `ay] mind jeqipl xewn iyiyd

:`xnbd zl`ey .df meia minyb xikfdl miligzneäééåøz àîéàå§¥¨©§©§
àøîçcple siqedl dxezd zpeeky xn`p `ny -oaxw lr jq §©§¨

o`kn ycgl epl oipne ,mei lkay efn oii ly dletk zenk cinzd
`aiwr iax :`xnbd zvxzn .mind jeqip zevnéaøk dì øáñ̈©¨§©¦

àiî éæéîø øîàc ,äøéúa ïa äãeäébg ly miweqta fnxpy - §¨¤§¥¨§¨©§¦¦©¨
zaiza ieaixdy xaq jkle ,mind jeqipl m"n c"ei m"n zekeqd

.mind jeqip siqedl `a 'dikqpe'
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תענית. פרק ראשון - מאימתי דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

אתהפכא הוא . . שאין לו יצר-הרע שהרגו בתענית, או יתר על כן כאשר מהפך את היצר-הרע לטוב. אתכפייא עניינו דאף שיש מציאות 
של יצר-הרע מכל-מקום הוא כופה אותו וכו'. יש מעלה באתכפייא על אתהפכא.

ממאמר שבת פרשת וישלח, ה'תשמ"ה



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

,'dîçø úà çzôiå íéäìà äéìà.dngx gzt envra d"awdy ixd ¥¤¨¡Ÿ¦©¦§©¤©§¨
áéúëc ,ïépî íéúnä úéiçz ìL çzôî(bi fl l`wfgi)ék ízòãéå' ©§¥©¤§¦©©¥¦¦©¦¦§¦¦©§¤¦

,'íëéúBøá÷ úà éçúôa 'ä éðà.mizn dign envra d"awdy ixd £¦§¦§¦¤¦§¥¤
àáøòîa[l`xyi ux`a]äñðøt ìL çzôî óà ,éøîàeicia `vnp §©£¨¨¨§¦©©§¥©¤©§¨¨

,gilyl xqnp epi`e d"awd lyáéúëc(fh dnw mildz)úà çúBt' ¦§¦¥©¤
'Bâå Eãé.'oFvx ig lkl riAUnE ¨¤§©§¦©§¨©¨

:`xnbd dywnàäì áéLç à÷ àì àîòè éàî ïðçBé éaøårecn - §©¦¨¨©©£¨Ÿ¨¨¦§¨
zvxzn .gilyl exqnp `ly zegztnd llka dqpxt dpn `l

:`xnbdEì øîà,opgei iax,äñðøt eðééä íéîLbici lry oeik ¨©§§¨¦©§©§¨¨
gztn dpnyk jkl ,mlerd zqpxtl zexite mirxf milcb minybd

.llka dqpxt ly gztn s` minyb ly
,minyb zexeab oixikfn izni`n :dpyna epipy,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥

.'eë âç ìL ïBLàøä áBè íBiî¦¨¦¤©
:xfril` iax z`f cnl oipn zxxan `xnbdéaø ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¦

dì øéîb àëéäî øæòéìàminyb xikfdl miligzny cnl okidn - ¡¦¤¤¥¥¨¨¦¨
m`d ,bg ly oey`xd aeh meinîzlihp zevndì øîb áìelcnl ± ¦¨¨©¨

zenia zcxl micizrd mind lr zevxl d`a ixdy ,z`f
jk ,bg ly oey`x aeh meia dligzn ef devny myke ,minybd
.dlitza minybd zxkfda s` jli`e df mein mind lr zevxl yi

î Bàzevníénä Ceqépgafnd iab lr,dì øîbd`a `id s` ixdy ¦¦©©¦¨©¨
iax cnl dpnne ,bg ly oey`x mein dzeevne ,mind lr zevxl

fd ribdy xfril`zx`ane .dlitza mb mind lr zevxl on
m`d :wtqd iccv oia weligd z` `xnbd,dì øîb áìelîok m`e ¦¨¨©¨

áìel äîezeevníBia,dlila `leäøkæä óàzlgzn minybd ly ©¨©©©§¨¨
íBia.aeh mei ly zixgyn -,dì øîb íénä Ceqépî ,àîìc Bàm`e ©¦§¨¦¦©©¦¨©¨

okíénä Ceqép äîxykàúøBàî,dlildn -øî øîàc`ziixaa ©¦©©¦¥§¨§¨©©
dxenz zkqna(.ci)weqtd lr(gi hk xacna),'íäékñðå íúçðîe'¦§¨¨§¦§¥¤

axwidl mixyk mikqpde zegpndy cnlnäìéla eléôàxg`ly £¦©©§¨
,oaxwd zaxwd,àúøBàî äøkæä óàzexeab xikfdl ligzpe ©©§¨¨¥§¨

.aeh mei lil ly ziaxr zlitzn xak minyb
:wtqd z` zhyet `xnbddãîì àì ,eäaà éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦©¨Ÿ§¨¨

.áìelî àlà øæòéìà éaøeixac xewna zepeyl izy d`ian `xnbd ©¦¡¦¤¤¤¨¦¨
:eda` iax lyéøîàc àkéày exn`y yi -øéîb àøîb eäaà éaø ¦¨§¨§¦©¦©¨§¨¨¨¦

dì.eizeaxn laiw jk -déì òéîL àúéðúî ,éøîàc àkéàådid ± ¨§¦¨§¨§¦©§¦¨§¦©¥
.ok da yxetny `ziixa el

:`xnbd zxxanàéä éàî.`id `ziixa efi` ±éúîéàî ,àéðúc ©¦§©§¨¥¥¨©
áìeì úìéèð úòMî ,øîBà øæòéìà éaø ,íéîLbä ìò ïéøékæî- ©§¦¦©©§¨¦©¦¡¦¤¤¥¦§©§¦©¨

cnl xfril` iaxy x`eane] bg ly oey`xd aeh mei ly zixgyn
wx xikfdl oiligzn jkle ,alel zevnn minyb zxkfd oic

.[zixgyn,Búçðä úòMî ,øîBà òLBäé éaøiriayd meidn xnelk ©¦§ª©¥¦§©£¨¨
.aey elhiln aleld z` migipn ea bgd ly

:`ziixad dkiynnøæòéìà éaø øîà,ryedi iaxlúòaøàå ìéàBä ¨©©¦¡¦¤¤¦§©§©©
eìlä ïéðéî[aleld mr milhepy],íénä ìò úBvøì àlà ïéàa ïðéà ¦¦©¨¥¨¨¦¤¨§©©©©¦

,dkxal ecxi ef dpya minybdyey ,fnxl mi`aïéðéî òaøàL íLë§¥¤©§©¦¦
íéî àìa íäa øLôà éà eìlä,minyb `la lecbl mileki mpi`y - ©¨¦¤§¨¨¤§Ÿ©¦

,íéî àìa íìBòì øLôà éà Ckzxkfd onf z` cenll ie`x ok m` ¨¦¤§¨¨¨§Ÿ©¦
.ef devn ly dpnfn minybd

òLBäé éaø Bì øîà,xfril` iaxlíéîLb àìäåmicxeidBðéà âça ¨©©¦§ª©©£Ÿ§¨¦¤¨¥
,äìì÷ ïîéñ àlà.bga mxikfdl ie`x oi` ok m`eéaø Bì øîà ¤¨¦¨§¨¨¨©©¦

ì ézøîà àì éðà óà ,øæòéìàìàLcixeiy d"awdn ywal - ¡¦¤¤©£¦Ÿ¨©§¦¦§Ÿ
ga md dllw oniq ok`y ,minyb,bàlàwxøékæäìly ezxeab ¤¨§©§¦

.mdl ie`xd onfa minyb cixeny d"awdíéúnä úéiçzL íLëe§¥¤§¦©©¥¦
dpîæa àlà dðéàå ,dlek äðMä ìk øékæî,`eal cizrl -Ck ©§¦¨©¨¨¨§¥¨¤¨¦§©¨¨

ïpîæa àlà ïðéàå äðMä ìk íéîLb úBøeáb íéøékæîzenia ± ©§¦¦§§¨¦¨©¨¨§¥¨¤¨¦§©¨
e .minybdàa íà ,Cëéôì[utg m`],dlek äðMä ìk øékæäì §¦¨¦¨§©§¦¨©¨¨¨

,øékæîzenia `l` jka aiig epi`y `l` ,dngd zenia s`e ©§¦
.minybd

ì ÷éñônL äòMî ,éðà øîBà ,øîBà éaøäìàLwqety gqtd bgn - ©¦¥¥£¦¦¨¨¤©§¦¦§¥¨
,'xhne lh oze' dlitza ywalCkdry dze`näøkæäì ÷éñôî- ¨©§¦§©§¨¨

oeik uiwd zenia mxikfdl i`yx epi`e ,minyb zexeab xikfdln
mpnf df oi`y xikfn epi` zekeqd bga mb ok m`e ,mpnf df oi`y

.dllw oniq bga minybde li`edéðMa ,øîBà äøéúa ïa äãeäé éaø©¦§¨¤§¥¨¥©¥¦
øékæî àeä âçaly ipyd meia minyb zexeab xikfdl miligzn - ¤¨©§¦

.zekeqd bgøékæî àeä âça éMMa ,øîBà àáé÷ò éaøiyiyd meia - ©¦£¦¨¥©¦¦¤¨©§¦
.[oldl `xnba x`azi mnrh] xikfdl miligzn bgd ly

,øîBà òLBäé éaø íeMî äãeäé éaøxeaiv gilyäáézä éðôì øáBòä ©¦§¨¦©¦§ª©¥¨¥¦§¥©¥¨
âç ìL ïBøçàä áBè íBéa,[zxvr ipiny] zekeqdïBøçàä- §¨©£¤©¨©£

sqen zlitz lltzndøékæîe ,minyb zexeabïBLàøälltznd - ©§¦¨¦
zixgy.øékæî Bðéàdaizd iptl xaerde,çñt ìL ïBLàø áBè íBéa ¥©§¦§¦¤¤©
ïBLàøä,zixgy zlitz lltznd -øékæî,minyb zexeab oiicr ¨¦©§¦

eïBøçàäxak ,sqen lltznd -,øékæî Bðéàly sqen zlitzny ¨©£¥©§¦
xikfdl miwiqtne ,minyb zexeab xikfdl miligzn zxvr ipiny

.gqt ly oey`x aeh mei ly sqena
:`xnbd dywndéì øîà÷ øétLel xn` dti -éaøì øæòéìà éaø ©¦¨¨©¥©¦¡¦¤¤§©¦

,òLBäémiznd ziigzke ,dllw oniq oi` cegl minyb zxkfday §ª©
ryedi iax dpri dne ,dpnfa `l` dpi`y s` dpyd lk mixikfny

.jk lràîìLa ,òLBäé éaø Cì øîày df xac oaen -íéúnä úéiçz ¨©¨©¦§ª©¦§¨¨§¦©©¥¦
øékæî,dpyd zeni lkàeä déðîæ àîBé éleëcie`x mei lky - ©§¦§¥¨¦§¥

,mieqn onfl dreaw dpi`e ,ea miiwzzy,íéîLb àlàikeúîéà ìk ¤¨§¨¦¨¥©
àéä eäééðîæ ïééúàc,mdl ie`xd onfd `ed ecxiy zr lka -ïðúäå §©§¨¦§©§¦§¨§©

(:ai oldl),àöéycegøîàpL ,íä äìì÷ ïîéñ íéîLb eãøéå ïñéð ¨¨¦¨§¨§§¨¦¦¨§¨¨¥¤¤¡©
i ipa z` l`eny zgkedajln eywiay lr l`xyai '` l`eny)

(fi'Bâå íBiä íéhç øéö÷ àBìä'ErcE xhnE zFlw oYie 'd l` `xw` £§¦¦¦©§¤§¨¤§¦¥Ÿ¨¨§
oniq dngd zenia micxeid minyby ixd ,'dAx mkzrx iM E`xE§¦¨©§¤©¨

.mdl ie`xd onfa wx minyb mixikfn oi` jkle ,md dllw
:`ziixaa epipy .`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdäãeäé éaø©¦§¨

.øékæî àeä âça éðMa ,øîBà äøéúa ïa:`xnbd zl`eyàîòè éàî ¤§¥¨¥©¥¦¤¨©§¦©©£¨
.äøéúa ïa äãeäé éaøc:`xnbd zx`anäøéúa ïa äãeäé éaø ,àéðúc §©¦§¨¤§¥¨§©§¨©¦§¨¤§¥¨

a øîàð ,øîBàmei zepaxwéðMzekeqd bg ly(hi hk xacna), ¥¤¡©§¥¦
DzgpnE cinYd zlr caNn''íäékñðåxn`p `le ,miax oeyla ¦§©Ÿ©©¨¦¦§¨¨§¦§¥¤

,zxzein m"n ze` o`k yie ,minid x`yak 'dkqpe'øîàðå§¤¡©
amei ly zepaxw,'äéëñðe' éMM,c"ei ze`d ztqezaøîàðå §¦¦§¨¤¨§¤¡©
ad meid zepaxwéòéáMmxRqnA 'ebe mdMqpe mzgpnE','íètLîk §§¦¦¦§¨¨§¦§¥¤§¦§¨¨§¦§¨¨

id x`yae,zxzein m"n ze` o`k yie ,'htynk' xn`p minéøä£¥
zeize` zekeqd bg itqen zyxta dxezd dazkyí"î ã"eé í"î¤¤

,zexzeinïàk éøäzaiz ,zeize`d sexivaì æîø ïàkî ,íéîzevn £¥¨©¦¦¨¤¤§
.äøBzä ïî íénä Ceqéðcnl ,mind lr zevxl d`ad ef devnne ¦©©¦¦©¨

zl`ey .bga minyb zexeab xikfdl mb yiy dxiza oa dcedi iax
:`xnbdè÷ðc éðMa àðL éàîedxiza oa dcedi iax hwp recn - ©§¨©¥¦§¨©

oeik :`xnbd zx`an .ipyd meidn xikfdl miligznyéæéîø éëc§¦§¦¦
éæéîøc àeä éðMa àø÷a eäìazkp miweqta oey`xd xezidy - §¦§¨©¥¦¦§¦¦

,ipyd meiaïðéøkãî éðMa Ckìä.xikfdl miligzn - ¦§¨©¥¦©§§¦¨
:`ziixaa epipy.øékæî àeä âça éMMa ,øîBà àáé÷ò éaøzx`an ©¦£¦¨¥©¦¦¤¨©§¦

jkn epic z` cnl `aiwr iax :`xnbda øîàpLmeid ly zepaxw ¤¤¡©§
d'äéëñðe' éMMy yexcl yie ,miax oeylaáeúkä ïéëeqéð éðLa ¦¦§¨¤¨¦§¥¦¦©¨

.ïéiä Ceqép ãçàå íénä Ceqép ãçà ,øaãîmeia ep`vny oeike §©¥¤¨¦©©¦§¤¨¦©©¦
jkl ,[lirlck mind lr zevxl `ay] mind jeqipl xewn iyiyd

:`xnbd zl`ey .df meia minyb xikfdl miligzneäééåøz àîéàå§¥¨©§©§
àøîçcple siqedl dxezd zpeeky xn`p `ny -oaxw lr jq §©§¨

o`kn ycgl epl oipne ,mei lkay efn oii ly dletk zenk cinzd
`aiwr iax :`xnbd zvxzn .mind jeqip zevnéaøk dì øáñ̈©¨§©¦

àiî éæéîø øîàc ,äøéúa ïa äãeäébg ly miweqta fnxpy - §¨¤§¥¨§¨©§¦¦©¨
zaiza ieaixdy xaq jkle ,mind jeqipl m"n c"ei m"n zekeqd

.mind jeqip siqedl `a 'dikqpe'
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc ziprz(ipy meil)

:`xnbd dywndì øáñ éàxaeq `ed m` -,äøéúa ïa äãeäé éaøk ¦¨©¨§©¦§¨¤§¥¨
,'min' zeize`d ly xezidn zcnlp mind jeqip zevnyàîéð¥¨

déúååkxak minyb zexeab xikfdl miligzny ezenk xn`i - §¨¥
meia wx xikfdl miligzny xaeq recne ,zekeq ly ipyd meia

:`xnbd zvxzn .iyiydàøéúé Ceqép áéúk ék ,àáé÷ò éaø øáñ÷̈¨©©¦£¦¨¦§¦¦§¥¨
áéúëc àeä éMMaxn`p ,xzein jeqip oeyl ea xn`py weqtd - ©¦¦¦§¦

xxal ielib `l` epi` 'min' zeize`dn fnxd eli`e ,iyiyd meia
zxkfd onf zligzy xaq jkle ,oii `le min `ed jeqip eze`y

.iyiyd meia `ed minyb
:mind jeqip zevnl sqep xewn d`ian `xnbdïúð éaø ,àéðz©§¨©¦¨¨

,øîBàcinzd zyxta xn`p(f gk xacna)oidd zriax FMqpe' ¥§¦§§¦¦©¦
,cg`d UaMl,''äì øëL Cñð Cqä Lãwaweqta ltkp jqp oeyle ©¤¤¨¤¨©Ÿ¤©¥¤¤¥¨©

y epcnl jkne ,'jqp jqd' dfïéëeqéð éðLaCeqép ãçà ,øaãî áeúkä ¦§¥¦¦©¨§©¥¤¨¦
íénä,zekeqd bgaïéiä Ceqép ãçàå.mei lka cinzd zaxwda ©©¦§¤¨¦©©¦

:`xnbd zl`eyàøîçc eäééåøz àîéàxnel aezkd `a `ny - ¥¨©§©§§©§¨
:`xnbd daiyn .oii ly oikeqip ipy jixvyBà àø÷ áBzëéì ïk íà¦¥¦§§¨

,'Cñð Cñð' Bà 'Cqä Cqä',dey oeyla'Cñð Cqä' éàîdazk recn ± ©¥©¥¤¤¤¤©©¥¤¤
,zepey zepeyl izya dxezd z`fãçå àiîc ãç dpéî zòîL̈§©§¦¨©§©¨§©

àøîçc.oiia cg` jeqipe mina `ed cg` jeqipy - §©§¨
lirl `ziixaa x`azd(:a)meia `ed minyb zxkfd zligz onfy

jeqip mby jkn dpian `xnbd .mind jeqip zevn dxeza dfnxp ea
.dxeza ezevn dxkfed ea meidn `l` bdep epi` envr mind

:`xnbd dywnïðúc àä àlàdkeq zkqna epipyy dn -(:an) ¤¨¨¦§©
íénä CeqépbdepäòáL ìk,zekeqd bg ly miniépîdfi` zrck - ¦©©¦¨¦§¨©¦

,ef dpyn dzpyp `pzéàkòLBäé éaøminyb zxkfd onfy xn`y ¦©¦§ª©
ezrcl zbdepd mind jeqip zevnn z`f cnle ,iriayd meia `ed

,df meia wxàîBé ãç àîéðmei wx mikqpny xnel dpynl did - ¥¨©¨
.cg`éàkàáé÷ò éaø,iyiyd meidn xikfdl miligzny xaeqd ¦©¦£¦¨

ly zepaxwd zyxtn mind jeqip zevn xewn z` cnly meyne
,df meiéîBé éøzepiide ,mini ipy mikqpny aezkl dpynl did ± §¥¥

e .eixg`y meiae iyiyd meiaéàkäøéúa ïa äãeäé éaøyxcy ¦©¦§¨¤§¥¨
,xikfn `ed bg ly ipyay ,'min' zeize` ly xezidnéîBé àzéL¦¨¥

,mini dyiy mind z` mikqpny xnel dkixv dzid dpynd -
dfi` zrck dyw ok m`e .iriayd meid cr ipyd meidn epiide

.ef dpyn dzpyp `pz
:`xnbd zvxzníìBòìk ef dpyn,àéä äøéúa ïa äãeäé éaøxn`y §¨©¦§¨¤§¥¨¦

mind jeqip s` jkle ,ipyd meidn `ed minyb zxkfd onfy
,ipyd meidn ligzndéì àøéáñexaeqe -,ïéúéðúîc äãeäé éaøk §¦¨¥§©¦§¨§©§¦¦

ïðúc(:gn my),äðBîL ìk Cqðî äéä âBìa ,øîBà äãeäé éaøs`e ¦§©©¦§¨¥§¨¨§©¥¨§¨
bdep mind jeqipy df oiprl wx ezenk xaeqe ,zxvr ipinya

,mini dpeny bdpiy oiprl `l la` zxvr ipinyaïBLàø ÷étîe©¦¦
éðéîL ìéiòîemind jeqip zevn llkn oey`xd meid z` `ivene - §©¥§¦¦

`nw `pz ixaca epipyy dne ,ipinyd meid z` eizgz qipkne
mind jeqip'.ipinyd meid cr ipyd meidn epiid ,'dray lk

:`xnbd dywnàðL éàîemei dpey dna -ïBLàøzekeq lyàìc ©§¨¦§Ÿ
meyn ,mind jeqip ea bdep `ly ±éæéîøc àeä éðMa íéî éæéîø éëc§¦§¦¦©¦©¥¦¦§¦¦

,mind jeqip lr fnxl e`ay m"in zeize`d on dpey`xd ze`d ±
d meia ,ipyd meid zepaxw zyxta dazkpénð éðéîLoi` ok mb - §¦¦©¦

ixdy ,jqpla íéî éæéîø ékmeiéæéîøc àeä éòéáMze`d ± ¦§¦¦©¦§§¦¦¦§¦¦
zxfeg ok m`e .iriayd meia dazkp m"in zeize`dn dpexg`d
mind jeqipy dxn`y dpynd zxaeq in zrck dnewnl `iyewd

.dray lk bdep
:`xnbd zvxznàlàef dpyn mlerl,àéä òLBäé éaøxn`y ¤¨©¦§ª©¦

,aleld zgpd zryn `ed minyb zxkfd onfyíénä Ceqéðåbdepy §¦©©¦
dì éøéîb àúëìä ,äòáL ìk,`id ipiqn dynl dkld -éaø øîàc ¨¦§¨¦§§¨§¦¦¨§¨©©¦

,ïúøBç úéa úò÷a Léà àéðeçð éaø íeMî ïðçBé éaø øîà énàoic ©¦¨©©¦¨¨¦©¦§§¨¦¦§©¥§¨
úBòéèð øNòz` yexgl xzeny ,d`q zia ly ghya mirehpd ¤¤§¦

zevn oke ,ziriay dpy ly dpyd y`x axr cr mirehp ea dcyd
äáøòz` da mitiwne ycwnd ziaa milhep mipdkd eidy £¨¨

,gafndezevníénä Ceqéð,dpnfeéðéqî äLîì äëìä.md ¦©©¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©
lirl d`aedy `ziixad z` x`al zxfeg `xnbd(:a)epipy .

:`ziixaaäáézä éðôì øáBòä ,òLBäé éaø íeMî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦©¦§ª©¨¥¦§¥©¥¨
ïBøçàä ,âç ìL ïBøçàä áBè íBéasqen lltznd -,øékæîeïBLàøä §¨©£¤©¨©£©§¦¨¦

zixgy lltznd -ïBLàøä ,çñt ìL ïBLàøä áBè íBéa .øékæî Bðéà¥©§¦§¨¦¤¤©¨¦
øékæîe.øékæî Bðéà ïBøçàä:`xnbd zl`eyòLBäé éaø éädfi`l - ©§¦¨©£¥©§¦¥©¦§ª©

,enyn df oic exn`a dcedi iax oeekzp ryedi iaxàîéìéàm` - ¦¥¨
l oeekzpy xn`pïéúéðúîc òLBäé éaø,epizpyn ly -íBéa øîà àä ©¦§ª©§©§¦¦¨¨©§

,øékæî àeä âç ìL ïBøçàä áBèd`xp eixac mzqy jkne ¨©£¤©©§¦
.zixgy zlitzn xak ezrcl xikfdl miligznyòLBäé éaø àlà¤¨©¦§ª©

àúééøác,`ziixa dze` zligza `aend -øîàämiligzny ¦§©§¨¨¨©
minyb xikfdlBúçpä úòMîa epiide ,aleld lyly iriay mei ¦§©£¨¨

.o`k x`eank ipinyd meidn `le bgeúålr zeywdl yi cere - §
,ztqep `ziixaøáBòä ,äøéúa ïa íeMî øîBà äãeäé éaø àéðúc àä̈§©§¨©¦§¨¥¦¤§¥¨¨¥

øékæî ïBøçàä ,âç ìL ïBøçàä áBè íBéa äáézä éðôìepi` oey`xde ¦§¥©¥¨§¨©£¤©¨©£©§¦
,xikfnäøéúa ïa éädcedi iax oeekzp dxiza ly eipan dfi`l - ¥¤§¥¨

,enyn df oic exn`aàîéìéàly xn`p m` -,äøéúa ïa äãeäé éaø ¦¥¨©¦§¨¤§¥¨
øîà àälirl `ziixaa(:a),øékæî àeä âça éðMameia wx `le ¨¨©©¥¦©©©§¦

.o`k x`eank oexg`d aeh
:`xnbd daiynïa òLBäé éaøa àäz ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨§¥§©¦§ª©¤

,äøéúaoa ode dpey`xd `ziixad ly ryedi iax od xnelk §¥¨
`l` ,dxiza oa ryedi iax `pzl dpeekd ef `ziixa ly `xiza

cdéîLa déì éøwc ïéðîæiax' enya el `xw dcedi iaxy minrt - ¦§¦§¨¥¥¦§¥
,[dpey`xd `ziixaa `aenk] 'ryedidéîLa déì éø÷c ïéðîéæå§¦§¦§¨¥¥¦§¥

àaàc`ziixaa `aenk] 'dxiza oa' eia` mya el `xwy minrt - §©¨
,[dipydàäå`ed ,enya `le eia` mya el `xwy dn ±énwî §¨¦©¥

eäeëîñéìc,jk lk aeyg did `le zepiicl edeknqy mcew -àäå §¦§§§¨
`ed ,enya el `xwy dne ±eäeëîñéìc øúáì.edeknqy xg`l - §¨©§¦§§

lh zcxeda mewn ly egay zxkfd oipra `ziixa d`ian `xnbd
:zegex zaydeàðz,`ziixaaíéîëç eáéiç àì úBçeøáe ìèa ¨¨§©§Ÿ¦§£¨¦

øékæäìcixene gexd aiyn' dlitza xikfdl minkg edeaiig `l - §©§¦
,'lhda íàåà[utg m`e]øékæî ,øékæäìzl`ey .xikfdl i`yx - §¦¨§©§¦©§¦

:`xnbdàîòè éàî.mxikfdl minkg eaiig `l ok` recn - ©©£¨
:`xnbd daiynL éôì ,àðéðç éaø øîàzegexde lhdïéøöòð ïéà ¨©©¦£¦¨§¦¤¥¤¡¨¦

la` ,miiwzn mlerd oi` mdicrlay ,dpyd zeni lka mlerl
.mpnfa xikfdl minkg epwiz ,sxegd zenia wx mzpery minyb

:`xnbd zl`eyøöòéî àìc ïìðî ìèå`l lhy jkl xewnd edn - §©§¨¨§Ÿ¦£©
:`xnbd daiyn .dpyd zeni lk xvrpáéúëc(` fi '` mikln) ¦§¦

ìàøNé éäìà 'ä éç ,áàçà ìà ãòìb éáLzî éaLzä eäiìà øîàiå'©Ÿ¤¥¦¨©¦§¦¦Ÿ¨¥¦§¨¤©§¨©¡Ÿ¥¦§¨¥
éôì íà ék øèîe ìè älàä íéðMä äéäé íà ,åéðôì ézãîò øLà£¤¨©§¦§¨¨¦¦§¤©¨¦¨¥¤©¨¨¦¦§¦

,'éøác'd ipira rxd dyer `edy zngny a`g`l rayp edil`y §¨¦
,eieeiv it lr wx xhne lh cxi `láéúëeixac eniiwzpy xg`l §¦

edil`l 'd xn`y ,zxeva dzide edil`(` gi my)ìà äàøä Cì'¥¥¨¤¤
'äîãàä éðt ìò øèî äðzàå ,áàçàmybd dzrny el xen`e - ©§¨§¤§¨¨¨©§¥¨£¨¨

,cxil aeyidéì øîà÷ àì ìè eléàå,cxil aeyiyàîòè éàî- §¦©Ÿ¨¨©¥©©£¨
,lh s` xikfd `l recníeMî¦
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izni`n` cenr b sc ± oey`x wxtziprz
äãåäé éáøë àîéì äãåäé éáøë äì øáñ éà.ipya xikfiy Ðáéúë éùùá àøéúé êåñéðÐ

ipd`e .xikfdl ligzn iyya xn` ikdl ,iyya aizk oikeqip ixz iaxnc "dikqpe" xnelk

m"n c"ei m"n.oiic ediiexz xninl epivn `lc ,min Ðêñð êñð åà êñä êñä åàÐ

dixeaica `xw ipycn.izxz dpin rny Ðååä éîåé éøú àáé÷ò éáø éà`dc ,`l eze Ð

.mind jeqip daxn iyya epiidc "dikqpe" xn`

ïéúéðúîã äãåäé éáøë äì øáñåbela :xn`c Ð

dna dizeek xaq `l ,dpny lk jqpn ded

xn`c dna `l` ,jqpn dpeny lk xn`c

jqpn ipinyac oeike .jqpn ipinyazgkyn Ð

ipya :xn`c [dxiza oa] dcedi iaxl dl

.dray lk mind jeqipl oiligznïåùàø ÷éôîã
éðéîù ìééòîåivn in :`xnbd lra aiyn Ð

jqpn ipinyac dcedi iax xn`?àðù éàîÐ

`in ifinx ikc ,xikfn epi` oey`xac xn`wcÐ

jeqip daxn "mdikqpe"nc ,ifinxc `ed ipya

jqpnc xn` ivn in ,inp ipiny ,mind?`d

aizk min m"n c"ei m"nc ,`pngx xn` iriay

iriaya mind jeqipc i`xw meiqc ,iriaya

.ipinya `le ,"mhtynk" aizkòùåäé 'ø àìà
àéä[iriaya epiidc] ezgpd zryn xn`c Ð

lk mind jeqipc xaq ok it lr s`e ,xikfn

ipiqn dynl dkld dl xinb `xnbc ,dray

iz` xfril` iaxk i`ce .dray lk mind jeqipc

`aiwr iaxke dxiza oa dcedi iaxk la` .xity

'xk dl iwen `l ikdl `l` ,`nwezin `l

xfril``xiaq xfril` 'x i` irain `l `dc Ð

`de .xity iz` xfril` iaxl i`cec ,ikd dil

ryedi 'xk miwen `wc.ol rnynw `zeax Ð

`aiwr iaxke dxiza oa dcedi iaxk la``l Ð

ipya xn`pen sili dcedi iaxc .`nwezin

eed `l mind jeqipc xaqc `nl` 'ek "mdikqpe"

liirne oey`x witn `l edi`c ,mini dyy `l`

`kxit ipd meyn .ipinylirl jixtciz` `l Ð

xn`py "dikqp"n sili `aiwr iaxe .dcedi iaxk

`l` eed `l mind jeqipc xaqc `nl` ,iyya

jkitl .`nwezin ryedi iaxk la` ,inei ixz

minybc ,oexg`d aeh meia `l` oixikfn oi`

mind jeqip la` ,dllw oniq bgalk ied Ð

.dl xinb `xnbc ,drayúåòéèð øùòÐ

d`q zia lk oiyxeg d`q zia jeza zexfetnd

x`yc ab lr s` .dpyd y`x cr ziriay axr

mei miyly ziriay iptl oiyxeg oi` zecyÐ

oaiaq oiyxeg oi` m` li`edc ,oiyxeg dfÐ

.oiciqtníéîä êåñéðå.dray lk Ðäãåäé 'ø
íåéá äáéúä éðôì øáåòä òùåäé éáø íåùî øîåà

'åë âç ìù ïåøçàä áåè,`ed xn xn` oirk Ð

.xne` dcedi 'x lirl opixn` :xnelkéáø éä
áåè íåéî ïéúéðúîã òùåäé éáø àîéìéà òùåäé

øéëæî àåä ïåøçàälltznd ,inp oey`xc Ð

epi` oey`xd :ipz `kd eli`e .xikfn xvei zltz

.xikfnåúçðä úòùî øîàä.iriaya epiidc Ð

epiidc ,bg ly oexg`d aeh mei ipzw `kde

.ipinyaàéðúã àä åúå'x :izixg` `zlikna Ð

iptl xaerd :dxiza oa meyn xne` dcedi

bg ly oexg` aeh meia daizdoexg`d Ð

.xikfn epi` oey`xd ,xikfnáø øîà (àìà)
àäú ÷çöé øá ïîçðid zirac `d ,ediiexz Ð

dxiza oa id zirac `de ,ryedi 'xdxiza oa meyn xn`w xcde ,ryedi 'x meyn lirl dcedi iax xn`wc i`dc .`id dxiza oa ryedi 'x Ð,dxiza oa ryedi iax ediiexz `dz Ð

dicic dinya dil exwc oipnfe ,dxiza oa dea`c dinya dil exw oipnf :`iyw `le.ryedi 'x Ðåäåëîñéìã éî÷îdinya dil exwc i`de .dea`c dinya dil exwe ,aeyg ded `l Ð

ryedi 'x ,diytpc.edeknqc xzal epiid Ðúåçåøáå ìèá.minybd zenia elit` ,xikfdl minkg edeaiig `l "lhd cixene gexd aiyn" Ðïéøöòð ïðéàù éôìoi` od `lnl`y Ð

"mybd cixene gexd aiyn" dltza opixn`c i`de .miiwzn mlerdxzac `wif :jenqack ,dabple dpwzl ux`l zeliren zegexe lhc ,xikfn `ed myb weg `l` aeig meyn e`l Ð

.`xhink `xhinøîà÷ àì ìè åìéàå.cala xhn `l` ,xhne lh dpz`e Ð
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éà,eed inei ziy - xikfn `ed bga ipya xn`c - dxiza oa dcedi iaxdidi `l ok m`

.mini dyy m` ik jeqipd

øùòlkc ,oliaya d`q zia lk yxeg d`q ziaa zexfetn zerihp :i"yx yxit - zerihp

ly dpyd y`x cr yexgl leki mdl jixv did d`q zian `weece .zwpei drihp

la` .ixy `pli` - inwe` xity eedc ,ziriay

.okxev ick `l` yxeg epi` - d`q zian xzei

iniiw - d`q zian xzeia zexfetne li`edc

.iniiw xwrile ,iniiw dnl okin zegtae .xity

y`x cr oliaya oiyxegc xn` zerihp `wece

,lel` lk `ziixe`c xeq` - zepli` la` ,dpyd

gqt cr oald dcya .oewz zxvre gqt opaxcne

,oli` dcye .xeq` - oldle gqtn la` ,xzen -

.xeq` - jli`e o`kn ,xzen - zxvr cr

äáøò- mind jeqipe ,gafnd z` oitiwny

.edlek ipiqn dynl dkld

øîàéåjkl - crlb iayezn iayzd edil`

ebxdy itl "crlb iayezn" `xwp

yblit dyrn lr crlb yai iyp` l`xyi

hrn m` ik crlb yaia x`yp `le ,draba

mr eid x`yd lk ik ,xira miayeind on miyp`

jk .miayezd on edil` ik cirn jkl .seqtq`

wgvi 'x axd myn i"hexh wgvi 'x axdn izrny

.oe`lnn wgvi axd oa

ìèá- xikfdl minkg eaiig `l zegexae

oi` jkitl 'ek "lhd cixene gexd aiyn"

,dngd zenia elit` "lhd cixen" xnel `citw

m`e .`zkld ikde .mybd cixen xn`i `ly j`

"mybd cixen" m` ik minybd zenia xn` `l

.oixifgn oi` - "lhd cixene gexd aiyn" blice

åìéàåiabc d`xp ikd meyne - xvrin `l lh

ux`d lr" xn`yk (e mihtey) oercb

,"ok yrie" aizk "axeg didi dfibd lre lh didi

dfbd lre axeg didi ux`d lr" xn`yk la`

did dfibd lrc :xnelk "ok idie" aizk "lh didi

lrc rnyn ,"ok yrie" aizk `l la` ,lhd

gqepa o`k cr .xvrin `l lhc ,lh did ux`d

ux`d lk lr" exn`yk :iz`vn cere .iptly

lh xn`yke "ok midl` yrie" aizk "lh didi

axg didi ux`d lk lre dcal dfibd lr didi

,jxazi myd dfa xikfd `le "ok idie" aizk

jxazi myd oi` ik ,df `ed ik xne` xy` enrhe

lk lr axeg didi m` ik .drxd lr eny xikfn

(k zeny) aizke ,da iayei zrx dzid ux`d

jil` `ea` iny z` xikf` xy` mewnd lka"

"lh didi ux`d lk lr" xn`yk la` ."jizkxae

(` ziy`xa) dfl dnecke ."midl` yrie" aizk

iabe "dlil `xw jygle mei xe`l midl` `xwie"

zexac dynga oke .jxazi myd xikfd `l jyg

`l jli`e "gvxz `l"n (k zeny) zepexg`

.cg` mewn l` jled lkd - jxazi myd xikfd

epibn xiivl gipde d`p dxic dpay jlnl lyn

mewn ,`qkd zia izlef ,ziad ixcg lk iptl
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כל העוסק בתורת קרבנות כאילו הקריב קרבנות, אלא שיש בזה המעלה על עבודת הקרבנות כפשוטם, שיכול ללמוד תורת הקרבנות 
גם בלילה וגם בחו"ל.

ממאמר שבת פרשת וישלח, ה'תשמ"ה
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izni`naרכד cenr b sc ± oey`x wxtziprz
øöòéî àìå.mipy oze`a elit` ,mlerl Ðäéì äîì éòåáúùéàmipyd didi m`" Ð

"ixac itl m` ik xhne lh dl`d.xvrp `l `d Ðäëøáã ìè åìéôàmey ginviy Ð

.gnväëøáã ìèì äéøãäéìå.xhne lh dpz`e :`nile Ðàúìéî àøëðéî àìã`dc Ð

xne` ded i`c ,dkxa ly lhc dxifga dcen ryxd a`g` did `le ,`xwirn ded lh

xhne lh dpz`exne`e exhpwn a`g` did Ð

.xvrp `ly eléçåø òáøàî åëì àðôéðëîã àìà
àîìòaizk "mkz` izyxt" `dc .opiqxb `l Ð

rnzyn ikde ,dil qxbc xninl `ki`e .`xwa

mkz` izyxty minyd zegex rax`n ik :`xw

,`ed `nlra oeyl zekix`e .mkvaw` myn Ð

.`xwa ueaiw aizk `lcíìåòì øùôà éàù íùë
úåçåø àìálad aexn miiwzi `ly Ð

.zeningeìàøùé àìámiiwzn mlerd oi`y Ð

rax`k ik :`xw xn` ikde .l`xyi liaya `l`

,mlerd zegexl mkz` izyxt minyd zegex

`l m`" (bl edinxi) xn`py .miiwziy ick

`l ux`e miny zewg dlile mnei izixa

."iznyäîçä úåîéá.bgd cr oqipn Ðáéùî
åúåà ïéøéæçî ïéà çåøä`l ikd e`lac Ð

.xvrinåúåà ïéøéæçî íùâä ãéøåî.xvrinc Ð

`xhin` `rac oeikeezltz lltzd `l Ð

`la dxne`e ,dkxad y`xl xfege ,obedk

dllw oniq uiwa minybdy itl ,"mybd cixen"

.xivwd iptn ,odçåøä øéáòî.aypi `ly Ð

ìèä çéøôîå.cxi `ly Ðåúåà ïéøéæçî ïéàÐ

.ixvrin `lcíéáòá.miar xywn Ðàøîéîì
éøöòéî àìã.xikfdl edeaiig `l jkitl Ð

éôøçá,xhnd iptl mi`ad ,zexika miar Ð

.zexevr opi`éìôàáxg`l zexge`n ze`ad Ð

aizk edpdae .onwlck ,od xhnl zeipyc ,xhnd

zexvrp mlek oi`c oeike ,"xvre"eaiig `l Ð

.xikfdläéåöî äðéàùelit`e ,"xvre" aizk Ð

,dievna dil ibqc ,xikfdl edeaiig `l ikd

,ilt`a `d itxga `d ivexzl ivn `l zegex

oebk ,xvrin `l xhn `la oia xhna oia gexc

.dievn gexéøã éáì àéæç éîð äéåöî äðéàù çåø
aiigpe ,d`eazd on oiywd zexfl ,oxebl Ð

.xikfdlàúååôðá øùôàdtpa ,f"rla o"ee* Ð

.dxakeúåéðù.envr xhnk zelireny hrnk Ð

àéä éàîzeipyc xn`w zegexe miar df i` Ð

xhnl?øúáã äãåäé áø àîéúéàå àìåò øîà
àøèéî.xhnd xg`ly zegexe miar Ðà÷éæÐ

.`kd opiqxb `l÷áà êöøà øèî úà 'ä ïúé
àøèéî øúáã à÷éæ .'åâå øôòådlrn gexdy Ð

:opiqxb ikd .d`eaza wacpe ,minybd xg` wa`

àéæø àúàã àä àçéð àúàã àäzgpa cxiyk Ð

wa` dlrn epi`.àéæøi`e opiqxb `le .gka Ð

`d :opiqxb ikd `l` ,'ek `de `d `ni` zira

.jd epiide ,wa` dlrn `lc `d wa` dlrnc

àøèéîë.`ztqeza ipzwck ,xhnl zeipy Ð

éàî éèåòîìi`n ,`xhink edlekc xg`n Ð

`xhink ied `le ,dixza iedc opihrnw?éäìéâ
àéìéìãded idliba .f"rla `"xhyelyi`** Ð

`ilila idlib aexe ,(`,bi migqt) zkqna i`w

.gikyéçø÷ éðéáã àùîù àîåéáåoiay Ð

xg` mewnae dxe` cg` mewna d`xpy ,miard

cg` mewna zexry el yiy gxwk ,opern

.xg` mewna dgxweéøåèì àâìú éìòîlke Ð

xdd oi`e dhnl oicxei minybdy ,bly `l` minyb mdl oi` mixd `l` ,drwal oky

my hleyy megd iptn jlede qnp miwnray bly ,cere .odn dzeyla` ,`ed mink Ð

.bly iexw mixdaàòøàì éøèéî äùîçë`ed xn`i blyl ik" `xw rnyn ikdc Ð

ux` ded blyl xn`iyk ,"ux`.dyng o`k yi ixde ,zexhn mybe xhn mybk `ed ixd Ðàçéð àøèéî.d`eazd zexitl dti zgpa cxeiy Ð
àìéôøåò
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úåîéám` la` - eze` oixifgn mybd cixen eze` oixifgn oi` gexd aiyn xn` dngd

aiyn" xn` `l ,minybd zeniae .oixifgn oi` - lh `le myb `l xn` `ly ,blic

cixen" xn` m` ,ok` .eze` oixifgn - "mybd cixen" xn` `l ,eze` oixifgn oi` - "gexd

xn` `ly xekf epi` m` ,e`l m` xikfd m` wtq m`e ,oixifgn oi` - minybd zenia "lhd

dwfg mei miyly lk - minybd zenia xac mey

lk wtqn oixifgne ,xne` `ed cenl `edy dn

aezkE ,"jenk ine" "epxkf" oke .mei miyly§

- mixetkd mei cr dqkd on mixne`y "miigl

did :`pipg iax mya inlyexi .oixifgn wtqn

lha ,eze` oixifgn oi` - lh xikfde myba jiiy

lha :`ipzde .eze` oixifgn - minyb ly xikfde

`a m`e ,xikfdl minkg eaiig `l zegexae

lwine ilvnc `edd inc `l !xikfn xikfdl

epiax yxtne .lwin `le ilvn `lc `eddl

lh `le myb `l xikfn epi`yk aeh :l`pzp

dllw oniq minybdy itl ,myb xikfn `edykn

lh `l xikfd `l lha jiiy did .dngd zenia

jtdl oicde .eze` oixifgn oi` - myb `le

xikfde myba :inlyexia xn`c ,"mybd cixen"a

.eze` oixifgn oi` - lh lyl`y `l m` :`ipzde

minyb zexeab xn` `ly e` ,mipyd zkxaa

`le lh `l llk xikfd `lc `edda !oixifgn

zenia xnel oi`y :xi`n epax axd myne .xhn

zenia `pipg iax xn` `dc "gexd aiyn" dngd

,eze` oixifgn oi` - "gexd aiyn" xn` dngd

xn` ikd meyne .exne`l oi` dligzklc llkn

oia ,mlerl :epwf eia` mya wgvi epiax axd

."lhd cixen" minybd zenia oia dngd zenia

.xn` `l wtq xn` wtq icil iz` `l mlerlc

rneya xikfn - zexeaba xikfn `lc `kide

`idy dl`y dne :inlyexia xn`w ikdc .dltz

`idy dxkfd ,dltz rneya xne` - wgecn

rneya oil`eyc ikid ike ?oky lk `l - geexn

xikfd elit`e .dltz rneya xikfn `ed - dltz

.z"yl ribiy cr xne` epi` - dltz rney mcew

mcew xkfp i` ,dltz rneya xn` `lc `kide

xfeg - `l i`e .dltz rneyl xfeg - eilbx xwry

xn` `l oiae "mybd cixen" xn` `l oia ,y`xl

- ilin ipde wqRd oke .(oixifgne) "xhne lh oze"§¨

oi`c dcedi epiax wqt - xeav gily la` ,cigia

`l` xeav gily oixifgn oi`c itl ,oixifgn

dpeane ,miznd ziigzn :mixac dyly meyn

d`xpc meyn ,mipiylnle zkxane ,milyexi

ilvn inc `l :dnly iax itn izrny .xtekk

lwin :yexit ,lwin `le ilvn `lc o`nl lwine

xn` `l m` oixifgn oi`y :xnelk .llwn enk -

."xhne lh oze"àäxn`c `d :yexit - itxga

zexita xnelk ,itixga epiid - mixvrp

`l - zexge`na ,ilt`a la` .'eke zexkaznd

.ixvrin

úåçåø`ede - 'eke gexa `d `iyw `l zegex`

`d itixga `d iiepyl ivnc oicd

gexa `d :dil ipyn `w xity `l` ,ilt`a

.'eke dievnúåéðù,dlrna zeipy - xhnl

.jlnl dpyn iypi` ixn`ck

àä- zgpa zecxeiyk :yexit - `gip `z`c

f`e ,wfega xnelk - `ifxa o`k ,daeyg

.daeh dpi`éäìéâzgixf :yexit - `ililc

.f"rla x"eyipl*** oixewy ,dlildàùîùå,dgxw xac enk :yexit - igxw ipiac

.ilrn `l ynyc df ,rvn`a gxef ynyde minybd oicxei o`kne o`kny
`litxer
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éøúk àøèéî øúác àLîéL .àøèéîk àøèéî øúác§¨©¦§¨§¦§¨¦§¨§¨©¦§¨¦§¥
àLîLå ,àéìéìc éäìéb éèeòîì ?éàî éèeòîì .éøèî¦§¥§©¥©§©¥¦§¥§¥§¨§¦§¨
äLîçk éøeèì àbìz éìòî :àáø øîà .éçø÷ éðéác§¥¥¨§¥£©¨¨©£¥©§¨§¥§©§¨
,õøà àåä ,øîàé âìMì ék" :øîàpL ,àòøàì éøèî¦§¥§©§¨¤¤¡©¦©¤¤Ÿ©¡¥¨¤
àbìz :àáø øîàå ."Bfò úBøèî íLâå ,øèî íLâå§¤¤¨¨§¤¤¦§ª©£©¨¨©§¨
;éøéôì àçéð àøèî ;éðìéàì àéæø àøèî ;éøeèì§¥¦§¨©§¨§¦¨¥¦§¨¦¨§¥¥
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc ziprz(ipy meil)

øöòéî àìcd"awd xn` `l jkle ,xvrp epi` mlerl lhdy oeik - §Ÿ¦£©
.mlerl xvrp epi` lhy gkene ,zcxl aeyiy edil`l

:`xnbd dywndéì änì éòeazLà eäiìà ,øöòéî àìc øçàî éëå§¦¥©©§Ÿ¦£©¥¦¨¦§©¥¨¨¥
m`' xn`e ezreaya exikfd edil` recn ,xvrp epi` lhd m` -¦
:`xnbd zvxzn .'ixaC itl m` iM xhnE lh dN`d mipXd didi¦§¤©¨¦¨¥¤©¨¨¦¦§¦§¨¦

déì øîà÷ éëälh exikfda edil` ly ezpeek dzid jk - ¨¦¨¨©¥
`l` xhn cxi `ly wx `ly ,a`g`l ezreayaäëøác ìè eléôà£¦©¦§¨¨

éúà àì énðs`e .cxi `l mignv ginvny dkxa ly lh mby - ©¦Ÿ¨¥
:`xnbd dywn .xvrp dkxa ly lh ,mlerl xvrp `l lhy

äëøác ìèì déøãäéìåly lh lr xfb edil`y x`azpy oeik - §¦©§¥§©¦§¨¨
dpz`e' xn` edil` icia a`g`l glyyk recn ,wqtiy dkxa
aeyi dkxa ly lh s`y ,'xhne lh dpz`e' xikfd `le cala 'xhn

:`xnbd zvxzn .cxilàúléî àøkðéî àìc íeMî`ly iptn - ¦§Ÿ¦§§¨¦§¨
ly epi`y lh cxi ezxivr zra mby oeik ,exifgd 'dy xkip didi
aeyi lhdy xn` d"awdy a`g`l xne` did edil` eli`e ,dkxa
wx xn` okl ,wqt `l llk `edy el xne`e exhpwn did ,cxil

.'xhn dpz`e'
:`xnbd zl`ey .`pipg iax ixac z` x`al dkiynn `xnbd

éøöòéî àìc ïì àðî úBçeø (àlà)opi` zegexy jkl xewnd edn - ¤¨§¨¨§Ÿ¦©§¦
dpyd zeni lk zexvrp:`xnbd zvxzn .,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦

àø÷ øîàc(i a dixkf)íàð íëúà ézNøt íéîMä úBçeø òaøàk ék' §¨©§¨¦§©§©©¨©¦¥©§¦¤§¤§ª
.''ä:`xnbd zx`aneäì øîà÷ éàîxnel d"awd zpeek dn - ©¨¨©§

,ef d`eapaeäì øîà÷ éëä àîéìéàxnel oeekzp jky xn`p m` - ¦¥¨¨¦¨¨©§
eëðézøcac ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwämkz` izxfity -òaøàa ©¨¨§¦§¨¥§©©§¦§§©§©

àîìòc éçeø,mlerd zegex rax`a -,éëä éàxn` recnòaøàk' ¥§¨§¨¦¨¦§©§©
,'zegexòaøàa''zegexdéì éòaéî.xnel el did -àlài`ceéëä §©§©¦¨¥¥¤¨¨¦

øîà÷,l`xyil xnel d"awd zpeek jk -íìBòì øLôà éàL íLk ¨¨©§¥¤¦¤§¨¨¨
miiwzdlúBçeø àìa,eay zeningde ladd z` zexxwndéà Ck §Ÿ¨¦

íìBòì øLôàmiiwzdl,ìàøNé àìalka d"awd mxfit jkle ¤§¨¨¨§Ÿ¦§¨¥
mlerdy oeike .miiwzi mlerd mzekfay ick mlerd zegex rax`

.mlerl zexvrp opi`y i`ce ,zegex `la miiwzdl leki epi`
Ckìä ,àðéðç éaø øîàlh dlitza xikfdl aeig oi`y oeik - ¨©©¦£¦¨¦§¨

y `ed oicd ,mixvrp mpi`y meyn ,zegexeänçä úBîéagqtn] ¦©©¨
m` ,[zekeqd bg creøîàdxyr dpeny zlitzaïéà ,'çeøä áéMî' ¨©©¦¨©¥

BúBà ïéøéæçîgexdy oeik ,'gexd aiyn' zhnyda lltzdl ©£¦¦
m`e .dngd zenia s` zxvrp dpi` mlerløîàdngd zenia ¨©

