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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצרכי ציבור וכו' מהור"א שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' חנוכה בענין התעסקותו בטהרת המשפחה ובקשתו שאשפיע על הרב 

יאנג שי' שיסע למחנו בענין זה,

כפי הידיעה שקבלתי מהרב יאנג שי' הנה נוסע הוא לארצה"ק ת"ו על שבועות אחדים, וגם 

בשובו מנסיעתו הנה לא יוכל לנסוע למחנו טרם שיקבל מכתב שהרבנים דמחנו תומכים במפעל.

ובכן, כנראה מדבריו, הנה אם כ' רוצה לסדר הענין צריך להשיג איזה מכתב שבו יהי' נאמר כי 

הרבנים תומכים בענין כו'.

ויתן השי"ת שחפץ ה' בידו יצליח.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן
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h"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰ÙÈ טֹובים ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ׁשעה »»ְֲִִִַַַָָָ

הּבא  העֹולם חּיי מּכל הּזה .1ּבעֹולם ִֵֶַַַָָָָָָ

ּדּבּורֿ ּבמאמרֹו מהר"ׁש אדמֹו"ר כ"ק ְְְֲֲִֶַַַַַָּומקׁשה

ׁשנה  מאה לפני הּזה נמצא 2הּמתחיל (ׁשּתֹוכנֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּלפניֿזה  ּבּׁשנה ּבּמאמר להבין,3ּגם ּדצרי ,( ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מן  ּבמדרגה ּפחֹות הּגמּול ּתׁשלּום יהיה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָאי

ּבתׁשּובה  אחת ׁשעה ׁש"יפה עד ְֲִֶַַַָָָָָָָהעבֹודה,

העֹולם  חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם טֹובים ֲִִִֵֶַַַָָָָָּומעׂשים

("חּיי  הּגמּול ּתׁשלּום נמצא ׁשעלּֿפיֿזה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָהּבא",

("ּתׁשּובה  העבֹודה מן ּפחֹות ְֲִַָָָָָָָהעֹולםֿהּבא")

ּבּמאמר, ּוממׁשי הּזה"). ּבעֹולם טֹובים ְֲֲִִִֶַַַַַָָָּומעׂשים

ּבעֹולם  טֹובים ּומעׂשים "ּתׁשּובה ענין ְְֲֲִִִֶַַַַָָָׁשּמעלת

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿפי יּובן ּדוקא, אל 4הּזה" וארא ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לא  הוי' ּוׁשמי ׁשּדי ּבאֿל ּגֹו' יצחק אל ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹאברהם

ּכּמה  הרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה להם, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָנֹודעּתי

ׁשּמביא  (ּכפי האבֹות אצל הוי' ׁשם נאמר ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּפעמים

"ּוׁשמי  נאמר ואי ּפסּוקים), וכּמה ּכּמה ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָּבּמאמר

ּדּיּוק  להבין צרי ּגם להם". נֹודעּתי לא ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהוי'

"הֹודעּתי". ולא "נֹודעּתי", ְְְִִַַַָֹהּלׁשֹון

צריCÈLÓÓeב) זה ׁשּלהבין ּבּמאמר, «¿ƒְֲִִֶֶַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר 5להקּדים ְְֲִֵַַַַ

והדר  חׁשֹוכא  ּבריׁשא עֹולם, ׁשל ְְֲֲִִֵֶַַָָָָ"ּכברּיתֹו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יֹום 6נהֹורא", בקר ויהי ערב ויהי ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ

ויׁש והדר אחד. חׁשֹוכא "ּבריׁשא ז"ל רּבֹותינּו מאמר ׁשּיכּות ּבבאּור לֹומר ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

מענה  הּוא ּגֹו', "וארא" ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה, ּגֹו'. "וארא" ּׁשּכתּוב למה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָנהֹורא"
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מי"ז.)1 פ"ד ח"א )2אבות – החדשה (בהוצאה ואילך ב סח, פרשתנו בתו"ח וארא ד"ה והוא ואילך. מא ע' תרכ"ט סה"מ

והוספות. שינויים עם ואילך) ג ע')33מט, תרכ"ח (סה"מ תרכ"ח גו' אברהם אל וארא וד"ה בחדשו חודש מדי והי' ד"ה

ואילך). קד ע' תשכ"ח (סה"מ תשכ"ח גו' אברהם אל וארא ד"ה גם וראה ואילך). עז ע' ואילך. ג.)4סח ו, שבת )5וארא

ב. ה.)6עז, א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אבות: פרקי במשנה ז"ל חכמינו אמרו

‰ÙÈ אפילו ועדיפה יותר ‡Á˙חשובה ‰ÚLבלבד‰·eL˙a »»»»««ƒ¿»
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe1. «¬ƒƒ»»«∆ƒ»«≈»»«»

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac B¯Ó‡Óa L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ˜"Î ‰L˜Óe«¿∆«¿«¬«¿«¬»ƒ««¿ƒ
‰f‰זו משנה בדברי ÈÙÏהפותח «∆ƒ¿≈

‰L ‰‡Ó2 מאה תרכ"ט, בשנת ≈»»»
עלֿידי  זה מאמר אמירת לפני שנה

תשכ"ט בשנת ¿∆(BÎBzLהרבי
¯Ó‡na Ìb ‡ˆÓ הרבי שאמר ƒ¿»«««¬»

וארא פרשת בשבת ««»Ma‰מהר"ש
‰ÊŒÈÙlL3 תרכ"ח ),שנת ∆ƒ¿≈∆

‰È‰È CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆
˙BÁt ÏeÓb‰ ÌeÏLz«¿«¿»

,‰„B·Ú‰ ÔÓ ‰‚¯„Óa ייתכן איך ¿«¿≈»ƒ»¬»
פחות  ערך בעל יהיה שהשכר

זה, שכר ניתן שבגינה מהעבודה

הבא  שהעולם יתכן איך ובעניננו,

בלימוד  האדם עבודת על השכר שהוא

פחות  ייחשב המצוות וקיום התורה

עצמה כךÚ„מהעבודה ÙÈ"L‰כדי «∆»»
אפילו יותר ‡Á˙ועדיפה ‰ÚL»»««

ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙aƒ¿»«¬ƒƒ
ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆ƒ»«≈»»
‡ˆÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚL ,"‡a‰«»∆«ƒ∆ƒ¿»

ÏeÓb‰ ÌeÏLz העבודה על השכר «¿«¿
הזה ‰ŒÌÏBÚבעולם ÈiÁ")«≈»»

˙BÁt ("‡a‰ חשובÔÓ «»»ƒ
‰„B·Ú‰ עצמה‰·eLz") »¬»¿»

ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ»»
?.("‰f‰«∆

ÓÓeCÈLמהר"ש Ó‡na¯הרבי «¿ƒ««¬»
תרכ"ט, משנת ÔÈÚהנזכר, ˙ÏÚnL∆«¬«ƒ¿«

ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eLz"¿»«¬ƒƒ
‡˜Âc "‰f‰ ÌÏBÚa והחשיבות »»«∆«¿»

הבא, העולם לחיי ביחס שלו הגדולה

·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÈ4 »«ƒ«∆»
הקדושֿברוךֿהוא  השבוע, בפרשת

רבינו  למשה נראיתי Â‡¯‡אומר אני »≈»
ÁˆÈ˜והתגליתי Ï‡ Ì‰¯·‡ Ï‡∆«¿»»∆ƒ¿»

ÈcL ÏŒ‡a 'Bb נקרא כשאני ¿≈«»
ושד"י" "אֿל " ‰ÈÂ'בשמות ÈÓLe¿ƒ¬»»

לא הוי' בשם נקרא שאני Ì‰Ï,וכפי ÈzÚ„B,האבות אל התגליתי לא ֹ«¿ƒ»∆
ÌÈÓÚt ‰nk È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc לכן קודם רבות פעמים ¿ƒ¿»≈»¬≈«»¿»ƒ

‡È·nL ÈÙk) ˙B·‡‰ Ïˆ‡ 'ÈÂ‰ ÌL ¯Ó‡ מהר"ש הרבי ∆¡«≈¬»»≈∆»»¿ƒ∆≈ƒ
¯Ó‡na הנזכרÌÈ˜eÒt ‰nÎÂ ‰nk בדברי הוי' שם נאמר כן שבהם ««¬»«»¿«»¿ƒ

ויעקב  יצחק אברהם האבות, אל ),ה'
¯Ó‡ CÈ‡Â וארא בפרשת כאן ¿≈∆¡«

ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe"¿ƒ¬»»…«¿ƒ
?"Ì‰Ï»∆

ÔBLl‰ ˜eic ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒƒ«»
התגליתי "ÈzÚ„B",כאן  כלומר «¿ƒ

"‰ÈzÚ„B"בעצמי  ‡ÏÂ שמשמעו ¿…«¿ƒ
לאבות? הודעתי

ÔÈ·‰lL ,¯Ó‡na CÈLÓÓe (·«¿ƒ««¬»∆¿»ƒ
‰Ê האמורות השאלות על לענות כדי ∆

Ó‡Ó¯לעיל  ÌÈc˜‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯5 זירא שרבי בגמרא «≈

בית  בפתח עומד יהודה רב את ראה

שיכול  והבין עליו בדוחה ודעתו חמיו

בחלל  דבר כל פשר אותו לשאול

העיזים, מדוע אותו ושאל העולם.

מהלכות  שחורות, הן כלל שבדרך

הכבשים  באות ואחריהן העדר בראש

לבנות, כלל בדרך רב שהן לו וענה

ÌÏBÚ,יהודה, ÏL B˙i¯·k"ƒ¿ƒ»∆»
‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a חושך בתחילה ¿≈»¬»
‡¯B‰ ¯„‰Â אור ",ואחרֿכך «¬«¿»
·e˙kL BÓk6 על התורה בסיפור ¿∆»

תחילה  העולם Ú¯·,בריאת È‰ÈÂ«¿ƒ∆∆
כך אחר ורק החשיכה ·˜¯זמן È‰ÈÂ«¿ƒ…∆

שתחילתה  שלימה ויממה האור זמן

היא באור והמשכה ÌBÈבחושך
.„Á‡∆»

˙eÎiL ¯e‡·a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈«»
‡LÈ¯a" Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó«¬««≈¿≈»
‰ÓÏ "‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ¬»«¬«¿»¿«

'Bb "‡¯‡Â" ·e˙kM שהרי ∆»»≈»
הדברים. שני בין קשר אין לכאורה

"‡¯‡Â" ·e˙kM ‰Ó ,‰p‰c¿ƒ≈«∆»»≈»
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כללי   מפתח   

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

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

   יפה שעה אחתה "מאמר ד) ג

ה   ...    טה'תשכ"ה"ח שבט, מב , בתטח "כ ,פרשת וארא שבת 

טו  .........  ט'תשכ"ה ,טבת ח"כ ,ואראפ ש"שיחת )ד

כז  ...  טשיחת יום ד' פ' בשלח, יו"ד שבט ה'תשכ")ה

נא  .......  נ"בה'תש ,טבת ח"כ ,ואראש"פ ת ושיחמ)ו

  נט  .................  זטך כר אואר פרשתשיחות -ילקוט)ז

 ה"ח "ג הרהרה  "קכל ה רותה יצחק על ויל ילקוט)ח

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

סח  .............  פרשת וארא –ילקוט גאולה ומשיח )ט

סט  .........  פרשת ואראלשבוע יומי חומש  יורשיע)י

קג  ...............  פרשת ואראלשבוע ם ליהתעורי יש)יא

    מוגה)(א יפר התנשיעורים בס)יב

קד  ....................................  פרשת ואראע בולש 

קיז  ............  פרשת ואראלשבוע  ם"יום ו יה"ח ול) יג

קכ  ........................  ם "בברמ ןוילע מיתיו הלכה)יד

שיעורי רמב"ם 

קכג  ...........  פרשת ואראלשבוע  ליום  ג' פרקים –)טו

פהק   ........  פרשת ואראלשבוע יום פרק אחד ל –)טז

רד  ...............  פרשת ואראלשבוע ות וצספר המ –)יז

   יםנביאים וכתוב) יח

רז  ....................................  ג -בפרק  אסתר , כטפרק  ה ירמי

  חולין /חותמנסכת מ – ותמשני)יט

רט  ..................................................  תי קה ור ביא

ריז  ......................................... מגילה  מסכת  עקביעין )כ

  םעם ביאורי ברכותמסכת )כא

ריח  ..............................................  כבף עד ד זטמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת )כב

מזר  .................................................  "ר הזקן אדמו

  םנטילת ידי/משא ומתןת ווך הלכשולחן ער) כג

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

  לכן אמור לבני ישראל אני ה' אור התור)כד

נר  ...................................................  ו"ר הזקן מאד 

   תורת חיים)כה

דנר  ..............................................  מצעי מו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ)כו

הנר  ........................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת)כז

זנר  ...............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

    ץ החייםקונטרס ע)כח

חנר  .............................................  מוהרש"במו"ר אד

  טה'תש" –ם מאמריר הספ)כט

נטר  .............................................  יי''צהרו''ר מומאד

  ק"בלה גש" ת-"בשות ה'תחפר השיס) ל

הסר  ............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא)לא

וסר  ......................................................  מוהריי"צ מו"ראד

סחר  ................................  אה בציבורחומש לקרי)לב

עזר  .................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא) לג

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

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



h"kyz'dו ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e t"y

לעם  הרעתה "לּמה מׁשה ׁשאלת על ְֲֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹהּקּב"ה

להיֹות 7הּזה" ׁשּצרי ׁשּכיון הּוא, הּמענה ותכן , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו הוי' ׁשם ּגּלּוי ּתֹורה) (ּבמּתן 8עּתה ְְֲִֵֶַַַָָָָָ

אצל  היה ׁשּלא הוי') אני יׂשראל לבני אמר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹלכן

ולא  ׁשּדי", ּב"אֿל היה אליהם (ׁשהּגּלּוי ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהאבֹות

ההקּדמה  ּתחּלה להיֹות צריכה הוי'), ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָּבׁשם

עלּֿדר מצרים), (ּגלּות הּזה" לעם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּד"הרעֹותה

להיֹות  יכֹול אחרּֿכ ורק חׁשֹוכא", ְְְֲִֵַַַָָָָ"ּבריׁשא

נהֹורא". "והדר הוי', ׁשם ְֲֲִֵַַָָָּגּלּוי

‰L˜Óe והדר 9ּבּמאמר חׁשֹוכא "ּבריׁשא לּמה , «¿∆ְֲֲֲֵַַַַָָָָָ

היתה 10נהֹורא" הּכלים התהּוּות הלא , ְְְֲִִֵַַָָָֹ

העקּדים' ּב'עֹולם האֹורֹות התהּוּות 11אחר ְְֲִִַַַָָָֻ

סדר  ּכללּות ׁשהרי  ההׁשּתלׁשלּות, ראׁשית ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ(ׁשהּוא

ּוברּדים'), נקּדים 'עקּדים הּוא ְְְְְֲִִִִַַֻֻֻההׁשּתלׁשלּות

האֹורֹות  ׁשּמהתעּבּות ּבּמאמר, ׁשּמֹוסיף ְְֲִִִֵֶֶַַַָָּוכפי

הּכלים  ׁשני 12נתהּוּו ּׁשּמביא מה לבאר ויׁש . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

התהּוּות  אחר ׁשנתהּוּו הּכלים, ּבהתהּוּות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָּפרטים

ׁשּתחּלה  האֹורֹות. מהתעּבּות וׁשנתהּוּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָהאֹורֹות,

הּכלים להתהּוּות האֹורות קדימת onGAמבאר ְְְְִִִֵֵַַַָָ©§©
היתה הּכלים האֹורֹות),`xg(ׁשהתהּוּות התהּוּות ְְִִֵֶַַָָ©©ְִַָ

ּומסּובב  סּבה הּוא למעלה הּזמן ואחר13ֿׁשענין , ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָ
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כב.)7 ה, ו.)8שמות ו, ב'תתפח )9וארא ע' ח"ח פרשתנו אוה"ת שם. פרשתנו בתו"ח וארא ד"ה גם ראה – לקמן בהבא

ואילך.)10ואילך. א'ט ס"ע ח"ב תער"ב המשך גם מטי.)11ראה ולא מטי בשער בע"ח כמ"ש שם: חיים )12באוה"ת עץ

ואילך. פ"ג העקודים) (שער ו שער פ"א. אבי"ע) סדר (שער מז ואילך.)13שער שכא ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'Bb האבות אל שלו ההתגלות צורת לגבי רבנו משה אל ה' דברי ,‡e‰

‰LÓ ˙Ï‡L ÏÚ ‰"aw‰ ‰ÚÓ פרשת בסוף מהקדושֿברוךֿהוא, «¬∆«»»«¿≈«…∆
ישראל בני  על  הגזירות  את הכביד שפרעה לאחר ‰¯Ú˙‰שמות, ‰nÏ"»»¬≈…»

"‰f‰ ÌÚÏ7‰zÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÔÂÈkL ,‡e‰ ‰Ún‰ ÔÎ˙Â , »»«∆¿…∆««¬∆∆≈»∆»ƒƒ¿«»
ממצרים היציאה Bz¯‰)עם ÔzÓa)¿««»

·e˙kL BÓk) 'ÈÂ‰ ÌL Èelb8 ƒ≈¬»»¿∆»
כאן העניין È·Ïבהמשך ¯Ó‡ ÔÎÏ»≈¡…ƒ¿≈

‰È‰ ‡lL ('ÈÂ‰ È‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¬»»∆…»»
Ì‰ÈÏ‡ Èelb‰L) ˙B·‡‰ Ïˆ‡≈∆»»∆«ƒ¬≈∆
ÌLa ‡ÏÂ ,"ÈcL ÏŒ‡"a ‰È‰»»¿≈««¿…¿≈
‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,('ÈÂ‰¬»»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»
הוי' שם של הנעלה לגילוי כהכנה

ÌÚÏ ‰˙BÚ¯‰"c ‰Óc˜‰‰««¿»»¿¬≈»»»
ŒÏÚ ,(ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb) "‰f‰«∆»ƒ¿«ƒ«
,"‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a" C¯c∆∆¿≈»¬»
של  שברייתו וכשם חושך, בתחילה

יש  שתחילה כזו בצורה היא עולם

תחילה  האור, בא אחרֿכך ורק חושך

של  והתגברות החמרה להיות צריכה

ÏBÎÈהגלות  CkŒ¯Á‡ ˜¯Â¿«««»»
b ˙BÈ‰Ï¯„‰Â" ,'ÈÂ‰ ÌL Èel ƒ¿ƒ≈¬»»«¬«

"‡¯B‰.אור כך ואחר ¿»
¯Ó‡na ‰L˜Óe9‰nÏ אמרו , «¿∆««¬»»»

הוא  העולם בריאת שאופן ז"ל חכמינו

¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a¿≈»¬»«¬«
"‡¯B‰10, ההעלם שהחושך, היינו ¿»

גבול  בלי ולגילוי לאור קודם והגבול

‡Ï‰ ונשפע ונמשך יורד האלוקי האור ¬…
השתלשלות' ב'סדר למטה מלמעלה

הגילוי  האור, שהן 'אורות' באמצעות

פי  ועל וההגבלה. ההעלם החושך, שהם ב'כלים' המתלבשים וההשפעה,

וחסידות בקבלה ‰ÌÈÏkהמבואר ˙ee‰˙‰ המגבילים¯Á‡ ‰˙È‰ ƒ¿««≈ƒ»¿»««
˙B¯B‡‰ ˙ee‰˙‰ והבחינה והדרגה גבול, בלי הארה הם עצמם שמצד ƒ¿«»

היא  האורות התהוו שבה ‰ÌÈc˜Ú'האלוקית ÌÏBÚ'a11 כמבואר ¿»»¬Àƒ
והגדרה  'ציור' לה יש מהספירות אחת כל האצילות שבעולם בעוד בחסידות,

עשר  מגדרי המופשט האצילות, מעולם שלמעלה הנקודים' ב'עולם הרי משלה,

לכוחות  (בדומה מופשטת אחת נקודה שכולן באופן הן הספירות הספירות,

שהיא  – הנפש שבעצם ה"היולי", ב"יכולת", קיימים שהם כפי השונים הנפש

"עקודים" הספירות וכל השונים) הכוחות באמצעות לפעול אחת כללית יכולת

כנקודה  "נתפסים" הפרטים שכל היינו אחד, בכלי יחד] ומאוגדים [=קשורים

ניכרים  לא ביניהם וההבדלים העקודים'(e‰L‡אחת ¯‡ÈL˙'עולם ∆≈ƒ
סדר  של מדרגה ‰‰eÏLÏzL˙ההתחלה האלוקי האור È¯‰Lלדרגה,של «ƒ¿«¿¿∆¬≈

'ÌÈc¯·e ÌÈc˜ ÌÈc˜Ú' ‡e‰ ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏk סדר ¿»≈∆«ƒ¿«¿¿¬Àƒ¿Àƒ¿Àƒ
ההבדלים  העקודים' ב'עולם הוא: אלו אופנים בשלושה האור והמשכת ירידת

הנקודים' 'עולם בא מכן ולאחר למקורם בטלים הם כי ניכרים, לא האורות בין

והספירות  עצמה, בפני כנקודה רבה, בעוצמה מאירה ספירה כל זו שבו נפרדות

ביטול  בהן ואין תוקף בהן יש כי מזו

'עולם  בא ואחריו התוהו') 'עולם (והוא

שבו  התיקון') 'עולם (והוא הברודים'

('חסד  בזו זו הספירות 'התכללות' יש

כמו  וכד') שבחסד' 'גבורה שבגבורה',

כמה  התכללות משמעו ש'ברודים'

"סוסים  בזכריה שכתוב כמו יחד צבעים

רבים  גוונים בעלי ופירושו ברודים"

בכלים), ומתלבשים ÈÙÎe¿ƒשמתבטלים
˙eaÚ˙‰nL ,¯Ó‡na ÛÈÒBnL∆ƒ««¬»∆≈ƒ¿«
ÌÈÏk‰ ee‰˙ ˙B¯B‡‰12 »ƒ¿««≈ƒ

הכלים  וחסידות, בקבלה כמבואר

ב'ציור' ונעשה מתלבש האור (שבהם

ונתהוו  נוצרו ובהגבלה) מסוים

שלאחר  מכך היינו האורות, מהתעבות

העליון  משורשם האורות התגלות

'עבים', נעשו, הם למטה, וירידתם

מכפי  ועדינים דקים פחות היינו כביכול,

באורות  זה וצמצום הירידה. קודם שהיו

וגם  הכלים, התהוות את שמאפשר הוא

וזה  לכלים. קדמו שהאורות מובן מזה

'ברישא  נאמר מדוע השאלה את מגביר

הכלים  באים שתחילה היינו חשוכא'

'והדר  ומחשיכים, המעלימים שהם

האורות  באים כך ואחר נהורא',

המאירים.

יותר: בעומק הזו השאלה את ומבאר ומוסיף

‡È·nM ‰Ó ¯‡·Ï LÈÂ האורות שהתהוות מכך בשאלה במאמר כאן ¿≈¿»≈«∆≈ƒ
הכלים  להתהוות ‰ÌÈÏk,קודמת ˙ee‰˙‰a ÌÈË¯t ÈL אחד פרט ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««≈ƒ

ee‰˙L הכליםÂ ,˙B¯B‡‰ ˙ee‰˙‰ ¯Á‡ שני פרטee‰˙L הכלים ∆ƒ¿«««ƒ¿«»¿∆ƒ¿«
˙Â¯B‡‰ ˙ÓÈ„˜ ¯‡·Ó ‰lÁzL .˙B¯B‡‰ ˙eaÚ˙‰Ó≈ƒ¿«»∆¿ƒ»¿»≈¿ƒ«»

ÌÈÏk‰ ˙ee‰˙‰L) ÔÓfa ÌÈÏk‰ ˙ee‰˙‰Ï בפועל¯Á‡ ‰˙È‰ ¿ƒ¿««≈ƒ«¿«∆ƒ¿««≈ƒ»¿»««
˙B¯B‡‰ ˙ee‰˙‰,(יותר ÏÚÓÏ‰מוקדם ÔÓf‰ ÔÈÚL,באלוקות ƒ¿«»∆ƒ¿««¿«¿«¿»

למטה  שהוא כפי הזמן ממושג למעלה הכל אלא הזמן הגבלת קיימת לא שם

ע  (שהוא הזה 'זמן'בעולם המושג אלא והמקום) הזמן גדרי בגלל מוגבל ולם

משמעו eÒÓe··למעלה ‰aÒ ‡e‰13,,וכמובן ותוצאה, סיבה  כלומר, ƒ»¿»
וקדימה  והתוצאה, ה'מסובב' שהוא לדבר קודם והגורם, הסיבה שהוא הדבר

בזמן לקדימה נמשלה  לכלים CkŒ¯Á‡Âזו האורות קדימת ביאור לאחר ¿««»
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ז zg` dry dti

להתהּוּות  האֹורֹות קדימת ּומבאר מֹוסיף ְְְְִִִֵַַָָָּכ

ּגם היא dlrnAהּכלים הּכלים ׁשהתהּוּות ּדכיון , ִֵַַ§©£¨ְְִִִֵֵֶַַָ

לֹומר, צרי עלּֿכרח האֹורֹות, ְְֲִִֵַַַָָָמהתעּבּות

והינּו, מהּכלים. ּבמדרגה למעלה הם ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשהאֹורֹות

ּומסּובב, סּבה לּזמן, ׁשּבנֹוגע יצּיר אּלּו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשּגם

היּו (ׁשהּכלים אחר ּבאפן ההתהּוּות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהיתה

ׁשהתהּוּות  ּכיון מּכלֿמק ֹום להאֹורֹות), ְְְִִִֵֶַָָָָקֹודמים

לֹומר  ּבהכרח האֹורֹות, מהתעּבּות היא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָהּכלים

מהּכלים. יֹותר נעלית ּבמדרגה הם ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשהאֹורֹות

ּבּמאמר, ׁשּמקׁשה (ּכפי מּובן אינֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָועלּֿפיֿזה 

נהֹורא". והדר חׁשֹוכא "ּבריׁשא למה ְְֲֲֵַַַַָָָָָּכּנ"ל)

האֹור Óe·‡¯ג) המׁשכת עּקר ׁשּכל זה, על ¿»≈ְִֶֶַַַַָָָ

לא  ואם הּכלים, ּבׁשביל רק ְְִִִִֵַַָָֹהיה

היה  לא הּכלים, התהּוּות הּמאציל ּבדעת ְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹהיה

ׁשאףֿעלּֿפי  נמצא, ּכלל. האֹור את ְְְִִִֶֶַַַָָָממׁשי

וׁשרׁש ּבּמקֹור אבל קדם, האֹור ּגּלּוי ְְְֲִֶֶַַָָָָֹֹׁשּבפעל,

לבאר  ּוממׁשי קדם. הּכלי והּכלי, האֹור ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָהתהּוּות

לכלי  הרב ׂשכל ׁשפע מאֹור מׁשל עלּֿפי זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָענין

הרב  ּברצֹון ׁשּכׁשעלה מּמּנּו, הּמקּבל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּתלמידֹו

ּתחּלה  ׁשּיצּיר היה מכרח ההּׂשגה, לֹו ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻֻלהׁשּפיע

והּׂשגתֹו הּתלמיד ׂשכל אפן איכּות הרב ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבהּׂשגת

ּכלי  ׁשהׁשערת הינּו, כּו', לֹו ׁשּיׁשּפיע הּסברא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָאת

ודגמתֹו הּׂשכל. אֹור להׁשּפעת קֹודמת ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּמקּבל

וׁשרׁש ּבמקֹור הּכלי הקּדמת הּוא ְְְְְִִֶַַַַָָָֹּבּנמׁשל

והּדר  חׁשֹוכא ּד"ּבריׁשא הּסדר ׁשּזהּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָההתהּוּות,

ְָנהֹורא".

LÈÂ ּדהׁשּפעת הּמׁשל ׁשּמביא ׁשהּטעם לֹומר ¿≈ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשהׁשּפעת  לפי הּוא ּדוקא, לּתלמיד ְְְְִִֶַַַַַַָָָהרב
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נ. ע' מאֿמב. ע' תרס"ו המשך ואילך. רפה ע' תרנ"ד סה"מ ואילך. רנז ע' ח"א הצ"צ לאדמו"ר הזהר ביאורי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìbבזמן, ÌÈÏk‰ ˙ee‰˙‰Ï ˙B¯B‡‰ ˙ÓÈ„˜ ¯‡·Óe ÛÈÒBÓƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ¿««≈ƒ«

,‰ÏÚÓa,בחשיבות קדימה והיא העניין תוכן מצד קדימה ÔÂÈÎcהיינו ¿«¬»¿≈»
,˙B¯B‡‰ ˙eaÚ˙‰Ó ‡È‰ ÌÈÏk‰ ˙ee‰˙‰L,לעיל ŒÏÚכמבואר ∆ƒ¿««≈ƒƒ≈ƒ¿«»«

CÈ¯ˆ EÁ¯kבהכרח‰‚¯„Óa ‰ÏÚÓÏ Ì‰ ˙B¯B‡‰L ,¯ÓBÏ »¿¬»ƒ«∆»≈¿«¿»¿«¿≈»
ÌÈÏk‰Ó מעלה לאורות ויש ≈«≈ƒ

לכלים. ביחס ¿»¿eÈ‰Â,וחשיבות
על  האורות של היתרון ומשמעות

הוא  וחשיבות במעלה »∆ÌbLהכלים
,ÔÓfÏ Ú‚BaL ¯iˆÈ el‡ƒ¿À«∆¿≈««¿«

היא  למעלה «aÒƒ‰שמשמעותו
˙ee‰˙‰‰ ‰˙È‰ ,··eÒÓe¿»»¿»«ƒ¿«

¯Á‡ ÔÙ‡a בפועל שהוא באופן לא ¿…∆«≈
וגורם  סיבה הם שהאורות היינו

להיפך, (אלא הכלים להתהוות

ÌÈÓ„B˜ eÈ‰ ÌÈÏk‰L∆«≈ƒ»¿ƒ
˙B¯B‡‰Ï סיבה היו והכלים ¿»

האורות), גם ÌB˜ÓŒÏkÓלהתהוות ƒ»»
'סיבה  (היינו הזמן מבחינת אם

לאורות, קודמים היו הכלים ומסובב'),

כזה, באופן גם זאת, «≈ÔÂÈkבכל
‡È‰ ÌÈÏk‰ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿««≈ƒƒ
Á¯Î‰a ,˙B¯B‡‰ ˙eaÚ˙‰Ó≈ƒ¿«»¿∆¿≈«
‰‚¯„Óa Ì‰ ˙B¯B‡‰L ¯ÓBÏ«∆»≈¿«¿≈»

ÌÈÏk‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ אופן ובכל «¬≈≈≈«≈ƒ
בוודאי  והחשיבות, המעלה מבחינת הרי

לכלים. קודמים ŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒשהאורות
‰L˜nL ÈÙk) Ô·eÓ BÈ‡ ‰Ê∆≈»¿ƒ∆«¿∆
‡LÈ¯a" ‰ÓÏ (Ï"pk ,¯Ó‡na««¬»««»»¿≈»

"‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ מדוע ¬»«¬«¿»
באופן  הייתה העולם שבריאת נאמר

שתחילה  ורק כזה וחושך העלם היה

היו  קודם והרי ואור, גילוי היה אחרֿכך

כלים? נתהוו כך אחר ורק אורות

¯‡·Óe במאמר ‚) מהר"ש הרבי ¿»≈
Ê‰הנזכר ÏÚ מה השאלה לישוב , «∆

חשוכא' 'ברישא האמירה משמעות

לכלים, קדמו האורות «∆ÏkLוהרי
¯wÚשל והמטרה ‰ÎLÓ˙הכוונה ƒ««¿»«
¯B‡‰ האורות נתהוו כך ‰È‰ולשם »»»

,ÌÈÏk‰ ÏÈ·La ונמשך ¯˜ יורד האור הכלים, באמצעות רק שהרי «ƒ¿ƒ«≈ƒ
‰ÏÈˆ‡nלעולמות, ˙Ú„a ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â והפריש שהאציל הבורא ¿ƒ…»»¿««««¬ƒ

האורות  את ‰‡B¯מעצמו ˙‡ CÈLÓÓ ‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÏk‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««≈ƒ…»»«¿ƒ∆»
ÏÏk.הכלים היא האורות של המטרה כל כאמור, כי, ¿»

Ì„˜ ¯B‡‰ Èelb ,ÏÚÙaL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‡ˆÓ,הכלים להתהוות ƒ¿»∆««ƒ∆¿…«ƒ»»«

לעיל, כמבואר ב'מעלה', וגם ב'זמן' גם היא B˜na¯והקדימה Ï·‡¬»¿»
Ì„˜ ÈÏk‰ ,ÈÏk‰Â ¯B‡‰ ˙ee‰˙‰ L¯LÂ לאחר רק נתהוו והאורות ¿…∆ƒ¿«»¿«¿ƒ«¿ƒ»«

עליונה  כוונה הכלים.שהייתה את להוות

CÈLÓÓeהנזכר במאמר מהר"ש Ê‰הרבי ÔÈÚ ¯‡·Ï הכלים מעלת של «¿ƒ¿»≈ƒ¿»∆
הגילוי  של הכוונה עיקר שהם בכך

האורות, המשכת גם כולל וההמשכה,

ÚÙL ¯B‡Ó ÏLÓ ÈtŒÏÚ הארת «ƒ»»≈∆«
ÈÏÎÏוהשפעת  ·¯‰ ÏÎN הקליטה ≈∆»«ƒ¿≈

הרבB„ÈÓÏzשל ‰Ïa˜nשל «¿ƒ«¿«≈
epnÓ,ההשפעה ‰ÏÚLkLאת ƒ∆∆¿∆»»

BÏ ÚÈtL‰Ï ·¯‰ ÔBˆ¯aƒ¿»«¿«¿ƒ«
משפיע ‰‰O‚‰לתלמיד הרב שכעת ««»»

בפועל, ‰È‰לתלמיד Á¯ÎÓÀ¿»»»
·¯‰ ˙‚O‰a ‰lÁz ¯iˆiL∆¿À«¿ƒ»¿«»«»«
התחלת  שלפני הכרחי זה היה

לעצמו  יתאר הרב בפועל, ההשפעה

את ÏÎNבשכלו ÔÙ‡ ˙eÎÈ‡≈…∆≈∆
‡¯·q‰ ˙‡ B˙‚O‰Â „ÈÓÏz‰««¿ƒ¿«»»∆«¿»»

,'eÎ BÏ ÚÈtLiL רמה באיזו היינו ∆«¿ƒ«
התלמיד  של שכלו פועל צורה ובאיזו

הרעיון  את ויקלוט יבין הוא וכיצד

לו להשפיע עתיד ¿»‰eÈ,שהרב
˙Ó„B˜ Ïa˜n‰ ÈÏk ˙¯ÚL‰L∆«¿»«¿≈«¿«≈∆∆

ÏÎO‰ ¯B‡ ˙ÚtL‰Ï ונמצא ¿«¿»««≈∆
יכולת  הכלים, של והערכה שאמדן

מקבל  התלמיד, של הקליטה,

אור  להשפעת קודמים ההשפעה,

על  המחשבה אחרות, ובמילים השכל.

האורות. להתגלות קודמת הכלים

ÏLÓpa B˙Ó‚„Â והמשכת בגילוי ¿À¿»«ƒ¿»
באלוקות  למעלה והכלים האורות

ÈÏk‰ ˙Óc˜‰ ‡e‰ האור לפני «¿»««¿ƒ
,˙ee‰˙‰‰ L¯LÂ ¯B˜Óa¿»¿…∆«ƒ¿«
הכלים  היא שהמטרה כיוון כלומר,

באופן  הוא מלכתחילה האור וגילוי

בשורש  הרי בכלים, ויתלבש שייקלט

לאורות  קודמים הכלים הדברים ומקור

‡LÈ¯a"c ¯„q‰ e‰fL∆∆«≈∆¿¿≈»
,"‡¯B‰ ¯c‰Â ‡ÎBLÁ בתחילה ¬»«¬«¿»

ידי  על הבא אור הוא כך ואחר הכלים, ידי על הבא וחושך, העלם הוא

האורות. והארת התגלות

‡È·nL ÌÚh‰L ¯ÓBÏ LÈÂ זה ענין ביאור לצורך מהר"ש הרבי ¿≈«∆«««∆≈ƒ
,‡˜Âc „ÈÓÏzÏ ·¯‰ ˙ÚtL‰c ÏLn‰ אפשר היה שלכאורה הגם «»»¿«¿»«»«««¿ƒ«¿»

אחר, באופן גם הכלים וחשיבות מעלת את ÚtL‰L˙לבאר ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆«¿»«
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והחכמה, הּׂשכל הׁשּפעת היא לּתלמיד ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָהרב

ׁשּלהיֹותּה החכמה, ספירת הּוא ּבּנמׁשל ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻׁשּדגמתֹו

הענינים  ּכל נמׁשכים ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָראׁשית

ּבספירת  ׁשהם ּכמֹו ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַׁשּבסדר

ּבסדר  ׁשההמׁשכה מּזה, ויתרה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחכמה.

אחר  ּבאפן להיֹות יכֹולה אינּה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹההׁשּתלׁשלּות

ׁשהּוא  ראׁשית מּכמֹו ׁשהיא החכמה ּבספירת ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשּמׁשּפיע  מרב הּמׁשל ולכן, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות.

הּוא  ּבּנמׁשל (ׁשּדגמתֹו החכמה הׁשּפעת ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻלּתלמיד

ּבאפן  ההׁשּתלׁשלּות) ראׁשית החכמה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹספירת

אֹור  להׁשּפעת קֹודמת הּמקּבל ּכלי ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהׁשערת

מֹורה  נהֹורא"), והדר חׁשֹוכא ("ּבריׁשא ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָהּׂשכל

עד  ההׁשּתלׁשלּות סדר ּבכל ההמׁשכה אפן ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹעל

ׁשּבסדר  הענינים ׁשּכל מּטה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלמּטה

והדר  חׁשֹוכא ּד"ּבריׁשא ּבאפן הם ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹההׁשּתלׁשלּות 

ּבעֹולםֿהּזה  ּגם הּסדר הּוא ׁשּכן ועד ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָנהֹורא",

הּנ"ל  ז"ל רּבֹותינּו מאמר ׁשהרי ּבא 5הּגׁשמי, ְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָ

והדר  ּבריׁשא מסגי עיזי טעמא "מאי ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָלבאר

עֹולם, ׁשל "ּכברּיתֹו אמר זה ועל ְְְִִִֵֶֶַַָָָאימרי",

ׁשּכתּוב  ּכמֹו נהֹורא", והדר חׁשֹוכא ְְְֲֲֵֶַַָָָָּבריׁשא

אחד". יֹום בקר ויהי ערב ְְִִֶֶֶֶַַָֹ"ויהי

אין ‡ÌÓד) ּדלכאֹורה להבין, צרי עדין »¿»ְְְֲִִִִֵַָָָ

ּדבׁשלמא  לּנמׁשל, ּדֹומה ְְְִִֶַַָָָָָהּמׁשל

ּגם  ּבמציאּות יׁשנם הּתלמיד ׁשּכלי ּכיון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמׁשל,

לפי  להׁשּפיע הרב צרי הרב, ׂשכל הׁשּפעת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹקדם

ּדוקא  ּכזה (ׁשּבאפן הּתלמיד ׁשל ׂשכלֹו ּכלי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹער

ּפנימי, ּבאפן הּתלמיד אצל ההׁשּפעה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּתתקּבל

ּכערּכֹו ולא ּכמֹוהּו ׁשאין נפלא יחּוד ְְְְְִִִֵֶֶָָֹלהיֹות

ּבּתניא  ׁשּכתּוב ּכמֹו כּו', ּבגׁשמּיּות ּכלל ),14נמצא ְְְְְְִִֶַַַָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡È‰ „ÈÓÏzÏ שהיא ‰¯· בכך ומתאפיינת ‰ÏÎOמיוחדת ˙ÚtL‰ »«««¿ƒƒ«¿»««≈∆

B˙Ó‚cL ,‰ÓÎÁ‰Â הש עניין שהוא של כפי למטה והחכמה כל ¿«»¿»∆À¿»
ÏLÓpaלמעלה‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰,העליונהd˙BÈ‰lL «ƒ¿»¿ƒ««»¿»∆ƒ¿»

,˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡¯ הראשונה הדרגה היא החכמה שספירת כיוון ≈ƒ«ƒ¿«¿¿
השתלשלות' Ïkב'סדר ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ»

¯„ÒaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ שלמטה בדרגות גם «ƒ¿«¿¿

ÈÙÒa¯˙מהחכמה  Ì‰L BÓk¿∆≈ƒ¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ הכלים קדימת עניין ולכן «»¿»

שכל  מהשפעת במשל הוסבר לאורות

באה  שלמטה החכמה כי וחכמה,

ולכן  שלמעלה, מהחכמה ומשתלשלת

אליה. משל להיות יכולה היא

‰ÎLÓ‰‰L ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆««¿»»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òa בכל כולו, ¿≈∆«ƒ¿«¿¿

הנמוכות  אלו גם שבו, הדרגות

החכמה, ÏBÎÈ‰ממדריגת dÈ‡≈»¿»
BÓkÓ ¯Á‡ ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿…∆«≈ƒ¿
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒa ‡e‰L∆ƒ¿ƒ««»¿»
˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡¯ ‡È‰L∆ƒ≈ƒ«ƒ¿«¿¿
ותחילת  בראשית תלוי הכל שהרי

וההמשכה. הגילוי

ÏLn‰ ,ÔÎÏÂ הכלים קדימת לעניין ¿»≈«»»
ÈÓÏzÏ„לאורות ÚÈtLnL ·¯Ó≈«∆«¿ƒ«««¿ƒ

B˙Ó‚cL) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÚtL‰«¿»««»¿»∆À¿»
,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰ ÏLÓpa«ƒ¿»¿ƒ««»¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡¯ כמבואר ≈ƒ«ƒ¿«¿¿
ÈÏkלעיל  ˙¯ÚL‰L ÔÙ‡a (¿…∆∆«¿»«¿≈

Ïa˜n‰ שהרב והאמדן ההערכה «¿«≈
התלמיד עושה  של הקליטה ליכולת

ÏÎO‰ ¯B‡ ˙ÚtL‰Ï ˙Ó„B˜∆∆¿«¿»««≈∆
דברי ( של הפנימית המשמעות וזו

באופן  היתה עולם של שברייתו הגמרא

Â‰„¯של ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a"¿≈»¬»«¬«
ÔÙ‡ ÏÚ ‰¯BÓ ,("‡¯B‰ צורת ¿»∆«…∆

¯„Ò ÏÎa ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ בעניין רק לא «ƒ¿«¿¿

סדר  כל של הדרגות בכל אלא החכמה

hÓ‰,ההשתלשלות ‰hÓÏ „Ú«¿«»«»
שרחוקות  ביותר התחתונות לדרגות עד

החכמה ‰‰eÏLÏzL˙מספירת ¯„ÒaL ÌÈÈÚ‰ ÏkL הדרגות בכל ∆»»ƒ¿»ƒ∆¿≈∆«ƒ¿«¿¿
B‰¯‡",שבו  ¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a"c ÔÙ‡a Ì‰ קדימה ויש ≈¿…∆¿¿≈»¬»«¬«¿»

המגלים האורות לעניין ומחשיכים, המעלימים הכלים לענין »¿ÚÂ„ועדיפות

,ÈÓLb‰ ‰f‰ŒÌÏBÚa Ìb ¯„q‰ ‡e‰ ÔkL גשמיים בעניינים וגם ∆≈«≈∆«»»«∆««¿ƒ
האור עניין לעומת החושך לעניין קדימה מצינו הזה Ó‡Ó¯בעולם È¯‰L∆¬≈«¬«

Ï"p‰ Ï"Ê eÈ˙Ba¯5È‚ÒÓ ÈÊÈÚ ‡ÓÚË È‡Ó" ¯‡·Ï ‡a «≈««»¿»≈««¬»ƒ≈«¿≈
,"È¯ÓÈ‡ ¯„‰Â ‡LÈ¯a כלל בדרך שחורות שהן שהעיזים הטעם מהו ¿≈»«¬«ƒ¿≈

שהן  והכבשים העדר, בראש הולכות

אחריהן הולכות כלל בדרך »¿ÏÚÂלבנות
¯Ó‡ ‰Ê שם בגמרא המענה בא ∆»«

‡LÈ¯a ,ÌÏBÚ ÏL B˙i¯·k"ƒ¿ƒ»∆»¿≈»
BÓk ,"‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ¬»«¬«¿»¿
¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú È‰ÈÂ" ·e˙kL∆»«¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆

"„Á‡ ÌBÈ זה שסדר מפורש הרי ∆»
הגשמי, הזה העולם בענייני גם הוא

בעדר. והכבשים העיזים הליכת אופן

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ („»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÏLn‰ ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc הרב של ¿ƒ¿»≈«»»

לתלמידו  שכלי רעיון ∆ÓBc‰המשפיע
,ÏLÓpÏ התהוות לפני של הכלים «ƒ¿»

כלומר ÓÏL·c‡האורות  בשלום, ¿ƒ¿»»
ומתקבל מובן ÔÂÈkהדבר ,ÏLna«»»≈»