BúBà ïéøéæçî ,'íLbä ãéøBî'aey dxne`l dkxad zligzl ¦©¤¤©£¦¦
oniq dngd zenia minybdy iptn ,minyb zxkfd `la dkldk

e .md dllwíéîLbä úBîéam` ,[gqt cre zekeqd bgn]øîà àì ¦©§¨¦Ÿ¨©
,BúBà ïéøéæçî ïéà ,'çeøä áéMî'.zxvrp dpi` mlerl gexd ixdy ©¦¨©¥©£¦¦

m`eBúBà ïéøéæçî ,'íLbä ãéøBî' øîà àìgexd aiyn' xnel Ÿ¨©¦©¤¤©£¦¦
.'cqga miig lklkn' xnel xfege ,'mybd cixeneãBò àìåef `l - §Ÿ

,xfeg epi` gexd aiyn xikfd `l m`y calaøîà eléôà àlà¤¨£¦¨©
'çeøä øéáòî',aypz `ly'ìhä çéøôîe',cxi `lyïéøéæçî ïéà ©£¦¨©©§¦©©¨¥©£¦¦

,BúBà.dcixen `le dlrn `l ezlitze mlerl mixvrp mpi`y oeik
:zegexe mippr zxkfd oipra `ziixa d`ian `xnbdíéáòa ,àðz̈¨§¨¦

úBçeøáegexd aiyne mippr xywny mewn ly egay zxkfd ±àì §Ÿ
.øékæî øékæäì àa íàå ,øékæäì íéîëç eáéiç:`xnbd zx`anéàî ¦§£¨¦§©§¦§¦¨§©§¦©§¦©

àîòè,mxikfdl minkg eaiig `léøöòéî àìc íeMî,mlerl ©£¨¦§Ÿ¦©§¦
.dfa dcixen `le dlrn `l ezlitze

:`xnbd dywnåzegexe mippr ikéøöòéî àì,mlerl mixvrp `l - §Ÿ¦©§¦
óñBé áø éðúäåaezkd xe`iaa `ziixa(fi `i mixac)'d s` dxge' §¨¨¥©¥§¨¨©

mkA,'íéîMä úà øöòås` exvriy.úBçeøä ïîe íéáòä ïîzl`ey ¨¤§¨©¤©¨©¦¦¤¨¦¦¨
:`ziixadøîBà äzàdxivrl dpeekdyBà ,úBçeøä ïîe íéáòä ïî ©¨¥¦¤¨¦¦¨

øènä ïî àlà Bðéà.cala minyb zxivrl aezkd zpeek `ny - ¥¤¨¦©¨¨
:`ziixad zx`anøîBà àeäLkweqtd jynda,'øèî äéäé àìå' §¤¥§Ÿ¦§¤¨¨

øeîà øèî éøä,mlerdn rpniy xakúà øöòå' íéi÷î éðà äî àä £¥¨¨¨¨©£¦§©¥§¨©¤
'íéîMä,'minyd z` xvre' zeaiza siqedl aezkd zpeek dn - ©¨©¦

s` exvriy.úBçeøä ïîe íéáòä ïîs` mixvrp minrtly x`eane ¦¤¨¦¦¨

ok m`e ,zegexde mipprdúBçeøà úBçeø àéL÷eíéáòà íéáò àéL÷ ©§¨©©§¨¨¦©¨¦
pd oia dxizq yi -minrtly zegex oiprl ef `ziixaa xn`

oke ,llk zexvrp opi`y lirl `ziixaa epcnly dn oial ,zexvrp
.mippr oiprl dyw

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì íéáòà íéáòx`eany `ziixad - ¨¦©¨¦Ÿ©§¨¨
zwqer ,mixvrp mpi` mippry daéôøçami`ad zexika mippra - §¨§¥

,xhnd mcewàä,mixvrp md minrtly da x`eany `ziixade - ¨
zwqeréìôàamilirene xhnd xg`l mi`ad mixge`n mippra - §©§¥

oke .[oldlck] dnc`làä ,àéL÷ àì úBçeøà úBçeø`ziixad - ©Ÿ©§¨¨
zwqer ,zexvrp opi` zegexy da x`eanyäéeöî çeøagexa - §©§¨

,mlerl zxvrp dpi`y dievnàäda x`eany `ziixade - ¨
zwqer ,zexvrp zegexd minrtlyäéeöî dðéàL çeøagexa - §©¤¥¨§¨

`l ,zexvrp zeievn opi`y zegexy t"r`e ,dievn dpi`y dwfg
.odicrla mb miiwzdl leki mlerdy iptn oxikfdl minkg eaiig

mb ixd :`xnbd dywnäéeöî dðéàL çeøoky ,mlerl jxev da yi ©¤¥¨§¨
éøc éáì àéæçz` cixtdle zexfl zepxbd zial dlirene die`x - ©§¨§¥¨¥

recne ,dwfg gex aeypzy jixv df jxevly ,d`eazdn oiywd
:`xnbd zvxzn .jk meyn dxikfdl eaiig `làúååôða øLôà- ¤§¨§©§¨¨
.dxake dtp ici lr mb d`eazd zexfl xyt`

:zegexe mippr zlrna `ziixa d`ian `xnbdíéáòä ,àðz] ¨¨¤¨¦
[mipprúBiðL úBçeøäåozlrna,øènìux`l milireny xnelk §¨§¦©¨¨

envr xhnd enk hrnk:`xnbd zxxan .éîc éëéädfi` lr - ¥¦¨¥
.ok exn` zegexe mippràîéúéàå àìeò øîàxn`y mixne` yie - ¨©¨§¦¥¨

z`f,äãeäé [áø] (éáø)zegexe mippràøèéî øúácxg`l mi`ay ± ©§¨§¨©¦§¨
:`xnbd dywn .xhndàéä àúeélòîc àøîéîìxacd `a m`d - §¥§¨¦§©§¨¦

,ux`l miliren xhnd xg`ly zegexe mippry xneláéúkäå§¨§¦
dxez dpynay zellwa(ck gk mixac),÷áà Eöøà øèî úà 'ä ïzé'¦¥¤§©©§§¨¨

'øôòå,xtre wa` 'd xihni minybd zgz -àîéúéàå àìeò øîàå §¨¨§¨©¨§¦¥¨
,äãeäé áølr `id aezkd zpeekyàøèî øúác à÷éægex - ©§¨¦¨§¨©¦§¨

md miwacpe ux`dn xtre wa` dlrnd minybd xg`ly
.`id dwifn xhnd xg`ly gexy gkene ,daiwxne d`eaza

:`xnbd zvxznàçéð àúàc àä ,àéL÷ àì`ziixaa epipyy dn - Ÿ©§¨¨§¨¨¦¨
,zgpa zayep gexd xy`k `ed ,dliren minybd xg`ly gexy

àéæø àúàc àäfn `idy `ler xn`y dne -gexdyk `ed ,dwi ¨§¨¨©§¨
:xen`d weligd z` `xnbd zyxtne .dwfgae gka zaypnéàå)§¦

÷áà äìòî àìc àä ,÷áà äìòîc àä (àîéà úéòazaypnd gex - ¨¥¥¨¨§©£¤¨¨¨§Ÿ©£¤¨¨
.wa` dlrn dpi` zgpa zaypnd gex eli`e ,wa` dlrn dwfga

àøèéîk àøèéî øúác à÷éæ ,äãeäé áø øîàåxg`l zayepd gex - §¨©©§¨¦¨§¨©¦§¨§¦§¨
.xhnk hrnk ux`l dliren xhn zcixiàøèéî øúác àáéò¥¨§¨©¦§¨

àøèéîkmzlreze mzlrn md s` ,xhnd xg`l mi`ad mippr - §¦§¨
.envr xhnk hrnkéøèî éøúk àøèéî øúác àLîéLdng - ¦§¨§¨©¦§¨¦§¥¦§¥

dywn .miinrt minyb zcixi enk dzlrn xhnd xg`l zgxefd
:`xnbdéàî éèeòîìdng oiae mippr oia gex oiay xg`n - §¦¥©

liren epi`y hrnl dcedi ax `a dn ,xhnd xg`l miliren
:`xnbd zvxzn .xhnd xg`làéìéìc éäìéb éèeòîìly miwxa - §¦¥¦§¦§¥§¨

,dliléçø÷ éðéác àLnLåmewnay ,mipprd oia zgxefd dng - §¦§¨§¥¥©§¥
dzgixf z` mixizqn mipprd xg` mewnae dxi`n `id cg`
el yie ,ey`xa cg` mewna zexry el zegnevy dfd gxwk]

.xhnd xg`l miliren mpi`y ,[xg` cva dgxw
àòøàì éøèî äMîçk éøeèì àâìz éìòî ,àáø øîàliren bly - ¨©¨¨¥£¥©§¨§¥§©§¨¦§¥§©§¨

mxha dnc`d z` dwyny itl ,minyb zcixin yng it mixdl
,drwal cin minxef minybd la` ,qnpøîàpL(e fl aei`)âìMì ék' ¤¤¡©¦©¤¤

'Bfò úBøèî íLâå øèî íLâå õøà àåä øîàé,weqta mybd xkfed Ÿ©¡¥¨¤§¤¤¨¨§¤¤¦§ª
zpeeky yexcl yie ,[zexhn ,myb ,xhn ,myb] minrt dyng df
aeyg `ed ixd ,zcxl blyl d"awd xn`i xy`ky xnel aezkd

.minrt dyng ux`d lr cxeid xhnk
éøeèì àâìz ,àáø øîàå,mixdl liren bly -éðìéàì àéæø àøèî §¨©¨¨©§¨§¥¦§¨©§¨§¦¨¥

,zepli`l liren dwfga cxeid xhn -éøéôì àçéð àøèîxhn - ¦§¨¦¨§¥¥
,[d`eaz] zexitl liren zgpa cxeid
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc ziprz(iyily meil)

àìétøeò,miwc minyb -àì÷ éúeúc àãéöøôì eléôàoirxbl - §¦¨£¦§©§¦¨§¥¨¨
rwxwd yeb zgzydéì àéðäîuaval cin ligziy el liren - §©§¨¥

:`xnbd zx`an .genvleàìétøeò éàîzaiz ly dzernyn dn ± ©§¦¨
,`litxeréìét eøeòqpkp wc myby ,ux`ay miwcq exxerzd - ¦¥

.mda dpenhd d`eazd z` ginvne mirwa mze`l
ïðaøî àaøeö éàä ,àáø øîàå,sixge xirv mkg cinlz -éîc §¨©¨¨©§¨¥©¨¨¨¦

àì÷ éúeúc àãéöøôì,rwxwd zgzy oirxbl dnec -èáðc ïåéëc §©§¦¨§¥¨¨§¥¨§¨©
èáðmkg cinlz jk ,dlere gnev `ed uaval ligzny dryn - ¨©

.lcbe jled `ed ixd eny `viy oeik
:'opaxn `axev' oipra zetqep zexnin d`ian `xnbd,àáø øîàå§¨©¨¨

çúøc ïðaøî àaøeö éàäepecl yi ,qerkl xdnnd mkg cinlz - ©§¨¥©¨¨§¨©
y xnele zekf skldéì àçzøî à÷c àeä àúééøBà`edy dxezd - ©§¨§¨©§§¨¥

lk eail l` mye qrek `ed jk jezne ,eail z` daigxn cnel
,xacøîàpL(hk bk dinxi),''ä íàð Làk éøác äë àBìä'ixacy ixd ¤¤¡©£Ÿ§¨¦¨¥§ª

.sebd lk z` znngnd y`l elynp dxez
ìæøák äL÷ BðéàL íëç ãéîìz ìk ,éMà áø øîàåqrek epi`y - §¨©©©¦¨©§¦¨¨¤¥¨¤§©§¤

,dni` mdilr lihdl jixvyk dyw cia eicinlz mr bdepeBðéà¥
øîàpL ,íëç ãéîìz(my)'ebe ixaC dk `Fld','òìñ õöôé Léhôëe ©§¦¨¨¤¤¡©£Ÿ§¨¦§©¦§Ÿ¥¨©

rlq uvetn yihty myky ,xnel aezkd zpeeky yexcl yie
mipctwe miyw zeidl mikixv minkg icinlz jk ,ewfeg aexn

.dxezd jxca ekliy mrd lr dni` lihdleàaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨
dì eúéðúî íúäî ïezà ,éMà áøìweqtdn df xac mzcnl mz` ± §©©¦©¥¨¨©§¦¨

,'rlq uveti yihtke'dì ïðéðúî àëäî ïðàz`f epcnl ep` - £¨¥¨¨©§¦¨¨
n,df weqtáéúëc(h g mixac)éø÷z ìà ,'ìæøá äéðáà øLà õøà' ¦§¦¤¤£¤£¨¤¨©§¤©¦§¥

'äéðBa' àlà 'äéðáà'xy` ux`' ea xn`p eli`k weqtd yexcl yi ± £¨¤¨¤¨¤¨
ly epiipaa miwqerd minkg icinlzl aezkd zpeeke ,'lfxa dipea
icinlzdy `id l`xyi ux` ly dzlrny xnel `ae ,mler

.lfxak miyw day minkg
àúeçéða déùôð óìéîì Léðéàì déì éòaéî ,éëä eléôà ,àðéáø øîà̈©¨¦¨£¦¨¦¦¨¥¥§¦¦§¥©©§¥§¦¨

,zeixad mr zgpa bdpzdl envr libxdl mc` jixv -øîàpL¤¤¡©
(i `i zldw).'Bâå 'Ealî ñòk øñäå'§¨¥©©¦¦¤§

ìL ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàäLmiyp`eìàL'dn ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§Ÿ¨¨£
xacïâBäk àlL`eal elki mdixac it lry ,ie`xd ote`a `ly - ¤Ÿ§¤

,dlwz icilìíéðLmdnïâBäk [íeáéLä] (åäåáéùä)onif d"awd - ¦§©¦¡¦§¤
e ,mdl ie`xd ote`a mywean mdlBäk àlL eäeáéLä ãçàìïâ- §¤¨¡¦¤Ÿ§¤

.el ie`xd ote`a eywean el oncfp `lãáò øæòéìà :ïä elàå§¥¥¡¦¤¤¤¤
.éãòìbä çzôéå ,Lé÷ ïa ìeàLå ,íäøáà©§¨¨§¨¤¦§¦§¨©¦§¨¦

:eixac z` x`an ozpei iaxíäøáà ãáò øæòéìà,obedk `ly l`y ¡¦¤¤¤¤©§¨¨
áéúëcdxrpd z` eiptl `ivniy d"awdn xfril` ywiayk ¦§¦

wgvil die`xd(ci ck ziy`xa),éhä äéìà øîBà øLà äøòpä äéäå'§¨¨©©£¨£¤©¥¤¨©¦
'Bâå Ccë àðLCarl Ygkd Dz` ,dwW` LiNnB mbe dzW dxn`e ¨©¥§§¨§¨§¥§©§©¤©§¤Ÿ¨Ÿ©§¨§©§§

da rci ,ok bdpzy dpey`xd dxrpdy eixacn d`xpe ,'wgvil§¦§¨
eixacly ,ywia obedk `lye ,dpgwie wgvil `id die`xyìBëé- ¨

`dzy okziúøbéç eléôàe,àîeñ eléôàoebk ,jka oigai `le £¦¦¤¤£¦¨
.llk mda d`xz `le zeti dipir eidiy e` ur ly lbx lr jlzy

d"awd ok it lr s`eä÷áø Bì äðncæðå ,ïâBäk BáéLäda did `ly ¥¦§¤§¦§©§¨¦§¨
.llk men

Lé÷ ïa ìeàL,obedk `ly l`yáéúëcjlnd le`y ywiay zra ¨¤¦¦§¦
xn`e fixkdy ,zilb mr mgliy yi`(dk fi '` l`eny)Léàä äéäå'§¨¨¨¦

,'Bì ïzé Bza úàå ìBãb øLò Cìnä epøLòé epké øLàeixacleìBëé £¤©¤©§§¤©¤¤Ÿ¤¨§¤¦¦¤¨
df yi` zeidl didãáò eléôàe` iprpk,øæîî eléôàlkei `ly £¦¤¤£¦©§¥
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רכז izni`n` cenr c sc ± oey`x wxtziprz
àìéôøåò.onwlck ony jk ,miwc minyb Ðàì÷ éúåúã àãéöøôì åìéôàoirxbd Ð

.rwxw ly dyeb zgzyàéðäî.cin zelrle uaval ligzny Ðéìéô åøåòmzeqy Ð

.rwxwd iwcqa oicnerd oipirxbd zgnvne zlcbny :xg` oeyl .ux`d iwcqàáøåö
ïðáøîixw `l owf mkg cinlz .(`,f) dvia zkqna oaixvc iria enk .sixg xega Ð

.dil ixw "opaxn `edd" `l` ,`axevèáðã ïåéë
èáðzelrle uaval ligzny Ðdler Ð

eny `viy oeik ,mkg cinlz jk .dlrnlÐ

.dlrnl lcbe jledäéì àçúøî àúééøåàÐ

eall miyne ,ezxez jezn al agex el yiy

oiaiigc ol rnyn `we .mc` ipa x`yn xzei

.zekf skl epeclùàë.eteb lk mngny Ðäéðåá
.edipipaa mler iniiwn minkg icinlz Ðìæøá

.lfxak miywe mipctw Ð'åë åìàù äùìùÐ

hwp ,onwl minyba ixiin dikxa iaxc meyn

.dläøòðä äéäå úåàöåé øéòä éùðà úåðáåÐ

xn`ie ,xird on dligz d`veid dxrpd :rnyn

.ygpn did dl ,ipiwyd dlåìéôà úøâéç åìéôà
àîåñxyt`e ,ezli`ya yxit `ly itl Ð

xfril` da oiai `le ,men zlra didzy

.dpgwieïâåäë åäåáéùä (àìà)el epnife Ð

.dwaxàîè øáã.xifg e` alk Ðøîàã åðééäå
'åë àéáð åäìixvd" xn`e `xw dia ilbcn Ð

,`iny inw `gip ied `lc `nl`] "crlba oi`

,my did qgpt ["crlba oi` ixvd" opixn`ck

gzti dvx `ly `l` .excp xizdl leki dide

,gzti lv` `eal dvx `l `ede ,elv` jlil

.dax ziy`xaaéúéåö àì øùà áéúëåÐ

zena z` epae" :weawa zyxta aizk dinxia

z` sexyl (mpd oa `iba xy` ztezd)

iziev] `l xy` y`a mdipa (z`e mdizepa)

:exn`z `ly ."ial lr dzlr `le izxac [`le

gztil `ed jexa yecwd ok enk dev `ld

ryinl iziev `l mlern ik ,mdxa`e ryine

epa z` gwie" aizkc ,y`a epa z` sexyl

lr dler edlrie eizgz jlni xy` xekad

zevxl did xeaqk ,oeekzp minyle ,"dnegd

etxy lr" aizkc i`de .`ed jexa yecwdl

"ciyl mec` jln zenvr`pixg` `zlin Ð

"izxac `l"e .`eddnini minin" ,gztil Ð

zae ."l`xyia wg idzei`pbl qgpt xikfn mebx

`ed jexa yecwd did `l :`nl` ,i`pbl gztie

`ly itl ,i`pbl mxikfn ixdy ,ezaa dvex

`le" :opiqxb ikd .xcpd lhal df lv` df ekld

"ial lr dzlr,xnelk .mdxa` oa wgvi df Ð

el izievy it lr s`ylr dzlr `l mlern Ð

exebihw iptn ,ezeqpl `l` ,epa hegyl ial

:(a,ht) "oiwpgpd"a oixcdpqa xn`ck .ohy epiid

"dl`d mixacd xg` idie"ly eixac xg` Ð

lr dzlr `le" i`d opiqxb `lc zi`e .'eke ohy

`l` azk `lc ,`pixg` `xwa irhc ,"ial

weqt f edinxi) "izxac `le iziev `l xy`"

xy`" dyly ipd lk aizk weawa zyxtae ,(`k

."ial lr dzlr `le izxac `le iziev `l

"iziev `l xy`" :`negpza.gzti ly eza ef Ð

zevne dxez el izievy it lr s`"izxac `le" .eilr iziev `l ef devn Ð`nlra xeaic elit` enr xacl il `ed oileg `le ,`ed ixkp ryin `lde .a`en jln ryin ly epa df Ð?
opixn`ck ,dyn ly ela` inia egkzypy zeklda `xw i`dl dil hiyt `xnbac ,dil aiyg `lc ozpei iaxe .'ebe "dckle xtq zixw z` dki xy`" ,ediicda alk aiyg `w dcb`ae

didi dcal dfbae ux`d lrn lh repnl l`yy oercbe .iax itn .'ek dxey dpiky oi`y :(`,gl) mixcpa opixn`ck ,xfnn lre car lr ycwd gex dxyzy yegl oi`e ,(`,fh) dxenza

cal zg` dlil lh mlerd xqgi m` yi dlwz dne ,obedk `ly df oi` Ð?.iax itnåðì íùâë àåáéå.uiwa dllw oniq `edy ,ywazn epi` minrt Ðíìåòì ù÷áúîä øáãlh Ð

.dngd zenia elit`äàøð íéîòômitk lr :xnel yie .mipirl zi`xp cidy dry lk zi`xp skde ,yeal `edyk d`xp epi`e eal cbpke erexf d`xp mexr `edyk Ðminyd lr Ð

:opiqxb ikd .iax itn ,(b dki`) "mitk l` epaal `yp" oke ,`qka `edy mc` zxev Ðàéä àúìéî àãç äøëæäå äìàù äåøáñepiid "minybd z` oil`ey oi`" ipzwc `d xnelk Ð

.minybd z` oixikfn oi`àðú ïàîå.okl mcew `l la` oixikfn minybd zenil jenq xn`c Ðàéä òùåäé éáøjenq edfe ipiny mei epiidc ,xikfn `ed alel zgpd zryn xn`c Ð
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àìéôøåòoirxb ef - `civxt yexit `ipdn `lw izezc `civxtl elit` .wc myb epiid

.rwxwd zgzny dhg enk epiid ,oa`d zgzn `edyéàîexer `litxer

.ux`d iwcqa micnerd oze` :yexit - ilit .oginvne oxxern :eyexit - ilit

äùìùoa alk aiyg `l i`n` :xn`z m`e .gztie le`y xfril` - obedk `ly el`y

dckle xtq zixw z` dki xy`" xn`y ,dpeti

jixt `l i`n` ,"dy`l iza dqkr z` el izzpe

`dc :xnel yie !car e` xfnn leki :`kd enk

in lk `ed jexa yecwd el oziy alk xn`wc

ly ela` inia egkyy zekld oze` xefgl lekiy

jklc miyxtn yie .iza dqkr el oz` - dyn

lr qrek dze` d`exd lky ,dqkr z`xwp

efg `wc `xizi zeripv meyn i`ce edfe ,ezy`

,riizqn dicic zekfe dzekfc jneq dide .da

`zi`ck ,diyrn itk `l` dl oibeecfn `lc

.'eke oibeefn oi`c (`,a) dheqaìåëéelit`

iab `kd hwp `l i`n` :dniz - `neq e` zxbig

le`y iab xn`wc enk mdxa` car xfril`

xn`e .'eke dgty e` zxfnn 'it` leki :jenqa

,zxfnn oiicr jiiy `l xfril` iabc meyn :i"yx

wiic `l dy` iabc :inp i` .dxez dpzp `l `dc

l`yc xn`w ikid :xn`z m`e .iteil `l` `nlr

xy`" `l` xn` `l `de ?obedk `ly xfril`

`dzy d`xi m`e "jck `p ihd dil` xne`
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:opiqxb ikd'åë øæòéìà éáø àîéú åìéôà àéä òùåäé 'ø àîéì éøîàã àëéàå`le Ð

.oizipznn rnzyn `l `dc ,cegl dxkfde cegl dl`y dexaq opiqxbïéìàåù éúîéà ãò
íéîùâä úà.minybd zeni seqa Ðçñôä øåáòéù ãòcren ly eleg lk opixn`c Ð

."xhne lh oze"ïñéð àöéù ãò.opiqxb ikd :oizipzna `nrh witncke Ðàãñç áø øîà
ìéæàå ìéàù ìéàùéî øéëæäì ïàë ìåàùì ïàë

÷ñåô ïåùàø áåè íåéá äøëæäål`ey le`yl Ð

izn cr ipzwck ,gqtd xeariy cr jlede

xikfdl .'ek oil`eyzltza `l` xikfn epi` Ð

.oey`x aeh mei ly xveiìàåù åðéàù íå÷îáÐ

ezltz lltzn epi`y ,bg ly oexg`d aeh meia

.mipyd zkxaa `l` dl`y oi`c ,leg zltz

øéëæî:dcedi iax xn`ck minyb zexeab Ð

.xikfn oexg`dìàåù àåäù íå÷îáelega Ð

.gqt ly cren lyéàðú éøúcr xn` cg Ð

oil`ey gqtd xeariy,oixikfny oky lk Ð

lekiy ,dxkfde ,gqtd cr dl`y xn` cge

aeh meia xikfdloey`xd aeh meia xikfn Ð

.wqet oitqenae ,xvei zltza gqt lyóñåé áø
øîàcr oil`ey izni` cr ipzwc i`d Ð

'ek xeariygily xeariy cr :xn`w ikd Ð

,oizipznc dcedi iax jci`k epiide .'ek xeav

.xikfn epi` oexg`d xikfn oey`xd :xn`c

àëéà éî áåè íåéá äìàù`ed lltzn ike Ð

gqtd xeariy cr xne` dz`y ,leg zltz?
aeh mei zltz ly xeav gily onf epiidc

.gqt ly oey`xdäìàù ïéà äéì øîà
ïîâøåúîãzkxa xne` yxec `edy dyxca Ð

.dcal dl`yïåéëã øåáöì êéøö åðéàù øáã
àåä ä÷ñôä ïîæãl`yinl `rx` gxe` e`l Ð

.jixv epi`y xac xeavaúèéçù ïîæ øåáòéù ãò
çñôxeariy cr ,xyr drax`c mei zevg Ð

zevg'x opirny`e .xvei zltz lk epiidc Ð

ab lr s` ,migqt iaxrc dgpnac dcedi

oze" xn`i `le ,opiwiqtn leg zltz opilvnc

xgnl cr opixkcnc ab lr s`e ."xhne lh

oitqenaly dgpn zltza dl`yd wqet Ð

xikfdl lekiy ,dxkfde .oey`xd aeh mei axr

aeh meiazltz cr xikfn Ðaeh mei ly sqen

.oey`xdåúìéçúëmeia dlgz xikfn `edy Ð

bgd xg`l cr l`ey epi`e ,bg ly oexg` aeh

aeh mei axr dgpna l`ey epi` eteqa jk Ð

.oey`x aeh mei ly sqen cr xikfne ,oey`xd

.`ki` in aeh meia dl`y :jxtinl `kil `kdeàéä äìàù êøåö éîð äøëæäãiievxl `ed xikfn dixza` dl`y `ki`c oeike ,aeh meia le`yl el xyt` i`y itl dligz dvxny Ð

.`nlraåôåñ ìáàlenz`n zwqt`c oeik `d .jli`e o`kn le`yl jixv epi`e li`ed xikfn `ed dnl Ðxikfn i`n`e ,eda jl `gip `lc jzrc` zilb Ð?äãåäé éáøë äëìäÐ

.'eke daizd iptl xaerd :xn`céëä ïðçåé éáø øîà éî.oexg`d aeh meia xikfnc ,dcedi iaxk dkldc Ðïåùçøîá äùìùá.'ek minyb onf dedc edl miw ikd Ðìàéìîâ ïáøë äëìä
.onwl ipync cr ,xikfn l`ey `edy mewnac jzrc `wlq `we .oeygxna dray cr l`ey epi`c Ðìåàùì ïàëoeygxna draya Ð.øéëæäì ïàëopgei 'xe .oexg`d aeh mein Ð

.xfrl` iaxc dil zi`øéëæî ìàåùù íå÷îá ïðçåé éáø øîà àäåoexg`d aeh meia xikfny dcedi 'xk dkldc opgei iax xn` ikide .xikfn epi` l`ey epi`y mewna Ð?`kil `d

.aeh meia mipyd zkxa xne` oi`c ,dl`yøîúéà ä÷ñôäìgqtd axra dl`yl wiqtn `edykc Ð."xikfn l`eyy mewna" rnyn ikdc ,dxkfdl inp wqet Ðøîúéà åäééåøú àäå
.dwqtde dlgzd Ðìåàùì ìéçúé.le`yl lekiy ,lega epiidc Ðìåàùìî ÷ñôezenk dkld xn` ikide ,dcedi iaxk dil `xiaq `l `nl` .xikfdln wqet ,gqtd axra Ð?àä

åäì àäå ïìixyz lk dcya zexite d`eaz epl yiy ,laa ipal Ð.le`yl ligzn xikfdl ligzn :opgei iax xn`ck ,mil`ey mye ,oeygxna dray cr oixikfn oi` Ðåäì àäåÐ

ixyza oitqe`e oqipa oixvewc l`xyi ux` ipal.ezenk dkld iq` ax xn`c ,dcedi iaxk ,oexg`d aeh meia oixikfn Ðàøáãá.zecya xnelk ,xacn Ðíéìâø éìåò åäì úéàÐ

minyb odl ecxi m`e.ozxifga odl dyw Ðïðçåé éáø øîà éë àìàmilbx iler `kile ,miiw ycwnd zia oi`y onfa ,'ek oexg`d aeh mein xikfnc ,dcedi 'xk dkld Ð.xikfn Ð

íéé÷ ùã÷îä úéáù ïîæá ïàë.oeygxna iriay cr xikfn epi` ,milbx iler `ki`c Ðéîåé éøú ïì úéàã ïðà.ipiny wtq iriyze ,iriay wtq ipiny ,mipexg` miaeh mini ipy Ð

.xikfn odn dfi`a ,oexg`d aeh mein xn`c dcedi iaxlóñåîá ìéçúî.`ed oexg`d aeh mei `nyc ,iriay wtq ipiny ly Ðäçðîá ÷ñåôådxkfd onf oi`e ,`ed leg iriay `ny Ð

.xgn ly sqen crúéøçùå úéáøòá éîð ÷ñåôå.ipiny wtq iriyz ly Ðàáàì.ixag Ðùãå÷ åúéùòù øçàìmein dcedi iaxk minyb zexeab ea zxkfdy ,iriay wtq ipinyl Ð

.oexg`d aehìåç åäùòú.meid eze` ly dgpna wiqtny :dinza Ðúéøçùå úéáøò ÷ñåôå.meid eze` ly dltz epiid e`lc Ð
àáø

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

øîàåz`e :yexit - 'eke dray cr oil`ey oi`c xn`c l`ilnb oaxk dkld xfrl` 'x

iptl xaerd xne` dcedi iax :oizipzna xn`wc `da dcedi 'xk dkld zxn`

dl`y lirl opincne .xikfn epi` oey`xde xikfn oexg`d ,bg ly oexg`d aeh meia daizd

`xab` `xab :ipyne ,'eke xeariy cr minybd z` oil`ey izn cr edpinxe :jixtc ,dxkfdl

.'ekeàäåoil`eyy mewna opgei iax xn`

:yexit .dwqtdl `edd :ipyne - xikfn minybd

la` ,xikfdln wiqtn le`yln wiqtny mewnac

ded dxkfdc ied `nrhe .xikfdl mcew ligzn

xikfn m` `yyg `kil ikd meyne ,dl`y ievix

.mcew

àädray xg`l cr laa ipal :yexit - ol

ux`ae .`xaca ixit edp zi`c ,oeygxna

zeidl odizexit mileki `dc ,`yyg `kil

.xacnl dkled `la miyaiàäåik - edl

.le`yl ligzi xikfdl ligznd
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øîà ?"Búçpä úòMî" :øîàc ,àéä òLBäé éaø©¦§ª©¦§¨©¦§©©¨¨£©
äøkæäå ãeçì äìàL .øæòéìà éaø àîéz eléôà :àáø̈¨£¦¥¨©¦¡¦¤¤§¥¨§§©§¨¨

.ãeçì."'åë ,äáézä éðôì øáBòä :øîBà äãeäé éaø" §©¦§¨¥¨¥¦§¥©¥¨
äãeäé éaø ?íéîLbä úà ïéìàBL éúî ãò" :eäðéîøe§¦§©¨©£¦¤©§¨¦©¦§¨
ãò :øîBà øéàî éaø .çñtä øBáòiL ãò :øîBà¥©¤©£©¤©©¦¥¦¥©
ïàk .àéL÷ àì :àcñç áø øîà !"ïñéð øBáòiL¤©£¦¨£©©¦§¨¨©§¨¨

ìøékæäì ;ìéæàå ìéàL ìàLéî .øékæäì ïàk .ìBàL ¦§¨§©§¦¦§©¨¥§¨¥§©§¦
àcñç áøc àä :àleò øîà .÷éñt ïBLàøä áBè íBéa§¨¦¨¥£©¨¨§©¦§¨
íB÷îa äîe ."íéðéòì ïLòëå íépMì õîçk" àéL÷©§¨©Ÿ¤©¦©¦§¤¨¨¨¥¨¦©§¨
éàpz éøz :àleò øîà àlà !øékæî àäiL ïéc Bðéà ,ìàBML íB÷îa ,øékæî ,ìàBL BðéàL¤¥¥©§¦§¨¤¥¥¦¤§¥©§¦¤¨£©¨§¥©¨¥
øeaö çéìL øBáòiL ãò ?"çñtä øBáòiL ãò" éàî :øîà óñBé áø .äãeäé éaøc àaélà©¦¨§©¦§¨©¥£©©©¤©£©¤©©¤©£§¦©¦
øîà ?àkéà éî áBè íBéa äìàL :ééaà déì øîà .çñt ìL ïBLàø áBè íBéa ãøBiä ïBLàø¦©¥§¦¤¤©£©¥©©¥§¥¨§¦¦¨£©

éøö BðéàL øác ìàBL ïîbøeúî éëå .ïîbøeúî ìàBL .ïéà :déìàzøåeçî ,àlà ?øeavì C ¥¦¥§§§¨§¦§§§¨¥¨¨¤¥¨¦©¦¤¨§©©§¨
,Búléçúëå .çñtä úèéçL ïîæ øBáòiL ãò ?"çñtä øBáòiL ãò" éàî :øîà äaø .àleòãk¦§¨©¨£©©©¤©£©¤©©¤©£§©§¦©©¤©§¦§¦¨
BðéàL ét ìò óà øékæî BôBñ óà ,ìàBL BðéàL ét ìò óà øékæî Búléçz äî .BôBñ ïk¥©§¦¨©§¦©©¦¤¥¥©©§¦©©¦¤¥
BôBñ àlà .àéä äìàL éevéø éîð äøkæä ,øékæî Búléçz àîìLa :ééaà déì øîà .ìàBL¥£©¥©©¥¦§¨¨§¦¨©§¦©§¨¨©¦¦§¥¨¦¤¨
äëìä :ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîà .àleòãk àzøåeçî àlà ?àkéà äìàL éevéø éàî©¦§¥¨¦¨¤¨§©©§¨¦§¨¨©©¦©¦£©©¦¨¨£¨¨

:éñà éaøì àøéæ éaø déì øîà .äãeäé éaøkìLa" :ïðúäå ?éëä ïðçBé éaø øîà éîeäL §©¦§¨£©¥©¦¥¨§©¦©¦¦£©©¦¨¨¨¦§¨§©¦§¨
äëìä :øæòìà éaø øîàå ."Ba äòáLa :øîBà ìàéìîb ïaø .íéîLbä úà ïéìàBL ïååLçøîa§©§¤§¨£¦¤©§¨¦©¨©§¦¥¥§¦§¨§¨©©¦¤§¨¨£¨¨

ì ïàk .àéL÷ àì :àîéà úéòaéà ?úéîø à÷ àøábà àøáb :déì øîà !ìàéìîb ïaøk.ìBàL §©¨©§¦¥£©¥©§¨©©§¨¨¨¥¦¨¥¥¨¨©§¨¨¦§
.øîzéà ä÷ñôäì àeää !øékæî ìàBML íB÷îa :ïðçBé éaø øîàäå .øékæäì ïàkéaø øîàäå ¨§©§¦§¨¨©©¦¨¨§¨¤¥©§¦©§©§¨¨¦§©§¨¨©©¦

ì ìéçúî ,øékæäì ìéçúä :ïðçBélî ÷ñt .ìBàLàä .àéL÷ àì ,àlà !øékæälî ÷ñBt ,ìBàL ¨¨¦§¦§©§¦©§¦¦§¨©¦¦§¥¦§©§¦¤¨¨©§¨¨
ék !íéìâø éìBò eäì úéà éîð eäãéãì ?àøáca éøét ïì úéàc ?ïãécì àðL éàî .eäì àä .ïì̈¨§©§¨§¦©§¦¨¥¥§©§¨§¦§©¦¦§¥§¨¦¦
àìå ,eäãéãì àäå àä ,éëäì úéúàc àzLä .íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa ,ïðçBé éaø øîà÷̈¨©©¦¨¨¦§©¤¥¥©¦§¨©¨¨§¨§¨¥§¨¦¨§¨§¦§§¨
ïì úéàc ïðàå .íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa ,ïàk .íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ,ïàk .àéL÷©§¨¨¦§©¤¥©¦§¨©¨¨¦§©¤¥¥©¦§¨©¨©£©§¦¨
øæBçå ,úéøçLå ,úéáøò ,äçðîa ÷ñBôe ,ïéôñeîa ìéçúî :áø øîà ?ïðéãáò éëéä ,éîBé éøz§¥¥¥¦¨§¦©¨©©©§¦§¨¦¥§¦§¨©§¦§©£¦§¥
?ìBç eäNòz ,LãB÷ BúéNòL øçà :àaàì déì eøîàå e÷et :ìàeîL eäì øîà .ïéôñeîa§¨¦£©§§¥§¦§¥§©¨©©¤£¦¤©£¥
.ïéôñeîa ìéçúîe øæBçå ,úéøçLå úéáøò ÷ñBôe ,äçðîáe ïéôñeîa ìéçúî :ìàeîL øîà àlà¤¨¨©§¥©§¦§¨¦§¦§¨¥©§¦§©£¦§¥©§¦§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc ziprz(iyily meil)

eøîàc ,àéä òLBäé éaøminyb zexeab xikfdl miligznyúòMî ©¦§ª©¦§¨©¦§©
Búçðäxzeia jenqd onfd `edy zxvr ipinya epiide ,alel ly £¨¨

.minyblàîéz eléôà ,àáø øîày xn`z m` elit` -øæòéìà éaø ¨©¨¨£¦¥¨©¦¡¦¤¤
yi ,zekeq ly oey`xd aeh mein xikfdl miligzny xaeqd ,`id

y ayiil,ãeçì äøkæäå ãeçì äìàL`l` dpynd zpeek oi`e §¥¨§§©§¨¨§
.dl`yl

:dpyna epipy'åë äáézä éðôì øáBòä øîBà äãeäé éaøaeh meia ©¦§¨¥¨¥¦§¥©¥¨
aeh meia ,xikfn epi` oey`xd xikfn oexg`d bg ly oexg`

.xikfn epi` oexg`d xikfn oey`xd gqt ly oey`xd
:dcedi iax ixaca dxizq dywn `xnbdeäðéîøezeywdl yi - §¦§

oldl epipyy dnn jk lr(.d),éaø ,íéîLbä úà ïéìàBL éúî ãò©¨©£¦¤©§¨¦©¦
øBáòiL ãò ,øîBà øéàî éaø .çñtä øBáòiL ãò ,øîBà äãeäéyceg §¨¥©¤©£©¤©©¦¥¦¥©¤©£

,ïñéðly crend leg inia dcedi iax zrcly ef dpyna x`ean ¦¨
,mzxkfd oiprl oicd `edy xazqne ,minyb mil`ey oiicr gqt
meia xak xikfdl miwiqtn dcedi iax zrcly x`azd epzpynae

.gqt ly oey`xd aeh
:`xnbd zvxznì ïàk ,àéL÷ àì ,àcñç áø øîàìBàLeïàk ¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨¦§¨

øékæäìoldl dpynde minyb zxkfd oipra zwqer epizpyn ± §©§¦
mby gqtd xg` cr mil`eyy jkn cenll oi`e ,mzl`ya zwqer

`l` ,df onf cr mixikfnìéæàå ìéàL ìàLéîjiynn le`yl - ¦§©¨¦§¨¦
la` ,gqtd xeariy cr jlede.÷éñt ïBLàøä áBè íBéa ,øékæäì§©§¦§¨¦¨¦

àcñç áøc àä ,àìeò øîà,`cqg ax ly evexiz -õîçk àéL÷ ¨©¨¨§©¦§¨©§¨©Ÿ¤
,íéðéòì ïLòëå íépMì,`ed xnege lw `ldyBðéàL íB÷îa äîe ©¦©¦§¤¨¨¨¥¨¦©§¨¤¥

ìàBLz` l`ey epi`y zxvr ipiny ly sqen zlitza m` ± ¥
`ed ixd ,mipyd zkxa da oi` ixdy minybdøékæî,minybd z` ©§¦

øékæî àäiL ïéc Bðéà ìàBML íB÷îaly crend leg zlitza - §¨¤¥¥¦¤§¥©§¦
`cqg ax xn` cvike ,xikfny i`ce ,minybd z` l`eyy gqt

.xikfn epi`e l`eyy
,àìeò øîà àlà,xg` ote`a dxizqd z` ayiil yiéàpz éøz ¤¨¨©¨§¥©¨¥

äãeäé éaøc àaélàewlgpy mi`pz ipy ici lr epyp el` zeipyn - ©¦¨§©¦§¨
dcedi iax zrcly xaeq epizpyna `pzd ,dcedi iax zrca
`pzd eli`e ,gqt ly oey`xd aeh meia xikfdle le`yl miwiqtn

oldl dpynd ly(.d)cr mixikfne mil`eyy ezrca xaeq
.gqtd xeariy

:sqep uexizçñtä øBáòiL ãò éàî ,øîà óñBé áø,oldl epipyy ©¥¨©©©¤©£©¤©
øeaö çéìL øBáòiL ãòdïBLàø,[zixgy zlitz lltznd]ãøBiä ©¤©£§¦©¦¦©¥

daizd iptl,çñt ìL ïBLàø áBè íBéaoi` aey okn xg`le §¦¤¤©
.epizpyna x`eanke ,mil`eyéiaà déì øîà,sqei axlíBéa äìàL ¨©¥©©¥§¥¨§

àkéà éî áBèzkxa ixde ,aeh meia minybd z` mil`ey ike - ¦¦¨
mil`eyy dcedi iax xn` cvike ,lega `l` zxn`p dpi` mipyd
ly oey`x aeh mei ly zixgy zlitz xg`l cr minybd z`

.gqtdéì øîà,iia`l sqei axïîbøeúî ìàBL ,ïéàz` mbxznd - ¨©¥¦¥§§§¨
l`eye mipyd zkxa eixac jeza jxan did ,ldwl aeh mei zyxc

:`xnbd dywn .minybd z` daBðéàL øác ìàBL ïîbøeúî éëå§¦§§§¨¥¨¨¤¥
éøö,øeavì C:`xnbd dwiqn .minybd zeni eniizqp ixdeàlà ¨¦©¦¤¨

àìeòãk àúøåeçî`ler ixack `ed xexade xeegnd uexizd - §©©§¨¦§¨
.dcedi iax zhiya mi`pz ewlgpy

:sqep uexizøBáòiL ãò ,çñtä øBáòiL ãò éàî ,øîà äaøzligz ©¨¨©©©¤©£©¤©©¤©£
,çñtä úèéçL ïîæ,xnelk .gqt axr ly meid zevga `edy §©§¦©©¤©

aey gqt axr ly dgpna mle` ,mil`ey oiicr zixgy zlitza
,okn xg`l `ed minyb zxkfd onf seq eli`e .mil`ey oi`
.epizpyna x`eank ,gqt ly oey`x aeh mei ly zixgy zlitza

BôBñ ïk Búléçúëe`ed jk ,minybd zeni zligza bdepd oick - ¦§¦¨¥
,mzper seqaìàBL BðéàL ét ìò óà øékæî Búléçz äîmyk ± ©§¦¨©§¦©©¦¤¥¥

,bgd xg`l cr l`ey epi`e ,zxvr ipinya xikfdl ligznyóà©
ìàBL BðéàL ét ìò óà øékæî BôBñaeh mei cr xikfdl jiynn - ©§¦©©¦¤¥¥

.gqt axra le`yln ewqty s` ,gqt ly oey`xéiaà déì øîà̈©¥©©¥
,daxlBúléçz àîìLa,minybd zeni zligzay df oic oaen - ¦§¨¨§¦¨

`edøékæîy oeik ,le`yl ligzny iptläìàL éevéø énð äøkæä ©§¦©§¨¨©¦¦§¥¨

àéäd"awd z` miqiitne mivxn minyb le`yl mi`ay iptl - ¦
,dkxal mzira mcixeiy mzxeab zxkfdaBôBñ àlàzeni seqa - ¤¨

,minybdàkéà äìàL éevéø éàîoi`y xg` cer zevxl jiiy dn ± ©¦§¥¨¦¨
:`xnbd dwiqn .mda jxev mlerlk àzøåeçî àlà.àìeòã ¤¨§©©§¨¦§¨

äãeäé éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàxikfdl miligzny ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨£¨¨§©¦§¨
mxikfdl miwiqtne ,zxvr ipiny ly sqen zlitza minyb

.gqt ly oey`xd aeh mei ly sqen zlitza
éëä ïðçBé éaø øîà éîe ,éqà éaøì àøéæ éaø déì øîàjk m`d - ¨©¥©¦¥¨§©¦©¦¦¨©©¦¨¨¨¦

ipinya xikfdl miligzne dcedi iaxk dkldy ,opgei iax xn`
,zxvrïðúäåoldl dpyna(.i),ìLaúà ïéìàBL ïååLçøîa äL §¨§©¦§Ÿ¨§©§¤§¨£¦¤

,íéîLbä.minkg ixac,Ba äòáLa ,øîBà ìàéìîb ïaø`edy ©§¨¦©¨©§¦¥¥§¦§¨
l`xyiay oexg`d ribiy ick ,zekeqd bg xg`l mei xyr dyng

.zxt xdpl milyexin.ìàéìîb ïaøk äëìä ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨£¨¨§©¨©§¦¥
m`e ,xikfn l`eyy mewnae miey dxkfde dl`yy dxaq `xnbde

.oeeyg 'fa wx xikfdl miligzny `id dkldd okdéì øîàiax ¨©¥
,`xif iaxl iq`úéîø à÷ àøábà àøábixacn zeywdl jiiy ike - ©§¨©©§¨¨¨¦

iaxk dkldy xaeq opgei iax ok`y ,exiag ixac lr cg` mc`
.l`ilnb oaxk dkldy xaeq xfrl` iaxe ,dcediàîéà úéòaéà- ¦¨¥¥¨

,miwleg mpi` mlerl ,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e,àéL÷ àìŸ©§¨
ì ïàkìBàLiax xn` dfae ,minyb zl`y onfa wqr l`ilnb oax - ¨¦§

,ezenk dkldy xfrl`øékæäì ïàkonfa wqr dcedi iaxe ± ¨§©§¦
onf dnec epi`e ,ezenk dkldy opgei iax xn` dfae ,mzxkfd

.mzxkfd onfl minyb zli`y
dcedi iaxk lirl wqty ,opgei iax ixaca dxizq dywn `xnbd

:`xnbd dywn .zxvr ipinya minyb xikfdl miligznyøîàäå§¨¨©
,øékæî ìàBML íB÷îa ,ïðçBé éaøl`ey epi`yky eixacn rnyne ©¦¨¨§¨¤¥©§¦

oi` ixde ,zxvr ipinya minyb mixikfn cvik ok m`e ,xikfn epi`
:`xnbd zvxzn .aeh meia mil`eyøîzéà ä÷ñôäì àeäädn - ©§©§¨¨¦§©

onf oiprl wx `ed ,xikfn epi` l`ey epi`y mewnay xn`y
,xikfdln mb miwqet gqt axra le`yln miwqetyky ,dwqtdd
oi`e zxvr ipinya xikfdl miligzn ,mzxin` zligz iabl la`

.bgd xg`l cr mil`ey
:`xnbd zl`eyì ìéçúî øékæäì ìéçúä ,ïðçBé éaø øîàäå,ìBàL §¨¨©©¦¨¨¦§¦§©§¦©§¦¦§

lî ÷ñt,øékæälî ÷ñBt ìBàLdxkfde dl`y oic ezrcly ixd ¨©¦¦§¥¦§©§¦
zxvr ipinya xikfdl ligzn epi`y gkene ,mzligza mb dey

:`xnbd zvxzn .minyb zl`y ea oi`yïì àä ,àéL÷ àì àlà- ¤¨Ÿ©§¨¨¨
,le`yl ligzny dryn wx xikfdl ligzny opgei iax xn`y dn
,ixyz yceg lk dcya zexite d`eaz mdl yiy laa ipal `ed

,oeeyg 'fa wx xikfdl miligzn jkleeäì àäxn`y dne - ¨§
ipal `ed ,zxvr ipinya xikfdl miligzny dcedi iaxk dkldy
oi`e ,ixyza mitqe`e oqipa d`eazd z` mixvewy l`xyi ux`

.ixyzn xikfdl ligzdl yyg
:`xnbd zl`eyïãéãì àðL éàî,laa ipa ep` mipey dna - ©§¨§¦¨

oeeyga xikfdl miligznymeynàøáãa éøét ïì úéàcepl yiy - §¦¨¥¥§©§¨
,dcya zexite d`eazénð eäãéãìyi l`xyi ux` ipal s` `ld - §¦§©¦

ixdy ,oeeygl dxkfdd z` zegcl mrhíéìâø éìBò eäì úéà¦§¥§¨¦
.jxcd z` mdilr eciaki minybde ,mdizal xefgl mikixvd

:`xnbd zvxznïðçBé éaø øîà÷ ékdkldy opgei iax xn`yk - ¦¨¨©©¦¨¨
,zxvr ipinyn xikfdl miligzne dcedi iaxkúéa ïéàL ïîæa¦§©¤¥¥

íéi÷ Lc÷nä.z`f xn` milbx iler oi`e ©¦§¨©¨
:`xnbd dtiqenéëäì úéúàc àzLäyiy ef dpadl z`ay zrk - ©§¨§¨¦§¨¦

c xnel xyt` ,miiw epi`yl miiw ycwnd ziay onf oia weligàä̈
eäãéãì àäåligzny xn`y dn oiae dcedi iaxk wqty dn oia - §¨§¦§

,l`xyi ux` ipal `ed le`yl ligznyk wx xikfdl,àéL÷ àìå§Ÿ©§¨
,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ïàkz`f mixg`n milbxd iler zngne ¨¦§©¤¥©¦§¨©¨

e ,oeeyg 'f cr,íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa ïàkxikfdl miligzne ¨¦§©¤¥¥©¦§¨©¨
.zxvr ipinyn

:`xnbd zxxanïðéãáò éëéä ,éîBé éøz ïì úéàc ïðàålaa ipa ep` - ©£©§¦¨§¥¥¥¦©§¦¨
zxvr ipiny ly mei dfi`a ,miaeh mini ipy wtqn miyery
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תענית. פרק ראשון - מאימתי דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

מקובל בידינו בשם מורנו הבעל-שם-טוב: כששומעים דבר לא טוב על אחד מישראל, גם אם אין מכירים אותו, צריך להצטער צער 
רב, כי אחד מהם הוא בוודאי לא טוב: אם אמת הדבר שמספרים על פלוני, הלא הוא לא טוב; ואם אינו אמת, הלא המספר נמצא 

במצב לא טוב.
היום יום יב כסלו



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

eøîàc ,àéä òLBäé éaøminyb zexeab xikfdl miligznyúòMî ©¦§ª©¦§¨©¦§©
Búçðäxzeia jenqd onfd `edy zxvr ipinya epiide ,alel ly £¨¨

.minyblàîéz eléôà ,àáø øîày xn`z m` elit` -øæòéìà éaø ¨©¨¨£¦¥¨©¦¡¦¤¤
yi ,zekeq ly oey`xd aeh mein xikfdl miligzny xaeqd ,`id

y ayiil,ãeçì äøkæäå ãeçì äìàL`l` dpynd zpeek oi`e §¥¨§§©§¨¨§
.dl`yl

:dpyna epipy'åë äáézä éðôì øáBòä øîBà äãeäé éaøaeh meia ©¦§¨¥¨¥¦§¥©¥¨
aeh meia ,xikfn epi` oey`xd xikfn oexg`d bg ly oexg`

.xikfn epi` oexg`d xikfn oey`xd gqt ly oey`xd
:dcedi iax ixaca dxizq dywn `xnbdeäðéîøezeywdl yi - §¦§

oldl epipyy dnn jk lr(.d),éaø ,íéîLbä úà ïéìàBL éúî ãò©¨©£¦¤©§¨¦©¦
øBáòiL ãò ,øîBà øéàî éaø .çñtä øBáòiL ãò ,øîBà äãeäéyceg §¨¥©¤©£©¤©©¦¥¦¥©¤©£

,ïñéðly crend leg inia dcedi iax zrcly ef dpyna x`ean ¦¨
,mzxkfd oiprl oicd `edy xazqne ,minyb mil`ey oiicr gqt
meia xak xikfdl miwiqtn dcedi iax zrcly x`azd epzpynae

.gqt ly oey`xd aeh
:`xnbd zvxznì ïàk ,àéL÷ àì ,àcñç áø øîàìBàLeïàk ¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨¦§¨

øékæäìoldl dpynde minyb zxkfd oipra zwqer epizpyn ± §©§¦
mby gqtd xg` cr mil`eyy jkn cenll oi`e ,mzl`ya zwqer

`l` ,df onf cr mixikfnìéæàå ìéàL ìàLéîjiynn le`yl - ¦§©¨¦§¨¦
la` ,gqtd xeariy cr jlede.÷éñt ïBLàøä áBè íBéa ,øékæäì§©§¦§¨¦¨¦

àcñç áøc àä ,àìeò øîà,`cqg ax ly evexiz -õîçk àéL÷ ¨©¨¨§©¦§¨©§¨©Ÿ¤
,íéðéòì ïLòëå íépMì,`ed xnege lw `ldyBðéàL íB÷îa äîe ©¦©¦§¤¨¨¨¥¨¦©§¨¤¥

ìàBLz` l`ey epi`y zxvr ipiny ly sqen zlitza m` ± ¥
`ed ixd ,mipyd zkxa da oi` ixdy minybdøékæî,minybd z` ©§¦

øékæî àäiL ïéc Bðéà ìàBML íB÷îaly crend leg zlitza - §¨¤¥¥¦¤§¥©§¦
`cqg ax xn` cvike ,xikfny i`ce ,minybd z` l`eyy gqt

.xikfn epi`e l`eyy
,àìeò øîà àlà,xg` ote`a dxizqd z` ayiil yiéàpz éøz ¤¨¨©¨§¥©¨¥

äãeäé éaøc àaélàewlgpy mi`pz ipy ici lr epyp el` zeipyn - ©¦¨§©¦§¨
dcedi iax zrcly xaeq epizpyna `pzd ,dcedi iax zrca
`pzd eli`e ,gqt ly oey`xd aeh meia xikfdle le`yl miwiqtn

oldl dpynd ly(.d)cr mixikfne mil`eyy ezrca xaeq
.gqtd xeariy

:sqep uexizçñtä øBáòiL ãò éàî ,øîà óñBé áø,oldl epipyy ©¥¨©©©¤©£©¤©
øeaö çéìL øBáòiL ãòdïBLàø,[zixgy zlitz lltznd]ãøBiä ©¤©£§¦©¦¦©¥

daizd iptl,çñt ìL ïBLàø áBè íBéaoi` aey okn xg`le §¦¤¤©
.epizpyna x`eanke ,mil`eyéiaà déì øîà,sqei axlíBéa äìàL ¨©¥©©¥§¥¨§

àkéà éî áBèzkxa ixde ,aeh meia minybd z` mil`ey ike - ¦¦¨
mil`eyy dcedi iax xn` cvike ,lega `l` zxn`p dpi` mipyd
ly oey`x aeh mei ly zixgy zlitz xg`l cr minybd z`

.gqtdéì øîà,iia`l sqei axïîbøeúî ìàBL ,ïéàz` mbxznd - ¨©¥¦¥§§§¨
l`eye mipyd zkxa eixac jeza jxan did ,ldwl aeh mei zyxc

:`xnbd dywn .minybd z` daBðéàL øác ìàBL ïîbøeúî éëå§¦§§§¨¥¨¨¤¥
éøö,øeavì C:`xnbd dwiqn .minybd zeni eniizqp ixdeàlà ¨¦©¦¤¨

àìeòãk àúøåeçî`ler ixack `ed xexade xeegnd uexizd - §©©§¨¦§¨
.dcedi iax zhiya mi`pz ewlgpy

:sqep uexizøBáòiL ãò ,çñtä øBáòiL ãò éàî ,øîà äaøzligz ©¨¨©©©¤©£©¤©©¤©£
,çñtä úèéçL ïîæ,xnelk .gqt axr ly meid zevga `edy §©§¦©©¤©

aey gqt axr ly dgpna mle` ,mil`ey oiicr zixgy zlitza
,okn xg`l `ed minyb zxkfd onf seq eli`e .mil`ey oi`
.epizpyna x`eank ,gqt ly oey`x aeh mei ly zixgy zlitza

BôBñ ïk Búléçúëe`ed jk ,minybd zeni zligza bdepd oick - ¦§¦¨¥
,mzper seqaìàBL BðéàL ét ìò óà øékæî Búléçz äîmyk ± ©§¦¨©§¦©©¦¤¥¥

,bgd xg`l cr l`ey epi`e ,zxvr ipinya xikfdl ligznyóà©
ìàBL BðéàL ét ìò óà øékæî BôBñaeh mei cr xikfdl jiynn - ©§¦©©¦¤¥¥

.gqt axra le`yln ewqty s` ,gqt ly oey`xéiaà déì øîà̈©¥©©¥
,daxlBúléçz àîìLa,minybd zeni zligzay df oic oaen - ¦§¨¨§¦¨

`edøékæîy oeik ,le`yl ligzny iptläìàL éevéø énð äøkæä ©§¦©§¨¨©¦¦§¥¨

àéäd"awd z` miqiitne mivxn minyb le`yl mi`ay iptl - ¦
,dkxal mzira mcixeiy mzxeab zxkfdaBôBñ àlàzeni seqa - ¤¨

,minybdàkéà äìàL éevéø éàîoi`y xg` cer zevxl jiiy dn ± ©¦§¥¨¦¨
:`xnbd dwiqn .mda jxev mlerlk àzøåeçî àlà.àìeòã ¤¨§©©§¨¦§¨

äãeäé éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàxikfdl miligzny ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨£¨¨§©¦§¨
mxikfdl miwiqtne ,zxvr ipiny ly sqen zlitza minyb

.gqt ly oey`xd aeh mei ly sqen zlitza
éëä ïðçBé éaø øîà éîe ,éqà éaøì àøéæ éaø déì øîàjk m`d - ¨©¥©¦¥¨§©¦©¦¦¨©©¦¨¨¨¦

ipinya xikfdl miligzne dcedi iaxk dkldy ,opgei iax xn`
,zxvrïðúäåoldl dpyna(.i),ìLaúà ïéìàBL ïååLçøîa äL §¨§©¦§Ÿ¨§©§¤§¨£¦¤

,íéîLbä.minkg ixac,Ba äòáLa ,øîBà ìàéìîb ïaø`edy ©§¨¦©¨©§¦¥¥§¦§¨
l`xyiay oexg`d ribiy ick ,zekeqd bg xg`l mei xyr dyng

.zxt xdpl milyexin.ìàéìîb ïaøk äëìä ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨£¨¨§©¨©§¦¥
m`e ,xikfn l`eyy mewnae miey dxkfde dl`yy dxaq `xnbde

.oeeyg 'fa wx xikfdl miligzny `id dkldd okdéì øîàiax ¨©¥
,`xif iaxl iq`úéîø à÷ àøábà àøábixacn zeywdl jiiy ike - ©§¨©©§¨¨¨¦

iaxk dkldy xaeq opgei iax ok`y ,exiag ixac lr cg` mc`
.l`ilnb oaxk dkldy xaeq xfrl` iaxe ,dcediàîéà úéòaéà- ¦¨¥¥¨

,miwleg mpi` mlerl ,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e,àéL÷ àìŸ©§¨
ì ïàkìBàLiax xn` dfae ,minyb zl`y onfa wqr l`ilnb oax - ¨¦§

,ezenk dkldy xfrl`øékæäì ïàkonfa wqr dcedi iaxe ± ¨§©§¦
onf dnec epi`e ,ezenk dkldy opgei iax xn` dfae ,mzxkfd

.mzxkfd onfl minyb zli`y
dcedi iaxk lirl wqty ,opgei iax ixaca dxizq dywn `xnbd

:`xnbd dywn .zxvr ipinya minyb xikfdl miligznyøîàäå§¨¨©
,øékæî ìàBML íB÷îa ,ïðçBé éaøl`ey epi`yky eixacn rnyne ©¦¨¨§¨¤¥©§¦

oi` ixde ,zxvr ipinya minyb mixikfn cvik ok m`e ,xikfn epi`
:`xnbd zvxzn .aeh meia mil`eyøîzéà ä÷ñôäì àeäädn - ©§©§¨¨¦§©

onf oiprl wx `ed ,xikfn epi` l`ey epi`y mewnay xn`y
,xikfdln mb miwqet gqt axra le`yln miwqetyky ,dwqtdd
oi`e zxvr ipinya xikfdl miligzn ,mzxin` zligz iabl la`

.bgd xg`l cr mil`ey
:`xnbd zl`eyì ìéçúî øékæäì ìéçúä ,ïðçBé éaø øîàäå,ìBàL §¨¨©©¦¨¨¦§¦§©§¦©§¦¦§

lî ÷ñt,øékæälî ÷ñBt ìBàLdxkfde dl`y oic ezrcly ixd ¨©¦¦§¥¦§©§¦
zxvr ipinya xikfdl ligzn epi`y gkene ,mzligza mb dey

:`xnbd zvxzn .minyb zl`y ea oi`yïì àä ,àéL÷ àì àlà- ¤¨Ÿ©§¨¨¨
,le`yl ligzny dryn wx xikfdl ligzny opgei iax xn`y dn
,ixyz yceg lk dcya zexite d`eaz mdl yiy laa ipal `ed

,oeeyg 'fa wx xikfdl miligzn jkleeäì àäxn`y dne - ¨§
ipal `ed ,zxvr ipinya xikfdl miligzny dcedi iaxk dkldy
oi`e ,ixyza mitqe`e oqipa d`eazd z` mixvewy l`xyi ux`

.ixyzn xikfdl ligzdl yyg
:`xnbd zl`eyïãéãì àðL éàî,laa ipa ep` mipey dna - ©§¨§¦¨

oeeyga xikfdl miligznymeynàøáãa éøét ïì úéàcepl yiy - §¦¨¥¥§©§¨
,dcya zexite d`eazénð eäãéãìyi l`xyi ux` ipal s` `ld - §¦§©¦

ixdy ,oeeygl dxkfdd z` zegcl mrhíéìâø éìBò eäì úéà¦§¥§¨¦
.jxcd z` mdilr eciaki minybde ,mdizal xefgl mikixvd

:`xnbd zvxznïðçBé éaø øîà÷ ékdkldy opgei iax xn`yk - ¦¨¨©©¦¨¨
,zxvr ipinyn xikfdl miligzne dcedi iaxkúéa ïéàL ïîæa¦§©¤¥¥

íéi÷ Lc÷nä.z`f xn` milbx iler oi`e ©¦§¨©¨
:`xnbd dtiqenéëäì úéúàc àzLäyiy ef dpadl z`ay zrk - ©§¨§¨¦§¨¦

c xnel xyt` ,miiw epi`yl miiw ycwnd ziay onf oia weligàä̈
eäãéãì àäåligzny xn`y dn oiae dcedi iaxk wqty dn oia - §¨§¦§

,l`xyi ux` ipal `ed le`yl ligznyk wx xikfdl,àéL÷ àìå§Ÿ©§¨
,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ïàkz`f mixg`n milbxd iler zngne ¨¦§©¤¥©¦§¨©¨

e ,oeeyg 'f cr,íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa ïàkxikfdl miligzne ¨¦§©¤¥¥©¦§¨©¨
.zxvr ipinyn

:`xnbd zxxanïðéãáò éëéä ,éîBé éøz ïì úéàc ïðàålaa ipa ep` - ©£©§¦¨§¥¥¥¦©§¦¨
zxvr ipiny ly mei dfi`a ,miaeh mini ipy wtqn miyery
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המשך בעמוד ל



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc ziprz(iriax meil)

:zxg` dhiyìéçúäL ïåék ,øîà àáøly sqen zlitza xikfdl ¨¨¨©¥¨¤¦§¦
,oey`xd meid,÷ñBt Bðéà áeLlka xikfdl jiynn `l` ¥¥

.zelitzd.÷ñBt Bðéà áeL ìéçúäL ïåék ,úLL áø øîà ïëådtiqen §¥¨©©¥¤¥¨¤¦§¦¥¥
:`xnbdóàåáøxn`y(a"r lirl)meid ly dgpna xikfdln wqety §©©

,oey`xddéa øãä.zyy axe `ax zhiyk wiqde eixacn ea xfg - ¨©¥
íBé ãçàå íéøNò äðBî ,áø øîà ìàððç áø øîàcoey`xd meidn §¨©©£©§¥¨©©¤¤§¦§¤¨

,dpyd y`x lyíBé ãò äðMä Làøî íéîé äøNò äðBnL Cøãk§¤¤¤¤£¨¨¨¦¥Ÿ©¨¨©
e ,íéøetkä[zxvr ipiny ly oey`xd meia] mdixg`lìéçúî ©¦¦©§¦

,xikfdl.÷ñBt Bðéà áeL ìéçúäL ïåéëå§¥¨¤¦§¦¥¥
:dkldd wqt z` d`ian `xnbdàúëìäåy `id dkldde -ïåék §¦§§¨¥¨

.÷ñBt Bðéà áeL ìéçúäL¤¦§¦¥¥

äðùî
.mzper seqa minybd zl`y meiq onf edn zx`an epizpyn

:dpynd zxxaníéîLbä úà ïéìàBL éúî ãòlh oze' zxin`a ©¨©£¦¤©§¨¦
,dlitza 'dkxal xhneøBáòiL ãò ,øîBà äãeäé éaøbgéaø .çñtä ©¦§¨¥©¤©£©¤©©¦
àöiL ãò ,øîBà øéàîyceg xearieøîàpL ,ïñéð(bk a l`ei)ãøBiå' ¥¦¥©¤¥¥¦¨¤¤¡©©¤

'ïBLàøa LB÷ìîe äøBî íLb íëì`edy dxend z` cixed 'dy - ¨¤¤¤¤©§¨¦
ycega oexg`d mybd `edy yewlnd z`e oey`xd mybd
zcixi onf `ed oqip ycegy ixd ,oqip yceg `edy oey`xd

minyb.

àøîâ
:`xnbd zl`ey,÷çöé éaøì ïîçð áø déì øîàikeäøBémybd] ¨©¥©©§¨§©¦¦§¨¤

epnf [oey`xdïñéðaixde ,dpyna `aend weqtdn rnzynkäøBé §¦¨¤
àeä ïåLçøîa`ed mipey`xd minybd zcixil ie`xd onfd - §©§¤§¨
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אודות חלוקת הש"ס – הנה אלו שלקחו על עצמם מסכתות על-מנת לסיימן, יעשו כן בפועל, ואלו שלא לקחו עדיין – יקחו עתה או 
מחר, והעיקר – שילמדו אותם במשך השנה כולה, באופן שיסיימו אותם לי"ט כסלו הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה.

משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ח



רלי izni`n` cenr d sc ± oey`x wxtziprz
ìéçúäù ïåéë øîà àáø.wqet epi` aey iriay wtq ipinya Ðääéá øãxn`c i`nn Ð

.wqetíåé ãçàå íéøùò äðåîdpeny jxck ,bg ly iriay wtq ipiny cr dpyd y`xn Ð

y`x ly oey`x mein zepnl ligzny ,mini dxyr mixetkd mei cre dpyd y`xn

mizye mixyr `edy iriay wtq ipinya xikfny edfe .jli`e o`kn xikfne ,dpydÐ

mein zepnl ep` oiligznc `de .wqet epi` aey

oey`xmeyn e`l mini ipy oiyer ep`c `dc Ð

opi`iwa op` `dc ,lel`l exair `nyc wtq

epizea` bdpnc meyn `l` .`gxic `riawa

jxck mei cg`e mixyr dpen :xg` oeyl .epicia

lel` exair m` ,xnelk .'ek dpeny`l Ð

mixyr dpyd y`x ly oey`x mein aeygi

mei cg`e`l` ecia e`vni `l ok m`y Ð

zlihp mei ,iriay aeh meia milke ,mixyr

dxyr zepnl oiligzny mein `l` .daxr

mixetkd mei ixiyra zeyrl ,miniligzi Ð

mixetkd meiy ,drhi `l jkay ,el`a zepnl

.el zepnl eligzd okidn rcie ,cal cg` mei

aeh meia epiidc ,cg`e mixyr oilky meiae

oexg`ligzdy oeike ,xikfdl ligzn Ðaey Ð

.wqet epi`äøåé ÷çöé 'øì ïîçð áø äéì øîà
àåä ïñéðádxen myb mkl cxeie" aizkc Ð

.dinza "oey`xa yewlneàåä ïåùçøîá àäåÐ

.`ed ixtqae ,onwl `ipzckùå÷ìîå äøåéÐ

.onwl yxtnäéì øîà,`ed oeygxna i`ce Ð

dxeiy ,miiwzp l`ezt oa l`ei inia df `xwne

arx didy .qp ici lr oey`xa did yewlne

l` `a mbe arxl 'd `xw ik" aizkc ,mipy ray

lk` mfbd xzi" aizke ,"mipy ray ux`d

.opiqxb ikd :'ebe "dax`dåãøé àìå øãà àöé
íéîùâ.opiqxb `l xc` aex erxf `le Ðäòéáø

äðåùàø:yxtn (a,e) onwle .minyb zlgzd Ð

driax.ux`d z` riaxny Ðúåîéå åðòøæé åà
`ly ,dycgd d`eazd lcbzy mcew ,arxa Ð

.lk`i dn el didi'åë ñð íäì äùòðepiide Ð

lk` xy` mipyd z` mkl iznlye" aizkc

.'ebe "dax`díéìîð éøåçáù äàåáú íäì äìâúð
íéìúëáù äîå.mixakrd exv`y Ðåòøæå åàöé

.mciay dn erxfe Ðéðùiyilye ,oqipa Ð

erxfy xg`le .elk` e`vny dne ,iriaxeÐ

xner eaixwde ,oqipa 'da minyb mdl ecxi

.dycg d`eaz dze`n oqipa xyr dyya

íéùãç äùùá äìéãâä.oqip cre ixyzn Ð

íåé øùò ãçàáxyr dyy cr oqipa dyngn Ð

.eaåøåö÷é äðøá äòîãá íéòøåæädid `ly Ð

.lek`l dn odläëáå êìé êìä éàîipal m` Ð

mc`dpxa drnca mirxefd" xn`p xak Ð

.xne` aezkd xeyd lr `l` ,"exevwiåúëéìäá
.mlzd yexgl Ðæéæç ìëåà åúøéæçáå,zgy Ð

rxef `edyky .ozkilda erxfy mlzd onÐ

.lcbil zlgzn cinàùåð äðøá àåáé àá éàî
åéúåîåìàmdl yiy d`eazd iptn m` Ð

lek`l."exevwi dpxa" xen` xak ixd Ðíéúøæ úìåáùedf Ð.zleaya drax`e dyly it dpwdy ,d`eaz lk jxc ok oi`y dn ,lecb qpáòøì 'ä àø÷ éëa`g` oa mxedi inia Ð

.xn`púåãùáù äî.zecya xiizypy dne ,migitq Ðíäéðá øùá åìëà.mzvwn Ðùåã÷ êáø÷áã íåùîjiyrn aihn dz`y Ðxira `ed jexa yecwd `ai `l Ð?!àáà àì
'åë íéìùåøéá.dlrnly xira `ea` `l ,milyexi epiidc ,dhnl yecw jaxwa `diy cr :xn`w ikde Ðåéãçé äì äøáåçù øéòë äéåðáä íéìùåøédiepa `dz dhnly milyexi Ð

dlrnl `l m` okide ,izixg` milyexi `ki`c llkn .dznbece dzxiag ,da `veik `idy ,dl dxaegy xirk?àåä õò íéìáä øñåî åìñëéå åøòáé úçàáådid dey dxfb e`l i` Ð

.oiwel eid `eyle ,xqen lawl urk mineh` :rnynúçàámiliqkd exrazi oiyer ody dxiar Ð.miryx Ðíéøùòåäì à÷éáù òáøàå(ak l`wfgi) "hetyzd" zyxta .dinza Ð

.mixtq drax`e mixyr lr exary :xg` oeyl .exary zexiar rax`e mixyr
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àáømipexg` ly oey`x meia ligzdy oeik :xnelk - wqet epi` aey ligzdy oeik xn`

.wqtd oke ,wqet epi` aey -

äøåé.jixt "oey`xa yewlne dxen myb mkl cxeie" aizkc `xw` :yxit - `ed oeygxna

.oeygxanc dcen - dxeia la` ,jinqw yewln`c uxzl xyt` oizipznc

åúøéæçáå:`iywe - 'eke mlzd on fifg lke`

dlicbd `vnp lirl xn`wc `d

dil ded - mei xyr cg`a dlicb miycg dyya

y ,inei xyr drax`ae xqilza dlicb xninlixd

lklc xnel yi `nye !lcbil zlgzn cin

`vnp ,xn`w ziyilya drxfpy zxge`nd

.oeir jixve .mei xyr cg`a dlicb

àìxira xnel dvex xira :yexit - xira `ea`

= xira `xwc dihyt :miyxtn yie .ynn

oeyl ied xire .d`pya `ea` `l :xnelk ,d`pya

.(ci diryi) "mixr laz ipt e`lne" enk ,d`py
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תענית. פרק ראשון - מאימתי דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

המהות של האיש הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם.
היום יום יג כסלו



רלב
izni`na cenr d sc ± oey`x wxtziprz

íéúùë äìå÷ùùmiizekc ,odn epiad `l ,odipyn erxdy yxtnck ,miixcwe miizekc Ð

xindl evx `l dzegt mz`xiy it lr s` mixcwe`l` cer `le ,xg`a exind inre Ð

.lirei `laøî øîàäåzxk `le .iznxd l`eny ly ezzin ef :(`,gk) ohw crena Ð

mipy jka zn :yxtn ('b wxt) zegny zkqna .`idjke jka .zxk zzin `id ef ÐÐ

.dxkq` zzin `id efíéùéîç ìàåîù ìù åéîé
äðù íéúùå'ebe "xrpd lnbi cr" aizkc ÐÐ

,wepiz `xwp miycg c"ke .f"rla x"ixiaiyc*

,"mler cr my ayie" (` ` l`eny) aizke

(g xacna) xn`py ,dpy miyng iel ly enler

."dceard `avn aeyi dpy miyng oane"

ipyk `vnz mler xcqae inlyexi (zexekaa)

.df lr ztqez oitcäöô÷.exry oiald Ð

éúîçð.cin ebxedl `ed jexa yecwd dvxe Ð

ïøäàå äùî áéúëã ïøäàå äùîë éðúì÷ù
'åâå åîù éàøå÷á ìàåîùå åéðäëá.od oiey Ð

ïäéãé äùòîly ecinlz did `ed s` ryedi Ð

dyn `vi :(a,cp) oiaexira opixn`ck ,oxd`

.ewxit oxd` odl dpyeøèåæ éë.xega Ðéððøî
äéøúáà àîìò éìåëxhef zincn :ixn`c Ð

.ea dzid dxiar dlilge qg `nyïéðò äî éëå
äîø ìöà ïéîéðá úòáâ.mixt` xda Ðáùéù

äöçîå íéðù éúù:mler xcqa yxtnck Ð

dxyr mipye dxyr izyr zpy zivgn jlny

yly zpy jeza zn l`enye ,xyr dylye

.miycg dpeny seql dxyr'åë àøáâ éçãéî éî
.cec inwn l`eny igci`c Ðàì íäéùòîá

øîàð.`hg xeara rnync Ðéô éøîàá àìà
.l`enyc dyrn i`d oebk ,izxfby xac iptn Ð

äð÷ íéã÷é àîùeze` gztp lewd `iveiyk Ð

.okzqne lk`nd ea qpkpe ,dpwd it lry raek

jled dzyne lk`n .melk jl xne` `l jkitle

:opiqxb ikd :hyed jxcéãéî øî ïì àîéìÐ

.dixagl cg opiqxb `leúî àì`ed ig `l` Ð

.mlerléãëáehpge `ictq ectq mpga ike Ð

`ihpg?(eze`) ehpgie" (p ziy`xa) dia aizkc

."(el) ectqieùøåã éðà àø÷îehpgc i`de Ð

.zny eid mixeaq `ihpgíééçá åòøæ äîÐ

miay ux`n l`xyi z` uawn `edykÐ

opi` mizndy ,iaya ody ,uawn `ed miigd

.iayaíééçá àåä óàick dleba ep`iaiy Ð

:mixvna epivny enk ,eipirl eipa z` le`bl

.`aq l`xyi :opiyxce ,'ebe "l`xyi `xie"

`ihpg ehpgce.did ig la` ,zny mdl dncp Ð

éø÷ð ãéî áçø áçø øîåàä ìëlra dyrp Ð

.ixwéì úôëéà àì.yyeg ipi` ÐäòãåéáÐ

.dxikn inp epiidøèôéî äåä éëongp ax Ð

.wgvi axnäàð åìéö äéäåmc`l jixv dfy Ð

.eizgz gepl siirïé÷åúî åéúåøéôå.arxl Ð

íéîä úîàå.`nvl Ð
åéäé

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

éîål`eny iig (yxt`yk) :dzre - 'eke ded oipy mizye miying xa `de l`eny aiq

,l`eny clep lecb odkl dpenn ilr didy dpey`x dpya ixdy ,dpy mizye miying¥¦

hteye `iap did ilre .dpnzpe ayiizp mei eze` :xnelk "ayei ilre" (` ` l`eny) aizkck

,le`y zekln mcew mipy xyr hteye `iap did l`enye .`xwa yxtnck ,dpy mirax`

oa l`eny didy `vnp .mler xcqa `zi`ck

ivge .htey zeidln wqtyk dpy ryze mirax`

,clep `iap ilr didy dpey`x dpyay dpy

miyng ixd - jlnd le`yc `blte oipy oizxze

ixene ?aiq ine :jixt `w ikdle .oipy mizye

mcew ilrc dpy mirax` ipd aiyg digiy

aizkck ,zn daypy mei eze`ae ,oex`d daypy

zipxeg` letie midl`d oex` exikfdk idie"

acpia` ziaa did oex`de ."'ebe ezwxtn xayze

eaxie" (f ` l`eny) aizkck ,dpy mixyr draba

l`xyi zia lk edpie dpy mixyr eidie minid

epiidc ,milyexia cec jlnyk cine ."'d ixg`

- dvgne mipy ray oexaga jlnyk xg`l

mr ,ilr digy mirax` :aeyge `v .myl e`iad

epiid - acpia` ziaa oex`d didy dpy mixyr

l`eny clepyn dpy miyy didy `vnp ,miyy

clepc ab lr s` .milyexia oex`d `ay cr

dpy ivg zegtl ikp ok m` - dpey`xd dpya

dcya oex`d did miycg dray oze` ,oeixdc

zryc edpdl `ilne ,aiyg `w `lc mizylt

l`eny zzinn mipy dpeny didy `vnp ,oeixd

dyy did ixdy ,milyexil oex`d `ay cr

jlnl cec egyny mcew l`eny zzinn miycg

jln cine ,dvgne mipy ray my jlne ,oexaga

mipy dpeny xqd dzre .oex`d `iade milyexia

z`ad cr l`eny clepyn didy ,mipy miyy on

.mipy mizye miying x`yie - oex`d

á÷òé"rebie" aizkc rnyn oke - zn `l epia`

(`,bi) dheqa yxtnck ,"znie" aizk `le

.miyegc dyrn iab

äòãåéá- drceia :yexit - `pin`w dxikne

.dze` d`xy - dxikne ,dilr `ay
yewln
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ék" :áéúëc ,äøæ äãBáò ?eäéð éàîe .íézLk äìe÷L§¨¦§©¦©¦£¨¨¨¦§¦¦
,íéiç íéî øB÷î ,eáæò éúà .énò äNò úBòø íézL§©¦¨¨¨©¦Ÿ¦¨§§©¦©¦
:eäa áéúëe ."íéøaLð úBøàa ,úBøàa íäì áöçì©§Ÿ¨¤ŸŸ¦§¨¦§¦§
eððBaúäå eçìL øã÷å ;eàøe íéizë éià eøáò ék"¦¦§¦¥¦¦¦§§¥¨¦§§¦§§
?íéäìà àì änäå ,íéäìà éBb øéîéää .'åâå ,ãàî§Ÿ©¥¦¡Ÿ¦§¥¨Ÿ¡Ÿ¦
íéãáBò íéiúek :àðz ."ìéòBé àìa BãBák øéîä énòå§©¦¥¦§§Ÿ¦¨¨¦¦§¦
íéòãBéL ét ìò óàå .íénì ïéãáBò íéiøã÷å ,Làì̈¥§¥¨¦¦§¦©©¦§©©¦¤§¦
énòå" ,íäéäìà eøéîä àì ,Làä úà ïéaëî íénäL¤©©¦§©¦¤¨¥Ÿ¥¦¡Ÿ¥¤§©¦
éaøì ïîçð áø déì øîàå ."ìéòBé àìa éãBák øéîä¥¦§¦§Ÿ¦©£©¥©©§¨§©¦
éîe ?"ìàeîL ï÷æ øLàk éäéå" :áéúëc éàî :÷çöé¦§¨©¦§¦©§¦©£¤¨¥§¥¦

ìàeîL áéñíézLe íéMéîç øa àäå ?éàä élek ¦§¥¥©§¨©£¦¦§©¦
úî" :øî øîàc ,äåäeäæ ,äðL íézLe íéMéîça £¨§¨©¨¥©£¦¦§©¦¨¨¤

."éúîøä ìàeîL ìL Búúéîøîà éëä :déì øîà ¦¨¤§¥¨¨¨¦£©¥¨¦¨©
:áéúëc ,åéìò äöô÷ äð÷æ :ïðçBé éaøék ézîçð" ©¦¨¨¦§¨¨§¨¨¨¦§¦¦©§¦¦

,íìBò ìL BðBaø :åéðôì øîà ."ìeàL úà ézëìîä¦§©§¦¤¨¨©§¨¨¦¤¨
,åéðäëa ïøäàå äLî" :áéúëc ,ïBøäàå äLîk éðzì÷L§©§©¦§¤§©£¦§¦Ÿ¤§©£Ÿ§Ÿ£¨
eìèa àì ,ïBøäàå äLn äî ."BîL éàø÷a ìàeîLe§¥§Ÿ§¥§©Ÿ¤§©£Ÿ¨§
äNòî ìhaúé àì éðà óà ,íäéiça íäéãé äNòî©£¥§¥¤§©¥¤©£¦Ÿ¦§©¥©£¥

éãé?ãéáòà éëéä :àeä Ceøa LBãwä øîà .éiça ¨©§©©¨©©¨¨¥¦©£¦
?ìeàL úeîéììàeîL úeîéì .ìàeîL ÷éáL à÷ àì ¥¨¨¨¨¥§¥¥§¥

úeîéì àìå ìeàL úeîéì àì .déøúaà éðpøî ?øèeæãà©§¨§©§¥©©§¥¨¥¨§¨¥
úòâBð úeëìî ïéàå ,ãåc úeëìî äòébä øák ?ìàeîL§¥§¨¦¦¨©§¨¦§¥©§©©
:àeä Ceøa LBãwä øîà .àîéð àìîk eléôà dzøáça©£¤§¨£¦¦§Ÿ¦¨¨©©¨¨
äòába áLBé ìeàLå" :áéúëc eðééä .äð÷æ åéìò õét÷à©§¦¨¨¦§¨©§¦§¦§¨¥©¦§¨
?äîø ìöà äòáb ïéðò äî éëå ."äîøa ìLàä úçz©©¨¥¤¨¨¨§¦¨¦§©¦§¨¥¤¨¨

ì íøb éî :Eì øîBì àlàézL äòába áLiL ìeàL ¤¨©§¦¨©§¨¤¥¥©¦§¨§¥
øîàc ,ïéà ?àøáb énwî àøáb éçãéî éîe .éúîøä ìàeîL ìL Búlôz ?äöçîe íéðL̈¦¤¡¨§¦¨¤§¥¨¨¨¦¦¦§¦©§¨¦©¥©§¨¦§¨©

éaøïk ìò" :áéúëc éàî :ïðçBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîLíézâøä ;íéàéápa ézáöç ©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨©¦§¦©¥¨©§¦©§¦¦£©§¦
.àøáb énwî àøáb éçãéî àîìà ."éô éøîàa" :àlà ,øîàð àì "íäéNòîa" ?"éô éøîàa§¦§¥¦§©£¥¤Ÿ¤¡©¤¨§¦§¥¦©§¨¦§¦©§¨¦©¥©§¨

:÷çöé éaøì ïîçð áø déì øîà .àúãeòña éáúé eåä ÷çöé éaøå ïîçð áøøî àîéì" ©©§¨§©¦¦§¨¨¨§¦¦§¨¨¨©¥©©§¨§©¦¦§¨¥¨¨
ïéà :ïðçBé éaø øîà éëä" :déì øîà "!àúléî,èLeì äð÷ íéc÷é ànL ,äãeòña ïéçéñî ¦§¨£©¥¨¦¨©©¦¨¨¥§¦¦¦§¨¤¨©§¦¨¤©¥¤

àáéå."úî àì eðéáà á÷òé :ïðçBé éaø øîà éëä" :déì øîà ,ãeòñc øúa ."äðkñ éãéì §¨Ÿ¦¥©¨¨¨©¦§£©¥¨¦¨©©¦¨¨©£Ÿ¨¦Ÿ¥
éëå" :déì øîààø÷î" :déì øîà ?"àéiøa÷ eøá÷å àéièpç eèðçå àiðcôñ eãôñ éãëa £©¥§¦¦§¦¨§©§¨©¨§¨§©¨©¨§¨§©§©¨£©¥¦§¨

ék ,ìàøNé ,úçz ìàå ,'ä íàð ,á÷òé écáò ,àøéz ìà ,äzàå' :øîàpL ,LøBc éðà£¦¥¤¤¡©§©¨©¦¨©§¦©£Ÿ§ª§©¥©¦§¨¥¦
óà ,íéiça Bòøf äî .Bòøæì àeä Léwî .'íéáL õøàî Eòøæ úàå ,÷Bçøî EòéLBî éððä¦§¦¦£¥¨§¤©§£¥¤¤¦§¨©¦§©§©©§©©¦©
:ïîçð áø déì øîà .éø÷ð ãiî ,"áçø ,áçø" ,øîBàä ìk :÷çöé éaø øîà ."íéiça àeä©©¦¨©©¦¦§¨¨¨¥¨¨¨¨¦¨¦§¥£©¥©©§¨

øîà ,éããäî éøètéî eåä ék ."dîL úà øékæîáe døékîáe dòãBéa ,àðéîà÷ ék" :déì øîà "!éì útëéà àìå ,àðéîà àðà"£¨¨¦¨§Ÿ¦§©¦£©¥¦¨¨¦¨§§¨§©¦¨§©§¦¤§¨¦¨¦©§¦¥£¨¥£©
éòå áòø äéäå ,øaãna CìBä äéäL íãàì ?äîBc øácä äîì .ìLî Eì ìBLîà" :déì øîà !"øî ïëøáéì" :déì,àîöå ó ¥¦¨§¨¨£©¥¤§§¨¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¨¨¥©¦§¨§¨¨¨¥§¨¥§¨¥

LwéaLëe .Bléöa áLéå ,åéîénî äúLå ,åéúBøétî ìëà .åézçz úøáBò íénä únàå ,äàð Blöå ,ïé÷eúî åéúBøétL ïìéà àöîe¨¨¦¨¤¥¨§¦§¦¨¤§©©©©¦¤¤©§¨¨©¦¥¨§¨¨¦¥¨§¨©§¦§¤¦¥
éúBøét eäiL Eì øîBà íà ?Eëøáà äna ,ïìéà ,ïìéà :øîà ,CìéìéúBøét éøä ,ïé÷eúî Eéøä ,äàð Eléö àäiL .ïé÷eúî E ¥¥¨©¦¨¦¨©¨£¨¤§¦©§¤§¥¤§¦£¥¥¤§¦¤§¥¦§¨¤£¥

ézçz úøáBò íénä únà àäzL .äàð Eléöézçz úøáBò íénä únà éøä ,EEnî ïéòèBpL úBòéèð ìkL ïBöø éäé ,àlà .E ¦§¨¤¤§¥©©©©¦¤¤©§¤£¥©©©©¦¤¤©§¤¤¨§¦¨¤¨§¦¤§¦¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc ziprz(iriax meil)

íézLk äìe÷L,zexiar izyk ±eäéð éàîeoer eze` `ed dn - §¨¦§©¦©¦
,xeng,äøæ äãBáòef `l dxf dcear l`xyi ecary dryay £¨¨¨

epi`y dfka edetilgdy `l` ,xg`a d"awd z` etilgdy cala
,lirenáéúëcweqt eze`a(bi a dinxi),énò äNò úBòø íézL ék' ¦§¦¦§©¦¨¨¨©¦

.'íéøaLð úBøàa úBøàa íäì áöçì ,íéiç íéî øB÷î eáæò éúà`le Ÿ¦¨§§©¦©¦©§Ÿ¨¤ŸŸ¦§¨¦
y`a mzcear mixinn mpi`e minl micaerd miixcwdn ecnl
dzezigt s` lry y`l micaerd miizekdne ,minn dzegtd

,mina mzcear mixinn mpi`ec enkeäa áéúëd`eapa [l`xyia] §¦§
ef(`iÎi a dinxi)ãàî eððBaúäå eçìL øc÷å ,eàøe íéizë éià eøáò ék'¦¦§¦¥¦¦¦§§¥¨¦§§¦§§§Ÿ

àBìa BãBák øéîä énòå ,íéäìà àì änäå íéäìà éBb øéîéää ,'Bâå§©¥¦¡Ÿ¦§¥¨Ÿ¡Ÿ¦§©¦¥¦§§
.'ìéòBéze`xl miyp` eglye ,miizekd ixebn ii`a exarz ,xnelk ¦

s` z`fe ,xg`a eidel` xind mdn cg` m` e`xe ,xcw bdpna
`ayd"awd z` silgd l`xyi mr eli`e ,midel` mpi` zn

`ziixa d`ian `xnbd .zlrez da oi`y miakek zceara
:x`azdy itk miweqtd z` zx`and,Làì íéãáBò íéiúek ,àðz̈¨¦¦§¦¨¥

L ét ìò óàå ,íénì ïéãáBò íéiøã÷åmiizekdïéaëî íénäL íéòãBi §¥¨¦¦§¦©©¦§©©¦¤§¦¤©©¦§©¦
Làä úà,dpnn miwfgeíäéäìà eøéîä àì,minaøéîä énòå ¤¨¥Ÿ¥¦¡Ÿ¥¤§©¦¥¦

.ìéòBé àìa [BãBák] (éãåáë)§§Ÿ¦
áéúëc éàî ,÷çöé éaøì ïîçð áø déì øîàå(` g '` l`eny)øLàk éäéå' §¨©¥©©§¨§©¦¦§¨©¦§¦©§¦©£¤

ìàeîL ï÷æ,'l`xUil mihtW eipA z` mUIeélek ìàeîL áéñ éîe ¨¥§¥©¨¤¤¨¨Ÿ§¦§¦§¨¥¦¦§¥¥
éàä,znyk owf jk lk did l`eny m`d -íézLe íéMîç øa àäå ©§¨©£¦¦§©¦
äåä,ezena did mizye miying oa ixd -øî øîàc(.gk w"en)mc` , £¨§¨©©

ya úîlibeäæ ,äðL íézLe íéMîçk,éúîøä ìàeîL ìL Búúéî ¥§£¦¦§©¦¨¨¤¦¨¤§¥¨¨¨¦
.zxk zzin dpi` ezzine

déì øîà,ongp axl wgvi iax,ïðçBé éaø øîà éëä`l l`eny ok` ¨©¥¨¦¨©©¦¨¨
y `l` znyk owf didåéìò äöô÷ äð÷æexry z` oiald d"awd - ¦§¨¨§¨¨¨

pnf mcewowf xy`k idie' xn`p okle ,znyk owf d`xiy ick e
.'l`enyáéúëcmiiw `l le`yy xg`l l`enyl d"awd xn`y ¦§¦

wlnrl xy` lk z` cinydl 'd ieeiv(`i eh '` l`eny),ék ézîçð'¦©§¦¦
ìeàL úà ézëìîäxgIe ,miwd `l ixaC z`e ixg`n aW iM ,Klnl ¦§©§¦¤¨§¤¤¦¨¥©£©§¤§¨©Ÿ¥¦©¦©

l`eny ly ezwrf dzid dne .'dliNd lM 'd l` wrfIe l`EnWl¦§¥©¦§©¤¨©¨§¨
,'dláéúëc ,ïøäàå äLîk éðzì÷L ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤¨§©§©¦§Ÿ¤§©£Ÿ¦§¦

(e hv mildz),BîL éàø÷a ìàeîLe åéðäëa ïøäàå äLî''d l` mi`xw Ÿ¤§©£Ÿ§Ÿ£¨§¥§Ÿ§¥§Ÿ¦¤
ok m`e .oxd`e dynk jipira ip` lewyy ixd ,'mpri `Edeäî §©£¥©

,íäéiça íäéãé äNòî eìèa àì ïøäàå äLîmcinlz ryedi ixdy Ÿ¤§©£ŸŸ¨§©£¥§¥¤§©¥¤
,mdiiga zn `l,éiça éãé äNòî ìhaúé àì éðà óàizklndy oeike ©£¦Ÿ¦§©¥©£¥¨©§©©

.iiga dkelnd z` epnn gwiz `p l` ,le`y z`Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨
ãéáòà éëéä ,àeä,dyr` cvik -ìeàL úeîéìle`y zeniy m` - ¥¦©£¥¥¨

,cin÷éáL à÷ àì[gipn]ìàeîLjka elhazi ixdy ,ok zeyrl Ÿ¨¨¦§¥
,eiiga eici iyrnúeîéìzeniy -ìàeîLdzrøèeæcàecera - ¥§¥©§¨

,xirvdéøúaà éðpøîzngn ezexirva zny zeixad exn`i - §©§¦©©§¥
,melye qg ecia dzidy dxiarúeîéì àìå ìeàL úeîéì àìŸ¥¨§Ÿ¥

,ìàeîLy meyn ,okzi `läòébä øákzrúeëìî ïéàå ,ãåc úeëìî §¥§¨¦¦¨©§¨¦§¥©§
àîéð àìîk eléôà dzøáça úòâBðxy`k ,xnelk .[dxryd heg] ©©©£¤§¨£¦¦§Ÿ¦¨

dleki `l zncewd zeklnd ,jelnl zg` zekln ly dpnf ribn
jkl .hren xeriy elit` xzei x`yidlàeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨

åéìò õét÷à[l`eny lr],äð÷æezepwf zngny zeixad exn`ie ©§¦¨¨¦§¨
.zn

eáéúëc eðééä(e ak '` l`eny),'äîøa ìLàä úçz äòába áLBé ìeàLå' ©§¦§¦§¨¥©¦§¨©©¨¥¤¨¨¨

,zeywdl yie'äòáb' ïéðò äî éëåzlgpa le`y ly exir dzidy §¦©¦§©¦§¨
,oinipa'äîø' ìöà.mixt` zlgpa l`eny ly exir `idyàlà ¥¤¨¨¤¨

weqtd zpeek,Cì øîBì`ly xg`l cin zeni le`yy did ie`xy ©¨
e ,'d oevx miiwì íøb éîäòába áLiL ìeàLjelnieíéðL ézL ¦¨©§¨¤¥¥©¦§¨§¥¨¦

,äöçîe,wlnr mr dyrnd xg`l cin zeni `leìL Búlôz ¤¡¨§¦¨¤
,éúîøä ìàeîLxe`iae .eiiga eici dyrn elhazi `ly ywiay §¥¨¨¨¦

ly ezlitz zekfa ,jlene draba ayei le`yy ,`ed weqtd
.dnxa xc didy l`eny

:`xnbd zl`eyàøáb énwî àøáb éçcéî éîely eiig migcp ike - ¦¦§¥©§¨¦©¥©§¨
.cec zngn l`eny zny epxn` cvike ,xg` mc` llba mc`

:`xnbd zvxznïéà,ok -éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc ¦§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦
áéúëc éàî ,[ïúðBé] (ïðçåé)(d e ryed)íézâøä íéàéápa ézáöç ïk ìò' ¨¨©¦§¦©¥¨©§¦©§¦¦£©§¦

íäéNòîa ,'éô éøîàa[mdiyrn zngn ebxdpy]àlà ,øîàð àì §¦§¥¦§©£¥¤Ÿ¤¡©¤¨
'éô éøîàa'zngn epnf mcew zny l`enyke ,izxfb ip`y zngn - §¦§¥¦

.jelnl cec zr ribde xg`n d"awd ly ezxifbàøáb éçcéî àîìà©§¨¦§¥©§¨
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a ïéçéqî ïéàd zryànL ,äãeòñxeaicd ici lríéc÷égztdl ¥©¦¦¦§¨¤¨©§¦
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תענית. פרק ראשון - מאימתי דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

כתוצאה מההתעוררות אודות הנחת תפילין – ישנם אלפי יהודים שהניחו תפילין!
משיחת שבת פרשת וישלח, ה'תשכ"ח



רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc ziprz(iriax meil)

íézLk äìe÷L,zexiar izyk ±eäéð éàîeoer eze` `ed dn - §¨¦§©¦©¦
,xeng,äøæ äãBáòef `l dxf dcear l`xyi ecary dryay £¨¨¨

epi`y dfka edetilgdy `l` ,xg`a d"awd z` etilgdy cala
,lirenáéúëcweqt eze`a(bi a dinxi),énò äNò úBòø íézL ék' ¦§¦¦§©¦¨¨¨©¦

.'íéøaLð úBøàa úBøàa íäì áöçì ,íéiç íéî øB÷î eáæò éúà`le Ÿ¦¨§§©¦©¦©§Ÿ¨¤ŸŸ¦§¨¦
y`a mzcear mixinn mpi`e minl micaerd miixcwdn ecnl
dzezigt s` lry y`l micaerd miizekdne ,minn dzegtd

,mina mzcear mixinn mpi`ec enkeäa áéúëd`eapa [l`xyia] §¦§
ef(`iÎi a dinxi)ãàî eððBaúäå eçìL øc÷å ,eàøe íéizë éià eøáò ék'¦¦§¦¥¦¦¦§§¥¨¦§§¦§§§Ÿ

àBìa BãBák øéîä énòå ,íéäìà àì änäå íéäìà éBb øéîéää ,'Bâå§©¥¦¡Ÿ¦§¥¨Ÿ¡Ÿ¦§©¦¥¦§§
.'ìéòBéze`xl miyp` eglye ,miizekd ixebn ii`a exarz ,xnelk ¦

s` z`fe ,xg`a eidel` xind mdn cg` m` e`xe ,xcw bdpna
`ayd"awd z` silgd l`xyi mr eli`e ,midel` mpi` zn

`ziixa d`ian `xnbd .zlrez da oi`y miakek zceara
:x`azdy itk miweqtd z` zx`and,Làì íéãáBò íéiúek ,àðz̈¨¦¦§¦¨¥

L ét ìò óàå ,íénì ïéãáBò íéiøã÷åmiizekdïéaëî íénäL íéòãBi §¥¨¦¦§¦©©¦§©©¦¤§¦¤©©¦§©¦
Làä úà,dpnn miwfgeíäéäìà eøéîä àì,minaøéîä énòå ¤¨¥Ÿ¥¦¡Ÿ¥¤§©¦¥¦

.ìéòBé àìa [BãBák] (éãåáë)§§Ÿ¦
áéúëc éàî ,÷çöé éaøì ïîçð áø déì øîàå(` g '` l`eny)øLàk éäéå' §¨©¥©©§¨§©¦¦§¨©¦§¦©§¦©£¤

ìàeîL ï÷æ,'l`xUil mihtW eipA z` mUIeélek ìàeîL áéñ éîe ¨¥§¥©¨¤¤¨¨Ÿ§¦§¦§¨¥¦¦§¥¥
éàä,znyk owf jk lk did l`eny m`d -íézLe íéMîç øa àäå ©§¨©£¦¦§©¦
äåä,ezena did mizye miying oa ixd -øî øîàc(.gk w"en)mc` , £¨§¨©©

ya úîlibeäæ ,äðL íézLe íéMîçk,éúîøä ìàeîL ìL Búúéî ¥§£¦¦§©¦¨¨¤¦¨¤§¥¨¨¨¦
.zxk zzin dpi` ezzine

déì øîà,ongp axl wgvi iax,ïðçBé éaø øîà éëä`l l`eny ok` ¨©¥¨¦¨©©¦¨¨
y `l` znyk owf didåéìò äöô÷ äð÷æexry z` oiald d"awd - ¦§¨¨§¨¨¨

pnf mcewowf xy`k idie' xn`p okle ,znyk owf d`xiy ick e
.'l`enyáéúëcmiiw `l le`yy xg`l l`enyl d"awd xn`y ¦§¦

wlnrl xy` lk z` cinydl 'd ieeiv(`i eh '` l`eny),ék ézîçð'¦©§¦¦
ìeàL úà ézëìîäxgIe ,miwd `l ixaC z`e ixg`n aW iM ,Klnl ¦§©§¦¤¨§¤¤¦¨¥©£©§¤§¨©Ÿ¥¦©¦©

l`eny ly ezwrf dzid dne .'dliNd lM 'd l` wrfIe l`EnWl¦§¥©¦§©¤¨©¨§¨
,'dláéúëc ,ïøäàå äLîk éðzì÷L ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤¨§©§©¦§Ÿ¤§©£Ÿ¦§¦

(e hv mildz),BîL éàø÷a ìàeîLe åéðäëa ïøäàå äLî''d l` mi`xw Ÿ¤§©£Ÿ§Ÿ£¨§¥§Ÿ§¥§Ÿ¦¤
ok m`e .oxd`e dynk jipira ip` lewyy ixd ,'mpri `Edeäî §©£¥©

,íäéiça íäéãé äNòî eìèa àì ïøäàå äLîmcinlz ryedi ixdy Ÿ¤§©£ŸŸ¨§©£¥§¥¤§©¥¤
,mdiiga zn `l,éiça éãé äNòî ìhaúé àì éðà óàizklndy oeike ©£¦Ÿ¦§©¥©£¥¨©§©©

.iiga dkelnd z` epnn gwiz `p l` ,le`y z`Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨
ãéáòà éëéä ,àeä,dyr` cvik -ìeàL úeîéìle`y zeniy m` - ¥¦©£¥¥¨

,cin÷éáL à÷ àì[gipn]ìàeîLjka elhazi ixdy ,ok zeyrl Ÿ¨¨¦§¥
,eiiga eici iyrnúeîéìzeniy -ìàeîLdzrøèeæcàecera - ¥§¥©§¨

,xirvdéøúaà éðpøîzngn ezexirva zny zeixad exn`i - §©§¦©©§¥
,melye qg ecia dzidy dxiarúeîéì àìå ìeàL úeîéì àìŸ¥¨§Ÿ¥

,ìàeîLy meyn ,okzi `läòébä øákzrúeëìî ïéàå ,ãåc úeëìî §¥§¨¦¦¨©§¨¦§¥©§
àîéð àìîk eléôà dzøáça úòâBðxy`k ,xnelk .[dxryd heg] ©©©£¤§¨£¦¦§Ÿ¦¨

dleki `l zncewd zeklnd ,jelnl zg` zekln ly dpnf ribn
jkl .hren xeriy elit` xzei x`yidlàeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨

åéìò õét÷à[l`eny lr],äð÷æezepwf zngny zeixad exn`ie ©§¦¨¨¦§¨
.zn

eáéúëc eðééä(e ak '` l`eny),'äîøa ìLàä úçz äòába áLBé ìeàLå' ©§¦§¦§¨¥©¦§¨©©¨¥¤¨¨¨