ÌLÈ „ÈÓÏz‰ ÈÏkL∆¿≈««¿ƒ∆¿»
˙e‡ÈˆÓa בפועל קיימים Ìbוהם ƒ¿ƒ«

,·¯‰ ÏÎN ˙ÚtL‰ Ì„…̃∆«¿»«≈∆»«
ÚÈtL‰Ï ·¯‰ CÈ¯ˆ את לתלמיד »ƒ»«¿«¿ƒ«

השכלי  ÈÏkהרעיון C¯Ú ÈÙÏ¿ƒ≈∆¿≈
„ÈÓÏz‰ ÏL BÏÎN בהתאם ƒ¿∆««¿ƒ

התלמיד  שכל של הקליטה ליכולת

z ‡˜Âc ‰Êk ÔÙ‡aL)Ïa˜˙ ∆¿…∆»∆«¿»ƒ¿«≈
הרב‰‰ÚtL‰ותיקלט ‡ˆÏשל ««¿»»≈∆

˙BÈ‰Ï ,ÈÓÈt ÔÙ‡a „ÈÓÏz‰««¿ƒ¿…∆¿ƒƒƒ¿
‡ÏÂ e‰BÓk ÔÈ‡L ‡ÏÙ „eÁÈƒƒ¿»∆≈»¿…
˙eiÓL‚a ÏÏk ‡ˆÓ Bk¯Úk¿∆¿ƒ¿»¿»¿«¿ƒ
‡Èza ·e˙kL BÓk ,'eÎ14 ¿∆»««¿»

לימוד  של הגדולה החשיבות אודות

יודע  "כשאדם לשונו, וזה התורה,

הערוכה  כהלכה זה פסק בשכלו ומשיג

זה  הרי פוסקים או גמרא או במשנה

רצונו  בשכלו ומקיף ותופס משיג

דלית  הקדושֿברוךֿהוא של וחכמתו

ברצונו  ולא ביה תפיסא מחשבה

בהלכות  בהתלבשותם כיֿאם וחכמתו

כמוהו  יחוד שאין נפלא יחוד והוא בהם מלובש שכלו וגם לפנינו הערוכות

צד  מכל ממש ומיוחדים לאחדים להיות בגשמיות כלל נמצא כערכו ולא

באדם  נקלטים התורה דברי כאשר רק אפשרי זה נפלא' ו'יחוד ופינה",
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ט zg` dry dti

ׁשל  ׂשכלֹו ּכלי ּולׁשער למּדד הרב מכרח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻולכן

למעלה, מהּֿׁשאיןּֿכן ההׁשּפעה. קדם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּתלמיד

ׁשּימש הינּו, אחר, ּבאפן ּגם להיֹות יכֹול ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֻהיה

ּכפי  ׁשּיהיּו ּכלים יתהּוּו ואחרּֿכ ּתחּלה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהאֹור

ּתהיה  למעלה ׁשּגם ההכרח ּומהּו האֹור, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאפן

הּכלים. הׁשערת ְְִֵַַַַַָָהקּדמת

C‡ להיֹות הכרח אין ׁשּבאמת הּוא, הענין «ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ׁשּלהם  ׁשההׁשערה ּבאפן הּכלים ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהתהּוּות

ׁש אּלא האֹור , להמׁשכת  קֹודמת dlrּתהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָ¨¨
KxAzi FpFvxA קֹודמת הּכלים הׁשערת ׁשּתהיה ¦§¦§¨¥ְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

לתלמיד  הרב מהׁשּפעת והּמׁשל האֹור, ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָָלהמׁשכת

ּבלבד. והֹוכחה ראיה אּלא ּובאּור, הסּבר ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָאינֹו

למּטה, הּוא ׁשּכן רֹואים ׁשאנּו ּדכיון ְְְִֵֵֶֶַַָָָהינּו,

נׁשּתלׁשלּו ׁשּלמּטה הענינים ׁשּכל אנּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָויֹודעים

ׁשּכן  לֹומר, צרי ּכן על ׁשּלמעלה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהענינים

(לא  זה הרי ׁשּלמעלה אּלא למעלה, ּגם ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹהּוא

אּלא) והּתלמיד, הרב ּכבמׁשל כּו', ההכרח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּפני

לֹומר, ויׁש .יתּבר ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָרק

ּדרב  ּבמׁשל (ּגם ּבּמאמר מדּיק זה ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּמּטעם

הּׂשגת  יהיה אפן ּבאיזה ׁשהּצּיּור ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹותלמיד)

כּו', oFvxAהּתלמיד iElY מּזה אמנם, כּו'. הרב ְִַַ¨¦§ְִֶַָָָ

ּכי  הּכלים. מעלת ּגדל יֹותר עֹוד מּובן ֲִִֵֵֶַַַָָֹּגּופא

התהּוּות  להיֹות יכֹולה היתה ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָמאחר

קדימת  ללא ּתחּלה האֹור  המׁשכת עלֿידי ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹהּכלים

ואףֿעלּֿפיֿכן הּכלים, FpFvxAהׁשערת dlr ְְִִֵֵַַַַַָ¨¨¦§
KxAzi הרי ּדוקא, הּכלים הׁשערת קדימת להיֹות ¦§¨¥ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

מעלת  ּגדל את יֹותר עֹוד ּומדּגיׁש מֹורה ְֲִֵֶֶֶֶַַַֹזה

קֹודמים  ׁשּיהיּו הּוא יתּבר ׁשרצֹונֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָהּכלים,

ׁשעּקר  לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה האֹור. ְְְִִֵֶֶַַַַַָָלהמׁשכת

רק  לא הּוא נהֹורא", "והדר הּגּלּוי, ְְֲִֵַַַַָֹּוׁשלמּות

הקּדמת  (לאחרי ּבּכלים האֹורֹות ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָהמׁשכת

הּכלים, מעלת ּגּלּוי ּגם אּלא הּכלים), ְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָהׁשערת

האֹורֹות. מּׁשרׁש למעלה הּוא ׁשּלהם ְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהּׁשר ׁש
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏLבפנימיות), BÏÎN ÈÏk ¯ÚLÏe „cÓÏ ·¯‰ Á¯ÎÓ ÔÎÏÂ¿»≈À¿»»«ƒ¿…¿«≈¿≈ƒ¿∆

‰ÚtL‰‰ Ì„˜ „ÈÓÏz‰ אצל תיקלט לא ההשפעה כן, לא שאם ««¿ƒ…∆««¿»»
בפנימיות. ÏÚÓÏ‰,התלמיד ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó שבספירות וכלים באורות «∆≈≈¿«¿»

אין  שהכלים העליונות, לאורות,הכרח קודמים ÏBÎÈאלא יהיו ‰È‰»»»
,eÈ‰ ,¯Á‡ ÔÙ‡a Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿…∆«≈«¿

,‰lÁz ¯B‡‰ C˘ÓiL לפני ∆À¿«»¿ƒ»
הכלים, לאחר CkŒ¯Á‡Âהתהוות ¿««»

האור  eÈ‰iLהתהוות ÌÈÏk ee‰˙Èƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿
,¯B‡‰ ÔÙ‡ ÈÙk שבמקום היינו ¿ƒ…∆»

יכול  היה לכלים, האורות את להתאים

יהיו  שהכלים לאורות להיות מותאמים

‰ÏÚÓÏ ÌbL Á¯Î‰‰ e‰Óe««∆¿≈«∆«¿«¿»
ÌÈÏk‰ ˙¯ÚL‰ ˙Óc˜‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»««¿»««≈ƒ
שכל  את הרב בהשערת למטה, כמו

התלמיד?

˙Ó‡aL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ אכן «»ƒ¿»∆∆¡∆
˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï Á¯Î‰ ÔÈ‡≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿«
‰¯ÚL‰‰L ÔÙ‡a ÌÈÏk‰«≈ƒ¿…∆∆««¿»»
˙Ó„B˜ ‰È‰z Ì‰lL∆»∆ƒ¿∆∆∆

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Ïֿהקדוש ומצד ¿«¿»«»
שהשערת  גם ייתכן בוודאי ברוךֿהוא

האור, המשכת לאחר תהיה הכלים

C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚL ‡l‡ כך ∆»∆»»ƒ¿ƒ¿»≈
הקדושֿברוךֿהוא  ∆¿È‰zL∆ƒ‰רצה

˙Ó„B˜ ÌÈÏk‰ ˙¯ÚL‰«¿»««≈ƒ∆∆
ÏLn‰Â ,¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«»¿«»»

„ÈÓÏ˙Ï ·¯‰ ˙ÚtL‰Ó שבה ≈«¿»«»«¿«¿ƒ
האור  להמשכת קודמת הכלים השערת

¯e‡·e ¯aÒ‰ BÈ‡ כך על ≈∆¿≈≈
קדמה  הכלים התהוות שלמעלה

¯‡È‰האורות,להתגלות  ‡l‡∆»¿»»
ÔÂÈÎc ,eÈ‰ .„·Ïa ‰ÁÎB‰Â¿»»ƒ¿««¿¿≈»
‡e‰ ÔkL ÌÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ∆≈

לתלמיד  הרב «»¿hÓÏ‰,בהשפעת
ÌÈÈÚ‰ ÏkL e‡ ÌÈÚ„BÈÂ¿¿ƒ»∆»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÈÚ‰Ó eÏLÏzL ‰hÓlL∆¿«»ƒ¿«¿¿≈»ƒ¿»ƒ

‰ÏÚÓlL,ושורשם מקורם שהם ∆¿«¿»
‡e‰ ÔkL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚ«≈»ƒ«∆≈

,‰ÏÚÓÏ Ìb השערת שלמטה וכשם «¿«¿»
קודמת  התלמיד של שכלו כלי

השכל  גם להשפעת כך לתלמיד,

קודמת למעלה  הכלים התהוות

האורות והמשכת «∆‡l‡להתגלות
ÈtÓ ‡Ï) ‰Ê È¯‰ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¬≈∆…ƒ¿≈

,'eÎ Á¯Î‰‰ אחרת להיות יכול לא ÈÓÏz‰Â„כי ·¯‰ ÏLÓ·k שם «∆¿≈«¿ƒ¿«»«¿««¿ƒ
למעלה  כי אחר, באופן תיתכן לא להיפך ההשפעה להיות יכול כן בהחלט

כמבואר  לאורות, בהתאם כלים יהיו כך ואחר האורות יתגלו לעיל,שתחילה

‡l‡ לאורות קודמים שהכלים הוא הדברים סדר ÈtÓלמעלה ˜¯ ( ∆»«ƒ¿≈
.C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚ CkL∆»»»ƒ¿ƒ¿»≈

‰Ê ÌÚhnL ,¯ÓBÏ LÈÂ,למעלה לאורות הכלים שקדימת משום ¿≈«∆ƒ««∆
עצמה  מצד הכרחית איננה בנמשל,

של  ברצונו עלה שכך משום אלא

Ó‡na¯הקדושֿברוךֿהוא  ˜i„Ó¿«≈««¬»
Ìb) אפילו·¯c ÏLÓa ««»»¿«

,„ÈÓÏ˙Â רק זה אין שבמשל אף על ¿«¿ƒ
אלא  הרב של ברצונו עלה שכך מפני

לעיל  כמבואר להיות, מוכרח כך

eiv‰L¯באריכות  ההערכה ) ∆«ƒ
È‰È‰וההשערה ÔÙ‡ ‰ÊÈ‡a¿≈∆…∆ƒ¿∆

ÈeÏz ,'eÎ „ÈÓÏz‰ ˙‚O‰«»«««¿ƒ»
‰fÓ ,ÌÓ‡ .'eÎ ·¯‰ ÔBˆ¯aƒ¿»«»¿»ƒ∆

‡Ùeb הקדמת הרב שאצל עצמו, »
למעלה  ואילו הכרחית להשפעה הכלים

העליון ברצון רק תלוייה «Ô·eÓהיא
ÌÈÏk‰ ˙ÏÚÓ Ï„b ¯˙BÈ „BÚ≈…∆«¬««≈ƒ
לאורות. ביחס הכלים של והעדיפות

‰ÏÚÓlL ¯Á‡Ó Èk באלוקות ƒ≈««∆¿«¿»
˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰»¿»¿»ƒ¿ƒ¿«
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿≈«¿»«»
˙¯ÚL‰ ˙ÓÈ„˜ ‡ÏÏ ‰lÁz¿ƒ»¿…¿ƒ««¿»«

,ÌÈÏk‰ תהיה מכן לאחר ורק «≈ƒ
כמבואר  לאורות, הכלים של התאמה

ÏÚ‰לעיל, ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈»»
˙ÓÈ„˜ ˙BÈ‰Ï C¯a˙È BBˆ¯aƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ«

‡˜Âc ÌÈÏk‰ ˙¯ÚL‰ ולא «¿»««≈ƒ«¿»
LÈb„Óeלהיפך, ‰¯BÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆«¿ƒ

˙ÏÚÓ Ï„b ˙‡ ¯˙BÈ „BÚ≈∆…∆«¬«
‡e‰ C¯a˙È BBˆ¯L ,ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿ƒ¿»≈

eÈ‰iLהכליםÌÈÓ„B˜ ∆ƒ¿¿ƒ
.¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«»

¯wÚL ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆ƒ«
,Èelb‰ ˙eÓÏLe לאחר הבא ¿≈«ƒ

שעליו  הגילוי העלם, יש שתחילה

Ï‡נאמר ‡e‰ ,"‡¯B‰ ¯„‰Â"«¬«¿»…
ÌÈÏka ˙B¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ˜«̄«¿»«»«≈ƒ
˙¯ÚL‰ ˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï)¿«¬≈«¿»««¿»«

ÌÈÏk‰ ההמשכה ‡l‡שלפני ,( «≈ƒ∆»
הוא הגילוי ושלימות Èelbעיקר Ìb«ƒ

L¯M‰L ,ÌÈÏk‰ ˙ÏÚÓ«¬««≈ƒ∆«…∆
‰ Ì‰lLL¯MÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e ∆»∆¿«¿»ƒ…∆

˙B¯B‡‰ שלאחר ההתגלות נהורא", מ"והדר נפרד בלתי חלק הוא זה וגילוי »
לה. שקדם ההעלם
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h"kyz'dי ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e t"y

אל ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) "וארא ּׁשּכתּוב מה יּובן ¿«ƒ∆ֵֶֶַָָָָ

ּוׁשמי  ׁשּדי, ּבאֿל ּגֹו' ְְְִֵַַָָָאברהם

יׂשראל  לבני אמֹור לכן ּגֹו' להם נֹודעּתי לא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹהוי'

ּבמּתןֿ הוי' ׁשם ּגּלּוי להיֹות ׁשּכדי הוי'", ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָאני

ּד"הרעֹותה  הענין ּתחּלה להיֹות הצר ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻּתֹורה,

ּד"ּבריׁשא  הּסדר ׁשּזהּו מצרים, ּגלּות הּזה", ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלעם

והענין  ב). סעיף (ּכּנ"ל נהֹורא" והדר ְְְְֲֲִִַַַַָָָָחׁשֹוכא

ּפעמים ּב ּכּמה נאמר האבֹות אצל ׁשּגם ׁשאף זה, ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הוי' ׁשם רק זה הרי מּכלֿמקֹום הוי', ֲֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָׁשם

ּכתיב  ּדהּנה, ׁשני 15ּדלתּתא. ׁשהם הוי', הוי' ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּדלעילא  והוי' ּדלתּתא הוי' הוי', ּופסיק 16ׁשמֹות , ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָ

ּבגּויהּו אמּתי,17טעמא הפסק ּביניהם ׁשּיׁש , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

'ּדלת, ּדר ׁשּימש האֹור צמצּום רק לא ְְְִֶֶֶֶֶַַַָֹֻהינּו,

נקב' עלּֿכלּֿפנים אֹו ּבאפן 18חּלֹון צמצּום אּלא , ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

אֹורֿאיןֿ ׁשּבין ההפסק ׁשּזהּו לגמרי, סּלּוק ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַׁשל

ׁשּבין  ההפסק יֹותר, למּטה אֹו לעֹולמֹות, ְְֵֵֵֶֶַַָָָסֹוף

לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  נאמר 19אצילּות זה ועל . ְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַָָָ

ׁשההפסק  נהֹורא", והדר חׁשֹוכא ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָ"ּבריׁשא

טעמא  (ּפסיק הוי' ׁשמֹות ׁשני ׁשּבין ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָוהּסּלּוק

ׁשעלֿידיֿזה  "חׁשֹוכא", ענין הּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַַָּבגּויהּו),

"והדר  ענין ׁשּזהּו ּדלעילא, הוי' ׁשם לגּלּוי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבאים

"ּבריׁשא  ענין יׁשנֹו יֹותר, ּובפרטּיּות ְְְְְִִִֵֵֶַָָָנהֹורא".

ּובׁשם  ּדלתּתא הוי' ּבׁשם נהֹורא" והדר ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָחׁשֹוכא

ּכתיב  ּדהּנה, ּגּופא. ּדלעילא ּומגן 20הוי' ׁשמׁש ּכי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ונרּתק  מגן הּוא אלקים ׁשּׁשם אלקים, ְְֱֱֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹהוי'
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ו.)15 לד, ואילך.)16תשא סע"א נט, לר"ה דרושים לקו"ת ואילך. סע"ד סא, בא (באד"ר).)17תו"א רע"א קלח, זח"ג

קעט )18 ע' ענינים אוה"ת פ"ב. אבי"ע) סדר (שער מז שער ספי"ד. פי"ג. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ ראה

ואילך. שסט ס"ע תרכ"ט סה"מ תקכח.)19ואילך. ע' עקב ואילך. קכו ע' פרשתנו אוה"ת יב.)20ראה פד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ('ברישא ‰) הכלים הקדמת אודות באריכות לעיל המבואר כל ¿«ƒ∆

נהורא') ('והדר לאורות ‡Ïחשוכא') ‡¯‡Â" ·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ»«∆»»≈»∆
ÔÎÏ 'Bb Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe ,ÈcL ÏŒ‡a 'Bb Ì‰¯·‡«¿»»¿≈«»¿ƒ¬»»…«¿ƒ»∆»≈

,"'ÈÂ‰ È‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯BÓ‡ הדברים של הפנימית והמשמעות ¡ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒ¬»»
ÌLהיא Èelb ˙BÈ‰Ï È„kL∆¿≈ƒ¿ƒ≈

,‰¯BzŒÔzÓa 'ÈÂ‰ גילוי שהוא ¬»»¿««»
האלוקית  ההתגלות מאשר יותר גדול

האבות lÁz‰אל ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰À¿«ƒ¿¿ƒ»
לכן BÚ¯‰"c˙‰קודם ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¬≈»

,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ,"‰f‰ ÌÚÏ»»«∆»ƒ¿«ƒ
‡LÈ¯a"c ¯„q‰ e‰fL∆∆«≈∆¿¿≈»

"‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ תחילה ¬»«¬«¿»
וגילוי. אור כך ואחר והעלם חושך

ובמיוחד  בכלל, מצרים גלות והרי

'למה  נאמר שעליה הגלות חומרת

והעלם  חושך של ענין היא הרעותה'

.(· ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ
כיצד  יותר בפרטיות ומבאר וממשיך

במתן  הגילוי לעומת האבות אל הגילוי

והדר  חשוכא 'ברישא הוא תורה

נהורא'.

Ïˆ‡ ÌbL Û‡L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆«≈∆
ÌÈÓÚt ‰nk ¯Ó‡ ˙B·‡‰»»∆¡««»¿»ƒ

,'ÈÂ‰ ÌL מובן לא לכאורה כן ואם ≈¬»»
נודעתי  לא הוי' 'ושמי שנאמר מהו

בתחילת  השאלה שנשאלה כפי להם',

Ê‰המאמר, È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆
האבות, אל הוי' שם ÌLגילוי ˜«̄≈

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ בדרגה הוי' שם ¬»»ƒ¿«»
ומפרט. שממשיך כפי תחתונה,

·È˙k ,‰p‰c15,תשא כי בפרשת ¿ƒ≈¿ƒ
הרחמים מידות י"ג של ««¬‰ÈÂ'בפירוט

,'ÈÂ‰'הוי פעמים שתי כאן ונאמר ¬»»
‰L,'ÈÂ‰לפי  ˙BÓL ÈL Ì ∆≈¿≈≈¬»»

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ בדרגה הוי' שם ¬»»ƒ¿«»
ÏÈÚÏc‡תחתונה  'ÈÂ‰Â16,עליונה בדרגה הוי' ÓÚË‡שם ˜ÈÒÙe «¬»»ƒ¿≈»»ƒ«¬»
e‰Èe‚a17, שיש מכך מובן הפעמים שתי בין הדרגות שהבדל בזוהר ונאמר ¿««¿

מוכיח והדבר מפסיק, טעם Ì‰ÈÈaביניהם LiL'להוי דלתתא הוי' בין ∆≈≈≈∆
והפרש‰ÒÙ˜דלעילא בחינות ‡ÈzÓ,והבדל ב' שיש בחסידות (כמבואר ∆¿≈¬ƒƒ

ה' מדות, [ו' כו' בינה ה"א חכמה יו"ד – בהשתלשלות "א' הוי', שמות

דלעילא, הוי' שם אבל כנ"ל, ההשתלשלות התהוות בחינת שהוא . מלכות].

הוא  מכלֿמקום יתברך, שממנו התהוות שם על הוי' כן גם שנקרא היות עם

. . העליון רצון בחינת והוא מהשתלשלות, שלמעלה עליון אור גילוי בחינת

בגווייהו") טעמא פסיק ולכן החכמה, מן מעלה למעלה שבחינת ‰eÈ,שהוא «¿
היא הוי', שם של התחתונה הדרגה דלתתא, ‰‡B¯הוי' ÌeˆÓˆ ˜¯ ‡Ï…«ƒ¿»

כזה באופן הצמצום C˘ÓiLהאיןֿסוף ‡Bלאחר ÔBlÁ ,˙Ïc' C¯c ∆À¿«∆∆∆∆«
'·˜ ÌÈtŒÏkŒÏÚ18, היינו «»»ƒ∆∆

בדרך  פנימה וחודר נמשך שהאור

מועט  אור שהוא אלא כלשהי

הוא ‡l‡ומצומצם דלתתא שהוי' ∆»
ÌeˆÓˆ המאיר) האיןֿסוף האור של ƒ¿

דלעילא) elÒ˜בהוי' ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ
˜ÒÙ‰‰ e‰fL ,È¯Ó‚Ï ההבדלה ¿«¿≈∆∆«∆¿≈

‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bוהמחיצה ÔÈaL∆≈≈
,˙BÓÏBÚÏ מאד גדול הבדל שהוא »»

,¯˙BÈ ‰hÓÏ B‡ יותר בדרגות ¿«»≈
זה  הגדול ‰‰ÒÙ˜נמוכות, וההבדל «∆¿≈

˙eÏÈˆ‡ ÔÈaL נעלה עולם שהוא ∆≈¬ƒ
ממש' 'אלוקות שהוא ומבואר מאד

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï19 שהם ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
נבראים  של מציאות יש שבהם עולמות

לפי  העולמות משלושת אחד (בכל

עניינו).

‰Ê ÏÚÂ'הוי שם בין ההבדל על ¿«∆
הוי' לשם לאבות שהתגלה דלתתא

במתןֿ להתגלות היה שעתיד דלעילא

ÎBLÁ‡תורה ‡LÈ¯a" ¯Ó‡∆¡«¿≈»¬»
˜ÒÙ‰‰L ,"‡¯B‰ ¯„‰Â«¬«¿»∆«∆¿≈

˜elq‰Â האיןֿסוף אור הארת של ¿«ƒ
'ÈÂ‰ ˙BÓL ÈL ÔÈaL שבגלל) ∆≈¿≈¿¬»»

הזה הגדול וההבדל ÈÒt»ƒ˜ההפסק
ÔÈÚ ‡e‰ ,(e‰Èe‚a ‡ÓÚË«¬»¿««¿ƒ¿«

,"‡ÎBLÁ"והעלם ŒÏÚLצמצום ¬»∆«
ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„È אחרֿכךÈel‚Ï ¿≈∆»ƒ¿ƒ

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL,במתןֿתורה ≈¬»»ƒ¿≈»
."‡¯B‰ ¯„‰Â" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¬«¿»
ÔÈÚ BLÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈∆¿ƒ¿«
ÌL·e ‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌLa "‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a"¿≈»¬»«¬«¿»¿≈¬»»ƒ¿«»¿≈

‡Ùeb ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰'הוי בשם והן עצמו דלתתא הוי' בשם הן כלומר, ¬»»ƒ¿≈»»
וגילוי, אור כך ואחר תחילה והעלם חושך של זה עניין ישנו עצמו דלעילא

ומפרט. שממשיך כפי

·È˙k ,‰p‰c20בתהילים,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ô‚Óe LÓL Èk פשוטו לפי ¿ƒ≈¿ƒƒ∆∆»≈¬»»¡…ƒ
ולפי  הגנה, המספקת לשמש נמשל שהקדושֿברוךֿהוא אומר הכתוב

היא הכוונה הפנימית ‡ÌÈ˜Ïהמשמעות ÌML,הגבורה מידת של השם ∆≈¡…ƒ
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יי zg` dry dti

הוי' ׁשם ּגּלּוי על הן 21ׁשּמעלים הּוא זה וענין . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

הינּו, ּדלעילא, הוי' ּבׁשם והן ּדלתּתא הוי' ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָּבׁשם

ונרּתק  מגן ׁשהּוא ּכפי אלקים ׁשם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָֹׁשּיׁשנֹו

ּולמעלה  ּדלתּתא, הוי' ׁשם ּגּלּוי על ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשּמעלים

ׁשּמעלים  ונרּתק מגן ׁשהּוא ּכפי אלקים ׁשם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמּזה,

ּגּלּוי  ׁשּכללּות ונמצא, ּדלעילא. הוי' ׁשם ּגּלּוי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָעל

הּמגן  ׁשעלֿידי ההעלם הקּדמת לאחרי הוי' ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשם

הוי' לׁשם ּבנֹוגע הן אלקים, ׁשם ׁשל ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַָָֹונרּתק

ענין  הּוא ּדלעילא, הוי' לׁשם ּבנֹוגע והן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָּדלתּתא

חׁשֹוכא ׁשאצל "ּבריׁשא וזהּו נהֹורא". והדר ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשם  הינּו, ּדלתּתא, הוי' ׁשם ּגּלּוי רק היה ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָהאבֹות

הּמהּוה) הוי' (ׁשם לעֹולמֹות ׁשּׁשּי ׁשּזהּו22הוי' , ְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

הּוא  ּבזה הּפרּוׁשים ׁשאחד ׁשּדי", "אֿל 23ּכענין ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ

ּברּיה" לכל ּבאלקּותי ׁשם 24"ׁשּדי אמּתית אבל . ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹ

מּׁשם  למעלה ׁשּבאיןֿער ּדלעילא, הוי' ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹהוי',

לא  הוי' "ּוׁשמי נאמר זה על הּנה ּדלתּתא, ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהוי'

ּבבחינת  להם נתּגּלה ׁשּלא להם", ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹנֹודעּתי

מּקיף  ּבבחינת אּלא ּדיקא, "נֹודעּתי" ְְְְִִִִִִֶַַַַָָּפנימּיּות,

ּדלעילא 25ּבלבד  הוי' ׁשם (ּגּלּוי זה וענין . ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

ּדוקא, ּבמּתןּֿתֹורה נתּגּלה ּפנימּיּות) ְְְְְִִִִִַַַַַָָָּבבחינת

ענין  ׁשּזהּו מצרים, ּגלּות הקּדמת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָלאחרי

נהֹורא". והדר חׁשֹוכא ְְֲֲֵַַָָָ"ּבריׁשא

ÔÎÂ הּוא העבֹודה ׁשּסדר האדם, ּבעבֹודת הּוא ¿≈ֲֲֵֶֶַַָָָָָ

נהֹורא". והדר חׁשֹוכא ּד"ּבריׁשא ְְְְֲֲֵֶַַָָָֹּבאפן

את  ועבר ּופגם ׁשחטא ּבמי רק לא הּוא זה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹוענין

ּד"חׁשֹוכא", ּומּצב ּבמעמד ּתחּלה ׁשהיה ,ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָהּדר

ּבא  הּתׁשּובה, עבֹודת עלֿידי אחרּֿכ ְְְֲֵַַַַַַָָָורק

ׁשּלא  ּבמי ּגם אּלא ּד"נהֹורא", ּומּצב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹלמעמד

ה' עֹובד ּגמּור צּדיק אפילּו ׁשהרי מעֹולם, ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָחטא

יּגיע  ׁשּלא ּכיון ּבתענּוגים, רּבה ואהבה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּביראה
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ובכ"מ.)21 ואילך. פ"ד שעהיוה"א תניא בשוה"ג.)22ראה עח ע' שם תרכ"ח סה"מ מב"ר )23ראה – א יז, לך פרש"י

ג. מט.)24פמ"ו, ע' שם תרכ"ט סה"מ גם רמט.)25ראה ע' טבת סה"מ תו"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וההעלם הצמצום z¯Â˜מקור Ô‚Ó ‡e‰כיסויÌÈÏÚnLומסתירÏÚ »≈¿«¿≈∆«¿ƒ«

'ÈÂ‰ ÌL Èelb21.והגילוי ההשפעה החסד, מידת את שמסמל השם ƒ≈¬»»
‰Ê ÔÈÚÂאלוקים שם עלֿידי מצומצם ואורו ונעלם מכוסה הוי' ‰e‡ששם ¿ƒ¿»∆

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌLa Ô‰'הוי שם של התחתונה ‰ÈÂ'הדרגה ÌLa Ô‰Â ≈¿≈¬»»ƒ¿«»¿≈¿≈¬»»
,‡ÏÈÚÏc שם של העליונה הדרגה ƒ¿≈»

‡ÌÈ˜Ïהוי' ÌL BLiL ,eÈ‰«¿∆∆¿≈¡…ƒ
˜z¯Â Ô‚Ó ‡e‰L ÈÙk כיסוי ¿ƒ∆»≈¿«¿≈

ÌLוהסתר Èelb ÏÚ ÌÈÏÚnL∆«¿ƒ«ƒ≈
,‰fÓ ‰ÏÚÓÏe ,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ∆

יותר  עליונות ‡ÌÈ˜Ïבדרגות ÌL≈¡…ƒ
˜z¯Â Ô‚Ó ‡e‰L ÈÙk כיסוי ¿ƒ∆»≈¿«¿≈

ÌLוהסתר  Èelb ÏÚ ÌÈÏÚnL∆«¿ƒ«ƒ≈
.‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿≈»

ÌL Èelb ˙eÏÏkL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿»ƒ≈
'ÈÂ‰ ומתגלה הבא הדרגות, בכל ¬»»

ÌÏÚ‰‰ ˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«¿»««∆¿≈
ÏL ˜z¯Â Ô‚n‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»≈¿«¿≈∆
ÌLÏ Ú‚Ba Ô‰ ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL≈¡…ƒ≈¿≈«¿≈
ÌLÏ Ú‚Ba Ô‰Â ‡z˙Ïc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿«»¿≈¿≈«¿≈

,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ בשני שהרי ¬»»ƒ¿≈»
הוא  הגילוי הוי', שם של האופנים

ההעלם, "e‰ÔÈÚ‡LÈ¯a‡אחרי ƒ¿«¿≈»
‡ÎBLÁ של וההסתר ההעלם תחילה ¬»

אלוקים  B‰¯‡"שם ¯„‰Â ואחר «¬«¿»
הוי'. שם של הגילוי כך

˙B·‡‰ Ïˆ‡L e‰ÊÂ נזכר אמנם ¿∆∆≈∆»»
הוי' 'ושמי נאמר זאת ובכל הוי' שם

אל  הוי' שם גילוי כי להם' נודעתי לא

‰ÈÂ'האבות ÌL Èelb ˜¯ ‰È‰»»«ƒ≈¬»»
,‡z˙Ïc שם של התחתונה הדרגה ƒ¿«»

CiMLהוי', 'ÈÂ‰ ÌL ,eÈ‰«¿≈¬»»∆«»
˙BÓÏBÚÏ המוגבלים'ÈÂ‰ ÌL) »»≈¬»»
‰e‰n‰ שהוא שם על כך הנקרא «¿«∆

העולמות  את ומחייה ,22)מהווה
e‰fL עולמות המהווה האלוקי האור ∆∆

„Á‡L ,"ÈcL ÏŒ‡" ÔÈÚk¿ƒ¿«≈««∆««
‰Êa ÌÈLe¯t‰ השם במשמעות «≈ƒ»∆

e‰23È˙e˜Ï‡a‡שֿדֿי  ÈcL"∆«∆¡…ƒ
"‰i¯a ÏÎÏ24,ֿשהקדוש היינו ¿»¿ƒ»

מספקת  וחיות שפע נותן ברוךֿהוא

עניין  עם אחד עניין והוא ברייה לכל

העולמות. את מהווה שהוא כפי הוי' ‰ÈÂ'שם ,'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈzÓ‡ Ï·‡¬»¬ƒƒ≈¬»»¬»»
,‡ÏÈÚÏc העליונה בדרגתו הוי' ÌMÓשם ‰ÏÚÓÏ C¯ÚŒÔÈ‡aL ƒ¿≈»∆¿≈¬…¿«¿»ƒ≈

,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ללא שיעור, לאין בעילוי התחתונה בדרגה הוי' משם הנעלה ¬»»ƒ¿«»
והשוואה, יחס ÈzÚ„Bכל ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆∆¡«¿ƒ¬»»…«¿ƒ

Ì‰Ï ‰lb˙ ‡lL ,"Ì‰Ï'הוי שבשם זה נעלה עניין ÈÁ·a˙לאבות »∆∆…ƒ¿«»»∆ƒ¿ƒ«
,‡˜Èc "ÈzÚ„B" ,˙eiÓÈt להדגיש נודעתי' 'לא ואומר מדייק הכתוב ¿ƒƒ«¿ƒ«¿»

הוי' שם של גילוי לאבות היה שאמנם

בהם  האיר לא הגילוי אבל דלעילא

בתוכם  חדר ולא פנימית בהתלבשות

‡l‡ גילוי ÛÈwÓהיה ˙ÈÁ·a ∆»ƒ¿ƒ««ƒ
„·Ïa25 ולא מלמעלה שנשאר גילוי ƒ¿«

ובפנימיות. בעומק חודר

'ÈÂ‰ ÌL Èelb) ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ≈¬»»
˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a ‡ÏÈÚÏc לא ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

אלא  האבות אצל lb˙‰היה (ƒ¿«»
È¯Á‡Ï ,‡˜Âc ‰¯BzŒÔzÓa¿««»«¿»¿«¬≈

˙eÏb ˙Óc˜‰e‰fL ,ÌÈ¯ˆÓ «¿»«»ƒ¿«ƒ∆∆
¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a" ÔÈÚƒ¿«¿≈»¬»«¬«

"‡¯B‰.ההעלם לאחר שבא גילוי ¿»
'‰ ˙„B·Úa ‡e‰ ÔÎÂ של ¿≈«¬«

,Ì„‡‰,מישראל ואחד אחד כל של »»»
ÔÙ‡a ‡e‰ ‰„B·Ú‰ ¯„qL∆≈∆»¬»¿…∆
¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a"c¿¿≈»¬»«¬«

"‡¯B‰ אחרי באה וגילוי עלייה וכל ¿»
והעלם. ירידה

‰Ê ÔÈÚÂ כך ואחר תחילה ירידה של ¿ƒ¿»∆
ËÁL‡עלייה ÈÓa ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿ƒ∆»»

עבירה בנפשו Ì‚Ùeועבר פגם ועשה »«
כביכול למעלה, ‡˙וכן ¯·ÚÂ¿»«∆

C¯c‰ והנכונה,הישרה‰È‰L «∆∆∆»»
‰lÁzבעבר·vÓe „ÓÚÓa ¿ƒ»¿«¬»«»

CkŒ¯Á‡ ˜¯Â ,"‡ÎBLÁ"c¿¬»¿«««»
שהיה  של אחרי »ŒÏÚ"חושך",במצב

‡a ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬««¿»»
,"‡¯B‰"c ·vÓe „ÓÚÓÏ¿«¬»«»ƒ¿»

אור, של Ìbמצב ‡l‡ אפילוÈÓa ∆»«¿ƒ
,ÌÏBÚÓ ‡ËÁ ‡lL אצלו שגם ∆…»»≈»

תחילה  חושך של בסדר היא ה' עבודת

אור ˆÈc˜ואחרֿכך eÏÈÙ‡ È¯‰L∆¬≈¬ƒ«ƒ
¯eÓb ביותר גבוהה בדרגה צדיק »

‰a¯ ‰·‰‡Â ‰‡¯Èa '‰ „·BÚ≈¿ƒ¿»¿«¬»«»
,ÌÈ‚eÚ˙a עובד הוא היראה ומלבד ¿«¬ƒ

ביותר  גבוהה בדרגה באהבה גם ה' את

כזה הנקראת  באופן הוא העבודה סדר אצלו אפילו בתענוגים', רבה 'אהבה

ועלי' "אור" יש אחרֿכך ורק וירידה "חושך" יש ÚÈbÈשתחילה ‡lL ÔÂÈk≈»∆…«ƒ«
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h"kyz'dיב ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e t"y

ּבטרם  ּורחימּו ּבדחילּו ּבה' ּדבקּותֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַלמעלת

ולא  מינּה לא החמרי, לעֹולםֿהּזה ְְְִִִֶַַָָָָָֹֹירידתֹו

ּכלל  ּביניהם ודמיֹון ער ואין הרי 26מקצתּה, , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ

מעמדֹו לגּבי ּד"חׁשֹוכא" ּומּצב ּבמעמד ְְְֲֲֲֵַַַַָָָָהּוא

עלֿידי  ּדוקא אמנם, למּטה. ירידתֹו קדם ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹּומּצבֹו

הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּירידה

ׁשּנעׂשה  מאלקּות ּברחּוק ההתּבֹוננּות ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹועלֿידי

ההתּבֹוננּות  ענין ׁשּזהּו למּטה, ירידתֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָעלֿידי

האֿל  וגדלּות האדם ּגם 27ּבׁשפלּות (ּכּמּובא ְְְְִֵַַַָָָָָ

לצאת 28ּברמּב"ם  הּתׁשּוקה ּתתּגּבר אזי ,( ְְְֲִֵֵַַַַַָָָ

נעלית  לדרּגה מּגיע ועלֿידיֿזה כּו', ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָמההגּבלֹות

ענין  ּוכללּות נהֹורא". "והדר ענין ׁשּזהּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָיֹותר,

האדם  ּבעבֹודת נהֹורא" והדר חׁשֹוכא ְְֲֲֲֵַַַַָָָָָָ"ּבריׁשא

(לא  ׁשּיׁשנּה הּתׁשּובה, עבֹודת מעלת ענין ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָֹהּוא

ּבצּדיקים, ּגם אּלא) כּו', ּופגם ׁשחטא ּבמי ְְִִִֶֶַַַַָָָָרק

צּדיקּיא  לאתבא אתא "מׁשיח ענין ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשּזהּו

ארּבע 29ּבתיּובּתא" יׁשנן יֹותר, ּובפרטּיּות . ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

ּבתׁשּובה  ּכנגד 30מדרגֹות ׁשהן ארּבעה 31, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּגאּולה  ׁשל הוי'32לׁשֹונֹות מדרגֹות ארּבע ּוכנגד , ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָ

הוי' ּובׁשם ּדלתּתא הוי' ּבׁשם ׁשהם ּכפי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹואלקים,

(ּכּנ"ל). ְִֵַַָּדלעילא

ּומעׂשים e‰ÊÂו) ּבתׁשּובה אחת ׁשעה "יפה ¿∆ְֲִִַַַָָָָָ

העֹולםֿהּבא", חּיי מּכל  ּבעֹולםֿהּזה ִִֵֶַַַָָָָָָטֹובים

ּבעֹולםֿ טֹובים ּומעׂשים "ּתׁשּובה ענין ְְֲֲִִִֶַַַַָָָׁשּמעלת

חׁשֹוכא  ּד"ּבריׁשא ּבאפן ׁשהם היא ּדוקא, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּזה"
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סע"א).)26 (מח, פל"ז ס"א.)27תניא סצ"ח או"ח אדה"ז שו"ע הי"ב.)28ראה פ"ד ה"ב. פ"ב יסוה"ת הל' ראה )29ראה

תשי"א  (סה"מ תשי"א יהונתן לו ויאמר וד"ה והניף ד"ה ב. קנג, זח"ג וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת

ואילך). סה ע' ואילך; נז הבאה.)30ע' בהערה שצויינו מקומות ואילך. ב עג, בלק קנד )31לקו"ת ע' תרל"ד סה"מ ראה

ואילך). קלט ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח ואילך). פז ע' תרנ"ח (סה"מ תרנ"ח אמור לכן ד"ה פסחים )32ואילך. ירושלמי ראה

ה. פפ"ח, ב"ר ה"א. פ"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÓÈÁ¯eלעולם eÏÈÁ„a '‰a B˙e˜·c ˙ÏÚÓÏ,ובאהבה ביראה ¿«¬«¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ

כפי  ה' ואהבת ה' יראת של לנשמתו הדרגה B˙„È¯Èשהיתה Ì¯Ëa¿∆∆¿ƒ»
dÈÓ ‡Ï ,È¯ÓÁ‰ ‰f‰ŒÌÏBÚÏ ממנה d˙ˆ˜Óלא ‡ÏÂ לא וגם »»«∆«»¿ƒ…ƒ»¿…ƒ¿»»

ממנה, ÏÏkמקצת Ì‰ÈÈa ÔBÈÓ„Â C¯Ú ÔÈ‡Â26, מקום כל ואין ¿≈≈∆¿ƒ¿≈≈∆¿»
הצדיק  של ודרגתו מצבו בין להשוואה

כפי  ודרגתו למצבו הזה בעולם הגמור

למטה, ירידתה קודם לנשמתו שהיה

כן ‰e‡ואם È¯‰ בהיותו כעת ¬≈
הזה  vÓe·בעולם „ÓÚÓa¿«¬»«»

B„ÓÚÓ Èa‚Ï "‡ÎBLÁ"c¿¬»¿«≈«¬»
B·vÓeלמעלה ˜„Ìבהיותו «»…∆

.‰hÓÏ B˙„È¯È¿ƒ»¿«»
,ÌÓ‡ זו הרי שלכאורה למרות »¿»

מקום מכל גדולה, ŒÏÚירידה ‡˜Âc«¿»«
‰„È¯i‰ È„Èהנשמה hÓÏ‰של ¿≈«¿ƒ»¿«»

Ûe‚a LaÏ˙‰Ï וחומרי גשמי ¿ƒ¿«≈¿
È„ÈŒÏÚÂ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ¿«¿≈

˙eBa˙‰‰ הצדיק eÁ¯a˜של «ƒ¿¿»ƒ
נשמתו NÚpL‰של ˙e˜Ï‡Ó≈¡…∆«¬»

e‰fL ,‰hÓÏ B˙„È¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¿«»∆∆
˙eÏÙLa ˙eBa˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿¿¿ƒ¿
ÏŒ‡‰ ˙eÏ„‚Â Ì„‡‰27 »»»¿«¿»≈
Ì"aÓ¯a Ìb ‡·enk)28 «»«»«¿«

לידי  לבוא הדרך היא זו שהתבוננות

ה' ויראת ה' ‡ÈÊאהבת כתוצאה ), ¬«
זו ‰eLz˜‰מהתבוננות ¯ab˙zƒ¿«≈«¿»

האדם eÎ'של ˙BÏa‚‰‰Ó ˙‡ˆÏ»≈≈««¿»
הגשמי  הגוף מצד הנשמה על שיש

החומרי, ÈŒÏÚÂ‰ÊŒÈ„והעולם ¿«¿≈∆
ÚÈbÓ המתבונן b¯„Ï‰האדם «ƒ«¿«¿»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ומתעלה ה' בעבודת «¬≈≈
הקודם, למצבו ÔÈÚביחס e‰fL∆∆ƒ¿«
"‡¯B‰ ¯„‰Â" אחרי הבא האור «¬«¿»

החושך.

‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a" ÔÈÚ ˙eÏÏÎe¿»ƒ¿«¿≈»¬»
Ì„‡‰ ˙„B·Úa "‡¯B‰ ¯„‰Â«¬«¿»«¬«»»»

לפני  חשוכא' ('ברישא העלייה שקודם הירידה שעניין לעיל האמור מלבד

עצם  בגלל בצדיקים וכן שחטא במי האדם בעבודת קיים נהורא') 'והדר

כללי  באופן הגשמי, הזה לעולם העליון ומקורה משורשה הנשמה של הירידה

האדם  בעבודת זה דבר ‰eLz·‰,יותר, ˙„B·Ú ˙ÏÚÓ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¬«¬««¿»

,'eÎ Ì‚Ùe ‡ËÁL ÈÓa ˜¯ ‡Ï) dLiL שאצלו לעיל כמבואר ∆∆¿»…«¿ƒ∆»»»«
ירידה לאחר היא העלייה ÌÈ˜Ècˆaבוודאי Ìb (‡l‡,חטאו לא שמעולם ∆»«¿«ƒƒ

שחטא  מי אצל מאשר אחר באופן כי אם התשובה, עבודת ישנה אצלם וגם

e‰fL הצדיקים אצל התשובה בזוהר ÔÈÚעבודת ‡˙‡האמור ÁÈLÓ" ∆∆ƒ¿«»ƒ«»»
"‡z·eÈ˙a ‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï29 ¿«»»«ƒ«»ƒ¿¿»

צדיקים  להשיב [כדי] בא משיח

בתשובה.

Úa¯‡ ÔLÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈∆¿»«¿«
‰·eL˙a ˙B‚¯„Ó30Ô‰L , «¿≈ƒ¿»∆≈

„‚k31ÏL ˙BBLÏ ‰Úa¯‡ ¿∆∆«¿»»¿∆
‰Ïe‡b32 כאן הענין בהמשך שנזכרו ¿»

(והוצאתי, וארא פרשת בתחילת

ולקחתי), וגאלתי, ∆∆¿Îe‚„והצלתי,
,ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙B‚¯„Ó Úa¯‡«¿««¿≈¬»»≈…ƒ

Ì‰L ÈÙk'הוי של המדריגות שתי ¿ƒ∆≈
z˙Ïc‡ואלוקים 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»ƒ¿«»

.(Ï"pk) ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL·e¿≈¬»»ƒ¿≈»««
הדרגות  שארבע בחסידות כמבואר

שם  אותיות ד' כנגד (שהן בתשובה

גאולה  של לשונות ד' וכנגד הוי'

"סור  בפסוק מרומזות וארא) שבפרשת

ורדפהו", שלום בקש טוב, ועשה מרע

הוא  מרע' 'סור הראשונה, המדרגה

ההעלם  את מסירים התשובה ידי שעל

'עשה  העוון, ידי על שנעשה וההסתר

ידה  שעל התשובה מדריגת הוא טוב'

עלמין' כל ה'סובב אלוקי אור נמשך

ב'תשובה  הם אלו מדריגות (ושתי

לימוד  ידי על – שלום' 'בקש תתאה'),

ה'סובב  אור של חיבור הפועל התורה

עלמין', כל ה'ממלא אור עם עלמין' כל

יותר  עוד נעלית תשובה – 'ורדפהו'

ב'תשובה  הן אלו מדריגות (ושתי

עילאה')

e‰ÊÂ (Â בדברי הפנימי הפירוש ¿∆
" המאמר נפתח שבהם ««ÙÈ‰המשנה

ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ŒÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL»»««ƒ¿»«¬ƒƒ»»«∆ƒ»«≈
ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eLz" ÔÈÚ ˙ÏÚnL ,"‡a‰ŒÌÏBÚ‰»»«»∆«¬«ƒ¿«¿»«¬ƒƒ

,‡˜Âc "‰f‰ŒÌÏBÚa"הבא העולם חיי ב"כל קיימת לא זו ‰È‡ומעלה »»«∆«¿»ƒ
Ì‰L הזה בעולם הטובים והמעשים LÈ¯a"c‡התשובה ÔÙ‡a ∆≈¿…∆¿¿≈»
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יג zg` dry dti

רק  (לא מתּגּלה ׁשעלֿידיֿזה נהֹורא", ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹוהדר

הׁשערת  הקּדמת לאחרי ּבּכלים הּנמׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָהאֹור

(ׁשּׁשרׁשם  הּכלים מעלת ּגם) אּלא ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּכלים,

היא  ׁשּלהם ׁשהּקדימה האֹורֹות) מּׁשרׁש ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹלמעלה

אמרּו ׁשּלכן ד), סעיף  (ּכנ"ל יתּבר רצֹונֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָמּצד

טֹובים  ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ׁשעה ְֲִִִַַַָָָָָ"יפה

והענין  העֹולםֿהּבא". חּיי מּכל ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָּבעֹולםֿהּזה

ׁשּנּתן  הּמצֹות ׂשכר העֹולםֿהּבא", ׁש"חּיי ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבזה,

הּׁשכינה" מּזיו ׁש"ּנהנין מה הּוא ,33ּבגןֿעדן, ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָ

ּבלבד  והארה זיו אּלא זה ּגדלה 34ׁשאין ולכן . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּבעֹולםֿ טֹובים ּומעׂשים ה"ּתׁשּובה מעלת ְֲֲִִֵַַַַָָָיֹותר

ּבחינת  ׁשהּוא עצמּה, הּמצוה ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּזה",

ענין  ׁשּזהּו ּבהם, ׁשּמתלּבׁש עצמֹו העליֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרצֹון

מצוה" מצוה היא 35"ׂשכר מצוה" ׁש"ּׂשכר , ְְְְְִִִִֶַַָָָ

עצמּה לעתידֿלבא,36הּמצוה יתּגּלה זה וענין . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּׂשכר  קּבלת עּקר הּוא (ׁשאז הּׁשביעי ),37ּבאלף ְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

מּזיו  "נהנין ענין יהיה אז ׁשּגם לכ ׁשּנֹוסף ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהינּו,

ּגם  אז יתוּסף הּנׁשמֹות, ׂשכר ׁשּזהּו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשכינה",

הּמצֹות  את ׁשּקּימּו הּגּופים עבּור ,38הּׂשכר ְְֲִִִֶֶַַַָָ

זה  ּובׁשביל ּבעצמּה, הּמצוה ּגּלּוי אז ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

ּבּגּופים  להתלּבׁש הּנׁשמֹות לקּבל 34יצטרכּו ּכדי , ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

"יפה  אמרּו זה ׁשעל עצמּה, מהּמצוה הּגּלּוי ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאת

ּבעֹולםֿ טֹובים ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ְֲִִִַַַָָָָָׁשעה

ענין  להיֹות צרי ׁשּלזה אּלא ּדוקא. ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּזה"

טֹובים", ּומעׂשים "ּתׁשּובה ּכאֹומרֹו ְְְְֲִִַַָָהּתׁשּובה,

ּומצֹות  ּתֹורה ׁשל  ה"ּמעׂשים" להיֹות ׁשּכדי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָהינּו,

ּבהקּדמת  צר יׁש ּומאירים, ְְְִִִֵֶַַָֹ"טֹובים"

ּדוקא  יׁשנן 39ה"ּתׁשּובה" ׁשּבפרטּיּות וכּנ"ל . ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ארּבעה  ּכנגד ׁשהן ּבתׁשּובה, מדרגֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָארּבע

ּגם  מּגיעים ׁשעלֿידם ועד ּגאּולה, ׁשל ְְְִִֶֶַַַַָָָלׁשֹונֹות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁוהגילוי העלייה קודם והעלם ŒÏÚLירידה ¬»«¬«¿»∆«

‰ÊŒÈ„È בתחילה להעלם ‰CLÓpהודות ¯B‡‰ ˜¯ ‡Ï) ‰lb˙Ó ¿≈∆ƒ¿«∆…«»«ƒ¿»
ÌÈÏka'נהורא ‰ÌÈÏk'והדר ˙¯ÚL‰ ˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï ברישא' «≈ƒ¿«¬≈«¿»««¿»««≈ƒ
של Ìbיש ‡l‡חשוכא', ‰ÌÈÏkגילוי ˙ÏÚÓ ומסתירים ) המגבילים ∆»««¬««≈ƒ

הכלים (ÌL¯MLעצמם של ∆»¿»
‰ÏÚÓÏ יותר גבוה הוא באלוקות ¿«¿»

(˙B¯B‡‰ L¯MÓ הכלים ומעלת ƒ…∆»
‰È‡היא  Ì‰lL ‰ÓÈ„w‰L∆«¿ƒ»∆»∆ƒ

Ï"k) C¯a˙È BBˆ¯ „vÓƒ«¿ƒ¿»≈««
ÔÎlL ,(„ ÛÈÚÒ שדוקא מפני ¿ƒ∆»≈

מתגלית  הזה בעולם למטה ה' בעבודת

וההעלם  העלייה שקודם הירידה מעלת

הכלים  מעלת וכן הגילוי, שקודם

‡Á˙עצמם, ‰ÚL ‰ÙÈ" e¯Ó‡»¿»»»»««
ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙aƒ¿»«¬ƒƒ
ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ŒÌÏBÚa»»«∆ƒ»«≈

"‡a‰ŒÌÏBÚ‰ שממשיך וכפי »»«»
ומבאר.

ŒÌÏBÚ‰ ÈiÁ"L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«≈»»
ÔzpL ˙Bˆn‰ ¯ÎN ,"‡a‰«»¿««ƒ¿∆ƒ»

סיום Ô„ÚŒÔ‚aלנשמה  לאחר ¿«≈∆
הזה, בעולם Ó‰העבודה ‡e‰«

ÔÈ‰p"L עדן בגן ÂÈfÓהנשמות ∆∆¡ƒƒƒ
"‰ÈÎM‰33‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L , «¿ƒ»∆≈∆∆»

„·Ïa ‰¯‡‰Â ÂÈÊ34 עצמיות ולא ƒ¿∆»»ƒ¿«
BÈ˙¯האלוקות. ‰Ï„b ÔÎÏÂ¿»≈»¿»≈

ÌÈNÚÓe ‰·eLz"‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»«¬ƒ
e‰fL ,"‰f‰ŒÌÏBÚa ÌÈ·BËƒ»»«∆∆∆
‡e‰L ,dÓˆÚ ‰Âˆn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»«¿»∆
BÓˆÚ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»»»∆¿«¿

Ì‰a LaÏ˙nL,במצוותe‰fL ∆ƒ¿«≈»∆∆∆
ÔÈÚ חכמינו בדברי הפנימי הפירוש ƒ¿«

אבות בפרקי ÂˆÓ‰ז"ל ¯ÎN"¿«ƒ¿»
"‰ÂˆÓ35"‰ÂˆÓ ¯ÎO"L , ƒ¿»∆¿«ƒ¿»

dÓˆÚ ‰Âˆn‰ ‡È‰36 הפירוש ƒ«ƒ¿»«¿»
הוא  מצוה" מצוה "שכר של הפשוט

לקיים  זוכה אחת מצוה שהמקיים

הקדושֿברוךֿהוא  וכך נוספת מצוה

הדברים  פנימיות ולפי שכרו. את מרבה

הוא  המצווה של שהשכר היא הכוונה

הנשמות  של השכר כי עצמה, המצווה

שקיים  עצמה המצווה זיו שהוא בגןֿעדן השכינה מזיו הנאה הוא למעלה

בתשובה  אחת שעה 'יפה ולכן בלבד, והארה בזיו שמדובר אלא הזה בעולם

'מכל  עצמו האיןֿסוף עם מתחבר האדם שבה הזה' בעולם טובים ומעשים

והארה. זיו רק שהם הבא' העולם חיי

‰Ê ÔÈÚÂ לפי מצוה' מצוה 'שכר של ¿ƒ¿»∆
הפנימי È˙ÚÏ„הפירוש ‰lb˙ÈŒ ƒ¿«∆∆»ƒ

ÈÚÈ·M‰ ÛÏ‡a ,‡·Ï לבריאת »…»∆∆«¿ƒƒ
˜Ïa˙העולם ¯wÚ ‡e‰ Ê‡L)∆»ƒ««»«
¯ÎO‰37 שעיקר בחסידות כמבואר «»»

בעולם  המצוות קיום על השכר קבלת

עדן  בגן גופים ללא לנשמות אינו הזה

הזה  בעולם בגופים לנשמות ),אלא
Ê‡ ÌbL CÎÏ ÛÒBpL ,eÈ‰«¿∆»¿»∆«»

המשיח בימות לבוא, ∆¿È‰Èƒ‰לעתיד
,"‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰" ÔÈÚƒ¿«∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»
ÛqÂ˙È ,˙BÓLp‰ ¯ÎN e‰fL∆∆¿««¿»ƒ¿«≈

Ê‡ המתים תחיית ‰ÎO¯בעת Ìb »««»»
˙‡ eÓiwL ÌÈÙeb‰ ¯e·Ú¬«ƒ∆ƒ¿∆

˙Bˆn‰38Èelb Ê‡ ‰È‰iL , «ƒ¿∆ƒ¿∆»ƒ
,dÓˆÚa ‰Âˆn‰'זיו' רק ולא «ƒ¿»¿«¿»

eÎ¯ËˆÈממנה ‰Ê ÏÈ·L·eƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿
ÌÈÙeba LaÏ˙‰Ï ˙BÓLp‰34, «¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ

Èelb‰ ˙‡ Ïa˜Ï È„k¿≈¿«≈∆«ƒ
‰Ê ÏÚL ,dÓˆÚ ‰Âˆn‰Ó≈«ƒ¿»«¿»∆«∆
˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈ" e¯Ó‡»¿»»»»««
ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙aƒ¿»«¬ƒƒ

.‡˜Âc "‰f‰ŒÌÏBÚa כמבואר »»«∆«¿»
BÈ‰Ï˙לעיל, CÈ¯ˆ ‰ÊlL ‡l‡∆»∆»∆»ƒƒ¿

והקדמה  כהכנה »¿ÔÈÚƒתחילה,
B¯ÓB‡k ,‰·eLz‰ זו במשנה «¿»¿¿

,"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eLz"¿»«¬ƒƒ
טובים  למעשים תשובה הקדים כלומר,

˙BÈ‰Ï È„kL ,eÈ‰«¿∆¿≈ƒ¿
˙BˆÓe ‰¯Bz ÏL "ÌÈNÚn"‰««¬ƒ∆»ƒ¿

ÌÈ¯È‡Óe "ÌÈ·BË" את ויפעלו ƒ¿ƒƒ
והמשכת  בגילוי הרצוייה פעולתם

Óc˜‰a˙אלוקות, C¯ˆ LÈ≈…∆¿«¿»«
‡˜Âc "‰·eLz"‰39. «¿»«¿»

Úa¯‡ ÔLÈ ˙eiË¯ÙaL Ï"pÎÂ¿««∆ƒ¿»ƒ∆¿»«¿«
„‚k Ô‰L ,‰·eL˙a ˙B‚¯„Ó«¿≈ƒ¿»∆≈¿∆∆
,‰Ïe‡b ÏL ˙BBLÏ ‰Úa¯‡«¿»»¿∆¿»
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h"kyz'dיד ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e t"y

אל  אתכם "והבאתי ּגאּולה, ׁשל החמיׁשי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלּלׁשֹון

ּגֹו' למעמד 40הארץ" ּבאים ּגּופא יׂשראל ּובארץ , ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ירּוׁשלים" ּתׁשב ּד"ּפרזֹות ׁשענין 41ּומּצב הינּו, , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

הּיראה  ׁשלמּות ׁשל 42"ירּוׁשלים", ּבאפן הּוא , ְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

לגמרי  והגּבלה מּמדידה למעלה ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָּגאּולה,

אּלא  ּכלל, חֹומה ׁשאין ּבאפן ולא ְְְְֵֶֶֶָָָָֹֹ("ּפרזֹות"),

ּגֹו' אׁש" חֹומת ּגֹו' אהיה ׁש"אני "אני"43ּבאפן , ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַֹ

ּכמֹו44ּדיקא  "אני", ּפעמים ׁשּתי לגּלּוי ועד , ְְְְְְֲִִִֵַַָָ

נעׂשה 45ׁשּכתּוב  זה ׁשענין ּגֹו', הּוא" אני "אני ְֲֲֲִִִֶֶֶַָָָ

דּפנימּיּות  הּמעינֹות" ּב"הפצת העבֹודה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָעלֿידי

ּבהמׁש ּׁשּכתּוב ּבמה ּכמרּמז "חּוצה", ְְְְִֵֶֶַַָָָָֻהּתֹורה

המחיצה  ּבּטּול על ׁשרֹומז ארּפא", ואני מחצּתי ּגֹו') הּוא אני ("אני ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב

הּתֹורה  לפנימּיּות ּדתֹורה נגלה ּבאלקּות 46ּבין וידיעה והּׂשגה הבנה ׁשּנעׂשית , ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּגלּות, ּבחׁשכת עדין ּכׁשּנמצאים ׁשּׁשּי ּכפי הוי'") אני ּכי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ("וידעּתם

אֹור" יהיה ערב "לעת ּבּגאּולה 47ועלֿידיֿזה נהֹורא"), והדר חׁשֹוכא ("ּבריׁשא ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָהאמּתית
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ח.)40 ו, ח.)41וארא ב, ובכ"מ.)42זכרי' ג. ו, שה"ש ב. ס, לר"ה דרושים א. ד, פקודי לקו"ת ט.)43ראה שם, זכרי'

תתקצט.)44 ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי לט.)45ראה לב, (סה"מ )46האזינו פכ"ה תרל"ח לברך אדם חייב המשך

ואילך). קנב ס"ע ז.)47תרל"ח יד, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Ïe‡b ÏL ÈLÈÓÁ‰ ÔBLlÏ Ìb ÌÈÚÈbÓ Ì„ÈŒÏÚL „ÚÂ¿«∆«»»«ƒƒ««»«¬ƒƒ∆¿»

וארא, בפרשת כאן העניין בהמשך ‡Ïהאמור ÌÎ˙‡ È˙‡·‰Â"¿≈≈ƒ∆¿∆∆
'Bb "ı¯‡‰40‡Ùeb Ï‡¯NÈ ı¯‡·e ÓÚÓÏ„עצמה, ÌÈ‡a »»∆¿∆∆ƒ¿»≈»»ƒ¿«¬»

"ÌÈÏLe¯È ·Lz ˙BÊ¯t"c ·vÓe41,,מגבילה שגם חומה ללא «»¿¿»≈≈¿»»ƒ
,"ÌÈÏLe¯È" ÔÈÚL ,eÈ‰«¿∆ƒ¿«¿»«ƒ

על ‰i¯‡‰הרומזת ˙eÓÏL42, ¿≈«ƒ¿»
,‰Ïe‡b ÏL ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆¿»
‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
ÔÙ‡a ‡ÏÂ ,("˙BÊ¯t") È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿»¿…¿…∆
ÔÙ‡a ‡l‡ ,ÏÏk ‰ÓBÁ ÔÈ‡L∆≈»¿»∆»¿…∆

È‡"L הקדושֿברוךֿהוא‰È‰‡ ∆¬ƒ∆¿∆
'Bb "L‡ ˙ÓBÁ 'Bb43"È‡" , «≈¬ƒ

‡˜Èc44,'אני' ואומר מדייק הכתוב «¿»
בעצמו  להקדושֿברוךֿהוא הכוונה כי

ÌÈÓÚt ÈzL Èel‚Ï „ÚÂ¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ
·e˙kL BÓk ,"È‡"45 בשירת ¬ƒ¿∆»

Bb',האזינו  "‡e‰ È‡ È‡"¬ƒ¬ƒ
‰Ê ÔÈÚL"אני "אני של הגילוי ∆ƒ¿»∆

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈»¬»
"˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰"a«¬»«««¿»

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt„ החסידות תורת ƒ¿ƒƒ«»
,"‰ˆeÁ" המשיח מלך כמענה »

– יבוא מתי שאלתו על לבעלֿשםֿטוב

של  (המעיינות מעיינותיך 'לכשיפוצו

חוצה החסידות) ‰e˙k·תורת CLÓ‰a ·e˙kM ‰Óa Ên¯Ókƒ¿À»¿«∆»¿∆¿≈«»
Ïeha ÏÚ ÊÓB¯L ,"‡t¯‡ È‡Â ÈzˆÁÓ ('Bb ‡e‰ È‡ È‡")¬ƒ¬ƒ»«¿ƒ«¬ƒ∆¿»∆≈«ƒ

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏ ‰¯B˙c ‰Ï‚ ÔÈa ‰ˆÈÁÓ‰46, יהיה שלא «¿ƒ»≈ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒƒ«»
חלק  ואילו לכל, וידוע ומובן נלמד דתורה הנגלה שחלק הבדל ביניהם

אלא נעלם נשאר ≈¬»∆ÈNÚpL˙הפנימיות
‰ÚÈ„ÈÂ ‰‚O‰Â ‰·‰¬»»¿«»»ƒƒ»
È‡ Èk ÌzÚ„ÈÂ") ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒ«¿∆ƒ¬ƒ

("'ÈÂ‰ החסידות תורת עוסקת שבזה ¬»»
ÔÈ„Ú ÌÈ‡ˆÓpLk CiML ÈÙk¿ƒ∆«»¿∆ƒ¿»ƒ¬«ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙eÏb‰ ˙ÎLÁa¿∆¿««»¿«¿≈∆
עד  ה' בידיעת עוסקים הגלות שבזמן

אזי שאפשר, Ú¯·כמה ˙ÚÏ"¿≈∆∆
"¯B‡ ‰È‰È47‡LÈ¯a") ƒ¿∆¿≈»

"‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ ואחרי ¬»«¬«¿»
אור  יבוא Ïe‡ba‰החושך ,(«¿»

È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
.e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈
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טו

.h"kyz'd ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הגאולה:‡. ענין – שלפנ"ז בפרשיות מצינו שלא חדש ענין נפעל וארא בפרשת

וגו'" פקדתי "פקד שמות, בפרשת כבר נאמרה – הגאולה אלא 1בשורת בדיבור, רק לא הי' זה וענין ,
וישתחוו" "ויקדו – במעשה גם פרעה 2נמשך (שהרי לגוים בנוגע ולא לבנ"י, בנוגע רק הי' זה כל אבל ,

הוי'" את ידעתי "לא "3אמר כי – הדבר וטעם ,(mixaca"עבד יוסר ;4לא

ענין אודות מסופר שבה וארא, בפרשת המכות zekndורק שענין והיינו, עבד", "יוסר אזי – בפועל
העמיד  בתחילה (אמנם ממצרים בנ"י את להוציא שהסכים ועד פרעה, אצל גם דערנומען") ("האט ָפעל

תנאים  משה 5כמה של דרישתו לפי בנ"י את להוציא הסכים לאח"ז אבל בגלל 6, שרק מעידה והתורה ,(
הרוחה" פרעה"7ש"היתה לב את ה' ש"ויחזק בגלל או בנ"י 8, את משלח הי' זאת, לולי אבל בו, חזר ,

לשלחם). התכוין אכן אלא לשלחם, שמוכן שאמר בלבד זו שלא (והיינו, ממצרים

לבנ"י  בנוגע גם אלא) לפרעה, בנוגע רק (לא הוא וארא בפרשת הגאולה בענין שהחידוש זאת, ועוד
מאבותינו" עבודה "בטלה שאז ואהרן 9– למשה אמר פרעה אדרבה: הרי – שמות בפרשת משא"כ ,

. לסבלותיכם""למה לכו ממעשיו העם את תפריעו על 10. העבודה "תכבד – העם לכל ובנוגע ,
נאמר 11האנשים" עליו רבינו, משה שאפילו כך, כדי ועד עוז, וביתר שאת ביתר העבודה קושי שנעשה ,

דבר 12במדרש  לכל יאמין .13"פתי הזה לעם הרעותה "למה טען: משה", זה לא , והצל הזה לעם הרע .
עמך" את .14הצלת

שפתיים" ערל ואני פרעה ישמעני "איך טען שמשה מה גם לפנ"ז 15[וזהו טען שכבר אף "לא 16–
. אנכי דברים וגו'"איש לאדם פה שם "מי לו: השיב והקב"ה אנכי", לשון וכבד פה כבד כי (וכפי 17.

לקמן  כו'].18שיתבאר משה על אפילו שפעל עד ביותר, השעבוד קושי מצד שזהו – (

צדיקייא ·. ("לאתבא צדיקים אצל אפילו ששייך כפי התשובה ענין זה הרי – בינתיים שנתחדש ומה
):19בתיובתא"

יעקב  אצל מצינו ועד"ז החטא, לאחר אדה"ר  אצל כמו חטא, על רק התשובה ענין מצינו – עתה עד
החטא" יגרום "שמא במדרשים 20שחשש (כמבואר וראובן יהודה אצל ועד"ז בפירוש 21, – וקצתם ,

כו');22רש"י  בדקות או בשוגג (עכ"פ ועון חטא על דוקא התשובה ענין שזהו ,(

"חבל  למשה אמר שהקב"ה מה שזהו – וצדיקים בינונים אצל התשובה ענין נתחדש וארא בפרשת אך
. האבות מיתת על להתאונן לי יש משתכחין ולא דאבדין אמרת על ואתה מדותי אחר הרהרו (ש)לא .

הרעותה" כדלקמן.23למה ,
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טז.1) ג,
לא.2) ד, שם
ב.3) ה, שם
יט.4) כט, משלי
כד.5) ח, פרשתנו
ואילך.6) כז ט, שם
יא.7) ח, שם
ועוד.8) יב. ט, שם
רע"א.9) יא, ר"ה

ד.10) ה,
ט.11) שם,
א.12) פ"ג, שמו"ר

טו.13) יד, משלי
כבֿכג.14) שם, שמות
יב.15) ו, פרשתנו
יו"ד.16) ד, שמות
יא.17) שם,
וש"נ.18) רש"י. בפירוש בביאור – סי"א
ובכ"מ.19) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
יא.20) לב, וישלח פרש"י וראה סע"א. ד, ברכות
ב 21) ז, סוטה (ראובן). יט פפ"ד, (אדה"ר). ספכ"ב ב"ר

ויהודה). (ראובן
ויהודה).22) (ראובן ז לג, ברכה (ראובן). כט לז, וישב
ט.23) שם, פרשתנו פרש"י
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הרעותה"‚. "למה בשאלה חסרון הי' לא דקדושה, חכמה משה, מדרגת שמצד – הביאור ,24המשך
זו  שאלה נשאלת אכן החכמה מדרגת מצד ונדפס 25כי, שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה בלקו"ש 26–

ואילך. 38 ע' ח"ו

כו'", משתכחין ולא דאבדין על "חבל אמר רק אלא רבינו, משה טענת את הקב"ה הפריך לא ולכן
שישנו `oteהיינו, cer לא" ולכן והשגה, מהבנה שלמעלה הביטול בענין האבות עבודת – עבודה של

החכמה. מדרגת היא שמדרגתו רבינו, משה אצל חסרון זה אין אבל כו'"; הרהרו

לדבר: דוגמא

הנביא 27מצינו  אליהו כמו השמימה, בסערה לעלות יכול שהי' להסתלקותו, בנוגע אמר ,28שהבעש"ט
תשוב" עפר ואל אתה ד"עפר הענין את לקיים שרצה .29אלא

בסערה  העלי' מאשר יותר נעלה הוא תשוב" עפר ד"אל הקיום אם נפשך: דממה – מובן אינו ולכאורה
נעלית  היא השמימה בסערה העלי' ואם תשוב"; עפר ד"אל הענין את אליהו קיים לא למה – השמימה

תשוב"? עפר ד"אל הענין את הבעש"ט  העדיף מדוע – יותר

אחד  שלכל ישראל, רועי ובפרט ממנה, שנדרשת מיוחדת עבודה יש נשמה שלכל – הוא הענין אך
ענין  להיות הוצרך הנביא אליהו שאצל כך, שלו, השלימות מתבטאת שבה מיוחדת, שליחות יש מהם

הבעש"ט. אצל משא"כ השמימה, בסערה העלי'

הרעותה", "למה לשאול הוצרך ולכן החכמה, בענין היא משה של שהשלימות – בעניננו ועד"ז
כו'. האבות משא"כ

על  פעל זה הרי – יותר נעלה עבודה אופן עוד שישנו כו'", "חבל לו אמר שהקב"ה לאחרי אמנם,
פועל  בודאי זה הרי מהקב"ה, משהו כששומע סתם, יהודי אפילו (שהרי זו עבודה אצלו שניתוספה משה

וארא  בפרשת רבינו משה אצל שנפעל  התשובה ענין וזהו משה). ועאכו"כ .*עליו,

שאמר  וע"י לאחרי אצלו שניתוסף ענין זהו אלא לכן, מקודם אצלו חסר שהי' ענין זה אין ואעפ"כ,
כו'". "חבל הקב"ה לו

הלכה" ונתחדשה תורה ש"ניתנה התומ"צ בכללות שמצינו בתומ"צ 32וע"ד ענינים מצינו וכמו"כ ,
ענין, בזה הי' לא לפנ"ז אלא משהו, חסר הי' שלפנ"ז הדברים פירוש שאין – הזמנים במשך שניתוספו
שהרי  נצחי, ענין גם נעשה ואז בתורה, ונקבע שנתגלה בשעה רק נפעל זה ענין בדיבור; ולא במעשה לא

נצחית  היא .33התורה

הבעש"ט )* מתורת הפסוק 30להעיר רבינו 31על משה של התשובה בין חילוק ויש אליו". ה' מלאך "וירא
ואכ"מ. וארא, שבפ' להתשובה שם, המתבאר
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(24– משה של חסרונו לספר התורה כוונת אין ובודאי
"ותרא  נאמר בלידתו שמיד כך, כדי עד ביותר, מעלתו שגדלה
ב  ב, (שמות אורה" כולו הבית ש"נתמלא הוא", טוב כי אותו

ובפרש"י).
שבט 25) ר"ח וארא, ש"פ (שיחת בארוכה פעם כמדובר

עתה  זה עוה"פ ונדפס ואילך) 854 ס"ע ח"ג לקו"ש – תשכ"ב
זו. שנה וארא ש"פ לקראת

תשכ"ח.26) וארא ש"פ שיחת בשילוב

סש"אֿב.27) בהוספות טוב שם כתר וש"נ.ראה
א.28) ב, מלכיםֿב
יט.29) ג, בראשית
טוב30) שם כתר וש"נ.ראה סי"ח. בהוספות
ב.31) ג, שמות
וש"נ.32) ואילך. סע"א קלה, שבת
ובכ"מ.33) רפי"ז. תניא
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ניתנה  שלא עד כולה התורה כל שקיימו להאבות בנוגע – מצות 34ולדוגמא קיימו איך השאלה ידועה ,
יציאת  וכ"ש למצרים, הירידה עדיין היתה לא שבזמנם בשעה בה יצי"מ, אודות נזכר שבה למשל, תפילין,

הזקן  רבינו ומבאר בגשמיות.35מצרים? לא אבל הענינים, ברוחניות רק הי' האבות ע"י המצוות שקיום ,
בזה. צורך הי' לא שעדיין כיון בגשמיות, המצוות קיום חסר הי' לא האבות שאצל ומובן,

שבעבודת  העילוי משה אצל חסר הי' לא כו'", "חבל הקב"ה אמירת שקודם – לעניננו בנוגע ועד"ז
האבות. שבעבודת העילוי גם משה אצל ניתוסף אזי כו'", "חבל הקב"ה לו אמר כאשר אך האבות,

עבודתו „. עיקר שנשתנה (ולא החכמה בענין משה של עבודתו עיקר נשאר לאח"ז שגם ולהעיר,
האבות. שבעבודת הביטול ענין גם אצלו שניתוסף אלא האבות), עבודת כמו להיות

רש"י  לשון [כדיוק "אבות" שהם בכך היא ששלימותם שאף גופא, האבות אצל אל 36וכמו – "וארא
"אבות", בתור הכללי ענינם על להורות יעקב", ואל יצחק אל אברהם "אל הכתוב כלשון ולא האבות",

מהם  אחד כל של המיוחד ענינו גם ישנו הרי ויעקב], יצחק אברהם של הפרטי ענינם על אברהם 37ולא :
כמ"ש  היראה, ענין – יצחק בפועל; חסד בעשיית שעסק מצינו שלכן החסד, ענין הי'38– יצחק "ופחד

כמ"ש  היראה, ענין גם אברהם אצל שמצינו [ואף רחמים ענינו ויעקב מ"מ,39לי"; עתה", אלקים ירא "כי
כמ"ש  האהבה, הו"ע ענינו התכללות 40עיקר גם אצלם שהיתה ויעקב, ליצחק בנוגע וכן אוהבי". "אברהם

ה"אבות" א' בתור אברהם של שהשלימות והיינו, ותפארת], גבורה הוא ענינם עיקר אבל הקוין, שאר
בקו  – יצחק שלו: בקו אחד כל אצל היא "אבות" בתור ויעקב יצחק של השלימות וכן החסד, בקו היא

התפארת. בקו ויעקב הגבורה,

כמו  הביטול ענין גם אצלו ניתוסף גופא שבזה אלא החכמה, הו"ע ענינו שעיקר – משה אצל ועד"ז
שלום  בתורת נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק וכפתגם האבות. ביטול,41אצל של קומה בציור היא שחכמה ,
כו'. דביטול ההשגה היא וחכמה קומה, ציור יש בביטול גם כי

בעבודה:‰. הוראה מהוה זה וענין

עליו  זמן, משך שניתוסף לאחרי הנה – כו' אותו ומשבחים נעלית, בדרגא עומד יהודי כאשר גם
כמ"ש  בעבודתו, חיל".42להוסיף אל מחיל "ילכו

על  אך בזה. להוסיף עתה צריך מדוע א"כ, נעלית, בדרגא הי' עתה שעד שכיון לטעון, יכול לכאורה
אצלו  להיות צריך ולכן כח, תוספת ישנו רגע בכל הנה זמן, עוד לו ניתוסף שכאשר לו, אומרים זה

בעבודתו. אור תוספת

עיקרי. ענין זהו אלא במצוות... מהדר שאינו לומר שיכול כך, בלבד, מצוה הידור של ענין זה ואין
ענין  שנעשה – עיקרי ענין אצלו ניתוסף האבות עבודת הוספת ע"י שדוקא משה, אצל שרואים וכפי

פרעה  על גם שפעל ובאופן בפועל, ממצרים .43הגאולה

רועה" הי' "ומשה – ממשה החל ישראל, מרועי מישראל אחד כל מקבל לזה לכל 44והכח ונמשך ,
הזקן, מרבינו החל והשגה, בהבנה זאת שהמשיכו הרועים ובפרט הדורות, שבכל הרועים כל ע"י בנ"י
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וש"נ.34) ב. כח, יומא
ואילך.35) ד סז, יתרו ע"ד. ריש יא, לך לך תו"א ראה
ובכ"מ.
וש"נ.36) .108 ע' חל"ו מנחם תורת וראה פרשתנו. ריש
וש"נ.37) ואילך. 24 ע' חל"א לקו"ש גם ראה
מב.38) לא, ויצא
יב.39) כב, וירא
ח.40) מא, ישעי'
(41.159 ע'
ח.42) פד, תהלים
זמן,43) לאחר שניתוספו ענינים שיש האמור שע"פ נתבאר

גם  לבאר יש – בלעדם מאומה חסר הי' לא שלפנ"ז שבזמן אף

(הל' הרמב"ם בדברי גם שהובאה החוקרים לקושיית בקשר
גזר  הרי אותם, וענו ועבדום בתורה כתוב "הלא ספ"ו) תשובה

. רע לעשות המצריים זה,על על ומהתירוצים מהן", נפרע ולמה .
מהם  והמיתו בפרך בהם עבדו והם אותם, וענו אמר ש"הבורא
לרעה" עזרו והם מעט קצפתי אני שנאמר כענין מהם, וטבעו

עדיין אך שם), הציווי (ראב"ד להתחלת בנוגע השאלה נשאלת
ממצרים לפרעה שיצאו לפני שלימה שנה לערך – בנ"י את לשלח

לא  הקץ שהגיע "כיון (שהרי הקץ הגיע לא שעדיין אף – בפועל
אז  שעד ועכצ"ל, מא), יב, בא (פרש"י עין" כהרף המקום עיכבן

הקץ). הגיע לא עדיין
א.44) ג, שמות
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דיו"ד  ההילולא בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק וכן זה, הש"ק ביום ועלייתו זה בשבוע הי' שלו ההילולא שיום
החודש. ברכת בנוסח שנימנו הענינים ששת בכל הש"ק ביום מתברך ר"ח) רק (לא החודש שכל שבט ,

ועד  סלה נצח לנו הורו אשר  ואורחותיהם בדרכיהם ההליכה שאתא 45וע"י המשיח, ביאת פועלים ,
ממש. בקרוב בתיובתא, צדיקייא לאתבא

***

.Â,לעיל האמור מכל הקיצור

ענין 46כידוע – והרי קיצורים, אחר זיך") געקאכט ("שטארק ביותר להוט הי' אדמו"ר מו"ח ַָשכ"ק
רז"ל  וכמאמר הכל, בו יש אדרבה: העולם), (כטעות הענין מגוף משהו בו שחסר באופן אינו 47הקיצור

הרב  אם כי, הרב, של וההשגה ההבנה עניני כל נמצאים שבה קצרה", בדרך לתלמידו אדם ישנה "לעולם
שנוגע  וה"בכן" השכל עיקר מהו זיך") ("פאנאנדערֿקלייבן להבחין התלמיד ידע לא באריכות, זאת ַַיאמר

א  ולכן לא, ומה העיקר.לפועל, מהו בבירור רואה שאז בקיצור, לו ומר

כשיש  ולכן, בקיצור, שהם אלא במשנה, גם ישנם הגמרא עניני שכל וגמרא, ממשנה – לזה והדוגמא
השקו"ט  באריכות צורך יש בגמרא כי, בגמרא, מאשר במשנה יותר בבירור זה הרי בפועל, בפס"ד צורך
(וצריכים  בפועל הדין את מיד רואים במשנה משא"כ בפועל, ההלכה למסקנת שבאים עד כללים וריבוי
מחבירו  כפלוני שהלכה הכללים לידע צריכים מחלוקת, בו שיש בענין ולדוגמא, אחדים, כללים רק לידע

מחבריו  כרבים"48וכפלוני הלכה ורבים "יחיד וכיו"ב)49, ,–

ההוה. במצב להסתפק ולא עליות, של באופן תמיד להיות צריך העבודה ענין שכללות

כך  על הבט מבלי עתה, לעשות שביכלתו מה רק ממנו תובעים שעכשיו לידע צריך לאידך, אבל
לא  כו'", "חבל לו אמר שהקב"ה שלפני משה, אצל (כמו יותר נעלית עבודה ממנו תידרש שלאח"ז

בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה ש"אין לפי הדבר, וטעם האבות), עבודת ממנו תובעים 50נדרשה ולכן ,
לאחרי  זה הרי יותר, נעלית עבודה ממנו ידרשו שלאח"ז ומה עתה, לו שניתנו הכחות לפי רק עתה ממנו

יותר. נעלים כחות לו שיתנו

מאניּפאלי  זושא ר' הרה"צ אינו 51וכפתגם מדוע ממנו יתבעו מעלה של שב"ד מכך מתיירא שאינו , ַָ
לא  הוא פשוט: ביאור לו יש זה על (כי ישראל גדולי שאר בדרגת או ממעזריטש המגיד רבו בדרגת
ש"אין  דכיון להיות! צריך מאניּפאלי שזושא כפי הי' לא מדוע ממנו שיתבעו מתיירא הוא אלא ַָהמגיד...),
מזושא  שנדרש כפי להיות הדרושים הכחות את לו יש בודאי בריותיו", עם בטרוניא בא הקב"ה

ַָמאניּפאלי.

כדבעי, אינה שעבודתו הדברים משמעות אין יותר, נעלית עבודה ממנו דורשים כאשר שגם זאת, ועוד
שהשלימות  העובדה את שולל זה אין כו'", "חבל לו אמר הקב "ה כאשר  שגם למשה, בנוגע (ס"ד) וכנ"ל
האבות; עבודת כמו להיות משה של עבודתו אופן נשתנה שלא והיינו, דוקא, החכמה בענין היא שלו

מתב  עכשיו האבות.גם שבעבודת העילוי גם בזה שניתוסף  אלא החכמה, בענין עבודתו שלימות טאת

הגמרא  מסיפור גם "רבש"ע,52וכדמוכח להקב"ה: אמר עקיבא, לרבי שאירע מה ראה  משה שכאשר
לפני": במחשבה עלה כך שתוק א"ל שכרה?! וזו תורה זו

ניתוסף  שאז כו'", דאבדין על "חבל למשה אמר שהקב"ה לאחרי הי' זה מאורע מובן: אינו לכאורה
שכרה"? וזו תורה "זו שאל מדוע וא"כ, האבות. שבעבודת הביטול ענין גם משה אצל
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א).45) (קמו, סכ"ז אגה"ק תניא – אדה"ז לשון ע"פ
וש"נ.46) .360 ע' ח"מ מנחם תורת ראה
(47.278 ע' חמ"ו מנחם תורת גם וראה וש"נ. ב. ג, פסחים

וש"נ.
ואילך 48) סי"ג הלכה ערך ט) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). רעח (ע'
וש"נ.49) א. ט, ברכות
סע"א.50) ג, ע"ז
וש"נ.51) .104 ס"ע חל"ב מנחם תורת גם ראה
ב.52) כט, מנחות
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בחסידות  (כמבואר לפני" במחשבה עלה כך "שתוק הקב"ה לו אמר מדוע להבין: צריך הפירוש 53וגם
כו'"? דאבדין על "חבל לו אמר ולא החכמה), מבחי' יותר נעלה עולם שישנו בזה,

משה  נשאר כו'", "חבל לו אמר שהקב"ה לאחרי שגם – לעיל האמור ע"פ – בזה הביאור אך
ושאל  חזר ולכן האבות), שבעבודת העילוי גם אצלו שניתוסף (אלא החכמה הו"ע שעיקרה במדריגתו

שכרה". וזו תורה "זו

ענין. עוד אצלו ניתוסף שאח"כ אלא בעבודתו, חסר הי' לא כו'", "חבל לו שנאמר קודם אופן, ובכל

.Ê:נוסף ענין לבאר יש ועפ"ז

באגה"ת  .54מבואר וסליחה מחילה שמבקש ומיד תיכף לסלוח "רב וס"ס שהקב"ה ספק שום בלי .
המרבה  חנון ה' אתה ברוך כו', לנו סלח שמבקשים תיכף י"ח, תפלת בכל מברכין שאנו וכמו בעולם,
שבקשנו  מאחר כלל, ספק שום כאן אין אלא לבטלה, ברכה חשש משום להקל ברכות ספק והרי לסלוח,

לנו". מחל לנו סלח

"סלח  עוה"פ ויבקש מנחה, יתפלל שעות כמה שלאחרי יודע שחרית, מתפלל שיהודי בשעה ולכאורה:
אצלו  להיות צריכה שכן, וכיון בתשובה, לשוב עוה"פ שיצטרך יודע עתה שכבר היינו, זו לנו", תשובה

שלימה?! תשובה זו אין ובלאה"כ בשחרית, כבר

על בתשובה שב כבר עתה שבמצבו – הוא הענין mipiprdאך lk שיודע אלא עליהם, לשוב שצריך
כאלו  ענינים על גם בתשובה לשוב יצטרך ובמילא בעבודתו, הוספה תהי' המנחה תפלת זמן שבבוא עתה

עליהם  לשוב צריך אינו במנחה) ההוספה  (קודם עתה ומצבו מעמדו ערך .55שלפי

.Á שמהוה עיקרי, ענין מזה לומדים ולא עליו, מתעכבים שלא שלפלא נוסף, לסיפור באים ומכאן
בעבודה: עידוד

בדרגת  הי' לא מדוע ממנו יתבעו שלא זושא, ר' של הפתגם אודות לעיל להאמור בנוגע ובהקדים
שזוהי  אלא זושא, ר' של מעבודתו יותר נעלית המגיד של שעבודתו הדברים פירוש שאין – המגיד הרב

שלו. העבודה שאינה אחרת, עבודה

נוסף  סיפור לבאר יש :56ועפ"ז

בשמחה"57פעם  ד"לקבולינהו להענין בנוגע עצה ממנו ושאל המגיד להרב אחד אותו 58בא ושלח ,
אמר, גדולה, בדחקות חי זושא שר' העובדה שלמרות וראה, זמן, משך אצלו ושהה זושא, לר' המגיד

מאומה! לו חסר שלא

הדחקות? גודל את הרגיש לא זושא שר' לכך הסיבה מהי

מעדני  משפחה, דזבח הענינים כל אודות ידע בודאי  עוה"ז; מעניני ידע לא זושא שר' לומר  ואין
כו' כבוד "איזהו אב: לכיבוד בנוגע ולדוגמא: בשו"ע, נזכרו אלו ענינים שהרי – כבוד ומלבושי מלכים

כו'" לתפלה"59מלביש מיוחדים נאים מלבושים לו "שיהי' לתפלה: בנוגע וכן ללבושי 60, בנוגע וכן ,
להיות  שצריכים ויו"ט חול שבת מלבושי יותר (משובח 61נאים ישן ויין שמן בשר לאכילת בנוגע וכן ,

ויין) בשר מסתם לו?!62יותר חסרים אלו ענינים שכל הרגיש  לא מדוע וא"כ .
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ובכ"מ.53) ב. נב, נצבים ג. מו, בחוקותי לקו"ת ראה
פי"א.54)
וש"נ.55) ואילך. 15 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
מכ"ק 56) זה סיפור שמעתי לא אמר: שליט"א אדמו"ר כ"ק

הפרטים, כל עם הסיפור לספר מחוייב שאינני כך אדמו"ר, מו"ח
ואיזה בדיוק הם פרטים איזה יודע שאינני אספר כיון ולכן לא,

הענין. כללות רק

וש"נ.57) בשוה"ג. 204 ע' חמ"ב מנחם תורת גם ראה
סע"ב.58) ס, ברכות
ס"ד.59) סר"מ יו"ד
וש"נ.60) ס"ד. סצ"ח או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.61) ס"ג. סרס"ב שם ראה
וש"נ.62) ס"ב. סרמ"ב שם ראה
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בזה, שגנוז הטוב את שראה בגלל היא הדחקות את הרגיש שלא לכך שהסיבה – הוא הענין אך
פעם  שנתבאר (וכפי מקומות בג' בתניא הענין באגה"ת 63כמבואר הלשונות): שינויי שזוהי 64טעם מבואר

ובאגה"ק  בגיהנם"; מהמירוק ולהצילה בעוה"ז למרקה החוטאת לנפש ועצומה גדולה מבואר 65"טובה
עוד  בזה ויש כו'", אהבתו מרוב יחידו בנו צואת ובעצמו בכבודו הרוחץ ונורא גדול מלך "כמשל שזהו

כו'. שלישי ענין

("אפענע  "פתוחות" עינים לו שהיו בגלל – כו' הדחקות בענין הגנוז הטוב את ראה זושא שר' ָוכיון
הדחקות. את הרגיש לא לכן – אויגן")

הי' בשעתו כבר אלא שנה), ועשרים מאה לאחרי (השכר לעת"ל שיהי' הטוב את שראה הכוונה ואין
בשביל  אחד דינר על לוותר כדאי שהרי – בגשמיות) הדחקות את הרגיש לא (ולכן הטוב ענין אצלו

ומרגליות  זהב דנרי אלפים אלף .66להרויח 

בעצמו  יכול שהי' בשעה בה זושא, לר' אותו לשלוח המגיד הרב הוצרך מדוע להבין: צריך עדיין אך
רק  הנ"ל היהודי אלא כו', עליו לפעול הנ"ל היהודי עם התעסק לא זושא ר' הרי – זה?! ענין לו לבאר
וא"כ, הוא. בעניניו לעסוק למקומו וחזר מאומה, לו חסר שלא ממנו ושמע זושא, ר' של הנהגתו את ראה
כשם  המגיד, מהרב עניניו כל קיבל זושא שר' הדבר ברור והרי זאת. לומר יכול בעצמו המגיד הרב הי'

מרבי  עניניו כל קיבל חייא בעצמו.67שר' זאת לומר יכול הי' המגיד הרב שגם בודאי וא"כ, .