,zeywdl yie'äòáb' ïéðò äî éëåzlgpa le`y ly exir dzidy §¦©¦§©¦§¨
,oinipa'äîø' ìöà.mixt` zlgpa l`eny ly exir `idyàlà ¥¤¨¨¤¨

weqtd zpeek,Cì øîBì`ly xg`l cin zeni le`yy did ie`xy ©¨
e ,'d oevx miiwì íøb éîäòába áLiL ìeàLjelnieíéðL ézL ¦¨©§¨¤¥¥©¦§¨§¥¨¦

,äöçîe,wlnr mr dyrnd xg`l cin zeni `leìL Búlôz ¤¡¨§¦¨¤
,éúîøä ìàeîLxe`iae .eiiga eici dyrn elhazi `ly ywiay §¥¨¨¨¦

ly ezlitz zekfa ,jlene draba ayei le`yy ,`ed weqtd
.dnxa xc didy l`eny

:`xnbd zl`eyàøáb énwî àøáb éçcéî éîely eiig migcp ike - ¦¦§¥©§¨¦©¥©§¨
.cec zngn l`eny zny epxn` cvike ,xg` mc` llba mc`

:`xnbd zvxznïéà,ok -éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc ¦§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦
áéúëc éàî ,[ïúðBé] (ïðçåé)(d e ryed)íézâøä íéàéápa ézáöç ïk ìò' ¨¨©¦§¦©¥¨©§¦©§¦¦£©§¦

íäéNòîa ,'éô éøîàa[mdiyrn zngn ebxdpy]àlà ,øîàð àì §¦§¥¦§©£¥¤Ÿ¤¡©¤¨
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,erxf zreyi mr cgi awri zreyi aezkd xikfnyLéwîdfaàeä ©¦

[awri]íéiça Bòøf äî ,Bòøæìmiay ux`n e`viyk,àeä óà §©§©©§©©¦©
dry dze`a didi [awri].íéiça,zn `l epia` awriy o`kne ©©¦

.zny mdl did dncpy zngn edexawe edehpgy dne
éø÷ð ãiî áçø áçø øîBàä ìk ,÷çöé éaø øîàz` xikfnd lk - ¨©©¦¦§¨¨¨¥¨¨¨¨¦¨¦§¥

.ixw z`ved icil `a cin ,minrt izy dpefd agx ly dnyøîà̈©
ïîçð áø déì,wgvi iaxléì útëéà àìå àðéîà àðàxne` ip` - ¥©©§¨£¨£¦¨§Ÿ¦§©¦

.llk yyeg ipi`e z`fdéì øîà,wgvi iaxàðéîà÷ ékizxn`yk - ¨©¥¦¨£¦¨
`weec dzid izpeek ok.(dîL úà øékæîáe) døékîáe dòãBéa§§¨§©¦¨§©§¦¤§¨

:`xnbd zxtqnéããäî éøèôéî eåä ékwgvi iaxe ongp ax xy`k - ¦£¦§§¥¥£¨¥
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déì øîà,wgvi iaxäéäL íãàì ,äîBc øácä äîì ,ìLî Eì ìBLîà ¨©¥¤§§¨¨§©©¨¨¤§¨¨¤¨¨
éòå áòø äéäå øaãna CìBäà àöîe ,àîöå óïé÷eúî åéúBøtL ïìé ¥©¦§¨§¨¨¨¥§¨¥§¨¥¨¨¦¨¤¥¨§¦
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øîBà íà ,Eëøáà äna ïìéà ïìéà ,øîà Cìéì LwéaLëe .Bléöa áLéå§¨©§¦§¤¦¥¥¥¨©¦¨¦¨©¤£¨¤§¦¥

éúBøét eäiL EìéúBøét éøä ,ïé÷eúî EExak,ïé÷eúîm`Eléö àäiL §¤§¥¤§¦£¥¥¤§¦¤§¥¦§
äàð Eléö éøä ,äàðm` ,xakézçz úøáBò íénä únà àäzLéøä ,E ¨¤£¥¦§¨¤¤§¥©©©©¦¤¤©§¤£¥
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התפילה צריכה להיות בחיות, ועל-ידי שנותנים צדקה לעני קודם התפילה ומחיים אותו, ניתוסף חיות הרבה בתפילה.
היום יום ב' כסלו



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

éøä äøBúa íà ,Eëøáà äna ,äzà óà .EúBîk eéäéja yi xak ¦§§§©©¨©¤£¨¤§¦§¨£¥
éøä øLBòa íà ,äøBzjl yiéøä íéðáa íà ,øLBòjl yiàlà ,íéða ¨¦§¤£¥¤¦§¨¦£¥¨¦¤¨

,jkxa` jkéòî éàöàö eäiL ïBöø éäé,EúBîk E,dxeza minkg §¦¨¤§¤¡¨¥¥¤§§
.ceake xyera milecbe

`ziixa d`iane ,yewlne dxei oipra weqrl day `xnbd
:jk mi`xwp dn my lr zx`and,ïðaø eðzweqta xn`p`i mixac) ¨©¨¨

(ci:`ziixad zx`an .'WFwlnE dxFi FYrA mkvx` xhn iYzpe'§¨©¦§©©§§¤§¦¤©§
mya cxeiy oey`xd mybd `xwp recn,'äøBé'my lräøBnL ¤¤¤

[cnln]çéèäì úBiøaä úà[ztfl]ïäéúBbbminyb eqpki `ly ¤©§¦§¨¦©©¥¤
al,ziñéðëäìeziad jezlïäéúBøét úà,zecya yeaiil migpend §©§¦¤¥¥¤

,minybdn elwlwzi `lyïäéëøö ìk úBNòìåmixacd x`y - §©£¨¨§¥¤
.cxil minybd eligziy iptl zeyrl mikixvy,øçà øác`xwp ¨¨©¥

,dieex oeyln 'dxei'äåønLriayneä÷Lîe õøàä úàdze`ãò ¤©§¤¤¨¨¤©§¤©
.íBäz,minyb zcixi aezkd dpkn okeøîàpLd"awd gaya §¤¤¡©

minyb cixeny(`i dq mildz),íéáéáøa ,äãeãb úçð äeø äéîìz'§¨¤¨©¥©¥§¤¨¦§¦¦
'Cøáz dçîö äpââîzux`ay dyixgd inlz z` dexn dz`yk ± §Ÿ§¤¨¦§¨§¨¥

miaiaxd ici lre ,zeixal gex zgp dfa dz` dyer ,minyb ina
.dgnv jxaz dfae dnc`d ahxize qniz [wc xhn],øçà øác̈¨©¥

'äøBé',d`xed oeylnLoey`xd mybdúçða ãøBiz` cnlnd axk ¤¤¥§©©
,ecinlzóòæa ãøBé Bðéàåa ievnk ,dwfgae.minybd zeni §¥¥§©©

oeyln 'dxei' oey`xd mybd `xwp ok` m`d :`ziixad zxxan
,x`azdy itke dkxaBà`nyBðéàiexwàlà äøBé'dixi' oeyln ¥¤¤¨

meyne ,dllw oeyl `edyúBøétä úà øéMnLoiicr mixaegnd ¤©¦¤©¥
,minybd zeni zligza oli`léèLîeó[shey],íéòøfä úà ©§¦¤©§¨¦

éèLîeúBðìéàä úà ó:`ziixad zx`an .olwlwneøîBì ãeîìz ©§¦¤¨¦¨©§©
dxeil jenq,'LB÷ìî',yewlnl dxei miyiwne,äëøáì 'LB÷ìn' äî ©§©©§¦§¨¨

,dxei oiprl xnel epxaqy enk drxl eyxcl xyt` i` ixdy
lr miievn zexit oi`y onfa minybd zper seqa cxeiy meyn
dkxal `l` eyxtl epl oi`e ,dnc`a mipenh mirxf oi`e zepli`d

,[oldl x`aziy itke].äëøáì 'äøBé' óà©¤¦§¨¨
weqta xn`py 'yewln' ok` m`d :zxxane `ziixad dkiynn

,`ed dkxa oeylBà`nyBðéà`xwpàlà 'LB÷ìî'oeyln ¥©§¤¨
meyne ,dllw oeyl `edy [l`xyi ly ozeiyw xaeyy] 'dywÎln'

ïéàwqä úà äìòîe ,úBðìéàä úà øaLîe ,íézaä úà ìétnLoin] ¤©¦¤©¨¦§©¥¤¨¦¨©£¤¤©©¨¦
.d`eazd z` miwifnd [dax`øîBì ãeîìzel jenqa,'äøBé' ©§©¤

,dxeil yewln miyiwne.äëøáì 'LB÷ìî' óà äëøáì 'äøBi' äî©¤¦§¨¨©©§¦§¨¨
:zl`eye `ziixad zxfeg,ïìðî déôeb 'äøBé'ådxeiy xewnd ixde §¤¥§¨¨

lkep cvike ,yewlnn cnlp dkxal `edyewlny xewndy xnel
jkl xg` xewn yi :`ziixad zvxzn .dxein cnlp dkxal `ed

,dkxal `ed dxeiyáéúëc(bk a l`ei)'äa eçîNå eìéb ïBiö éðáe' ¦§¦§¥¦¦§¦§©
äøBî íLb íëì ãøBiå ,ä÷ãöì äøBnä úà íëì ïúð ék íëéäìà¡Ÿ¥¤¦¨©¨¤¤©¤¦§¨¨©¤¨¤¤¤¤

.'ïBLàøa LB÷ìîegken dwcvl `ed [dxei] 'dxen'y xn`py oeike ©§¨¦
yewln miyiwn dkxa `ed dxeiy xxazdy xg`le ,dkxa `edy

.dkxal `ed s`y dxeil
exn`py yewlne dxei ly mpnf oipra `ziixa d`ian `xnbd

:aezka,ïðaø eðzweqta xn`p(ci `i mixac)mkvx` xhn iYzpe' ¨©¨¨§¨©¦§©©§§¤
:`ziixad zx`an .'WFwlnE dxFi FYrAäøBéepnf,ïåLçøîa §¦¤©§¤§©§¤§¨

.ïñéða LB÷ìîe:`ziixad zxxanïåLçøîa äøBé øîBà äzà ©§§¦¨©¨¥¤§©§¤§¨
Bà ,ïñéða LB÷ìîe`nyBðéàok,øéiàa LB÷ìîe éøLúa äøBé àlà ©§§¦¨¥¤¨¤§¦§¥©§§¦¨

.mybl md miwewfe dcya miywe zeliln zvw yi oiicr xii` cry
:`ziixad zx`anøîBì ãeîìzaezkd epcnln -Bzòa'dxFi ©§©§¦¤

oeygxna `ed mzper zligza xzeia mdl ie`xd onfde ,'WFwlnE©§
zeliln dcya yiy oqipa `ed mzper seqae ,[oldl x`aziy itk]

.miax miywe
zx`an .'yewln' oexg`d mybd `xwp recn zx`an `xnbd

:`xnbdLB÷ìî,ok `xwp dn my lrøîà éãéà øa éàìéäð áø øîà ©§¨©©§¦¨¦©¦¦¨©
,ìàeîL`edy ,'dywÎln' oeyln 'yewln'ìnL øácxaeye §¥¨¨¤¨

ïäéúeéL÷[mtxer iyew],ìàøNé ìLmixfeg cxei epi` m`y ©§¥¤¤¦§¨¥
.daeyzaàðz ìàòîLé éaø éácl`rnyi iax ly eyxcn ziaa - §¥©¦¦§¨¥¨¨

`edy ,'ywÎ`lnn' oeyln 'yewln' ,epyL øácz` milyn ¨¨¤
e d`eazd zginväéM÷a äàeáz àlînmiywd z` `lnn ± §©¥§¨§©¤¨

.d`eaz ixibxbaàðz àúéðúîaoeyln 'yewln' ,epy `ziixaa - §©§¦¨¨¨
`edy ,'ywÎzeliln'úBìéìnä ìò ãøBiL øác[mileaiyd iy`x] ¨¨¤¥©©§¦

ïéMwä ìòåmb dcya mi`vnp f`y xnelk ,[d`eazd ipw] §©©©¦
.miywd mbe zelilnd

exn`py yewlne dxei onfa zetqep zeziixa d`ian `xnbd
:weqtaäøBé ,ïðaø eðzepnf.ïñéða LB÷ìîe ïåLçøîazxxan ¨©¨¨¤§©§¤§¨©§§¦¨

:`ziixadBà ,ïåLçøîa äøBé øîBà äzà`nyLãça àlà Bðéà ©¨¥¤§©§¤§¨¥¤¨§Ÿ¤
.åéìñk:`ziixad zx`anøîBì ãeîìzaezkd epcnln -Bzòa' ¦§¥©§©§¦

,'LB÷ìîe äøBé,yewlnl dxei ywedBzòa 'LB÷ìn' äî`edy ¤©§©©§§¦
,oqipa,Bzòa 'äøBé' óàoeygxn ycega `ed xzeia el ie`xd onfde ©¤§¦

.(äëøa ïîéñ Bðéà íéîLb eãøéå ïñéð àöiL ïåék)¥¨¤¨¨¦¨§¨§§¨¦¥¦¨§¨¨
íéîëçå .øéàî éaø éøác ,ïñéða LB÷ìîe ïåLçøîa äøBé ,Cãéà àéðz©§¨¦¨¤§©§¤§¨©§§¦¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦

.åéìñëa äøBé ,íéøîBà:`xnbd zxxaníéîëç ïàî`pzd `ed in - §¦¤§¦§¥©£¨¦
.eilqka `ed dxeid zcixi onfy xaeqyéñBé éaø ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©¦¥
äðBLàø äòéáø àéä Bæéà ,àéðúc ,àéämybd zcixi onf izn - ¦§©§¨¥¦§¦¨¦¨

,oey`xdäøéëaä`id dnicwnd dpey`x driax ly dpnf - ©§¦¨
ìLaúéðBðéa ,ïåLçøîa äLdipy driax -Ba äòáLa,[oeygxna] ¦§Ÿ¨§©§¤§¨¥¦§¦§¨

äìéôà`id zxge`nd ziyilyd driaxd -éøác ,Ba øNò äòáLa £¦¨§¦§¨¨¨¦§¥
,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaødpey`x driaxäòáLa,oeygxna ©¦¥¦©¦§¨¥§¦§¨

edipyøNò äòáLa,oeygxnaeziyilyìLe íéøNòaäL §¦§¨¨¨§¤§¦§Ÿ¨
.oeygxna,øîBà éñBé éaødpey`x driaxøNò äòáLa,oeygxna ©¦¥¥§¦§¨¨¨

edipyìLe íéøNòaäL,oeygxnaeziyilyïëå .åéìñk Lãç Làøa §¤§¦§Ÿ¨§ŸŸ¤¦§¥§¥
øîBà éñBé éaø äéä,eilqka `id ziyily driaxy ezhiylïéà ¨¨©¦¥¥¥

íéãéçiä[miciqg]ïépòúîminyb ecxi `lykLãç Làø òébiL ãò ©§¦¦¦§©¦©¤©¦©ŸŸ¤
,åéìñk`ed dxeiy exn`y zncewd `ziixad ly minkg ok m`e ¦§¥

ly ziyily driax onfy xaeqd iqei iax zhiya md ,eilqka
.eilqk ycega `ed dxeid

:dkldd wqt z` d`ian `xnbdéñBé éaøk äëìä ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨£¨¨§©¦¥
dipy ,oeygxn f"ia dpey`x driaxy ,dxeid zeriax zcixi ipnfa

.eilqk yceg y`xa ziyilye ,oeygxn b"ka
:`cqg ax ixaca dpey `qxibéðúî øîéîà[cnel]áøc àäì £¥©©§¥§¨§©

àðMéì àäa àcñç`ziixad lr eixac xn` `ly ,[ef oeyla] ¦§¨§¨¦§¨
oldl dpyna mi`pzd zwelgn lr `l` ,lirl d`aedy(.i),

ìLaäòáLa ,øîBà ìàéìîb ïaø ,íéîLbä úà ïéìàBL ïåLçøîa äL ¦§Ÿ¨§©§¤§¨£¦¤©§¨¦©¨©§¦¥¥§¦§¨
.Bajk lreìàéìîb ïaøk äëìä ,àcñç áø øîàle`yl miligzny ¨©©¦§¨£¨¨§©¨©§¦¥

.oeygxn 'fa wx minybd lr
:`xnbd zl`eyàéðúc àä àìæà ïàîkepyy dn jled in zrck - §©¨§¨¨§©§¨

,`ziixaa minkgäòáL eãøiL íéîLb ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥§¨¦¤¨§¦§¨
øçà äæ íéîéäæminrtl ,wqtd ila mitevxäòéáø ïäa äðBî äzà ¨¦¤©©¤©¨¤¨¤§¦¨

,úéLéìLe äiðLe äðBLàøel` mini dray eligziy okzi xnelk ¦¨§¦¨§¦¦
eligziy okzi oke ,dipya eniizqie dpey`x driax ly dpnfa
lirl exkfedy zercd oian in zrck .ziyilya eniizqie dipya
:`xnbd zvxzn .l`ilnb oa oerny oax xaeq dxeid zeriax onfa

ïàîk,in zrck -kzrc,éñBé éaødriax oiay yxtdd ezrcly §©§©¦¥
.mini dray `ed ziyilyl dipy oiae dipyl dpey`x

:dkldd wqt z` d`iane zxfeg `xnbdäëìä ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨£¨¨
éñBé éaøk. §©¦¥

:`xnbd zl`ey .zeriaxd ipnf exn`p dn oiprl zx`an `xnbd
àîìLaonfäðBLàø äòéáømiligzn ea onfd oiprl xn`pììBàL ¦§¨¨§¦¨¦¨¦§

driax onf oke ,minybd z`úéLéìLmiligzn ea onfd oiprl §¦¦
úBpòúäìoldl epipyy enke ,minyb ecxi `l xy`k(.i)mle` , §¦§©

d driaxd onf zriawéàîì äiðL.dxn`p dn oiprl -éaø øîà §¦¨§©¨©©¦
ì ,àøéæoiprïðúc .íéøãð(:aq mixcp), ¥¨§§¨¦¦§©
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izni`n` cenr e sc ± oey`x wxtziprz
êúåîë åéäé.ceake xyerle ,dxeza Ðäøåé"yewlne dxei ezra mkvx` xhn izzpe" Ð

.(`i mixac)äøåédxei `xwp dnl :onwlck ,oeygxna zcxeid dpey`x driax ÐÐ

.ziaa minyb ethi `ly ,hih ly giha odizebb gihdl odl dxenyïäéúåøéô ñéðëäìå
.eiykr cr oyaiil zecya egipdy Ðïäéëøö ìëzenil mikixvd mixac x`y Ð

.minybdúçðá ãøåéùdxei :rnyn ikde ÐÐ

zldw) aizkc ,zgpa eicinlzl dxeny mc`k

oeyl :inp i` ."mirnyp zgpa minkg ixac" :(h

.o`kle o`kl dhep epi`e xyeia jledd ,dxei ug

,srfa cxei epi`e ,ux`l oiekzny :xg` oeyl

.ixtqaäåø äéîìúinlz dexn dz`yk Ð

.l`xyi ux` ly dyixgäéãåãâì àåä úçðÐ

yixc dinwle .`xwnd hyt epiid .mc` ipa

:opiqxb ikd .ea zewqet zeqiib elit`yåðéà åà
øæä úà óèåùù àìàíéò`zyd crc ,xnelk Ð

oeyl dxei `l` epi` e` ,dkxal dxei opixn`

(hi zeny) "dxii dxi" enk dllwxaeyy Ð

:`xw rnyn ikde ,dxeid ug oeyl e` ,lkd

m`e ,'ebe "izevn l` ernyz reny m` dide"

e`l`zln .drxl dxei mkvx` xhn izzpe Ð

i`d ik ipznl `ziixac `gxe`e ,`ed `nlra

.`peebïäéúåøéô øéùîoebk ,oli`a ocery Ð

opiqxb `le .mip`z iteq e` ,mipenx e` mibexz`

zepxbd z` shey.`kil oeygxna zepxbc Ð

äëøáì ùå÷ìî äîeyxecl xyt` i`y Ð

miievn mpi`y ,zexit xiydle zepxb xayl

`l` eyxecl leki dz` i`e .wxtd eze`a

`lnne ,oiywd lre zelilnd lr cxeiy ,daehl

yewln `nlc :xn` xcd .diywa d`eazd z`

:xnelk ,dywe lny :rnyn ikde ,`ed dllw

,oxayne olitny ,zepli`de mizad z` ln

.d`eazl dyweíéà÷ñ äìòîù`xwc dkxae Ð

.mebnib .zexrne oigiy zexea min ielinl

íéúáä úà ìéôîùlny ,onwlck ernyne Ð

dywd xac lny :inp i` .l`xyi ly ozeiywÐ

zlwz ea oi` ,xnelk .mizad z` xayne jzeg

.el xyt` i`y itl ,zexit zxyde zepxbéà÷ñ
(gk mixac) "lvlvd" mbxznck ,dax` oin Ð

ywl dpde" enk ,dax` oeyl yewlne .d`wq Ð

.(f qenr) "jlnd ifb xg`ä÷ãöì äøåîä úàÐ

:opiqxb ikd .daehl dxei :`nl`àìà åðéà åà
øééàá ùå÷ìîå éøùúá äøåéoicr yiy Ð

.oiywe zelilnåúòá øîåì ãåîìúdxei Ð

,onfde zrd `id jky ,oqipa yewlne oeygxna

dpey`x driax onfc onwlck .`ed dtie

epi` e` :eda aezkc mixtq zi` .`ed oeygxna

ezra yewln dn ,yewlne dxei "ezra" xnel cenlz ,onwl xi`n iaxc dilr ibiltc opaxke ,`ed eilqka dxei onfc eilqka `l`zelilnd lr cxeiy edf yewlnc ,ezra dxei s` Ð

.zelilne oiyw ea yiy oqip edfe ,oiywd lreìàøùé ìù ïúåéù÷ ìîù øáã.zewcv oiyere oiprzne ,daeyza l`xyi oixfeg cxei epi`yky Ðúåìéìîllen mc`y zeleaiy iy`x Ð

."jcia zeliln zthwe" (bk mixac) aizkck ,eciaïéù÷å.dpw Ðäéù÷á äàåáú àìîîù.dnilyne Ðäòéáø éä` Ð.driax onf dfiäøéëá`zkld i`nl yxtn onwle .dpey`x Ð

.minyb ipnf dyly ea yi dxei .edpipäìéôà.(h zeny) "dpd zelit` ik" enk ,dpexg` Ðøîåà äãåäé éáømixyra dlit`e ,xyr draya zipepiae ,oeygxna iriaya dxika Ð

.edl ixw "dxei" `zlz ipd edleke .dylye'åë ïéðòúî íéãéçéä ïéà`ed ycg y`xa ziyily onfe li`ede ,zeprzdl ziyily :jenqa opixn`c Ð.zeprzdl micigil oi` Ðíéãéçé
minyb ecxi `le oeygxna xyr dray ribd :(`,i) onwl oizipzna opixn` ikde ,miciqg Ðoizipzn mzqc ,xi`n iaxl dlit` driax onf jli`e o`kny ,zeprzdl micigid eligzd Ð

eilqk ycg y`x cr oiprzn oi`c iqei 'x xn` inp ikde .xi`n iax.eilqka dxei ixn`c minkgk epiide ,dlit` driax epiidc Ðéñåé éáøë äëìä àãñç áø øîà`dl ipz xnin`e Ð

.oeygxna dray cr l`ey epi`c ,l`ilnb oaxk dkld `cqg ax xn`cøçà äæá íéîé äòáùäædf xg` df mini dray ecxie ,iriay mei cr ewqte ,eiykr minyb ecxiy Ðdz` Ð

.ziyilye dipye dpey`x oda dpenéñåé éáøëdylye mixyra dipye ,xyr draya dpey`xc .ziyilye dipy e` ,dipye dpey`x driax oia eed ikd iqei 'xc `ail`c Ðepiidc Ð

miyly cr dylye mixyrne ,driax ini mipy mr mini draydipye dylya dpey`x xn`c xi`n iaxlc ,ikd ied `l i`pz edleklc .dpexg` driax mei `la mini dray Ð

drayaikdc iaxl d`xp :xzei yi ziyilyl dipy oia la` ,mini dxyr dipyl dpey`x oia dcedi 'xle .mini dxyr yi ziyilyl dipy oia ,mini drax` `l` efl ef oia `kil Ð

.(`,i) onwlck le`yl oiligzn f`e ,oeygxna draya dxika xn`c dcedi iaxk dkld `cqg ax xn` :opiqxbìåàùì äðåùàø."xhne lh oze" jli`e o`kn Ðúåðòúäì úéùéìùÐ

zg` mrt elit` ziyily driax onf cr minyb ecxi `l m`y.ipye iyinge ipy micigid oiprzn Ð
øãåðä
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ùå÷ìî`l i`n` oeir jixv - 'eke zepli`d xayne mizad litny `l` epi` e` dkxal

.lirlck zexitd z` xiyne zepxbd xayne xn`wíéîùâmini dray ecxiy

:mini dray ewqt `lc oeik - dipye dpey`x driax oda dpen dz` ewqt `le df xg` df¥¨

dryz ,xyr dpeny ,xyr dray :mini dray `l` dylye mixyrl xyr dray oia oi`c

,mipye mixyr ,cg`e mixyr ,mixyr ,xyr

ixdy ,ziyilye opiqxb `l la` ,dylye mixyr

mini dray ecxie dylye mixyra ligzi m`

`ki`c ziyily driax `vnz `l izk` mitevx

ycg y`x cr dylye mixyrn mini dpeny

ecxiy minyb :oiqxeb `"peaxp* iyp`e .eilqk

driax mda dpen dz` df xg` df mini dray

rvn`a eligzd minybd ?cvik .ziyilye dipy

cr ecxi ok m` ,mitevx mini dray ecxie meid

.zrl zrn ycg y`x ly mei ivg
ilf`c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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.íéða éøä ,íéðáa íà .øLBò éøä ,øLBòa íà .äøBz¨¦§¤£¥¤¦§¨¦£¥¨¦

éòî éàöàö eäiL ïBöø éäé ,àlà."EúBîk E ¤¨§¦¨¤§¤¡¨¥¥¤§§
,ïäéúBbb çéhäì úBiøaä úà äøBnL äøBé" :ïðaø eðz̈©¨©¤¤¤¤©§¦§©¦©©¥¤
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:øîàpL ,íBäz ãò ä÷Lîe õøàä úà äåønL :øçà©¥¤©§¤¤¨¨¤©§¤©§¤¤¡©
dçîö ;äpââîz íéáéáøa ;äãeãb úçð ;äeø äéîìz'§¨¤¨©¥©¥§¤¨¦§¦¦§Ÿ§¤¨¦§¨
ãøBé Bðéàå ,úçða ãøBiL äøBé :øçà øác .'Cøáz§¨¥¨¨©¥¤¤¥§©©§¥¥
,úBøétä úà øéMnL àlà äøBé Bðéà Bà .óòæa§©©¥¤¤¨¤©¦¤©¥

éèLîeéèLîe ,íéòøfä úà óóà ,äëøáì LB÷ìn äî .'LB÷ìî' :øîBì ãeîìz ?úBðìéàä úà ó ©§¦¤©§¨¦©§¦¤¨¦¨©§©©§©©§¦§¨¨©
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êúåîë åéäé.ceake xyerle ,dxeza Ðäøåé"yewlne dxei ezra mkvx` xhn izzpe" Ð

.(`i mixac)äøåédxei `xwp dnl :onwlck ,oeygxna zcxeid dpey`x driax ÐÐ

.ziaa minyb ethi `ly ,hih ly giha odizebb gihdl odl dxenyïäéúåøéô ñéðëäìå
.eiykr cr oyaiil zecya egipdy Ðïäéëøö ìëzenil mikixvd mixac x`y Ð

.minybdúçðá ãøåéùdxei :rnyn ikde ÐÐ

zldw) aizkc ,zgpa eicinlzl dxeny mc`k

oeyl :inp i` ."mirnyp zgpa minkg ixac" :(h

.o`kle o`kl dhep epi`e xyeia jledd ,dxei ug

,srfa cxei epi`e ,ux`l oiekzny :xg` oeyl

.ixtqaäåø äéîìúinlz dexn dz`yk Ð

.l`xyi ux` ly dyixgäéãåãâì àåä úçðÐ

yixc dinwle .`xwnd hyt epiid .mc` ipa

:opiqxb ikd .ea zewqet zeqiib elit`yåðéà åà
øæä úà óèåùù àìàíéò`zyd crc ,xnelk Ð

oeyl dxei `l` epi` e` ,dkxal dxei opixn`

(hi zeny) "dxii dxi" enk dllwxaeyy Ð

:`xw rnyn ikde ,dxeid ug oeyl e` ,lkd

m`e ,'ebe "izevn l` ernyz reny m` dide"

e`l`zln .drxl dxei mkvx` xhn izzpe Ð

i`d ik ipznl `ziixac `gxe`e ,`ed `nlra

.`peebïäéúåøéô øéùîoebk ,oli`a ocery Ð

opiqxb `le .mip`z iteq e` ,mipenx e` mibexz`

zepxbd z` shey.`kil oeygxna zepxbc Ð

äëøáì ùå÷ìî äîeyxecl xyt` i`y Ð

miievn mpi`y ,zexit xiydle zepxb xayl

`l` eyxecl leki dz` i`e .wxtd eze`a

`lnne ,oiywd lre zelilnd lr cxeiy ,daehl

yewln `nlc :xn` xcd .diywa d`eazd z`

:xnelk ,dywe lny :rnyn ikde ,`ed dllw

,oxayne olitny ,zepli`de mizad z` ln

.d`eazl dyweíéà÷ñ äìòîù`xwc dkxae Ð

.mebnib .zexrne oigiy zexea min ielinl

íéúáä úà ìéôîùlny ,onwlck ernyne Ð

dywd xac lny :inp i` .l`xyi ly ozeiywÐ

zlwz ea oi` ,xnelk .mizad z` xayne jzeg

.el xyt` i`y itl ,zexit zxyde zepxbéà÷ñ
(gk mixac) "lvlvd" mbxznck ,dax` oin Ð

ywl dpde" enk ,dax` oeyl yewlne .d`wq Ð

.(f qenr) "jlnd ifb xg`ä÷ãöì äøåîä úàÐ

:opiqxb ikd .daehl dxei :`nl`àìà åðéà åà
øééàá ùå÷ìîå éøùúá äøåéoicr yiy Ð

.oiywe zelilnåúòá øîåì ãåîìúdxei Ð

,onfde zrd `id jky ,oqipa yewlne oeygxna

dpey`x driax onfc onwlck .`ed dtie

epi` e` :eda aezkc mixtq zi` .`ed oeygxna

ezra yewln dn ,yewlne dxei "ezra" xnel cenlz ,onwl xi`n iaxc dilr ibiltc opaxke ,`ed eilqka dxei onfc eilqka `l`zelilnd lr cxeiy edf yewlnc ,ezra dxei s` Ð

.zelilne oiyw ea yiy oqip edfe ,oiywd lreìàøùé ìù ïúåéù÷ ìîù øáã.zewcv oiyere oiprzne ,daeyza l`xyi oixfeg cxei epi`yky Ðúåìéìîllen mc`y zeleaiy iy`x Ð

."jcia zeliln zthwe" (bk mixac) aizkck ,eciaïéù÷å.dpw Ðäéù÷á äàåáú àìîîù.dnilyne Ðäòéáø éä` Ð.driax onf dfiäøéëá`zkld i`nl yxtn onwle .dpey`x Ð
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minyb ecxi `le oeygxna xyr dray ribd :(`,i) onwl oizipzna opixn` ikde ,miciqg Ðoizipzn mzqc ,xi`n iaxl dlit` driax onf jli`e o`kny ,zeprzdl micigid eligzd Ð

eilqk ycg y`x cr oiprzn oi`c iqei 'x xn` inp ikde .xi`n iax.eilqka dxei ixn`c minkgk epiide ,dlit` driax epiidc Ðéñåé éáøë äëìä àãñç áø øîà`dl ipz xnin`e Ð

.oeygxna dray cr l`ey epi`c ,l`ilnb oaxk dkld `cqg ax xn`cøçà äæá íéîé äòáùäædf xg` df mini dray ecxie ,iriay mei cr ewqte ,eiykr minyb ecxiy Ðdz` Ð

.ziyilye dipye dpey`x oda dpenéñåé éáøëdylye mixyra dipye ,xyr draya dpey`xc .ziyilye dipy e` ,dipye dpey`x driax oia eed ikd iqei 'xc `ail`c Ðepiidc Ð

miyly cr dylye mixyrne ,driax ini mipy mr mini draydipye dylya dpey`x xn`c xi`n iaxlc ,ikd ied `l i`pz edleklc .dpexg` driax mei `la mini dray Ð

drayaikdc iaxl d`xp :xzei yi ziyilyl dipy oia la` ,mini dxyr dipyl dpey`x oia dcedi 'xle .mini dxyr yi ziyilyl dipy oia ,mini drax` `l` efl ef oia `kil Ð

.(`,i) onwlck le`yl oiligzn f`e ,oeygxna draya dxika xn`c dcedi iaxk dkld `cqg ax xn` :opiqxbìåàùì äðåùàø."xhne lh oze" jli`e o`kn Ðúåðòúäì úéùéìùÐ

zg` mrt elit` ziyily driax onf cr minyb ecxi `l m`y.ipye iyinge ipy micigid oiprzn Ð
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íéîùâä ãò øãåðä.minybd cr df xacn dpd` m` mpew :xn`c Ðäòéáø ãøúù ãò
äéðùcxzy cr ,dpey`xl minyb oixew oi`e ,mc` ipa oeyl xg` oikled mixcpa Ð

minybd cr :xg` oeyl .minybd iptn zeqe`ne mikxcd zelwlewn jli`e o`kny .dipy

.dipy driax epiidc ,ixz rnyníãà ìë.mixiyrd elit` Ðèøô"jixg` x`tz `l" Ð

(ck mixac).epnn ezx`tz lehz `l Ðåëìéùî
úåùåîðäey`iizp jli`e o`knc ,dcya Ð

hwl x`yp m` oirceiy itl ,miiprd x`y

d`te dgky.melhp zeyenp Ðúåùåîðoeyl Ð

.yynnåàáéå íøëá íééðò åëìéùî:xnelk Ð

igqn `zyde ,dipy mrt e`ae exfge ehwly

.miipr ediizrcäéðù äòéáø ãøúùîcrc Ð

.lkd ehwl `zry `iddàøâéúà éìæàãÐ

"jlta wifgn" .ith ipiirne ,zgpa oikled

.`xbiz` :`nbxzn (b a l`eny)øúá éèå÷ì
éèå÷ìjli`e o`kny ,eixg` epa jilen ipr Ð

:opiqxb ikd .hewlln miipr x`y oiwqetáø
úåùøä éìéáùì øîà àôôyiy ,xnelk Ð

oliay xvwl mikxc ixaerl oic zian zeyx

.zecya jliläéðù äòéáø ãøúù ãòo`kny Ð

.lbxd zyic dl dywe ,d`eazd dlcb jli`e

dpzdy mi`pza "daexn" wxta xn xn`c

.'eke zeyxd iliaya oikldn :ryediù÷å ïáúá
úéòéáù ìùyic ,ziriaya elcby migitq Ð

dlcby d`eaz e` .ziriay xeqi` oda

.dqpkpy xg`l ziriayaäãùä ïî äéçì äìë
,"dlk eyr" (gi ziy`xa) enk ,xkf oeyl Ð

.lke`d dlk :xnelkêúîäáì äìëenk Ð

,(hp mildz) "enipi`e dlk dniga dlk"

oaz oi` jli`e o`kn dipy driax dcxiyne

.laf oze` oiyer minybdy ,zecya ywe

äãéìåäå.cileny mc`k Ðäòéáøá íéîùâ
äðåùàørwxwd qnipy jk lk oi`a m` ÐÐ

.zeprzdl jixv oi`e od oitiúéáç éô äá óåâì
jk lk gegiz dyrpy cr mind on zzeyy Ð

.min ztqez `la ziag ztebn zeyrl lekiy

øöòå íåùî íäá ïéàxvre" ly dllw ef oi` Ð

."minyd z`øöòå íãå÷z`ixw onf mcew Ð

it lr s` ,"minyd z` xvre" dia aizkc ,rny

minyb aex didi `ly.øöòå íãå÷ åãøé ìáà
øöòå íåùî ïäá ùé àøôöãecxi `le li`ed Ð

.mlerl oiti oi`e ,meiaàùùî åäá úéìoi`e Ð

.zkxazn ozpyø÷á ïðòë íëãñçåea oi`y Ð

.ynnéáá çúôéîá àøèéî,xwaa oicxei m` Ð

migztd oigzetykxkeny xngd ltwi Ð

dpydy iptn ,oyil qpkil ewy z` d`eaz

xkzyi `le mlera raey didie ,zkxazn

.od oiti :`nl` .ez`eaz zxiknaàáéòá øéè÷ã
`le ,miar mippra miny exywzp m` Ð

miyelw.xvre meyn mda oi` Ðàððòá øéè÷ã
arn dyelw `idy Ð.ynn ea oi` Ðàáè

àúùìzahc dpyl yi daeh ,xnelk .dixy` Ð

`zlnx`.ux`d z` riaxdl da oicxei minyb oi`y Ðéöéáøú éøééá àìã éøîàã àëéàmicinlzd oiklede ,od oiti mikxcdy iptn ,zexea opi` dxez oda oiviaxny zenewn oze` Ð

iviaxz ixiia `l :xg` oeyl .dxez cenll mewnl mewnn.oipiyxk oebk ,min aex lr oilicb opi`y ,zepb Ðàðôãåù ìé÷ù àì.d`eaza waczne fg`p oetcyd oi` ÐàúìååðîÐ

.minybd iptn hiha mileepn mikxcdyàø÷éòî àøèéî àúàã àäzaha s` ecxie ,oeygxna opnfa minybd ecxiy Ð.oeygxn ly minyba mlerl ic xaky ,od mirx Ðàúà àìã
àø÷éòî àøèéî`xwirn `xhin `z`c `d :xg` oeyl .`zleepn zahc ,`zyl `ah Ð.`zleepnc ,`ah Ðøöòå íåùî íäá ïéàoixken minyb odl ecxiy dpicn zvw ly oze`c Ð

.mixg`läìì÷ì ïäéúù áø øîà äãåäé áø øîàå.mz`eaz z` elwlw minyb aexy iptn ,ecxi `ly oze`e ecxiy oze` Ðàáåè àøèéî àëéàã àä.dllwl odizy ,i`cn xzei Ð

äéì éòáîãë.dpicn zvwl wtqz dpicn zvwy ,"xvre" meyn mda oi` Ðøèî íå÷î àäú øèîú.i`cn xzei xnelk Ðíéîùâä ìò ïéëøáî éúîéàîzekxa) "d`exd" wxta Ð

`d :dl opipyne ,opax dl oewzc dkxa jd opikxt (`,hp) mzde ,"aihnde aehd" xne` minybd lr :opixn` (`,cp`de ,`fgin `fgc Ð.rnyn rnyc Ðäìë úàø÷ì ïúçecxiy Ð

.ecbpk glwn dfe glwn wey ,min oiglwn oiweeydy :xg` oeyl .ixen itn ,dcbpk zhleae zxg` d`vei zltep dthdyky ,jk lkúåàãåää áåø`xew dz` ze`cedd aex :xnelk Ð

.ze`cedd lk rnync ,ze`cedd l` mlerd jln epidel` 'd dz` jexa :mzeg jk `l` .lka `le ,ze`cedd aexa dz` jexa :rnyn ikde .ze`cedd lk `le ,`ed jexa yecwdl
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éìæàãwifgn" `nebxzc xn`e .mdilr miprype zelwna mikledy :yexit - `xbiz`

.`xbiz`a iid :a`ei iab aizkc "jlta

éìéáùá.minxkde zecyd jxc ieyry jxca :yexit - zeyxdãòdipy driax cxzy

.edl iwfn jli`e o`kn -

ãòziriay ly ywae oaza oitxeye oipdp izn

dil `xiaqe .'eke zipiny dpya :yexit -

`aiwr 'xle .mixzen mirxf igitq xn`c o`nk

rxfp `l od"c `xwn ,mixeq` mirxf igitq xn`c

mewn" wxt migqt zkqna yxtnck "seq`p `le

jzndale dl iwenc xnel jixv - (a,`p) "ebdpy

d`eaz `wec e`le ,zepli` igitqa 'ebe digle

oebk `l` ,xn`w,zepli` epiidc mxkd z`eaz

.mixeq` - mirxf igitq la`

àì:xnelk - `zxe`c xvre mcew `l` oxn`

ly rny z`ixw mcew minyb ecxiy

meyn mda yi - zixgy ly mcew la` .ziaxr

.wgvi ax xa l`eny ax xn`ck ,"xvre"

àëéàzepbd oi`y - iviaxz ixiia `l ixn`c

.mirxfn miwix
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ãøzL ãò ,'íéîLb eãøiMî' ,'íéîLbä ãò' øãBpä"©¥©©§¨¦¦¤¥§§¨¦©¤¥¥
:ïðúc .íéúéæì :øîà ãéáæ áø ."äiðL äòéáø§¦¨§¦¨©§¦¨©§¥¦¦§©
?äàôáe ,äçëLa ,è÷ìa ïéøzeî íãà ìk éúîéàî"¥¥¨©¨¨¨¨¦§¤¤§¦§¨§¥¨
íéiðò eëìiMî ?úBììBòáe èøôa .úBLBîpä eëìiMî¦¤¥§©¨§¤¤§¥¦¤¥§£¦¦
éàî ."äiðL äòéáø ãøzMî ?íéúéæa .eàBáéå íøka©¤¤§¨§¥¦¦¤¥¥§¦¨§¦¨©
.àøâézà éìæàc éáñ :ïðçBé éaø øîà ?"úBLBîð"¨£©©¦¨¨¨¥§¨§¦©¦§¨
:øîà àtt áø .éèB÷ì øúa éèB÷ì :øîà Lé÷ì Léø¥¨¦£©¨¥¨©¨¥©©¨£©
ìk ïéëläî" :øî øîàc ,úeLøä éìéáLa Cläì éãk§¥§©¥¦§¦¥¨§§¨©¨§©§¦¨
áø ."äiðL äòéáø ãøzL ãò úeLøä éìéáLa íãà̈¨¦§¦¥¨§©¤¥¥§¦¨§¦¨©
:ïðúc ,úéòéáL úBøét øòáì :øîà ÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨¨©§©¥¥§¦¦¦§©
?úéòéáL ìL L÷áe ïáúa ïéôøBNå ïéðäð éúî ãò"©¨©¤¡¦§§¦§¤¤§©¤§¦¦
:áéúëc ?àîòè éàî ."äiðL äòéáø ãøzL ãò©¤¥¥§¦¨§¦¨©©£¨¦§¦
äìk .úéaa Ezîäáì ìëàä ,äãOa úìëBà äiçL ïîæ ìk ."Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå"§¦§¤§¤§©©¨£¤§©§¤¨§©¤©¨¤¤©¨¤©£¥¦§¤§§©©¦¨¨

ì éàî :eäaà éaø øîà .úéaä ïî Ezîäáì älk ,äãOä ïî äiçìòáBøL øác ?äòéáø ïBL ©©¨¦©¨¤©¥¦§¤§§¦©©¦£©©¦©¨©§§¦¨¨¨¤¥©
øLàk ék" :øîàpL ,àeä àòøàc dìòa àøèéî :äãeäé áø øîàc .äãeäé áøãk ,ò÷øwä úà©©§©¦§©§¨©£©©§¨¦§¨©§¨§©§¨¤¤¡©¦©£¤
."dçéîöäå dãéìBäå ,õøàä úà äåøä íà ék ,áeLé àì änLå ,íéîMä ïî âìMäå íLbä ãøé¥¥©¤¤§©¤¤¦©¨©¦§¨¨Ÿ¨¦¦¦§¨¤¨¨¤§¦¨§¦§¦¨
.úéáç ét da óBâì éãk äiðL .çôè ò÷ø÷a ãøzL éãk äðBLàø äòéáø :eäaà éaø øîàå§¨©©¦©¨§¦¨¦¨§¥¤¥¥§©§©¤©§¦¨§¥¨¨¦¨¦
áø øîàå ."øöòå" íeMî ïäa ïéà úéáç ét ïäa óBâì éãk eãøiL íéîLb :àcñç áø øîà̈©©¦§¨§¨¦¤¨§§¥¨¨¤¦¨¦¥¨¤¦§¨©§¨©©
íãB÷ àlà ïøîà àì :ééaà øîà ."øöòå" íeMî ïäa ïéà "øöòå" íãB÷ eãøiL íéîLb :àcñç¦§¨§¨¦¤¨§¤§¨©¥¨¤¦§¨©£©©©¥¨£¨¨¤¨¤
øa äãeäé áø øîàc ."øöòå" íeMî ïäa Lé àøôöc "øöòå" íãB÷ ìáà ,àúøBàc "øöòå"§¨©§§¨£¨¤§¨©§©§¨¥¨¤¦§¨©©£©©§¨©
,El äNòà äî ?íéøôà ,El äNòà äî" :áéúëc ,àLLî eäa úéì àøôöc éððò éðä :÷çöé¦§¨¨¥£¨¥§©§¨¥§§¨¨¦§¦¨¤¡¤§¤§©¦¨¤¡¤§
éáa çzôîa" :éLðéà éøîà àäå :ééaàì àtt áø déì øîà ."'åâå ,ø÷a ïðòk íëcñçå ?äãeäé§¨§©§§¤©£©Ÿ¤£©¥©©¨§©©¥§¨¨§¦¡¨¥§¦§©¨¥

éL÷ àì !"éðâe CwN CBî ,àønç øa ,àøèéîøîà .éððòa øéè÷c àä ;àáéòa øéè÷c àä .à ¦§¨©©¨¨©¨§¥¨©§¨¨¦§¦§¦¨¨¦§¦©£¨¥£©
ì àáè :äãeäé áø:éøîàc àkéàå .éöéaøz éøééa àìc :éøîàc àkéà .àzìîøà úáèc àzL ©§¨¨¨§©¨§¥¥©§©§¨¦¨§¨§¦§¨©§¦©§¦¥§¦¨§¨§¦

ì àáè :àcñç áø øîàäå ?éðéà .àðôãeL ìé÷L àìcàä .àéL÷ àì !àzìåeðî úáèc àzL §¨¨¥§¨¨¦¦§¨£©©¦§¨¨¨§©¨§¥¥§©©§¨¨©§¨¨
ìò eãøiL íéîLb :àcñç áø øîàå .àøwéòî àøèéî àúà àìc àä ;àøwéòî àøèéî àúàc©£¨¦§¨¥¦¨¨¨§¨£¨¦§¨¥¦¨¨§¨©©¦§¨§¨¦¤¨§©
éëðà íâå" :áéúëäå ?éðéà ."øöòå" íeMî ïäa ïéà eãøé àì äðéãî úö÷î ìòå äðéãî úö÷î¦§¨§¦¨§©¦§¨§¦¨Ÿ¨§¥¨¤¦§¨©¦¦§¨§¦§©¨Ÿ¦
úçà øéò ìòå ,úçà øéò ìò ézøèîäå ,øéöwì íéLãç äùìL ãBòa íLbä úà íkî ézòðî̈©§¦¦¤¤©¤¤§§Ÿ¨¢¨¦©¨¦§¦§©§¦©¦¤¨§©¦©©
.àéL÷ àì !äìì÷ì ïäézL :áø øîà äãeäé áø øîàå ."'åâå ,øènz úçà ä÷ìç ,øéèîà àìŸ©§¦¤§¨©©¦¨¥§¨©©§¨¨©©§¥¤¦§¨¨¨©§¨
àäz ,"øènz" :áéúëc ,éîð à÷éc :éLà áø øîà .déì éòaîãk àúàc àä ;àáeè àúàc àä̈©£¨¨¨©£¨¦§¦¨¥¥£©©©¦©§¨©¦¦§¦¦¨¥§¥
úàø÷ì ïúç àöiMî ?íéîLbä ìò ïéëøáî éúîéàî :eäaà éaø øîà .dpéî òîL .øèî íB÷î§¨¨§©¦¨¨©©¦©¨¥¥¨©§¨§¦©©§¨¦¦¤¥¥¨¨¦§©
ätèå ätè ìk ìò ,eðéäìà 'ä ,Cì eðçðà íéãBî" :áø øîà äãeäé áø øîà ?Cøáî éàî .älk©¨©§¨¥¨©©§¨¨©©¦£©§¨¡Ÿ¥©¨¦¨§¦¨

ìe ,íik äøéL àìî eðéô eléà" :éëä da íéiñî ïðçBé éaøå ."eðì zãøBäLïBîäk äpø eððBL ¤©§¨¨§©¦¨¨§©¥¨¨¦¦¦¨¥¦¨©¨§¥¦¨©£
éîçø eðeáæòé ìà" :ãò ,"'åë ,åélbáBø" ."úBàãBää áBø Ceøa .eðeáæò àìå ,eðéäìà 'ä ,E ©¨©©©©§©£¤¡Ÿ¥§Ÿ£¨¨©¨

Ckìä :àtt áø øîà ."úBàãBää ìà" :àîéà :àáø øîà ?"úBàãBää ìk" àìå "úBàãBää©¨§Ÿ¨©¨£©¨¨¥¨¥©¨£©©©¨¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc ziprz(iying meil)

øãBpäipelt xacn dpd` m` mpew xne`e,íéîLbä ãòe`(åãøéùî) ©¥©©§¨¦
,íéîLb [eäéL ãò]xeq`,äiðL äòéáø ãøzL ãòmixcp oipray oeik ©¤§§¨¦©¤¥¥§¦¨§¦¨

driaxl mi`xew mc` ipa oi`e ,mc` ipa oeyl xg` mikled
zelwlewn mikxcd f`y ,dipy driaxl `l` ,minyb dpey`x

.minybd iptn zeqe`ne
,øîà ãéáæ áøzkxvp dipy driax ly dpnf zriawìonfd oipr ©§¦¨©§

hwll mc` lkl xzen eayíéúéæ.dcya egkypyïðúcg"t d`t) ¥¦¦§©
(`"n,ìk éúîéàîd ipaè÷ìa ïéøzeî íãàrwxwl eltpy milay] ¥¥¨©¨¨¨¨¦§¤¤

,[dxivwd zryaäçëLa[dcya egkypy mixner]äàôáedn] §¦§¨§¥¨
megwl `le dcya exzep m` ,[miiprl edcy seqa xi`ydl aiigy

.miiprdúBLeîpä eëìiMîjli`e o`kny ,ehwlie dcya ¦¤¥§©§
cer xzep `ly md migehae ,xzepdn miiprd x`y miy`iizn

mc`d ipa lk mixzen izni`n .[oldl x`aziy itke] melkèøôa§¤¤
[dxiva zrya mixyepd miapr ixbxb]úBììBòáezeleky`] §§

,[shpe szk mda oi`y miapreàBáéå íøka íéiðò eëìiMîxg`l - ¦¤¥§£¦¦©¤¤§¨
cer xzep `ly miiprd x`y migehae ,ehwle minrt izy e`ay

mc`d ipa lk mixzen izni`n .melkíéúéæa,dcya egkypy §¥¦
,äiðL äòéáø ãøzMîlk xak ehwlpy miiprd migeha ef dryny ¦¤¥¥§¦¨§¦¨

onf z` `pzd dpy ef dkld oiprle .mdn miy`iizne ,mizifd
.dipyd driaxd
:`xnbd zxxan,'úBLeîð' éàîxg`ly dpyna exn` mzece` ©§

s` xzene ,xzepd on miiprd x`y ey`iizp dcya ekldy
.ezgwl mixiyrlàøâézà éìæàc éáñ ,ïðçBé éaø øîàmiipr mipwf - ¨©©¦¨¨¨¥§¨§¦©¦§¨

zleaiy lk mi`ex jk jezne ,zgpa mzpryn lr mikledd
.dze` milhepe zleaiyeéèB÷ì øúa éèB÷ì ,øîà Lé÷ì Léø- ¥¨¦¨©¨¥¨©¨¥

z` hewll eixg` epa z` jilend ipr oebk ,dhiwl xg` dhiwl
.xzepd

,øîà àtt áødpyp dipy driax ly dpnféãkizn cr cnll ©¨¨¨©§¥
mikxc ixaerl xzenúeLøä éìéáLa Cläìzecyay miliay - §©¥¦§¦¥¨§

ick mkeza xearl mikxc ixaerl oic zian zeyx yiy zeihxt
.mkxc xvwløî øîàc(.`t w"a),úeLøä éìéáLa íãà ìk ïéëläî §¨©©§©§¦¨¨¨¦§¦¥¨§