הי' זה ובענין זושא, ר' של המיוחדת לעבודתו שייך הי' זה שענין – לעיל כאמור – הוא הענין אך
זאת. לפעול יכול הי' הוא רק ולכן המגיד, הרב לגבי גם עילוי לו

המגיד, הרב של תלמידו היותו בגלל הי' זו, מיוחדת מעלה היתה זושא ר' שאצל גופא שזה אלא
היהודי  על לפעולה בנוגע וכן התלמיד; מצד והן הרב מצד הן כדבעי והנתינה המסירה היתה ובודאי
שהיתה  כיון עליו, לפעול זושא ר' יכול הי' לכן המגיד, הרב של ובכחו בשליחותו שבא שכיון – הנ"ל
מו"ח  כ"ק בשיחות כמבואר – דערזעהן" און ("זעהן ויקלוט שיראה המגיד הרב של הנתינתֿכח

זושא.68אדמו"ר  ר' של המיוחדת הנהגתו את אלו) ביטויים שני תוכן

.Ë:לעניננו ובנוגע

באופן  זה שאין – מישראל אחד כל של בעבודתו עידוד מוסיף זה הרי הנ"ל, בכל מתבוננים כאשר
היא זו אלא תחתונה, במדריגה היא elyשעבודתו dceard אבל ממנו; נדרשת אינה אחרת ועבודה ,

הגמרא  וכדברי יגיעה, מתוך לעשותה עליו – ממנו שנדרשת ומצאת",69העבודה ואז) (דוקא, "יגעת :
אפילו  אלא) שכל, ע"פ רק (לא להיות יכול שאינו ענין שזהו היינו, תאמין", אל ומצאת, יגעת ש"לא ועד

אמונה. מצד

תכסוף" ידיך ש"למעשה – בזה הענין כיון 70וכללות האדם, לעבודת כביכול זקוק שהקב"ה היינו, ,
שמים" מיראת חוץ שמים בידי אומר 71ש"הכל ר"ח, אימתי הקב"ה אצל שואל מלאך כאשר ולדוגמא: ,

ר"ח  בנ"י קבעו אימתי ולשמוע בשבתֿמברכים לביתֿהכנסת לילך שצריכים הקב"ה, שאע"פ 72לו והיינו, ,
זאת. לפעול צריכים בנ"י דוקא מ"מ, כו', והחשבונות העיבור סוד שיודע ומכ"ש עתידות, יודע שהקב"ה 

לעבודת  כביכול זקוק שהקב"ה כיון ביותר, חשיבותה שגדלה – בעבודה עידוד ליקח יכולים ומזה
האדם.

לבוראם" דומין "צדיקים (שהרי זושא ור' המגיד הרב אודות הנ"ל בסיפור גם שרואים שיש 73וכפי ,(
אחרת. עבודה לו יש שהרב כיון לתלמידיהם, הצדיקים זקוקים שבהם ענינים
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וש"נ.63) ואילך. 285 ע' חט"ז מנחם תורת ראה
רפי"ב.64)
סכ"ב.65)
(66.102 ס"ע חנ"ה מנחם תורת גם ראה
ב.67) סב, נדה ראה
וש"נ.68) .225 ע' תש"ח סה"ש ראה

ע"ב.69) ריש ו, מגילה
ואילך).70) ב (כט, הגדול שער של"ה וראה טו. יד, איוב

בתחלתו. העבודה חלק עבוה"ק
יב.71) יו"ד, עקב עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. לג, ברכות
יד.72) פ"ב, דב"ר ב. פט"ו, שמו"ר ראה
ועוד.73) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
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לפעול  יכולים – אדמו"ר מו"ח כ"ק תלמידי – שאנחנו ענינים יש דמשיחא, בעקבתא עתה, ועד"ז
כו' לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא שמי אע"פ שכן, לפנ"ז, לפעול יכולים שהיו ממה זוהי 74יותר הרי ,

זאת. לפעול מיוחדת כח נתינת ישנה זאת, שדורשים וכיון דמשיחא, בעקבתא עתה הנדרשת העבודה

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי באופן זה שאין לידע, צריך גיסא, לאידך (אפילו 75אבל
כח, לנו נותן לכן תלמידיו, שאנו דכיון אדמו"ר , מו"ח כ"ק של בכחו הוא הכל אלא רוחניים), בענינים

הידוע  ובלשון ומזוני, חיי בני גשמיים, בענינים גם ועד ה', בעבודת ו"יתיר 76הן כו'", חיים "שבק :
כח. יותר מקבל – כו'" קרוב הקרוב "וכל מבחיוהי",

אותו" מסייעין לטהר בעולם 77ו"הבא וחלקו וגופו הבהמית נפשו את וגם האלקית, נפשו את להאיר –
אור" ותורה מצוה הי'78ב"נר לארץ) שבחוץ אלו והן ישראל שבארץ אלו (הן ישראל בני ש"לכל ועד ,

במושבותם" וברוחניות.79אור בגשמיות ,

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ביאת – מלמעלה להגילוי הכנה נעשה זה וכל

***

.È.'כו טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‡È בהמשך מ"ש שזהו – הגאולה באה משה, אצל התשובה ענין שהי' שע"י (ס"ג) לעיל נתבאר
ה'80הפרשה  "וידבר ישראל", בני את וישלח מצרים מלך פרעה אל דבר בא לאמר  משה אל ה' "וידבר :

. אל ויצום אהרן ואל משה אהרן אל "הוא מצרים", מארץ ישראל בני את להוציא מצרים מלך פרעה .
. .ומשה פרעה אל המדברים הם ואהרן". משה הוא ממצרים ישראל בני את להוציא רש"י 81. :82(ומפרש

כאחד"). ששקולין לך לומר לאהרן, משה שמקדים מקומות ויש למשה, אהרן שמקדים מקומות "יש

מסופר  השיב 83ולאח"ז זה ועל פרעה", אלי ישמע ואיך שפתים ערל אני הן ה' לפני משה "ויאמר :
מארצו", ישראל בני את ושלח פרעה אל ידבר אחיך ואהרן אצוך אשר כל את תדבר "אתה הקב"ה: לו

רש"י  ימליצנו 84ומפרש אחיך ואהרן מפי, ששמעת כפי ושליחות שליחות כל אחת "פעם תדבר", "אתה :
פרעה". באזני ויטעימנו

רש"י  בפירוש שאינו 85הביאור שפתיים", "אטום שפתים", ערל אני "הן רבינו משה טען שבפרשתנו –
מדבר" אני "בכבידות לשון", וכבד פה "כבד שהוא לפנ"ז שטען מה על (נוסף כלל לדבר ועל 87)86יכול ,

גם זו הרי הציווי על שנוסף תדבר", "אתה הקב"ה לו השיב של dghadזה בשליחותו לדבר שיוכל
כו'" לרדותו ורודה "שופט לפרעה", אלקים ש"נתתיך דכיון תדבר",88הקב"ה, ש"אתה צורך יש לכן ,
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א).74) (סג, פמ"ד תניא – אדה"ז לשון ע"פ
יז.75) ח, עקב
וביאורה.76) סכ"ז אגה"ק בתניא ונת' הובא
וש"נ.77) א. קד, שבת
כג.78) ו, משלי
כג.79) יו"ד, בא
ואילך.80) יו"ד ו,
כוֿכז.81) שם,
כו.82) שם,
ואילך.83) ל שם,

ב.84) ז, שם
חמש 85) הבן של קושייתו אודות כשדובר השיחה, במהלך

נוגע  למקרא חמש לבן שליט"א: אדמו"ר כ"ק הפטיר למקרא,
הדברים  את שומע שאינו וחמש, שבעים בן משא"כ ולא *הדבר, ,

וש"נ). ואילך. 304 ס"ע חנ"ד מנחם תורת גם (ראה כו' לו איכפת
ובפרש"י.86) יו"ד ד, שמות
אל 87) ודיבר הלך שכבר לאחרי אצלו נתחדש זה וענין

אלא  מאומה, הועיל לא שדיבורו בלבד זו לא ואעפ"כ, פרעה,
האנשים". על העבודה "תכבד באמרו הזה", לעם "הרע אדרבה,

ובפרש"י.88) א שם, פרשתנו

(*xn` k"g`e,mrtl mrtn (mixacd z` mirney `ly) z`f xikfne xfegy,liren df oi`y s`–xacay xrvde a`kd llba,mc` lynke
erav` swepyk wrevy,(216 r"q k"g y"ewl mb d`x) liren df oi`y s`.miiqe:x"diecer df lr ewrvi `l aexway–xcrd llba `la`kd

ae`kl xacd jixv i`cea ixdy) xrvde,e`l m`ae,"zepngx ` fi`..."(,'idiy llba `l`a"it `ipz d`x) ald lr hily gen.(cere. ©
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משה  דברי (לתרגם ימליצנו אחיך "אהרן ולאח"ז, מפי", ששמעת כפי ושליחות שליחות כל אחת "פעם
פרעה  הכיר שלא הקודש בלשון באזני 89שנאמרו שיכנסו) כדי הדברים תוכן ולהטעים (להסביר ויטעימנו (

מצד  וירידה שינוי (ללא משה של בשליחותו אהרן ע"י להיות יכול שהי' לבנ"י, הדיבור משא"כ פרעה";
אדמו"ר  כ"ק ע"י הוגה – ממוצעים) ע"י נמסרת כאשר גם מסיני " "תורה שנשארת בתורה, כמו הממוצע,

ונדפס  ואילך.90שליט"א, 69 ע' חט"ז בלקו"ש

.·È זה הרי – מסיני" "תורה נשארת היא הרי ממוצעים ע"י נמסרת התורה כאשר שגם לעיל האמור
זהו  אלא מזו, למעלה וזו לעצמה, היא טבעת שכל "שלשלת", של באופן אינם אלו ש"ממוצעים" לפי

אחד  ענין שהכל "מאור", של .91ענין

הישיבה  לטובת מחר שמתקיים ה"דינער" עם גם קשור זה פנימיות 92וענין לומדים שבה ישיבה –
כאן  אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן ש"מה באופן שיהי' הנגלה לימוד על גם שפועלת התורה,

כאש"93כו'" דברי כה ש"הלא כיון ,94.

להיות  שיכול אף – לשון בשבעים לתרגום ועד חוצה, המעיינות דהפצת הענין כללות נעשה ועי"ז
ה"מעיין". את מביאים ב"חוצה" שגם כיון התורה, פנימיות למד לא עצמו שהמתרגם

רבה  בהצלחה שיהי' ויה"ר בה"דינער", שלי (החלק) ההשתתפות זוהי שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
ומופלגה.

***

.‚È מאמרים כמה שמצינו מה גם וזהו התשובה. ענין עם קשורה וארא שפרשת (ס"א) לעיל נתבאר
שהדיבורֿ וארא בפרשת בשם:שנאמרו אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י שנקרא (כפי שלהם המתחיל

במאמר )95"ּפאסּפארט" (כנ"ל כו' טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה מאמרים 96הוא כמה יש וכן ,( ַָ
בתשובה" ימיו "כל להיות שצריך [ולדוגמא: התשובה ענין אודות שמדברים וארא פרשת התורה ,97באור

גאולה  של לשונות ד' כנגד בתשובה מדריגות ד' שיש פרומער 98וכן "דער הנקרא הידוע המאמר וכמו ,[
.99וארא"

שלום  בתורת מהמבואר גם (רבינו 100ולהעיר שהתעסק ומדרי' ענין ש"באיזה התניא, לספר בנוגע
("וואס  ומצב המעמד הי' כיצד מובן שמזה וממשיך, הק'", נפשו ומצב מעמד הי' כן בכתיבתו ָהזקן)
ממנו  ידח לא כי בענין כו' הוי' ושמי כו' וארא הדרוש את אמר הזקן שרבינו בעת אּפגעטאן") זיך ָָָהאט

המ  (שזהו "א נדח זה, דרוש אמירת בעת גדול מורא להיות שהוצרך וארא"), פרומער "דער הנקרא ַאמר
מורא'דיק". גאר חסידות, ָּבייזע

לכך  נוסף – התשובה באגרת ענין עתה לבאר יש התשובה, לענין וארא פרשת של השייכות ומצד
שלפנ"ז). השנים לגבי האחרונה בשנה שנתחדש (כפי התשובה אגרת ללמוד נהוג שלאחרונה
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יו"ד)89) ב, (שמות למ"ש בנוגע מהשקו"ט גם ולהעיר
– משיתיהו" המים מן כי ותאמר משה שמו פרעה) (בת "ותקרא
מצרים). וחרטומי מפרעה (במכ"ש הקודש לשון ידעה לא הרי
והתורה  מצרי, בשם אותו קראה פרעה שבת במפרשים ומ"ש
זה  הרי – עה"פ) השלם תוספות (ראה הקודש ללשון תירגמה
שכיון  בפשטות, וי"ל משה". שמו "ותקרא הכתוב פשטות  היפך
מן  מינקת "אשה עבורו קראו ולכן זה", העברים ש"מילדי שידעה
איך  המינקת אצל פרעה בת שאלה – וֿז) (שם, העבריות"
ואז, משיתיהו", המים ד"מן הענין תוכן הקודש בלשון מבטאים

עה"פ). הראב"ע פי' גם (ראה משה" שמו "ותקרא
תשט"ו.90) וארא ש"פ שיחת בשילוב
וש"נ.91) .34 ע' ריש חנ"ה מנחם תורת גם ראה
עב 92) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה טבת כ"ד מכתב גם ראה

כו'. בדינער למשתתפים – ואילך)
וש"נ.93) א. כב, ברכות
שם.94) ברכות כט. כג, ירמי'
וש"נ.95) .48 ע' חל"ט מנחם תורת גם ראה
וש"נ.96) .(133 ע' חנ"ה מנחם (תורת בתחלתו
ב'תתצ.97) ע' ח) (כרך אוה"ת – א. קנג, שבת
ע'98) ב'תקפה. ע' ז) (כרך קפה. ע' קכח. ע' אוה"ת ראה

ב'תקצו.
(תורת 99) תשכ"ו שבט ר"ח וארא, דש"פ וארא רד"ה ראה

וש"נ. .(342 ע' חמ"ה מנחם
שם 100) מנחם (תורת פ"ד שם וארא ד"ה גם וראה .86 ע'
.(344 ע'
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.„È. לגמרי לו שנמחל העון ומחילת כפרה לענין זה כל "אך הזקן: רבינו כותב פ"ב .בהתחלת
. הדין ביום דבר וחצי דבר לו מזכירין ואין שלימה, תשובה ומרוצה כשעשה ה' לפני לרצון שיהי' אמנם .

. החטא כקודם ית' לפניו בזה וחביב ונתבאר כו'". קרבן להביא צריך הי' על 101. גם קאי שבפשטות ,
כו'. מרוצה שיהי' שפועל חטאת, קרבן

כמ"פ  כמדובר טיפה"102אך מאבד שאינו סוד "בור בבחינת הדברים בשמיעת די שזוהי 103שלא (אף
הבעש"ט  וכתורת כו'. בזה לעיין צריך אלא ביותר), גדולה מעלה מארז"ל 104אמנם מצינו 105על "שכן

בתורה  ווארט") ("איין אחד" "דבר שאפילו בלבד", אחד דבר אלא מאחיתופל למד שלא המלך ָבדוד
הזהר  ובלשון בזה, שיתוסף צריך אלא "בלבד", שישאר הדיבור 106אסור כאשר ובפרט לה". "לאפשא :

בדבר, קושי שיש רואים היו מעיינים, היו שאם כבנדו"ד, כו', לחידודא שנאמר או נשלם, לא בהענין
עונה!... ואין קול אין ואעפ"כ

ובכן:

הזקן  .רבינו דעולה דזבחים  פ"ק בגמ' "כדאיתא – הדברים מקור את שעשה מביא לאחר דורון היא .
ומנחה  דורון שולח אעפ"כ לו, ומחל פרקליטין ע"י ופייסו במלך שסרח וכאדם העונש, לו ונמחל תשובה

ושם  המלך", פני לראות לו שיתרצה .107לפניו באה למה "חטאת לעולה: חטאת שבין החילוק .מפורש
הוא  הריצוי שענין והיינו, אחריו", דורון ונכנס הפרקליט ריצה לרצות, שנכנס לפרקליט עולה, לפני

חטאת. בקרבן ולא עולה, בקרבן

.ÂË ש"אין שפועלת העון ומחילת הכפרה מענין חלק אינו חטאת שקרבן לומר הכרח יש אעפ"כ, אבל
כי: דבר", וחצי דבר לו מזכירין

גם  אלא קיים, הי' שביהמ"ק בזמן רק לא – הלכה ע"פ התשובה ענין הזקן רבינו מבאר באגה"ת
אגה"ת  של השער דף גם (שזהו התניא ספר של ב"דףֿהשער" שהרי ביהמ"ק , חורבן כותב 108לאחרי (

פסוק  על "מיוסד שספרו הזקן .109רבינו מאד הדבר אליך קרוב מאד",כי קרוב הוא איך היטב לבאר .
הענינים. כל ישנם קיים, ביהמ"ק שאין הזה, בזמן שגם לבאר צריך ולכן

קרבן  במקום שהוא ענין שיש להבהיר צריך הזקן רבינו הי' חטאת, קרבן לנו אין הזה שבזמן וכיון
מזכירין  ש"אין שפועל התשובה מענין חלק אינו חטאת שקרבן עכצ"ל, זאת, אומר שאינו וכיון חטאת,

כו'". דבר לו

כמארז"ל  חטאת, בתורת העסק ע"י נעשה הזה בזמן חטאת דקרבן שהענין לומר העוסק 110ואין "כל
וכמ"ש  חטאת", הקריב כאילו חטאת הזכיר 111בתורת לא הזקן רבינו שהרי – שפתינו" פרים "ונשלמה

(יש  חטאת קרבן פסוקי לומר שיצטרכו מצינו לא לוידוי בנוגע וגם חטאת. תורת לימוד שצ"ל באגה"ת
הענין  כללות שמספיק או החטאים, פרטי לומר צריכים אם שקו"ט ).112רק

של  נאמר אם לזה: תורת ונוסף לימוד יועיל לא למה – חטאת קרבן במקום הוא חטאת תורת ימוד
להפיק  קרבן לנו שאין ש"עכשיו הזקן רבינו כמ"ש דוקא, בתענית צורך יש אלא עולה, קרבן במקום עולה

בגמרא  כמ"ש קרבן, במקום הוא התענית מה', הקרבתי 113רצון כאילו שנתמעט ודמי חלבי מיעוט שיהא
לפניך"?
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מנחם 101) (תורת בשוה"ג 132 הערה סכ"ח כסלו י"ט שיחת
.(44 ע' חנ"ה

וש"נ.102) .51 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
מ"ט.103) פ"ב אבות
סכ"ב.104) כש"ט
מ"ג.105) פ"ו שם
ובכ"מ.106) ד. לט, מקץ בתו"א הובא ב. יב, ח"א
ב.107) ז,

וש"נ.108) .338 ס"ע חנ"ד מנחם תורת גם ראה
יד.109) ל, נצבים
מנחות.110) סוף
ג.111) יד, הושע
תלט 112) (ס"ע ס"ו ודוי ערך יא) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך).
א.113) יז, ברכות
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רבינו  מבהיר לא למה – כו'" דבר לו מזכירין ש"אין פועל חטאת קרבן אם ממהֿנפשך: ולכאורה,
עולה  קרבן כמו כו', מרוצה שיהי' רק פועל חטאת שקרבן נאמר ואם הזה; בזמן הדבר נפעל איך הזקן

לעולה  חטאת בין שמחלקת הנ"ל הגמרא מדברי יוקשה –114.

.ÊË אבל עולה, קרבן במקום רק מועיל תענית ע"י ודמי" חלבי ד"מיעוט שהענין נאמר שאם ולהעיר,
על  "כתב ישמעאל שרבי שמצינו מה לבאר יש – הזה בזמן להיות יכול שאינו חטאת, קרבן במקום לא

אביא המקדש בית לכשיבנה בשבת, נר והטיתי קריתי אלישע בן ישמעאל אני ,115שמנה"z`hgפנקסו
לעולה: בנוגע זאת מצינו ולא

הלב  הרהור על בא עולה ובכל 116קרבן בכיסו, פנקס להחזיק מישראל אחד כל צריך הי' שכן, וכיון .
ראינו  לא ואעפ"כ שמנה. עולה אביא ביהמ"ק לכשיבנה פנקסו על יכתוב הלב, הרהור לו שעולה פעם

כן. נוהגים ואינם במצוות, מהדרים יהודים כו"כ ראיתי – כן. שנוהגים

רק  הוא חטאת דקרבן שהחיוב לפי זה הרי – לחטאת בנוגע זאת שעושים מצינו שלא מה בשלמא
כרת  שזדונו דבר על בשוגג עוברים משא"כ 117כאשר רחוקה; מציאות שזוהי כך, שחטא, לו נודע ואח"כ ,

קרבן  של חיובים עם מלא עבה פנקס להיות צריך הי' הרי הלב, הרהור על שבאה שכיון לעולה, בנוגע
עולה!

לקרבן  בנוגע רק זאת מוצאים ישמעאל רבי אצל גם אלא כן, עושים שכולם מצינו שלא בלבד זו ולא
מצינו  (שהרי עולה קרבן להביא צריך הלב הרהור שעל ידע שבודאי אף עולה, לקרבן בנוגע ולא חטאת,

תנאים). שאר ע"י שנאמר מה גם ידע ובודאי בקדשים, ישמעאל רבי של מימרות כמה

בזמן  גם לפעול יכולים עולה קרבן של שענינו – לחטאת עולה בין חילוק שיש לכאורה מוכח ומזה
לכתוב  היא היחידה והעצה הזה, בזמן לפעול אפשר אי חטאת קרבן של ענינו משא"כ תענית, ע"י הזה

שמנה". חטאת אביא המקדש בית "לכשיבנה פנקסו על

שמנה, עולה אביא ביהמ"ק לכשיבנה פנקס על כתיבה מצינו שלא מזה זאת להוכיח אין באמת, אבל
הראשון, תמיד קרבן בו ויקריבו ביהמ"ק כשיבנה שמיד ונמצא, הלב, הרהור על מכפר תמיד קרבן כי,
הרהור  על לכפר כדי עולה קרבן להביא מישראל אחד כל יצטרך לא ושוב הלב, הרהור על יכפר זה הרי

הלב.

*

.ÊÈ:דלקמן הענין על שאלו לא כמו"כ הנ"ל, ענין על שאלו שלא כשם – לענין ומענין

עתה 118בלקו"ש  זה לאור (שיצא שמות תשכ"ה 119לפ' בשנת ממשנ"ת האהבה 120– ענין מבואר (
ונשיקה  בחיבוק המתבטאת האהבה על מעלתה וגדלה האהוב של שמו בהזכרת ביטוי לידי הבאה
ענין  יתכן לא ולכן זאת, מרגיש כשהאהוב דוקא שייכת ונישוק בחיבוק הבאה שהאהבה – להאהוב
השם  בהזכרת המתבטאת האהבה משא"כ ישן; כשהוא ולא ער הוא שהאהוב בעת אם כי ונישוק החיבוק 
כלל  יודע שאינו אף האהוב, מן מקום בריחוק גם היא שייכת ולכן האהוב. והרגש ידיעת בה נוגע שאינו

שמו. את שמזכירים

להקשות ו  יש :121לכאורה
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(114) זו שאלה על תירוץ הי' אם זוכרים ).l"endלא
ב.115) יב, שבת
ג.116) פ"ז, ויק"ר יג. צו תנחומא ה"ז. פ"ח יומא ירושלמי

(ברע"מ). ב רנד, זח"ג
בתחלתן.117) שגגות הל' רמב"ם כריתות. ריש
בסופו 118) ח"ו ללקו"ש בהוספה נדפס – סוס"כ עד מכאן

ואילך). 413 (ע'
בתחלתו.119) שם בלקו"ש לאח"ז נדפס – סי"א

שמות 120) דש"פ שמות ואלה ד"ה שיחה) (כעין במאמר
ואילך). 103 ע' חמ"ב מנחם (תורת פ"ג

היומן 121) רשימת – מנחם תורת (ראה מהמסופר גם להעיר
פעם  בראותו נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אשר וש"נ), קצא. ע'
אצלו  נתעורר בעריסה, ישן שהוא איך אדמו"ר מו"ח כ"ק בנו את
נשיקה  בין לחלק יש כי כ"כ, קושי' אין משם אבל לנשקו. רצון

לנשיקה. לרצון (בפועל)
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בכתוב א) מפורש גו'122הרי אביו פני על יוסף "ויפול :wyie של פטירתו לאחרי הוא והמדובר – לו"
יעקב?

(וכן ב) אדמו"ר מו"ח כ"ק הנהגת היתה מזו [יתירה הס"ת מעיל את לנשק הוא ישראל של מנהגן
נ"ע  מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו את 123נהג ומנשק ידיו בשתי אותו מחבק הי' הס"ת הוצאת שבעת ,(

ברורה, הוכחה הרי וא"כ, – הרגש לאיזה שייכת (דומם) המעיל שמציאות לומר שייך אין והרי – המעיל]
מרגישו  האהוב שאין באופן גם מקום לו יש ו)נישוק (חיבוק ע"י האוהב של האהבה שביטוי לכאורה,

דומם). של ממציאות במכש"כ – ישן (כשהוא

.ÁÈ:לכאורה לתרץ יש – הא' לקושיא בנוגע והנה

רז"ל  פירש"י 124אמרו ולפי מת". לא אבינו "יעקב :125"mixeaq בזה הכוונה – שמת" "שלא 126היו ,
בגוף" גם כלל גו'"127מת "ויגוע כי שראה אחרי לאביו נשק שיוסף מה שפיר ואתי יעקב 128. באמת כי –

כפשוטם. בחיים נשאר אלא כלל, מת לא

מספיק, אינו זה תירוץ כי אבל

כשאר  "בנפש, רק הוא המכוון מת" "לא אבינו שיעקב מה זה שם, המהרש"א פי' דלפי זאת [לבד
. רש"י].צדיקים פי' לפי גם הנה – מת" הי' בגוף אבל .

ה"sqeiyמאחר בין והי' בזה הרגיש לא לחנטו .mixeaqעכ"פ וציווה בכה (שלכן שמת" א"כ 129. ,(
שאין  יודע) (שהאוהב באופן גם לאהוב נשיקה ע"י חיבה של ביטוי מצינו הרי עומדת: במקומה הקושיא

לזולתו? מורגשת זו חיבה

.ËÈ:נשיקה ואופני סוגי ב' יש כי  בהקדים, יובן בכהנ"ל והביאור

התפעלותה א) בתוקף מורגשת האהבה כאשר ביותר: עזה אהבה של רגש מצד הבאה נשיקה
שהם  מכיון הדיבור, אותיות כי – חיבה) (דברי בדיבור להתבטאות יכולה שאינה עד והתלהבותה,

נשיקין  ע"י אהבתו את מבטא הוא אזי – זו רבה אהבה להכיל יכולים אינן .130"כלים",

העזה אהבתו ביטוי הוא ענינה וכל היות זה, מסוג ער aed`dlונשיקה הוא כשהאהוב דוקא שייכת ,
או  מתנה בנתינת המבוטאת האהבה ובדוגמת – הנשיקה ע"י לו ומתגלית הנובעת האהבה את ומרגיש
ודברי  המתנה (שלכן מתנתו לקבל ויודע לדבריו מאזין כשהאהוב אלא שייכת שאינה אהבה, דברי בדיבור

הנ"ל  בשיחה כמבואר האהוב), של ערכו לפי להיות צריכים .131אהבה

"ב) בתור רק הבאה ו"`zeנשיקה "oniq להו מנשק "הווה עולא [וכמו חיבה ושל קירוב של "
.132לאחוותי'" הרהור לידי יבוא שלא בעצמו יודע ש"הי' כשורא".לפי כי לכון דמיא ונשיקה 133. –
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א.122) נ, ויחי
א.123) רכח, ב') (כרך לקו"ד ראה
לג.124) מט, ויחי פירש"י ב. ה, תענית
שם.125) תענית
שם.126) מהרש"א חדא"ג ראה
פירש"י 127) שהרי שם). (ויחי עה"ת מפירש"י גם מוכח וכן

וכו'. לרמזים מקום ואין (למקרא)", חמש ל"בן גם הוא עה"ת
שם.128) ויחי
עה"ת129) בפירושו דרש"י היו l`מהא "סבורים כתב

ספדו  בכדי "וכי הקושיא הפשט, שבדרך לכאורה, מוכח שמת",
כו'" (וגם `dpiספדנייא מת לא אבינו שיעקב אף כי מלכתחילה.

נפסק  גו'" "ויגוע שע"י לפי עליו וספדו בכו מ"מ מזה), ידעו הם
מ  (ולהעיר לבינם שבינו בנוגע הקשר הוא ועד"ז ג). נ, שם פירש"י

מרקחת ענין (רק) שהיא ב).minyaלחנטה, שם, (רש"י
לפי  שהרי שבפנים. הקושיא עפ"ז לתרץ שא"א מובן אבל
ששייך  מוכח המהרש"א) לפירוש (ומכ"ש בש"ס רש"י פירוש

והרי – במת גם פלוגתא.dfaנשיקה אין
ובכ"מ.130) ד. פ, תו"א ראה
האהוב 131) של שמו בהזכרת המתבטאת שהאהבה ומה

בשיחה  בארוכה (כמבואר כלל מזה יודע האהוב כשאין גם שייכת
המתבטאת  מהאהבה גם יותר גדולה אהבה שהיא אף – הנ"ל)
דוקא  שייך האהבה [שביטוי זה שכלל לפי הוא – בנשיקה
שמכיון  "גילוי". שבבחי' באהבה דוקא הוא זה] מרגיש כשהאהוב
התגלותה  לכן "גילוי", הוא ענינה בלב) שהיא כמו (גם זו שאהבה

גילוי של באופן הוא להלב) ונרגשת ynn(מחוץ שמתגלית היינו ,
aed`dl שהיא מכיון השם, בהזכרת המתבטאת האהבה משא"כ .

באופן  להיות יכולה התגלותה גם לכן שם), (כנ"ל "עצם" בחי'
בחוץ  חכמות (ד"ה הידוע ובדוגמת – להמקבל. תורגש שלא
בענין  ובכ"מ) א). רצו, ח"ב קונטרסים (סה"מ פ"ב תרצ"ד תרנה

בהעלמו. שהוא כמו מתגלה שהוא העצמות, גילוי
א.132) יג, שבת
שם.133) תוספות
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וחיבה)l`זו, ידידות (קירוב) (המסמן לקירוב ביחס ורק האהבה, התעוררות של מיוחד בהרגש באה
לאחות].jixveהמתאים אח בין להיות

שייכת  ולכן האהוב, הרגש בה נוגע אין החיבה, על המורה בלבד סימן כעין רק שהיא כזו, ונשיקה
בדומם. או בחיים שאינו בזה ואפילו ישן, הוא כשהאהוב גם

.Î,והרגש המדות מחלקי שלמטה האדם) (שבנפש ה"דומם" בחי' שדוקא ענינים, בכמה מצינו והנה
לזה, הפנימי שהטעם לומר, יש ועפ"ז מהם. מעלה שלמעלה ה"עצם" לבחי' וקישור שייכות לו יש
אף  ידה על המתבטאת שהחיבה לפי הוא האהוב, הרגש נוגע אינו כו' "סימן" כעין רק שהיא שבנשיקה
שלמעלה  עצמית האהבה לבחי' (בפנימיותה) היא שייכת וקר, טבעי באופן אלא בהתלהבות, באה שאינה

השם  בהזכרת המתבטאת (ושהיא ה"הרגש" ).134מענין

ביותר  גדולה חיבה מתבטאת ס"ת מעיל בנשיקת דגם שמצינו מה יובן זו 135ועפ"ז שנשיקה אף –
האהבה  מצד הוא בא עכ"פ, "סימן" של באופן החיבה את לבטאות הרצון כי – בלבד סימן כעין רק היא

והרגש. מגילוי שלמעלה עצמית

*

.‡Î ד"ירגיז הענין שצ"ל נה"ב, אצל דנה"א לגלות בנוגע (בסי"א) רש"י מפירוש ההוראה בסיום
יצה"ר" על יצ"ט כמ"ש 136אדם ה', לאהבת דנה"ב התוקף הפיכת שפועלים עד "בשני 137, לבבך", "בכל

שליט"א: אדמו"ר כ"ק סיים – הנ"ל) חט"ז בלקו"ש (נכלל יצריך"

העם" את פרעה ד"בשלח הענין פועלים מהגלות,138ועי"ז בנ"י את משלח בעצמו שפרעה ,

בתיובתא" צדיקייא לאתבא ד"אתא להזמן שזוכים פיהו 19ועד מנשיקות ד"ישקני הגילוי יהי' שאז ,
מיין" דודיך טובים צדיקא.139כי מלכא משיח ע"י ,
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הנ"ל.134) שיחה ראה
ס"ב.135) 87 ע' תש"ט סה"מ ראה
א.136) ה, ברכות

ופרש"י.137) ובספרי ה ו, ואתחנן
בשלח.138) ר"פ
ובפרש"י.139) ב א, שה"ש

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

äðùî
rny z`ixw oiprl ixw lra ly epic dn zx`an dpynd
`l ixw lray jli`e `xfr zpwzn oefnd zkxa oiprle dizekxae

:leahiy cr [dlitzae] dxeza weqriøäøäî éø÷ ìòaz`ixw ©©§¦§©§¥
rnyBaìa,`ziixe`cn daeigy ,dz`ixw onf ribnykCøáî Bðéàå §¦§¥§¨¥

,rny z`ixw zekxaäéðôì àì,'dax dad`'e 'xe` xvei' :zixgya] Ÿ§¨¤¨
['mler zad`'e 'miaxr aixrn' :ziaxraeäéøçàì àìå:zixgya] §Ÿ§©£¤¨

pen`e zn`' :ziaxrae ,'aivie zn`',xedxda elit` ['epaikyd'e 'd
.`ziixe`cn mpi`y oeikïBænä ìòå,[zt zlik` lr-]åéøçàì Cøáî §©©¨§¨¥§©£¨

,`ziixe`cn daeigy oeik ,oefnd zkxa xedxdaåéðôì Cøáî Bðéàå§¥§¨¥§¨¨
.`ziixe`cn dpi`y oeik ,'`ivend' zkxaCøáî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¨¥

dta oefnd zekxae rny z`ixw zekxa.íäéøçàìe íäéðôì¦§¥¤§©£¥¤

àøîâ
dpc `xnbd .eala rny z`ixw xdxdn ixw lra ,dpyna epipy

:xeaick aeyg xedxd m`øeäøä úøîBà úàæ ,àðéáø øîàala ¨¨©¦¨Ÿ¤¤¦§
øeaãkdtaéîc,xedxda ezaeg ici `vei mc` lk mbe ,[aygp-] §¦¨¥

Czòc à÷ìñ éàcxedxdy jzrca dlri m`y -éîc øeaãk åàì §¦¨§¨©§¨¨§¦¨¥
ok m` ,[aygp-]änìixw lra,øäøäî.melk liren epi` ixd ¨¨§©§¥
:`xnbd dywnéàî àlàdn `l` -y xne` dz`øeaãk øeäøä ¤¨©¦§§¦

éîc,eala rny z`ixw xdxdl ixw lral el yi jkle ,[aygp-] ¨¥

ok m`àéöBérny z`ixw,åéúôNajk xedxd el mixizny enky ¦¦§¨¨
ici z`vl oiprly it lr s` :`xnbd zvxzn .xeaic el xizdl yi
oiprl xeaick epi` mewn lkn ,xeaick xedxd rny z`ixw zaeg

,xdxdl xeq` ixw lra didiyéðéña ïçkLàãkep`vny enk - ¦§©§§¨§¦©
mi`nh eidi `ly ick dy`n yextl mxidfdy ,ipiq xd cnrna
`xfr jnq ef dyixt lre ,xeaica dxeza ewqriyk ixw z`neha
`l` xfb `le ,dxeza ewqriy mcew ixw ilral dliah owizyk
xzen jkle ,xeaick xedxdy it lr s` xedxd lr `le xeaicd lr

.ezaeg ici `veie rny z`ixwa xdxdl ixw lral
àcñç áøåe `piax lr wlgp,éîc øeaãk åàì øeäøä ,øîàmc` lke §©¦§¨¨©¦§¨§¦¨¥

,xedxda ezaeg ici `vei epi`Czòc à÷ìñ éàcdlri m`y - §¦¨§¨©§¨
y jzrca,éîc øeaãk øeäøäok m`àéöBérny z`ixw,åéúôNa ¦§§¦¨¥¦¦§¨¨

.xeaic el xizdl yi jk xedxdd el xzedy enky
:`xnbd dywnéàî àlày xne` dz` dn `l` -åàì øeäøä ¤¨©¦§¨

,éîc øeaãkm` ,el xzed `l xeaicd ,el xzed xedxddy s` jkle §¦¨¥
ok,øäøäî änì:`xnbd zvxzn .melk liren epi` ixdéaø øîà ¨¨§©§¥¨©©¦

,øæòìàxedxdy it lr s`ici `vei epi`e xeaick aygp epi` ¤§¨¨
xdxdiy epwiz mewn lkn ,eala xdxdny dna ezaegàlL éãk§¥¤Ÿ

Ba ïé÷ñBò íìBòä ìk eäé,rny z`ixwa -.ìèáe áLBé àeäåzl`ey §¨¨¨§¦§¥¨¥
:`xnbdàðéøçà à÷øôa ñBøâðå.dxez ly xg` wxta xdxdiy - §¦§§¦§¨©£¦¨

:`xnbd daiyn,äáäà øa àãà áø øîàz`ixwa xdxdiy epwiz ¨©©£¨©©£¨
weqr didiy ick rny.Ba ïé÷ñBò øeaväL øáãa§¨¨¤©¦§¦
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.h"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'c mei
מוגה  בלתי

בדבר ‡. "פותחין להתוועדויות) בנוגע ובפרט כמ"פ, ההילולא בעל השתמש (שבו הכלל ישנו
.1מלכות"

ודרגות: פרטים כמה יש גופא מלכות" וב"דבר

טורא" עקר מלכא ד"אמר הענין אפילו להיות יכול – מלכות" ענין 2"דבר בזה אין שלכאורה אע"פ ,
של  ורצונו חכמתו התורה, שזוהי החכמה, ענין אמיתית בזה שאין ועאכו"כ והשגה, והבנה חכמה של
אלא  דוד, בית למלכי בנוגע  דוקא לאו בגמרא נאמר טורא" עקר מלכא ד"אמר הענין שהרי – הקב"ה
אפילו  הנה – מלכות דבר  – מלכא " "אמר שכאשר הענין אצלו יש אזי "מלך", תואר עליו יש רק אם

טורא". "עקר אזי ("טורא"), גבוה הר ישנו אם

רבנן" מלכי "מאן – אמיתי מלך אודות מדובר כאשר אחד 3ועאכו"כ (שכל גופא ל"רבנן" ובנוגע ,
המלכים". "מלך בבחי' שהוא מובן, שמזה הדור, נשיא בדרא, חד – מלך) בשם נקרא מהם

לימוד" צריכה חכמים תלמידי של חולין שיחת "אפילו הרי – גופא שיחת 4ובזה שאפילו והיינו, ,
של ענין נעשה זה הרי שלהם והתלמידים המקבלים אצל הנה שלהם, (שהרי dxezחולין לימוד שצריך

תו  של ענין אודות כשמדובר ועאכו"כ תורה), של בענין שייך תורה "לימוד " של ענין ובפרט כפשוטו, רה
זה. יום עם הקשור

שבט  ביו"ד ללמוד לאור הוציא ההילולא שבעל המאמר זה הרי – שבו 5ובנדו"ד שבט יו"ד באותו –
זה  במאמר שהרי דתורה, נגלה עם התורה פנימיות שמאחד מאמרֿתורה שזהו שלו, ההילולא יום הי'

אחד. במאמר באים וכולם התורה, פנימיות של ענינים וכמה דתורה, נגלה של ענינים כמה ישנם

שלו  באגרותֿקודש הזקן רבינו מ"ש שעמלה 6וע"פ האדם עמל ש"כל צדיקים, של הילולא יום בענין
את  למצוא יכולים זה שבמאמר מובן, הרי – גילוי של באופן למטה ונמשך למעלה, עולה בחייו" נפשו

דין. בעלמא חיותו בחיים נפשו" שעמלה ה"עמל נקודת

התורה  בפנימיות גם הוא שכן מובן (ומזה דתורה בנגלה הכלל להם 7וע"פ שיש לענינים בנוגע (
הענין  וחיתום ובסיום הענין בתחלת ביטוי לידי בא הענין ועיקר ופנימיות שנקודת מובן 8המשך, הרי –

בעלמא  חיותו חיים במשך נפשו" "עמלה שבהם הענינים את רואים המאמר ובסוף המאמר שבתחלת
דין.

נאמר  עליו הראשון, הנשיא כמו הוא שענינו נשיא, של מאמר אודות שמדובר הי'9וכיון "ומשה
מרעיתו  צאן בנ"י את לרעות הוא מתחילתו ענינו שכל היינו, שבכל 10רועה", נאמן" "רועה אצל הוא וכן ,

התורה, פרד"ס של האופנים בכל במאמר שישנם והפירושים הענינים כל על שנוסף מובן, הרי – ודור דור
לתורה  פנים שנוגע11ושבעים ענין בזה יש ,ezirxn o`vl לעשות צריכים מה שידעו בחיים, דרכם להאיר ,

משנה  לדבר בהתאם – שלהם בפועל להמעשה שהדגיש 12בנוגע כפי ובפרט העיקר", הוא "המעשה :
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אדמו"ר )* כ"ק ע"י הוגה – המאמר) (עד אֿג שיחות תוכן
ש"פ  שיחת (בשילוב ואילך 81 ע' ח"ו בלקו"ש ונדפס שליט"א,

זו). שנה בשלח
וש"נ.1) .224 ע' תש"ח סה"ש ראה
ב.2) ג, ב"ב ראה
(ברע"מ).3) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
וש"נ.4) ב. כא, סוכה
ואילך).5) 111 ע' תש"י (סה"מ תש"י לגני באתי ד"ה

וכ"ח.6) סז"ך אגה"ק תניא
וש"נ.7) .212 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
וש"נ.8) .238 ע' ח"נ מנחם תורת גם ראה
בֿד.9) פ"ב, שמו"ר וראה א. ג, שמות

בֿד.10) פ"ב, שמו"ר ראה
ובכ"מ.11) טז. פי"ג, במדב"ר
מי"ז.12) פ"א אבות



h"kyz'dכח ,hay c"ei ,glya 't 'c mei zgiy

ה"בכן" הוא ענין בכל שהעיקר כמ"פ ההילולא לבטח 13בעל שילכו כדי – בפועל למעשה ההוראה ,
קוני" את לשמש נבראתי "אני אשר, הבורא, עבודת לעבודתם, בנוגע .14דרכם

בפסוק ·. הוא המאמר ז"ל 15תחילת חכמינו פירוש ומביא לגני", אלא 16"באתי כאן כתיב אין "לגן ,
היתה". בתחתונים שכינה דעיקר בתחלה, עיקרי שהי' למקום לגנוני, לגני,

במפרשים  מצינו יחידה, דעה בתור זה ענין הובא זה שבמדרש שאע"פ – זאת 17ובהקדמה שמקשרים
המשכן: לבנין בהנוגע יוחאי בן שמעון רבי עם רב של הפלוגתא עם

הפסוק  בבמדב"ר 18על איתא – גו'" ביום עכשיו 19"ויהי עד העולם משנברא הי' שלא דבר אמר, "רב :
המשכן  משהוקם אלא בתחתונים, שכינה שרתה לא שעה אותה ועד העולם שמשנברא היום, באותו נעשה

נאמר  במשכן (שהרי דבר 20ואילך אמר, רשב"י הוא. חדוש דבר ויהי, נאמר לכך בתוכם"), "ושכנתי
. בתחתונים השכינה שרתה עולם של ברייתו מתחלת מוצא אתה שכן שהי', לכמות  וחוזר ופסק, .שהי',

לא  שוב אדם, שחטא בעת השכינה שנסתלקה דבר וכיון ויהי, כתיב לפיכך המשכן, שהוקם עד ירדה
שהי'". לכמות וחזר הרבה, ימים ופסק שהי',

ענינים  לכמה בנוגע לעיל (כאמור המאמר בהתחלת אדמו"ר מו"ח כ"ק שמביא במדרש שמ"ש ונמצא,
. לגני "באתי הענין), ועיקר נקודת מתבטא הענין שבתחילת בפועל, להלכה בנוגע וגם למקום בתומ"צ, .