,äiðL äòéáø ãøzL ãò,zecya d`eazd dlcb jli`e df onfny ©¤¥¥§¦¨§¦¨
.dze` dwifn mikxc ixaer ly lbxd zqixce

,øîà ÷çöé øa ïîçð áøoiprl dpin `wtp dipy driax ly dpnf ©©§¨©¦§¨¨©
aeigd onfúéòéáL úBøét øòáìelcby migitq e` d`eaz - §©¥¥§¦¦

.ziriayd dpya mdil`nïðúc(f"n h"t ziriay),ïéðäð éúî ãò ¦§©©¨©¤¡¦
ïéôøBNå[y`d z` miwiqn]ãøzL ãò ,úéòéáL ìL L÷áe ïáúa §§¦§¤¤§©¤§¦¦©¤¥¥

äiðL äòéáømxi`ydl xeq` jli`e o`kny ,zipinyd dpyd ly §¦¨§¦¨
:`xnbd zl`ey .mlerd on mxral jixveàîòè éàîrecn - ©©£¨

:`xnbd zvxzn .mxral jixv dipy driax zcxeiy xg`láéúëc¦§¦
(f dk `xwie)Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå','lk`l Dz`EaY lk didY §¦§¤§§§©©¨£¤§©§¤¦§¤¨§¨¨¤¡Ÿ

jcnll ,dcya z`vnpd digl ziaay dndad z` aezkd yiwd
y,äãNa úìëBà äiçL ïîæ ìkd`eaz dcya ievn oiicry xnelk ¨§©¤©¨¤¤©¨¤

,mieqn oinnEzîäáì ìëàäyúéaadf oinn zepdil dz` leki - ©£¥¦§¤§§©©¦
m` la` ,jzndal elik`dle ziaaäìk[xnbp],äãNä ïî äiçì ¨¨©©¨¦©¨¤

älks`,úéaä ïî Ezîäáìzepdil xzei jl xeq` ,xnelk ©¥¦§¤§§¦©©¦
,dipy driax onf cr wx dcya miievn ywe oaze .jziaa x`ypdn
okle ,laf mdn miyere mze` milwlwn minybd okn xg`ly

.df onf cr wx mda ynzydl xzen
:driax oeyla z`xwp minybd zcixi recn zx`an `xnbdøîà̈©

ì éàî ,eäaà éaø.äòéáø ïBL,yxtneòáBøL øác[lrea]úà ©¦©¨©§§¦¨¨¨¤¥©¤
,àeä àòøàc dìòa àøèéî äãeäé áø øîàc ,äãeäé áøck ,ò÷øwä©©§©¦§©§¨§¨©©§¨¦§¨©£¨§©§¨

øîàpL(i dp diryi)àì änLå ,íéîMä ïî âìMäå íLbä ãøé øLàk ék' ¤¤¡©¦©£¤¥¥©¤¤§©¤¤¦©¨©¦§¨¨Ÿ
,'dçéîöäå dãéìBäå õøàä úà äåøä íà ék ,áeLéaezkdy ixd ¨¦¦¦§¨¤¨¨¤§¦¨§¦§¦¨

,'dcled' oeyla minybd ici lr d`ay dginvd z` dpkn
.xkfd zriax ici lr zcleid daiwpk

:driax oipra eda` iax ly ztqep `xnin,eäaà éaø øîàåxeriy §¨©©¦©¨
a cxil miie`xd minybd,äðBLàø äòéáø`edò÷øwa ãøzL éãk §¦¨¦¨§¥¤¥¥©©§©

çôèecxi m`e .rwxwa gth wnerl eqpkie excgi minybdy - ¤©
ecxi `l m` s` ,minyb zxivr lr zeprzdl jixv oi` df xeriya

zeimiie`xd minybd xeriye .ziyily driax onf cr minyb x
driaxa cxil,äiðL`edúéáç ét da óeâì éãkdidz rwxwdy - §¦¨§¥¨¨¦¨¦

dtebn epnn xevile rwxway xtrd z` zgwl elkeiy cr daehx
.ziagd it z` da zeqkl

eãøiL íéîLb ,àcñç áø øîàcr ,daexn zenkaéãkxyt`yóeâì ¨©©¦§¨§¨¦¤¨§§¥¨
ïäa[odn dahxpy rwxwa],úéáç éte ,md dkxa inybïäa ïéà ¨¤¦¨¦¥¨¤

.'øöòå' íeMîdxen`d dllwd dniiwzd `l ef dpya ,xnelk ¦§¨©
dxeza(fi `i mixac)didi `le minXd z` xvre ,mkA 'd s` dxge'§¨¨©¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤

.'xhn̈¨
íãB÷ eãøiL íéîLb ,àcñç áø øîàåda xn`py ,rny z`ixw onf §¨©©¦§¨§¨¦¤¨§¤

øöòå'e dkxa inyb md ixd mihren md m` s` ,'minXd z`ïéà §¨©¤©¨©¦¥
ïøîà àì ,éiaà øîà .'øöòå' íeMî ïäadf xac epxn` `l -àlà ¨¤¦§¨©¨©©©¥Ÿ£¨¨¤¨

,meia ecxiykíãB÷z`ixw onfàúøeàc 'øöòå',[ziaxr ly]ìáà ¤§¨©§§¨£¨
dlila ecxi m`íãB÷z`ixw onfàøôöc 'øöòå'[zixgy ly] ¤§¨©§©§¨

,zhren zenka,'øöòå' íeMî ïäa Lé.meia ecxi `le li`edøîàc ¥¨¤¦§¨©§¨©
àøôöc éððò éðä ,÷çöé øa äãeäé áøzeptl mi`ad mippr mze` - ©§¨©¦§¨¨¥£¨¥§©§¨

xweaàLLî eäa úéì,zkxazn mzpy oi`e ,ynn mda oi` - ¥§§¨¨
áéúëcl`xyi ipal ryed z`eapa(c e ryed),íéøôà Eì äNòà äî' ¦§¦¨¤¡¤§¤§©¦

'Bâå 'ø÷a ïðòk íëcñçå äãeäé Eì äNòà äîmiyrnde cqgd lk - ¨¤¡¤§§¨§©§§¤©£©Ÿ¤§
mda oi`y xwea zeptl mi`ad mipprk md ixd ,mkay miaehd

.daeyza miay mkpi`e xg`n ,zlrez
éLðéà éøîà àäå ,éiaàì àtt áø déì øîàmilibx miyp` ixde - ¨©¥©¨¨§©©¥§¨¨§¦¦§¥

,xnelàøèéî éáa çzôîaxweaa mcwen micxei minybd m` - §¦§©¨¥¦§¨
mc`l mixne` ,migztd z` geztl miyp`d milibxy onfa

,d`eazd z` xkenyàønç øa,[xengd bidpn ,xng]EwN CBî ©©¨¨©¨
éðbemd df onfa micxeid minyby iptn ,oeyil jle jwy ltw - §¥

giexdl lkez `le ,mlera raey didie ,zkxazn dpydy oniq
inyb md xwea zeptl micxeid minyby ixd .d`eazd zxikna

:iia` uxzn .dkxaàáéòa øéè÷c àä ,àéL÷ àìepxn`y dn - Ÿ©§¨¨§¨¦§¥¨
e ,miar mippra exywzp minydyk `ed ,dkxa oniq mdyàä̈

éððòa øéè÷c`ed ,dkxa oniq mda oi`y iia` xn`y dne - §¨¦©£¨¥
z`ixw onf mcew e`a m`e ,miyelw mippra exywzp minydyk

.'xvre' meyn mda yi zixgy ly rny
ì àáè ,äãeäé áø øîààzìîøà úáèc àzLycegy dpyl aeh - ¨©©§¨¨¨§©¨§¥¥©§©§¨

.minyb ea micxei oi`e ,dpnl`k dly zahéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¦
meyn ,z`f ex`iayéöéaøz éøééa àìczenewn mze` - §Ÿ¨§¦©§¦¥

minybdyk ,[miwix] mixea mpi` dxez mda micnlne miviaxny
.jxcd z` mdilr miciakn mpi`ìé÷L àìc ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦§Ÿ¨¦

àðôãeLoi`e dyai d`eazd ea micxei minyb oi`y jezn - §¨¨
:`xnbd dywn .da wacpe fg`p oetciydéðéà,`ed jk m`d - ¥¦

ì àáè ,àcñç áø øîàäåàzìåeðî úáèc àzLmikxcdy - §¨¨©©¦§¨¨¨§©¨§¥¥§©©§¨
:`xnbd zvxzn .minybd iptn hiha zetpehne zeleepn,àéL÷ àìŸ©§¨

àøwéòî àøèéî àúàc àädpyl aehy dcedi ax xn`y dn - ¨§¨¨¦§¨¥¦¨¨
oeygxn ycegayk `ed ,zah ycega minyb da micxei `lyk
,mlerl mirx md zah ycegay xn` okle ,ie`xk minyb ecxi

eàøwéòî àøèéî àúà àìc àädpyl aehy `cqg ax xn`y dn - ¨§Ÿ¨¨¦§¨¥¦¨¨
,okl mcew minyb ecxi `lyk `ed ,df ycega minyb da ecxiy

.miaeh md zah ycega micxei m` s` okle
äðéãî úö÷î ìòå ,äðéãî úö÷î ìò eãøiL íéîLb ,àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨§¨¦¤¨§©¦§¨§¦¨§©¦§¨§¦¨

íeMî ïäa ïéà ,eãøé àìzllwøöòå'iyp`y meyn ,'minXd z` Ÿ¨§¥¨¤¦§¨©¤©¨©¦
ecxi `ly el`l d`eazd z` exkni minyb ea ecxiy mewnd

:`xnbd zl`ey .mlv`éðéà,`ed jk m`d -áéúkäåz`eapa ¥¦§¨§¦
`le arx mdilr `iady jk lr l`xyi z` giken d"awdy qenr

daeyza exfg(f c qenr),ãBòa íLbä úà íkî ézòðî éëðà íâå'§©¨Ÿ¦¨©§¦¦¤¤©¤¤§
ìLàì úçà øéò ìòå úçà øéò ìò ézøèîäå ,øéöwì íéLãç äL §Ÿ¨¢¨¦©¨¦§¦§©§¦©¦¤¨§©¦©©Ÿ

å øènz úçà ä÷ìç ,øéèîà,'Bâdilr xihnz `l xW` dwlge ©§¦¤§¨©©¦¨¥§§¤§¨£¤Ÿ©§¦¨¤¨
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc ziprz(iying meil)

øãBpäipelt xacn dpd` m` mpew xne`e,íéîLbä ãòe`(åãøéùî) ©¥©©§¨¦
,íéîLb [eäéL ãò]xeq`,äiðL äòéáø ãøzL ãòmixcp oipray oeik ©¤§§¨¦©¤¥¥§¦¨§¦¨

driaxl mi`xew mc` ipa oi`e ,mc` ipa oeyl xg` mikled
zelwlewn mikxcd f`y ,dipy driaxl `l` ,minyb dpey`x

.minybd iptn zeqe`ne
,øîà ãéáæ áøzkxvp dipy driax ly dpnf zriawìonfd oipr ©§¦¨©§

hwll mc` lkl xzen eayíéúéæ.dcya egkypyïðúcg"t d`t) ¥¦¦§©
(`"n,ìk éúîéàîd ipaè÷ìa ïéøzeî íãàrwxwl eltpy milay] ¥¥¨©¨¨¨¨¦§¤¤

,[dxivwd zryaäçëLa[dcya egkypy mixner]äàôáedn] §¦§¨§¥¨
megwl `le dcya exzep m` ,[miiprl edcy seqa xi`ydl aiigy

.miiprdúBLeîpä eëìiMîjli`e o`kny ,ehwlie dcya ¦¤¥§©§
cer xzep `ly md migehae ,xzepdn miiprd x`y miy`iizn

mc`d ipa lk mixzen izni`n .[oldl x`aziy itke] melkèøôa§¤¤
[dxiva zrya mixyepd miapr ixbxb]úBììBòáezeleky`] §§

,[shpe szk mda oi`y miapreàBáéå íøka íéiðò eëìiMîxg`l - ¦¤¥§£¦¦©¤¤§¨
cer xzep `ly miiprd x`y migehae ,ehwle minrt izy e`ay

mc`d ipa lk mixzen izni`n .melkíéúéæa,dcya egkypy §¥¦
,äiðL äòéáø ãøzMîlk xak ehwlpy miiprd migeha ef dryny ¦¤¥¥§¦¨§¦¨

onf z` `pzd dpy ef dkld oiprle .mdn miy`iizne ,mizifd
.dipyd driaxd
:`xnbd zxxan,'úBLeîð' éàîxg`ly dpyna exn` mzece` ©§

s` xzene ,xzepd on miiprd x`y ey`iizp dcya ekldy
.ezgwl mixiyrlàøâézà éìæàc éáñ ,ïðçBé éaø øîàmiipr mipwf - ¨©©¦¨¨¨¥§¨§¦©¦§¨

zleaiy lk mi`ex jk jezne ,zgpa mzpryn lr mikledd
.dze` milhepe zleaiyeéèB÷ì øúa éèB÷ì ,øîà Lé÷ì Léø- ¥¨¦¨©¨¥¨©¨¥

z` hewll eixg` epa z` jilend ipr oebk ,dhiwl xg` dhiwl
.xzepd

,øîà àtt áødpyp dipy driax ly dpnféãkizn cr cnll ©¨¨¨©§¥
mikxc ixaerl xzenúeLøä éìéáLa Cläìzecyay miliay - §©¥¦§¦¥¨§

ick mkeza xearl mikxc ixaerl oic zian zeyx yiy zeihxt
.mkxc xvwløî øîàc(.`t w"a),úeLøä éìéáLa íãà ìk ïéëläî §¨©©§©§¦¨¨¨¦§¦¥¨§

,äiðL äòéáø ãøzL ãò,zecya d`eazd dlcb jli`e df onfny ©¤¥¥§¦¨§¦¨
.dze` dwifn mikxc ixaer ly lbxd zqixce

,øîà ÷çöé øa ïîçð áøoiprl dpin `wtp dipy driax ly dpnf ©©§¨©¦§¨¨©
aeigd onfúéòéáL úBøét øòáìelcby migitq e` d`eaz - §©¥¥§¦¦

.ziriayd dpya mdil`nïðúc(f"n h"t ziriay),ïéðäð éúî ãò ¦§©©¨©¤¡¦
ïéôøBNå[y`d z` miwiqn]ãøzL ãò ,úéòéáL ìL L÷áe ïáúa §§¦§¤¤§©¤§¦¦©¤¥¥

äiðL äòéáømxi`ydl xeq` jli`e o`kny ,zipinyd dpyd ly §¦¨§¦¨
:`xnbd zl`ey .mlerd on mxral jixveàîòè éàîrecn - ©©£¨

:`xnbd zvxzn .mxral jixv dipy driax zcxeiy xg`láéúëc¦§¦
(f dk `xwie)Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå','lk`l Dz`EaY lk didY §¦§¤§§§©©¨£¤§©§¤¦§¤¨§¨¨¤¡Ÿ

jcnll ,dcya z`vnpd digl ziaay dndad z` aezkd yiwd
y,äãNa úìëBà äiçL ïîæ ìkd`eaz dcya ievn oiicry xnelk ¨§©¤©¨¤¤©¨¤

,mieqn oinnEzîäáì ìëàäyúéaadf oinn zepdil dz` leki - ©£¥¦§¤§§©©¦
m` la` ,jzndal elik`dle ziaaäìk[xnbp],äãNä ïî äiçì ¨¨©©¨¦©¨¤

älks`,úéaä ïî Ezîäáìzepdil xzei jl xeq` ,xnelk ©¥¦§¤§§¦©©¦
,dipy driax onf cr wx dcya miievn ywe oaze .jziaa x`ypdn
okle ,laf mdn miyere mze` milwlwn minybd okn xg`ly

.df onf cr wx mda ynzydl xzen
:driax oeyla z`xwp minybd zcixi recn zx`an `xnbdøîà̈©

ì éàî ,eäaà éaø.äòéáø ïBL,yxtneòáBøL øác[lrea]úà ©¦©¨©§§¦¨¨¨¤¥©¤
,àeä àòøàc dìòa àøèéî äãeäé áø øîàc ,äãeäé áøck ,ò÷øwä©©§©¦§©§¨§¨©©§¨¦§¨©£¨§©§¨

øîàpL(i dp diryi)àì änLå ,íéîMä ïî âìMäå íLbä ãøé øLàk ék' ¤¤¡©¦©£¤¥¥©¤¤§©¤¤¦©¨©¦§¨¨Ÿ
,'dçéîöäå dãéìBäå õøàä úà äåøä íà ék ,áeLéaezkdy ixd ¨¦¦¦§¨¤¨¨¤§¦¨§¦§¦¨

,'dcled' oeyla minybd ici lr d`ay dginvd z` dpkn
.xkfd zriax ici lr zcleid daiwpk

:driax oipra eda` iax ly ztqep `xnin,eäaà éaø øîàåxeriy §¨©©¦©¨
a cxil miie`xd minybd,äðBLàø äòéáø`edò÷øwa ãøzL éãk §¦¨¦¨§¥¤¥¥©©§©

çôèecxi m`e .rwxwa gth wnerl eqpkie excgi minybdy - ¤©
ecxi `l m` s` ,minyb zxivr lr zeprzdl jixv oi` df xeriya

zeimiie`xd minybd xeriye .ziyily driax onf cr minyb x
driaxa cxil,äiðL`edúéáç ét da óeâì éãkdidz rwxwdy - §¦¨§¥¨¨¦¨¦

dtebn epnn xevile rwxway xtrd z` zgwl elkeiy cr daehx
.ziagd it z` da zeqkl

eãøiL íéîLb ,àcñç áø øîàcr ,daexn zenkaéãkxyt`yóeâì ¨©©¦§¨§¨¦¤¨§§¥¨
ïäa[odn dahxpy rwxwa],úéáç éte ,md dkxa inybïäa ïéà ¨¤¦¨¦¥¨¤

.'øöòå' íeMîdxen`d dllwd dniiwzd `l ef dpya ,xnelk ¦§¨©
dxeza(fi `i mixac)didi `le minXd z` xvre ,mkA 'd s` dxge'§¨¨©¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤

.'xhn̈¨
íãB÷ eãøiL íéîLb ,àcñç áø øîàåda xn`py ,rny z`ixw onf §¨©©¦§¨§¨¦¤¨§¤

øöòå'e dkxa inyb md ixd mihren md m` s` ,'minXd z`ïéà §¨©¤©¨©¦¥
ïøîà àì ,éiaà øîà .'øöòå' íeMî ïäadf xac epxn` `l -àlà ¨¤¦§¨©¨©©©¥Ÿ£¨¨¤¨

,meia ecxiykíãB÷z`ixw onfàúøeàc 'øöòå',[ziaxr ly]ìáà ¤§¨©§§¨£¨
dlila ecxi m`íãB÷z`ixw onfàøôöc 'øöòå'[zixgy ly] ¤§¨©§©§¨

,zhren zenka,'øöòå' íeMî ïäa Lé.meia ecxi `le li`edøîàc ¥¨¤¦§¨©§¨©
àøôöc éððò éðä ,÷çöé øa äãeäé áøzeptl mi`ad mippr mze` - ©§¨©¦§¨¨¥£¨¥§©§¨

xweaàLLî eäa úéì,zkxazn mzpy oi`e ,ynn mda oi` - ¥§§¨¨
áéúëcl`xyi ipal ryed z`eapa(c e ryed),íéøôà Eì äNòà äî' ¦§¦¨¤¡¤§¤§©¦

'Bâå 'ø÷a ïðòk íëcñçå äãeäé Eì äNòà äîmiyrnde cqgd lk - ¨¤¡¤§§¨§©§§¤©£©Ÿ¤§
mda oi`y xwea zeptl mi`ad mipprk md ixd ,mkay miaehd

.daeyza miay mkpi`e xg`n ,zlrez
éLðéà éøîà àäå ,éiaàì àtt áø déì øîàmilibx miyp` ixde - ¨©¥©¨¨§©©¥§¨¨§¦¦§¥

,xnelàøèéî éáa çzôîaxweaa mcwen micxei minybd m` - §¦§©¨¥¦§¨
mc`l mixne` ,migztd z` geztl miyp`d milibxy onfa

,d`eazd z` xkenyàønç øa,[xengd bidpn ,xng]EwN CBî ©©¨¨©¨
éðbemd df onfa micxeid minyby iptn ,oeyil jle jwy ltw - §¥

giexdl lkez `le ,mlera raey didie ,zkxazn dpydy oniq
inyb md xwea zeptl micxeid minyby ixd .d`eazd zxikna

:iia` uxzn .dkxaàáéòa øéè÷c àä ,àéL÷ àìepxn`y dn - Ÿ©§¨¨§¨¦§¥¨
e ,miar mippra exywzp minydyk `ed ,dkxa oniq mdyàä̈

éððòa øéè÷c`ed ,dkxa oniq mda oi`y iia` xn`y dne - §¨¦©£¨¥
z`ixw onf mcew e`a m`e ,miyelw mippra exywzp minydyk

.'xvre' meyn mda yi zixgy ly rny
ì àáè ,äãeäé áø øîààzìîøà úáèc àzLycegy dpyl aeh - ¨©©§¨¨¨§©¨§¥¥©§©§¨

.minyb ea micxei oi`e ,dpnl`k dly zahéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¦
meyn ,z`f ex`iayéöéaøz éøééa àìczenewn mze` - §Ÿ¨§¦©§¦¥

minybdyk ,[miwix] mixea mpi` dxez mda micnlne miviaxny
.jxcd z` mdilr miciakn mpi`ìé÷L àìc ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦§Ÿ¨¦

àðôãeLoi`e dyai d`eazd ea micxei minyb oi`y jezn - §¨¨
:`xnbd dywn .da wacpe fg`p oetciydéðéà,`ed jk m`d - ¥¦

ì àáè ,àcñç áø øîàäåàzìåeðî úáèc àzLmikxcdy - §¨¨©©¦§¨¨¨§©¨§¥¥§©©§¨
:`xnbd zvxzn .minybd iptn hiha zetpehne zeleepn,àéL÷ àìŸ©§¨

àøwéòî àøèéî àúàc àädpyl aehy dcedi ax xn`y dn - ¨§¨¨¦§¨¥¦¨¨
oeygxn ycegayk `ed ,zah ycega minyb da micxei `lyk
,mlerl mirx md zah ycegay xn` okle ,ie`xk minyb ecxi

eàøwéòî àøèéî àúà àìc àädpyl aehy `cqg ax xn`y dn - ¨§Ÿ¨¨¦§¨¥¦¨¨
,okl mcew minyb ecxi `lyk `ed ,df ycega minyb da ecxiy

.miaeh md zah ycega micxei m` s` okle
äðéãî úö÷î ìòå ,äðéãî úö÷î ìò eãøiL íéîLb ,àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨§¨¦¤¨§©¦§¨§¦¨§©¦§¨§¦¨

íeMî ïäa ïéà ,eãøé àìzllwøöòå'iyp`y meyn ,'minXd z` Ÿ¨§¥¨¤¦§¨©¤©¨©¦
ecxi `ly el`l d`eazd z` exkni minyb ea ecxiy mewnd

:`xnbd zl`ey .mlv`éðéà,`ed jk m`d -áéúkäåz`eapa ¥¦§¨§¦
`le arx mdilr `iady jk lr l`xyi z` giken d"awdy qenr

daeyza exfg(f c qenr),ãBòa íLbä úà íkî ézòðî éëðà íâå'§©¨Ÿ¦¨©§¦¦¤¤©¤¤§
ìLàì úçà øéò ìòå úçà øéò ìò ézøèîäå ,øéöwì íéLãç äL §Ÿ¨¢¨¦©¨¦§¦§©§¦©¦¤¨§©¦©©Ÿ

å øènz úçà ä÷ìç ,øéèîà,'Bâdilr xihnz `l xW` dwlge ©§¦¤§¨©©¦¨¥§§¤§¨£¤Ÿ©§¦¨¤¨
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc ziprz(iyiy meil)

eäééåøúì eäðéøîéðdz` jexa ,dnizgd ze`gqep izy z` xn`i - ¥§¦§§©§©§
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xn`p eilr ,minkg icinlzl ie`xk ezbdpdyBúàå ìëàú epnî'¦¤Ÿ¥§Ÿ
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,ezerh lr ecinrnéãéîìzîeizcnl,ïlekî øúBémeyn ¦©§¦¥¥¦¨
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,'áìçå ïéé øéçîlk `ll dxez cenlle zkll mkpid mileki xnelk §¦©¦§¨¨

.melyzìM äî ,Eì øîBìïéîéi÷úî ïéà eìlä ïé÷Lî äLmixnzyne ©§©§Ÿ¨©§¦©¨¥¦§©§¦
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inp ikde .`xtq `l `tiiq i`e ,`tiiq `l `xtqª
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.íéúnä úéiçzî íéîLbä íBé ìBãb :eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©§¨¦¦§¦©©¥¦
ïéa íéîLb eléàå ,íé÷écvì íéúnä úéiçz eléàc§¦§¦©©¥¦©©¦¦§¦§¨¦¥
áø øîàc .óñBé áøc àâéìôe .íéòLøì ïéa íé÷écvì©©¦¦¥¨§¨¦§¦¨§©¥§¨©©
äeòá÷ ,íéúnä úéiçúk äìe÷L àéäL CBzî :óñBé¥¦¤¦§¨¦§¦©©¥¦§¨¨
íéîLbä íBé ìBãb :äãeäé áø øîà .íéúnä úéiçúa¦§¦©©¥¦¨©©§¨¨©§¨¦
,"éç÷ì øènk óøòé" :øîàpL ,äøBz Ba äðzépL íBik©¤¦§¨¨¤¤¡©©£Ÿ©¨¨¦§¦
ézúð áBè ç÷ì ék" :øîàpL ,äøBz àlà ç÷ì ïéàå§¥¤©¤¨¨¤¤¡©¦¤©¨©¦
íBiî øúBé :øîà àáø ."eáæòz ìà éúøBz ;íëì̈¤¨¦©©£Ÿ¨¨¨©¥¦
."éç÷ì øènk óøòé" :øîàpL ,äøBz Ba äðzépL¤¦§¨¨¤¤¡©©£Ÿ©¨¨¦§¦
àáø .ìBãâa äìúð ïè÷ :øîBà éåä ?éîa äìúð éî¦¦§¨§¦¡¥¥¨¨¦§¨§¨¨¨
ìhk ìfz" :áéúëe ,"éç÷ì øènk óøòé" :áéúk :éîø̈¥§¦©£Ÿ©¨¨¦§¦§¦¦©©©
íàå ,ìhk ,àeä ïeâä íëç ãéîìz íà !"éúøîà¦§¨¦¦©§¦¨¨¨©©§¦
:øîBà äàða éaø äéä" :àéðz .øènk eäôøBò ,åàì̈§¥©¨¨©§¨¨¨©¦§¨¨¥

ì äøBza ÷ñBòä ìkíñ Bì úéNòð BúøBz ,dîL ¨¨¥©¨¦§¨¨©£¥©
.'da íé÷éæçnì àéä íéiç õò' :øîàpL ,íéiç:øîBàå ©¦¤¤¡©¥©¦¦©©£¦¦¨§¥

ì éäz úeàôø'.'íéiç àöî éàöî ék' :øîBàå .'EøL ¦§§¦§¨¤§¥¦Ÿ§¦¨¨©¦
ì àlL äøBza ÷ñBòä ìëåíñ Bì úéNòð ,dîL §¨¨¥©¨¤Ÿ¦§¨©£¥©

'äôéøò' ïéàå ,'éç÷ì øènk óøòé' :øîàpL ,úånä©¨¤¤¤¡©©£Ÿ©¨¨¦§¦§¥£¦¨
úà íL eôøòå' :øîàpL ,äâéøä àlà."'ìçpa äìâòä ¤¨£¦¨¤¤¡©§¨§¨¤¨¤§¨©¨©

éúéì" :àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîàìç" :déì øîà !"éðúéì øî."àðìéëé àìå ,éàaì L £©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨¥¥¨¦§¥£©¥£©¦¨¦§¨¨¥§¨
àîéì"õò íãàä ék' :áéúëc éàî :ïðçBé éaø øîà éëä" :déì øîà ."àzãbàc àúléî øî ¥¨¨¦§¨§©©§¨£©¥¨¦£©©¦¨¨©¦§¦¦¨¨¨¥

,'úøëú àì Búàå ,ìëàú epnî ék' :áéúëc íeMî àlà ?àeä äãN õò íãà éëå ?'äãOä©¨¤§¦¨¨¥¨¤¤¨¦¦§¦¦¦¤Ÿ¥§ŸŸ¦§Ÿ
úéçLú Búà' :áéúëe,ìëàú epnî' ,àeä ïeâä íëç ãéîìz íà ?ãöék àä .'zøëåàì Búàå §¦Ÿ©§¦§¨¨¨¨¥©¦©§¦¨¨¨¦¤Ÿ¥§ŸŸ

ìæøa" :áéúëc éàî :àðéðç éaøa àîç éaø øîà ."'zøëå úéçLú Búà' ,åàì íàå ,'úøëú¦§Ÿ§¦¨Ÿ©§¦§¨¨¨£©©¦¨¨§©¦£¦¨©¦§¦©§¤
ïéãcçî íéîëç éãéîìú éðL óà ,Bøéáç úà ãcçî ãçà ,äæ ìæøa äî :Eì øîBì ?"ãçé ìæøáa§©§¤¨©©§©©§¤¤¤¨§©¥¤£¥©§¥©§¦¥£¨¦§©§¦
àìä" :øîàpL ,Làk äøBú éøác eìLîð änì :äðç øa øa äaø øîà .äëìäa äæ úà äæ¤¤¤©£¨¨¨©©¨©©¨¨¨¨¦§§¦§¥¨¨¥¤¤¡©£Ÿ
ïéîéi÷úî ïéà äøBú éøác óà ,éãéçé ÷ìBc Bðéà Là äî :Eì øîBì ?"'ä íàð ?Làk éøáã äëŸ§¨¦¨¥§ª©§¨¥¥¥§¦¦©¦§¥¨¥¦§©§¦
ìò áøç ?"eìàðå íécaä ìà áøç" :áéúëc éàî :àðéðç øa éñBé éaø øîàc eðééäå .éãéçéa¦§¦¦§©§©£©©¦¥©£¦¨©¦§¦¤¤¤©©¦§Ÿ¨¤¤©
:øîàpL ,ïéLthnL àlà ãBò àìå .äøBza ãáa ãa ïé÷ñBòL íéîëç éãéîìz ìL ïäéàðBN§¥¤¤©§¦¥£¨¦¤§¦©§©©¨§Ÿ¤¨¤¦©§¦¤¤¡©
øLàå eðìàBð øLà" :íúä áéúëe ,"eìàðå" :àëä áéúk .ïéàèBçL àlà ãBò àìå ."eìàðå"§Ÿ¨§Ÿ¤¨¤§¦§¦¨¨§Ÿ¨§¦¨¨£¤©§©£¤
ïîçð áø øîà ."íéøöî úà eòúäå ['åâå] ,ïòö éøN eìàBð" :àëäî àîéà úéòaéàå ."eðàèç̈¨§¦¨¥¥¨¥¨¨£¨¥Ÿ©¦§¤¦§©¦¨©©©§¨
:Eì øîBì ?"da íé÷éæçnì àéä íéiç õò" :øîàpL ,õòk äøBz éøác eìLîð änì :÷çöé øa©¦§¨¨¨¦§§¦§¥¨¨¥¤¤¡©¥©¦¦©©£¦¦¨©§
,éúBaøî ézãîì äaøä :àðéðç éaø øîàc eðééäå .íéìBãbä úà íéãcçî íépè÷ íéîëç éãéîìz óà ,ìBãbä úà ÷éìãî ïè÷ õò äî̈¥¨¨©§¦¤©¨©©§¦¥£¨¦§©¦§©§¦¤©§¦§©§©£©©¦£¦¨©§¥¨©§¦¥©©
,àîö ìk ,éBä" :áéúëe ,"íéî eéúä àîö úàø÷ì" :áéúk :éîø àtt øa àðéðç éaø .ïlekî øúBé éãéîìzîe ,éúBaøî øúBé éøéáçîe¥£¥©¥¥©©¦©§¦©¥¦¨©¦£¦¨©©¨¨¥§¦¦§©¨¥¥¨¨¦§¦¨¨¥

:éîø àîç øa àðéðç éaø ."íénì eëì ,àîö ìk ,éBä" ,àì éàå ,"íéî eéúä àîö úàø÷ì" ,àeä ïeâä ãéîìz íà !"íénì eëì:áéúk §©©¦¦©§¦¨¦§©¨¥¥¨¨¦§¦Ÿ¨¨¥§©©¦©¦£¦¨©¨¨¨¥§¦
éúðéòî eöeôé"éúðéòî eöeôé" ,àeä ïeâä ãéîìz íà !"Ecáì êì eéäé" :áéúëe ,"äöeç Eøîàå ."Ecáì Eì eéäé" ,åàì íàå ,"äöeç E ¨©§§Ÿ¤¨§¦¦§§¨§©¤¦©§¦¨¨©§§Ÿ¤¨§¦¨¦§§§©¤§¨©

?"íénì eëì ,àîö ìk ,éBä" :áéúëc ,íénì äøBz éøác eìLîð änì :éãéà øa àðéðç éaødBáb íB÷î ïéçépî íén äî :Eì øîBì ©¦£¦¨©¦¦¨¨¦§§¦§¥¨©©¦¦§¦¨¨¥§©©¦©§©©¦©¦¦¨¨©
.äìôL BzòcL éîa àlà ïéîéi÷úî ïéà äøBú éøác óà ,Ceîð íB÷îì ïéëìBäåì äøBú éøác eìLîð änì :àéòLBà éaø øîàåìLäL §§¦§¨¨©¦§¥¨¥¦§©§¦¤¨§¦¤©§§¥¨§¨©©¦©£¨¨¨¦§§¦§¥¨¦§¨

àBìáe óñë àBìa eøáL ,eëìe ;eìëàå ,eøáL ,eëì" :áéúëe ,"íénì eëì ,àîö ìk ,éBä" :áéúëc ,áìçáe ,ïéiáe ,íéna ,eìlä ïé÷Lî©§¦©¨©©¦©©¦¤¨¨¦§¦¨¨¥§©©¦§¦§¦§¤¡Ÿ§¦§§¤¤§
éîa àlà ïéîéi÷úî ïéà äøBú éøác óà ,íéìkaL úeçta àlà ïéîéi÷úî ïéà eìlä ïé÷Lî äùìM äî :Eì øîBì ?"áìçå ïéé øéçî§¦©¦§¨¨©§©§Ÿ¨©§¦©¨¥¦§©§¦¤¨©¨¤©¥¦©¦§¥¨¥¦§©§¦¤¨§¦

éáà" :dì øîà !"øòBëî éìëa äøàBôî äîëç ,éà" :äéððç ïa òLBäé éaøì øñé÷c dézøa déì äøîàãk .äìôL BzòcLàøîç éîø C ¤©§§¥¨¦§£¨¨¥§©¥§¥¨§©¦§ª©¤£©§¨¦¨§¨§¨¨¦§¦§¨£©¨¨¦¨¥©§¨
.äeáàì déì äøîàå äìæà ."àtñëå àáäc éðàîa eîø eúéáLçc ïezà" :dì øîà ?"éîøéð éàîa àlà" :déì äøîà ?"àøçôc éðîa§¨¥§©§¨£¨¨¥¤¨§©¦§¥£©¨©§¨§¦§§¨¥©£¨§©§¨¨§¨©£¨¨¥©£¨

é÷úe ,àtñëå àáäc éðîa àøîçì àééîøòLBäé éaø" :déì äøîà ?"éëä Cì øîà ïàî" :dézøáì dì øîà .déì eøîàå eúà .ó ©§¨©§¨§¨¥©£¨§©§¨§¥£©£¨¥£©¨¦§©¥©£©¨¨¦£¨¨¥©¦§ª©
!"éøéîâc éøétL àkéà àäå" ."dì éøîà ,éì äøîàc éëéä ék" :déì øîà ?"éëä dì zøîà éànà" :déì øîà .eäeéø÷ ."äéððç ïa¤£©§¨¨§£©¥©©¨§©§¨¨¦£©¥¦¥¦©£¨¨¦£©¦¨§¨¦¨©¦¥¦§¦¦
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc ziprz(iyiy meil)

eäééåøúì eäðéøîéðdz` jexa ,dnizgd ze`gqep izy z` xn`i - ¥§¦§§©§©§
,úBàãBää áBøå ,úBàãBää ìàly l` `edy dligza xikfny oeike ¥©¨§©¨

,ieaix oeyln yxtzn xikfny 'ze`cedd aex' mb ,ze`cedd lk
.zeax ze`ceda el zecedl ie`xy

ìBãb ,eäaà éaø øîàly ezaehe ezlrezî íéîLbä íBélyúéiçz ¨©©¦©¨¨©§¨¦¦§¦©
íéúnä úéiçz eléàc ,íéúnä`l` dpi`íéîLb eléàå ,íé÷écvì ©¥¦§¦§¦©©¥¦©©¦¦§¦§¨¦

milireníé÷écvì ïéaeóñBé áøc àâéìte .íéòLøì ïéadfa wlgpe ± ¥©©¦¦¥¨§¨¦§¦¨§©¥
,sqei ax lr eda` iaxàéäL CBzî ,óñBé áø øîàcminyb zcixi - §¨©©¥¦¤¦

,íéúnä úéiçúk äìe÷Ld`eazdy ,mlerl miig mi`ian mdipyy §¨¦§¦©©¥¦
,minybd ici lr dlicbäeòá÷dzxkfd minkg eraw ±azkxa §¨¨§

.íéúnä úéiçz.dfl df md miey ezrcle §¦©©¥¦
ìBãb ,äãeäé áø øîàly ezlrezBa äðzépL íBék íéîLbä íBé ¨©©§¨¨©§¨¦§¤¦§¨

øîàpL ,äøBzepif`d zxiya(a al mixac)å ,'éç÷ì øènk óøòé'ixd ¨¤¤¡©©£Ÿ©¨¨¦§¦§
øîàpL ,äøBz àlà ç÷ì ïéà(a c ilyn),íëì ézúð áBè ç÷ì ék' ¥¤©¤¨¨¤¤¡©¦¤©¨©¦¨¤

.'eáæòz ìà éúøBz,izxez ixac mybk sehpi ,weqtd xe`ia `vnp ¨¦©©£Ÿ
miig zpzep dxezd jk mlerl miig mi`ian minybdy myky

.dxezl minyb zcixi deyn aezkdy ixd .mlerl,øîà àáømei ¨¨¨©
lecb minybdøènk óøòé' øîàpL ,äøBz Ba äðzépL íBiî øúBé¥¦¤¦§¨¨¤¤¡©©£Ÿ©¨¨

,'éç÷ì,dfl df mixac ipy mieeynyk ixdeøîBà éåä ,éîa äìúð éî ¦§¦¦¦§¤§¦¡¥¥
ïè÷dlrnaìBãâa äìúðlecbl ohwd zeaiyg z` mincny ,epnn ¨¨¦§¤§¨

zlrny gken ,minybl df weqta dxezd dzeeyedy oeike ,epnn
.dxezd ly efn dlecb minybd zlreze

éîø àáø,xkfpd weqta dxizq dywd -,'éç÷ì øènk óøòé' áéúk ¨¨¨¦§¦©£Ÿ©¨¨¦§¦
,gka cxeid xhnl dnec dxezdy ixdáéúëeweqtd jyndaìfz' §¦¦©

,'éúøîà ìhkxe`ia `l` .zgpa cxeid lhl dnec dxezd ok m`e ©©¦§¨¦
,`ed jk weqtd,àeä ïeâä íëç ãéîìz íàie`xk bdpzny ¦©§¦¨¨¨

zgpa eil` bdpzdl jixv eax ,mkg cinlzlåàì íàå ,ìhkm` - ©©§¦©
,el ie`xk bdpzn epi`eäôøBò[edbxed]øènkbedpl eax lr - §¥©¨¨

.xhnd zcixik wfegae zetiwza eil`
:ie`xk dxez cenil oipra zetqep zexnin d`ian `xnbd,àéðz©§¨

ì äøBza ÷ñBòä ìk ,øîBà äàða éaø äéädîL,dzeevn myl - ¨¨©¦§¨¨¥¨¨¥©¨¦§¨
,cakzdl ick `le ,da weqrl deevnyBúøBzcnlyíñ Bì úéNòð ¨©£¥©

íéiçtexz -,miigl døîàpL(gi b ilyn)íé÷éæçnì àéä íéiç õò' ©¦¤¤¡©¥©¦¦©©£¦¦
øîBàå .'daaezkd cer(g weqt my)ì éäz úeàôø''EøL`dz - ¨§¥¦§§¦§¨¤

.jtebl d`etx dxezdøîBàåcer(dl g my)'íéiç àöî éàöî ék'- §¥¦Ÿ§¦¨¨©¦
.miig `vn da wqere dxezd z` `vendàlL äøBza ÷ñBòä ìëå§¨¨¥©¨¤Ÿ

ìdîLcnely dxezd ,da cakzdl ick `l`,úånä íñ Bì úéNòð ¦§¨©£¥©©¨¤
øîàpL(my mixac)ïéàå ,'éç÷ì øènk óøòé'ly dyexitäôéøòef ¤¤¡©©£Ÿ©¨¨¦§¦§¥£¦¨

àlàoeylnøîàpL ,äâéøädtexr dlbr zbixd oipra(c `k mixac) ¤¨£¦¨¤¤¡©
,'ìçpa äìâòä úà íL eôøòå'cnel lr dbixd oeyl xn`py oeike §¨§¨¤¨¤§¨©¨©

.dnyl `ly cnel lr ecinrdl yi i`ce ,dxez
éðúéì øî éúéì ,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîà,cenll axd `eai - ¨©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨¥¥©¦§¥

déì øîà,`xif iaxìçàðìéëé àìå éàaì Liaila dyleg ip` yg - ¨©¥¨©¦©§Ÿ¨¦§¨
,dinxi iax el xn` .cenll `eal leki ipi`eàúléî øî àîéì¥¨©¦§¨

àzãbàc.dcb` ixac axd xn`i -déì øîà,`xif iaxøîà éëä §©©§¨¨©¥¨¦¨©
áéúëc éàî ,ïðçBé éaøzzixk oipra xen`d weqtd xe`ia edn - ©¦¨¨©¦§¦

dngln zra xevn ziipa jxevl mivr(hi k mixac),õò íãàä ék'¦¨¨¨¥
,àeä äãN õò íãà éëå ,'äãNämc` dxezd dznic dn oiprle ©¨¤§¦¨¨¥¨¤

,urláéúëc íeMî àlà`l 'ebe xir l` xEvz iM' weqtd zligza ¤¨¦¦§¦¦¨¤¦Ÿ
,ofxB eilr gCpl Dvr z` zigWz,'úøëú àì Búàå ìëàú epnî ék ©§¦¤¥¨¦§Ÿ©¨¨©§¤¦¦¤Ÿ¥§ŸŸ¦§Ÿ

áéúëe(k weqt my),`Ed lk`n ur `l iM rcY xW` ur wx'Búà §¦©¥£¤¥©¦Ÿ¥©£¨Ÿ
,'zøëå úéçLúcnll ,dcyd url mc` aezkd dnic df oiprle ©§¦§¨¨¨

.df oirk wlgl yi mc`a s`yàeä ïeâä íëç ãéîìz íà ,ãöék àä̈¥©¦©§¦¨¨¨
xn`p eilr ,minkg icinlzl ie`xk ezbdpdyBúàå ìëàú epnî'¦¤Ÿ¥§Ÿ

,'úøëú àì,dxez ixac cnlz epnn xnelk,åàì íàå`ed ixd Ÿ¦§Ÿ§¦©
e ,wxq oli`k'zøëå úéçLú Búà'.epnn cnlz l`e eilrn xeq - Ÿ©§¦§¨¨¨

áéúëc éàî ,àðéðç [éaøa] (éáø øîà) àîç éaø øîàxe`ia edn - ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¦§¦

weqtdfi fk ilyn)(ãçé ìæøáa ìæøa'dn oiprl ,'Edrx ipR cgi Wi`e ©§¤§©§¤¨©§¦©©§¥¥¥
.lfxal edrxe yi` aezkd dnicãcçî ãçà äæ ìæøa äî ,Eì øîBì©§©©§¤¤¤¨§©¥

Bøéáç úà,ccgzn `ed exiaga lfxa mitytyny ici lr -óà ¤£¥©
äëìäa äæ úà äæ ïéãcçî íéîëç éãéîìz éðL.cgi micnelyk §¥©§¦¥£¨¦§©§¦¤¤¤©£¨¨

,Làk äøBz éøác eìLîð änì ,äðç øa øa äaø øîàitkøîàpL ¨©©¨©©¨¨¨¨¦§§¦§¥¨§¥¤¤¡©
(hk bk dinxi)Bðéà Là äî ,Eì øîBì .''ä íàð Làk éøáã äë àlä'©ŸŸ§¨¦¨¥§ª©§¨¥¥
éãéçé ÷ìBc,cgi dyely e` mipya `l` ,icigi ura -éøác óà ¥§¦¦©¦§¥

éãéçéa ïéîéi÷úî ïéà äøBz.epccgiy xag `la -éaø øîàc eðééäå ¨¥¦§©§¦¦¦¦§©§§¨©©¦
áéúëc éàî ,àðéðç øa éñBéweqtd xe`ia edn -(el p dinxi)ìà áøç' ¥©£¦¨©¦§¦¤¤¤

,'eìàðå íécaä`eazyíéîëç éãéîìz ìL ïäéàðBN ìò áøçlr - ©©¦§Ÿ¨¤¤©§¥¤¤©§¦¥£¨¦
minkg icinlza ãa ïé÷ñBòLãá[zecigiae cal]ãBò àìå ,äøBza ¤§¦©§©©¨§Ÿ
cala ef `l -,ïéLthnL àlàin oi`e cal micnely oeiky ¤¨¤¦©§¦

,miytih miyrp mzerh lr mcinriy,'eìàðå' øîàpLoeyl ¤¤¡©§Ÿ¨
.zeytih,ïéàèBçL àlà ãBò àìåmpi`e cal micnely oeiky §Ÿ¤¨¤§¦

,`hg icil mi`ae mzerh it lr dkld miwqet ,erhy mircei
cíúä áéúëe ,'eìàðå' àëä áéúk(`i ai xacna)øLàå eðìàBð øLà' §¦¨¨§Ÿ¨§¦¨¨£¤©§©£¤

,'eðàèçepcnl l`ep oeyll jenq `hg oeyl aezky dnne ¨¨
.`hg icil d`ian zeytihdyàëäî àîéà úéòaéàådvxz m`e - §¦¨¥¥¨¥¨¨

xn`py ,o`kn z`f micnly xn`z(ciÎbi hi diryi)ïòö éøN eìàBð'£¨¥Ÿ©
,'íéøöî úà eòúäå ['Bâå].`hge zerh icil d`ian zeytihy ixd §§¦§¤¦§©¦

,õòk äøBz éøác eìLîð änì ,÷çöé øa ïîçð áø øîàitkøîàpL ¨©©©§¨©¦§¨¨¨¦§§¦§¥¨§¥¤¤¡©
dxezd lr(gi b ilyn)õò äî ,Eì øîBì .'da íé÷éæçnì àéä íéiç õò'¥©¦¦©©£¦¦¨©§©¥

ìBãbä úà ÷éìãî ïè÷ur dligz wilcn y` xiradl dvexyk - ¨¨©§¦¤©¨
,lecb ur wilcn epnne ohwúà íéãcçî íépè÷ íéîëç éãéîìz óà©©§¦¥£¨¦§©¦§©§¦¤

íéìBãbä.mdizeiyew ici lräaøä ,àðéðç éaø øîàc eðééäådxez ©§¦§©§§¨©©¦£¦¨©§¥
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ïkLecenlza gilviyàøwéòî Bì äøeãñ BúðLî íà,dligzn - ¤¥¦¦§¨§¨¥¦¨¨
.`xnb cenll `ay iptlàä ékep`vny enk -äåä Lé÷ì Léøc ¦¨§¥¨¦£¨
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רמג
izni`n` cenr g sc ± oey`x wxtziprz

ìæøáë åéìò äù÷ åãåîìùzeiyew aexn el dywy Ð,el dxecq dpi`y ezpyn liaya Ð

aeigd lr xhet ,zerha dqxeby inp i` .wxtl rcei epi` jkitle .da aizk dn xkef epi`e

rcei epi`y ,`l `ede :`xw rnyn ikde .izixg` `zkecn dlr iywne ,xehtd lr aiigne

ezreny.`xnbl mcew `idy dpyna lwlwy ,lwlw mipty iptn Ðäáéùéá äáøéÐ

"miliige" xn`py ,mzpyn daiyid ipa exicqiy

.zeliig zeliig ody ,micinlz oia Ðïåøúéå
øéùëä.dligzn ezpyn xciqyk Ðíåé 'î ãâðë

äøåúä äðúéðùliir xcde ,ecia miiwzzy Ð

.`xnb xnbinl ,opgei 'xc dinw,äøåú ãâðë
íéáåúë ,íéàéáð.mixtq drax`e mixyr ody Ð

ì÷ì÷ íéðôù.zerx mipt el d`xdy Ðäáøé
íéòø åéìòxeaqiy ,epnid qiitl Ð.mipt el

úùåçðë åéìò ïéëúùîoirk ,mipt oinic`n Ð

:(`,ek) `rivn `aaa opixn`ck ,`"iilicex*

ith jizycoixvrpy .dcelg dlrdy Ð

.xhne lh (ciledln)úåùéçì éùçåìliaya Ð

.ygla dltz milltzn oi`yåòø åéìò ãéâéÐ

.aei`a ,aizk minyb iabe .exiag eilr lltziïéàå
ïåùìä ìòáì ïåøúélral yi d`pd dn :xnelk Ð

.ygel epi`e yegll rceiy oeyldìò óà äð÷î
äìåòs` dpwn Ð.dlere ezrc qibny in Ðïéàå

'åë äæì äæ ïéçåðjixvy liaya :rnyn ikde Ð

,oiyer opi`e ,dklda oigep zeidle dfl df cibdl

dpwneze` milrne ,s`a mixbzn mi`pwzn Ð

dfl df oigepe :oiqxeb yie .odilr eze` mi`iane

dkldaerx eilr cibiyn 'eke s`a mi`pwzn Ð

eze` milrne s`a mi`pwzn dfl df oigepy

.mdilrnìëåàå ñøåã éøà.`xizn epi`e ,cin Ð

ìëåàå óøåè,my lke`e eixegl jileny Ð

.d`pd mdl yi olekle ,zeixad on cgtnyêìå
êì ùé äàðä äîobxede mc` ipa jyep dz`y Ð?

oeyl xtqny oeyld lral oexzi dn :xne` `ede

e`ian jkitle .d`pd el oi`y it lr s` ,rxd

,yiiaziy ick ,ygp lv` oica `ed jexa yecwd

enr oiyiiazne ,oey`xd mc` `iydy iptn

.rxd oeyl ixtqnåîò ïåëð àì íáìåmr Ð

.`ed jexa yecwdïë éô ìò óàåjenqa aezk Ð

ikide .mzltz rneye "oer xtki megx `ede"

eytp miyn k"`` zrnyp mzltz oi`y zxn`

etka?etka zpeekn eytpy ,xnelk.øåáöáÐ

,mly mlek al oi`y it lr s`e ,zrnyp mzltz

.miax oeyl ,mixaca "mdita edeztie" aizkck

ãéçéá.oeekn eal ok m` `l` epi` Ðúîàù ïîæá
çîöú õøàîozne `yna dpen` yiy Ðf` Ð

.dwcv ody ,minyb epiidc ,"swyp minyn wcv"

øåáå äãìåçî`ed ievn .mc` ipa ipy ezindy Ð

daixl ezpen` ozpy cg` xegaa dyrn :dcb`a

cirn in :dxn` ,dp`yiy zg`?xea my dide

micr dclege xea :xegad xn` ,dclege cg`

cilede ,zxg` `ype ezpen` lr xar minil .xaca

ezkyp cg`e ,zne xeal ltp cg` .mipa ipy

df `ed dyrn dn :ezy` el dxn` .zne dcleg

dpeyn dzina mizn epipay?jke jk :dl xn`e

.dyrnd didàåä êåøá ùåã÷äá ïéîàîäÐ

exiag oial epia cr eniynydnk zg` lr Ð

.dnkeåîöò ÷éãöîä.eiyrn hywne xiykny Ð

åéìò ïé÷éãöîhegk elit` enr oiwcwcn Ð

wxnl ick eiyrn lwlwn eli`yn xzei ,dxryd

.eizeperçîöú õøàî úîà øîàðùwcv" f` Ð

wcv `l` ,o`k aizk oi` dwcv ,"swyp minynÐ

.oic rnyncêúøáò êúàøéëå`edy in lr Ð

jt` fer rcei in :`xwnd hyte .eizeper wxnl ick ,jzxar wifgn dz` jze` `xijzxar jz`xike ,jt` meia jiptn qepl eze` `evnl gke fer rcei in Ð,cgetne ie`xi dz`y myk Ð

.jzxarn cgtzdle `xiizdl yi jk÷ãö äùåòå ùù úà úòâôjk miyerd ody ,wcv dyere gnyy ina Ð`xw ."znie ea rbtie" enk ,melk `heg m` ea rbet dz` ,jexikfi jikxca Ð

wcv dyere yy z` zrbt :`ed ikdjk oiyerd ode Ðryepe mler ,mda ep`hgy liaya ztvw dz` :od mixne`e ,daehl jexikfi oixeqia oxqiin dz`y mikxc mze`a ,jexikfi jikxca Ð

.`ad mlerl ryep mliaya Ðúìáåçù.`ed `hg lre .mlerl dywe ,ok oiyer minyd s` ,dclei ilag enk Ð
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meyn `nrh i`n ,mirlqa oipneh oi` (`,hi) `xza `aaa opixn`c `dc mz epiax

f"rlae ,dxicway lk`nd milwlwn - ikzyn xnel dvex - dxicwl dil ikzync

inp ikdc .dxicway lk`nl `l` ,dxicwl `wec e`l - dxicwl xn`c `de .x"iynxe`

oi`e .ixy `ziig dxcw i`d (a,gi zay) xn`w

- ikzyn :mzd yxity i"yx yxitk yxtl

`kd xn`w i`n ok m`c ,dxicwd mixayn

minydy xnel dvex ,oikzyn minydy

xnel dvex - mikzyn i`ce `l` ?oixazyn

mini ezk`lnn lhay xac enk ,dcelg oilrn

.x"iile`x f"rlae ,cilgne miaxéàåygel

xn`py mlerl s` `ian ezrc qibne ecia dzlre

erix eilr cibi m` :xnelk - 'ebe erix eilr cibi

dpwn - ezrc qibn `ede ,minybd e`a eci lry

m` xnelk ,dlere s` dpew `ed :xnelk .dler s`

.s`d dpwn `ed - eilr ezrc qibny dler

äãìåçázg` lr `ed jexa yecwda jk xeae

dclega oin`n :yexit - dnke dnk

jlil dvex dzid ,zg` dxrpa did dyrn .xeae

xega `ae .dltpe jxca xea dide ,dia` zial

:el dxn` ?il i`ypz jilr` ip` m` :xn`e ,cg`

,zxg` dy` `yi `l `edy odipia eraype .od

`l `ypz `l `idecirn in :exn`e .xg` yi

,xead iptl zkled zg` dcleg dzide ?epipia

.edipia micr eidi dclege xea ,mipy el` :exn`e

`yp `ede ,dzreaya dcnr `ide .mkxcl eklde

.zne ezkype dcleg z`a ,oa dclie zxg` dy`

el dxn` .zne xeal ltpe - ipy oa el dclie

x`yk `ly epl ribdy dyrnd df dn :ezy`

lk ezy`l xtiqe ,dreayd xkfp ?mc` ipa

dl azke .dpgwe xefg ok m` :el dxn` .dyrnd

:ixn`c epiide .dlezad z` `ype jlde ,hb

.ozecr ecinrdy - dclege xeaa oin`nd
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.min `ln ld` Ðèáùì íàdrxl minyb aex `ed jexa yecwd xfb m` Ðmicxei f` Ð

daeyza exfge .gka dkny hayk gka,zerabe mixd lr ocixen `ed jexa yecwd Ð

.yi` my oi`y mewnãñçì íà ìáàzgpa oicxeiy Ð.l`xyi ux`l ,evx`l ed`ivni Ð

éúøúà.onwlck ,iccd` ingx opira `l Ðéòáð
àðôëà éîçøraey aizilc Ðlhail `pzene ,`

.`linnàåä ééçì àòáåù àðîçø áéäé éëã
áéäéã`ian epi`c ,miznl `le miigl Ð

.eigiy ick `l` ,mc` ipa zindl ick `raey

ïåöø éç ìëì òéáùîmc` ipal ozep raey Ð

.miigúàæ ìò.aizk `xfra .rnyn `cg lr Ð

àðã àæø ìò.aizk l`ipca Ðåáúéì àìã
àúéðòúámlerl dkxa izilc era `lc Ð

.oliayaïååìéò ìá÷éðmeync .`ziprz inei Ð

dxfb liha ike ,`ziprzk ol ipdn dlawÐ

.edl oicaréëä ïðéãáòã ïìðîåipdnc ,xnelk Ð

.ikd opicar i`éðôì úåðòúäì êáì úúð øùà
êéøáã åòîùð êéäìàeilr laiwyn :`nl` Ð

.eixac ernypåäéìà éðùëdidy ,a`g` inia Ð

m`" (fi ` mikln) aizkc ,minybl jixv mlerd
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mr oecl mc` ipa oivawzny ,iyinge ipy

zelewe zened yiy .`xfr zpwzk ,odixag
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.`xhin iywc oky lkåðééäå:`liy 'x xn`c Ð

,mc` ipa oigxehy minyb zcixil edpilhane

.`ale z`vl oileki opi`eíééðòì ä÷ãöÐ

oinngzne ,xexa mei odl gepe ,da oipcrzny

.dpivd meia daéîù éàøé.zay ixney Ð

ñéëáù äèåøôopi`y mici dyrn elit` Ð

.oikxazn minybl mikixväëøá çìåùä êåøá
lkk dxkf`e zekln da xikfne (retiy) Ð

.olek zekxadàåù úìôú åæ éøäoi` aeye Ð

.da zqpkp dkxaïéòä ïî éåîñä øáãáepi`y Ð

.mekqd rceiíé÷éôàë.milgp iwit`k Ðáâðá
.eaibp opinbxzn "eaxg dpde" .dyai Ðé÷éôà

íé,min oeyl wit` :`nl` .mi i`ven Ð

.minyb oeyl inp abpa miwit`eúåñééâÐ

cin myba ux`d inlz deexn dz`yk .zeliig

.onwlck ,oigep micecbíéáøá ä÷ãö é÷ñåôÐ

mc` oi`y ,hwp `zlinc `gxe`e .miptle myl

.ozep epi`e envr oial epia dwcv weqtl ieyr

çåøå íéàéùðminyb eli`k mlerl oi`a Ð

oicxeilldznd yi`d liaya ,oicxei opi`e Ð

sipgne miptl dyer `edy mykc .xwy zzna

miiprd z`,ux`d z` oitipgn miny s` Ð

gexe mi`iyp oi`xnyoi` :inp i` .oi` mybe Ð

.oixvrp el` lknc ,mzyly` i`w
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iy` ax xa xn diitk`c cr ,my didy cyd

:iy` ax xa xnl `ciy dil xn` ,mlyl cyl

dil raw .mly`e lifi`c `pnif xn il rawil

i`n` :dil xn`e .akri` dipnif `hn ik ,`pnif
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oi` `nl` ,zeyx dil zi` ienqd xacae .dipin

,icin dyw `lc :xnel yie !ienqd xaca dkxa
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cba dlzp!zeilb ueaiw mein milecb miwit`y ,le

"igwl xhnk sexri" :(`,f ziprz) xn` inp ikdc

ikdc ,xnel yie !lecba dlzp ohw - ina dlzp in
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ì íà"eäàöîé ãñçì íà" .úBòáâáe íéøäa ,"èáL ¦§¥¤¤¨¦¦§¨¦§¤¤©§¦¥

ì íà" .íéîøëáe úBãNa ,"Böøàì.úBðìéàì ,"èáL §©§§¨¦§¨¦¦§¥¤§¦¨
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc ziprz(ycew zay meil)

øîàpL ,äMàa äøéöò äøîàðezia iypy jka yprpyk jlnia`a ¤¤§¨£¦¨§¦¨¤¤¡©
clil elkei `l(gi k ziy`xa),äøîàðå ,'íçø ìk ãòa 'ä øöò øöò ék'¦¨Ÿ¨©§©¨¤¤§¤¤§¨

áéúëc ,íéîLâa äøéöò(fi `i mixac)íéîMä úà øöòå'didi `le £¦¨¦§¨¦¦§¦§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤
ok enk .'xhnäãéì øîàð ,íéîLâa 'äãéì' øîàðå äMàa 'äãéì' øîàð ¨¨¤¡©¥¨§¦¨§¤¡©¥¨¦§¨¦¤¡©¥¨
áéúëc äMàa(bk l ziy`xa)íéîLâa äãéì øîàðå ,'ïa ãìzå øäzå' §¦¨¦§¦©©©©¥¤¥§¤¡©¥¨¦§¨¦

áéúëc(i dp diryi)ux`d z` dexd m` iM 'ebe mWBd cxi xW`M iM' ¦§¦¦©£¤¥¥©¤¤¦¦¦§¨¤¨¨¤
.'dçéîöäå dãéìBäåoke'äãé÷t' øîàðå ,äMàa 'äãé÷t' øîàð §¦¨§¦§¦¨¤¡©§¦¨§¦¨§¤¡©§¦¨

áéúëc ,äMàa äãé÷t øîàð ,íéîLâa(aÎ` `k ziy`xa)úà ã÷t 'äå' ¦§¨¦¤¡©§¦¨§¦¨¦§¦©¨©¤
äøN,'clYe xdYe 'ebeáéúëc ,íéîLâa äãé÷t øîàðå(i dq mildz) ¨¨©©©©¥¤§¤¡©§¦¨¦§¨¦¦§¦

'íéî àìî íéäìà âìt ,äpøLòz úaø ä÷÷Lzå õøàä zã÷t'- ¨©§¨¨¨¤©§Ÿ§¤¨©©©§§¤¨¤¤¡Ÿ¦¨¥¨¦
dxWrne ,Dwyne ux`d z` xkef dz` aihidl utg dz`yk
ynzyn aezkdy jkne .mina `lnd jly [dkixa] bltn
,dnec mzxivr xrvy cenll yi ,oeyl dze`a dy`e minyba
lr miywany myk minybd lr mingx ywale zeaxdl jixve

.dy` zcil
:`xnbd zl`ey.'íéî àìî íéäìà âìt' éàî:`xnbd zx`an,àðz ©¤¤¡Ÿ¦¨¥¨¦¨¨

äae÷ ïéîkmin d`ln [ld`].ïéàöBé íéîLb äpnnL òé÷øa Lé §¦¨¥¨¨¦©¤¦¤¨§¨¦§¦
áéúëc éàî ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîàminyb zcixi oiprafl aei`) ¨©©¦§¥©©§¨¦©¦§¦

(biì íà','eäàöîé ãñçì íà Böøàì íà èáL,exe`ia jkì íà''èáL ¦§¥¤¦§©§¦§¤¤©§¦¥¦§¥¤
,gka dknd hayk ,wifdle gka zcxl minybd lr xfbp m` -

md micxei ,daeyza l`xyi exfgeúBòábáe íéøäampi`y ¤¨¦©§¨
miayeine .'ãñçì íà',zgpa zcxl mdilr xfbp m` -'eäàöîé' ¦§¤¤©§¦¥

[mybd z`] d"awd,'Böøàì',xnelkíéîøkáe úBãOaux` ly §©§©¨©§¨¦
:ztqep dyxc .l`xyiì íà''èáLzcxl minybd lr xfbp m` - ¦§¥¤

el` minyb cixen d"awd ,daeyza l`xyi exfge gka,úBðìéàì§¦¨
.mdn miwefip mpi`e dwfga micxeid minybn zlrez mdl yiy

e'Böøàì íà'd"awd ,ux`d jxck rvenn ote`a ecxiy xfbp m` ± ¦§©§
mcixeníéòøæìe .zgpa cxeid xhn mikixvd'ãñçì íà'xfbp m` ± ¦§¨¦¦§¤¤

,daexn zenka zcxl minybd lr'eäàöîé'[mybd z`] d"awd ©§¦¥
l cxiy,úBøòîe ïéçéL úBøBa.ceai`l dtih s` jlz `le ¦¦§¨

:`xnbd zxtqnàðúBîe àðôk äåä éðîçð øa ìàeîL éaø éîéa- ¦¥©¦§¥©©§¨¦£¨©§¨¨¨
,dtibne arx didéøîàeze`ay minkgdxecdãéáòð éëéälr - ¨§¦¥¦©£¦

,lltzp dnézøzà éîçø éòaéðmdipy lr mingx ywap - ¦¨¥©£¥©©§¥
,elhaziy,øLôà àì,cgi mixac ipy lr miywan oi`yàlà Ÿ¤§¨¤¨

àðúBnà éîçø éòaéì,dtibnd zxivr lr wx ywap -àðôëå[arx] ¦¨¥©£¥©¨¨§©§¨
,ìBañéð.zenl xy`n arxa zeigl sicryìàeîL éaø eäì øîà ¦§¨©§©¦§¥

éðîçð øa,daxc` ,xecay minkglàðôkà éîçø éòaéðarxdy - ©©§¨¦¦¨¥©£¥©©§¨
,`linn lhazz dtibnde ,xvriàòáBN àðîçø áéäé éëc- §¦¨¦©£¨¨§¨

,mlerl raey 'd `ianykáéäéc àeä éiçì,e`ian `ed miigl - §©¥§¨¦
,ezeni `le ea eigiy xnelkáéúëc(fh dnw mildz)Eãé úà çúBt' ¦§¦¥©¤¨¤

.'ïBöø éç ìëì òéaNîe©§¦©§¨©¨
:`xnbd zxxanézøzà ïðélöî àìc ïìðîemilltzn oi`y oipn - §¨¨§Ÿ§©¦©©©§¥

:`xnbd zx`an .mixac ipy lráéúëcl`xyi elry drya ¦§¦
`xfr xne` ,laa zelbn(bk g `xfr)ìò eðéäìàî äL÷ápå äîeöpå'©¨¨©§©§¨¥¡Ÿ¥©

'úàæ'z`f lr' dywap xn`y jkne ,melyl milyexil mkileiy Ÿ
,`xnbd zwiicn cigi oeylaéúéøçà àkéàc ììkîmdl dzidy - ¦§¨§¦¨©£¦¦

ipy lr miywan oi`y oeik ,eywia `l dze`y ztqep dywa
.mixacébç éaøc déîMî éøîà àáøòîaexn` l`xyi ux`a - §©£¨¨¨§¦¦§¥§©¦©©

,ibg iax myaàëäîoipra aezky ,df weqtn z`f micnly - ¥¨¨
eivrei lk z` bexdl deive enelg xac z` gkyyk xvpckeap
mywae dixfre l`yin dippgl l`ipc jld ,eygpl egilvd `ly

(gi a l`ipc)'äðc äæø ìò àiîL dìà íã÷ ïî àòáîì ïéîçøå'eywa - §©£¦§¦§¥¦¢¨¡¨§©¨©¨¨§¨
'`pc `fx lr' xn`y dnne ,df ceq epl dlbiy d"awdn mingx

wiicl yi cigi oeylaéúéøçà àkéàc ììkî`ly sqep xac yiy - ¦§¨§¦¨©£¦¦
.cgi mixac ipy lr miywan oi`y meyn ,eywia

:`xnbd zxtqnäøæb øeæb àøéæ éaø éîéazxifb zeklnd dxfb - ¦¥©¦¥¨¨§¥¨
,micedid lr cnyàúéðòúa áúéîì àìc øeæâåmdilr exq`e - §¨§Ÿ§¥©§©£¦¨

.mlerl dkxa jk ici lr `az `ly ,zeprzdlàøéæ éaø eäì øîà̈©§©¦¥¨
,xecd eze` ipalïååléò déìa÷ðgkay ,ziprz dzr epilr lawp - §©§¥¦¨¨

,liredl dcal dzlawdéáúéì äøéæbä ìéèa éëìelhazzyke - §¦¨¦©§¥¨¦§¥
.mevp dxifbddéì éøîà,`xif iaxl xecd eze` ipaàä Cì àðî- ¨§¦¥§¨¨¨

.df xac jl oipneäì øîà,`xif iaxáéúëclaiw l`ipcy xg`l ¨©§¦§¦

dlbpe akrzz `l ycwnd zia ziipay ick zeprzdl envr lr
j`ln eil`(ai i l`ipc)íBiä ïî ék ,ìàiðc àøéz ìà éìà øîàiå'©Ÿ¤¥©©¦¨¨¦¥¦¦©

éäìà éðôì úBpòúäìe ïéáäì Eaì úà zúð øLà ïBLàøäeòîLð E ¨¦£¤¨©¨¤¦§§¨¦§¦§©¦§¥¡Ÿ¤¦§§
éøác'Eixd ,jzelitz elawzd zeprzdl jilr zlaw ea meidn ± §¨¤

.liredl dcal ziprzd zlaw gkay
:minybd oipra weqrl zxfeg `xnbdíéðL eléôà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨£¦¨¦

eäiìà éðLk,xzeia mdl wewf did mlerde ,minyb zxivr dzidy ¦§¥¥¦¨
,äìì÷ ïîéñ àlà ïðéà ,úBúaL éáøòa íéîLb eãøéåmiciakny itl §¨§§¨¦§©§¥©¨¥¨¤¨¦¨§¨¨

:`xnbd dtiqen .zayd ikxv z` zepwl mi`veid lr mdeðééä©§
àðéãc àîBék àøèéîc àîBé äL÷ ,àìéL øa äaø øîàcmei dyw - §¨©©¨©¦¨¨¤¨§¦§¨§¨§¦¨

,oecl miayei oicd ziay miniay myk xnelk ,oicd meik xhnd
dnedne zelew yi minybd meia mb jk ,dlende yrx uega yi

.mdikxv zeyrl mc` ipa lr miywndéøöc àì éà ,øîéîà øîàC ¨©£¥©¦Ÿ§¨¦
àúéiøáì,zeixal mikxvp minybdy -déì ïðéìháîe éîçø ïðéòa ¦§¦¨¨§¦¨©£¥§©§¦¨¥

.mzcxh zngn mlhaiy d"awdn miywan epiid -
:wgvi iaxn zetqep zexninLîL ,÷çöé éaø øîàåzgxefdúaLa §¨©©¦¦§¨¤¤§©¨

`id,íéiðòì ä÷ãö,dpivd meia da minngznyøîàpLn)(k b ik`l §¨¨©£¦¦¤¤¡©
,'àtøîe ä÷ãö LîL éîL éàøé íëì äçøæå'ynydy xnelk §¨§¨¨¤¦§¥§¦¤¤§¨¨©§¥

`txne dwcv d`ian ,iny i`xi mdy zay ixneyl zgxefd
.mlerl

ìBãb ,÷çöé éaø øîàåzlrne zeaiyg,íéîLbä íBécreléôàL §¨©©¦¦§¨¨©§¨¦¤£¦
ñékaL äèeøt[minybl mikixv mpi`y mici dyrn],Ba úëøaúî §¨¤©¦¦§¨¤¤

øîàpL(ai gk mixac)äNòî ìk úà Cøáìe Bzòa Eöøà øèî úúì' ¤¤¡©¨¥§©©§§§¦§¨¥¥¨©£¥
,'Eãéiyrn lk z` jxan `ed xhn d"awd cixeny drya xnelk ¨¤

.mc`d ici
ïéòä ïî éeîqä øáãa àlà äéeöî äëøaä ïéà ,÷çöé éaø øîàåoi`e §¨©©¦¦§¨¥©§¨¨§¨¤¨§¨¨©¨¦¨©¦

,reci enekqøîàpL(g gk my)éîñàa äëøaä úà Ezà 'ä åöé','E ¤¤¡©§©¦§¤©§¨¨©£¨¤
.'ienq' oeyln 'jinq`' zaiz z` miyxeceìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥

,ef `ziixa epy l`rnyi iax ly eyxcn ziaa -äéeöî äëøaä ïéà¥©§¨¨§¨
øáãa àlàBa úèìBL ïéòä ïéàL,mipirl d`xp epi`y -øîàpL ¤¨§¨¨¤¥¨©¦¤¤¤¤¡©

(my)éîñàa äëøaä úà Ezà 'ä åöé''Eepi`y mewn `edy ,jifpba - §©¦§¤©§¨¨©£¨¤
.mipirl d`xp

:wgvi iax ixack da yxetny `ziixaãBîì ñðëpä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¦§¨¨
[cecnl]úàz`eazéðôlî ïBöø éäé øîBà ,Bðøbeðéäìà 'ä E ¤¨§¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥

Ceøa øîBà ,ãeîì ìéçúä .eðéãé äNòîa äëøa çìLzL'd dz` ¤¦§©§¨¨§©£¥¨¥¦§¦¨¥¨
,mlerd jln epidel`.äfä éøka äëøa çìBMämcew m` la`ããî ©¥©§¨¨©§¦©¤¨©

d`eazd z`Cøéa Ck øçàå,[lltzd]àåL úlôz Bæ éøäoi` aeye §©©¨¥©£¥§¦©¨§
,da zqpkp dkxadàìå ìe÷Mä øáãa àì äéeöî äëøaä ïéàL éôì§¦¤¥©§¨¨§¨Ÿ§¨¨©¨§Ÿ

.ïéòä ïî éeîqä øáãa àlà éeðnä øáãa àìå ãeãnä øáãa§¨¨©¨§Ÿ§¨¨©¨¤¨§¨¨©¨¦¨©¦
oniq mda zpzepe ,opgei iaxn mixn`n xtqn d`ian `xnbd

:oexkfl.ïîéñ ,ñðøt [øNòî] (äùòî) ä÷ãö úBñééb õeaé÷¦§¨§¨¨©£¥©§¨¦¨
ìBãb ,ïðçBé éaø øîàzlrnúBiìb õea÷ íBék íéîLbä íBé- ¨©©¦¨¨¨©§¨¦§¦¨ª

,mvx`l eaeyie mzelb zenewnn l`xyi evawziyøîàpLmildz) ¤¤¡©
(c ekw'áâpa íé÷éôàk eðúéáL úà 'ä äáeL',zelbd iayn epaiyd - ¨¤§¦¥©£¦¦©¤¤

`nvd yai mewna minxefd min i`ln milgp iwit`l dfa dncpe
,minlàlà 'íé÷éôà' ïéàåe min oeyløîàpL ,øèîcec zxiya §¥£¦¦¤¨¨¨¤¤¡©

eiaie` cin lvipyk(fh ak 'a l`eny)'íé é÷ôà eàøiå'`ed gayn - ©¥¨£¦¥¨
mind i`ven da e`xpy xne`e ,seq mi z`ixw qp lr d"awd z`
miwit`' ok enke ,min oeyln `ed 'wit`'y ixd ,mid iwnrna
deeydy ixd ,xhne min oeyln mx`al yi xkfedy weqta 'abpa

.zelbdn l`xyi zaiyl minyb zcixi aezkd
úBñééb eléôàL íéîLbä íBé ìBãb ,ïðçBé éaø øîàå[miliig icecb] §¨©©¦¨¨¨©§¨¦¤£¦§¨

øîàpL ,Ba úB÷ñBt(`i dq mildz),'äãeãb úçð äeø äéîìz'miyxece §¤¤¡©§¨¤¨©¥©¥§¤¨
miliigd icecb ,minyba dyixgd inlz z` deexn dz`yk ,jk

.mglidl mi`vei mpi`e migp
ä÷ãö é÷ñBt ìéáLa àlà ïéøöòð íéîLbä ïéà ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¥©§¨¦¤¡¨¦¤¨¦§¦§¥§¨¨

ïéðúBð ïéàå íéaøa,ewqty z`øîàpL(ci dk ilyn)çeøå íéàéNð' ¨©¦§¥§¦¤¤¡©§¦¦§©
'ø÷L úzîa ìläúî Léà ,ïéà íLâåmippr yiy s`y daiqd - §¤¤¨¦¦¦§©¥§©©¨¤

,xwy zzna lldznd yi` zngn `id ,micxei minyb oi` zegexe
.miiwn epi`e dwcv ozil wqete

áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîàå(ak ci mixac) §¨©©¦¨¨©¦§¦
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c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

æéíé÷Lîe íéìëà éðéî ìk ìáà[gvwÎfvwúaLa íéøznä[hvwíäa úBø÷ì øznL íéøôñ éðéî ìëå ,[x¯ £¨¨¦¥Ÿ¨¦©§¦©ª¨¦§©¨§¨¦¥§¨¦¤ª¨¦§¨¤
,íéøôñe íéìëà ìò àìå íéìk ìò àlà äéîçð éîéa eøæâ àlL éôì ,ììk Cøöì àlL elôà íìèìèì øzîª¨§©§§¨£¦¤Ÿ§Ÿ¤§¨§¦¤Ÿ¨§¦¥§¤§¨¤¨©¥¦§Ÿ©Ÿ¨¦§¨¦
Cøöì àlL elôà úaLa éeàøä øác ìk ìèìèì øzî äéäL ,äéîçð éîéaL äøæbä íã÷ Bîk åLëò íä éøäå©£¥¥©§¨§Ÿ¤©§¥¨¤¦¥§¤§¨¤¨¨ª¨§©§¥¨¨¨¨¨§©¨£¦¤Ÿ§Ÿ¤

.ììk§¨
úaLa éeàø BðéàL øác ìáà[`xäîìLe ãåã éîéa óà ìèìèì øeñà äéä ¯[axïëì íã÷ Bà[bx. £¨¨¨¤¥¨§©¨¨¨¨§©§¥©¦¥¨¦§ŸŸŸ¤¨¥

àlL ïäéìò íâ eøæbL ,äøæbä ììëa eéä ïlk ïäá àöBiëå ïékñå úBøò÷e úBñBk elôà ,íéìk ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¥¦£¦§¨§©¦§©¥¨¤ª¨¨¦§©©§¥¨¤¨§©£¥¤¤Ÿ
àì éøäL ,ïäì ãçénä LéîLz BðéàLk ïôeb Cøöì àìå ïîB÷î Cøöì àìå ,ïLéîLz Cøöì íà-ék ïìèìèì§©§§¨¦¦§Ÿ¤©§¦¨§Ÿ§Ÿ¤§¨§Ÿ§Ÿ¤¨§¤¥©§¦©§ª¨¨¤¤£¥Ÿ
ïk-íà ,íéìkä ìk øàL LéîLúaî øúBé ïLéîLúa LiL Cøvä éðtî àlà íéìk øàL ììkî ïúBà eàéöBä¦¨¦§©§¨¥¦¤¨¦§¥©Ÿ¤¤¥§©§¦¨¥¦§©§¦§¨¨©¥¦¦¥

eøézäLk Ck øçàå .ãáìa ïLéîLz Cøöì àlà ïøézäì ïéà[cxeøézäå eøæçå ,[dxBzëàìnL éìk ìk ìèìèì , ¥§©¦¨¤¨§Ÿ¤©§¦¨¦§¨§©©¨§¤¦¦§¨§§¦¦§©§¥¨§¦¤§©§
ïìèìèì àlà eøzä àìå ,äæ ììëa eéä ïäá àöBiëå ïékñå úBøò÷e úBñBk íb ,Bîöò éìkä Cøöì elôà øzäì§¤¥£¦§Ÿ¤©§¦©§©§¨§©¦§©¥¨¤¨¦§©¤§Ÿª§¤¨§©§§¨

ììk Cøöì àlL àì ìáà ,Bîöò éìkä Cøöì[ex: §Ÿ¤©§¦©§£¨Ÿ¤Ÿ§Ÿ¤§¨
יז  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

dkld ixe`ia
íé÷ùîå íéìëåà [æö÷ למכירה העומדים אפילו -196.

íé÷ùîå íéìëåà [çö÷ בגדים הדין והוא -
.197ותכשיטים 

úáùá íéøúåîä [èö÷ האסורים מאכלים טלטול דין -
ט. סעיף לעיל נתבאר

íäá úåø÷ì [ø כי הכלים טלטול על אלא גזרו לא -
הטלטול  לאיסור סיבות כמה בהם בספרים 198יש אבל ,

השבת  מנוחת לביטול חוששים .199לא
úáùá éåàø [àø ל)שימוש הוכן שלא (או לו שאין -
בשבת  היתר .200של

äîìùå ãåã [áø מת אבא מדרשא: לבי שלמה שלח -
ככר  עליו הנח ליה: שלחו אעשה? מה בחמה... ומוטל

וטלטלו  תינוק .201או
ïëì íãå÷ [âø מוקצה גזירת גזרו בו הדור ידוע לא -202.
åøéúäùë [ãø גופו לצורך להיתר שמלאכתו כלי כל -

.203ומקומו 
åøéúäå åøæçå [äø שמלאכתו כלי כל - והתירו וחזרו -

עצמו. לצורך להיתר
ììë êøåöì [åø שנשאר להיתר שמלאכתו כלי כשאר -

טז. סעיף סוף כדלעיל זה באיסור

zetqede mipeiv
נד),196) הערה לעיל (וראה שכג סי' בריש משמע כן

ס"ק  קיא סי' השלחן בקצות עיין חיים, בעלי מאכלי ולגבי
שאסר. מהפמ"ג והביא בזה שהסתפק ו

הדין 197) דהוא ופשוט ז: ס"ק קח סי' השלחן קצות
לצורך  שלא אפילו בטלטול שמותרים ותכשיטין למלבושים
"בגד" שלרוב כיון והנה ע"כ. דבר. עמא וכן ספרים כמו
טלטולו, היתר לפרש לו היה לכאורה "כלי" בשם נכלל
לפרש  לו היה לצורך שלא בגד לטלטל אסור אם ומאידך,
לבגדים  צריך שהרי בזה שיש החידוש מחמת טלטולו איסור
הטעם  גופא הוא ואולי הסעודה), לכלי (משא"כ היום כל
כאוכלים  דינם אלא זה לעניין כ"כלים" נחשבים לא שבגדים

ומשקים.
הוצאה 198) לאיסור סייג השבת, (מנוחת א סעיף כדלעיל

שמלאכתו  כלי בין חילקו שלא אלא הניכרת), ושביתה
כל  את בו שאין (אף להיתר שמלאכתו לכלי לאיסור
לאיסור  וגדר סייג משום עליו גם וגזרו הנ"ל) הטעמים

הוצאה.
כמבואר 199) הוצאה לאיסור סייג מטעם רק לגזור ואין

להיתר  שמלאכתו כלי טלטול על כשגזרו וגם א, סעיף לעיל
מוגבל. לזמן זה היה

משא"כ 200) י, סעיף לעיל המנויים המוקצה סוגי והם
בטלטול  מותרים מלהשתמש אותם הקצה אם שאפילו כלים

ז. סעיף כדלעיל
לטלטלו 201) היה שאסור והיינו ע"ב; ל דף שבת מסכת

כשמניח  הצד מן טלטול ידי על אלא מוקצה איסור מחמת
תינוק. או ככר עליו

בשם 202) כח) אות מ' (מערכת להחיד"א לפי דבש ראה
מי  לנו נודע לא ושבות ומוקצה "דשניות ז"ל הרמ"ע
חכליה  בן נחמיה גזירת מזמן שהוא העיר (והחיד"א אביהן"
היה  ראוי שאינו בדבר מוקצה איסור בפנים שכמבואר אלא

לכן. קודם כבר
שאירע  הנס לגבי א ס"ק מש"ז תל סי' מהפמ"ג ולהעיר
הנס, היה שבת דע"י כתב א] [סעיף ובלבוש הגדול: בשבת
ומצינו  מוקצה, דהוה יע"ש, חיים, בבעלי מטפלין שהיו
עירובי  עליוֿהשלום אבינו אברהם שקיים ב] כח, [יומא
במרה  נמי שבת דהא דרבנן, מילי כל הדין הוא תבשילין,

שבת. יום מעצמם שומרים והיו ב], נו, [סנהדרין נצטוו
וכיו"ב 203) וקערות "כוסות של הטלטול הגבלת ביטלו אז

לתשמישן  רק טלטול של ההגבלה ביטלו וכן בלבד",
המיוחד.



רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley
בשבת  מילה דיני שלא סימן ב חלק

ציצין · על אפילו חוזר מהמילה ידו סילק שלא זמן כל
על  אלא חוזר אינו ידו סילק בדיעבד מעכבין שאינן

רס"ד: סי' בי"ד שנתבאר המעכבין ציצין

שלא ‚ אע"פ ודאי ז' בן או וצפרניו שערו שגמרו ח' בן
גמרו  ולא ח' בן ספק ז' בן ספק בשבת אותו מלין גמרו

ש"ל: בסי' כמ"ש בשבת למולו אין

קודם „ למולו אפשר היה לא אפילו בזמנה שלא מילה
א  דוחה אינה חולה שהיה כגון שאפשר לכן השבת ת

שהרי  בזה מצוה חיסור שום יהיה ולא השבת אחר למולו
בזמנה: אינה זה בלא

אותו ‰ מלין אין השמשות בין שבת בערב שנולד מי
שבת  דוחין שאין תשיעי ספק שמיני ספק שהוא בשבת
אע"פ  השמשות בין ראשו רוב אלא הוציא לא ואפילו מספק

השמשות. בין כנולד ה"ז בשבת כולו שיצא

ורביע  מילין ג' הילוך אחר הוא השמשות בין והתחלת
לערך  והוא רס"א בסי' שנתבאר כמו השקיעה התחלת לאחר
אע"פ  לכן קודם נולד ואם הכוכבים צאת קודם שעה רביעית
נימול  בשבת כן נולד ואם ו' ביום נימול החמה שקעה שכבר
כמו  לילה היא השקיעה שמתחלת אומרים שיש ואף בשבת
כלל  חוששין אנו אין אלו במדינות הרי מ"מ שם שנתבאר
כל  ועושים שבת מקבלים אין שלפעמים לדבריהם
אין  א"כ הכוכבים צאת קודם שעה רביעית עד המלאכות

זה: חשש בשביל מזמנה המילה לדחות לנו

* * *
Â דוחה מילתו אין נקבה ספק זכר ספק שהוא אנדרוגינוס

אלא  מהול נראה אינו אפילו מהול כשהוא נולד וכן שבת
דוחה  אינו ברית דם ממנו להטיף שצריך אע"פ הקישוי בעת
דופן  יוצא וכן התורה מן ברור חיוב זה שאין מפני שבת
לידה  טמאה אמו ואין הואיל נתגיירה ואח"כ שילדה ונכרית
שהרי  שנולדו מיד או בשמיני נימולים אם להסתפק יש
לו  שיש מי וכן היולדת לטומאת שמיני מילת סמכה התורה
גידים  שני או זה גבי על זה עורות ב' דהיינו ערלות שתי
ערלתו  אמרה התורה שהרי בשמיני נימול אם להסתפק יש
את  דוחין אינן אבל מספק בשמיני הם נימולים לפיכך אחת

מספק: השבת

Ê אפשר שאי עצמה מילה אלא השבת את דוחה אין
תיקון  כגון מילה מכשירי כל אבל שבת מערב לעשותה
החלוק  ותיקון סמנים ושחיקת התינוק אצל והבאתו האיזמל
את  דוחים אינן שבת מערב לעשותם שאפשר כיון שיתבאר
ונאבדו  שעשאם או עשאם ולא נאנס אם אפילו השבת
מילה  מצות לצורך התירו לא סופרים דברי איסור ואפילו
להביא  כגון כך בשביל לגמרי המילה תדחה אם אפילו
שם  דרך התינוק לישא או מעורבת שאינה מחצר איזמל

כרת. במקום אפילו דבריהם את חכמים שהעמידו

אין  ישראל עשהו שאם דבר הוא אם לעשות לנכרי ולומר
גזרו  שלא ועושהו לנכרי אומר סופרים מדברי אלא איסור בו

ב  כמ"ש מצוה במקום דשבות שבות הוא על ואם ש"ז סי'
האיזמל  לתקן כגון התורה מן לעשותו לישראל שאסור דבר
לנכרי  יאמר לא גמורה הרבים רשות דרך להביאו או
אפילו  מצוה במקום לנכרי אמירה מתירים ויש לעשותו
לסמוך  שאין ואף רע"ו בסי' כמ"ש התורה מן האסור בדבר
במילה  מכלֿמקום שם, כמ"ש מצוה בשאר דבריהם על
לענין  אף דבריהם על לסמוך יש שבת דוחה עצמה שהיא

אחר: בענין היום למול אפשר אי אם מכשיריה

* * *
Á דרך הכנסת לבית מביתו התינוק להוציא אוסרין יש

שאין  נכרי ע"י אפילו מעורבת שאינה חצר או כרמלית
ויש  בביתו למולו אפשר שהרי מצוה צורך זו בהוצאה
כן  להנהיג ויש מלך הדרת עם ברב משום בזה מתירין
שאחד  ע"י הכנסת לבית התינוק להביא שנוהגים במקומות
שיוציאוהו  אמות מד' בפחות לחבירו וחבירו לחבירו נותנו
כמו  יעשו או נכרי ע"י ויכניסוהו נכרי ע"י היחיד מרשות
שנים  ע"י ויכניסוהו יוציאוהו לא אבל שמ"ז בסי' שיתבאר
הוא  הרי מכלֿמקום פטור, שהוא אע"פ מניח וזה עוקר שזה

סופרים: מדברי אסור

Ë כדי בגד של חתיכה שיקוב והוא חלוק לה עושין אין
על  הבגד שאר ויכרוך הנקב באותו המילה שתכנס
המילה  לכסות האבר עור יחזור שלא כדי שם ויהדקנו האבר
מביא  יום מבעוד הזמינו לא ואם סמרטוט עליה כורך אבל
אצבעו  על שיכרכנו ובלבד עירבו שלא אחרת מחצר אפילו
כרמלית  דרך להביאו מותר וכן בשינוי לעשות כדי ויביאנו

הרבים: רשות דרך לא אבל שינוי ע"י

È ואסור כיס חסרון מחמת מוקצה הוא מילה של איזמל
ואפילו  להצניעו כדי ולא המילה לצורך אלא לטלטלו
בסי' כמ"ש כלל לצורך שלא שכן וכל ומקומו גופו לצורך
לכל  לטלטלו רשאי בו כשמל בידו בעודו מקום ומכל ש"ח
לרחצו  אסור אבל שם כמ"ש שמה להצניעו שירצה מקום
לצורך  אלא בשבת כלים מדיחין שאין בידו בעודו אפילו

שכ"ג: בסי' כמ"ש היום

* * *
‡È לפני הולד רוחצין היו לא אם התלמוד חכמי בימי

היה  חמין במים למילה ובשלישי ולאחריה המילה
שלפני  רחיצה לצורך בשבת להחם צריכים היו ואם מסוכן
היו  ואם שנתבאר האיזמל תיקון כדין דינו היה המילה
כדין  דינו היה שלאחריה רחיצה לצורך להחם צריכים
בשבת  שחל למילה שלישי וכן שנתבאר סמנים שחיקת
מאתמול  הכינו לא אם ישראל ע"י אפילו חמין לו מחמין

לו. היא שסכנה מפני

ודינו  מדינות בקצת כלל ברחיצה נהגו לא עכשיו אבל
אפילו  שאסור אדם כל רחיצת כדין רצו אם בשבת לרחוץ
בלבד  ורגליו ידיו פניו אלא יום מבעוד שהוחמו בחמין
לפני  לרחצו נוהגים אלו ובמדינות שכ"ו בסימן כמ"ש
במוצאי  המילה ולאחר מאתמול שהוחמו בחמין המילה
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לרחצו  צורך שיש ורואים בשבת ג' יום היה אם וכן שבת
מן  זה וכל בשבת אותו ורוחצין יום מבעוד חמין מכינים
ירחצו  לא אם לסכנה לחוש שיש רואים אם אבל הסתם
כמו  שבת עליו ומחללין אותו מרחיצין המילה אחר אותו

סכנה: בו שיש חולה שאר על

·È סדין ישרו שלא יזהרו המילה לפני אותו כשרוחצים
הסדין  נכרי ישים אלא כיבוסו זהו בגד ששריית במים
רישיה  שפסיק אלא לכיבוס מתכוין שאינו שכיון המים תוך
נשפכו  אם אבל רנ"ג בסימן כמ"ש נכרי ע"י מותר הוא

בשבילו: להחם לנכרי יאמר לא החמין

‚È יקלקל שמא בשבת ימול לא מעולם מל שלא אדם
מותר  אחת פעם כבר מל אם אבל שבת מחלל ונמצא
בנו  למול מוטל שעליו הבן אבי הוא ואפילו  בשבת למול
שמל  מי וכן זו מילה ע"י בשבת ניתקן שבנו מה לו ונוח

בשבת: לפרוע אסור מעולם פרע ולא

* * *
„È בשבת הקראים או מומרת או המומר בן מלין אם

שיהיה  מותר אם נתבאר ושם רס"ו סי' בי"ד נתבאר
פורע: ואחד מוהל אחד

בשבת: הבהמה לילד שלא שלב סימן ב חלק

דהיינו ‡ מסעדין אפילו ולא הבהמה את מילדין אין
הולד  צרכי שאר וכן לארץ יפול שלא בולד לאחוז
לטרוח  אסור תקכ"ג בסי' כמ"ש ביו"ט בהם לטרוח שהתירו

בשבת: בהם

בשמן · מכתה סכין ולא מכה גלדי לבהמה מפרכסין אין
בגמר  אמורים דברים במה בהמה בשביל לטרוח שאסור
כשלא  אבל בעלמא לתענוג אלא לה עושה שאינו מכה
בשבילה: לטרוח מותר ממנה צער לה שיש המכה נתרפאה

בחצר ‚ להריצה יכול ומצטערת הרבה כרשינין אכלה אם
כל  ועל לה רפואה שזהו ואע"פ ותתרפה שתתייגע כדי
בהמה  ברפואת מקום מכל סמנים שחיקת משום גזרו רפואה
בהמתו  רפואת על כך כל בהול אדם שאין מפני גזרו לא
במים  להעמידה יכול דם אחזה אם וכן סמנים לשחוק שיבא
תמות  דם לה יקיזו לא שאם ספק הוא ואם שתצטנן כדי
מיתת  על בהול שאדם שמתוך לה להקיז לנכרי לומר מותר

בעצמו: להקיז יבא נכרי ע"י לו נתיר לא אם בהמתו

בשבת  אוצר לפנות שלא שלג סימן ב חלק

להסתפק ‡ שמותר אע"פ יין כדי של או תבואה של אוצר
הרשות  לדבר לפנותו אסור מוקצה משום בו ואין ממנו
או  אורחים שם להכניס כגון מצוה לדבר אבל הטורח מפני
לפנותו  מותר המדרש בית שם לקבוע או מצוה סעודת שאר
ולשלשלם  להגביהם כגון יתר טורח בו שיש בענין אפילו
מגג  לטלטלם או בסולמות להורידם או שבכותל בחלונות

לגג:

* * *
ה'· ממנו מפנה גדול האוצר היה אם מפנ(י)הו כיצד

בו  היה לא סאין ט"ו דהיינו סאין ג' קופה שבכל קופות

יפנה  לא כולו אבל קופות ד' ממנו מפנה קופות ה' אלא
אותן: וישוה בקרקעיתו גומות יראה שמא

קטנות ‚ בקופות יחלקן לא קופות ה' או ד' אלו כשמפנה
שמרבה  מפני משאו להקל כדי פעמים בהרבה להוליכן

שכ"ג): סי' (עיין בהילוך

אחד „ לתלמיד או אחד לאורח שאמרו קופות ה' או ד'
מפנה  אורחים הרבה לו יש אם אבל במקומן שם שישב
האוצר  את יגמור שלא ובלבד ואורח אורח לכל זה כשיעור
אחר  או לעצמו יפנה אחד כל אלא לכולם  אחד יפנה ולא

לבדו: לו יפנה

בשבת ‰ להורידם אסור עגלה על שהובאו יין של חביות
שאין  והוא מצוה לצורך או אורחים שם להושיב לא אם
ואף  האוצר את במפנה שנתבאר כמו סאין מט"ו יותר בהן
יורידן  ולא וישתה משם ימשוך בשבת מהן לשתות צריך אם
ש"ז  בסי' כמ"ש גדול הפסד במקום אלא נכרי ע"י אפילו
ע"י  אפילו להוריד מותר משם למשוך אפשר אי אם אבל

שבת: לאותה לו שצריך כמה ישראל

Â מצוה דבר לצורך כמו אורחים לצורך כאן שהתירו כשם
ג"כ  מותר מצוה לצורך דבר איזה שהתירו מקום בכל כך
מעיר  שבאו אלא אורחים נקראים ואינן אורחים לצורך
שנתארחו  אורחים שזימן בין אצלו שנתארחו בין אחרת
שיסעוד  העיר שבאותה חבירו כשזימן אבל אחרים אצל
כן  אם אלא היא הרשות וסעודת אורח נקרא אינו אצלו
חבירו  גם שאז לו שיש האורח לכבוד אצלו לבא זימנו

זה: לענין אורח בכלל

בשבת  דליקה דיני שלד סימן ב חלק

כלום ‡ יצילו שלא חכמים גזרו בשבת דליקה נפלה
המותרים  וחפצים בטלטול המותר למקום אפילו מפניה
שצריך  מה אלא יציל לא ומשקים אוכלים ואפילו בטלטול
קודם  שבת בליל נפלה אם כגון בלבד שבת לאותה לו
הראוי  לאדם לאדם הראוי סעודות ג' מזון מציל הסעודה
מזון  ובמנחה סעודות שתי מזון ובשחרית לבהמה לבהמה
לחוש  יש חפציו כל להציל מותר יהיה שאם אחת סעודה
ישכח  להציל ונחפז בהול שהוא ההצלה טרדת שמחמת

הדליקה: לכבות ויבא שבת שהיום

* * *
בתים · אבל בו שהדליקה בבית אמורים דברים במה

כל  להציל יכולים הדליקה להם שתגיע ויראים הקרובים
השבת  שישכחו כך כל בהולין אינן שהם לפי שירצו מה

ההצלה. טרדת מחמת

להם  מותר החשובים המוקצים דברים שאר או מעות ואפילו
מפני  להצילם כדי לטלטלם שמותר הדין והוא להציל
בתיבתו  לחפש הבאים המושל עבדי מפני או הלסטים
מוקצה  טלטול על כלל גזרו שלא לפי זה בענין וכיוצא
אחר  בענין להציל אפשר כן אם אלא מרובה הפסד במקום
אפילו  לביתו להביאה שאסור ברחוב ארנקי ששכח מי כגון
לשמור  או שומר שם להושיב שיכול מפני המעורבת בעיר
יש  אבל זה בענין כיוצא כל וכן רס"ו בסי' כמ"ש בעצמו
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ואי  מרובה הפסד במקום ואפילו מוקצה טלטול אוסרים
עיקר. וכן אחר בענין להציל אפשר

בהם  וכיוצא מעות להציל שמותר אומרים יש כן פי על ואף
ממונו  על בהול שאדם לפי הליסטים מפני או הדליקה מפני
טלטול  ע"י להציל לו נתיר לא ואם מהפסד יצילם ובודאי
שיחפירם  או הדליקה שיכבה חמור איסור לידי יבא מוקצה
בלבד  להצילם שיכול (ואף זה בענין וכיוצא בקרקע ויטמינם
ימהר  בהצלתם ונחפז בהול שהוא מחמת מכלֿמקום
שהיא  אף במהרה יותר לו שתזדמן הצלה בכל להצילם
משא"כ  בהיתר אציל לא שאציל איך יאמר כי חמור באיסור

חמור).כשהתי  איסור ע"י יציל לא טלטול ע"י להציל לו רו

כמ"ש  כרמלית דרך להוציא אפילו מתירין יש זה ומטעם

אין  לפיכך זה היתר על חולקין שהרבה לפי אבל ש"א בסי'
כלל  גזרו שלא אומרים שיש טלטול באיסור אלא להקל
אין  בכרמלית אבל מרובה הפסד במקום מוקצה טלטול
בבתים  אלא להקל אין לבד בטלטול אפילו וגם כלל להקל
מזונות  אפילו בו שהדליקה בבית אבל לדליקה הקרובים

מעות. שכן וכל סעודות מג' יותר להציל אסור

(ונחפז  בהול שהדבר בזה וכיוצא ולסטים בדליקה זה וכל
סחורה  על גשמים ירדו אם אבל מפניהם) (להציל מאד הוא)
שיבא  לחוש אין כך כל בהול הדבר שאין כיון המוקצה
אין  ולכן הטלטול לו נאסור אם חמור איסור ידי על להציל
יש  אם נכרי ידי על לטלטל אלא בזה כיוצא וכל בזה היתר

ש"ז: בסי' שנתבאר כמו גדול הפסד שם
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הגשמיים ÓÂˆ‡(לב) בדצח"מ הנ"ל מכל עכ"פ מובן
והאדם  התחתון האדם שבנפש והרוחניי'
ומתיחסים  זע"ז וסמוכים קרובים המה שהצו"ח העליון
בערך  אמיתית בהתחברו' כא' באים שהם עד כא'
מאחר  החי מן כ"כ נבדל הצומח והן זע"ז וקירוב
ביציאתו  וגם לחוץ יוצא ואח"כ ממש בו ליכלול שיכול
במדות  כנ"ל בחי וקשור דבוק עדיין אז גם לחוץ
וגם  יצמחו ממש שכלו שלפ"ע השכל מן שצומחים
ודאי  עבור בבחי' בשכל ומתאחדים שכלולים מאחר
שגם  ממה והראייה בעצם. אחד וקשר חבור לזה שיש
עדיין  בפ"ע במציאות לחוץ ויוצאים נולדים שהן אחר
השכל  מן קיומם שפע לקבל וצריכים וקשורים אחוזים
וקיומם  חיותם עיקר מזה להיות החי בחי' שהוא
הצומח  שאין מכ"ז מובן הרי וא"כ כו'. תמיד וגידולם
יחד  מתדבקים אלא מהותם עצם מצד גם נבדלים והחי
לפי  (ולזה אחד וערך ביחוס זע"ז שקרובים מצד זע"ז
הנ"ל) דעי"מ מדרגות ג' שהן איש יהולל דוקא שכלו
אדני  שהן והחי הצומח בין ממוצע שיש ממה ונבראים
בע"ח. כמ"ש הארץ מן וצומחים חי בחי' שהן השדה
האלמוגים  והן ממוצע יש והצומח הדומם בין גם אך
צומח  נק' השדה ואדני שבדומם צומח שנק' אלא

בין  ממוצע שנק' הקוף כמו שבצומח חי שהוא שבחי
כו' שבמדבר חי שהוא שבחי מדבר שנק' ומדבר החי