של  ברייתו ש"מתחלת רשב"י, דעת לפי זה הרי – היתה" בתחתונים שכינה דעיקר  בתחלה, עיקרי שהי'
בתחתונים". השכינה שרתה עולם

ובהקדמה:‚. – לפועל בהנוגע הוראה מהוה זה וענין

נאמר  בנ"י ועאכו"כ 21על קיים, הי' שביהמ"ק בזמן אפילו הי' כך – העמים". מכל המעט "אתם
קיים, הי' שביהמ"ק  בזמן ומצב המעמד לגבי בערך שלא בהעלם אלקות נעשה שאז ביהמ"ק, משחרב

העמים" מכל המעט ד"אתם הענין גם xzeiוממילא, rbep.קיים הי' שביהמ"ק בזמן מאשר

. יכולים אנו ש"אין זה שמצד כך, כדי כו'"ועד להשתחוות מכל 22. המעט "אתם אצל אפילו הנה ,
קיים. הי' שביהמ"ק בזמן כמו בגילוי, אלקות אצלם מאיר שלא באופן ה' עבודת גם נעשית העמים",

במאמר  בארוכה מהמבואר גם דכתיב 23וכמובן המקדש, בבית הי' אלקות גילוי לי 20ש"עיקר ועשו
במסכת  הגמרא כדברי משכן", ("דאיקרי המקדש בית שמשחרב מובן, ומזה בתוכם", ושכנתי מקדש

דתומ"צ 24שבועות  שהעבודה וכיון הדברים; וברוחניות בהעלם רק ונשאר בגילוי, אינו זה ענין אזי ,(
ה"מעט". אצל אפילו יותר קשה נעשה זה הרי בפועל, במעשה לבוא ומוכרחת צריכה

עצמו: עם להתייגע שצריך לעבודה בנוגע – ולדוגמא

"חכם", לדרגת יגיע במאכלו כאשר "במעשיו גם אלא) ובדעותיו", "בחכמתו רק (לא ניכר יהי' אזי
. דעות ובמשקהו בהלכות הרמב"ם (כמ"ש האדם חיי פרטי בכל ובמתנו", ובמשאו .25;(

תדבר" הרוב על "התורה והרי – דבר" "עמא אצל משתוקק 26אבל אמנם הוא האמור; באופן זה אין –
זו. בדרגא אוחז אחד כל לא דא, סביל מוחא כל לאו אבל החכם, הנהגת כמו הנהגתו שתהי'

ושינה  ושתי' אכילה על הולך היום רוב הרי הזמן, לכמות בנוגע הנה בשלימות, היא שעבודתו מי וגם
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דעהו" דרכיך ש"בכל באופן שיהיו לפעול גדולה בעבודה צורך שיש כאלו ענינים – באופן 27וכו' ועכ"פ ,
שמים" לשם יהיו מעשיך .28ש"כל

אמרו  זה שעל המצוות, קיום אודות מדובר כאשר שגם זאת, לידי 29ועוד שמביא תלמוד "גדול
להעשות צריך זה הרי – mlerdמעשה" ipipra ש"הרשעים לפי הקליפות", "עולם שנקרא הזה, עולם ,

בתניא  (כמובא בו" חיים 30גוברים וליהנות 31מעץ דברֿמה ליטול לעולם שנגשים שלפני כך, כדי ועד ,(
לברך  צריך המזיק!32ממנו, דבר זהו – אדרבה אלא מזה, נהנה שאינו בלבד זו לא הנה זאת, ולולי ,

השאלה: נשאלת וא"כ

אל  כל העולם"לאחרי נברא בשבילי לומר ש"חייב מישראל, אחד מכל לדרוש יתכן איך – וכפי 33ה ,
בזה  ביאור מוסיף ההילולא העלם 34שבעל מלשון הוא "דעולם ,35. דהעלם לומר חייב או"א דכל נברא , .

שיהודי כדי היינו, ולזככו", לבררו בכדי מעשי lhaiבשבילי, הוא שהעולם ויראה וההסתר, ההעלם את
גשמיות  ביותר, מטה מטה עם לעסוק שצריך כיון לגמרי, בערך שלא גדולה עבודה זו הרי – הקב"ה ידי
זמן  אודות מדובר שהרי והסתר, בהעלם הוא האלקות גופא שאצלו בשעה בה וזאת, העולם, וחומריות

לארץ, ובחוץ הגלות,

ישראל  ארץ היתה שבו ומצב המעמד לגבי לארץ" "חוץ בבחי' גם זה הרי עצמה ישראל בארץ ואפילו
מן  היו קיים הי' שביהמ"ק שבזמן בארץ, התלויות מצוות כמה יש שלכן – קיים הי' שביהמ"ק בזמן
כמבואר  ביהמ"ק, וענין הקרבנות ענין ובפרט כלל, קיימות שאינן או מדרבנן, רק הם ועכשיו התורה,
דירה  ית' לו ולעשות וההסתר ההעלם את לבטל בתוכם", ד"ושכנתי הכוונה תכלית שזוהי במאמר

בתחתונים.

הגמרא  כלשון אלא סגולה, מיחידי רק ולא מיהודי, זאת לתבוע יכולים איך ואחד 33וא"כ, אחד "כל
"אין  הרי – חיוב של ובלשון מישראל, אחד לכל ששייך ענין שזהו היינו, כו'", לומר בא 36חייב הקב"ה

בריותיו"?! עם בטרוניא

האדם:„. לעבודת כח שנותן – התירוץ בתחילתו) (ומיד במאמר בא זה ועל

אלקות  על וההסתר וההעלם בעולם, הכרחי דבר הוא בו" גוברים ש"הרשעים שהמצב באופן זה אין
הבריאה  מצד מוכרח הוא העמים" מכל המעט ד"אתם המצב וכן הבריאה, מצד אפילו ח"ו הכרח הוא

"עיקר הנה – הבריאה מצד אדרבה: אלא היתה"!– בתחתונים שכינה

"גנוני", "גני", בשם העולם כבר נקרא – בעבודתו התחיל שאדה"ר לפני עוד העולם, כשנברא מיד
היתה. בתחתונים שכינה שעיקר לפי

עצמך: והגע

לעולם  ועד העליון, וג"ע התחתון ג"ע כולל הרוחניים, בעולמות השכינה גילוי מעלת שתגדל ככל
האחדות" "עולם בשם הקבלה בלשון (שנקרא עם 37האצילות אחד שהוא כיון בזה, הטעם וכמבואר ,

הזקן  רבינו אומר – האיןֿסוף ועולמות "עיקר 38אלקות) הוא שם שלא כיון הבריאה, תכלית זה שאין
שכינה "עיקר יומשך ידו שעל "ממוצע" רק הוא האצילות עולם  הזה.mipezgzaשכינה"; בעולם ,"

העולמות  כל לגבי ועיקר טוב יותר שהוא אלא עוד ולא הטוב, תכלית הוא עצמו מצד שהעולם ונמצא,
היתה". בתחתונים שכינה ש"עיקר כיון הא"ס, לעולמות ועד שלפנ"ז
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למעלה. מלמטה השכינה את שסילקו החטאים ענין הי' שלאח"ז אלא

אלא  קיים, נשאר אינו החטאים ע"י שנעשה השכינה דסילוק שהשינוי בהמאמר, מבהיר זה בענין וגם
שינוי  אינו דין שע"פ לברייתו" החוזר "שינוי את 39זהו שסילקו הענינים שבעת כשנסתיימו מיד שהרי –

ויעקב, יצחק מאברהם החל למטה", השכינה את והורידו צדיקים שבעה "עמדו למעלה, מלמטה השכינה
(כדברי  שהי'" לכמות "חזר ועי"ז המשכן, את הקים חביבין", השביעין וכל השביעי, שהוא משה כי "עד

בתחתונים". שכינה "עיקר להיות שחזר רשב"י),

בעוה"ז  דוקא היתה", בתחתונים שכינה "עיקר ואדרבה, הטוב, תכלית הוא עצמו מצד שהעולם וכיון
שחזר  שינוי הי' השכינה, שנסתלקה לאח"ז, שנעשה השינוי ואפילו הימנו, למטה תחתון שאין התחתון

ל  השינוי בעת גם הנה ולכן לברייתו, אחד אח"כ כל של שבכחו מובן הרי – קביעות של ענין זה הי' א
המציאות  על שליטה לה שיש התורה, שאומרת כפי זאת ולומר העולם", נברא "בשבילי לומר ,40מישראל

אדה"ר  כמו שהוא – יהודי בשביל שנברא כולו העולם בכל ניכר שיהי' בפועל, הדבר שיומשך והיינו,
עולם" של מילואו נברא א' שמאדם "להראותך יחידי", אדם נברא "לפיכך כפיו 41(שהרי יציר שהי' ,(

הקב"ה  שינוי 42של אלא שאינו כיון כ"כ, קשה זה [שאין שבעולם וההסתר ההעלם את שיבטל כדי –
לבב. וטוב שמחה ומתוך בתוכם", ד"ושכנתי  הענין בו שיפעל ועד עובר], שינוי לברייתו, החוזר

כללית:‰. הוראה וזוהי

להסתפק  לא גופא עצמו ובעבודת עצמו, בעבודת להסתפק שלא אחד מכל תובע ההילולא בעל כאשר
דאורייתא, דרזין לרזין ועד מאל"ףֿבי"ת החל ושלימותה, לתכליתה עד להגיע אלא העבודה, של בחלק
לעבודה  בנוגע גם ועד"ז המהדרין"; מן ו"מהדרין מהדרין של לאופן עד המצוות, לקיום בנוגע ועד"ז
ובמדינתו, ובסביבתו בעירו שנמצא הזולת עם גם לפעול אלא שבו, ה"זולת" עם להסתפק לא הזולת, עם

כזה?! דבר לדרוש יכולים איך היתכן?! השאלה: זועקת – העולם בכל לפעולה ועד

בהמאמר: – זה על והמענה

חידוש"; "דבר לפעול צריכים שאתם באופן זה אין

אמנם eli`kזה aygp למעמד שתגיע לפעול לכם תסייע עצמה הבריאה באמת, אבל דבר, חידוש פעלו
היתה". בתחתונים שכינה ש"עיקר בתחילה, שהיתה ומצב

הרמב"ם  מ"ש לעשותו 43ובדוגמת שחייב דבר לעשות יהודי כופה עכו"ם שכאשר הפס"ד להטעים
לעשות  עצמו) (מצד הוא "רוצה דבר של שלאמיתו – "לרצונו" נחשב זה הרי אני", "רוצה שאמר עד

שת  עד שהוכה "וכיון שתקפו", הוא "יצרו אלא המצוות", שהמצב כל כפי "לרצונו", זה הרי יצרו", שש
עצמו. היהודי מצד הוא

שהעולם  כולו, העולם לכללות בנוגע הדברים הם שאלה – בתחילתו בהמאמר הדברים תוכן וזהו
אנסו, שהיצה"ר מצב הי' שלאח"ז אלא שכינה", "עיקר נמצאת שבו לפי "גנוני", "גני", נקרא עצמו מצד
ש"את  כיון – יהודי של בכחו יש וממילא, שלאח"ז, החטאים על שורש שהי' הראשון, מהחטא החל

בלבם" נתן שזהו 44העולם בעולם, היצה"ר של האונס את ולבטל להסיר – ואחד אחד כל של בלבו ,
ש"עיקר  בריאתו, בתחילת שהי' כפי ומצבו למעמדו יחזור שהעולם ולפעול שבעולם, וההסתר ההעלם

היתה". בתחתונים שכינה

בעשי' ובאה נמשכת שהאמירה ובאופן כו'", לומר חייב ואחד אחד ש"כל הציווי את מקיים ועי"ז
בתחתונים. ית' לו דירה שעושה – בפועל

***
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.Â שמעניק לבוראו, האדם בעבודת גדול כלל שמהווה המאמר, מתחילת נקודה הוא לעיל האמור
לעבודתו. לגשת שיוכל כח ותוספת עידוד

זריזות  ברוב נעשה זה הרי בו, שיצליח בטוח בהיותו ענין מתחיל אדם שכאשר במוחש, שרואים וכפי
שיצטרך  הענינים את ורואה שבדבר, הקושי את רק שרואה באופן לענין ניגש כאשר משא"כ ושמחה;
ובשמחה  בזריזות שלא העבודה נעשית אזי – הזו הקשה בעבודתו יצליח אם בטוח ואינו עליהם, להתגבר

כ"כ. בהצלחה שלא גם וממילא כ"כ,

ההילולא  מבעל גם – בזה המשל למלחמה,45וכידוע היציאה מאופן –

דרקיעא"– מלכותא כעין דארעא ש"מלכותא באופן הוא ענין שכל המשל 46ובהקדים, שע"י כך, ,
ב"מלאכת דרקיעא", ב"מלכותא שהוא כפי הענין את לראות יכולים דארעא" עבודת מ"מלכותא שמים",
נופל" זה קם ש"כשזה באופן ליצה"ר, היצ"ט בין המלחמה היא שכללותה לבוראו, צריך 47האדם והאדם ,

ולנצח  למלחמה –לצאת

נצחון. של (שירֿלכת) "מארש" מתוך הולכים אזי למלחמה, יוצא הצבא שכאשר בזה, ַשהסדר

בתנ"ך  שנאמר – כלל ישנו מובן: אינו שבמלחמה 48ולכאורה ובפרט כמפתח", חוגר יתהלל "אל –
שכאשר  – השכל היפך הוא שלכאורה ענין נקבע למה וא"כ, רח"ל, היזק, של ענינים תמיד יש הרגיל ע"ד
"מארש" עם כבר לילך אותו מלמדים  אזי למלחמה, בהכנה מתחיל ורק מביתו יוצא הצבא, איש ַה"חייל",

נצחון?! של

צריך  למלחמה ביציאתו שכבר במלחמה, לנצחון הצבא איש מהכנת חלק שזהו ההילולא, בעל ומבאר
שמחה, של בשיר  בגלוי ביטוי לידי שיבוא נצחון אלא נצחון, סתם רק ולא ינצח , שבודאי  בטוח להיות
בנצחון, נעלית דרגא שזוהי דרגות), כמה יש גופא בנצחונות (שהרי הנצחון מעלת גודל על מורה שזה
בטוח  שהוא כזו בתנועה לעמוד צריך במלחמה, לנצח שכדי והיינו, נצחון. של שיר לידי שמביאה עד

הנצחון. את פועל ועי"ז בכיסו, מונח  הדבר כאילו נצחון, של שיר לשיר עכשיו כבר שיכול בכך

.Ê כמ"פ לפועל:7וכמדובר להלכה ועד הלכה, של לענינים בנוגע גם משתקף ענין שכל

נאמר  – בחומש שנזכרו – למלחמה ההכנות הגמרא 49בין (מדברי רש"י ומביא וגו'", לבבכם ירך "אל
סוטה  ש"מגיפין 50במסכת שכנגד, הצד של שטורעם") גאנצער ("דער ה"רעש" לכל ביחס נאמר  זה שענין (ַ

גו'". לבבכם ירך "אל ואעפ"כ, שם), שנימנו הענינים פרטי (ככל וכו'" בתריסיהם

גם זה על יש אלא בעלמא, עקשנות של באופן זה lkyaואין dxaqd,לכך מסכים השכל (שאפילו
– שבזה) הפרטים וכל לבבכם" "ירך של למצב מקום נתינת שאין שבלב לרגש מסביר השכל ואדרבה,

אתכם" להושיע גו' עמכם ההולך אלקיכם הוי' גמור.51"כי נצחון נפעל ועי"ז ,

אתכם", להושיע גו' עמכם ההולך אלקיכם ש"הוי' וההודעה לבבכם", ירך "אל הציווי נאמר ואימתי
עצמה. המלחמה אל הקרב, לשדה שמגיעים לפני עוד בתחילה, מיד – שבזה הפרטים ככל

למלחמה. להתכונן עומדים כאשר הוא שזמנו – נצחון לשיר בנוגע לעיל וכמדובר

.Á,הבורא בעבודת הוראה דורו לאנשי מורה שהנשיא – המאמר שבתחילת הנקודה כללות גם וזוהי
שכנגד: הצד עם המלחמה שהיא

אינו  בזה שנעשה השינוי ואילו היתה", בתחתונים שכינה ש"עיקר ברור, דבר שזהו לידע, צריכים
מנעוריו" רע האדם לב ש"יצר מזה כתוצאה שנפעל החטא, מצד מתחילה 52אלא כבר הובהר זה ענין וגם ,
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באופן  לארץ, והורידה משה שבא עד למטה, מלמעלה השכינה את להוריד והתחיל אברהם שבא עי"ז –
בתחילה". עיקרי שהי' למקום לגנוני, לגני ש"באתי

האחרון" הים "עד הוא "משה" של ענינו "עד53והרי –meid,(מספרי רש"י שמביא (כפי האחרון"
עד  ודור, דור שבכל הנשיא ע"י קוק"), רבינו'ס ("משה משה ראיית ישנה האחרון היום שעד והיינו,

גו'" לפניך תת החילותי ד"ראה הענין שיהי' האחרון" ב"יום גם שפועלת ההילולא, .54לבעל

ועד  גמור, בבטחון למלחמה שיוצא – בפועל לעבודה בנוגע מישראל אחד כל אצל נמשך זה וענין
העולם  מכל לעשות בעולם, שליחותו וימלא שינצח אצלו ברור שדבר כיון נצחון, של שיר לשיר שיכול

ית'. לו דירה

.Ë:המאמר בסיום שבאה – הבהרה שדורשת  נוספת נקודה כאן יש אך

הדבר את ולעשות ולהזדרז למהר מה לו שאין – תנועה יהודי אצל להיות יכול meidיכולה אולי !
שמונים  שנה, שבעים עד – ימים הרבה עוד לו יש וכך יום, עוד יש ומחרתיים יום, יש מחר גם להמתין;

שנה" ועשרים מאה ימיו "והיו את 55שנה, לתקן היום להתייגע עליו למה וא"כ, לו, יעניק שהקב"ה –
יעסוק  אזי עליו, המוטל כל יסיים כאשר ורק ענינים, בשאר מנוחה מתוך יעסוק בינתיים כולו; העולם

ית'. לו דירה מהעולם לעשות בתפקידו

וגם  סוטה מסכת בסוף הגמרא (כדברי הזריזות ענין הוא משיח לביאת התנאים שאחד – ולפלא
זרה  עבודה ישרים 56במסכת (במסילת במפרשים הדבר ומבואר לאחרי 57), אבל אופנים, בכמה ובכ"מ)

לעשות שיכול שדבר הענין, פשטות גם ב"זריזות" נכלל ההסברות, שיכול meidכל ודבר למחר, ידחה לא ,
ח"ו eiykrלעשותו תבטל קלה לשעה  שדחי' לחשוש אין דין, ע"פ ולכאורה, לשעה, אפילו ידחה לא ,

יעניק  שהקב"ה מיהודי) שנדרשות המדות אחת (שהיא הבטחון מדת ליהודי שיש ובפרט כולו, הענין את
דבר  ולהביא מיד לנסוע מיד, לפעול אותו ורודפים ממהרים מדוע וא"כ, טובות, ושנים ימים אורך לו

כולו?! העולם ובכל ובמדינתו ובעירו בסביבתו הש ±ה' את עצמו על לקבל מסכים אבל הוא ליחות,
ו"יש  ומחרתיים, מחר זמן, לו זמן"!58יש  לאחר מחר

.È בתניא המובא (כהכלל נצחית" היא ש"התורה באופן הוא בתורה ענין שכל איך רואים ),59וכאן
פשוטו" מידי יוצא מקרא ש"אין באופן ,60וגם

שנים  אלפי לפני שאירע מאורע שזהו כפשוטו, היא בזה הכוונה הרי בתורה, סיפור כשישנו וממילא,
נצחית, היא התורה שהרי נצחי, ענין זה הרי זה, עם וביחד פלוני, ובזמן פלוני במקום פלוני איש עם

בזהר  לעניני61וכדאיתא בנוגע רק לא הוא הוראה לשון ד"תורה" גם zekldשהענין אלא שבתורה,
כמה mixetiqlבנוגע מצינו ולכן וכו'], וכו' ענשו אזי סיפורים, ספר היא שהתורה שהאומר [ועד שבתורה

שלמדים שבתורה.mixetiqnהלכות הלכות כשאר ציווי, של בלשון נאמרו שלא אע"פ שבתורה,

זה  במאמר גם רואים כו'".62ועד"ז במדרש וכדאיתא וזמנו, עתו היודע  הוא "מי שמסיים: –

דעם") אויף געכאּפט זיך האבן ("אלע  זה על כולם חשבו ומסתמא – פלא דבר זה :63והרי ַַָ

ללמדו ניתן המאמר המשך – שבט. יו"ד לפני אחד יום לאור יצא זה סיום b"iaמאמר אבל שבט,
לדחות  אין ולכן וזמנו", עתו היודע הוא "מי המדרש בדברי – הוא שבט ביו"ד ללמדו שניתן המאמר

שבט!... ביו"ד הלימוד סיום להיות הוצרך זה בענין זמן. לאחר
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בעולם,– לעשי' בנוגע אעפ"כ, אבל מעלה, למעלה הצדיק עולה שלו ההסתלקות שביום אמת הן
בעלמא  חיותו בחיים שנעשה כפי אופן באותו ייעשה זה שענין שייך לא הרי בפועל, מצוות קיום כמו

בחיים" "הוא שאז בחיים", ד"זרעו בענין צורך יש זה בשביל בארוכה 64דין; פעם וכמדובר הפירוש 65,
ש"יעקב  כך, ה"אב", אצל לעבעדיק") מאכט ("דאס החיים ענין פועל זה הרי בחיים", "זרעו שכאשר ַָבזה,

מת" לא ב"זרעו".64אבינו צורך יש זה בשביל אבל ;

פלוני; ובזמן פלוני במקום כללי, איש כי אם מסויים, איש עם קשור שהי' ענין אודות מדובר ובכן:
ענין  לדחות שאין – ואחד אחד לכל הוראה שזוהי נצחית", היא ש"התורה הענין גם ישנו זה, עם וביחד

וזמנו"! עתו היודע הוא "מי שכן, כפשוטו, מחר או זמן לאחר מחר למחר,

שלאחרי', בשעה אבל, טובות, ושנים ימים לאריכות בנוגע – בפועל שיקויים – הבטחון ישנו בודאי
עבודה לו בענין`zxgתהי' – בגוף נשמה בתור – הקב"ה של שליחותו את למלא יצטרך ואז ,xg`.

תורה לומד שכאשר והיינו, תשלומין, של ענין שייך לא תורה לתלמוד שבנוגע שמצינו dryaוע"ד
efשהחסיר מה להשלים יכול אינו ,f"ptl עצמה זו שעה מצד תורה ללמוד חייב שהרי ,66.

בהם" אחד ולא יוצרו ש"ימים כיון בנדו"ד: דבר 67ועד"ז ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה ו"כל ,
לבטלה" אינו 68אחד ואם שליחותו, במילוי הצורך לפי הם ליהודי שנותנים הימים שמספר מובן, הרי ,

בקיום  יחסר זה שבגלל יתכן למחרת, זאת להשלים ירצה אם גם הרי שליחותו, למילוי מסויים יום מנצל
המחר. יום של השליחות

של  שהשליחות יתכן מחר; שליחותו תהי' מה יודע אינו שהרי – וזמנו" עתו היודע הוא "מי וזהו
להמשיך  יכול שהוא ונמצא, שלפניו. היום של השליחות עם ביחד להעשות תוכל שלא באופן תהי' מחר
כל  שיחסר יתכן מסויימת, שעה או מסויים יום ניצל שלא בגלל ואעפ"כ, שנה, ועשרים מאה עד לחיות

הענין.

תחמיצנה" אל לידך הבאה ש"מצוה – בפועל בהלכה גם מתבטא זה שענין שאע"פ 69ועד והיינו, ,
תיכף  לקיימה יש אלא תחמיצנה", "אל בתורה: ציווי ישנו מ"מ, זמן, לאחר גם לקיימה יוכל שלכאורה

לידו. כשבאה ומיד

.‡È עבודת לכללות ופנימית כללית הוראה מהוה היא שגם המאמר, מסיום שני', עיקרית נקודה וזוהי
באגה"ק  (כהלשון ועד סלה נצח באורחותיו לההולכים ובפרט ישראל, מבני ואחת אחד שבשעה 70כל – (

לדחותו. אין מסויים, ענין לידו שמגיע

האדם: עבודת כל את כוללים ביחד, אלו הוראות וב'

ית' לו לעשות השליחות את למלא יצליח שבודאי וודאות בטחון מתוך העבודה לכללות לגשת יש
(כסיום  גדולה הכי וזריזות במרץ עבודתו את מיד ולהתחיל במלחמה), גדול נצחון (מתוך בתחתונים דירה

המאמר).

רמה" ביד יוצאים ישראל "ובני הראשון: מהגלות ליציאה בנוגע בפרשתנו מ"ש שיקויים ,71ועד
נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך בעקבתא 72ו"כימי ובפרט הגלות, זמן במשך ועבודתנו מעשינו ע"י –

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו רמה", "ביד –נצא האחרונים הגלות ברגעי ו"שמחת 73דמשיחא, ,
ראשם" על .74עולם

***
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.·È שזהו מובן, הרי דין, בעלמא חייתו בחיים דוקא העבודה מעלת אודות לעיל להמדובר בהמשך
בנוגע הכוונה שאין – מת" לא אבינו "יעקב רז"ל במאמר הדיוק ,dnyplגם

לא – הוא הנשמה נצחיות שענין בשעה בה דוקא, ליעקב בנוגע שבדבר החידוש ומהו קמ"ל, דמאי
. בכדי "וכי הקושיא שייכת לא מלכתחילה הרי לנשמה, בנוגע וגם, יעקב. אצל כו'"רק חנטייא חנטו .64,

כלל  לנשמה שייך זה –שאין

. בכדי "וכי הקס"ד להיות יכולה שבו יעקב של החלק אודות שמדובר כו'"ועכצ"ל, חנטייא חנטו .
בחיים". הוא "אף אזי בחיים", ש"זרעו עי"ז שכן, מת", "לא זה חלק שגם –

הגוף. עניני ובכל בגוף, נשמה ע"י דוקא נעשית השליחות שמילוי – ההדגשה וזוהי

הבעש"ט  הפסוק 75וכתורת את 76על לפעול יש הגוף ועניני הגוף עם שדוקא – עמו" תעזוב "עזוב
עם  העבודה ע"י אלא ותעניות, סיגופים ע"י לא למטה; כאן הנשמה את הקב"ה שלח שבשבילו הענין

ועניניו. הגוף

לעיל  בתחילתה 77וכמדובר מיד הנה התשובה, אגרת את לאור הוציא הזקן רבינו שכאשר שולל 78,
. גופו לבריאות כלל לו מזיק הצומות ריבוי שאין ובריא חזק באדם זה ש"כל התעניות, ריבוי ענין .את

. הראשונים בדורות אפילו משא"כ כי נפשייהו", לצעורי דמצו הבריאים אלא בכה"ג מתענין היו לא .
תעניות  (משא"כ תשובה של התעניות את להחליף אפשר שבהם ענינים כמה מוצאים אלה", "בדורותינו

ופשוט). כמובן וכיו"ב, הצומות ד' כמו

הענין  שנתגלה לאחרי ובפרט מהבעש"ט, החל – העבודה עיקר נעשית שבו האופן מודגש ובזה
ההילולא  בעל דורנו נשיא עד מקומם, ממלאי נשיאינו ורבותינו הזקן, רבינו ע"י חוצה המעיינות דהפצת
בארוכה  כמבואר התענית, ענין את מחליפים ידה (שעל הצדקה נתינת בענין וכמו הגוף, עניני עם דוקא –

התשובה  לו78באגרת שיהי ' צריך זה שבשביל ,(okidn עניני וכל בריא, גוף לו שיהי' וצריך צדקה, לתת
בשלימות. הגוף

ההילולא, בעל עיני למראה הי' זה [שגם יום" ב"היום שבט ליו"ד ששייכת ה"תורה" תוכן גם וזהו
דאוונען") צוליב ("עסען התפלה בשביל האכילה אודות ביומו], יום כל תורת ,79שאישר ַ

זאת לעשות שיש בזה, חיבור dgnyaוכהסיום להיות שצריך דכיון בליתֿברירה, רק לא והיינו, ,
לרמ"א  עד או"ח הטור מפרשי [ובלשון בגשמיות רוחניות בגוף, "המפליא 80הנשמה של הכח שזהו –

י  אלא לאכול, ומוכרח ("נעבעך"), ברירה לו אין בגוף], ונשמה בגשמיות רוחניות שמקשר ש לעשות"
זאת ,dgnyaלעשות

התפלה. עם קשורה והאכילה האכילה, עם קשורה שהתפלה כך,

דעות  בהלכות החזקה" "יד בספרו הרמב"ם שפוסק כפי – בפועל להלכה עד בא זה ענין :81וגם
הוא"; השם מדרכי ושלם בריא הגוף  "היות

עה"פ  הבעש"ט בתורת – ואחד אחד ולכל והסברה, והשגה בהבנה הענין נמשך תראה 76ואח"כ "כי
ובשמחה. התפלה, בשביל האכילה בענין שבט דיו"ד להתורה ועד עמו", תעזוב עזוב גו' חמור

.‚È נגלה ע"פ קושיא יש זה בענין :82אמנם,
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יום"75) ב"היום (נעתק וש"נ סכ"א. בהוספות כש"ט ראה
שבט). כח

ה.76) כג, משפטים
חנ"ד 77) מנחם (תורת ואילך ס"ט דחה"ס ב' יום שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 113 ע'
פ"ג.78)

(תורת 79) ואילך סכ"ד תשי"ט שבט יו"ד שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 36 ע' חכ"ה מנחם

ס"א.80) ס"ו
רפ"ד.81)
י"א 82) בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם ראה – לקמן בהבא

וש"נ. ואילך). 58 ע' ח"ל מנחם (תורת ואילך סי"ב תשכ"א שבט
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שבזה  הדינים פרטי (ככל שינוי" שמי' לא לברייתו החוזר ש"שינוי (ס"ד) לעיל האמור על מיוסד
קמא  בבא תשוב"39במסכת עפר ואל אתה ד"עפר הענין מודגש שבו הילולא, יום ישנו כאשר הנה – (83,

למציאות זה ענין שייך מה השאלה: ?sebdנשאלת

בנוגע ממש"dnyplבשלמא ממעל אלקה "חלק היא הרי שירדה 84– השינוי שנעשה לאחרי וגם ,
כמ"ש  – לברייתו" ש"חוזר שינוי זה הרי בגוף, ונתלבשה נתנה",85למטה אשר האלקים אל תשוב "והרוח

בלקו"ת  בארוכה (כמבואר טובות ושנים ימים לאריכות בגוף נשמה אצל התשובה עבודת ע"י גם כולל
האזינו  );86פ'

בנוגע וכמ"ש seblאבל דומם, אתה", "עפר – עצמו מצד הגוף להיפך: הוא הדין לכאורה הרי –67

נאמר  [ועליו עיניך" ראו בראשית"87"גלמי למעשה "אחור צרתני", (וקדם) הגוף,88"אחור על דקאי ,
הנשמה כמארז"ל dncwשהרי בראשית, השינוי 89למעשה ואילו צדיקים"], של בנשמותיהן נמלך "במי

תשוב"?! עפר "אל כאשר ההילולא, ביום – לברייתו החוזר שינוי זה הרי חי, גוף שנעשה

צרכי  כל – ועניניו הגוף עם דוקא להיות צריכה האדם שעבודת הבעש"ט תורת עם הדבר יתאים ואיך
אתם" וזהבם "כספם כפשוטו, וזהב כסף מהגלות שמוציאים (ובאופן תשאר 90הגוף ש"לא לאופן ועד ,

),91פרסה"

המאמר – בהמשך בארוכה גם למשכן"92וכמבואר "קרשים בענין "שקר",93, אותיות ש"קרש" ,
למשכן" "קרשים עושים העולם של מה"שקר" שדוקא –והיינו,

דבר זה הרי מעשה שבשעת באופן להיות הדבר צריך הבעש"ט, תורת הזקן igvpוע"פ רבינו וכדברי ,
שבשעת 94בתניא  צדקה" המחלקת ה"יד גם נכללת שבזה – ועד" לעולם נצחי הוא למעלה זה "יחוד :

"מרכבה" נעשית בזה 95מעשה שהכוונה מת", לא אבינו "יעקב מארז"ל בפירוש לעיל וכאמור וכו'. וכו' ,
על חנטיא".sebdהיא ש"חנטו

חז"ל  אמרו בכללותו, ולמשכן המשכן לקרשי בנוגע .96בשלמא שונאיהם ש"משה שלטו לא .
לעתיד  ויתגלה קיים, ונשאר נגנז, רק אלא ח"ו, נחרב לא שהמשכן והיינו, בקיומם, ונשארו במעשיהם",
– כו' הגוף את גם וליקח לעבוד שצריך לו ואומרים מישראל, אחד כל אודות כשמדובר אבל לבוא;
שהגוף  (בשעה שבינתיים השינוי גם הרי תשוב", עפר ואל אתה ש"עפר דכיון להיפך, לכאורה זה הרי

אמיתי. שינוי אינו קיים)

הענין  בין שהי' מה כל ואילו חדשה; בריאה תהי' אז הרי – המתים בתחיית הגוף יקום שלאח"ז ואף
אמיתי. שאינו שינוי לכאורה זה הרי תשוב", עפר ד"אל להענין אתה" ד"עפר

.„È:במדרש פלא דבר מתורץ עפ"ז אך

במדרש  ב"ק 97איתא במסכת בתוס' גם והובא –98. ש"שדרו במודים" כרע "דלא למאן נעשה בנוגע .
ואל 99נחש" אתה "עפר שמ"ש – הדבר) וחשוב נוגע כמה עד מובן (ומזה לבוא" לעתיד חי "אינו שאז ,

וגם  בקיומה. שנשארת "לוז", בשם שנקראת אדם של שבשדרה הקטנה העצם על חל אינו תשוב", עפר
שבת  במסכת בגמרא שמצינו –100מה המתים" תחיית קודם אחת "שעה לעפרם שבים צדיקים שאפילו

בקיומה. שנשארת לוז" ל"עצם שייך זה אין
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יט.83) ג, בראשית
רפ"ב.84) תניא
ז.85) יב, קהלת
ואילך.86) ג עא,
ה.87) קלט, תהלים
וש"נ.88) א. סא, ברכות
ג.89) פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, ב"ר
ט.90) ס, ישעי'
כו.91) יו"ד, בא

ואילך).92) 119 ע' תש"י (סה"מ ואילך פ"ו
כ.93) לו, ויקהל טו. כו, תרומה
ספכ"ה.94)
פכ"ג.95) שם
סע"א.96) ט, סוטה
א.97) פי"ח, ויק"ר ג. פכ"ח, ב"ר
והוא).98) (ד"ה ב טז,
סע"א.99) שם,

סע"ב.100) קנב,
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כזאת? היתה למה ולכאורה:

מפרי נהנה לא לוז שהעצם לפי שזהו בזה, ההסברה שישנה אמת הדעת הן קשור 101עץ  זה הרי (ולכן
וכו') מוצאיֿשבת של הסעודה הגוף 102עם שכל שלמרות בכך הצורך מהו ביאור: צריך גופא הא אבל –

שאפילו  כ"כ וקשה חזק הוא זה ועצם נהנה, שאינו קטן עצם לכלֿהפחות להשאר מוכרח כו', נהנה
בקיומו?! נשאר אלא ולפררו, לשברו יכול אינו פטיש

תלוי שבזה – הוא הענין sebdאך meiw לזמן אתה" ד"עפר הזמן בין שחל שהשינוי והיינו, עניניו, וכל
מצוות, וקיים תורה למד שאז תשוב", עפר ח"ו;`epiד"אל לברייתו" החוזר "שינוי

עצם רק שזהו אע"פ הנה בשלימותו, קיים נשאר מהגוף חלק נעשה ohwכאשר זה קטן עצם גם הרי ,
שינוי  הוא הגוף מציאות של השינוי שכל וקובע מורה זה הרי בקיומו, שנשאר וכיון אתה", מה"עפר

miiw בכל קביעות של ענין נפעל ידו ועל בקיומו, לוז" ה"עצם נשאר תשוב", עפר ש"אל לאחרי גם כי, ,
קיים. נשאר הגוף שכל כולו, הגוף

ש  הטעם יהי'xwirוזהו sebaהשכר dnypl הרמב"ן (כדעת הרמב"ם 103דוקא עם שלו ,104בפלוגתא
בלקו"ת  דין.105כמובא בעלמא חייתו בחיים המצוות מעשה הי' ידו שעל זה בגוף – (

.ÂË אם) תשוב" עפר ד"אל הענין עם לכאורה שקשור שאע"פ ההילולא, ליום בנוגע גם מובן ומזה
את שממשיך לוז" ד"עצם הענין ישנו אז גם הרי המתים), תחיית קודם אחת שעה או בכל zeriawdמיד,

עניניו. ובכל הגוף

הגוף  עם עמו", תעזוב ד"עזוב באופן היא שעבודתם – בחיים" ל"זרעו בנוגע גם פועל זה הרי ולכן,
עניניו. וכל

וזהבם  "כספם הענינים, כל את עמהם לוקחים אזי – והשלימה האמיתית הגאולה בבוא וממילא,
השבוע  בפרשת (שנזכרה הים" "ביזת גם כולל פרסה", תשאר "לא מ"ביזת 106אתם", גדולה שהיתה (

רז"ל 107מצרים" (כדרשת לבוא לעתיד שתהי' ה"ביזה" גם ולאח"ז הפסוק 108, אודות 109על יוסף" "וילקט
ואפילו  מצרים מביזת אפילו יותר גדולה שתהי' ומובן לעת"ל), רק תתגלה מהן שא' מטמוניות" ה"ג'

הים. מביזת

פשוטו" מידי יוצא – וענין – מקרא "בני 60ו"אין כאשר טפחים, מעשרה למטה בגלוי שיומשך ,
רמה", ביד יוצאים ישראל

צדקנו. משיח ע"י דידן, בעגלא והשלימה האמיתית בגאולה

***

.ÊË לנג שליט"א).צוה אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה כלה אחותי לגני באתי ד"ה מאמר  ואמר ן

***

.ÊÈ ש"עיקר באופן נברא שהעולם שבט, דיו"ד המאמר בהתחלת להמבואר בנוגע (ס"ד) לעיל דובר
"בתחתונים", דוקא היתה שכינה"

זה – (ובענין וכו' מהעולם לברוח צריך וממילא טוב, אינו עצמו מצד שהעולם הטועים כדעת שלא
דתות) כמה לגבי בכלל ישראל דת בין החילוק גם –מודגש
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ג.101) אות ש סימן או"ח רבה אלי'
הנ"ל 102) בשלח פ' מוצש"ק שיחת מנחם ראה (תורת סי"ב

וש"נ. שם).
שט).103) ע' שאוועל (בהוצאת בסופו הגמול בשער
חלק 104) פ' לסנהדרין פיהמ"ש ה"אֿב. פ"ח תשובה הל'

אחל). ועתה (ד"ה

סע"ד.105) סה, ש"ש דרושי ג. טו, צו
הבאה.106) בהערה בהנסמן ראה
ועוד.107) לו. יב, בא ממכילתא כב, טו, בשלח פרש"י
וש"נ.108) א. קיט, פסחים
יד.109) מז, ויגש
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הרמב"ם  (בלשון תקפו" ש"יצרו כיון – החטאים ענין מצד שינוי נעשה שלאח"ז החל 43אלא – (
רע  האדם לב ד"יצר השינוי נעשה שאז שלאח"ז, החטאים לכל השורש שהי' הראשון, מהחטא

,52מנעוריו"

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח ש"את  ההבטחה ישנה שהרי לברייתו", החוזר "שינוי זהו .110אבל

נאמר  לבוא שלעתיד מזה וק"ו כבש":111ובמכ"ש עם זאב "וגר

מלכים  בהל' כותב שהרמב"ם שאע"פ – כיוצא 112ובהקדים ש"כל כבש", עם זאב "וגר למ"ש בנוגע
הם המשיח בענין הדברים בזהר milynבאלו מבואר הרי החסידות 113", תורת הכרעת היא וכן –114–

גם יהי' זה זה lretaשענין ענין יהי' לזה נוסף אבל להנמשל, בהנוגע הרמב"ם צודק שבודאי והיינו, ,
במשל. שהוא כפי כפשוטו, גם

תשובה  בהל' השכר לתכלית בנוגע לשיטתו בהתאם הם הנ"ל הרמב"ם דברי  – ,104ובכללות

החיתום"– אחר הולך "הכל (אשר מלכים הלכות בסיום שנתבארו שהענינים גם ס"א)115ומה כנ"ל ,
זה, את זה שמשלימים באופן תשובה, בהלכות  גם נתבארו השלימה, והגאולה משיח ביאת לאופן בנוגע

אחר" במקום ועשירים במקומם עניים תורה "דברי –116שהרי

. הבא העולם חיי היא לצדיקים הצפונה בלבד ש"הטובה הצדיקים נפשות אלא וגוי' גוף בו (ש)אין .
מאחר  כי, – עובר) מצב רק והוא השכר, שלימות אינו בגופים לנשמות שיהי' השכר (ואילו גוף" בלא
יתכן  לא כפשוטו הזאב לגוף בנוגע שגם מובן, הרי הגוף, עם קשורה אינה דלעת"ל השלימות שתכלית

ישחיתו" ולא ירעו ד"לא הענין להנמשל;117שיהי' היא שהכוונה ועכצ"ל, כפשוטו), כבש" עם זאב ("וגר
מפרש  שהרמב"ם כפי או למעלה, הזאב ומקור לשרש בנוגע – הזאב ואצל לנשמה, בנוגע – האדם אצל

העולם. לאומות בנוגע – בפשטות

כהרמב"ן  בנגלה גם פוסקים ענינים (ובכמה הרמב"ן כמו הרמב"ם, על שחולקים פוסקים גם יש אבל
הביתֿיוסף  של הכלל וכידוע הרמב"ם, לדעת בניגוד דילי', ההוראה 118וסייעתא עמודי "שלשת שישנם ,

שהרמב"ן . וכיון וכו'"), כמותם הלכה נפסוק אחת לדעה מסכימים מהם ששנים במקום על 103. חולק
כבש" עם זאב "וגר בפירוש שגם מובן, הרי בגופים, לנשמות היא השכר שלימות שתכלית וס"ל הרמב"ם

"לשיטתי'". של ענין שזהו כיון כו', הזאב של לגופו בנוגע כפשוטו יהי' זה שענין ס"ל

ל  וכל ובנוגע גופו מבנה שישאר אע"פ הנה לבעליֿחיים, בנוגע ומה וק"ו: כ"ש זה הרי – עניננו
הכתוב  וכהמשך כבש", עם זאב "וגר ואדרבה, ישחיתו", ולא ירעו "לא מ"מ, הזאב, של :119עניניו

האדם. גוף לעניני בנוגע הוא שכן עאכו"כ – אחד ובלב בשלימות שילכו היינו, "יחדיו",

שהי' הראשון, החטא ע"י שנעשה ענין זה הרי – מנעוריו" רע האדם לב ש"יצר אע"פ הנה ולכן,
הרמב"ן  פסק וע"פ הארץ", מן אעביר הטומאה רוח ש"את וכיון לאחריו; הבאים לחטאים השורש

בחסידות  אעביר 105(שנתקבל הטומאה ד"רוח הפירוש בגוף, לנשמה הוא השכר שלימות שתכלית וקבלה)
החוזר  "שינוי הוא מנעוריו" רע האדם לב "יצר שנעשה השינוי הרי – לגוף בנוגע גם הוא הארץ" מן
עיקר  שזהו היתה", בתחתונים שכינה ש"עיקר מקודם, שהי' כפי להיות שיחזור והיינו, לברייתו",

השכר. ושלימות

.ÁÈ:הגלות בימי גם אלא ולעת"ל, סיני  הר במעמד רק לא זה הרי – נצחית" היא ש"התורה וכיון

יוצא יהודי כמארז"ל eiykrכאשר הבהמית, נפשו עם האלקית נפשו של שופטן",120למלחמה וזה "זה
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ב.110) יג, זכרי'
ו.111) יא, ישעי'
ה"א.112) פי"ב
וש"נ.113) ואילך. 303 ס"ע חנ"ג מנחם תורת גם ראה
וש"נ.114) .6 הערה קפח ע' ניסן סה"מ מנחם תורת ראה
א.115) יב, ברכות

סה"ה.116) פ"ג ר"ה ירושלמי וראה טו. מדות דל"ב ברייתא
סע"א. יד, כריתות – אלא תוד"ה

כה.117) סה, ט. יא, ישעי'
לטור.118) לפירושו בהקדמתו
יז.119) יא, שם
(120.47 שבהערה תניא וראה ב. סא, ברכות



h"kyz'dלח ,hay c"ei ,glya 't 'c mei zgiy

הכתוב  ובלשון שמסביבו, הגויים אומרים מה להתפעל מבלי בעולם, חלקו את לברר כשצריך :121ועד"ז
שפועלים  באופן הנצחון ישנו אזי – אלקינו" ה' בשם נלך ואנחנו אלקיו בשם איש ילכו העמים כל "כי

בתחתונים". שכינה "עיקר להיות

אתהפכא, של באופן אם – וכו' הטומאה" "רוח של הענין את בעולם בחלקו מבטל שיהודי והיינו,
שזוה  אתכפיא, של באופן עכ"פ ימשוך"או אדם כל ש"אחרי' הבינונים עבודת ענין 122י שזהו והיינו, ,

קדושה. של ענין זה יהי' מעשה שבשעת עניניו, לכל בנוגע לפעול שביכלתו אחד, לכל ששייך

רז"ל  חייבו בתניא 123ולכן הזקן רבינו שמביא כפי במצוה",124– עוסק כל מפני ולעמוד "לקום –
מימיך" ו"שואב עציך" מ"חוטב הוא אם אפילו אלא מ"ראשיכם", הוא אם דוקא "יד 125ולאו כי, ,

למעלה  הצדקה לענין "מרכבה" היא מעשה בשעת צדקה", .95המחלקת

.ËÈ:העבודה דרך את גם יודעים גופא המדרש ומדברי

"עולם  שנעשה ועד חומרית, ונעשית העולם גשמיות נשתנתה ידם שעל החטאים שבעת לאחרי
בתניא  (כמבואר בו" גוברים ש"הרשעים במדרש 30הקליפות", ממשיך – והתחיל 16) אברהם" ש"בא ,

למטה. מלמעלה השכינה את ולהמשיך החטא, ע"י בעולם שנעשה וההסתר ההעלם את לבטל

לפועל: בנוגע ה"בכן" ישנו – בתורה ודרוש רמז בפשט שבזה הביאורים כל ולאחרי

הגמרא  כדברי – הוא אברהם של שחרית".126ענינו תיקן ו"אברהם תקנום", אבות "תפלות ,

להתחיל  צריך יהודי שכאשר – נצחית" היא ש"התורה כאמור – ויום יום כל בעבודת מזה וההוראה
מנעוריו" רע האדם לב ש"יצר כך החטאים, שבעת לאחרי שהוא כפי בעולם בהיותו בעולם, עבודתו

א  של ענינו להיות צריך לראש שלכל בזה הסדר הנה – וכו' וכו' בעולם" גוברים ברהם ו"הרשעים
למטתו" סמוכה תפלתו "שתהא להתפלל, לעמוד – למטה) מלמעלה השכינה את להמשיך .127(שהתחיל

התפלה  קודם האדם צרכי בכל לעסוק אסור באופן 128ולכן הוא בצרכיו העסק כאשר שגם והיינו, ,
באמונה" ומתנו הרמב"ם 129ש"משאו כדברי מזה, ויתירה ,25. ניכר .ש"החכם ובמשקהו במאכלו ..

אסור  – התפלה קודם אבל התפלה. לאחרי רק להיות יכול זה כל מספיק; זה אין – ומתנו" ובמשאו
ארץ" דרך מנהג בהן ד"הנהג הענין להיות יכול שלא ועאכו"כ צריך 130לאכול, לראש שלכל הוא הסדר ;

המדרש" ל"בית ואח"כ הכנסת", ל"בית ארץ".131לילך דרך מנהג בהן "הנהג – כן ולאחרי ,

ביטול  גם כבר מתחיל אזי – אברהם של ענינו התפלה, ע"י – ועון החטא ביטול מתחיל וכאשר
בכלל. העולם בעניני וחלישות ביטול וגם גו'", האדם לב ד"יצר הענין

אברהם. של ענינו הוא כולם כללות הנה – תפלות) ג' (שתיקנו אבות ג' שיש אע"פ ולכן,

בתניא  המבואר גם לנו 132וזהו "ירושה שהיא מישראל, אחד בכל שישנה מסותרת" ל"אהבה בנוגע
הגמרא  כדברי – אבינו אברהם שנאמר 133מאבותינו", האהבה, הו"ע אברהם של ברהם "א 134שענינו

כמ"ש  לבניו, אברהם הוריש זה וענין גם 135אוהבי", בה ש"נכלל – אחריו" ביתו ואת בניו את "יצוה
יצחק" את הוליד "אברהם יצחק, של ענינו גם נכלל אברהם של שבענינו והיינו, ועאכו"כ 136דחילו", ,

השביעי". ש"הוא למשה עד אחריו, הבאים וכל יעקב
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ה.121) ד, מיכה
רפי"ד.122) תניא
והערות 123) הגהות "מ"מ, וראה מ"ג. פ"ג ביכורים ראה

וש"נ. דש). (ע' הבאה שבהערה לתניא קצרות"
פמ"ו.124)
נצבים.125) ר"פ
ב.126) כו, ברכות
ובפרש"י.127) ב ה, שם ראה
א.128) יד, שם

סע"א.129) לא, שבת וראה א. פו, יומא
ב.130) לה, ברכות
בסופה.131) שם
רפי"ח.132)
א.133) לא, סוטה
ח.134) מא, ישעי'
יט.135) יח, וירא
ובפרש"י.ר"פ136) תולדות



לט h"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'c mei zgiy

בעבודת היא העבודה שתחילת הוא, הסדר מ"בית `mdxaולכן ההליכה באה ולאח"ז התפלה, ענין –
של ענינו שזהו – המדרש" לבית שמו"dynהכנסת על התורה ש"נקראת כמ"ש 137, משה 138, תורת "זכרו

מנהג  בהן ד"הנהג הענין לאח"ז להיות יכול שלכן – לארץ הראשון מרקיע השכינה נמשכת ועי"ז עבדי";
ארץ". דרך

.Î ההילולא בעל של הפתגם עם גם קשור זה שבט 139ענין י"א של יום" ד"היום בשיעור שנקבע –
כשניעור  (תיכף אני" ב"מודה מתחיל יהודי של היום שסדר – שבט] י"א בליל עתה עומדים [והרי

הן" עסקניות "ידים (שהרי טמאות בידים אפילו ידים, נטילת קודם שאמירתו כל 140משינתו), כי, ,(
יהודי  של אני" ה"מודה את מטמאות אינן שבעולם .141הטומאות

בזה: והענין

מרי'" קמי' ד"כעבדא הביטול – היא התפלה ענין ישנו 142נקודת – נקודה של באופן – זה וענין .
בפני  מציאות מלהיות שמתבטל – הוא ד"מודה" הענין אמיתית כי, לפניך", אני "מודה באמירת כבר

אינה  מציאותו וכל האדון.עצמו, רצון אלא

יש  ולכן שלו, ארץ" "דרך עניני ובכל ובשתייתו, באכילתו אח"כ נמשך להיות צריך זה שענין אלא
הפרטים  בכל התפלה בענין ולאח"ז השחר, ברכות של הפרטים בכל יומשך אני" ד"מודה שמהענין צורך

ותפילין. הטלית בענין ובפרט וכו', וכו' ידים בנטילת צורך כבר יש זה ובשביל שבזה;

.‡Î:המדרש מדברי הכללית ההוראה וזוהי

לידע, צריך העולם, עם לעבוד יוצאים שכאשר – היתה" בתחתונים שכינה ש"עיקר המאמר, התחלת
שתקפו"), הוא ש"יצרו רק שזהו לעיל (וכאמור כו' אותו שיבררו רוצה עצמו שהעולם

ההמשכה  גם נכללת ובזה הז'", "מרקיע השכינה את להמשיך והתחיל אברהם" ש"בא – בזה והסדר
התפלה, בענין היא העבודה שהתחלת והיינו, דחילו", גם בה "נכלל המסותרת שאהבה כשם למטה, עד

וכו'. המדרש" לבית הכנסת "מבית אח"כ נמשך ועי"ז

עלי'" לעד ד"ישכנו הענין נעשה דקוב"ה"143ועי"ז "יקרא למטה ממשיכים) (היינו שמשכינים –
שלו  המצוות וקיום שלו התורה לימוד שע"י כיון "בתחתונים", בעיקר שתהי' בשוה, עלמין" ש"בכולהו

הגשמיים, הענינים בכל ית' לו דירה יהודי עושה

דיבר" הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד ש"ונגלה לאופן יביטו 144ועד שכאשר בזה, כמבואר ,
שלו  ההתהוות את ופעל –ש"דיבר" הוי'" "פי – ה' מאמר את בגלוי בו יראו שבבריאה, ענין כל על

ליש. מאין

בשמחה. אלו ענינים כל לעשות שיש – (סוסי"ב) לעיל וכאמור

***

.·Î אבר של בענינו היום עבודת להתחלת בנוגע (סי"ט) לעיל להמדובר קשור בהמשך זה הרי – הם
בעולם: העבודה כללות עם גם

ביחזקאל  נאמר לאברהם במסכת 145בנוגע הגמרא וכדברי הארץ". את (זרעו) ויירש אברהם הי' "אחד
בתרא  התהלך 146בבא "קום הקב"ה לו שאמר עי"ז אבינו, מאברהם החל – היא" מוחזקת ישראל "ארץ :
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פ"ל,137) שמו"ר א. טו, בשלח מכילתא א. פט, שבת ראה
וש"נ. ד.
כב.138) ג, מלאכי
(139.7 ע' תש"ג סה"ש
סע"א.140) יד, שבת
(141.83 הערה 268 ע' חמ"ה מנחם תורת גם ראה

רע"א.142) יו"ד, שם
כט.143) לז, תהלים
ה.144) מ, ישעי'
כד.145) לג,
א.146) קיט,



h"kyz'dמ ,hay c"ei ,glya 't 'c mei zgiy

ולרחבה" לארכה למדים 147בארץ שמזה והיינו,148, הילוכו". מקום קנה ולרחבה לארכה בה ש"הלך
– אחריו ולביתו לבניו אח"כ שיומשך כדי היתה בארץ אברהם") הי' ("אחד אברהם שעשה שה"חזקה"

הארץ". את זרעו ש"יירש

כמ"פ  (כמדובר לפועל להלכה בנוגע גם נמשך זה הגאונים 149וענין בדברי שמצינו כפי – בנוגע 150)
בבעלות  צורך יש זה שבשביל בשעה בה פרוזבול, לערוך אחד כל יכול כיצד [דלכאורה, פרוזבול לתקנת

קרקע  ישראל.151על בארץ אמה על אמה לכלֿהפחות לו יש מישראל אחד שכל ,[

שזוהי  – בכלל בעוה"ז בחלקו עניניו לכל גם קשור ישראל, בארץ מישראל אחד לכל שיש זה וחלק
אֿל  הוי' בשם שם "ויקרא באברהם מ"ש בעולם בחלקו לפעול יוכל מישראל אחד שכל כח הנתינת

.152עולם"

ובהקדמה:

עכשיו  להיות שצריכה העבודה אופן מובן בגלוי, לבוא לעתיד שתהי' כפי ישראל ארץ של מענינה
רבינו  מ"ש וע"ד לבוא. לעתיד הדבר גילוי את שימשיכו הענינים את ("דורכטאן") ולפעול להכין ָכדי

ועבודתינ 153הזקן  "במעשינו תלויים לבוא דלעתיד הגילויים שע"י שכל היינו, הגלות", משך זמן כל ו
הענינים כל נעשים ועבודתינו לבוא.lretaמעשינו לעתיד תהי' והתגלותם ,

הארצות" בכל שתתפשט ישראל ארץ ש"עתידה עי"ז העולם שלימות תהי' לבוא שלעתיד וכיון
במדרש  לו 154(כדאיתא שיש יהודי, שכל – כזה באופן העבודה להיות צריכה עכשיו שגם מובן, הרי ,(

ישראל". "ארץ בבחי' שיהי' בעולם בחלקו לפעול צריך ישראל, בארץ אמה על אמה

הסיפור  מּפאריטש 155וכידוע הלל לר' ישראל: לארץ לעלות שרצה החסידים לא' הצ"צ מענה ַאודות
עשה – ישראל?! ארץ חסרה ולך ישראל, ארץ חסרה לא –o`k!ישראל ארץ

כאן  לעשות  לזה התחליף מהו – ישראל בארץ ולחיות לנסוע רוצה יהודי כאשר מובן: אינו ולכאורה
ישראל?! ארץ

ישראל", "ארץ בבחי' שיהי' שהוא, מקום באיזה בעולם, בחלקו פועל יהודי שכאשר – הוא הענין אך
שנה" אחרית ועד השנה מראשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר העלי'156"ארץ כבר אצלו נעשית אזי ,

ברוחניות. ישראל" ל"ארץ

העולם" נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד ש"כל "ארץ 33וכיון בעולם בחלקו שעושה עי"ז הנה ,
ישראל  ארץ של להתפשטות הכנה גם זה הרי  בעולם, בחלקו מתפשטת ישראל שארץ היינו, ישראל",
צדקנו. משיח ע"י האמיתית בגאולה הארצות", בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה – כולו העולם בכל

.‚Î:תפילין במצות – בזה וההתחלה

התורה  מבטיחה – מצוות ומקיים תורה לומד יהודי מצוותי 157כאשר ואת תלכו בחוקותי "אם :
בארץ" שלום "ונתתי אזי קוממיות"158תשמרו", אתכם "ואולך בכל 159עד ושולטים מושלים שבנ"י כך, ,

צאנכם" ורעו זרים ש"עמדו ועד במעמד 160הענינים, עומדים שהם אלא אומות, שבעים שישנם והיינו, ,
שכם  לעבדו גו' ברורה  שפה עמים אל אהפוך "אז כי, בשמחה, זאת עושים והם צאנכם", ש"רעו ומצב

.161אחד"
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א.147) ק, שם וראה יז. יג, לך לך
שם.148) ב"ב
וש"נ.149) .390 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
לר"י 150) השטרות ס' סתק"ל. ברוך ב"ר מהר"ם שו"ת

סקמ"וֿקנא. קידושין הגאונים אוצר .43 ע' ברצלוני
שמיטה 151) הל' רמב"ם א. לז, גיטין מ"ו. פ"י שביעית

הי"ט. פ"ט ויובל
לג.152) כא, וירא
רפל"ז.153) תניא

ועוד.154) תקג. רמז ישעי' יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר
תפה.155) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
יב.156) יא, עקב
בחוקותי.157) ר"פ
ו.158) שם,
יג.159) שם,
ה.160) סא, ישעי'
ספי"א.161) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. ג, צפני'
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רז"ל  אמרו עלי' תפילין, מצות – אחת במצוה נכלל זה (המצוות 162וכל כולה התורה כל "הוקשה
לתפילין"163שבתורה  אזלינן)164) דמיני' הש"ק ביום שקראו (בפרשה קרא ד"אמר על 165, לאות לך והי'

שבתורה  המצוות לכל בנוגע זה מפסוק למדים (שלכן בפיך" ה' תורת תהי' למען עיניך בין ולזכרון ידך
בפיך" המותר "מן ).166שצ"ל

נאמר  תפילין מצות על דוקא הנה תפילין 167ולכן, "אלו עליך", נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו
,168שבראש"

ממ"ש– כמובן ארץ", דרך מנהג בהן ל"הנהג בנוגע גם לפעול שצריך ענין שזהו ,169בירושלמי ועד
. תפילין מניח שהי' אחד אצל מעותיו שהפקיד אחד בתלמיד ."מעשה לי' אמר אלא . הפקדתי, לך לא .

ראשך" שעל –לתפילין

ממך" "ויראו – עליהם"167ועי"ז היהודים פחד ש"נפל צאנכם".170, ורעו זרים ש"עמדו ועד ,

.„Î– ממצרים בנ"י שיצאו קודם עוד שהיו הספורות מהמצוות היא תפילין שמצות הטעם וזהו
ובהקדמה:

דם  מצות, שתי להם "נתן ולכן שיגאלו", "כדי במצוות להתעסק בנ"י הוצרכו יצי"מ שקודם מצינו
. מילה ודם שנאמר פסח דמים"171. בשני בדמיך, .172מתבוססת

נאמר  (ולכן עבדים דשילוח הענין על נצטוו מ"ת) (קודם במצרים שבהיותם שמצינו מה מובן וכן
לאהרן) גם זה מדה"173ציווי כנגד "מדה שזהו מארצו"174– גו' ישלחם חזקה ש"ביד שכדי הוצרכו 175, ,

עבדים. שילוח מצות עצמם על לקבל בנ"י

במצרים: בהיותם עוד עלי' שיצטוו דוקא תפילין מצות של השייכות מהי מובן אינו לכאורה אבל

בכור" כל לי "קדש לפרשת תפילין 176בנוגע מצות נאמרה שבסיומה במסכת 177– בגמרא איתא –
.178בכורות  במצרים לארץ, ובכניסתן ובמדבר במצרים, לישראל, בכורות קדשו מקומות "בשלשה קדש : .

בכור". כל לי

להוציא  מפרעה התביעה בגלל – במצרים להיות הוצרך בכור" כל לי ד"קדש הענין בשלמא ובכן:
"בני את מצרים 179ישראל"ixekaממצרים עם תפילין מצות של השייכות מהי ביאור: חסר לכאורה אבל ;

דוקא?

מצרים" ליציאת "זכר היא תפילין שמצות ליציאת 180ואע"פ "זכר שהם מצוות כו"כ יש הרי –
החינוך  כמ"ש וכו', וכו' המועדים והן שבת, הן יציאת 181מצרים", לאחרי ככולם רובם נאמרו ואעפ"כ ,

מצרים.

ויראו  עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי  כל "וראו הוא התפילין שענין האמור ע"פ – הוא הענין אך
ממך",
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וש"נ.162) א. לה, קידושין
וש"נ.163) .391 ע' ריש חנ"ג מנחם תורת גם ראה
פטורות,164) ונשים גרמא שהזמן מ"ע תפילין "מה ושם:

הביאור  אריכות ככל – פטורות" נשים גרמא שהזמן מ"ע כל אף
חכ"ה  אג"ק (ראה להירושלמי הבבלי בין להחילוק בנוגע שבזה

בשוה"ג). קלב ע'
ט.165) יג, בא
רפל"ז.166) תניא וש"נ. אֿב. כח, שבת ראה
יו"ד.167) כח, תבוא
וש"נ.168) א. ו, ברכות
מט,169) שבת – כאלישע בתוד"ה הובא ה"ג. פ"ב ברכות

פכ"ב. פס"ר וראה א.
יז.170) ח, אסתר

ו.171) טז, יחזקאל
פכ"ט.172) פרדר"א וראה ו. יב, בא ופרש"י מכילתא
חל"ט 173) מנחם תורת גם וראה ה"ה. פ"ג ר"ה ירושלמי

וש"נ. .108 ס"ע
ואילך.174) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
שמות.175) ס"פ
ב.176) יג, בא
טז.177) שם, ט. שם,
ב.178) ד,
כב.179) ד, שמות
סי"א.180) סכ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ט. שם, בא פרש"י ראה

וש"נ.
שכה.181) מצוה לב. מצוה
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שלימה  גאולה זו היתה זכו שאילו – מצרים לגאולת נוגע זה הרי שנעשה 182ולכן המצב לפי ואפילו ,
המלכיות  ש"כל (כשם שלאח"ז הגאולות כל על והשורש  המקור זה הרי  בינתיים, שהיו הבלבולים לאחרי

כו'" מצרים שם על נאמר 183נקראו עלי' צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה עד "כימי 72),
נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל ד"וראו הענין שלימות יהי' שאז נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך

ממך". ויראו עליך

.‰Î המענ גם –וזהו תפילין מצות – מסויימת מצוה ולייחד להבדיל בוחרים מדוע שטענו: לאלו ה
המצוות? כל מבין

כמ"פ  כמדובר – לזה אלא184והמענה זאת, וייחדתי הבדלתי אני שלא –dxezd כל "הוקשה באמרה ,
ספורות; מצוות על רק אלא המצוות, תרי"ג שאר כל על נאמר לא זה שענין לתפילין", כולה התורה
– וביניהם ממצרים, יציאתם קודם ואפילו תורה, מתן קודם שנאמרו מצוות כמה תורה הבדילה וכמו"כ

תפילין. מצות

הוספתי  מצוה 185ועוד "נר בהחדרת שיעסקו ובלבד מצוות... תרי"ב משאר אחת להם שיבחרו –
אור" ויפעלו 186ותורה ימשיכו המצוות וקיום התורה לימוד שע"י ועד ופינה, פינה ובכל ומקום מקום בכל

הוי'" את דעה הארץ ש"מלאה ומצב המעמד את צדקנו.187בגלוי משיח בביאת ,

.ÂÎ שסוכ"ס עד ומחצה שנה עברה ובינתיים בדבר, פשוטה קושיא ישאל שמישהו חכיתי כאן אך
הקושיא  :188נשאלה

תרי" משאר אחת לבחור שיכולים אמרתי הם aמדוע ראש של ותפילין יד של תפילין הרי – מצוות
izy הרמב"ם שפוסק כפי פוסק 189מצוות, וכן שלו , בשולחןֿערוך הזקן אפשרות 190רבינו יש וא"כ, ,

תרי" משאר (לא נוספת מצוה תרי"aלבחור משאר אלא) מצוות?!`מצוות,

ברמב"ם  או הזקן, רבינו של בשו"ע מביטים כאשר – הענינים בשטחיות פשוטה קושיא זו והרי
וכו'.191ובגמרא  וכו'

השאלה  נשאלה הפחות לכל – לא לגמרי מאשר מאוחר טוב יותר הידוע: כהפתגם – אופן ובכל
ומחצה! שנה לאחרי

.ÊÎ:יותר בעומק ואח"כ הענין, בשטחיות תחילה, – בפשטות גם הוא בזה התירוץ ובכן,

צריכים  זאת, לולי שהרי זיך"), טשעּפען וואס ("די בטענות שבאים לאלו הוא שהמענה – ָובהקדמה
הם  ש"תואנה אלו שישנם אלא שתהי', איזו מצוה, של ענין בהפצת מההתעסקות מרוצים להיות

מכוון שהמענה וכיון שיהי'). טעם מאיזה או שמים לשם (אם ברירה `mdilמבקשים" להם לתת יש –
xzei dlecb.

מספר מתוך אחרת מצוה לבחור הברירה להם ניתנת לכך, xzeiובהתאם lecb"תרי – מצוות aשל
גדולות 188מצוות  הלכות בעל כמו אלא) הזקן, ורבינו הרמב"ם כמו (לא לפסוק ירצו אם הוא 192– (שגם

ראשונים  כמה ועוד וכו'), ופוסק ראשון, מצוה193הי' הם ראש של ותפילין יד של שתפילין שס"ל ,zg`.
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וש"נ.182) .230 ע' ח"כ לקו"ש ראה
ד.183) פט"ז, ב"ר
ואילך.184) 222 ע' חנ"א מנחם תורת בארוכה ראה
(185.291 ע' שם .240 הערה שם מנחם תורת
כג.186) ו, משלי
הל'187) ספ"ט. תשובה הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

בסופן. מלכים
(אג"ק 188) זו שנה שבט ו' בא, מוצש"ק מכתב גם ראה

מילואים).
ה"ד.189) פ"ד תפילין הל'
סי"ג.190) שם
א.191) מד, מנחות
הספר.192) שבראש המצוות במנין
או"ז 193) הספר). מדפי ע"א (ד"ח תפילין הל' רי"ף ראה

הערה  52 ע' חי"ט לקו"ש וראה ב. נא, נדה ור"ן רמב"ן סתקפ"ב.
.27
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זה  על עמדו שכבר כפי – פלא דבר שמצינו מנחות 194ועד במסכת התוס' בדברי "סח 195– בענין ,
עוף  בין וסח הרבה בהמות או עופות שוחט ש"אדם כמו זה שאין ומברך", חוזר לתפילה תפילה בין

תפילין "שאני – בנדו"ד משא"כ ישחוט", לא ירצה ואם ישחוט ירצה "שאם odלעוף", zg` devny"
שדין  כיון צריכה, שאינה ברכה לגרום שלא כדי רק לא הוא לתש"ר תש"י בין לסוח שלא הדין (שהרי

עליהם  מברכים שאין תם דרבינו תפילין בהנחת כמו נוספת, ברכה גורם  שאינו במקום גם הוא ).196זה

הם. לשיטתם בהנוגע – כאן עד

.ÁÎ הנה אחת, מצוה הם ותש"ר שתש"י שס"ל ראשונים שיש לכך שנוסף – יותר עמוק ענין וישנו
התורה: פנימיות דעת גם היא כן

פינחס  פ' בזהר .197איתא יד של תפלה איהי שתיתאה "פקודא ששניהם : והיינו, כו'", דרישא תפילין .
כו'", אנכי קדמאה מ"פקודא החל מצוות, כמה שמונה (לאחרי הששית מצוה – אחת במצוה נכללים

וכו'). ה' אמונת

חדש  זהר שבסוף בתיקונים כמ"ש מזה, .198ויתירה ודיד דראש "תפילין ולא : חדא, פקודא אינון .
בידו  היא עבירה לתפילה תפילה בין סח דאוקמוה כמה לאפסקא, דגמרא.199צריך עיקרא איהו והאי .

דירושלמי  כתלמודא פיקודין תרי להו דעבדין .200ואלין מתפרדין ענפין דתמן ושמאלא מימינא איהו ,.
. ברכאן תרין עלייהו לברכא אלקים צריך דיבר אחת איתמר עלייהו דאמצעיתא דעמודא מסטרא אבל .201,
כו'". חד ברכתא אלא צריך ולא

החסידים  סיפור ידוע הרי – מצוות שתי הם ותש"ר שתש"י בשו"ע פוסק הזקן שרבינו (לא 202ואע"פ
הזקן  אדמו"ר אצל ששאלו בשכל) ומתקבל חסידים, מספרים כך אבל אדמו"ר, מו"ח מכ"ק זאת שמעתי
פסק  ולכן "פוסק", כמו כתב שבשו"ע והשיב, בשו"ע, שפוסק כמו לא בסידור שפוסק לענינים בנוגע

המקובלים. כדעת פסק ולכן בקבלה, התורה סודות ע"פ כתב בסידור ואילו הפוסקים, כדעת

(וכידוע  נפש לכל שוה הוא אלא סוד, לבעלי רק לא נכתב שהסידור הכניס 203וכיון לא זה שבגלל
הפסקיֿדינים  שגם מובן, הרי נפש), לכל השוה דבר שאינם כיון האריז"ל, כוונות בסידור הזקן רבינו
אלו  לכל ופסקֿדין הנהגה זוהי אלא למקובלים, הנהגה אינם המקובלים, דעת ע"פ שהם שבסידור

נפש. לכל השוה דבר – וכאמור בפועל, הלכה הוא הסידור כי הזקן, רבינו בשיטת ההולכים

ע"פ  הרי מצוות, שתי הם ותש"ר שתש"י הפוסקים כדעת הזקן רבינו מכריע שבשו"ע שאע"פ ונמצא,
אחת. מצוה הם ותש"ר שתש"י דגמרא" ש"עיקרא להיפך, היא ההכרעה הזהר

מתרי" אחרת מצוה לבחור שיכולים – הנ"ל המענה הי' מצוות.aולכן

שבדבר  הנגלה לצד בהנוגע – כאן .204עד

.ËÎ ס) לעיל כמדובר – בזה נתיבותי'וההוראה וכל נועם דרכי (ש"דרכי' בתורה ענין שמכל "א)
התורה:205שלום" של ענינה שזהו לפועל, ו"בכן" הוראה להיות צריך (

בפועל, והלכה בדין ביטוי לידי שבא כפי אלא הסוד, ע"פ רק (לא לתש"ר תש"י בין כללי החילוק
מובן נגלה), כנגדmewnnע"פ הזרוע "על הוא תש"י הנחת שמקום – תש"ר aldהנחתם הנחת ומקום ,"

כנגד הראש "על רופס"gend"206הוא תינוק של שמוחו לכוין 207("מקום צריך תש"י בהנחת ולכן, .(
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(19425 ע' חל"ט לקו"ש שם. תפילין להל' צפע"נ ראה
זו). (משיחה

סח.195) ד"ה – א לו,
וש"נ.196) סכ"ב. שם אדה"ז שו"ע
א.197) רנז, ח"ג
ד.198) קיט,
שם.199) מנחות
(200.193 שבהערה בראשונים הובא .169 שבהערה
יב.201) סב, תהלים

של 202) הלכה ספרי גם וראה בתחלתו. הכולל שער ראה
וש"נ. נו. ע' ביבלוגרפיא – מונדשיין) (להר"י אדה"ז

בהקדמה.203) שם ראה
ואילך 204) סי"ב בשלח ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות

ואילך). 253 ע' חנ"ה מנחם (תורת
יז.205) ג, משלי
תפילין".206) הנחת ב"סדר סידור .180 שבהערה שו"ע
וש"נ.207) א. לז, מנחות



h"kyz'dמד ,hay c"ei ,glya 't 'c mei zgiy

"לשעבדald"לשעבד לכוין צריך תש"ר ובהנחת ,"gend הו"ע ותש"ר הלב, הו"ע שתש"י ונמצא, ."
המוח.

הם  שהפרשיות אע"פ אחד, בית רק יש בתש"י ואילו בתים, ארבעה יש שבתש"ר הטעם מובן ועפ"ז
בשניהם, בשוה

ארבעה – הם ואם אחד; בית בשניהם להיות צריך הי' אחד, ענין זהו אם ממהֿנפשך: דלכאורה
בתים? ארבעה בשניהם להיות צריך הי' –ענינים,

ללב  המוח שבין להחילוק בהתאם שזהו :208כיון

מהו  ולמצוא לפרטיו, ענין כל ("פאנאנדערֿקלייבן") ולפרט לבחון – השכל שבראש, המוח של ַַענינו
לא  – הוא המדות, ענין הלב, הרגש של ענינו ואילו ביניהם; שמחלק הצד ומהו שביניהם, הצדֿהשוה

עצ  בפני ופרט פרט כל ולהסביר ולפרט מדידה לחלק לו אין עצמו שמצד הרגש, ענין היפך זה שהרי מו,
אותו. ומגביל מודד שבראש השכל ורק והגבלה,

ולכן  אחד, רגש הפרשיות ד' בכל נרגש הלב, שכנגד שבתש"י – ותש"ר לתש"י בנוגע גם מובן ומזה
בבית  – "קדש" זמ"ז: חלוקים ענינים לד' הפירוט מודגש המוח, שכנגד בתש"ר ואילו אחד; בית זה הרי
שכן, בפ"ע, בבית – שמוע" אם "והי' בפ"ע, בבית – "שמע" בפ"ע, בבית – יביאך" כי "והי' בפ"ע,

בתים. בארבעה באים ולכן האדם, בעבודת שונים ענינים ד' הם הרי שבראש השכל מצד

.Ï:תש"ר ואח"כ תש"י להניח צריך שתחילה – העבודה וסדר

התחלקות  שאין באופן קבלתֿעול, של הענין על שמורה יד, של תפילין הנחת – העבודה תחילת
אחד). (בית בדבר פרטים

ע"פ  ובפרט והשגה, בהבנה גם שיומשך – היא התכלית כי, ראש, של תפילין גם להיות צריך ולאח"ז
חב"ד. חסידות תורת הדגשת

להפעולה  ועד שבעולם, דחלקו ה"זולת" וכן נוסף, יהודי עם – הזולת עם העבודה אופן הוא וכן
הרמב"ם  שפוסק (כפי שלהם והסניפים בניֿנח מצוות שבע לקיום בנוגע העולם חיוב 209באומות שיש

באופן  להיות צריכה שההתחלה – נח") בני שנצטוו מצוות לקבל העולם באי כל את "לכוף בנ"י על
לאח"ז  אלא ד"נעשה", בענין להשאר אין אבל, הקבלתֿעול, ענין שזהו ל"נשמע", "נעשה" הקדמת של

בשכלו. ויונח שיתקבל עד והסברה, שמיעה ד"נשמע", הענין גם להיות צריך

שלכתחילה  כמ"פ, כמדובר – הבהמית נפש עם האלקית נפש של העבודה כללות היא  כזה ובאופן
יש  תורה, עמו כשלומדים כן, ולאחרי תורה, ללמוד עליו לצוות אם כי ומענות, בטענות להכנס אין

הבהמית שנפש גזרתי"oiazלהשתדל ש"גזירה באופן הוא שהלימוד (ולא צריך 210דברֿתורה ואינו ,
כמ  יחוד שאין נפלא "יחוד של באופן והשגה להבנה ועד זאת), .להבין כלל"והו נמצא זה 211. (שענין

של  בשכל שמתלבשת השכלית נפש של השכל על גם אלא האלקית, נפש של השכל על רק לא נאמר
הבהמית). נפש

.‡Ï ההבנה וענין עול הקבלת ענין – ותש"ר שתש"י העבודה, בתחילת עדיין הוא זה כל אמנם,
מצוות, שתי הם – וההשגה

סכ"ו).– (כנ"ל מצוות תרי"א עוד מלבדם יש ואז

כולה  התורה כל "הוקשה רז"ל במאמר – רמז") געשמאקער ("א נחמד רמז זה על לומר ַַויש
הגמרא  דברי ע"פ שאר 212לתפילין", שכל והיינו, (תרי"א), הוי" סרי וחד מאה שית בגימטריא "תורה

מצוות. תרי"א הם מצוות) שתי (שכוללת לתפילין שהוקשו תפילין) מצות (מלבד התורה –מצוות
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זו).208) (משיחה 27 ע' שם לקו"ש ראה
ה"י.209) פ"ח מלכים הל'
וראה 210) רפי"ט. במדב"ר ג. חוקת תנחומא – חז"ל לשון

בסופן. מעילה הל' רמב"ם
פ"ה.211) תניא
ואילך.212) סע"ב כג, מכות
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אחת. מצוה הם ותש"ר שתש"י – יותר נעלית לדרגא מגיעים ולאח"ז

.·Ï נגלה ע"פ הענין ביאור הרגצ'ובי 213ובהקדם שמבאר כפי לתש"ר,214– תש"י שבין החילוק בענין

בפטיש"– ה"מכה אצלו חסר עדיין לפעמים אבל וכו', והגיע שחתר לרגצ'ובי, בנוגע כמ"פ וכמדובר
–האחרון 

שבין  זמן ש"כל – בתש"ר שלימות שפועל בתש"י ענין ישנו עצמו, מצד דתש"י הענין על שנוסף
שתים" יהו תש"ר 215עיניך להניח חייב תש"י, לו שאין מי גם שהרי, בתש"ר, מעלה תוספת שזוהי ,216,

פועל  אזי תש"י, שהניח לאחרי תש"ר מניח כאשר ורק שתים", יהו עיניך ד"בין המעלה בזה אין אז אבל
שתים". יהו עיניך "בין אלא עיניך", "בין רק לא – בתש "ר עילוי תוספת תש"י

מעורכי  עלי' וחוזר בידו היא עבירה לתפלה תפלה בין "סח הגמרא דברי את הרגצ'ובי מבאר ועפ"ז
" לפי ומברך", חוזר לתפילה תפילה בין ש"סח הטעם בביאור שם, ובתוס' odהמלחמה", zg` devny"

"מצוה  זה הרי שתים" יהו עיניך שבין זמן ד"כל לענין שבנוגע הוא, בזה שהפירוש – סכ"ז) (כנ"ל
אחת".

.‚Ï בעבודה :217וענינו

ענין  על שמורה תש"י לאחרי שבא וההשגה, ההבנה ענין על מורה שתש"ר (סכ"טֿל) לעיל נתבאר
הקבלתֿעול.

הקדמת  לאחרי שבא דקדושה שכל שזהו אע"פ – שלו השכל על לסמוך אין אז, גם אמנם,
שתים"). יהו עיניך שבין זמן ("כל הקבלתֿעול ענין צ"ל (תש"ר) גופא השכל בענין גם אלא הקבלתֿעול,

יותר  נעלית ויראה לחכמה, הקדמה בתור שבאה יראה ביראה, מדריגות ב' שישנם – בזה והביאור
החכמה  ע"י באים :218שאלי'

רז"ל  והשגה,219אמרו הבנה החכמה, ענין להיות שיוכל שכדי והיינו, חכמה", אין יראה אין "אם :
רז"ל  וכמאמר היראה, ענין הקדמת תחילה מתקיימת".220צ"ל חכמתו לחכמתו, קודמת חטאו שיראת "כל

שבת  במסכת הגמרא שהיא 221וכדברי (חכמה) התורה לגבי החיצוניות" "מפתחות כמו הוא היראה שענין
הפנימיות". "מפתחות כמו

אמרו  שעלי' מהחכמה, שלמעלה יראה גם יש לאחרי 192אבל שגם והיינו, יראה", אין חכמה אין "אם
צריך  החכמה מענין הנה היראה , ענין לה שקדם כיון מתקיימת", ש"חכמתו ובאופן החכמה, ענין שישנו

לדרתא" תרעא אצלה נקראת ש"התורה יותר, נעלית ליראה שבת 222לבוא במסכת הגמרא ).221(כדברי

ישראל  "ועתה – היראה לענין בנוגע הגמרא) דברי בהמשך (שהובאו הפסוקים בשני הביאור גם וזהו
וגו'" ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' וגו'"223מה ה' יראת "הן שביראה:224, המדריגות ב' שהם –

"א) נאמר (ולכן ביראה התחתונה המדריגה היא – ליראה" אם כי מעמך שואל אלקיך ה' `m"מה ik
היא" זוטרתא ש"מילתא גם 225ליראה", מישראל, אחד מכל אותה שתובעים לחכמה, שקודמת יראה ,(

החכמה, למדריגת עדיין הגיע שלא מי

כו'"ב) היראה היא "יחידה ה'", יראת "הן וזהו הן", לאחת קורין יוני "בלשון – ה'" יראת 226"הן
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(משיחה 213) ואילך 25 ע' שם לקו"ש ראה – לקמן בהבא
זו).

השמטות 214) א). פט, ד. (ע, מהד"ת .194 שבהערה צפע"נ
ב). (נה, הפלאה שבסו"ס

(215.195 שבהערה מנחות
וש"נ.216) רסכ"ו. או"ח אדה"ז שו"ע
זו).217) משיחה (גם ואילך 27 ע' שם לקו"ש גם ראה
ובכ"מ.218) פמ"ג. תניא ראה

מי"ז.219) פ"ג אבות
מ"ט.220) שם
ב.221) לא,
ספכ"ג.222) תניא
יב.223) יו"ד, עקב
כח.224) כח, איוב
סע"ב.225) לג, ברכות
שם.226) שבת פרש"י
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מנחות  במסכת התוס' (כדברי היחידה בחי' "אחת", עם הקשורה ביראה, הנעלית המדריגה היא –227:
נפש  לה, נקראו שמות מה"חמשה נעלית היותר המדריגה שהיא יחידה"), שנקראת הנפש עד אחת, "עד

יחידה" חי' נשמה .228רוח

.„Ï:בזה הענין וכללות

(בית  מהתחלקות שלמעלה הקבלתֿעול ענין על שמורה יד, של דתפילין הענין ישנו – לראש לכל
אחד),

צדֿהשוה  שזהו המצוות, כל על הקבלתֿעול שזהו"ע ד"נעשה", הענין – המצוות בכללות [ודוגמתו
במצוותיו  קדשנו "אשר בכולם: שוה המצוות דברכת הנוסח שלכן כולם, המצוות שבכל כללית והכוונה

וכיו"ב)], ציצית או תפילין – הפרטית המצוה את מזכירים (ולאח"ז וצונו"

הפרשיות  ארבעת באים ולכן וההשגה, ההבנה ענין על שמורה ראש, של דתפילין הענין ישנו ולאח"ז
בתים, בארבעה

יש  שבתש"י בתפילין, וכמו עצמה, בפני מצוה כל של המיוחד ענינה – המצוות בכללות [ודוגמתו
במצות  מיוחדת כוונה יש ועד"ז סכ"ט), (כנ"ל המוח" "לשעבד לכוין יש ובתש"ר הלב", "לשעבד לכוין

וכיו"ב  סוכה במצות ],229ציצית,

צ"ל  דתש"ר וההשגה שההבנה היינו, שתים", יהו עיניך שבין זמן ד"כל הענין גם ישנו לזה ונוסף
שבאה  כיון מתקיימת", ש"חכמתו ובאופן החכמה, ענין שישנו לאחרי גם כי, דתש"י, הקב"ע עם קשורה
חכמה  אין "אם אמרו (שעלי' היראה בענין יותר נעלית לדרגא מזה לבוא צריך היראה, הקדמת לאחרי

" – יראה") יחידה odאין עד שחודרת היראה שזוהי "אחת", שפירושו יווני בלשון "הן" הוי'", יראת
שבנפש.

.‰Ï הפצת תפילין", ל"מבצע בנוגע רעדן") איין אין מ'האלט ("וואס הדיבור כללות עם קשור זה ַָוכל
"תורה" – מצוות תרי"א שאר שכל היינו, לתפילין", כולה התורה כל ש"הוקשה – וכו' תפילין הנחת

מצוות), שתי שהם (כפי לתפילין" "הוקשו – תרי"א בגימטריא

דתורה, בנגלה הרגצ'ובי מביאור כנ"ל – אחת מצוה שנעשים כפי התפילין לענין גם באים ולאח"ז
ותש"ר  תש"י נעשים האמצעי, קו דאמצעיתא", דעמודא "סטרא שמצד התורה, בפנימיות הזהר וכדברי

אחת. מצוה

ה  ע"פ המוסר ובפרט בספרי הם 230מבואר ראש של ותפילין בנ"י, בדוגמת הם יד של שתפילין ,
כל  ש"הוקשה – (אורייתא –"ישראל אחת מצוה ונעשים ישראל", של "ראשם שהוא הקב"ה בדוגמת

חד" כולא וקוב"ה לתפילין") כולה .231התורה

עליהם" היהודים פחד ש"נפל ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו – ,170ועי"ז
בארצכם" תעבור לא שלום של "חרב שאפילו באופן נצחון לידי אתכם 232ובאים ש"ואולך כיון ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה קוממיות",

***

.ÂÏ.התשובה מאגרת ענין גם בהתוועדויות מבארים – לאחרונה

עפר  ואל אתה "עפר עם הקשור ענין שזהו ההילולא, יום עם הקשורה בהתוועדות ועאכו"כ ובפרט
דאף  הזקן, רבינו של בשו"ע גם שמצינו כפי – תענית של ענין בו יש זה ובגלל סי"ג), (כנ"ל תשוב"
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אחת.227) עד ד"ה – א יח,
לז.228) פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, ב"ר
סי"229) ס"ח או"ח אדה"ז שו"ע וש"נ.ראה ז.

(פיעטרקוב ,230) עה"ת לאברהם  חסד מטות.ראה ס"פ תרנ"ג)
א.231) עג, זח"ג ראה
וש"נ.232) .208 ס"ע חנ"א מנחם תורת גם ראה
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כמה  הזקן רבינו מביא שבת ערב בדיני הרי הזקן, רבינו של בשו"ע תענית הלכות לידינו הגיעו שלא
לתענית  בנוגע .233דינים "המתענה גם ומזכיר ואמו", אביו בו שמת ביום התשובה.234. ענין עם הקשור –

שבזה  התענית לענין בנוגע טעמים כמה שיש – ענין 235ובהקדמה עם קשור זה הרי אופן, ובכל ,
לששון" אבלם ד"והפכתי הענין בו לפעול (וצריך אבילות של ענין – השמחה היפך ).236שהוא

הרי  האבילות, לענין בנוגע גם הנה – המצוה" "שרשי מצוה בכל לבאר החינוך בספר הרגיל וע"פ
האדם, לרגש בנוגע לדעות, בנוגע האבילות ענין בתוכן גם להתבונן יש למעשה, בנוגע הדינים מלבד

האדם. והסברת האדם הבנת

הנחת  של המעשה ישנו לתפילין שבנוגע והמוח,וע"ד הלב דשעבוד המכוון גם וישנו התפילין,

(כדאיתא – מהמצוה חלק היא הכוונה וכו') סוכה במצות (ועד"ז תפילין שבמצות זאת, ועוד
הזקן 237בב"ח  רבינו של משו"ע מוכח וכן ,238(–

הדבר  ברור הרי מהמצוה, חלק שהיא כוונה בזה שיש נאמר לא אם גם – לאבילות בנוגע עד"ז הנה
כוונה. בזה להיות שצריכה

ממ"ש  כמובן החזקה", "יד בספר הרמב"ם בדברי לחפש יש – האבלות שבענין לכוונה בנוגע והביאור
ואח"כ  תחלה שבכתב בתורה קורא שאדם לפי תורה, משנה זה חיבור שם "קראתי בהקדמתו: הרמב"ם

כו'". כולה פה שבעל תורה ממנו ויודע בזה קורא

האבילות  ענין מהו בפירוש כותב הרמב"ם שהרי – רמזים לחפש צורך אין זה מי 239ובענין "כל :
בתשובה". ויחזור במעשיו, ויפשפש וידאג יפחד אלא אכזרי, זה הרי חכמים שציוו כמו מתאבל שאינו

בה  יש (שלכן ישנה" "אבילות שזוהי שאף ואמו, אביו בו שמת ביום לתענית בנוגע גם מובן ומזה
קולות) וידאג 240כמה "יפחד – התשובה ענין עם קשור זה הרי אבילות, בשם שנקראת כיון מ"מ, ,

בתשובה". ויחזור במעשיו ויפשפש

.ÊÏשכל הוא חסידים אצל המנהג ל"הילולא"אמנם, שייכים אינם השמחה היפך של הענינים
צדיק  של הסתלקות עם .241הקשורה

של  גרונם ש"ימלא ע"י ב"תיקון", התענית ענין את מחליפים – פשוטים לאנשים בנוגע שאפילו ועד
יין" חכמים שמחה 242תלמידי של בענין וכיו"ב ,243.

"הילולא" בשם ההסתלקות יום נקרא שאצלם עולם, יסודי לצדיקים בנוגע שפירושו 241ועאכו"כ ,
ורש"י  –244(בגמרא מותר ) (שלכן יותר נעלית שמחה אלא) שמחה, סתם רק (לא היא חתונה והרי חתונה,

שמצד  כיון סוטה), מסכת בסוף (כדאיתא הגלות בזמן לעשותם אסור כלל שבדרך ענינים כמה לעשות אז
אלו  גדרים בטלים החתונה ).245שמחת

בתשובה"? ויחזור במעשיו ויפשפש וידאג "יפחד הרמב"ם דברי עם הדבר יתאים איך ולכאורה

.ÁÏ:התשובה באגרת הזקן רבינו דברי ע"פ ויובן

באגה"ת  הזקן רבינו מבאר – לראש "וחטאך 78לכל אזי הכח, לפי שלא הוא התענית ענין שכאשר
פרוק" וכיו"ב.246בצדקה בצדקה התענית ענין את להחליף  שאפשר ,
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אֿב.233) כב, תענית ראה
סי"ג.234) סרמ"ט או"ח
מנחם 235) (תורת סי"א תשי"ז שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .(30 ע' חי"ט
יב.236) לא, ירמי'
סתרכ"ה.237) ויכוין). (ד"ה ס"ח לטואו"ח
סתרכ"ה.238) .180 שבהערה
ספי"ג.239) אבל הל'

(ובפרש"י).240) סע"ב מג, יבמות ראה
מנחם 241) (תורת ס"ג תשט"ז שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 41 ע' חט"ז
א.242) עא, יומא ראה
(243.294 ע' חכ"ג מנחם תורת גם ראה
א.244) נד, עירובין
סוס"ג.245) סתק"פ או"ח רמ"א ראה
כד.246) ד, דניאל
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שמב  שם ועד ושמחה"247אר ששון ד"תשמיעני באופן התשובה ענין דוקא,248שישנו שמחה מתוך ,
ש"מ"ש  שמסיים, (וכפי רבה בשמחה שהיא עילאה תשובה ענין זה 249שזהו הרי תמיד", נגדי וחטאתי

. דייקא "נגדי של מרחוק").באופן .