וד"ל):
בטעם ‰Â‰(לג) יותר ביאור בתוס' יובן הנ"ל כל עם

יצאו הענין וחיות שהבהמות מה הנ"ל
הארץ  דתוצא אחד ממא' כאחד נפשם עם גופם במע"ב
הגוף  החי דבחי' ונפש גוף שרש דהנה כנ"ל. חיה נפש
מתיחס  והצומח החי בחי' הוא ונפשם צומח בחי' הוא
בחי' זה מטעם אשר עד החי אל וסמוך אחד בערך
בשכל  שכלולים במדות כנ"ל בחי נכלל הצומח
עמו  שמתאחד שבחי צומח ונק' כו' משם וצומחים
ממש  כאחד הארץ מן וצומחים יוצאים ע"כ ממש
ברוחני' בשרשם כאחד ומתאחדים סמוכים להיות
אריה  שנק' במלאכי' גם (וכמו המעלו' רום עד דצו"ח
עד  כנ"ל) עלאה מארץ כאחד ונפשם גופם שיצאו ושור
דאצי' מבינה מדות שהן דאצי' כצו"ח באצי' גם
הדומם  בחי' אבל כנ"ל. כאחד ומתגדלים שצומחים
הצומח  מן יותר החי ממהות מאד הערך בריחוק הוא
השדה  כעשב יצמח שהחי במה בחי נכלל צומח (שהרי
שיש  ואע"פ הצומח כמו כ"כ נכלל אינו הדומם אבל
הם  גם הרי וצפרנים כעצמות בחי גם דומם בחי'
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להתלבש  יכול החי אין וע"כ כו'. וצומחים מתגדלים
יצא  לא שהרי ממש לחומר צורה לו להיות בדומם
בחי' רק נפש עם ואבן כעפר דומם גוף במע"ב השור
הדומם  מן רחוק ערכו שהחי לפי כנ"ל) דוקא צומח
צומח  והוא צומח בחי' הוא שבו הדומם חלק (וגם
בחי' השכל שיתלבש שא"א וכמו כנ"ל) דוקא שבחי
ברוחניות  דומם שנק' הדבור באותיות הרוחני החי
דשכל  החי יחוס כערך ממש ואור חיות בבחי' להיות
בקירוב  הם המדות עם שהשכל המדות שהן הצומח עם
האותיות  מהות עצם אבל כנ"ל. ממש אחד ויחוס
חי  שנק' השכל אל כלל ויחוס ערך להם אין דדבור
לגמרי  בפ"ע דומם מהות הן הרי כי הנפש ברוחניות
(ומה  כלל השכל אל בעצם ויחוס חבור להם יש בלתי
בדרך  בא זה וצירופים אותיות ע"י יוצא שהשכל
וכהתלבשות  כלל אחד וסוג בערך שלא לבד התלבשות
ויהי  נ"ח באפיו ויפח שנאמר הדומם בעפר האדם נפש
כו' המדברת נפש ממללא לרוח ות"א חיה לנפש האדם
השכל  מן שמתפעלים שבלב המדות כמו ולא כמשי"ת)
אחד  וסוג בערך השכל אל שמתיחסים כנ"ל שבמוח
שכלו  לפי בענין כנ"ל ממש כאחד גדילים וע"כ ממש.
ע"פ  להיות יחוייב שבלב המדה שהתפעלות עד כו'
התפעלות  יוליד כך דוקא השכל זה אופן לפי השכל.
הערך  קטן שמשכל בגדלות או בקטנות אם המדה
גדול  ומשכל הערך בקטנות אהבה התפעלות יוליד
וכן  יותר. בגדלות אהבה התפעלות ויחייב יוליד יותר
מטה  ומשכל הדין מדת יולד לא חסד כלפי מטה משכל
אופני  שלפ"ע עד כו' החסד מדת יחוייב לא דין כלפי
יהיה  ממש כך כו' וממוצע ודין בחסד השכל השגת
שבלב  חג"ת המדות ותולדות התפעלות אופני
וערך  יחוס יש שנמצא עד כידוע השכל מן שנסתעפו
להיות  השכל ויכריח שיחייב מאחר ממש ביניהם אחד
אותו  אופן לפי דוקא כזאת אוי"ר מציאו' התהוות
בגדר  זע"ז וסמוכים קרובים להיותם והוא דוקא השכל
משא"כ  כו' והחי הצומח בחי' בשרש כנ"ל אחד וסוג
מה' בפ"ע ומהות מציאות להם יש הדבור אותיות בחי'
והן  כלל. שבלב) (ומדות שכל בלא גם הפה מוצאות
שמזה  לומר שיחוייב עד השכל אל מתיחסים בלתי
יוליד  השכל וזה הללו אותיות התהוות יולד השכל
מטה  או אהבה המוליד השכל אותו כי אחרים אותיות
מוצאות  מה' המצטרפים באותיות מתלבש חסד כלפי
הכל  הדין מדת או יראה שמוליד השכל אותו כמו

מהגרון  דאחה"ע אותיות וכמו מוצאות דה' באותיות
הפכיים  שהן הגם שכלים מיני כמה בהם מתלבשים
חג"ת  שבלב ממדות (וכן להם אחת אותיות מחו"ג
ואע"פ  הן). א' והאותיות הללו באותיות מתלבשים
שזהו  דוקא השכל אופן לפי מתהווים האותיות שגם
כו' יראה או אהבה של אם המחשבה אותיות אופן לפי
שעיקר  ולא לבד הצירופים באופן רק זהו כידוע. חו"ג
האותיות  כי המדות) (או השכל מן מתהווה מציאותם
מה' שיוצא בעלמא קול הבל בחי' בפ"ע מהות הן
גם  דחג"ת מדריגות ב' שיש פי על (ואף כו'. מוצאות
הרי  מ"מ כו' חיה בדק גץ שעטנז אותיות כמו באותיות
ומדות  שכליים מיני לכמה כלים להיות יחד מצטרפים
רוח  שנק' מה (רק כו'). בשוה כולן לסבול הפכיים
שבנפש  הרוחניים באותיות שזהו המדברת נפש ממללא
גם  שלמעלה ממש המדבר לבחי' כלי בחי' הוא עצמה
הכלי  כמשל וה"ז בסמוך) וכמשי"ת החי מבחי'
יין  כמו הפכיים משקים מיני כמה בתוכה שמקבלת
עם  אחד בערך מתייחסת הכלי שאין וכל וחלב ושמן
מה  להכיל קבול בית היא שהכלי רק שבתוכה המשקה
וכסף  אוכל או משקה אם שיהיה מה יהיה שבתוכה
שהם  הגם האותיות הן וכך כו'. היא אחת והכלי וכה"ג
אינם  אבל והמדות השכל אור בתוכם מקבלים
מן  שלא (ומדות) השכל לאור בעצם כלל מתייחסים
השכל  בהם שמתלבש רק מציאותם עיקר נולד השכל
ממקורו  הנולד שכל שכל במ"א שמבואר (אע"פ לבד
במחשבה  השכל אותו אופן כפי אותיות עמו מתהווה
אופן  לעשות רק היינו בדבור כך ידבר וממילא שיחשב
כנ"ל  ברתא יסד דאבא ומשום כנ"ל. שבדבור הצירופים

אבל (ועכ"ז וכמשי"ת) דומם בחי' הן האותיות גופי
משום  שבלב המדות עם עצמן דאותיות הדבור מתיחס
הלב  מן שיוצאים דברים שהרי הלב מהבל שיוצאים
הדומם  באותיות מתלבשת האהבה שהתפעלות כו'
קירוב  ביניהן שיש נראה שמזה זולתו בלב פועל להיות
עצמן  האותיות מצד ולא הדבור קול מצד והיינו וערך.
ומה  כלל. והתפשטו' צמיחה עצמן מצד בהם שאין
בהתגברות  או שבלב ההתלהבות ע"י הדבור שירבה
כמו  הכלים מעוט או הכלים רבוי ענין רק זהו השכל
יותר  רבים כלים צריכים רבים מים לשטף שעד"מ
השכל  עיקר עם כלל מתיחסים אינם אבל לקבלם

וד"ל): כו' והמדות
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‰‰Â,בשושנים הרועה נא' לי דודי בפ' הפסוקי' בב'
הרועה  ג"כ נא' לדודי אני השני בפ' וכן
יש  שושנה, בחי' שני שיש לפי והיינו כו', בשושנים
החוחים  בין כשושנה וכמ"ש החוחים בין שושנה שנק'
שושנת  שנק' שושנה בחי' ויש הבנות, בין רעיתי כן
העמקים, שושנת השרון חבצלת אני וכמ"ש העמקים
ששונים  אלא שושנים א"ת שארז"ל לפי והיינו
דהיינו  מיין, דודיך טובים כי כתי' והנה בהלכות.
אני  ובחי' לו ואני לי דודי בחי' שהוא דודיך שבחי'
מ"ש  וזהו תורה, של יינה בחי' שהוא מיין נמשך לדודי
אומר  הטועם חיך כל רז"ל ופירשו מיין עינים חכלילי
ובחי' לי דודי בחי' שהוא לי לי שבחי' היינו לי, לי
שהוא  הטועם חיך מבחי' נמשך לי ודודי לדודי אני
ואצל  לי דודי אצל נא' ולזה כו', תורה של יינה בחי'
ששונים  בחי' שהוא בשושנים הרועה לדודי אני

בהלכות.
‰‰Â שיר ע"פ בלק"ת מ"ש להקדים יש כ"ז להבין

בחי' כלה, בחי' ב' שיש לשלמה, אשר השירים
מכלה  שהוא כליון בחי' שהוא ולבבי שארי כלה
והיינו  נפשי, כלתה מל' והב' כלה, מל' הכל את ומבלה

דהנה  והענין ית'. באורו וליכלל לידבק הנפש תשוקת
והב' באחד, נפשו למסור הא' מס"נ, בחי' ב' יש בק"ש
בחי' ב' ובין נפשך, את נוטל אפי' נפשך בכל ואהבת
לעולם  מלכותו כבוד שם בברוך מפסיקים אלו מס"נ
אמר  לא משה וכן מפסיקין היו לא יריחו ואנשי ועד,
נפשו  למסור הא' הבחי' הנה כי והענין בשכמל"ו.
לשון  הוא שמע כי ישראל, שמע מחמת הוא באחד
שהוא  איך ב"ה א"ס בגדולת התבוננות שהוא הבנה
הוי' אני כמ"ש שינוי שום בלי שנבה"ע קודם כמו אחד
אני  כו', נבה"ע שלא עד הוא אתה כו', שניתי לא
אלקי' פי' אלקי', אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון
מעלים  העלם שום אין לפניו כי ומסתיר, המעלים
כלא  שהוא הגם חשיב, כלא קמי' כולא כי כלל ומסתיר
זו  התבוננות וע"י כו', כלא הוא אעפ"כ ממש לא ולא
היש  שמכלה ופי' לגמרי, היש שמכלה כלה בחי' נעשה
שכולא  איך הגילוי יהי' יש בבחי' למטה שאפילו היינו
בטלים  וממילא כלל, מקום תופס היש ואין חשיב כלא
לשון  וזהו כו', דלגרמי טיבו וכל והישות התאוות  כל
ישאר  ולא רצונותיו כל שיתבטלו לגרמי' שמכלה כליון

ית'. אליו רק רצון שום אצלו
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ע"ה Î"‰Ú˘·Âפד) הרשב"י פי' כ' הימים מספר ע'
והטעם  כו', מספר נק' המל' כי בתי'
הימים  כי ופי' עליונים, לימים ומספר חשבון היא כי
כמו  אותם המגלה הזאת המדה ע"י מתגלים עליונים
הגבול  ומצד הנמנה הדבר הגבלת שהוא החשבון
הוא  שהמספר כנ"ל ג"כ והיינו עכ"ל. מתגלה והחשבון
בהעלם  יש כבר שהמספר והוא מההעלם, ההתגלות
שנספר  קודם הרי ומ"מ שלו, ההתגלות רק הוא והמספר
שהמספר  מפני והוא כו', עדיין מספר בבחי' אינו הרי
הוא  ועי"ז והתחלקות, בהגבלה שבא הדבר הגבלת הוא
מספר  בבחי' שהוא הגם שנספר וקודם מספר, בבחי'
וז"ע  כו'. עדיין והתחלקות הגבלה בבחי' אינו בהעלם
המדות  הן עליונים דימים הימים מספר נק' שהמל'
ג"כ  שהן הגם והנה כנודע, עולם ימי שנק' העליונות
לשית  ההשפעה מקור שהן מדות ששה והן מספר בבחי'
והתחלקות  מהגבלה למעלה ה"ז מ"מ כו', שני אלפי
הוא  שעי"ז והתחלקות, הגבלה בבחי' בא ובמל' עדיין,
שהזמן  (וכמו כו' המספר עיקר שם וע"כ הגילוי, בחי'
זמנים  סדר רק ובז"א ימלוך מלך מלך מל' בבחי' עיקרו
דמל' ההגבלה דומה שאינו והיינו במ"א). וכמ"ש כו'
ענין  עיקר שע"כ המל', מבחי' דלמעלה לההגבלה
בסי' מ"ש ע"פ זה ויובן דוקא. מל' בבחי' הוא המספר
ריבוי  הו"ע טובך רב דפי' יביעו טובך רב זכר בפי'
כי  צדיק אמרו וכמ"ש יסוד בחי' הוא דטוב היסודות,
וריבוי  כו', היסוד מבחי' הוא השפעה כל כי להיות טוב,
משפיל  שהמשפיע הצמצומים ריבוי הוא היסודות
טוב  נק' שהיסוד (שז"ע ההשפעה לצורך א"ע ומצמצם
המקבל  אל להתקשר א"ע משפיל שהמשפיע מה שהוא
בהשפעת  עד"מ וכמו כו'). המקבל לפ"ע א"ע ולצמצם

מהמ  צמצומים,השכל כמה בזה שיש המקבל אל שפיע
האור  להמציא הא' צמצום צמצומים, ד' הם ובד"כ
העצמי  שכל שמאור דהיינו המקבל, אל השייך השכל
המקבל, אל השייך שכל האור נמצא יהי' המשפיע של
המקבל  בערך אינו המשפיע של העצמי דהשכל וכידוע
צריך  המקבל אל השייך שכל האור להמציא ובכדי כלל,
שכל  האור נמצא ואז לגמרי שכלו אור ולהעלים לצמצם
הוא  שכל האור נמצא וכאשר כו', המקבל אל השייך
ולא  המקבל, אל כך להשפיע שא"א לבד נקודה בבחי'
לפרט  צריך כ"א המקבל, אל עדיין גילוי שום זה יהי'
להלביש  במה ענינים ולהמציא שבהנקודה הפרטים
צמצום  וה"ז כו', המקבל אל מובן שיהי' באופן הדברים

מתעלם  דבאמת כו', פרטים בריבוי באה שהנקודה ב'
עצמו. המשפיע גבי הוא וכ"ז וכנודע, כו' האור בזה
בזה  יש המקבל אל ולהשפיע לגלות כשצריך ואח"כ
הפרטים  שמפרט מה דהנה צמצומים, ב' ג"כ
שייך  שאינו עדיין לעצמו במחשבה ה"ז שבהנקודה
איך  הדברים לסדר צריך להשפיע ובכדי לדיבור,
המקבל, אל שיתקבל בכדי דבריו ולכלכל להשפיע
כו', לעצמו הענין שחושב כמו לגבי צמצום ג"כ שזהו
ואח"כ  כו', לדיבור השייך שבמח' דבור בחי' וה"ז
מה  דהיינו מעשה בחי' זהו להמקבל כשמשפיע
הצמצומים  ב' גם כו'. מעשה הוי שפתיו שעקימת
השכל  תחלה לו שמגלה מה הוא השכל שבהתגלות
הוא  וכן כו'. הפרטים לו ומבאר מפרט ואח"כ בכללות
הנאצלים  אל המאציל מעצמות האור בהשפעת למעלה
בענין  וכנודע כו'. למדרי' ממדרי' מאד צמצומים ריבוי
תתקטר  דבווין יסודות ט"ו שהן ויציב דאמת ווי"ן ט"ו
פעמים  רבבות ורבוא אלפי' אלף כמש"א וגם כו',
והמשכת  בהשפלת הצמצומים ריבוי שהן כו' הטובות
הוי', אותיות דד' צמצומים ד' הן ובד"כ כו'. האור
ד' שע"י האור והמשכת הבאת הן הוי' דאותיות וכנודע
מאוא"ס  הקו דבהמשכת במ"א וכמ"ש כו', צמצומים
המשכת  ראשית הוא הוי' דש' דהיו"ד הוי' שם בזה יש
א"ק  בבחי' הוא והה' מא"ק, למעלה שהוא כמו הקו
כו' ומביט צופה וכמא' פרטים בריבוי שבא מה שזהו
דכללות  יצי' בחי' הוא והוי"ו כו', עדיין בהעלם והכל
מזה  למעלה וגם כו'. דאצי' השטח בחינת הוא והה'
כל  כוללת זו דנקודה הרשימו נקודת בחי' הוא היו"ד
הרל"א  הו"ע והה' כו', ההשתל' בכללות שיתגלה מה

והוי"ו  כו', המלביש דעולם הקו שערים התגלות הוא
שלמעלה  הקו ראשית והו"ע המלביש הצמצום שאחר
וכ"ז  במ"א. וכמ"ש כו' א"ק בבחי' הוא והה' מא"ק,
אופן  ולפי כו', האור המשכת באופן הצמצומים הוא
כו', הצמצומים ריבוי המה כן בעצם האור וגודל ריבוי
יותר  צמצומים צ"ל ביותר ונעלה גדול שהאור דכל
כו'. המקבל בערך שיהי' עד האור והשפלת בירידת
המאציל  מן האור והמשכת שבהשפעת טובך רב וז"ע
כו'. להתקבל באפשר שיהי' עד יסודות ריבוי בזה יש
קצהו  ואפס הארה רק היינו כו' טובך רב זכר מ"ש אך
לקבל  להם א"א דבי"ע דמלאכים כו', טובך רב מבחי'
גם  המאציל דאוא"ס וההשפעה הטוב ריבוי מבחי'
הארה  רק כו', דיסודות הצמצומים בריבוי שבא לאחר
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המל', מבחי' להם שנמשך מה לקבל שיכולים הוא לבד
מלכותא  צדק בחי' ירננו וצדקתך אח"כ מ"ש שזהו

כו'. קדישא
.¯ÂˆÈ˜ היא כי במל', הימים מספר כ' ובשעה"כ

רק  מספר שם שיש עליונים, הימים מגלה
בבחי' הוא ובמל' והתחלקות הגבלה בבחי' שאינו
טובך  רב זכר עפמ"ש ויובן הגילוי, הוא ועי"ז הגבלה

הצמצומים, ריבוי שהן שבמשפיע היסודות ריבוי הן
השכל, בהשפעת עד"מ כמו צמצומים, ד' הן ובכללות
הו"ה  הקו, ראשית יו"ד הוי', אותיות ד' הן ולמעלה
המלביש, עולם ה' רשימה, יו"ד גם הכללים, בי"ע
רק  מקבלים והמלאכים א"ק, ה"א הקו, גילוי וא"ו
דרב  הצמצומים ריבוי ע"י הבא מהאור לבד הארה

קדישא. מלכותא צדק בחי' טובך
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åùòð íéîù 'ä øáãá""צבאם כל פיו .1וברוח

הקודם  לפסוק המשך הוא זה הארץ".2פסוק מלאה ה' "חסד נאמר בו

ממעזריטש  המגיד כך על לברואים 3אומר נתן  יתברך שה' ה', חסד שזהו היא שהכוונה נשמתוֿעדן,
האלקות. ענין את להשיג הכוח את

רואים  – טבע להם קוראים שאנשים הארציים הדברים שמכל – הארץ" מלאה ה' "חסד זהו
את  מקיים טובים, ודיבורים ותפילה בתורה בדיבורו האדם לכן נעשו", שמים ה' ש"בדבר ומאחר אלקות,

התורה. אותיות באמירת להרבות ויש העולם.

יתברך  ה' ברא שבה הדרגה מדוע להבין צריך נעשו", שמים ה' "בדבר ענין את יותר טוב להבין
דיבור? בשם נקראת שבהם, הברואים כל ואת העולמות את

כמו  המלכות, ספירת זוהי העליונות בספירות שהוא כפי הקב"ה של שהדיבור הוא, הענין אלא
שלטון".4שכתוב  מלך דבר "באשר

זקוק  אינו הרי עצמו בעד כי הזולת, לצורך גילוי הוא שדיבור כלומר הזולת, בשביל הוא הדיבור ענין
הדיבור. עלֿידי נעשה זה לו, להודיע שברצונו מה את יידע שהזולת כדי רק אלא לדיבור,

הכוחות. לשאר דיבור בין החילוק זהו

עצמו. עבור רק הם הכוחות שאר

אינו  כי עצמו, עבור הוא השכל שכוח ודאי הרי שכליים, רעיונות מבינים ועלֿידו שבו השכל כוח
העיסוק  את ומבלבל הפרעה מהווה שהזולת קורה לפעמים אדרבה, דברֿשכל. להבין כדי לזולת זקוק
שקטים  במקומות יותר נמצאים להשכלה המסורים שהאנשים במוחש רואים שאנו כפי במושכלות,
השכליים  הרעיונות להשכלות יותר להתמסר שיוכל לטובה, משפיעים והשלוה הבדידות כי ומבודדים,

מתייגע. הוא שעליהם

הזולת. ללא להסתדר יכול והוא לעצמו רק הוא באדם השכל שענין משום זאת
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רעט.3) ע' תשע"ב), נ.י., (קה"ת, השלם תורה אור
ע"ב.4) קיג, ויקהל אור, תורה ד. ח, קהלת
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שיהיה  מוכרח הרי החסד, מדת משל דרך על – הזולת ללא להיות יכולות שלא המידות ענין גם
חסד; עמו לעשות זולת

את  מגלה הוא שכלפיו אחר מישהו להיות ומוכרח עצמו כלפי המידות לענין מקום אין האדם אצל
זולת  ישנו כאשר רק שייך המידות ענין כל כי נפשיים.5המידה, כוחות הן המידות זאת עם אבל –

אבל  המידה, את אליו לגלות זולת ישנו כאשר רק הוא קיומן שאופן כוחות הן שהמידות למרות
עצמו. לאדם שנוגע כוח היא עצמה המידה

פעולת  היא זה כל אותו; לשנוא או אותו לאהוב שניתן זולת יש כאשר רק שייכות ושנאה אהבה
עצמו, לאדם נוגע הדבר זאת עם אבל המידות, פעולת את כלפיו לפעול לזולת זקוקים שלצורכן המידות,
שחוץ  בדבר שזהו אלא עצמו, לאדם נוגעות ושנאה אהבה שהמידות כך השונא, והוא האוהב הוא שהרי

ממנו.

להיות  מוכרחת המידות  פעולת – במידות ואילו עצמו, באדם רק הוא שהרי לשכל דומה זה אין
לאדם. מחוץ שהם בדברים בא שזה אלא עצמו, לאדם נוגעת המידה עצם אבל הזולת, על

.øåöé÷ והזולת עצמו לאדם רק הוא שכל  אלקות. משיגים והארציים הטבעיים הענינים שמכל מבאר
לאדם, מחוץ שהם בדברים הוא המידות שגילוי אלא עצמו, האדם עבור הן המידות גם להפריע. עלול

הזולת. עבור רק הוא הדיבור אבל

.a

êà זקוק האדם אין עצמו, עבור הזולת. עבור בעיקרו הוא בנפש, כוח שזהו למרות הדיבור, ענין
לדיבור.

ודיבור: מחשבה בין החילוק זהו

הנפש  לבושי נקראים ודיבור ידם.6מחשבה על הוא הנפש כוחות שגילוי כיון ,

עצמו. לאדם הגילוי את מגלה שהמחשבה הוא, ביניהם החילוק

המחשבה. עלֿידי לאדם בא השכל כוח גילוי למשל,

שגם  במוחש, רואים שאנו כפי לעצמו, רק הוא המחשבה שענין הרי לזולת. הגילוי את מגלה הדיבור
חושב. הוא מה יידע לא הזולת היום, כל אדם יחשוב אם

פנימי  לבוש הרי היא המחשבה אבל לנפש, לבוש רק היא מחשבה שגם המחשבה 7הגם לבוש לכן ,
תמידית. המחשבה גם כך תמיד בגוף היא שהנפש כשם הנפש, עם מאוחד

שכתוב  כמו החיצון, לבוש הוא אלא כן, אינו ענין 8דיבור וכל מלדבר", לחשות ועת לדבר "עת
הזולת. עבור אלא אינו הדיבור

יוב  נקראים בזה גבול, בעלי ונבראים עולמות ולהחיות להוות כדי מגלה יתברך שה' והחיות שהאור ן
שמהווה  למעלה, הדיבור ענין גם כך הזולת, עבור רק הוא הרי באדם הדיבור שענין שכשם דיבור, בשם

זולת. כמו כביכול, הם, בעליֿגבול נבראים – האלקות שלגבי בעליֿגבול, נבראים ומחיה
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(5.273 ע' תש"ח המאמרים ספר
ד.6) פרק תניא

א'תקא.7) ע' שובה שבת התורה, אור
ז.8) ג, קהלת
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אלקות  הוא גבול כי אלקות, מלבד דבר שום אין ממנו, שחוץ דבר לך אין הרי גבול. בלי הוא אלקות
בליֿגבול, של האלקות לגבי זולת כמו הוא שבהגבלה האלקות זאת עם אבל הגבלה, של בלבוש שהתלבש
נשארת  המחשבה – כמחשבה אינו שדיבור לזולת, גילוי הוא דיבור שלכן נפרד, הוא באדם שדיבור כשם
הכוונה  תתבצע ידם שעל בעליֿגבול ונבראים עולמות שיהיו כדי גם כך – מהאדם יוצא והדיבור באדם
העליון. דיבור שזהו המלכות ספירת עלֿידי עולמות יתברך ה' היווה – יתברך ברצונו שעלה העליונה,

שגילוי  לכך שבנוסף ביותר, הנעלים הכוחות לגבי גם הנפש, כוחות כל לגבי יתרוןֿמעלה יש בדיבור
הדיבור  ידי על בכוח הגדלה נפעלת דיבור, עלֿידי הוא הכוחות .9כל

נעשה  בשכל דיבור ועלֿידי דיבור, עלֿידי הוא השכל כוח שגילוי לכך בנוסף למשל, השכל, בכוח
ההבנה  להרחבת גורם הדיבור – וברור טוב  בביטוי השכל את מבטא שהדיבור זאת ומלבד בשכל, הגדלה

מפורטים. שונים הסברים מעורר שדיבור זה עלֿידי

ההשכלה  בהשכלה, הדיבור שעלֿידי זאת מלבד בהשכלה, הדיבור שבשעת במוחש, רואים שאנו כפי
היו  לא – בזה שדיבר לפני – לכן שקודם  מבוארים, עניינים אצלו נוספים יותר, בהירה לו נעשית

אצלו.

דוקא  בדיבור תורה ללמוד יש השכל.10לכן כוח את מגדיל שהדיבור כיון ,

ושנאה, אהבה במידות במוחש רואים שאנו וכפי במידה. הגדלה פועל שהדיבור במידות, גם הוא כך
הדיבור  שעלֿידי והכעס, השנאה במדת גם וכך מתחזק, האהבה גילוי אהבה דברי מדברים שכאשר

והכעס. השנאה מתגברת

מוסר  בספרי כתובה כך מ 11משום את לנצח כי העצה שכועסים, בשעה לדבר שלא – הכעס דת
מידה. בכל גם וכך והשנאה, האהבה מדת את מגדיל הדיבור

המלכות. ספירת עלֿידי הם הגילויים כל בספירות אשר הדיבור, עלֿידי הם הגילויים שכל נמצא

נעשו". שמים ה' "בדבר פירוש זהו

העולמות  בריאת של העליונה והכוונה העליון, הדיבור עלֿידי נבראו שלהם הברואים וכל העולמות כל
את  ויעדנו יבררו טובות, במידות והנהגות המצוה וקיום התורה לימוד עלֿידי ישראל, שבני כדי היא

העולם.

.øåöé÷.חיצוני לבוש רק שהוא ודיבור הנפש, של פנימי לבוש שהיא מחשבה בין החילוק את מבאר
ומידות. בשכל הגדלה גורם דיבור לבליֿגבול. ביחס כזולת הוא גבול שבטבע. האלקות הוא העליון דיבור

התורה. אותיות אמירת עלֿידי הוא העולם קיום לכן

.b

äàéøáä האדם היא – יצר יתברך שה' היצירה בכל .12העיקרית

העולמות  כל יתפרנסו טובות ומידות ומצוות בתורה האדם עבודת שעלֿידי רוצה ברוךֿהוא, הבורא
האדם. בהנהגת תלוי התחתון העולם וקיום העליונים,
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(9.3 ע' תרנ"ט, המאמרים ספר ג. סב, בשלח אור, תורה
ע"ב.10) יט, יומא הפסוק. על ורש"י ספרי ראה ז. ו, ואתחנן

.4 ע' תרנ"ט המאמרים ספר ע"א. נד, עירובין

המאמרים 11) ספר ה. פרק הענוה שער חכמה, ראשית
.5 ע' תרנ"ט

ע"א.12) לח, סנהדרין ע"ב. ו, ברכות
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שבזוהר  הנעלם האדם 13במדרש של ולנשמה לגוף כינוי הם ושרה שאברהם כתוב שרה, חיי פרשת ,14.

לתת  יצטרך הוא הכל ועל למעלה רשום רע, והן טוב הן עושה, שאדם מה שכל אומר יהודה ר'
וחשבון. דין

הכתוב  על רב  שאמר הבא 15כפי עולם על חושב שאינו זה – שהגולם מה שכל עיניך", ראו "גלמי 
וחשבון. דין למסור וצריך נרשם הכל למעלה, הכל את רואים עושה, –

שה' לכך בנוסף לזכות, לו נחשבים שמדבר הטובים והדיבורים לאיבוד, הולך אינו שמדבר דיבור גם
הבא" לעולם קיימת "הקרן הרי הזה, בעולם הפירות את לו נותן .16יתברך

שכתוב  מה'17כמו מתברכים נדבה, לעני נותנים שכאשר הצדקה, וכאשר במצות ברכות, בשש יתברך
ברכות. באחתֿעשרה יתברך מה' מתברכים טובים, בדיבורים אותו מנחמים

מצות  של הקרן אבל הזה, בעולם לאדם נותן יתברך שה' הצדקה מצות של הפירות הן אלה כל
שכתוב  כמו הבא, לעולם נשארת לעד".18הצדקה עומדת וצדקתו בביתו ועושר "הון

שכתוב  כמו הבא, והעולם הזה העולם הכוונה –19"ביתו" הבא" לעולם חלק להם יש ישראל "כל
והעולם  הזה העולם – העולמות שני לכן הזה, העולם אחרי המגיע הבא בעולם חלק לה יש נשמה כל

האדם. של ביתו זהו "ביתו", נקראים – הזה העולם אחרי שמגיע הבא

ב"ביתו", הוא השכר והמצוות, התורה של וה"עושר" שהה"הון" בביתו", ועושר "הון של הפירוש זהו
הבא. ובעולם הזה בעולם

בקיום  לצדיק שיש העונג בדוגמת ובעונג, בחיות המצוה את עושה האדם כאשר – "וצדקתו" אבל
ללא  לעד", "עומדת היא אזי – "וצדקתו" שזהו בהתמסרות, המצוה את עושה הוא כאשר המצוה,

הגבלה.

צוברת 20רבינו  יהודית שנשמה ועושר ההון – בביתו" ועושר "הון הפסוק את מפרש נשמתוֿעדן
בי"ע העולמות שלושת אלו בביתו, האלקי האור גילוי מאיר הזה, עשיה]בעולם יצירה, ועולה [בריאה,

לאצילות.

בעבודה  המידה – "וצדקתו" אבל בי"ע, העולמות שבשלושת מהגילויים הוא גם כך על השכר
לעד". "עומדת היא הרי הרצון, מסירת מתוך בהתמסרות והמצוות התורה עניני את שעושים

גם  גבול, בלי שהוא השכר, נמשך ומשם האצילות, בעולם מאיר העבודה של האלקי האור גילוי
התחתון. בעולם

עולמות  הם בי"ע אך גדול, הוא גם בי"ע העולמות בשלושת שממשיכים האלקי האור גילוי
בליֿגבול. הם לעד", "עומדת והשכר, האור לכן בי"ע, לגבי בליֿגבול הוא האצילות ועולם בעליֿגבול,

פטירתו  שלאחר זאת שמלבד כך לחובתו, נרשמים והם מענישים, טובים לא ודיבורים מחשבות על
הקלע' ו'כף הקבר' ב'חיבוט אותו 21מענישים
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ע"א.13) קכא, א חלק
ד.14) בפרק להלן יבואר
טו.15) קלט, תהלים
א.16) משנה א, פרק פאה
והמהרש"א.17) התוספות לפירוש ע"ב. ט, בתרא בבא
הפסוק.18) על דוד מצודת ראה ג. קיב, תהלים

ע"א.19) צ, סנהדרין
תש"ג,20) .161 ע' תרנ"ט, המאמרים בספר הזקן, אדמו"ר
.101 ע'
גם 21) וראה ע"ב. עה, פנחס תורה, לקוטי ז-ח. פרק תניא,

.30 והערה 140 ע' לקמן
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שמשליכים  הוא הקלע כף של ענינו לנפש. עונש הוא הקלע' ו'כף לגוף, עונש הוא הקבר' 'חיבוט –
ממקום הנפש ו [רוחני]את לשני, בטלים אחד הדברים של המילים את מהנפש להוציא כדי היא בכך הכוונה

מנערים  חמים או קרים במים הכתמים כיבוס שלפני ואבק, בכתמים המלא בגד למשל, כמו, דיבר. שהאדם
– הקבר חיבוט עונש בא אש, של או שלג של בגיהנום, שמענישים לפני גם הוא כן האבק. את ממנו

התורה. אותיות לומר היא זה מעונש להפטר והעצה

הגוף. על והן הנפש על הן ומשפט, דין יש האדם של מעשיו כל על גם כך

.øåöé÷ הדיבורים על בשמים. נרשם קלה, שיחה ואפילו רע, או טוב עושה, שהאדם מה שכל מבאר
ללא  – "צדקתו" הבא, והעולם הזה העולם – "ביתו" הבא. ובעולם הזה בעולם שכר מקבל הטובים
וכף  הקבר בחיבוט נענש הרעים הדיבורים ובעד האצילות. עולם – ו"לעד" בי"ע, הוא "ביתו" הגבלה.

הקלע.

.c

ùøãîá והנפש 22הנעלם הגוף ועונש שכר ענין על אברהם, של והספדו שרה פטירת פרשת מבוארת
הפטירה. לאחר

אני".23כתיב  אהבה שחולת לו תגידו מה דודי את תמצאו אם ירושלים בנות אתכם "השבעתי

כל  על וחשבון דין ונותנת מעלה, של לביתֿדין האמת, לעולם הנשמה באה מהגוף, הפטירה לאחר
הזכרונות. בספר הרשומים הדברים

אני  – מעלה של לירושלים להכנס מעלה, של ביתֿדין בפני בדין שזכו לנשמות אומרת היא
שאני  מכך חולה שאני לו אמרו יתברך, ה' דודי, את כשתפגשו ירושלים, בנות אתן אתכן, משביעה

שמירתו. תחת ולהיות אורו את לראות מתאווה

היתה  הזה בעולם בהיותה כי חולה, שהיא אומרת הנשמה – פירושו אהבה" ש"חולת אומר הונא רב
חולה. ונהייתה הדרך, מן סרה המותרים, הדברים ועלֿידי המותרים, בדברים העולם לעניני אהבה לה

חיי  ימי של הסוף וכשמגיע הגוף, את אוהבת הנשמה – פירושו אהבה" ש"חולת אומר יהודה ר'
עני. מהעולם הולך הוא כמה עד מאוד כואבת שהנשמה לגוף, הנשמה של האהבה ניכרת בעולם, הגוף

בא  חברון היא ארבע בקרית שרה כנען""ותמת והרכבה 24רץ במזיגה הגוף את ברא יתברך ה' .
עפר  מים, רוח, אש, היסודות .25מארבעת

נפרדים. היסודות לחיות מפסיק וכשהגוף בגוף, מחוברים היסודות ארבעת כל חי שהגוף בשעה

שרה". "ותמת זהו

הזה, העולם כנען", "בארץ שבהיותם היסודות, ארבעת ארבע", ש"קרית היא הגוף מיתת מת. הגוף
סוחר  פירושו כעת 26ש"כנען" מחוברים, ב"חברון", היו הם מסחר, של ארץ כנען", "ארץ נקרא והעולם ,

נפרדים. הם
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א.22) קכב, א, חלק זוהר,
ח.23) ה, השירים שיר
ב.24) כג, שרה חיי

ד.25) פרק התורה יסודי הלכות רמב"ם,
ב.26) לח, וישב רש"י, ח. יב, הושע ח. כג, ישעיהו
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רק  הוא טובים, ומעשים ומצוות בתורה לעסוק אפשר בו בגוף, הנשמה ירידת של ה'מסחר' שכל מאחר
כנען". "ארץ הזה העולם נקרא לכן הזה, בעולם

שכתוב  כמו הזה, בעולם רק הוא בגוף הנשמה ירידת של המסחר בעולם 27כל שרק לעשותם", "היום
לעשות  יכול עדיין הוא תעשה, לא על עבר או עשה מצות החסיר ואם ומצוות, תורה לקיים אדם יכול הזה
מועילה. אינה תשובה הפטירה לאחר אך הזה, בעולם בגוף נמצא הוא כאשר הוא זה כל אבל תשובה,

את  ורואים הבא לעולם מגיעים כשהם החוטאים, את מענישים שבהם הגדולים היסורים אחד זהו
הלב  מעומק והזעקות הגדול מהבכי מזדעזע החוטא אזי החוטאים, את מענישים שבהם הגדולים היסורים
לו  עונים – שעשה הרעים הדברים כל על ומתחרט תשובה עושה לבו, מעומק ובוכה הנענשים של

הזה. בעולם רק תשובה לעשות שאפשר

לעשות. אפשר אי ותשובה מועילה אינה חרטה האמת, לעולם באים כאשר הפטירה, אחר

ולבכותה" לשרה "לספוד הנשמה, זו אברהם", הגוף.24"ויבא על מקוננת הנשמה ,

וכף  הקבר חיבוט של העונש לאחר החבלה, למלאכי נמסר הוא חוטא, אדם של הוא הגוף כאשר
אף  צדיק, של הוא הגוף ואם מעלה, של ביתֿדין של הדין פסק עלֿפי העונש את יבצעו שהם הקלע,

המתים. לתחיית יקום הגוף אותו אך נכלה, שהגוף

"ויהיו שרה"זהו הגוף.28חיי בחיי

חילוקי  יש עצמה שבעבודה אלא ומצוות, בתורה עבודה לשם הרי היא והגוף העולם בריאת כוונת
חכמה  המוחין, דרגת – שנה" "עשרים הכתר, דרגת שזו – שנה" "מאה של הדרגות שהן דרגות,

המידות  דרגת – שנים" ו"שבע .29ובינה,

הגוף. חיי תכלית זוהי שרה", חיי "שני הגוף, שרה, של בשנותיה הרמז זהו

אדם  שביכלתו,30לכן והיכן מתי משניות), לחזור תהלים, (לומר התורה אותיות באמירת להרבות צריך
ביותר. הנעלים לגילויים ולזכות הקלע וכף הקבר מחיבוט עצמו את להציל כדי העולם, קיום את לחזק כדי

.øåöé÷ ארץ" העני. לגוף הנשמה אהבת לגשמיות. מאהבה שנגרם החולי הוא אהבה" ש "חולת מבאר
ואברהם  הגוף היא שרה ותשובה. טובים מעשים ומצוות, תורה לרכוש ניתן שבו הזה העולם היא כנען"
גופו  ועל ומצוות מתורה שמשוחרר הצדיק של גופו על מקוננת הנשמה מת, הגוף כאשר הנשמה. הוא

הקלע. וכף הקבר מחיבוט עצמם את מצילים התורה אותיות ידי על העונשים. בגלל החוטא של

[b"yz'd elqk] eyrp miny 'ied xaca
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הפסוק.27) על תורה לקוטי ראה יא. ז, ואתחנן
א.28) כג, שרה חיי
ע"ב.29) קכו, שרה, חיי חיים, תורת קנא. א חלק זוהר,

ז'30) שם גם וראה שבט. ה' יום...", "היום בלוח הועתק
טבת.
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להוד ‡. אמר מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
בכי, בעל הייתי לא ב'יחידות': הרה"ק אאמו"ר כ"ק
ופעם  הצעיר, הבן הייתי לבכות, מה על לי היה לא
– אבי בכי. בעל היה הרב "ש אחי בבחינה. הצלחתי
מאחל  היה – צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
ה'צמח  – להרב "ש כמו נשבר" "לב  לו שיהיה לעצמו
רי"ל, רב "ש,  ר' בתואר בניו לכל קורא היה צדק'
לו  שהיה הגדול הקירוב בגלל זה והיה – וכו' רי"נ

הזקן  רבינו כ"ק כ"ק 1מהוד הוד של והסתלקותו ,
קשה. מאוד עליו פעלה הזקן רבינו

נכנסתי  השבועות, חג של ראשון בליל אחת פעם
להוד  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד מספר –
הר' לדוד שמח" "חג לומר – הרה"ק אאמו"ר כ"ק
ידיו  ישב, הוא – הזקן רבינו של בנו – אברהם חיים
שאלתיו: דמעות. זולגות ומעיניו פניו, את מכסות

בוכה? הוא מדוע השבועות, חג הרי היום
מאבי  'תורה' שמעתי בכינא, קא דא על לי: ענה
רבינו  כ"ק הוד של (ה'תורות' – הזקן רבינו כ"ק הוד –
"וספרתם  תורות): מאמרים, דרושים, נקראו: הזקן

השבת" ממחרת להיות 2לכם צריך השבת" ה"מחרת ,
"תספרו  ועל־ידי־זה ספירה'נען] זיך [דארף 'נספר'
הנו"ן, שער את ורואים אור נהיה יום", חמשים
ה"מחרת  אם אך מ"ט, רק סופרים הרי לספור
– והוא הנו"ן, לשער מגיעים  'נספר' הוא השבת"
זאת. רואה אינו – עצמו על אברהם חיים הר' אמר
כ"ק  הוד ממשיך – אברהם חיים ר' הדוד
של  בנו ושבע, שבעים בן – מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
לגמרי  מופשט היה עצמו והוא הזקן, רבינו כ"ק הוד
גילוי  על השבועות חג בליל בוכה העולם, מענייני

חזק. אותי 'תפס' הזה והדבר הנו"ן, שער
והבנתי  הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד לי אמר  זה, כל
הוא  חג כל של לשמחה" "מועדים של שהגילוי מזה,
לא  לקבל. כלים להיות שצריכים אלא וזמן, עת בכל
טפח  נמצאים וכאשר בבוץ, שקועים להיות צריכים
בחושך, נמצאים אחרת. מרגישים – מהקרקע למעלה
מה  מזו ויתירה גדול, בחושך היום אנו נמצאים

אור. הוא שהחושך שחושבים
מפאריטש, הלל ר' מהרה"ח הסיפור כידוע
היו  עברו בזמנים – יקב של במרתף פעם שהתוועד
קריר  יהיה שהמקום כדי באדמה, עמוק היין מרתפי
חשוך  הרי ואמר: מישהו נכנס ההתוועדות באמצע –

משנה, זה אין מהמסובים: אחד לו ענה כאן,
אור. נעשה וזה  לחושך מתרגלים כשמתיישבים
שכאשר  החסרון, זה הלל, ר' הרה"ח כך על אמר

אור. הוא שהחושך חושבים  מתיישבים
וזמן. מקום בכל הם הימים־הטובים של הגילויים

יהבי  מיהב לקבל.3משמיא כלים רק להיות צריכים ,
ה'מסירה  חסרות כיום ונתינה'. ה'מסירה היתה פעם

ונתינה'.
חינך ·. האמצעי הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד

הזקן. רבינו כ"ק הוד של בחייו אברכים והדריך
הרה"ק  אדמו"ר כ"ק הוד התוועד אחת פעם
חג  של ראשון בליל בליאזנא, אברכים עם האמצעי
הרה"ק  אדמו"ר כ"ק הוד היה בתחילה השבועות.
מאריך  היה מכן ולאחר הרב , דברי על חוזר האמצעי
של  העניין את אז והסביר והסברים. בביאורים
הגבלה' ימי 'שלושת המיוחס', 'יום השלישי", "בחודש
מתן־תורה, לקראת העם את רבינו משה הכין ואיך
כל  ואחרי האלקים", לקראת העם את משה "ויוצא
כפי  זה, לפני השי"ת היה כבר  האלה ההקדמות

ובמכילתא  ברש"י .4שכתוב
זוסל. ר' בשם אברך היה התוועדות, באותה
זוסל  ר' התעלף. – האמורים הדברים את כששמע
או  ששמע מה כל ציור, ובעל נפלא כשרון בעל היה

ה  בעל והיה במוחו, מצייר היה ר'למד, גדול. תפעלות
בזה, הבחין לא אחד ואף ממושך זמן כך שכב זוסל
וסיפר  מעולף שוכב אותו וראו במקום עבר שאחד עד
חיים  ר' בשם חבר היה זוסל לר' למסובים. זאת
אחרי  פעם, כל ומתוועד. לומד היה אתו דרוער,
אני  אומר: זוסל ר' היה שהוא, ענין איזה יחד למדם
ושאר  דרוער חיים ר' העניין. את לעצמי לחשוב רוצה
לעוררו  כדי שונים באמצעים נקטו המסובים
להוד  כך על סיפרו הצלחה. ללא אבל – מהתעלפותו
אל  להיכנס אמר והוא האמצעי, הרה"ק אדמו"ר כ"ק
הורה  הזקן רבינו כ"ק הוד הזקן. רבינו כ"ק הוד

התעורר. והוא עשו כך דם, לו להקיז
במשך  בהתעלפות שכיבה שאחרי מעצמו, מובן
והיה  מאד חלוש היה דם, הקזת ואחרי שעות 78
למחרת  ביקש אף־על־פי־כן במיטה, לשכב מוכרח
כ"ק  הוד של התורה" ל"קבלת אותו לקחת בבוקר
דרוער  חיים ר' וחברו לשם אותו הובילו הזקן, רבינו
עשרת  לקרוא הזקן רבינו כ"ק הוד כשהחל לידו. ישב
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סג.1) אות תש"ג חה"פ שיחת ראה
טו.2) כג, ויקרא
א.3) סא, חולין א. כח, תענית

כחתן 4) לקראתם יצאה שהשכינה "מגיד יז יט, שמות על רש"י ראה
(מכילתא). כלה" לקראת היוצא
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כ"ק  הוד היה הידוע כפי – אלקיך" ה' "אנכי הדברות
זוסל, ר' אמר – קורא' ה'בעל עצמו הזקן רבינו
נכנסה   הזקן רבינו של זו קריאה ידי על הוחייתי,

חיות. בו
ונתינה'. 'מסירה זוהי

עצמו ‚. על לקבל אדם צריך השבועות, חג בליל
קבלה  בלב , קבלה להיות צריכה התורה'. 'עול את
את  עצמי על מקבל אני עולם, של ריבונו ולומר: בפה,

התורה'. 'עול
דא"ח  מאמר אדמו"ר כ"ק אמר כך אחר 

הדברים" כל את אלקים "וידבר וגו'5דיבור־המתחיל
–

מפיק „. פה היה – קלעצקער בנימין ר' החסיד
בחג  אברכים עם ישב שפעם סיפר, – מרגליות

מתן־ שאלו: והם שונים. בעניינים ודיברו השבועות
מה  לשם אם־כן מלמעלה, גילוי הרי הוא תורה
את  כך על לשאול אצלם ונשאר להכנה, זקוקים
הרה"ק  אדמו"ר כ"ק הוד את שאלו הם המשפיע,
ליד  להתוועד צריכים כך על להם: שענה האמצעי,
אדמו"ר  כ"ק הוד כך על שאל מכן, לאחר השולחן.
ענה: והוא הזקן, רבינו כ"ק הוד את האמצעי הרה"ק
לקבל', 'כלים שיהיו היא, ההכנה אלא צודקים, הם
העניינים: שלושה הם ואלה 'כלי', להיות היא ההכנה
"וכבסו  העולם, מענייני פרישה – תגשו" "אל
את  ו"הגבל ה'לבושים', הם "שמלותם" – שמלותם"

וקדשתו" יתגלה 6ההר לא המקיף האור שגם  והב' ,
'כלי'. על־ידי שלא

dcerqa ,zereayd bgc '` lil
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ה'תש"ד.5) מאמרים בס' תש"ד.6)נדפס וחה"ש עחה"ש במאמרי רראה

•
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מזאמושטש  שם הבעל יואל ר' המשיך הרעות, הרוחות גירוש של המופלא המעשה לאחר
- לשעבר מתנגדיו גם  כמו חסידיו וטף, נשים אנשים, - כולם נוסף. ימים שבוע בפוזנא לשהות

ברכתו. את לבקש נהרו

מנשה, שלמה ר' של ובנו הסוחר היו שלמה, רפואה שם הבעל הביא שלהם החולים בין
הרעות". ה"רוחות עם מפגשו בעת שאחזתו הבהלה  עקב מדעתו ירד אשר

בהביאו  ברכה. לקבל יואל לר' הגיע בפוזנא שם הבעל חסידי של מנהיגם בטלן, ברוך ר' גם
לו. שנולדו ילדים תשעה מתוך בחיים שנשארו ובנימין, רחל ילדיו שני את עימו

אצל  מביקורה שזכרה כל את לאה דבורה לבתה לספר - יותר מאוחרים בזמנים - יכלה רחל
ימים. לאריכות יזכו ובנימין, רחל אלו, ילדיו ששני יואל ר' של ברכתו את ביקש אביה יואל. ר'

השביעי. ברקיע היו וזוגתו ברוך ור' שם, הבעל אותם בירך ואכן,

קוימה. אכן שם הבעל של שברכתו הוכיחה, ובנימין רחל זכו לה המופלגת ִהזקנה

המקובלים  בדרך ההולכים בין תמיד שהיה ההבדל אודות גם לבתה רחל ספרה כך כדי תוך
הבנות. חינוך ובמיוחד הילדים, לחינוך בנוגע המתנגדים, של בדרכם שהלכו ואלו

ללמד  שצריכים סברו, - המקובלים דרך אחר שנהּו האחרים כל גם וכך - הבעלֿשם ֶָתלמידי
להיות  צריכים טבעי באופן כמובן, הבנים, את שמלמדים כמו טובה בצורה לבנות תורה

השגתם. ליכולת בהתאם הבנות עם הלימודים
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את  גם ברוך ר' החסיר לא טבעי, באופן הרי מזאמאשטש, שם הבעל של מסור כתלמיד
חמש  לה מלאו כאשר  עימה  ללמוד החל ברוך ר' מלומדת. נהייתה רחל רחל. בתו עם לימודו
רמת  מגיעה היכן עד אותה בחן קרובות ולעיתים לימודיה, על השגיח עצמו ברוך שנים.
שהשתדכה  עד בלימודיה המשיכה היא גמרא. דף היטב ללמוד ידעה חמשֿעשרה בגיל ידיעותיה .