הקודמות  בהתוועדויות בארוכה כמדובר – הרמב"ם בדברי גם מרומז זה לדברי 250וענין בנוגע
שמזה 251הרמב"ם  בהן", שצוה האֿל ובאהבת המצוה בעשיית אדם "שישמח מצוה, של שמחה בענין

עוז. וביתר שאת ביתר היא שהשמחה התשובה, לענין בנוגע מובן

הרמב"ם  מ"ש גם מובן אותן 252ועפ"ז ומקבלין מצות "עושה תשובה: בעל של מצוות לקיום בנוגע
. ושמחה להם":בנחת שמתאוים אלא עוד ולא .

לו" מודדין בה מודד שאדם ש"במדה הלכה, של לענין ועד בנגלה הכלל שמלמעלה 253ע"פ כיון הרי ,
בתנועה  יעמוד למטה שהבעלֿתשובה יתכן לא ושמחה", "בנחת תשובה בעל של המצוות מקבלים

ושמחה". "בנחת שלו המצוות יתקבלו שלמעלה לגרום יכול אינו כזה במצב  שכן, הפכית,

מודדין  בה מודד שאדם "במדה ולכן, והשמחה, הנחת ענין את גם כולל התשובה שענין ועכצ"ל,
תשובה  הבעל שעושה המצוות את שמקבלין למעלה מעוררים תשובה הבעל של והשמחה שהנחת לו",

להם". שמתאוים אלא עוד "ולא ושמחה", "בנחת

.ËÏ"תשב" אותיות ש"שבת" הענין התשובה,254ולכן, ענין שזהו ,

הגמרא – בדברי גם אנוש 255ומרומז [כדור] זרה עבודה עובד אפילו כהלכתו שבת המשמר "כל :
הוחל  ש"אז אנוש", "דור כמו עוונות על אפילו תשובה של הו"ע שבת ששמירת והיינו, לו", מוחלין

הוי'" בשם הקב"ה,256לקרוא של בשמו העצבים שמות ואת האדם שמות את לקרוא חולין, "לשון ,
כו'" אלילים זרה 257לעשותן עבודה בהלכות מאריך שהרמב"ם כפי ,258–

בה" עצב ש"אין הכלל ישנו לשבת שבנוגע לכך בסתירה ,259אינו

מארז"ל  בין סתירה אין למ"ש 260וכמו"כ בתשובה", ימיו "כל להיות הוי'261שצריך את "עבדו
בשמחה",

והרי – שמחה, של בתנועה וגם תשובה של בתנועה גם שיעמוד יחד, שניהם יתכן איך דלכאורה,
אלא  זאך"), געמאכטע ("א לפנים העשוי דבר זה שאין כך, אמת, תורת תורתנו ע"י נדרשים הענינים ַַַשני
הוי' את "עבדו להיות צריך אמת תורת וע"פ בתשובה", ימיו "כל להיות צריך אמת תורת ע"פ

–בשמחה"

פרטי  כל את שהשלים שלאחרי – בשמחה אלא בה", עצב ש"אין בתשובה ואופן ענין ישנו כי,
הענינים  וכל דברים, וידוי החטא, עזיבת כמו להרמב"ם, תשובה והלכות התשובה באגרת שנימנו הענינים
ועד  ושמחה", "ששון של בתנועה עומד אזי – קיים הי' המקדש שבית בזמן הקרבן לענין תחליף שהם

ביותר. גדולה לשמחה

.Ó ויחזור במעשיו ויפשפש וידאג "יפחד – שבאבילות התשובה לענין בנוגע גם מובן ועפ"ז
השמחה: בקו ביטוי לידי באים אלו ענינים שכל כפי שזהו – בתשובה"
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פי"א.247)
יו"ד.248) נא, תהלים
ה.249) שם,
שיחת 250) .(59 ע' חנ"ה מנחם (תורת סל"ט כסלו י"ט שיחת

ואילך). 72 ע' (שם ס"ג וישב ש"פ
לולב.251) הל' סוף
ה"ז.252) פ"ז תשובה הל'
(253.174 שבהערה סוטה
תניא 254) ספכ"ב. לב"ר יפ"ת בסופו. (למהרנ"ש) נתן תורת

ספ"י. אגה"ת
ב.255) קיח, שבת
כו.256) ד, בראשית
עה"פ.257) פרש"י
בתחלתן.258)
מאן 259) בתוד"ה הובא ה"ז. סוף פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ב. כג, מו"ק – דאמר
א.260) קנג, שבת
ב.261) ק, תהלים
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"cgti:"

צדיק  משא"כ לסורו, יחזור שלא פחד של בתנועה לעמוד שצריך – הוא התשובה מצד העבודה סדר
בעלֿתשובה. כמו כזו לזהירות זקוק שאינו גמור

המגיד  הרב תורת שארז"ל 262וכידוע ש"אע"פ אפשי,263, אלא כו', בבשר אפשי אי אדם יאמר אל
ואיסורים  רע מיני כל צ"ל הבע"ת אבל מעולם, חטא שלא במי היינו עלי, גזר שבשמים ואבי אעשה ומה

ח"ו". יפול שלא בכדי כו', אפשי אי ושיאמר אצלו, מאוסים

רע  שסורו לפי יותר, גדולה זהירות צריך תשובה שבעל פחד.264וכיון של בתנועה עומד לכן –

שמחה: עם הקשור פחד שזהו – יותר ובעומק

אליו  קרוב שנמצא לדבר ביחס רק שייך ש"פחד" בפועל) גם שרואים (וכפי לענין 265ידוע בנוגע אבל ;
הפחד. ענין נופל לא – מקום בריחוק שנמצא

עליהם" מרדכי פחד "נפל המדינות"266ולדוגמא: בכל הולך ש"שמעו בגלל מקום 267– שבכל והיינו, ,
פחד. נופל הי' לא – "שמעו" לשם מגיע הי' לא אילו אבל פחד; נפל – "שמעו" שהגיע

פחדך" תן "ובכן ה', פחד ענין כללות לי"268וזהו הי' יצחק "ופחד – יצחק של עבודתו היתה שזו ,269,
יותר" קרוב "קרוב היותו שמצד יותר.270והיינו, גדול פחד לו הי' ,

קרוב  ונחמד "אהוב נעשה ידה שעל דכיון – עילאה בתשובה דוקא שייך הפחד שענין מובן ועפ"ז
הרמב"ם  שמנה הלשונות ד' (כל זה 271וידיד" שפחד אלא ביותר, גדול פחד אצלו נרגש שאז מובן הרי ,(

הקב"ה. של וההתגלות הקירוב בגלל להיותו השמחה, ענין עם קשור

"b`cie כמארז"ל – הקשורה 272" "דאגה" שזוהי בקרבו", דואג שלבו למי אלא תורה רזי מוסרין "אין
שעז"נ  תורה, רזי התגלות גורמת היא שהרי שמחה, לב".273עם משמחי ישרים הוי' "פיקודי

" eiyrnaואז ytytiהרי להקב"ה, יותר קרוב שנעשה דכיון – מאד"" נשערה "שהקב"ה 274"סביביו ,
השערה" כחוט סביביו עם מחדש.,275מדקדק במעשיו בפשפוש צורך יש ולכן

בחסידות  וכו'")276וכמבואר ("אשמנו תחנון דאמירת דלכאורה ixg`lהטעם – דוקא שמונהֿעשרה
הוא תחנון של ה mcewמקומו ולאח"ז החטא, עזיבת צ"ל לראש לכל שהרי עולה,התפלה, קרבן קרבת

התפלה  באה דוקא 277שבמקומה כי, – הקרבן הקרבת לאחרי התפלה, לאחרי תחנון אומרים מדוע וא"כ, ,
מרי'" קמי' "כעבדא בשמו"ע שעמד עתה 142לאחרי שעד פלוני שענין זיך") כאּפט ("ער "תופס" אזי ,ַ

עתה, ומצבו במעמדו הנה עבודה, של ענין טוב, לענין אצלו נחשב שהי' ויתכן לחטא, אצלו נחשב לא
"אשמנו". זה על לומר וצריך חטא , של לענין נחשב זה הרי

הוא  אם – אמורים דברים במה אבל מרידה, של לענין שנחשב כו'", במחוג דמחוי ש"מאן וע"ד
מלכא" "קמי .278עומד

. החתי ש"אורי' שמצינו ואדוני וע"ד (לדוד) לי' דאמר הוה, במלכות מורד אדוני 279. ועבדי יואב
המלך) בפני אחרים מרות עליו לקבל ארעא אורח (לאו דוד,280גו'" של במעמדו בהיותו רק שזהו ,
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ד.262) ט, ואתחנן בלקו"ת הובא
כו.תו"263) כ, קדושים ופרש"י כ
וש"נ.264) .19 הערה 97 ע' חל"ט לקו"ש ראה
עקב.265) ס"פ טז. טו, (בשלח) פרשתנו פרש"י ראה
ג.266) ט, אסתר
ד.267) שם,
הנוראים.268) ימים תפלת נוסח
מב.269) לא, ויצא
ס"ב.270) באגה"ק התניא לשון ע"פ
ה"ו.271) שם תשובה הל'

א.272) יג, חגיגה ראה
ט.273) יט, תהלים
ג.274) נ, שם
ב.275) קכא, יבמות
תשא 276) בהוספות סע"ג. צה, מג"א ד. נה, וארא תו"א ראה

ובכ"מ. ואילך. סע"ג קיא,
אֿב.277) כו, ברכות
ב.278) ה, חגיגה
יא.279) יא, שמואלֿב
(ובפרש"י).280) א נו, שבת
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"על  להיותו "אדוני", בשם יואב את לקרות מוכרח אורי' הי' שאז דוד, להיכל מחוץ בהיותו משא"כ
.281הצבא"

דוקא. שמו"ע לאחרי "אשמנו" לאמירת בנוגע גם מובן ומזה

ש"לבו  לכך שמביא ("יפחד"), ביותר הוי' פחד אצלו נעשה לה' הקירוב מצד שכאשר בנדו"ד, ועד"ז
בתשובה". "יחזור – וממילא במעשיו", ד"יפשפש הענין מחדש נעשה אזי – ("וידאג") בקרבו" דואג

.‡Ó,התשובה באגרת ענין גם בקיצור) (לכלֿהפחות לבאר המקום כאן הנה זו, הקדמה ולאחרי
בניגון. ההפסק לאחרי לקמן, שיתבאר וכפי כרגיל,

בא  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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כה.281) יז, טז. ח, שם
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' שבט, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה בן ציון שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו ע"י מר צבי שי' קרא אשר סיפר לי ג"כ, אף כי ראשי פרקים, מעבודתם 

בצל קורה אחת.

 - ויהי רצון אשר ינצל כשרונותיו אשר חונן בהם מהשגחה העליונה והאפשריות שניתנה לו 

להפצת היהדות המסורתית הלוך והוסיף הלוך ואור ומתוך שמחה וטוב לבב אשר על ידי זה מתוסף 

בהצלחת העבודה כנראה מוחש ומעשה רב, וינעם לי להתבשר טוב בכל האמור.

בודאי לדכוותי' למותר להוסיף, אשר האמור כולל ג"כ - ומהעיקרים בזה - הוספה בקביעות 

עתים לתורה לעצמו הן בנגלה והן בחסידות ובפרט ע"פ המבואר בגודל ההכרח בלימוד פנימיות התורה 

שנתגלתה בתורת החסידות בימינו בדרא עקבתא דמשיחא ובאה"ק ת"ו, ארץ עלי' נאמר עיני ה"א בה 

מראשית השנה ועד אחרית שנה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.



ני

       
. אל אברהם  אל  "וארא  - פרשתנו בהתחלת 

נודעתי  לא  הוי' ושמי ֿ י שד  ֿ ל  בא  יעקב  ואל  יצחק 
וגו'" הוי' אני ישראל  לבני אמור  לכן וגו' -להם 

להבין: צריך 

נתגלה  שלאבות  אלו כתובים  לתוכן בנוגע  א )
ואילו  הוי', בשם  ולא  ֿ י", שד  ֿ ל  ב "א  רק  הקב "ה 
בדרושי  (כמבואר  הוי' בשם  (עתה ) יתגלה  לבנ"י

"חסידות  הלשון מתאים  איך  - (,"('גו (אמור 
היינו, שלפניו, מהענין ותוצאה  מסובב  שהוא 

הוא  גו'" ישראל  לבני אל ש "אמור  ש "וארא 
גו'" הכתובים אברהם  תוכן (לכאורה ) היפך  -

ענין יהי' בנ"י הוי'")שאצל  אני כי ("וידעתם 
  נודעתי לא  הוי' ("שמי  האבות  אצל 
להם ")?

הוא  הפרשה  (התחלת ) תוכן מזה : ויתירה  ב )
שלא  הוי' שם  אצלם  שיתגלה  בנ"י מעלת  ע "ד 
קאי  "וארא ", הפרשה , שם  ואילו להאבות , נתגלה 
שבה  שהפרשה  היינו, האבות , אל  ההתגלות  על 

לבנ"י ההתגלות  אודות  מדובר   
 ההתגלות ע "ש  נקראת  , !?

." אבות" שנקראים  שכיון לומר , ,ונראה 
האבות ", אל  "וארא  רש "י בפירוש  כמודגש 
("שורש  להם  ומקור  מהבנים  למעלה  הם  שהאבות 

ישראל " נשמות  כל  יתירה ומקור  מעלה  בהם  יש  ,(
שלא  הוי' שם  נתגלה  שלבנים  (אף  הבנים  לגבי

לאבות ). נתגלה 

לגבי גם  היא  האבות  שמעלת  מזה , ויתירה 
דשם  הגילוי הי' ידו ועל  הוי'", "אני נאמר  שאליו

רש "י  בפירוש  כמבואר  - בנ"י לכל  ש "אמר הוי'
משתכחין, ולא  דאבדין על  חבל  (למשה ) הקב "ה  לו
פעמים  הרבה  האבות , מיתת  על  להתאונן לי יש 

שמך נגל  מה  לי אמרו ולא  ֿ י שד  ֿ ל  בא  עליהם  יתי
. שמו מה  אמרת  אחר ואתה  הרהרו לא  (האבות ) .

הרעותה ". למה  אמרת  ואתה  מדותי

אל  ש "וארא  כך , כדי הוא ועד  "

אצל  גם  הגילוי לבן שיהי' זוכה  "האב  (ע "ד 
"מעשהכו'" ,(כח ֿ (ונתינת סימן אבות

אל לבנים " "וארא  הכתוב  ובלשון וגו'), אברהם 
אמור  ותוצאה ) (מסובב אני לכן ישראל  לבני

כדלקמן.הוי'" ,

.:הענין וביאור 

חסידות  בדרושי (שם מבואר  הוי' שם  שגילוי
המפורש , שם  אלקות העצם , דרגת  - המיוחד  שם 

הי 'שלמעלה  אצל מהעולם ) ולכן, ,
גו' "וארא  נאמר  ֿ תורה  מתן לפני שהיו האבות 
ושמי  לעולם ) ששייכת  אלקות  (דרגת  ֿ י שד  ֿ ל  בא 
שזכו בנ"י ואצל להם", נודעתי לא הוי'

ֿ תורה  כהמשך למתן הוי ', שם  נתגלה  יצי "מ ) (לאחר 
והוצאתי  הוי' אני ישראל  לבני "(אמור  הכתוב 
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ֿ ו.1) ג  ו,
ואילך .2) ב צב, שם תו"ח  ואילך . א נו, פרשתנו תו"א ראה

ובכ "מ .
השבועה",3) אותה ע"פ "לכן, כאן: קאיבפרש"י  ש"לכן"

אבל, גו'", בריתי  את  הקימותי  "וגם  לבניעל אמור ש"(לכן) כיון
ישראל  'גו "וארא לפנ"ז למש"נ בהמשך  בא " 

במדת לא להם  נכרתי  "לא  רש "י  (כפירוש  להם " אמתית נודעתי 
הבטחתים  שהרי  דברי , לאמת נאמן הוי ', שמי  נקרא שעלי ' שלי 
הוי '", אני  ישראל  לבני  "אמור לזה ובהמשך  קיימתי ", ולא

" שתיבת לומר, מסתבר בהבטחתי "), גם "הנאמן היא "
להם". נודעתי  לא הוי ' ושמי  גו' ל "וארא בהמשך 

וראה 4) ב. טז, (ברכות לשלשה" אלא אבות קורין "אין
ואילך ). סע"ב צה, שם תו"ח  פרשתנו. ריש תו"א בארוכה

שם.5) ותו"ח  תו"א

של 6) לענין דרשוהו "ורבותינו - הענין) (בסיום הב' בפי '
המקרא  אחר מתיישב המדרש ש"אין שכותב ואף כו'". מעלה

. פשוטו על  המקרא "יתיישב מסיים הרי  תדרש כו'", והדרשה .
ואילך ). 27 ע' חכ "א לקו"ש בארוכה (וראה כו'"

על 7) שנגרם מהדבר חזק יותר הוא הגורם דבר שכל  וידוע
פט "ו). תרל "ז וככה המשך  (ראה ידו

גילוי 8) וגם  הוא לאבות) נתגלה ולא לבנים (שנתגלה
וש"נ) סע"א. מח , (שבועות במארז"ל  הפירוש ע"ד  - האבות בכח 
לגבי הבן") כח  ("יפה הבן מעלת שגם האב", מכח  הבן כח  "יפה

האב", "מכח  הוא לא האב האב שאצל  אלא דהאב,
.(222 ע' חכ "ג  לקו"ש (ראה הבן אצל  אם כי  בגילוי , בא

מ "ט .9) פ"ב עדיות
(10.76 ע' חט "ו לקו"ש ו. פ"מ , ב"ר ט . לך  לך  תנחומא ראה

וש"נ.
יגיעו 11) מתי  לומר חייב מישראל  ואחד  אחד  "כל  ולכן,

רפכ "ה), (תדבא"ר ויעקב" יצחק אברהם אבותי  למעשה מעשי 
האבות. למדרגת כשמגיעים היא הבנים עבודת ששלימות היינו,

האבות 12) אל  "וארא - הכתובים בפשטות הפירוש וע"ד 
ֿ י שד  ֿ ל  א אני  להם אמרתי  ובכולן הבטחות הבטחתים  שדי  באל 

.. ֿ י  שד  ֿ ל  א אני  נאמר מילה בפרשת לאברהם .. ליצחק ..
נשבעת  אשר השבועה את שבועה והקימותי  ואותה לאברהם, י 

. ליעקב אמרתי  ֿ י  שד  ֿ ל  בא לאברהם אותה .שנשבעתי  ע"פ ,
) בהבטחתי "השבועה הנאמן  ה', אני  ישראל  לבני  אמור ,(

עה"פ). (פרש"י 



נב       

לי  אתכם  ולקחתי גו') מצרים  סבלות  מתחת  אתכם 
הוי'". אני כי וידעתם  וגו' לעם 

הרי, ֿ תורה , מתן לפני היו שהאבות  אף  והנה ,
כולה  התורה  כל  אבינו אברהם  ש "קיים  לכך  נוסף 

ניתנה " שלא  ידוע עד  , היתה אברהם  שע "י
מזה) ויתירה ,(ההכנה
מילה  במצות  כמוכמודגש  שהיתה  דאברהם 

שלאחרי נמשכת המצוות  ידם  שעל  ֿ תורה  מתן
המצוה , מקיימים  שבו הגשמי בחפץ  קדושה 

שהנשבע כמ "ש  "לפי ירכי", תחת  ידך  נא  "שים 
בידו שיטול  צריך    שהחידוש היינו, ,"

חיבור בעולם, אלקות בהמשכת ֿ תורה דמתן
במדרש (כדאיתא ים נ ותחתו ים נ ו עלי

גזירה  "ביטל  ֿ תורה  העליונים שבמתן ואמר  ראשונה 
לתחתונים  לעליונים "),ירדו יעלו והתחתונים 

דאברהם . מילה  במצות  התחיל 

ותחתונים  דעליונים  שהחיבור  (החידוש ואף 
מילה  במצות  שהתחיל לאבר דמ "ת ) בנוגע  הי'

לאלקות  מרכבה  (שהי' אבינו אברהם  של  ),בגופו
להפעולה  והשייכות  הקשר  גם  שמרומז לומר , יש 

ממש ) (תחתונים  דהשבועה בעולם  הענינים  בפרטי
חפץ  דיצחק בנקיטת  להשידוך  בקשר  (א ) דמילה :

כל  כללות  שהו"ע  וב "ן, מ "ה  יחוד  - ורבקה 
התומ "צ  דקיום  המשכת העבודה  נעשה  שעי"ז ,

אברהם  עבד  אליעזר  וע "י (ב ) בתחתונים , הקדושה 
אברהם  לו "אמר  דיצחק  להשידוך  שבנוגע  שאף  -

מדבק (לאליעזר  ארור  ואין ארור  ואתה  ברוך  בני (
דיצחק בברוך " השידוך  נעשה  מ "מ , ע"י, ורבקה 
 מודגש שבזה  דאתהפכא דוקא , הענין

למיתקא חשוכא  ומרירו נפעל לנהורא  שעי "ז  ,
השלימות .החיבור  בתכלית  ותחתונים  דעליונים 

. אברהם  אל  ש "וארא  הי'וכיון ֿ י" שד  ֿ ל  בא  .
נאמר  מילה  בפרשת  ("לאברהם  מילה  למצות  בנוגע 

וגו'" ֿ י שד  ֿ ל  א  הענין אני התחיל  שבה  (
גילוי  התחלת  גם  בזה  שנכלל  עכצ "ל , ֿ תורה , דמתן

 . תורה ֿ שבמתן

אברהם ד . אל  "וארא  נאמר  ושמי ואעפ"כ  גו'
- להם " נודעתי לא  במצות הוי' הי ' זה  שענין  כיון 

בלבד : מילה 

שם  דגילוי בהשייכות  להחידוש מהביאורים  הוי '
דעליונים  בהחיבור  המשכת דמ "ת  ותחתונים ,

הוא אלקות  הוי' ששם  (אף  (
הוא  הוי' ששם  כיון -  הגילוי תוקף  ומצד  ,

למטה . גם  נמשך  גבול  הבלי דאור 

הקדושה  המשכת  היתה  אברהם  שאצל  וכיון
אברהם  של  בגופו אבר  מילה , במצות  רק  למטה 
לא  הקדושה , המשכת  היתה  לא  בעולם  אבל  אבינו,
הוי'), (שם  גבול  הבלי דאור  הגילוי תוקף  ניכר 

להם ". נודעתי לא  הוי' "שמי

למטה  הקדושה  המשכת  שגם  כיון לאידך , אבל 
היא  בלבד ) דאברהם  הגשמי (בהגוף  מילה  במצות 

גבול  הבלי כח  הוי'ע "י שם  גילוי התחלת  ה "ז -
גבול  הבלי שכח  אלא  ֿ תורה , שבמתן גבול ) (בלי
בגלוי  ניכר  אינו למטה ) ההמשכה  נעשית  ידו (שעל 

בעולם . גם  ההמשכה  ע "י

הל  דיוק  יומתק  "ושמיועפ "ז לא שון הוי'
כתיב  אין הודעתי "לא  לא נודעתי ", אלא  כאן
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במשנה.13) - א פב, קידושין ב. כח , יומא
קונטרס 14) בארוכה וראה לך . לך  ר"פ להאריז"ל  ל "ת

254 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות זו שנה לך  לך  ש"פ משיחות
וש"נ. ואילך ).

ופרש"י15) (מכילתא קשות" התחלות ד "כל  מהענין להעיר
הצינור) (פתיחת ה"פתיחה" להיות שצריך  כיון ה), יט , יתרו

הענין. דכללות
ובפרש"י .16) ב כד , שרה חיי 
ועוד .17) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
רפל "ד .18) פכ "ג . תניא ו. פפ"ב, ו. פמ "ז, ב"ר ראה
ואילך .19) לב ע' תר"ס סה"מ  ֿ ד . ג  צו, ברכה לקו"ת ראה

ועוד .
לפנות 20) אברהם לו שיאמר עילה למצוא מחזר כש"הי '

בתו". ולהשיאו אליו
לט .21) כד , שרה חיי  פרש"י 

א.22) ד , זח "א ראה
ד .23) ו, פרשתנו פרש"י 
"שאמר 24) רק לא הוא ֿ י " "שד  דשם שהפירוש להעיר,

הגבלת  א), יב, (חגיגה די " "שדילעולמו גם אלא הטבע,
א), יז, לך  לך  (פרש"י  ברי '" לכל  (נס באלקותי  הטבע

לאלקותי " די  ומלואו העולם "שאין מזה ויתירה בטבע), מלובש
גילוי  ג ), פמ "ו, (ב"ר  אליו כדאי  ומלואו העולם שאין

וארא  ד "ה בארוכה (ראה סוכ "ע בחי ' מהטבע), שלמעלה (נס
בו שמלובש מזה, ויתירה תרפ"ד ). עטר"ת. תר"ל .  אלא ,

ח "ה  מלוקט  סה"מ  ראה - נכרתי ") ("לא בגילוי  ולא בהעלם שהוא
קמד . ע'
בפרט 25) היא למטה הקדושה כשהמשכת גם אחר: ובסגנון

הגבלתו  גבול , בעל  כי , גבול , הבלי  בכח  ה"ז מילה), (במצות אחד 
העדר  של  תנועה להיות יכולה לא ומצדו הפרטים, בכל  היא

אחד . בפרט  לא גם כלל , ההגבלה



נג        

נודעתי, " רק הוא  שהחסרון -
'הוי שם  גילוי דהמשכת  הענין עיקר  אבל  ,

מילה . במצות  כבר  התחיל 

. הפעולה התחלת  על  שנוסף  - יותר  ובעומק 
ֿ תורה ) דמתן (החידוש  ותחתונים  עליונים  דחיבור 
נמשך  (ומהם  האבות  אצל  יש  מילה , במצות 

יותר : נעלה  ענין להבנים )

ותחתונים החידוש  עליונים  הוא דחיבור 
 שיש ועד  ותחתונים , לעליונים  שנחלק  ,

לא  (עליונים  לתחתונים  העליונים  בין והפסק  גזירה 
לעליונים ), יעלו לא  ותחתונים  לתחתונים  ירדו
החיבור ונעשה הגזירה בטלה ֿ תורה ובמתן
האלקות  דרגת  מצד  אבל  ותחתונים ; דעליונים 

 גזירה שייך  לא  ותחתון, עליון מגדר 
בעליונים  שנמצא  לתחתונים , העליונים  בין והפסק 

ֿ תורה  מתן לפני גם  בשוה  והחידוש ובתחתונים  .
שגם  - הוא  ֿ תורה  דמתן  גזירה בו שיש 

דרגת  תומשך  לתחתונים  העליונים  בין והפסק 
ותחתון. עליון  מגדר  שלמעלה  האלקות 

לבנ"י  הוי' שם  לגילוי בנוגע  גם  מובן ומזה 
גו' הוי' אני ישראל  לבני ("אמור  ֿ תורה  במתן
- הוי'") אני כי וידעתם  גו' לעם  לי אתכם  ולקחתי

עם  קשור  זה  שחידוש     ע "י)
ותחתונים , דעליונים  החיבור  לפעול  התומ "צ ) קיום 

ישנו לפנ"ז גם  אבל   שלמעלה
לכל קדמה ישראל של ("מחשבתן מהתורה

דרגת דבר " שזוהי התורה ), למחשבת  גם  ,
מאברהם  החל  בנ"י), דכל  והעצם  ומקור  (השורש 

אברהם " הי' ("אחד  למאמינים "אבינו "ראש  ,(,
הצינור  האמונה שפתח  ֿ נפש דכח  והמסירת 

הנשמה . עצם  שמצד 

- הוא  ֿ תורה  במתן הוי' שם  דגילוי והחידוש 
גם  ויתגלה  יומשך  האבות ) (דרגת  דישראל  שהעצם 

הנפש  בכחות  הגילויים , כפי בבחינת  וגם  ,
בעולם  לפעול  כדי הגשמי, בעוה "ז בגוף  שנתלבשו
האלקות  דרגת  המשכת  התומ "צ ) קיום  (ע "י

ותחתון. דעליון מגדר  שלמעלה 

.: יותר ובפרטיות 

גם  ידם  ועל  לבנ"י (בנוגע  ֿ תורה  דמתן החידוש 
להמשכה  בנוגע  רק  לא  הוא  (שהעצם בעולם )

בנוגע  (ובעיקר ) גם  אלא  למטה ), גם  נמשך 
למטה להמשכת  ההמשכה  ע "י דוקא  כי, ,

דבר ,מתגלה  בשום  ומוגדר  מוגבל  שאינו ,
מקום . בכל  נמשך  ולכן

המשכת  היתה וגם  למטה ) שבא  (עי"ז
הקדושה  (המשכת  מילה  במצות  - האבות  אצל 
נמשך  שלא  כיון אבל , הגשמי). בעוה "ז גשמי בגוף 
המשכת  ניכר  לא  ממש ), (בתחתונים  בעולם  גם 
בכל  נמשך  ה "ה  שבו ההגבלה  העדר  שמצד  העצם ,
הקדושה  המשכת  שנעשית  מ "ת , לאחרי ורק  מקום .

העצם . ניכר  בעולם ,

ע "י הוא  העצם  להמשכת  הכח  ואעפ "כ ,
לאחרי  הבנים  עבודת  כי, האבות "), אל  ("וארא 
בגדרי  והתעסקות  התלבשות  של  באופן עיקרה  מ "ת 
האבות  עבודת  משא "כ  ותחתון), (עליון העולם 
נעשית  זה  ובכח  הנשמה , עצם  מצד  היא  עיקרה 
באופן  האבות ) עניני (שיורשים  הבנים  עבודת 

בעבודתם  העצם  את  ומחדירים  למטה שמגלים 

העצם ). נמשך  (שעי"ז

הנישואין  שהו"ע  ֿ תורה  שבמתן לומר , ויש 
תורה " מתן זה  חתונתו ("יום  הקב "ה  עם  )דכנס "י

ויעקב  יצחק  אברהם  האבות  גם  ומשתתפים  באים 
בישראל  וכלה  חתן דכל  נישואין שבשמחת  (כשם 
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ג .26) שם, פרש"י 
ואילך .27) 56 ע' חל "ה לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
(כמו 28) מ "ת ולאחרי  מ "ת לפני  - בזמן חילוק שייך  ולא

ותחתון). עליון במעלה, במקום, חילוק שייך  שלא
ד .29) פ"א, ב"ר
כד .30) לג , יחזקאל 
ב.31) נד , ח "א קונטרסים סה"מ  (ג ). ח  פ"ד , שהש"ר ראה
ח "כ 32) לקו"ש קב. ע' תרפ"ח  רפג . ע' תרע"ח  סה"מ  ראה

וש"נ. ואילך . 74 ס"ע
מדותי ".33) אחר הרהרו "לא ולכן מהשכל , למעלה

דקדושה,34) חכמה משה, של  דרגתו - החכמה מכח  החל 
הקב"ה, תשובת שע"י  בזה, והכוונה מדותיו. אחר הרהר שלכן
(ראה  העצם גילוי  החכמה בבחינת יומשך  האבות", אל  "וארא

קצה). ע' עטר"ת סה"מ 
האבות3)5 שעשו "המצוות אנוולכן אבל  היו

נעלה  הו"ע ש"ריח " דאף (א)), ג  פ"א, (שהש"ר שמך " תורק
מג , (ברכות ממנו" נהנה הגוף ואין ממנו נהנית "שהנשמה ביותר,

מהשתלשלות ,ב), שלמעלה  אוא "ס  המשכת  על מ "מ ,שמורה 
התומ "צ המשכת בקיום הבנים עבודת ע"י  היא (שמן)
.( ובכ "מ .109 ע' תש"ו סה"מ  (ראה מ "ת לאחרי 

במצות 36) האבות ע"י  הפתיחה נעשית זה בענין שגם לאחרי 
מילה.

במשנה.37) - ב כו, תענית



נד       

ג ' זקניהם , וזקני וזקניהם  הוריהם  ומשתתפים  באים 
האמת  בעולם  כבר  שנמצאים  אלו גם  -דורות , (

החתונה  (לאחרי הבנים  שעבודת  (א ) מודגש : שבזה 
(ב ) להחתונה ), (שבאים  האבות  בכח  היא  דמ "ת )
למטה  ההמשכה  ע "י מתגלה  (העצם ) האבות  שכח 

הבנים . בעבודת 

.'הוי ד "שמי הענין תוכן ולבאר  להוסיף  ויש 
גם  מ "ת ) שלפני ומצב  (המעמד  נודעתי" לא 

 נצחית היא  התורה  שהרי - כיון דלכאורה : -
מאז  שנים  אלפי עברו הוי'שכבר  שם 

הוי ' ד "שמי הענין עתה  שייך  מה  ֿ תורה , במתן
?"

בזה : הביאור  לומר  ויש 

כמ "ש  הוי', שם  גילוי הי' שבמ "ת  אע "פ 
לבוא  ש "לעתיד  כיון מ "מ , הוי'", אני כי "וידעתם 

ממקום כתיב  גלוי שיהי' לאלקים , לי הוי' והי'
כאלקים ", רק  חשוב  יהי' הוי' דשם  עד  יותר  עליון
שמו  גלוי ענין "עיקר  יותר , נעלה  הוי' שם  ויתגלה 

מ "ת הגדול " שלאחרי ומצב  המעמד  שגם  נמצא , ,
ד " באופן הוא     שם לגילוי בערך  "

הענין  בכללות  חידוש  כשיהי' לבוא , דלעתיד  הוי'
תצא " מאתי חדשה  "תורה  תהי'דמ "ת , שאז ,

כמארז"ל  הקב "ה , עם  דכנס "י הנישואין שלימות 

. היו אירוסין הזה  יהיו "העולם  המשיח  לימות  .
נישואין".

בזה : וההסברה 

בנ"י  עבודת  למעלת  בנוגע  לעיל  שנתבאר  כשם 
שדוקא  מ "ת , לפני האבות  עבודת  לגבי מ "ת  לאחרי
וכל  העצם , בא  מ "ת ) (לאחרי למטה  ההמשכה  ע "י
ה "ז  מילה ) במצות  (מלבד  למטה  נמשך  שלא  זמן
להמעלה  בנוגע  גם  הוא  כן העצם , זה  שאין הוכחה 
ההגבלה  העדר  כי: הזה , זמן לגבי לבוא  דלעתיד 

רק  לא  היא  גם דהעצם  אלא  למטה ,
 להיות מוכרח  אינו העצם  שהרי למטה ,

וכיון  בגילוי. גם  לבוא  יכול  בודאי אלא  בהעלם ,

רק  נעשית  התומ "צ  בקיום  ועבודתינו שבמעשינו
 אבל הגשמי למטה , בעוה "ז למטה 
רק  יהי'  כמ "ש)'הוי כבוד  "ונגלה 

נעשה  שלא  זמן כל  הרי, גו'"), בשר  כל  וראו
זה  שאין הוכחה  ה "ז .למטה ,

היא  מ "ת  לאחרי בנ"י שעבודת  וכשם 
מ "ת  שלאחרי כיון מ "ת , לפני האבות  עבודת 
הגילויים , בבחינת  ההמשכה  בעיקר  מודגשת 
שמצד  העבודה  בעיקר  מודגשת  מ "ת  לפני משא "כ 
דלעתיד  השלימות  כן כמו ס "ה ), (כנ"ל  העצם 

הזה היא לבוא  בזמן כיון העבודה  ,
ואילו שלע  בעולם , הגילוי בעיקר  מודגש  לבוא  תיד 

בעיקר  מודגשת  הגלות  בזמן ובפרט  הזה  בזמן
כידוע  העצם , שמצד  העבודה העבודה  שעיקר 

בזמן  היא  העצם ) (שמצד  ֿ נפש  מסירת  של  באופן
הגלות .

כלולה  לבוא  דלעתיד  השלימות  שגם  ולהוסיף ,
כמארז"ל  - האבות  אצל  הטעימן בכח  "שלשה 

. הבא  העולם  מעין הזה  בעולם  אברהם הקב "ה  .
דכתיב  יעקב  מכל , בי' דכתיב  יצחק  בכל , בי' דכתיב 
"מעין  רק  (לא  זה  גילוי ושלימות  ועיקר  כל ", בי'
תכלית  תהי' שאז לבוא , לעתיד  יהי' הבא ") העולם 
האבות , אצל  רק  (לא  כל " מכל  ד "בכל  השלימות 
דלעתיד  שהשלימות  (כיון בנ"י כל  אצל  גם ) אלא 
בנ"י, דכל  ועבודתינו מעשינו ע "י נעשית  לבוא 

האבות ). בכח 

.'הוי דשם  הגילוי ששלימות  לומר , ויש 
הוי' שם  לגילוי ֿ ערוך  (שבאין לבוא  לעתיד 
נודעתי  לא  הוי' "שמי בבחינת  שהוא  שבמ "ת ,
בזמן  לקרוא  שמתחילין בפרשה  מרומז להם ")

בא : פרשת  - וארא  דש "פ  המנחה 
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ב.38) לח , ח "א קונטרסים סה"מ 
ובכ "מ .39) רפי "ז. תניא
כא.40) כח , ויצא
רע"ג .41) נ, שמות תו"א
ג .42) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
ספט "ו.43) שמו"ר

ספל "ו.44) תניא וראה ה. מ , ישעי '
(45.245 ע' ח "ה לקו"ש ראה
(בכח )46) נכללת תצא" מאתי  חדשה ד "תורה ההתגלות וגם

חדשה  התורה גם וכולל  ֿ פעמי  חד  הו"ע שמ "ת כידוע ֿ תורה, במתן
תקמו). כג . ע' תרס"ו (המשך  לבוא דלעתיד 

(47. השלימות "תכלית רפל "ז: תניא המשיח ראה ימות של  .
תלוי הגשמי  בעוה"ז ב"ה א"ס אור גילוי  שהוא המתים ותחיית
הוא  הגורם הדבר והרי  הגלות", משך  זמן כל  ועבודתינו במעשינו

.(7 הערה (כנ"ל  ידו על  שנעשה מהדבר יותר חזק
ואילך .48) רנח  ע' תרפ"ה ואילך . קפז ע' תרמ "ח  סה"מ  ראה

וש"נ. קפח . ע' ח "ד  מלוקט  סה"מ  וראה
ואילך .49) סע"ב טז, ב"ב



נה        

פרעה ", אל  בא  משה  אל  ה ' "ויאמר  הפסוק  על 
בזהר  אדרין איתא  בתר  אדרין קב "ה  לי' "דעייל 

כו'" עלאה  חדא  תנינא  הענין לגבי ושרש  .
"חמישית דבחי' הגילוי - דקדושה בפרעה

"לפרעה" ,כל מיני' ואתגליין
גילוינהורין" החמישית , מד 'בחי ' שלמעלה 
לבוא אותיות  דלעתיד  הוי' שם  שזהו"ע  הוי', שם 

שבמ "ת . הוי' לשם  ֿ ערוך  שבאין

הפרשה  היא  בא  שפרשת  ולהוסיף ,
שמות  הגאולה בספר  ספר  , שרומזת לומר , ויש  ,

כמ "ש  והנצחית , השלישית  הגאולה  על  גם 

לפניו". ונחי' יקימנו השלישי ביום  מיומיים  "יחיינו

בא  וארא  שמות  הפרשיות  ג ' יותר : ובפרטיות 
מ "ת , מ "ת , לפני - הכלליות  התקופות  ג ' כנגד  הם 

לבוא  אודות ולעתיד  מדובר  שבה  שמות  פרשת  :
נעשית  ידו שעל  הברזל " "כור  מצרים , שעבוד 

למ "ת  ומצב ההכנה  המעמד  -  פרשת ;
כי  וידעתם  גו' הוי' אני ישראל  לבני "אמור  וארא ,

הגילוי - הוי'" אל אני "בא  בא , ופרשת  ;
- נהורין" כל  מיני' ואתגליין "אתפריעו פרעה ",

ומצב  המעמד  .

. קורין שבו הזמן עם  לעיל  האמור  לקשר  ויש 
שבת  - בא  פרשת  והתחלת  וארא  פרשת  זו בשנה 

שבט : חודש  מברכים 

חודש  בסיום  הוא  שבט  חודש  מברכים  שבת 
הברכה נמשכת ובו העשירי, חודש טבת,
עשר  האחד  חודש  שבט , לחודש  ֿ כח  והנתינת 

הכתוב  חודש (ובלשון הוא  חודש  עשר  "עשתי
העשירי, חודש  שבסיום  לומר , ויש  שבט ").

המספר  שלימות שלימות  מודגשת  ,
השלימות  לתכלית  באים  זה  שבכח  דבנ"י,

 שלמעלה אחד  עשר , האחד  בחודש  המרומזת 
בחושבן") ולא  חד  הוא  ("אנת  ספירות  -מעשר 

(העבודה  ובא  וארא  הפרשיות  ב ' ובדוגמת  ע "ד 
להשלימות באים ידה שעל מ"ת, שלאחרי

דלעת "ל ).

של  בשמו גם  מרומז הגאולה  שענין ולהוסיף ,
עמהם  שעלו החדשים  בשמות  שנקרא  כפי החודש 

"שבטי מבבל  מלשון (א ) שהוא  - "שבט " -
דוד ,מושלים " בית  דמלכות  הממשלה  ובפרט  ,

יסור כמ "ש  אלומיהודה "לא  ואילך  (מדוד
גליות  .ראשי בשבט ) העם  את  שרודין עד שבבבל  .

נאמר  עליו המשיח ), (מלך  שילה " יבוא  "וקם כי
 רודה מלך (מלך  "זה  מישראל ", ומושל)

אילן ,המשיח " ענף  מלשון כמ "ש (ב ) , ויצא"
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א.50) לד , ח "ב
(51- ג ) כט , (יחזקאל  יאוריו" בתוך  הרובץ הגדול  "התנים

וארא. דפרשת וחותם) סיום (שהיא בהפטרה כמ "ש
כד .52) מז, ויגש
א.53) רי , זח "א
של 54) לשונות ד ' שלאחרי  - וארא בפרשת גם ומרומז

גו' והצלתי  גו' "והוצאתי  לשוןגאולה, נאמר ולקחתי", גו ' וגאלתי 
"והבאתי ", שהו"ע חמישי , משיחא), דמלכא (כסא חמישי  כוס

ב'תקפו). ע' ז) (כרך  פרשתנו (אוה"ת לפרעה" "החמישית
דעבודת55) הראשון ספר גם שהוא ובפרט  בפ"ע. ספר

שמות ("ואלה ספר ישראל  הוא בראשית ספר שהרי  ישראל "),
 ישרים שנקראו ויעקב יצחק אברהם ספר הישר, "ספר ,"

א). כה, (ע"ז
פקודי .56) ס"פ רמב"ן
ובמפרשים.57) ב ו, הושע
אל 58) אברהם אל  "וארא וארא: בפרשת גם שמרומזים וי "ל 

השלישי וביהמ "ק השלישית שגאולה כידוע - יעקב" ואל  יצחק
מ "ת  מהרש"א), ובחדא"ג  א פח , פסחים (ראה יעקב עם קשורים
מ "ת  שלפני  והתקופה פל "א), פרדר"א (ראה יצחק עם קשור

למ "ת. (והתחלה) ההכנה היתה ידו שעל  אברהם, עם קשורה
ושמי ֿ י  שד  ֿ ל  בא גו' "וארא הוי ': דשם להגילוי  בנוגע ועד "ז
ההכנה  שהוא מילה במצות הגילוי  - להם" נודעתי  לא הוי '
גו' הוי ' אני  ישראל  לבני  "אמור דמ "ת. הוי ' שם דגילוי  וההתחלה
וסיום  במ "ת. הוי ' שם גילוי  שלימות - הוי '" אני  כי  וידעתם
גאולה) של  חמישי  (לשון גו' הארץ אל  אתכם "והבאתי  הפרשה,

לבוא. דלעתיד  הוי ' שם גילוי  - הוי '" אני 
ובכ "מ .59) ואילך . סע"א עד , יתרו תו"א ראה

ז.60) א, זכרי '
ש"ב.61) פרדס טו. ג , לשמות ראב"ע ראה
התוועדויות 62) יט . ע' דברים אוה"ת מח . ע' אור יהל  ראה

וש"נ. .140 ע' ח "ד  .6 ע' ח "ג  תשמ "ט 
ועוד .63) ה"ב. פ"א ר"ה ירושלמי 
יא.64) יט , יחזקאל 
ובפרש"י .65) יו"ד  מט , ויחי 
לה),66) כט , (ויצא מלדת" "ותעמוד  נאמר שביהודה ולהעיר,

הגא  על  שרומז לומר, אחרי 'ויש שאין והשלימה האמיתית ולה
נקבה  לשון השירות "כל  א) טו, (בשלח  במכילתא כדאיתא גלות,

לה יש שהנקבה "כלומר זכר", לשון דלעתיד  משירה חוץ
' אחרי שאין מלעתיד  חוץ צער, אחריהם יש הנסים כל  אף ,*

. כזכריםצער . .(ב קטז, פסחים (תוס' "
ובפרש"י .67) יז כד , בלק
רפי "א.68) מלכים הל ' רמב"ם
כז.69) כח , ישעי ' (לדוגמא) ראה
א.70) יא, שם

        
  ..      