זלמן. שניאור לר'

וסבר  המקובלים, למתנגדי דווקא השתייך נישאה, עימו זלמן, שניאור ר' הרי שני, מצד
מלומדת, הייתה - רחל - שהאם שבזמן לקרות היה יכול לכן בנות. עם תורה ללמוד שאסור

ידיעות. ללא לאה דבורה הבת נשארה

הן  מחצבתה, מקור על יותר לדעת רצתה אמה, של הסבריה את בשמעה עצמה לאה דבורה
אביה. מצד והן אמה מצד

ופורטוגל  ספרד מיהודי היה מוצאו הרי - אמה מצד סבה - ברוך שר' התברר, לאה לדבורה
ברוך  ר' מלימודם. חלק תמיד הייתה אשר לקבלה, קרובים היו אלו יהודים מארצותיהם. שגורשו

הקבלה. ברוח מנערותו חונך עצמו

של  מוצאה בפוזנא. ידועה למשפחה התייחסה - לאה דבורה של סבתה - רחל של אמה
היהודי  בעולם מוכר אשר לוריא שלמה ר' גם לוריא. שלמה רבי הגדול מהגאון היה זו משפחה

הקבלה. בדרך וכנוהג כמקובל, ידוע היה "מהרש"ל" בשם

למהר"ל  חוטר היה הוא זלמן, שניאור ר' לאה, דבורה של אביה רחל, של לבעלה ובקשר
שהיה  כפי או מהמהר"ל, רביעי דור היה משה, ר' - זלמן שניאור ר' של אביו המפורסם. מפראג

לייווא. יהודה ר' שמו

ר' מהגאון חמישי דור היה אשר בצלאל, ר' הגאון היה אביו רע"ב. בשנת נולד המהר"ל
הוא  מחצבתו צור כי נחקק מצבתו על ר'. אלפים ה' בשנת נפטר הוא מווערמייזא. ליווא יהודה

המלך. דוד

מפראג. למהר"ל בקשר לדור מדור שנמסרו דברים הרבה לאה דבורה לבתה סיפרה רחל

לאביו  באים שהיו ידועים גאונים עם תורה בדברי וויכוחים לקיים כבר הספיק שבע בגיל
חיים. ר' ולסבו בצלאל ר'

כאשר  בניו ארבעת את לשדך ביקש ולכן, עני. יהודי היה - המהר"ל של אביו - בצלאל ר'
סיני  ר' חיים, ר' היו המהר"ל אחי זאתֿאומרת  הבנים, שלושת שאר ביותר. צעירים עדיין היו

שמשון. ור'

לשלוח  שיתחייבו מבוססות, משפחות עם שידוכים בניו עבור חיפש - בצלאל ר' - האבא
חותניהם  שולחן על סמוכים יהיו חתונתם ושאחרי לישיבות, - חתונתם לפני עוד - חתניהם את

תורה. ללמוד להמשיך שיוכלו  כדי

שמואל  ר' והלמדן הגביר של בתו עם המהר"ל השתדך עשר בגיל כבר אשר קרה, זה וכך
אלפי  נושעו שתדלנותו ידי על ואשר למלכות, מקורב שהיה יהודי מפראג, רייך יעקב ר' בן

יהודים.
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היה  ישיבה אותה של ראשה בפרמישלא. הישיבה ולתהילה לשם התפרסמה זמן באותו
מנירענבערג. מרגלית יעקב ר' של בדרכו המשיך וגם תלמידו היה אשר פאלאק, יעקב ר' הגאון 

את  שלמות לידי והביא עיצב הוא התורה. בלימוד מיוחדת שיטה הייתה פאלאק יעקב לר'
וחילק  דקדק אלה מעניינים עניין בכל לענייניה, וחילק הפריד בגמרא סוגיה כל הפלפול. דרך

הס  שיא.לפי לדרגת עד וליבן בירר סברא וכל השונות, ברות

אליה. להתקבל מאמצים תלמידים עשו המקומות מכל אשר טוב, כלֿכך שם היה לישיבתו
התלמידים. וקבלת במיון מאוד הקפיד יעקב ר' הישיבה ראש אך

היה  הוא חריפים, מוחות בעלי ומצוינים, מובחרים תלמידים רק תאכלס שישיבתו רצה הוא
אליה. להתקבל שרצו תלמידים וחמשה עשרים או  מעשרים אחד לישיבתו בוחר

יותר  לא אז היה הוא אליה. התקבל ותיכף לעתיד, חותנו ידי על המהר"ל נשלח זו לישיבה
שנים. שתיםֿעשרה מבן

ושקידה. התמדה רוב מתוך למד שהוא ומובן, שנים, ארבע המהר"ל שהה זו בישיבה

אולי  - הצעיר תלמידו על אמר יעקב ר' הישיבה שראש במשפחה, קיימת הייתה מסורת
להקים  הצליח שהוא "סגול" בסימן השלישית הנקודה את מהווה שהוא - ביותר הצעיר תלמידו
התגאה  הוא פאלאק יעקב לר' שהיו התלמידים אלפי מכל ישראל. עם עבור ית' השם בעזרת
שלום  ר' מפאדובה; המהר"ם - קאצענעלענבאגען מאיר ר' אלו: תלמידים בשלושת במיוחד

מפראג. והמהר"ל מלובלין שכנא

שבישיבה  יעקב: ר' רבו אודות יותר, המאוחרות בשנים אומר היה מצידו המהר"ל
כיֿאם  ביותר, והעדינות המובחרות הסברות באמצעות דרך לסלול רק לא למד הוא בפרעמישלע

קומות. שלוש בן ארמון התורה בענייני לבנות  גם

יצא  הצעיר המהר"ל ואילו פראג. של רבה ונהייה פרעמישלע את יעקב ר' עזב רפ"ח בשנת
גלות. לערוך

רבה  יעקב ר' - רבו נסע זמן באותו לפראג. חזר ואז ימים שנתיים המהר"ל ערך גלותו את
שלום  ר' - לעיל שהוזכר - תלמידו ידי על שנוהלה הישיבה את שם לבקר ללובלין - פראג של

טובה. בשיבה שם ונפטר יעקב ר' חלה בלובלין שכנא.

מיד, ייערכו - בתו ובין המהר"ל בין - שהנישואין רצונו את הביע רייך, שמואל ר' מחותנו
פערל  - שכלתו סבר המהר"ל אך בה. יבחר שהוא לישיבה שוב המהר"ל ייסע הנישואין ולאחר
ללמוד  שישלחוהו דרש הוא לכן מלהינשא. עדיין צעירה שנה, ארבעֿעשרה בת אז שהייתה -
שולחן  על סמוך יהיה ומאז החתונה, תיערך מכן לאחר ורק שנים, חמש או ארבע לעוד בישיבה

חותנו.

הייתה  למהר"ל שודכה כאשר ובלמדנותה. המיוחדים בכישרונותיה הצטיינה פערל, הכלה
ש  שש בת נים.רק

ולמרות  לכך אי גאוניים. בכישרונות וניחן גדול למדן הינו - המהר"ל - שחתנה ידעה היא
היא  בה. יתבייש לא שחתנה כדי מלומדת, להיות כדי ולהשתלם ללמוד החליטה הצעיר, גילה
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סיפרה  אז מהישיבה. חזר שחתנה עד שנים שש למדה וכך בסתר, עצמה בכוחות ללמוד החלה
מרובה. רוח קורת למהר"ל שגרם דבר זה, כל אודות הכלה לו

לימודים  סדר לכלתו קבע שנים, ארבעֿחמש עוד בישיבה ללמוד המהר"ל של נסיעתו טרם
כמקודם. התמדה באותה ללמוד להמשיך לו הבטיחה אכן והיא מיוחד,

מפורסמים. גאונים עם בדרך להפגש הספיק גלות, המהר"ל ערך בהם השנתיים במשך
הלמדנים  של לתורתם הקשיב מקום בכל הרי שמו, את גילה ולא עצמו את שהצניע למרות

תורתם. דברי את ורשם שפגש, המפורסמים

ומוצאו  קלובער, יצחק ר' בשם גדול גאון נמצא בפוזנא כי המהר"ל, שמע בדרך בהיותו
אשכנז  גאוני של דרכם פי  על בלימוד חדשה שיטה להיות אמורה הייתה זה לגאון מוורמייזא.
לנסיעה  עצמו את הכין ולכן גאון, אותו אצל תורה ללמוד לעצמו, החליט המהר"ל וצרפת.
- יצחק ר' של נכדו עם המהר"ל נפגש לפוזנא, בהגיעו החלטתו. את בפועל לבצע כדי לפוזנא
שהיה  אומרת: זאת - שנה עשרה שבע רק לו מלאו אשר - מבריסק לוריא יחיאל בן שלמה ר'
שלמה. ר' של סבו יצחק ר' אצל ותלמידים חברים להיות הפכו שניהם מהמהר"ל. בשנתיים צעיר

אך  מרבותי, למדתי הרבה אמר: אלו תלמידים שני על אך מופלג. זקן כבר אז היה יצחק ר'
והמהר"ל. שלמה ר' נכדי  - אלה תלמידי משני למדתי יותר עוד

לשוב  רצה לא הוא אך חלפו. בישיבות ללמוד המהר"ל נסע מאז הנוספות השנים ארבעת
ר' - ומחברו יצחק, ר' - מרבו להפרד היה יכול לא פשוט הוא  לפערל. להינשא לפראג הביתה
שנים  שלוש עוד להישאר רשות לקבל ביקש בו ולכלה, למחותן מכתב אפוא, כתב הוא שלמה.

לו. ניתנה ורשותם בפוזנא.

למכור  נאלץ הוא מחּוּתנֹו. התרושש בפוזנא, המהר"ל נשאר בהם אלו שנים שלוש ְָבמשך
כל. ובחוסר בעירום ממש נשאר הוא חובותיו. את לסלק מנת על לו שהיה מה כל את

הן  כלפיו, התחייבויותיו את לקיים יוכל ושלא קרהו, אשר את למהר"ל, אפוא, הודיע, הוא
- לו מתיר הריהו ולכן, התחומים. לשאר בנוגע וכן חתונתו לאחר מזונותיו לאספקת בנוגע

אחר. שידוך לעצמו ולחפש בתו עם השידוך את להפר - למהר"ל

אם  שרק לכלתו, מיוחד מכתב כתב בזמן ובו לחותנו, עידוד מכתב המהר"ל השיב כך על
אצלו  אין מבחינתו הוא אך השידוך. את להפר הם יכולים לו, להמתין עדיין מעוניינים לא הם

לשידוך. מחוייב והוא עני או עשיר חותנו אם הבדל כל
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רפ"ב  כסלו, ה' ג' ב"ה

דאן  רוסטוב

שי' זלמן שיאור יהושע מו"ה

וברכה. שלום

עליו  ירחם השי"ת בריאותו, בדבר מכתבו על במעה

ויבטח  באכילה, זהירות צריך בקרוב. רפו"ש לו וישלח
שלא  עצמו את לחזק וצריך בקרוב. ירפאהו כי בהשי"ת

ית'. בעזרתו יועיל וזה ועצבות שחורה במרה יהי'

בשם.
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ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ(ד (לב, «ƒ¿««¬…«¿»ƒ
מלאכים  ׁשלח והּוא לּגאּלה, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָֹֻיעקב

יעקב  ּבדברי נרמז הּדבר מּוכן. הּוא ּגם אם לברר עׂשו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאל

הּמׁשיח, מל זה חמֹור רז"ל ואמרּו וחמֹור", ׁשֹור  לי ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָ"ויהי

והׁשיבּו, חזרּו הּמלאכים א חמֹור. על ורֹוכב עני ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר

והתּברר  לֹו, אמרּו ,"אחי אל "ּבאנּו נתּברר. לא עדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשעׂשו

יעקב  הבין ואז הרׁשע. עׂשו אֹותֹו עׂשו", "אל ׁשּבאנּו ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלנּו

לאּטי". אתנהלה "ואני – ארּכה עֹוד הּגאּלה אל ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשהּדר
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éøçà íéëìää-ìk-úà íb éLéìMä-úà¤©§¦¦½©µ¤¨©´Ÿ§¦½©«£¥¬
åNr-ìà ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãrä̈«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´¤¥½̈

:Búà íëàöîaàëEcár äpä íb ízøîàå §Ÿ©«£¤−Ÿ«©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬
äçðna åéðô äøtëà øîà-ék eðéøçà á÷ré©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ
àOé éìeà åéðô äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää©«Ÿ¤´¤§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´¨½̈©−¦¨¬

:éðôáëïì àeäå åéðt-ìr äçðnä øárzå ¨¨«©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬
:äðçna àeää-äìélaâëàeä äìéla | í÷iå ©©«§¨©−©©«£¤«©¨´̈©©´§¨À

-úàå åéúçôL ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´¦§Ÿ½̈§¤
:÷aé øárî úà øáriå åéãìé øNr ãçà©©¬¨−̈§¨®̈©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

ãë-øLà-úà øáriå ìçpä-úà íøáriå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©®̈©©©«£¥−¤£¤
:Bìäëãr Bnr Léà ÷áàiå Bcáì á÷ré øúeiå «©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−

:øçMä úBìråëòbiå Bì ìëé àì ék àøiå £¬©¨«©©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−
:Bnr B÷áàäa á÷ré Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

æëàì øîàiå øçMä äìr ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:éðzëøa-íà ék EçlLàçë-äî åéìà øîàiå £©¥«£½¦−¦¥«©§¨«¦©¬Ÿ¤¥−̈©

:á÷ré øîàiå EîMèëøîàé á÷ré àì øîàiå §¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬
íéýìû-ír úéøN-ék ìûøNé-íà ék EîL ãBòÆ¦§½¦−¦¦§¨¥®¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²

:ìëezå íéLðà-íråìøîàiå á÷ré ìàLiå §¦£¨¦−©¨«©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ
f änì øîàiå EîL àp-äãébäì ìàLz äéîL ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨¤−¦§©´¦§¦®
:íL Búà Cøáéå©§¨¬¤Ÿ−¨«



רסט iriax ,iyily - bl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz exzi t"y zgiy)

ÏÎezÂ . . ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N Èk(כט (לב, ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ«»

ולטען  ּכ על להצטּדק עלּול רע, מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיהּודי

לפני  עֹוד עליו הכריז הּמלא ׁשהרי ּבאׁשמתֹו, אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּדבר

נמצאת  זֹו לאמתלא הּתׁשּובה . . טּפׁש ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד

"יׂשראל", ּבׁשם נקרא יהּודי ּכל הּצחּות): ּבדר) ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבפסּוקנּו

אם  ׁשּגם ּומּכאן, מלאכים. אפילּו לנּצח ּבכחֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומּובן

חכם. להיֹות ּביכלּתֹו טּפׁש, ׁשּיהיה עליו הכריז ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּמלא

éùéìù
éòéáø,

àì-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷ré àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéýìû éúéàø̈¦³¦¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

áìàeäå ìûeðt-úà øár øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬
:Bëøé-ìr rìöâììûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìr Ÿ¥−©©§¥«©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹

íBiä ãr Cøiä ók-ìr øLà äLpä ãéb-úà¤¦´©¨¤À£¤Æ©©´©¨¥½©−©´
:äLpä ãéâa á÷ré Cøé-óëa òâð ék äfä©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́©«£½Ÿ§¦−©¨¤«

âìààa åNr äpäå àøiå åéðér á÷ré àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈
íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî òaøà Bnrå§¦¾©§©¬¥−¦®©©´©¤©§¨¦À

:úBçôMä ézL ìrå ìçø-ìrå äàì-ìráíNiå ©¥¨Æ§©¨¥½§©−§¥¬©§¨«©¨¯¤
äàì-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤¥¨³
:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå¦«¨¤̧¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

âòáL äöøà eçzLiå íäéðôì øár àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©
:åéçà-ãr BzLb-ãr íéîrtãåNr õøiå §¨¦½©¦§−©¨¦«©¨̧¨¥¨³

-ìr ìtiå eä÷açéå Búàø÷ìáéúëåøàåöéø÷åéøàeö ¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
÷Léå:ekáiå eää-úà àøiå åéðér-úà àOiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«©¦¨´¤¥À̈©©³§¤

øîàiå Cl älà-éî øîàiå íéãìéä-úàå íéLpä©¨¦Æ§¤©§¨¦½©−Ÿ¤¦¥´¤¨®©Ÿ©¾
:Ecár-úà íéýìû ïðç-øLà íéãìéä©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−¤©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓÚt Ú·L ‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ(ג (לג, «ƒ¿««¿»∆«¿»ƒ
אֹופּנים. ׁשני יׁש הרע ‡B¯ּבברּור Èelb C¯„a הּמברר – ְְִֵֵֵַַָ¿∆∆ƒְֵַָ

ּכי  למברר, ּיתרֹון יׁש זה ּבאפן ּגדֹול. אֹור הּמתּברר על ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמאיר

הּמתּברר. אל יֹורד ואינֹו ּבדרּגתֹו נׁשאר ‰˙eLaÏ˙הּוא C¯„a ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ¿∆∆ƒ¿«¿
יתרֹון  יׁש זה ּבאפן הּמתּברר. למקֹום יֹורד הּמברר –ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

מפסיק  ּובדרּגתֹו, ּבמּצבֹו ׁשהּוא ּכפי עצמֹו, הּוא ּכי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלמתּברר,

ּבדר הּברּור נפעל הראׁשֹון ּבאפן (ואּלּו לּקדּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלהתנּגד

הׁשּתחואֹות  ׁשל הּפנימית הּמׁשמעּות זֹוהי ּובּטּול). ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָּדחּיה

הּמתּברר'. ּבלבּוׁשי ו'התלּבׁש עׂשו אל ירד יעקב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאּלּו:

éòéáøå:ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨
æLbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬

:eåçzLiå ìçøå óñBéç-ìk Eì éî øîàiå ¥²§¨¥−©¦§©«£«©¾Ÿ¤¦¬§²¨
ïç-àöîì øîàiå ézLât øLà äfä äðçnä©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−

:éðãà éðéraèéäé éçà áø éì-Lé åNr øîàiå §¥¥¬£Ÿ¦«©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´®̈¨¦¾§¦¬
:Cì-øLà Eìéàð-íà àð-ìà á÷ré øîàiå §−£¤¨«©´Ÿ¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧

éðéra ïç éúàöîék éãiî éúçðî zç÷ìå E ¨¨³¦¥Æ§¥¤½§¨«©§¨¬¦§¨¦−¦¨¦®¦´
éðô éúéàø ïk-ìr:éðöøzå íéýìû éðt úàøk E ©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ§¥¬¡Ÿ¦−©¦§¥«¦

àééðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå íéýìûáéøîàiå ¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«©−Ÿ¤

:Ecâðì äëìàå äëìðå ärñðâééðãà åéìà øîàiå ¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³
éìr úBìr ø÷aäå ïàväå íékø íéãìéä-ék rãéŸ¥̧©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ§©¨−̈¨´¨¨®

:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãeãéàð-øáré §¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ©«£¨¨¬
ìâøì éhàì äìäðúà éðàå Bcár éðôì éðãà£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À§¤̧¤

ãr íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä-øLà ©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²£¤
:äøérN éðãà-ìà àáàåè-äâévà åNr øîàiå ¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−¥¦«¨©´Ÿ¤¥½̈©¦«¨

äf änì øîàiå ézà øLà írä-ïî Enr àp̈´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½
:éðãà éðéra ïç-àöîàæèàeää íBia áLiå ¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«©Á̈¨Á©¸©¬

:äøérN Bkøãì åNræéïáiå äúkñ òñð á÷réå ¥¨²§©§−¥¦«¨§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤
àø÷ ïk-ìr úkñ äNr eäð÷îìe úéa Bì−®̈¦§¦§¥̧Æ¨¨´ª½Ÿ©¥²¨¨¬

:úBkñ íB÷nä-íLñçéøér íìL á÷ré àáiå ¥«©¨−ª«©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´
ïçiå íøà ïctî Bàáa ïrðk õøàa øLà íëL§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©§Ÿ−¦©©´£®̈©¦−©

:øérä éðt-úàèéøLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå ¤§¥¬¨¦«©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³
íëL éáà øBîç-éða ãiî Bìäà íL-äèð̈«¨¨Æ¨«¢½¦©¬§¥«£−£¦´§¤®

:äèéN÷ äàîaëìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå §¥−̈§¦¨«©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−
:ìàøNé éýìûñ ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr `i mgpn zxez)

ÌÈk¯ ÌÈ„ÏÈ‰(יג (לג, «¿»ƒ«ƒ
הּיעּוד  לקּיּום מּוכן לּמׁשיח, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹיעקב

עׂשו" הר את לׁשּפט . . מֹוׁשיעים הּבא)"ועלּו ּפסּוק .(רש"י ְְִִִֵֶַַָָָָֹ

זה  ּומעין עדין. מּוכנים אינם יׂשראל, עם "הילדים", ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאבל

ּתבֹות: (ראׁשי יׂשראל נׂשיא ‡·eÈּבכל ·˜ÚÈ ÏL BˆBv,( ְְְִִֵֵֵָָָƒ∆«¬…»ƒ

צאן  עם ּבּגלּות הּוא מתעּכב לּגאּלה, מּוכן עצמֹו ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשאף



iyingער - cl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ׁשּמנּוחתםּֿכבֹוד  הּטעם וזהּו ּבּגלּות. עדין הּׁשקּועים ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָמרעיתֹו,

לצאן  לעזֹור ּכדי - לארץ ּבחּוץ הּוא חּב"ד נׂשיאי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹׁשל

ּכל  על ּומבּקׁשים ה'ּצּיֹון' אל ׁשהֹולכים ידי על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמרעיתם,

.ְִֵַָהּמצטר

éùéîçãìàäãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈
:õøàä úBðáa úBàøì á÷réìádúà àøiå §©«£®Ÿ¦§−¦§¬¨¨«¤©©̧§Ÿ¹̈

dúà çwiå õøàä àéNð éeçä øBîç-ïa íëL§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨®̈¤©¦©¬Ÿ¨²
:äpréå dúà ákLiåâäðéãa BLôð ÷aãzå ©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨©¦§©´©§½§¦−̈

-úà áäàiå á÷ré-úaáéúëøòðäéø÷äørpä ©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£¨½
áì-ìr øaãéåáéúëøòðäéø÷:äørpäãøîàiå ©§©¥−©¥¬©©«£¨«©Ÿ́¤

äcìiä-úà éì-ç÷ øîàì åéáà øBîç-ìà íëL§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²¤©©§¨¬
:äMàì úàfäääðéc-úà ànè ék òîL á÷réå ©−Ÿ§¦¨«§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤¦¨´

á÷ré Løçäå äãOa eäð÷î-úà eéä åéðáe Bzá¦½¨¨²¨¬¤¦§¥−©¨¤®§¤«¡¦¬©«£−Ÿ
:íàa-ãråá÷ré-ìà íëL-éáà øBîç àöiå ©Ÿ¨«©¥¥²£¬£¦«§¤−¤©«£®Ÿ

:Bzà øaãìæäãOä-ïî eàa á÷ré éðáe §©¥−¦«§¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ
ék ãàî íäì øçiå íéLðàä eávrúiå írîLk§¨§½̈©¦§©§Æ¨«£¨¦½©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´

ì ìûøNéá äNr äìáðïëå á÷ré-úa-úà ákL §¨º̈¨¨´§¦§¨¥À¦§©Æ¤©©«£½Ÿ§¥−
:äNré àìçéða íëL øîàì ízà øBîç øaãéå ¬Ÿ¥«¨¤«©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À

:äMàì Bì dúà àð eðz íëzáa BLôð ä÷Lç̈«§¨³©§Æ§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«
è-úàå eðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤

:íëì eç÷z eðéúðaéõøàäå eáLz eðzàå §Ÿ¥−¦§¬¨¤«§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ
:da eæçàäå äeøçñe eáL íëéðôì äéäz¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨§¥¨«£−¨«

àéïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−
:ïzà éìà eøîàz øLàå íëéðéraáééìr eaøä §¥«¥¤®©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«©§¸¨©³

éìà eøîàz øLàk äðzàå ïzîe øäî ãàî§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬«Ÿ§−¥¨®
-úà éì-eðúeáéúëøòðäéø÷:äMàì ørpäâéeðriå §¦¬¤©©«£−̈§¦¨«©©«£¸

äîøîa åéáà øBîç-úàå íëL-úà á÷ré-éðá§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²§¦§−̈
øLà eøaãéå:íúçà äðéc úà ànèãéeøîàiå ©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«©«Ÿ§´

úúì äfä øácä úBNrì ìëeð àì íäéìà£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½¨¥Æ
ätøç-ék äìør Bì-øLà Léàì eðúçà-úà¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬

:eðì àåäåèeéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà ¦−¨«©§−Ÿ¥´¨¤®¦µ¦«§´

:øëæ-ìk íëì ìnäì eðîëæèeðéúða-úà epúðå ¨½Ÿ§¦¬Ÿ¨¤−¨¨¨«§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ
íëzà eðáLéå eðì-çwð íëéúða-úàå íëì̈¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©®̈§¨©´§¦§¤½

eðééäå
éùéîç

:ãçà írìæéeðéìà eòîLú àì-íàå §¨¦−§©¬¤¨«§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−
:eðëìäå eðza-úà eðç÷ìå ìBnäìçéeáèéiå §¦®§¨©¬§¤¦¥−§¨¨«§©¦«§¬

:øBîç-ïa íëL éðéráe øBîç éðéra íäéøáã¦§¥¤−§¥¥´£®§¥¥−§¤¬¤£«
èéõôç ék øácä úBNrì ørpä øçà-àìå§«Ÿ¥©³©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−

:åéáà úéa ìkî ãaëð àeäå á÷ré-úáaëàáiå §©©«£®Ÿ§´¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«©¨¬Ÿ
-ìà eøaãéå íøér ørL-ìà Bða íëLe øBîç£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²¤

:øîàì íøér éLðààëíéîìL älàä íéLðàä ©§¥¬¦−̈¥«Ÿ¨«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯
õøàäå dúà eøçñéå õøàá eáLéå eðzà íä¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤
eðì-çwð íúða-úà íäéðôì íéãé-úáçø äpä¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®¤§Ÿ¨Æ¦©¨´

:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðìáëúàæa-Cà §¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«©§ÂÂŸ
ì íéLðàä eðì eúàéírì úBéäì eðzà úáL ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈¦«§−§©´

:íéìnð íä øLàk øëæ-ìk eðì ìBnäa ãçà¤®̈§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬¦Ÿ¦«
âëíä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®

:eðzà eáLéå íäì äúBàð CàãëeòîLiå ©µ¥´¨¨¤½§¥«§−¦¨«©¦§§³
Bøér ørL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©¦®

:Bøér ørL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniåäëíBiá éäéå ©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«©§¦Á©¸
á÷ré-éðá-éðL eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´§¥«§¥«Â©«£ÂŸ
eàáiå Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½©¨¬Ÿ

:øëæ-ìk eâøäiå çèa øérä-ìråëøBîç-úàå ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«§¤£Æ
äðéc-úà eç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯¤¦¨²

:eàöiå íëL úéaîæë-ìr eàa á÷ré éða ¦¥¬§¤−©¥¥«§¥´©«£ÀŸ¨µ©
:íúBçà eànè øLà øérä efáiå íéììçä©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬¦§−£¨«

çëúàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯
:eç÷ì äãOa øLà-úàå øéra-øLàèë-úàå £¤¨¦²§¤£¤¬©¨¤−¨¨«§¤

efáiå eáL íäéLð-úàå ítè-ìk-úàå íìéç-ìk̈¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−©¨®Ÿ
:úéaa øLà-ìk úàåìïBòîL-ìà á÷ré øîàiå §¥−¨£¤¬©¨«¦©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´

õøàä áLéa éðLéàáäì éúà ízøër éåì-ìàå§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤
éìr eôñàðå øtñî éúî éðàå éføtáe éðrðka©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ

:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäåàìäðBæëä eøîàiå §¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«©«Ÿ§®©§¾̈



רעי iyy - el ,dl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eðúBçà-úà äNréôäìàíéýìû øîàiå ©«£¤−¤£¥«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ
-äNrå íL-áLå ìû-úéá äìr íe÷ á÷ré-ìà¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−§¤®̈©«£¥

éìà äàøpä ìàì çaæî íLéðtî Eçøáa E ¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½§¨̧§£½¦§¥−
éçà åNrE:áìàå Búéa-ìà á÷ré øîàiå ¥¨¬¨¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−

øLà øëpä éýìû-úà eøñä Bnr øLà-ìk̈£¤´¦®¨¦¹¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´
:íëéúìîN eôéìçäå eøähäå íëëúaâäîe÷ðå §«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−¦§«Ÿ¥¤«§¨¬¨

äðòä ìûì çaæî íM-äNràå ìû-úéa äìrðå§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º¨«Ÿ¤³
:ézëìä øLà Cøca éãnr éäéå éúøö íBéa éúàŸ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬¨¨«§¦

ãøLà øëpä éýìû-ìk úà á÷ré-ìà eðziå©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´
íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä-úàå íãéa§¨½̈§¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ

:íëL-ír øLà äìàä úçz á÷réäeòqiå ©«£½Ÿ©¬©¨«¥−̈£¤¬¦§¤«©¦®̈
øLà íéørä-ìr íéýìû úzç | éäéå©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ

:á÷ré éða éøçà eôãø àìå íäéúBáéáñåàáiå §¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ©¨¸Ÿ
àeä ìà-úéa àåä ïrðk õøàa øLà äæeì á÷ré©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®−

:Bnr-øLà írä-ìëåæàø÷iå çaæî íL ïáiå §¨¨¨¬£¤¦«©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ
íéýìûä åéìà eìâð íL ék ìû-úéa ìû íB÷nì©¨½¥−¥«¥®¦´À̈¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½

:åéçà éðtî Bçøáaçú÷ðéî äøác úîzå §¨§−¦§¥¬¨¦«©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́
ïBlàä úçz ìû-úéáì úçzî øáwzå ä÷áø¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−©´©¨«©®

:úeëa ïBlà BîL àø÷iåôèíéýìû àøiå ©¦§¨¬§−©¬¨«©¥¨̧¡Ÿ¦³
:Búà Cøáéå íøà ïctî Bàáa ãBò á÷ré-ìà¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£®̈©§−̈¤Ÿ«

éEîL àøwé-àì á÷ré EîL íéýìû Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸
àø÷iå EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷ré ãBò¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬

ìàøNé BîL-úà:àéìû éðà íéýìû Bì øîàiå ¤§−¦§¨¥«©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³
jnî äéäé íéBb ìä÷e éBb äáøe äøt écL©©Æ§¥´§¥½²§©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨

éöìçî íéëìîe:eàöé E §¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gqw 'nr a ycw zexb`)

Ba¯Á LÈ‡ . . ÈÂÏÂ ÔBÚÓL . . eÁ˜iÂ(כה (לד, «ƒ¿ƒ¿¿≈ƒƒ«¿

הּׁש"ס על ּבפרּוׁשֹו א)רׁש"י כט, את (נזיר מּפסּוקנּו לֹומד ְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

היּו זמן ּבאֹותֹו ׁשּכן למצוֹות", עׂשרה ׁשלׁש "ּבן ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹהּדין

נלמד  מּדּוע לׁשאל, ויׁש "איׁש". הּכתּוב ּוקראם ׁשנה, י"ג ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹּבני

ּכׁשּנער  ּדהּנה לֹומר, ויׁש מראּובן. ולא ולוי, מּׁשמעֹון זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹּדין

ראּובן, ׁשל הּנעלית ּבּדרּגה עֹומד הּוא אין מצוֹות לגיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמּגיע

ּומּטרת  ׁשמיעה. ּבחינת ׁשמעֹון, ּבדרּגת אּלא ּבאלקּות, ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹראּיה

ּדרּגת  העֹולם, עם וחּבּורֹו אלקי אֹור המׁשכת היא ְְְֱֲִִִִַַַַָָָָָֹהעבֹודה

אלי"). איׁשי יּלוה "הּפעם ׁשם על ּכן (ׁשּנקרא ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלוי

éùùáé÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈
éøçà Erøæìe äpðzà Eì:õøàä-úà ïzà E §´¤§¤®¨§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤

âé:Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìrî ìriå©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
ãéBzà øac-øLà íB÷na äávî á÷ré áviå©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−

:ïîL äéìr ÷öiå Cñð äéìr Cqiå ïáà úávî©¤´¤¨®¤©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤
åèBzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷ré àø÷iå©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬

:ìà-úéa íéýìû íLæè-éäéå ìà úéaî eòñiå ¨²¡Ÿ¦−¥«¥«©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦
ìçø ãìzå äúøôà àBáì õøàä-úøák ãBò¬¦§©¨−̈¤¨´¤§¨®¨©¥¬¤¨¥−

:dzãìa L÷zåæédzãìa dúL÷äá éäéå ©§©¬§¦§¨«©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®
Cì äæ-íâ-ék éàøéz-ìà úãléîä dì øîàzå©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½¦«©¤¬−̈

:ïaçéBîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå ¥«©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå éðBà-ïaèéìçø úîzå ¤¦®§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«©−̈¨¨¥®

:íçì úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzåëáviå ©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬¨«¤©©¥¯
-úøá÷ úávî àåä dúøá÷-ìr äávî á÷ré©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤§ª«©

:íBiä-ãr ìçøàëäìäà èiå ìûøNé òqiå ¨¥−©©«©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ
:øãr-ìcâîì äàìäîáëìàøNé ïkLa éäéå ¥−̈§¨§¦§©¥«¤©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ

ääìa-úà ákLiå ïáeàø Cìiå àåää õøàä¨´¤©¦½©¥´¤§¥½©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ
ìàøNé òîLiå åéáà Lâìétôá÷ré-éðá eéäiå ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®©¦«§¬§¥©«£−Ÿ

:øNr íéðLâëïáeàø á÷ré øBëa äàì éða §¥¬¨¨«§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®
:ïeìáæe øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîLåãëéða §¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈§ª«§¥´

:ïîéðáe óñBé ìçøäëìçø úçôL ääìá éðáe ¨¥½¥−¦§¨¦«§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½
:éìzôðå ïcåëøLàå ãb äàì úçôL ätìæ éðáe −̈§©§¨¦«§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®

:íøà ïcôa Bì-ãlé øLà á÷ré éða älàæëàáiå ¥µ¤§¥´©«£½Ÿ£¤¬ª©−§©©¬£¨«©¨³Ÿ
àåä òaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-ìà á÷ré©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®¦´

:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà ïBøáççëeéäiå ¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«©¦«§−
:äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîéèëòåâiå §¥´¦§®̈§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«©¦§©̧

íéîé òáNe ï÷æ åénr-ìà óñàiå úîiå ÷çöé¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´¨¦®
:åéða á÷réå åNr Búà eøa÷iåôåìàälàå ©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«§¥²¤

:íBãà àeä åNr úBãìzáåéLð-úà ç÷ì åNr «Ÿ§¬¥−̈¬¡«¥¨²¨©¬¤¨−̈



iriayערב - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-úàå ézçä ïBìéà-úa äãr-úà ïrðk úBðaî¦§´§®̈©¤¨À̈©¥Æ©«¦¦½§¤
:éeçä ïBòáö-úa äðr-úa äîáéìäàâ-úàå ¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©¦§−©«¦¦«§¤
:úBéáð úBçà ìàrîLé-úa úîNaããìzå ¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«©¥¯¤

-úà äãìé úîNáe æôéìà-úà åNrì äãr̈¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈¤
:ìàeòøääãìé äîáéìäàåáéúëùéòé-úàéø÷-úà §¥«§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤

øLà åNr éða älà çø÷-úàå íìré-úàå Leòé§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬
:ïrðk õøàa Bì-eãléååéLð-úà åNr çwiå ª§−§¤¬¤§¨«©©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈

Búéa úBLôð-ìk-úàå åéúða-úàå åéða-úàå§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤¨©§´¥¼
Bðéð÷-ìk úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ¨¦§¨½
éðtî õøà-ìà Cìiå ïrðk õøàa Lëø øLà£¤¬¨©−§¤´¤§®̈©©¥¤́¤¤½¤¦§¥−

:åéçà á÷réæåcçé úáMî áø íLeëø äéä-ék ©«£¬Ÿ¨¦«¦«¨¨¯§¨²−̈¦¤´¤©§®̈
éðtî íúà úàNì íäéøeâî õøà äìëé àìå§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−

:íäéð÷îçàeä åNr øérN øäa åNr áLiå ¦§¥¤«©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬
:íBãàèøäa íBãà éáà åNr úBãìz älàå ¡«§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−
:øérNéäãr-ïa æôéìà åNr-éða úBîL älà ¥¦«¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ

:åNr úLà úîNa-ïa ìàeòø åNr úLà¥´¤¥½̈§¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«
àé:æð÷e ízrâå Bôö øîBà ïîéz æôéìà éða eéäiå©¦«§−§¥´¡¦®̈¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«
áéãìzå åNr-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä | òðîúå§¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤

:åNr úLà äãr éða älà ÷ìîr-úà æôéìàì¤¡¦©−¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«
âénL çøæå úçð ìàeòø éða älàåälà äfîe ä §¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤

:åNr úLà úîNá éða eéäãééða eéä älàå ¨½§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«§¥´¤¨À§¥̧
ãìzå åNr úLà ïBòáö-úa äðr-úá äîáéìäà̈«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−¥´¤¥¨®©¥´¤

åNrìáéúëùéòé-úàéø÷íìré-úàå Leòé-úà §¥½̈¤§¬§¤©§−̈
:çø÷-úàååèæôéìà éða åNr-éðá éôelà älà §¤«Ÿ©¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ

Bôö óelà øîBà óelà ïîéz óelà åNr øBëa§´¥½̈©³¥¨Æ©´½̈©¬§−
:æð÷ óelàæèóelà ízrb óelà çø÷ óelà ©¬§©«©¬²Ÿ©©¬©§−̈©´

éða älà íBãà õøàa æôéìà éôelà älà ÷ìîr£¨¥®¥´¤©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬
:äãræéúçð óelà åNr-ïa ìàeòø éða älàå ¨¨«§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ

éôelà älà äfî óelà änL óelà çøæ óelà©´¤½©©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³
úLà úîNá éða älà íBãà õøàa ìàeòø§¥Æ§¤´¤¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤

:åNrçéóelà åNr úLà äîáéìäà éða älàå ¥¨«§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬

éôelà älà çø÷ óelà íìré óelà Leòé§²©¬©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º
:åNr úLà äðr-úa äîáéìäàèé-éðá älà ¨«¢¦«¨¨²©£−̈¥¬¤¥¨«¥¯¤§¥«

:íBãà àeä íäéôelà älàå åNrñ ¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ai zeniyx)

ÌB„‡ ‡e‰ ÂNÚ(א (לו, ≈»¡
והיא  ,"מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּכתיב

ּברם, העֹולם. את ּומזּככת מבררת זֹו מלאכה ׁשּכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמצוה,

ּדם  ענין והּוא ׁשלילי. ּדבר היא זֹו ּבמלאכה 'וה'ּקא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהחּיּות

ּדוקא  (ולכן רצּוי ּבלּתי ּבאפן הּדם רתיחת על ׁשרֹומז ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנּדה,

הּוא מ"עׂשו ּבאה זֹו ּורתיחה מטּמא). אדם ",‡„ÌBמראה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ¡
" ׁשם על ּכן ‰‡„Ìׁשּנקרא Ì„‡‰ לוי לּקּוטי (ּוראה הּזה". ְִֵֵֶַָ»»…»»…ְִִֵֵֵֶַ

אדֹום). מלכי ז' ּכמֹו הם נּדה ימי ׁשז' שנט, עמ' לזח"ג ְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָיצחק
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ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk h"i xn`nn)

מ"ה, אֹותּיֹות יׁש מהיטבאל ׁשּבתיבת ּבּקּבלה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאיתא

ּדהיינּו ּוב"ן, מ"ה יחּוד ענין והּוא ב"ן. ּבגימטרּיא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָויטבאל

המׁשכה  עלֿידי ׁשּזהּו ו'תֹוהּו', 'ּתיקּון' והּמתּברר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמברר

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ו'תיקּון', מ'ּתֹוהּו' ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּבחינה

'ּתיקּון'. עם ׁשּיתאחד ּד'תֹוהּו' ְְִִִֵֵֶַַהּבירּור
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éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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øéèôîîíúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈
äåìr óelà òðîz óelà íúîLa íúî÷îì¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ®̈©¬¦§¨²©¬©§−̈

:úúé óelààîäìà óelà äîáéìäà óelà ©¬§¥«©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈
:ïðét óelàáîóelà ïîéz óelà æð÷ óelà ©¬¦«Ÿ©¬§©²©¬¥−̈©¬

:øöáîâî| älà íøér óelà ìûécâî óelà ¦§¨«©¬©§¦¥−©´¦®̈¥´¤
àeä íúfçà õøàa íúáLîì íBãà éôelà©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬

:íBãà éáà åNr¥−̈£¦¬¡«

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚ Ûel‡(מג (לו, «ƒ»
ÁÈLn‰ CÏnÏ (˙B¯ˆB‡) ˙BÈ¯ÂÒz Ì¯ÚÏ „È˙Ú ‡e‰L∆»ƒ«¬…«¿»ƒ»«∆∆«»ƒ«

רּבה) ְִֵַָ(ּבראׁשית

אדֹום, ּגלּות ׁשל הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּברּור הם ְֱִֵֵֶַָָָָֻה'אֹוצרֹות'

ּכסלו  י"ט הּגאּלה ּבחג אף והּנה, זֹו. ּגלּות מּטרת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשהּוא

ּכֹותב  הּזקן רּבנּו העֹולם: אּמֹות על והׁשּפעה ּפעּלה ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻֻמצינּו

ּבעיני . . לעׂשֹות והגּדיל ה' ‰ÌÈnÚ"הפליא ÏÎÂ ÌÈ¯O‰ Ïk ְְְְֲִִִִֵֵַ»«»ƒ¿»»«ƒ
החּיּוב  ּדבר על למדים ּומּכאן ."הּמל מדינֹות ּבכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאׁשר

ׁשּנצטּוּו מצוֹות לקּים העֹולם אּמֹות על להׁשּפיע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻלהׁשּתּדל

הרמּב"ם ּכפסקּֿדין נח, ספ"ח)ּבני מלכים .(הלכֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ

.ïîéñ ä"èéì÷ .íé÷åñô ã"ð÷ ôôô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



עדר

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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úôøöà"öðøôúìâåìL äìBbä éða ¨´§©½§¨ª¬§¥©¨¤

øLà íéìLeøéúeìâa eáLé §«¨©−¦£¤´¥§§¨

ãøôñaíä ,àéîtñàúà eLøé ¦§¨®̈©§©§¨¥¦§¾¥−
áâpä éør:íBãà õøà åNò øä úààëíérLBî eìrååéøNå çéLnä Cìîì ïBiö øäaåùr øä-úà ètLìàøNéì eòøäM äî ìòäúéäåæàýåýéì ¨¥¬©¤«¤¤©¥¨¤¤¡§¨³«¦¦Æ¤¤©¨¦©§¨¨§©´¦½¦§−Ÿ¤©´¥¨®Ÿ©©¤¥¥§¦§¨¥§¨«§¨¬¨©«Ÿ̈−
äëeìnä:eðéîéa äøäîa eäeìa÷éå Búeëìîa eãBé ìkä ©§¨«©Ÿ§©§¦©§¦§¥¨§¨¥

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
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©¨§¨¨¥¨¦



רעז

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
æìàáLiåõøàa åéáà éøeâî õøàa á÷ré ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤

:ïrðká-òáL-ïa óñBé á÷ré úBãìz | älà §¨«©¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©
àeäå ïàva åéçà-úà ärø äéä äðL äøNr¤§¥³¨¨Æ¨¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´
åéáà éLð ätìæ éða-úàå ääìá éða-úà ørð©À©¤§¥¬¦§¨²§¤§¥¬¦§−̈§¥´¨¦®
:íäéáà-ìà ärø íúac-úà óñBé àáiå©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨−̈¤£¦¤«

âíéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNrå Bì àeä(éåì)ãåéçà eàøiå −®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«©¦§´¤À̈

Búà eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−Ÿ®
ì Bøac eìëé àìå:íìLäíBìç óñBé íìçiå §¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ©©«£³Ÿ¥Æ£½

:Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiååøîàiå ©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«©−Ÿ¤
:ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦

æäãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½
äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷ äpäå§¦¥²¨¬¨£ª¨¦−§©¦®̈¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ

:éúnìàì ïéåçzLzå íëéúnìà(ìàøùé)çeøîàiå £ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«©³Ÿ§
ìLîz ìBLî-íà eðéìr Cìîz Cìîä åéçà BìÆ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬¦§−Ÿ
-ìrå åéúîìç-ìr Búà àðN ãBò eôñBiå eðä®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈§©

:åéøácèBúà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå §¨¨«©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−
äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä øîàiå åéçàì§¤®̈©ÀŸ¤¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯
íéåçzLî íéáëBk øNr ãçàå çøiäå LîMä©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−

:éìéåéáà Ba-ørâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå ¦«©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½
àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì øîàiå©Ÿ́¤½¨²©«£¬©¤−£¤´¨®̈§¨£´

éçàå Enàå éðà àBáðåçzLäì E:äöøà Eì ú ¨À£¦Æ§¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
àé:øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤®̈§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר - שנתקבל באיחור זמן - ובו כותב ע"ד מצב בריאות בתו... תחי'.

ויהי' הכל  יעזור השי"ת  בלי שום ספק  הנה צריכים להיות חזקים בבטחונם בהשי"ת אשר 
כשורה, ובאשר עתה הוא חדש כסלו, דער חסידישער חדש, בימי החנוכה שנצח פך של שמן שהי' חתום 
בחותמו של כהן גדול, דער רבי פון יענעם דור, ואחר כמה שנים נצח אדמו"ר הזקן ועמו כל החסידים 
ויו"ח עד ביאת המשיח וגם אחרי כן, במילא זהו גאולה גם בגשמיות כפשוטו להמשיך בריאות לכל 
אחד באופן הדרוש לו. מובן מעצמו שצריכים לשמוע להוראת הרופא ולעשות כהוראתו, אבל לשלול 

לגמרי ענין המרה שחורה, ואז יראו בעיני בשר שיש ממה להיות שבעי רצון ובשמחה.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה עתה ובטח יזכה בו את הרבים.

בימים הקרובים  הבע"ל  הזקן  גאולת אדמו"ר  ובברכת  גאולת אדמו"ר האמצעי  חג  בברכת 
ובפ"ש כל אנ"ש שי'.

המחכה לבשו"ט ואשר מתחיל לעבוד ה' בשמחה.



לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח - בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:0706:1208:0908:1208:4408:4709:3909:4211:5511:5616:4316:4017:1017:0816:2117:18באר שבע )ח(

06:0906:1508:0908:1208:4508:4809:3909:4211:5411:5616:4216:3917:0717:0416:0717:15חיפה )ח(

06:0706:1208:0808:1108:4308:4609:3809:4011:5411:5516:4516:4217:0817:0516:0317:16ירושלים )ח(

06:0906:1408:1008:1308:4508:4809:4009:4211:5511:5716:4216:3917:0917:0716:1717:17תל אביב )ח(

07:0007:0908:3108:3609:1709:2310:0610:1012:0912:1016:1716:1116:5316:4815:5417:02אוסטריה, וינה )ח(

06:0105:5708:4808:4509:3109:2910:4410:4313:4013:4120:1020:1620:4020:4719:5621:00אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:5807:0608:3308:3709:1709:2210:0710:1012:1212:1316:2516:1917:0016:5416:0217:08אוקראינה, אודסה )ח(

06:3406:4308:0508:1008:5108:5609:4009:4411:4311:4415:5215:4616:2816:2215:2916:36אוקראינה, דונייצק )ח(

06:4606:5508:1708:2109:0309:0809:5109:5511:5411:5516:0215:5516:3816:3215:3816:46אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:1707:2708:4308:4809:3109:3710:1910:2312:2012:2116:2216:1416:5916:5315:5717:08אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:1107:2008:3608:4109:2409:3010:1210:1612:1212:1416:1316:0616:5216:4515:4917:00אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:3806:4208:4708:5009:2009:2310:1710:1912:3712:3817:3617:3418:0218:0017:1518:10

07:2107:2908:5909:0309:4209:4710:3210:3512:3812:3916:5616:5117:2817:2316:3117:36איטליה, מילאנו )ח(

05:5505:5608:2508:2508:5508:5609:5709:5812:2912:3018:0218:0418:2618:2717:4518:36אקוואדור, קיטו )ח(

05:4105:3808:2708:2509:0809:0710:1910:1913:1313:1519:3719:4320:0620:1219:2320:24ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:1806:1309:0509:0209:5209:5011:0611:0514:0614:0720:4320:5021:1621:2420:3121:38ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:4906:5608:3908:4209:1809:2210:1010:1312:2112:2216:5216:4817:2317:1916:3117:31ארה״ב, בולטימור )ח(

06:4206:4908:2908:3309:0909:1310:0110:0412:1012:1116:3816:3417:1017:0616:1717:18ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:4206:4908:2908:3309:0909:1410:0110:0412:1112:1216:3916:3417:1017:0616:1717:18ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:2207:2909:0609:1009:4709:5210:3810:4212:4712:4817:1117:0617:4317:3916:4917:51ארה״ב, דטרויט )ח(

06:4606:5108:4908:5209:2409:2710:1910:2212:3612:3717:2717:2417:5317:5117:0618:01ארה״ב, האוסטון )ח(

06:2406:2908:2208:2508:5809:0109:5209:5512:0612:0816:4916:4617:1717:1416:2817:25ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:3806:4308:4708:4909:2009:2310:1610:1912:3512:3717:3217:3117:5817:5617:1318:07ארה״ב, מיאמי )ח(

06:3906:4608:2508:2909:0509:1009:5710:0012:0612:0716:3316:2817:0417:0016:1117:12ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:0507:1208:5308:5709:3309:3710:2510:2812:3412:3617:0316:5917:3417:3016:4117:42ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:3906:4708:2408:2809:0509:0909:5610:0012:0512:0616:3016:2617:0216:5816:0817:10ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5105:5008:3008:3009:0209:0210:0810:0912:4912:5118:4318:4719:0819:1118:2819:21בוליביה, לה-פס )ח(

07:5808:0809:2109:2610:1010:1610:5711:0112:5712:5816:5516:4817:3417:2716:3117:42בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:5708:0709:2109:2510:1010:1510:5711:0112:5712:5816:5716:4917:3517:2916:3217:43בלגיה, בריסל )ח(

05:1405:1207:5607:5508:3108:3009:3909:3912:2412:2618:3318:3718:5418:5918:1419:09ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0305:0207:4507:4408:1908:1909:2709:2812:1212:1418:1518:1918:4118:4518:0118:56ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:1707:2708:3908:4409:2909:3410:1510:2012:1512:1616:1416:0616:5116:4515:5117:00בריטניה, לונדון )ח(

07:3307:4408:4908:5409:4109:4710:2610:3112:2312:2516:1316:0516:5516:4715:5117:03בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:2707:3708:4608:5109:3709:4310:2310:2712:2112:2216:1616:0816:5516:4815:5017:03גרמניה, ברלין )ח(

07:3707:4709:0309:0809:5109:5710:3910:4312:4012:4116:4216:3517:2017:1316:1817:28גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1005:0807:5307:5208:2908:2909:3809:3812:2512:2718:4018:4519:0019:0518:1919:16דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4506:4909:0109:0309:3209:3410:3010:3212:5312:5418:0017:5918:2518:2417:4118:34הודו, מומבאי )ח(

06:4106:4408:5608:5809:2809:3010:2610:2812:4912:5017:5717:5618:2218:2117:3818:31הודו, פונה )ח(

06:4706:5608:2008:2409:0509:1009:5409:5811:5811:5916:0916:0216:4416:3915:4516:52הונגריה, בודפשט )ח(

06:4706:5408:3408:3709:1409:1810:0510:0812:1512:1616:4216:3817:1417:1016:2117:22טורקיה, איסטנבול )ח(

07:0507:1108:5709:0009:3509:3910:2810:3112:4012:4117:1417:1017:4417:4016:5317:52יוון, אתונה )ח(



רעט

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח - 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
07:0707:1508:4108:4509:2609:3110:1510:1812:1912:2016:3116:2517:0617:0116:0817:14מולדובה, קישינב )ח(

06:4306:4708:5809:0009:3009:3210:2810:3012:5012:5217:5717:5618:2218:2117:3818:30מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:5004:4407:3707:3208:3008:2809:4609:4512:5112:5319:3819:4620:1520:2419:2720:40ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:2406:2908:3008:3309:0409:0710:0010:0212:1812:1917:1217:1017:3817:3616:5217:47נפאל, קטמנדו )ח(

06:5807:0508:4708:5009:2609:3010:1810:2112:2912:3016:5916:5517:3017:2616:3517:38סין, בייג'ין )ח(

06:4706:4809:1609:1709:4609:4710:4810:5013:1913:2018:5118:5219:1419:1518:3419:25סינגפור, סינגפור )ח(

06:5507:0608:1508:2009:0609:1109:5209:5611:5011:5215:4515:3716:2516:1815:2016:33פולין, ורשא )ח(

05:3305:3308:1008:1008:4108:4109:4609:4712:2412:2618:1318:1518:3718:4017:5718:49פרו, לימה )ח(

07:3907:4709:1609:2010:0010:0510:5010:5312:5512:5617:1117:0517:4517:4016:4817:53צרפת, ליאון )ח(

07:5808:0809:2809:3210:1510:2011:0311:0713:0513:0617:1317:0617:4817:4216:4817:56צרפת, פריז )ח(

05:4405:4508:1008:1108:4008:4209:4209:4312:1112:1217:3817:3918:0118:0217:2118:11קולומביה, בוגוטה )ח(

07:1107:1808:5208:5609:3409:3910:2510:2812:3212:3316:5616:5117:2617:2116:3017:34קנדה, טורונטו )ח(

06:5207:0108:3008:3409:1309:1810:0310:0712:0912:1016:2616:2016:5916:5416:0217:07קנדה, מונטריאול )ח(

06:1906:2508:1608:1908:5208:5609:4609:4912:0012:0116:4116:3717:0917:0616:2017:17קפריסין, לרנקה )ח(

08:2608:3709:3609:4210:3110:3711:1511:2013:1113:1216:5516:4617:3817:3016:2917:47רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:0308:1509:1009:1610:0610:1310:5010:5512:4412:4516:2816:1917:0917:0015:5817:17רוסיה, מוסקבה )ח(

07:2407:3208:5709:0209:4309:4710:3110:3512:3612:3716:4716:4117:2217:1716:2417:30רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:2907:3809:0209:0709:4709:5210:3610:4012:4012:4116:5616:5017:2717:2116:2817:35שוויץ, ציריך )ח(

06:1706:2008:3708:3909:0809:1010:0710:0912:3312:3417:4817:4718:1218:1117:2918:21תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו
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