    .



נו       

יפרה " משרשיו ונצר  ישי מגזע  "יצא חוטר  ,
מלך הוא דוד מזרע ישי משורש מלוכה

.המשיח "

. יתירה ובהדגשה   שהעשירי -
יהי' ("העשירי חודש ,קודש "בשבט  בכל  ,

העשירי יום ועאכו"כ  הוא  עשר ) אחד  בחודש 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  :ההילולא 

הזקן  רבינו כמ "ש  - ההילולא  יום  של  ענינו

אשר בתניא  ועבודתו ותורתו מעשיו ש "כל 
חייו עבד  ימי גילוי .כל  בבחי' ומאיר  מתגלה  .

. למטה  הארץ "מלמעלה  בקרב  ישועות  ופועל  .,
המשך  על  ֿ כח  הנתינת  שכולל  ועיקר , ועוד 
הסתלקותו לאחרי עוז וביתר  שאת  כתוצאה ביתר 

ותורתו מעשיו  עבד ד "כל אשר  ועבודתו
חייו" ימי עד כל  האמיתית , דהגאולה  להצמיחה 

האחרון והשלימה  (דור  זה  בדורנו צדקנו משיח  ע "י

של  כעדותו הגאולה ), של  הראשון ודור  הגלות  של 
מוכן  והכל  הקיצין, כל  כלו שכבר  דורנו נשיא 
דלויתן  הסעודה  עם  ֿ ערוך  שולחן דלעת "ל , לסעודה 

המשומר . ויין הבר  ושור 

יום  עם  הקשור  הזמן שכללות  לומר , ויש 
בחיים  שנה  (שבעים  בשבט  העשירי ההילולא 
יותר  שלאח "ז, השנים  והמשך  דין, בעלמא  חיותו

שנה  ע "ד מארבעים  שהם  תקופות  לג ' נחלק  (
הדורות  כל  במשך  הכלליות  התקופות  ג ' ובדוגמת 
בג ' שמרומזות  המשיח ), וימות  מ "ת  מ "ת , (לפני

ס "ח ): (כנ"ל  בא  וארא  שמות  הפרשיות 

ֿ תר "פ ), (תר "ם  שנה  ארבעים  ראשונה , תקופה 
של  נשיאותו הענין בזמן שלימות  התחיל  שאז ,

התייסדות  ע "י ובפרט  חוצה  המעיינות  דהפצת 
- יחידו) בנו של  (בניהולו תמימים  תומכי ישיבת 

עבודת  ובדוגמת  הענין ע "ד  והתחלת  בהכנה 
דמ "ת .

שנות  שלושים  שני ', בחיים נשיאותותקופה 
הי' שבהם  ֿ שי"ת ), (תר "פ  דין בעלמא  חיותו
חסידות  דתורת  נשיא  בתור  שלו המיוחד  החידוש 
להחידוש  ועד  ממש , חוצה  המעיינות  בהפצת  חב "ד 
עבודתו) ושלימות  (גמר  האחרונות  שנים  בעשר 
(שבו  התחתון כדור  בחצי חוצה  המעיינות  בהפצת 

ֿ תורה  מתן הי' החידוש לא  ובדוגמת  ע "ד  - (
ֿ תורה . דמתן

לאחרי  הנשיאות  המשך  שלישית , ותקופה 
עשר  עשתי לחודש  עשר  עשתי (מיום  הסתלקותו

(תש  עשר  עשתי שאת (דשנת  ביתר  שניתוסף  ,(
תבל , קצוי בכל  חוצה  המעיינות  בהפצת  עוז וביתר 
כבר  מוכן שהכל  העבודה , ושלימות  לגמר  ועד 

המשיח . ימות  - לבוא  דלעתיד  לסעודה 

תקופות  שג ' י"ל  יותר  מרומזים ובפרטיות  הנ"ל 
דשלושים  התקופות  נשיאותו בג' (בחיים שנות 

מהתחלת  ראשונה , תקופה  דין): בעלמא  חיותו
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ארץ71) "והכה - ד ) (שם, הכתובים פיו".ובהמשך 
עה"פ.72) מצו"ד 
לב.73) כז, בחוקותי 
(74- השבטים  לי "ב השנה חדשי  די "ב מהשייכות להעיר

כנגד  מכוון שבט  ההילולא שחודש בעל  של  הראשון שמו ,
ואילך . 314 ואילך . 90 ע' חכ "ו לקו"ש ).(ראה

כ "ד 75) - שלו ההילולא דיום ("ויכולו") והשלימות שהעלי '
זה. הש"ק ביום - טבת

דכ " מהשייכות "ולהעיר - הגאולה לענין טבת הוא ד  "
דהגוף  היחוד  שלימות א), יג , (מגילה הגוף" מן  נהנה שהגוף "ירח 
בב' דישראל ), (העצם דלמטה הגוף עם ומהות) (עצמות שלמעלה

ד " למטה האופנים מלמעלה וכדין", "כדין "כדכד ", (כ "ד ), "
ושמתי ד "ה לקו"ת (ראה לבוא לעתיד  שיהי ' למעלה, ומלמטה

ואילך )). ג  כו, ראה (פ' כדכד 
כ"ח  ביום זו ) (בשנה  שחל השבת  ביום  טבת*,ושלימותו 

ה" על  ד "טבת".שמורה וחוזק) (תוקף "
מהשייכות 76) הרמז) (ע"ד  ולהעיר - וכ "ח . ז"ך  סי ' אגה"ק

טבת. וכ "ח  ז"ך  החודש, בימי  השבת ויום שבת דערב להקביעות
(77- כ ) כט , (יחזקאל  וארא דש"פ בהפטרה מ "ש ע"ד 

ואילך ). 50 ע' חכ "א לקו"ש (ראה בה" עבד  אשר "פעולתו
"ימי78) האדם, חיי  שלימות שי "ת), - (תר"ם שנה שבעים

קונטרס  גם וראה יו"ד . צ, (תהלים שנה" שבעים בהם שנותינו
ואילך )). 100 ע' (לעיל  ס"ח  שמות ש"פ משיחות

בקרב 79) ה' אני  "כי  - יח ) (ח , וארא בפרשת מ "ש ע"ד 
- בתחתונים" מתקיימת גזרתי  בשמים ששכינתי  ("אע"פ הארץ"

פרש"י ).
(80" שם: אגה"ק אורות ראה קדישין תפוחין בחקל 

. מאד  גידולין".עליונים גידולי  .

,        ,
,      ,   

      ,.

כיון 81) רע"ב), ה, (ע"ז דרבי '" אדעתי ' איניש "קאי  שבהם
(תבוא  לשמוע" ואזנים לראות ועינים לדעת  לב לכם ה' ש"נתן

ג ). כט ,
ואילך .82) תצב ע' ח "ב מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה

וש"נ.
(התוועדויות 83) 99 הערה תש"נ וארא ש"פ שיחות ראה

.(184 ע' ח "ב תש"נ
ואילך .84) 303 ע' חי "ח  לקו"ש גם ראה



נז        

ממדינה  והיציאה  והגאולה  להמאסר  עד  נשיאותו
המלכות  גזירות  תוקף  של  ומצב  במעמד  ההיא ,
לפני  הברזל ", "כור  במצרים , העבודה  (בדוגמת 
ממש  נפש  במסירת  היתה  עבודתו שעיקר  מ "ת ),
במדינת  בבואו שני', תקופה  האבות ). עבודת  (ע "ד 
תורת  והפצת  בלימוד  היתה  עבודתו שעיקר  פולין,
אז  שעד  אף  והשגה  הבנה  של  באופן חב "ד  חסידות 

ע "ד  ברובו החידוש הי' (ע "ד  פולין  חסידות 
שלישית ,ד "וידעתם  ותקופה  במ "ת ). הוי'" אני כי

היתה  עבודתו שעיקר  התחתון, כדור  לחצי בבואו
ולזרז לקרב  ממש , חוצה  המעיינות  בהפצת 

ומיד , תיכף  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את 
לאלתר לתשובה "לאלתר הידועה: כהכרזתו

לגאולה ".

לפועל :יא . ובנוגע 

כולל  שבט , חודש  מברכים  בשבת  בעמדנו
על  לקבל  כאו"א  צריך  - בשבט  העשירי ובמיוחד 
במעשיו, עוז וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  עצמו
מו"ח  כ "ק  ההילולא , בעל  של  ועבודתו תורתו
ונלכה  מדרכיו הורנו אשר  דורנו, נשיא  אדמו"ר 

נס "ו  וההתקשרות באורחותיו בהביטול  ובפרט  ,
הוא  "הנשיא  הדור , נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  אל 

בכל הכל " עניניו, וכל  מציאותו - שבכאו"א  ,
שמלאים  עי"ז הדור , לנשיא  קודש  נעשים  כל , מכל 
משה  - הדור  נשיא  של  שליחותו בקיום  וחדורים 

שבדור  גו רבינו הוא  ראשון גואל  אחרון , -אל 
המשיח " לימות  "להביא  העיקרי בפועל שענינו

ממש .

כ "ק  נכנס  ומיד  שתיכף  שהידיעה  ולהוסיף ,
ורננו  ש "הקיצו (כיון דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח 

עפר " מהחסידים שוכני כאו"א  על  ומביט  (
מעוררת  כו', ומצבו מעמדו לבחון והמקושרים 
את  שלימות ) מלשון (גם  ולהשלים  לסיים  ופועלת 

ועבודתינו. מעשינו כל 

התוועדויות  לערוך  ונכון החל וכדאי - מיוחדות 
מברכים  הש"ק  על מיום  (נוסף  שבט  חודש 

בפרשת  "שנאמר  ושבת , שבת  שבכל  ההתוועדות 
. משה  ויקהל  קהילות שבת  להקהיל  . שבת בכל 

בהם  ללמוד  מדרשות  ובבתי כנסיות  בבתי להכנס 
לרבים " (נוסף תורה  שבט  חודש  בראש  ובפרט  ,(

"בעשתי  חדשים ), ראשי בכל  לאחרונה  הנהוג  על 
לחודש  באחד  חודש  באר .עשר  משה  הואיל  .

התורה " לשון"את  "בשבעים  , עבודתו (תוכן
חוצה  המעיינות  בהפצת  ההילולא  בעל  של 

לשון  רעהו בשבעים  את  איש  ולחזק  לעורר  - (
והבאת  בזירוז ובמיוחד  האמורים , הענינים  בכל 

ומיד . תיכף  הגאולה 

ההתוועדות  לעריכת  ההכנות  ע "ד  לעורר  יש  וכן
בעל  עם  ביחד  תהי' שבודאי - בשבט  דהעשירי
("הם  ואהרן ומשה  בראשנו, דורנו נשיא  ההילולא ,

ממצרים " ישראל  בני את  להוציא  גו' )המדברים 
הש "ק עמהם  ביום  ממש , ומיד  שתיכף  כיון ,

בפרשת  הקריאה  התחלת  (לפני וארא  בא ),פרשת 
"בנערינו מהגלות , בנ "י כל  גו'יוצאים  ובזקנינו

ובבנותינו" ובלשון בבנינו במנחה ), שקורין (כפי
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שם.85) באגה"ק אדה"ז לשון
כא.86) כא, חוקת פרש"י 
(תקו"ז87) ודרא" דרא  בכל דמשה  "ואין "אתפשטותא  תס"ט ),

ז). פנ"ו, (ב"ר כמשה" בו שאין דור
(888 ע' חי "א לקו"ש א. רנג , זח "א ד . פ"ב, שמו"ר ראה

וש"נ. ואילך .
חיי89) ש"פ משיחות קונטרס גם וראה דברכות. ספ"ק משנה

286 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות זו  שנה שמות וש"פ שרה,
ואילך ). 95 ע' לעיל  ואילך .

יט .90) כו, ישעי '

"ויקהל 91) כמו והטף, והנשים האנשים על  שקאי  וי "ל 
בזה  שהשתתפו המשכן נדבת לציווי  בנוגע שנאמר משה"
לבנות  חייבין "הכל  ואילך ), כב לה, (ויקהל  והנשים האנשים
(רמב"ם  המדבר" כמקדש ונשים אנשים ובממונם בעצמם ולסעד 
בנדבת  השתתפו הם שגם הטף, וגם הי "ב), פ"א ביהב"ח  הל '

רפי "א). (אדר"נ המשכן*
ויקהל ).92) ר"פ (מיל "ש ס"ג  סר"צ או"ח  אדה"ז שו"ע
בחדשי93) החמישי  (חודש שבט  דר"ח  מהשייכות להעיר

יום  הקיץ), בחדשי  החמישי  (חודש ֿ אב מנחם לר"ח  החורף)
במשך  אהרן של  עבודתו ושלימות גמר הכהן, אהרן של  ההילולא
הבריות  את אוהב שלום ורודף שלום ד "אוהב באופן שנה** קכ "ג 
להיות  צריכה כזה שבאופן מי "ב), פ"א (אבות לתורה" ומקרבן
שם), (אבות אהרן" של  מתלמידיו "הוי  מישראל , כאו"א עבודת
דעשירי ההילולא בעל  של  עבודתו באופן במיוחד  כמודגש

בשבט .
ֿ ה.94) ג  א, דברים
ה.95) שם, פרש"י 
וש"נ.96) ואילך . 43 ע' חל "ו לקו"ש ראה
כז.97) ו, פרשתנו
סע"ב.98) קיד , פסחים - אחד  תוד "ה ב. ה, יומא ראה
ט .99) יו"ד , בא

        
        

         
           



נח       

בני המדרש  דכל  העלי' סלקין", ושמעון "ראובן
והשלימה , האמיתית  הגאולה  אל  הגלות  מן ישראל 

האבות  לדרגת  ישראל  דבני העלי' גם  ,כולל 
ובזה  ית ', עצמותו עם  חד  שהם  כפי דישראל  העצם 

כמ "ש  סוף , אין עד  עילוי אחר  בעילוי גופא 

בציון", אלקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל  "ילכו
כוננו  ֿ י אדנ "מקדש  והמשולש , השלישי בביהמ "ק 

.ידיך "

1

2

3

4

5

6

7

8

וש"נ.100) ה. פל "ב, ויק"ר
בכל ,101) נפלאות שנת תהא הי ' זו, בשנה ביותר ומודגש

מעלת - כל " מכל  מעין "בכל  בעוה"ז הקב"ה שהטעימן

ס"ז). (כנ"ל  העוה"ב
ח .102) פד , תהלים
יז.103) טו, בשלח 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc - zekxa(ycew zay meil)

àúeìéáèì.dliahd aeig z` minkgd elhia ±dì éøîàåyie ± ¦§¦¨§¨§¦¨
,xn`y mixne`àúeìéèðì äeìhazlihp aeig minkgd elhia ± ©§¨¦§¦¨

:`xnbd zx`an .dlitzl miciàúeìéáèì äeìha øîàc ïàîin ± ©§¨©©§¨¦§¦¨
xaeq ixirf ezrcl ,dliahd z` elhiay xn`yïa äãeäé éaøk§©¦§¨¤

àøéúa.dliah `la dxeza weqrl xzen ixw lray xn`yïàî §¥¨©
àúeìéèðì äeìha øîàcezrcl ,dlihpd z` elhiay xn`y ine ± §¨©©§¨¦§¦¨

xaeq ixirfïcéòa àinà øcäîc ïànà èééì àcñç áøc àä ék¦¨§©¦§¨¨¦©©¦§©©©©¨§¦¨
àúBìö`cqg ax zrck ±(.eh lirl)min ixg` xfgnd z` lliwy §¨

dlihpd z` elhiay epiide ,dlitzd onf ribdyk eici lehil
.dlitzd onf xeari min xg` xfgi m`y ote`a

weqrl ick envr xdhl leki ixw lray sqep ote` d`ian `xnbd
:dxezaïðaø eðz,`ziixaa,íéî ïéa÷ äòLz åéìò eðúpL éø÷ ìòa ¨©¨¨©©§¦¤¨§¨¨¦§¨©¦©¦

dLçì Bæ íb Léà íeçð .øBäèdrpva df oic xn` ±,àáé÷ò éaøì ¨©¦©§¨¨§©¦£¦¨
dLçì àáé÷ò éaøådrpva df oic xn` ±àöé éàfò ïáe ,éàfò ïáì §©¦£¦¨§¨¨§¤©©¤©©¨¨

,÷eMa åéãéîìúì dàðLe.diqdxta xnelk §¨¨§©§¦¨©
df oic i`fr oa xqn cvik mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:eicinlzlàáøòîa éàøBîà éøz da éâéìtmi`xen` ipy ewlgp ± §¦¦¨§¥£¨¥§©£¨¨
mde ,df oic eicinlzl i`fr oa xn` cvik ,l`xyi ux`aéñBé éaø©¦¥

dàðL éðz ãç ,àãéáæ øa éñBé éaøå ïéáà øa`ziixaa dpy cg` ± ©¨¦§©¦¥©§¦¨©¨¥§¨¨
,miaxa df oic cnily epiide ,'eicinlzl d`py' i`fr oayéðz ãçå§©¨¥

dLçìepiide ,'eicinlzl dygl' i`fr oay `ziixaa dpy cg`e ± §¨¨
.drpva df oic mdl xn`y

:zwelgnd zxaq z` zx`an `xnbdïàîdàðL éðúcdpyy in ± ©§¨¥§¨¨
`ed miaxa df oic cnily mrhd ,'d`py' `ziixaaìeha íeMî¦¦

äøBz,ea leahl dewn e`vniy cr dxez lehia icil e`eai `ly ± ¨
äiáøe äiøt ìeha íeMîeynyln mirpnp eidi `ly ick mbe ± ¦¦§¦¨§¦¨

.diaxe dixt zevnn elhazie ,dliahd gxeh iptn mzhinïàîe©
dLçì éðúcoic mdl xn`y mrhd ,'dygl' `ziixaa dpyy ine ± §¨¥§¨¨

ick `ed drpva dfíäéúBLð ìöà íééeöî íéîëç éãéîìz eäé àlL¤Ÿ§©§¦¥£¨¦§¦¥¤§¥¤
mzhin ynyl,íéìBâðøúkdliah jixv ixw lray exaqiy jkay §©§§¦

gxeh ik ,milebpxzk mdizeyp mr miievn eidi `l ,d`q mirax`a
.d`q mirax`a dliahd mdl `ed

:ixw lra zliah oipra cer dpc `xnbdézòîL ,éàpé éaø øîà̈©©¦©©¨©§¦
yiyda ïélé÷nLdxeza weqrl el mixizne ,ixw lra zliaha ± ¤§¦¦¨

lr min oiaw dryz zpizp ici lr e` ,ze`vgxna dliah ici lr
,etebézòîLåyiyda ïéøéîçnLelahiy cr dxeza weqrl `ly §¨©§¦¤©§¦¦¨

.d`q mirax` ly xyk dewnaBîöò ìò da øéîçnä ìëåleahl §¨©©§¦¨©©§
dewna.åéúBðLe åéîé Bì ïéëéøàî©£¦¦¨¨§¨

:dewna leahle xingdl jixv oi`y zxaeqd drc d`ian `xnbd
äî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàïéøçL éìáBè ìL ïáéhly daiqd dn ± ¨©©¦§ª©¤¥¦©¦¨¤§¥©£¦

l`y recn :`xnbd zl`ey .oiixwl xweaa milaehd el`,ïáéh äî©¦¨
øîàc eäéà àäxn` envr `ed ixd ±(:`k lirl)yøeñà éø÷ ìòa ¨¦§¨©©©§¦¨

äøBú éøáãa:`xnbd daiyn .dliah `laøîà÷ éëäezpeek jk ± §¦§¥¨¨¦¨¨©
,le`yl iel oa ryedi iax lyïáéh äîmilaehy,äàñ íéòaøàa ©¦¨§©§¨¦§¨

ixdøLôàxdhidl,ïéa÷ äòLúa,cere,äìéáèa ïáéh äîixd ¤§¨§¦§¨©¦©¦¨¦§¦¨
øLôàxdhidl,äðéúða.xdhi oiaw dryz eilr ozi m`y ¤§¨¦§¦¨

yiy dewna leahle xingdl aehy zxaeqd drc d`ian `xnbd
:d`q mirax` eada eøãb ìBãb øãb ,àðéðç éaø øîàef dpwza ± ¨©©¦£¦¨¨¥¨¨§¨

,d`q mirax`a leahl ixw lral ekixvdyàéðúcepipyy ± §©§¨
,`ziixaaBì äøîà ,äøéáò øáãì äMà òázL ãçàa äNòîdze` ©£¤§¤¨¤¨©¦¨¦§©£¥¨¨§¨

,dy`à÷éøike ,jzenky wix mc` ±äzàL äàñ íéòaøà Eì Lé ¥¨¥§©§¨¦§¨¤©¨
ïäa ìáBè,jk xg`Løét ãiî.dxiard z` dyr `le ¥¨¤¦¨¥©

leahl jixv epi` ixw lray zxaeqd ztqep drc d`ian `xnbd
:dewnaeäì øîà[mdl-]ïðaøì àðeä áø,micinlzl ±éðtî ,éúBaø ¨©§©¨§©¨¨©©¦§¥

Bæ äìéáèa ïéìæìæî ízà äîoa dcedi iaxk miliwne ,ixw lra ly ¨©¤§©§§¦¦§¦¨
,dliah jixv epi` ixw lray xaeqd `xizaäpéö íeMî éàm` ± ¦¦¦¨

ixd ,dewnd ly mixwd mina dliahd mkilr dywy ,xewd meyn
úBàöçøîa øLôàmze` ennigy mina leahl mz` mileki ± ¤§¨§¤§£¨

.dvigxl
àcñç áø déì øîà,`ped axläìéáè Lé éëådxiyk `idy.ïénça ¨©¥©¦§¨§¦¥§¦¨§©¦

déì øîà,`cqg axl `ped axCúååk éà÷ äáäà øa àãà áøxaeq ± ¨©¥©£¨©©£¨¨¥§¨¨
xaeq ip` la` ,xyk dewna leahl jixv ixw lray ,jzenk

.oinga dliaha el ic dlw ez`nehy ixw lray
:ixw lra lr oiaw dryz zpizp oipra dyrn d`ian `xnbdéaø©¦

àúeñî éa àiîc àðâàa áéúé äåä àøéæixw lra did `xif iax ± ¥¨£¨¨¦§©§¨§©¨¥¨¨
,ugxnd ziaa min d`ln dxrwa ayei dideì déì øîàdéònL± ¨©¥§©¨¥

,eynynl `xif iax xn`éúééàå ìéæ`ade jl ±éãLe ,ïéa÷ äòLz éì ¦§©§¥¦¦§¨©¦§¥
éàålò.ilr jetye ±àaà øa àéiç éaø déì øîà,`xif iaxlänì ¦¨©¨©¥©¦¦¨©©¨¨¨

éàä élek øîì déì,jk lk gexhl eceak jixv dnl ±áéúé àäå ¥§©¥©§¨¨¦
eäééåeâa.min ly oiaw dryz jeza dz` ayei ixde ±déì øîàiax §©©§¨©¥

micgein mipic yi oiaw dryz zxdhl ,`a` xa `iig iaxl `xif
,mixdhn md ote` dfi`akzxdhly myäàñ íéòaøàdewn ly §©§¨¦§¨

,ezpeek z` `xif iax x`an .yiäàñ íéòaøà äîdewn ly ¨©§¨¦§¨
wx mixdhnäìéáèamkeza `nhd lyäðéúða àìålr mind ly ¦§¦¨§Ÿ¦§¦¨

,`nhdïéa÷ äòLz óàwx mixdhnäðéúða`nhd lräìéáèa àìå ©¦§¨©¦¦§¦¨§Ÿ¦§¦¨
dryz `iaiy eynynl `xif iax xn` okle .mkeza `nhd ly

.eilr mpzie oiaw
:ixw lra lr oiaw dryz zpizp oipra dpc `xnbdïwz ïîçð áø©©§¨¦¥

ïéa÷ äòLz úa àaöçdryz xeriya min wifgnd ilk oiwzd ± ©§¨©¦§¨©¦
xweaa ixw ilra micinlzd lr epnn lihdl oken didiy ,oiaw

.dxezd z`ixw mcewàúà ék`ayk ±éîéc áøl`xyi ux`n ¦£¨©¦¦
laaleðL àì ,eøîà àøèñeìb äãeäé éaøå àáé÷ò éaø ,øîà`l ± ¨©©¦£¦¨§©¦§¨§§§¨¨§Ÿ¨

,ixw lra xdhl dliren oiaw dryz zpizpy exn`äìBçì àlà¤¨§¤
ixw d`xyBñðBàì,ezhin z` yniyy zngn `le ,epevxa `ly ± §§

Bçì ìáàìébønä äìixw d`xy xnelk ,eilr ixwd z` jiynnd ± £¨§¤©©§¦
a leahl jixv ,ezhin yniyy zngn.äàñ íéòaøà©§¨¦§¨
ïîçð áøc déaöç øazà ,óñBé áø øîàax oiwzdy ilkd xayp ± ¨©©¥¦§©©§¥§©©§¨

ixdy ,df ilkl mikixv ep` oi` inic ax ixac itl xnelk ,ongp
ixw ilra md micinlzd aexe ,ievn epi` eqpe`l ixw d`exd dleg

.mdl liren epi` df ilke ,ozhin eyniyy ici lr
àúà ék`ayk ±ïéáølaal l`xyi ux`näåä àLeàa ,øîà ¦£¨¨¦¨©§¨£¨

àãáeò,dyrn did `ye`a ± §¨
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הפסוק להם1על ה ' אמר אשר  ומשה  אהרן "הוא 
ואחר אהרן תחילה מוזכר שבו ישראל", בני את  הוציאו
למשה , אהרן  שמקדים  מקומות  "יש  רש"י אומר משה , כך
ששקולין לך לומר  לאהרן. משה  שמקדים  מקומות ויש 

.2כאחד"

בתוספתא גם  מוזכר זה  הסגנון4ובמדרש3ענין  שם אך ,
הוא אחד במקום לאהרן, משה  הקדים  מקום  "בכל הוא 

ששקולין מלמד ומשה , אהרן הוא  כזה ".5אומר זה 

שמקדים מקומות  "יש  לומר צריך שרש "י  לכך הסיבה 
ולא – לאהרן" משה שמקדים  מקומות  ויש למשה  אהרן
לאהרן משה  הקדים  מקום "בכל ובמדרש  בתוספתא  כנאמר

אומר הוא  אחד לפי6במקום  כי בפשטות , מובנת  – "...
הסדר את  משנה שהתורה  שמכך לומר , סביר בלתי הפשט 

מקום " "בכל הסדר  מן  בשונה  אחד ", יילמד7"במקום ,
כאחד") ("שקולין המקומות  כל לגבי משמעותי ,8חידוש 

של הענין את מציין רש "י אין מדוע  גם  יתורץ  [בכך
בתוספתא המנויים  האחרים בענינים כאחד" "שקולין

רואים אנו שלגביהם  לעיל שהובא  ש "במקום9ובמדרש 

ומכך דברים, שני שבין הסדר את  התורה  הופכת אחד"
שקולים ], שהם  לומדים 

הרי אחד  במקום  הוא  השינוי שכאשר לומר, יש  אלא 
בדומה זה. במקום  רק  הקיימת  מיוחדת , סיבה  עקב  זה 

רש "י הפסוק10לפירוש  תיראו"11על ואביו אמו "איש 

– לעיל שהובא  במדרש  המוזכרים  המקומות  אחד [שזהו
הוא אחד ובמקום  לאם , אב  כיבוד  מקדים  הוא מקום  "בכל 

זה שקולין  ששניהם  מגיד תיראו, ואביו אמו איש  אומר 

ירא שהבן לפניו שגלוי  לפי לאב  אם  הקדים "כאן – כזה "]
שגלוי לפי לאם  אב  הקדים ובכבוד מאמו, יותר אביו את

שמשדלתו מפני מאביו יותר אמו את  מכבד שהבן לפניו 
בדברים ".

ויש מקומות ... "יש  בעניננו רש "י אומר ולכן
הסדר ששינוי מכך דוקא  כי – רבים  לשון – מקומות ..."

מקומות במספר  כאחד"12מופיע  ש "שקולין ללמוד .13ניתן
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כו. ו, פרשתנו (1
שניהם  "ששקולין ושני ראשון ובדפוס שלפנינו. בדפוסים כ"ה (2

כאחד". שקולין "ששניהם רש"י כת"י ובכו"כ כאחד".
כריתות. סוף (3

יל"ש  פ"ה. שמואל במדרש ועד"ז א. פל"ו, ויק"ר ספ"א. ב"ר (4
בראשית  (באבער) תנחומא בתחלתו. מכילתא גם וראה ד. רמז בראשית

ועוד. יד.
שם  (תנחומא) ויל"ש מד"ש מכילתא ובב"ר בתוספתא. כ"ה (5

"odipyy."כזה זה שוין "ששניהם בויק"ר שקולין".
מכתוב  רק הראי' שמביא אף שם) בתנחומא (ועד"ז במכילתא אבל (6

" מקדים אינו ואהרן" משה "הוא `cgזה mewna כבתוספתא אומר", הוא
הנ"ל. ומדרשים

וכמו  – בשכל גם מובן מקום" "בכל שהוא כמו שהסדר ובפרט (7
בפנים. לקמן וראה מאהרן. גדול הוא דמשה בנדו"ד

מחלה  ותהיינה אומר הוא ולהלן א): (כז, פנחס בפ' שפרש"י ומה (8
הוא  כזו זו ששקולות שהלימוד (היינו כזו זו שקולות שכולן מגיד תרצה
(20 הערה (ושם 203 ע' ח"ח לקו"ש ראה – אחד) במקום הסדר משינוי

כ"א) לחוד, הסדר משינוי (לא הוא בנוגע xezinשהלימוד ועד"ז הכתוב.
לחוד  הסדר משינוי אינו כזו", זו ששקולות "מגיד מסעי ס"פ לפרש"י

.(204ֿ5 ע' שם (ראה
"בכל  שנמנו כפי הסדר בשכל גם מובן שם שנאמרו מאלו שברובם (9
אברהם  וארץ*, (שמים להשני קדום או למעלה הוא הראשון כי מקום",

ואם). אב ואהרן, משה ויעקב, יצחק

שהובא  המקומות אחד [שג"ז מב כו, בחוקותי בפ' ועד"ז (10
אחד  במקום לאבות, אברהם הקדים בכ"מ הנ"ל: ומדרשים בתוספתא
כלומר  אחורנית, נמנו למה פרש"י: כו'] יעקב בריתי את וזכרתי אומר הוא

כו'. יצחק הרי כדאי אינו באם לכך הקטן יעקב הוא כדאי
ושמים" ארץ אלקים ה' עשות "ביום בהשינוי עד"ז י"ל ולכאורה
הוא  בסדרם שהשינוי בפשש"מ דמובן הנ"ל), ומדרשים (שבתוספתא

"(ביום) לומר משנה שהכתוב כבכ"מzeyrמשום (לא "ptl"f שנאמר
והארץxa`"בראשית השמים תולדות "ואלה ,"m`xada כמו שפירושו ("
(וע"ד ptl"fשפרש"י ובקומתם" בתקונם בצביונם "תקנם כה): א, (שם

ב"ארץ" יותר שייך זה וענין וש"נ), שם, בב"ר תנחומא ורבי ר"י פי'
ר"א  דעת (וש"נ) שם בב"ר מצינו וארץ שבשמים להעיר [אבל מבשמים.

" שמעון זה minrtב"ר שקולין ששניהם מלמד אלא כו' מקדים שהוא
שם]. מפרשים וראה כזה".

מעצמו  שמובן שם, ומדרש שבתוספתא דוגמאות בשאר צ"ל ועד"ז
בפשש"מ.

ג. יט, קדושים (11
.(10 הערה (הנ"ל בר"ש ר"א מדעת להעיר (12

הוא  כזה" זה ששקולין "מלמד ומדרש שבתוספתא י"ל ואולי (13
" דעת ed`מהלשון ע"ד אחת, והוי' מציאות שהם שמשמע ומשה", אהרן

ד"ה  שם ב"ב רשב"ם ראה (אבל צלפחד בבנות א) קכ, (ב"ב ר"י
שקולות)**.

ולא  ומשה", אהרן הוא אומר הוא אחד "במקום הלשון יומתק ועפ"ז
המקומות. בשאר כן לפרש אפשר אם צ"ע אבל מקדים. הוא אחד ובמקום

.10 dxrd seq onwl d`x la` (*
.22 dxrd my y"ewl d`xe (**

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc - zekxa(ycew zay meil)

àúeìéáèì.dliahd aeig z` minkgd elhia ±dì éøîàåyie ± ¦§¦¨§¨§¦¨
,xn`y mixne`àúeìéèðì äeìhazlihp aeig minkgd elhia ± ©§¨¦§¦¨

:`xnbd zx`an .dlitzl miciàúeìéáèì äeìha øîàc ïàîin ± ©§¨©©§¨¦§¦¨
xaeq ixirf ezrcl ,dliahd z` elhiay xn`yïa äãeäé éaøk§©¦§¨¤

àøéúa.dliah `la dxeza weqrl xzen ixw lray xn`yïàî §¥¨©
àúeìéèðì äeìha øîàcezrcl ,dlihpd z` elhiay xn`y ine ± §¨©©§¨¦§¦¨

xaeq ixirfïcéòa àinà øcäîc ïànà èééì àcñç áøc àä ék¦¨§©¦§¨¨¦©©¦§©©©©¨§¦¨
àúBìö`cqg ax zrck ±(.eh lirl)min ixg` xfgnd z` lliwy §¨

dlihpd z` elhiay epiide ,dlitzd onf ribdyk eici lehil
.dlitzd onf xeari min xg` xfgi m`y ote`a

weqrl ick envr xdhl leki ixw lray sqep ote` d`ian `xnbd
:dxezaïðaø eðz,`ziixaa,íéî ïéa÷ äòLz åéìò eðúpL éø÷ ìòa ¨©¨¨©©§¦¤¨§¨¨¦§¨©¦©¦

dLçì Bæ íb Léà íeçð .øBäèdrpva df oic xn` ±,àáé÷ò éaøì ¨©¦©§¨¨§©¦£¦¨
dLçì àáé÷ò éaøådrpva df oic xn` ±àöé éàfò ïáe ,éàfò ïáì §©¦£¦¨§¨¨§¤©©¤©©¨¨

,÷eMa åéãéîìúì dàðLe.diqdxta xnelk §¨¨§©§¦¨©
df oic i`fr oa xqn cvik mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:eicinlzlàáøòîa éàøBîà éøz da éâéìtmi`xen` ipy ewlgp ± §¦¦¨§¥£¨¥§©£¨¨
mde ,df oic eicinlzl i`fr oa xn` cvik ,l`xyi ux`aéñBé éaø©¦¥

dàðL éðz ãç ,àãéáæ øa éñBé éaøå ïéáà øa`ziixaa dpy cg` ± ©¨¦§©¦¥©§¦¨©¨¥§¨¨
,miaxa df oic cnily epiide ,'eicinlzl d`py' i`fr oayéðz ãçå§©¨¥

dLçìepiide ,'eicinlzl dygl' i`fr oay `ziixaa dpy cg`e ± §¨¨
.drpva df oic mdl xn`y

:zwelgnd zxaq z` zx`an `xnbdïàîdàðL éðúcdpyy in ± ©§¨¥§¨¨
`ed miaxa df oic cnily mrhd ,'d`py' `ziixaaìeha íeMî¦¦

äøBz,ea leahl dewn e`vniy cr dxez lehia icil e`eai `ly ± ¨
äiáøe äiøt ìeha íeMîeynyln mirpnp eidi `ly ick mbe ± ¦¦§¦¨§¦¨

.diaxe dixt zevnn elhazie ,dliahd gxeh iptn mzhinïàîe©
dLçì éðúcoic mdl xn`y mrhd ,'dygl' `ziixaa dpyy ine ± §¨¥§¨¨

ick `ed drpva dfíäéúBLð ìöà íééeöî íéîëç éãéîìz eäé àlL¤Ÿ§©§¦¥£¨¦§¦¥¤§¥¤
mzhin ynyl,íéìBâðøúkdliah jixv ixw lray exaqiy jkay §©§§¦

gxeh ik ,milebpxzk mdizeyp mr miievn eidi `l ,d`q mirax`a
.d`q mirax`a dliahd mdl `ed

:ixw lra zliah oipra cer dpc `xnbdézòîL ,éàpé éaø øîà̈©©¦©©¨©§¦
yiyda ïélé÷nLdxeza weqrl el mixizne ,ixw lra zliaha ± ¤§¦¦¨

lr min oiaw dryz zpizp ici lr e` ,ze`vgxna dliah ici lr
,etebézòîLåyiyda ïéøéîçnLelahiy cr dxeza weqrl `ly §¨©§¦¤©§¦¦¨

.d`q mirax` ly xyk dewnaBîöò ìò da øéîçnä ìëåleahl §¨©©§¦¨©©§
dewna.åéúBðLe åéîé Bì ïéëéøàî©£¦¦¨¨§¨

:dewna leahle xingdl jixv oi`y zxaeqd drc d`ian `xnbd
äî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàïéøçL éìáBè ìL ïáéhly daiqd dn ± ¨©©¦§ª©¤¥¦©¦¨¤§¥©£¦

l`y recn :`xnbd zl`ey .oiixwl xweaa milaehd el`,ïáéh äî©¦¨
øîàc eäéà àäxn` envr `ed ixd ±(:`k lirl)yøeñà éø÷ ìòa ¨¦§¨©©©§¦¨

äøBú éøáãa:`xnbd daiyn .dliah `laøîà÷ éëäezpeek jk ± §¦§¥¨¨¦¨¨©
,le`yl iel oa ryedi iax lyïáéh äîmilaehy,äàñ íéòaøàa ©¦¨§©§¨¦§¨

ixdøLôàxdhidl,ïéa÷ äòLúa,cere,äìéáèa ïáéh äîixd ¤§¨§¦§¨©¦©¦¨¦§¦¨
øLôàxdhidl,äðéúða.xdhi oiaw dryz eilr ozi m`y ¤§¨¦§¦¨

yiy dewna leahle xingdl aehy zxaeqd drc d`ian `xnbd
:d`q mirax` eada eøãb ìBãb øãb ,àðéðç éaø øîàef dpwza ± ¨©©¦£¦¨¨¥¨¨§¨

,d`q mirax`a leahl ixw lral ekixvdyàéðúcepipyy ± §©§¨
,`ziixaaBì äøîà ,äøéáò øáãì äMà òázL ãçàa äNòîdze` ©£¤§¤¨¤¨©¦¨¦§©£¥¨¨§¨

,dy`à÷éøike ,jzenky wix mc` ±äzàL äàñ íéòaøà Eì Lé ¥¨¥§©§¨¦§¨¤©¨
ïäa ìáBè,jk xg`Løét ãiî.dxiard z` dyr `le ¥¨¤¦¨¥©

leahl jixv epi` ixw lray zxaeqd ztqep drc d`ian `xnbd
:dewnaeäì øîà[mdl-]ïðaøì àðeä áø,micinlzl ±éðtî ,éúBaø ¨©§©¨§©¨¨©©¦§¥

Bæ äìéáèa ïéìæìæî ízà äîoa dcedi iaxk miliwne ,ixw lra ly ¨©¤§©§§¦¦§¦¨
,dliah jixv epi` ixw lray xaeqd `xizaäpéö íeMî éàm` ± ¦¦¦¨

ixd ,dewnd ly mixwd mina dliahd mkilr dywy ,xewd meyn
úBàöçøîa øLôàmze` ennigy mina leahl mz` mileki ± ¤§¨§¤§£¨

.dvigxl
àcñç áø déì øîà,`ped axläìéáè Lé éëådxiyk `idy.ïénça ¨©¥©¦§¨§¦¥§¦¨§©¦

déì øîà,`cqg axl `ped axCúååk éà÷ äáäà øa àãà áøxaeq ± ¨©¥©£¨©©£¨¨¥§¨¨
xaeq ip` la` ,xyk dewna leahl jixv ixw lray ,jzenk

.oinga dliaha el ic dlw ez`nehy ixw lray
:ixw lra lr oiaw dryz zpizp oipra dyrn d`ian `xnbdéaø©¦

àúeñî éa àiîc àðâàa áéúé äåä àøéæixw lra did `xif iax ± ¥¨£¨¨¦§©§¨§©¨¥¨¨
,ugxnd ziaa min d`ln dxrwa ayei dideì déì øîàdéònL± ¨©¥§©¨¥

,eynynl `xif iax xn`éúééàå ìéæ`ade jl ±éãLe ,ïéa÷ äòLz éì ¦§©§¥¦¦§¨©¦§¥
éàålò.ilr jetye ±àaà øa àéiç éaø déì øîà,`xif iaxlänì ¦¨©¨©¥©¦¦¨©©¨¨¨

éàä élek øîì déì,jk lk gexhl eceak jixv dnl ±áéúé àäå ¥§©¥©§¨¨¦
eäééåeâa.min ly oiaw dryz jeza dz` ayei ixde ±déì øîàiax §©©§¨©¥

micgein mipic yi oiaw dryz zxdhl ,`a` xa `iig iaxl `xif
,mixdhn md ote` dfi`akzxdhly myäàñ íéòaøàdewn ly §©§¨¦§¨

,ezpeek z` `xif iax x`an .yiäàñ íéòaøà äîdewn ly ¨©§¨¦§¨
wx mixdhnäìéáèamkeza `nhd lyäðéúða àìålr mind ly ¦§¦¨§Ÿ¦§¦¨

,`nhdïéa÷ äòLz óàwx mixdhnäðéúða`nhd lräìéáèa àìå ©¦§¨©¦¦§¦¨§Ÿ¦§¦¨
dryz `iaiy eynynl `xif iax xn` okle .mkeza `nhd ly

.eilr mpzie oiaw
:ixw lra lr oiaw dryz zpizp oipra dpc `xnbdïwz ïîçð áø©©§¨¦¥

ïéa÷ äòLz úa àaöçdryz xeriya min wifgnd ilk oiwzd ± ©§¨©¦§¨©¦
xweaa ixw ilra micinlzd lr epnn lihdl oken didiy ,oiaw

.dxezd z`ixw mcewàúà ék`ayk ±éîéc áøl`xyi ux`n ¦£¨©¦¦
laaleðL àì ,eøîà àøèñeìb äãeäé éaøå àáé÷ò éaø ,øîà`l ± ¨©©¦£¦¨§©¦§¨§§§¨¨§Ÿ¨

,ixw lra xdhl dliren oiaw dryz zpizpy exn`äìBçì àlà¤¨§¤
ixw d`xyBñðBàì,ezhin z` yniyy zngn `le ,epevxa `ly ± §§

Bçì ìáàìébønä äìixw d`xy xnelk ,eilr ixwd z` jiynnd ± £¨§¤©©§¦
a leahl jixv ,ezhin yniyy zngn.äàñ íéòaøà©§¨¦§¨
ïîçð áøc déaöç øazà ,óñBé áø øîàax oiwzdy ilkd xayp ± ¨©©¥¦§©©§¥§©©§¨

ixdy ,df ilkl mikixv ep` oi` inic ax ixac itl xnelk ,ongp
ixw ilra md micinlzd aexe ,ievn epi` eqpe`l ixw d`exd dleg

.mdl liren epi` df ilke ,ozhin eyniyy ici lr
àúà ék`ayk ±ïéáølaal l`xyi ux`näåä àLeàa ,øîà ¦£¨¨¦¨©§¨£¨

àãáeò,dyrn did `ye`a ± §¨
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שיש מובן מקומות ", "יש  רש "י  מלשון להבין: יש  אך
למשה , אהרן את  התורה  מקדימה שבו אחד  ממקום יותר
אינם אחד", "מקום  רק  שיש  והמדרש  התוספתא  ולשון
מקום בתורה ישנו אם למציאות , ביחס  מחלוקת  על מורים 
מחלוקת , תיתכן לא  זאת לגבי  שהרי יותר, או כזה  אחד
שבהם המקומות  יתר אם  הוא  ביניהם ההבדל אלא 
"הוא לפסוק  (בנוסף  משה לפני אהרן את  התורה  מקדימה 
ששם או כאחד", "שקולין שהם ללמד באים  ומשה ") אהרן

זה . בסדר דוקא  לכתוב הכרחי 

משה , לפני אהרן מוזכר שבהם בתורה המקומות  יתר
כן לפני פסוקים  מספר זו, בפרשה א ) "ויקח 14הם: –

ואת אהרן את  לו ותלד לאשה  לו דודתו יוכבד  את  עמרם 
ב ) במדברמשה ". אהרן15בפרשת  תולדות  "ואלה –

פינחס בפרשת ג ) אהרן16ומשה". את לעמרם  "ותלד  –
משה ". ואת 

והמדרש שהתוספתא  לכך הסיבה  בפשטות  מובנת 
זה ש "שקולין להסיק  אפשר אי  אלו שמפסוקים  סוברים
או ומשה , אהרן הולדת אודות  בהם  שמדובר  כיון כזה ",
למשה , אהרן את  להקדים התורה  צריכה  ולכן  תולדותיהם ,

הולדתם לסדר .17בהתאם 

גם הכולל רש "י של דעתו מהי  להבין : צריך  אך
ובמיוחד כאחד", ש "שקולין  לכך כהוכחה אלו מקומות 

הפשט? לפי  היא רש "י של לימודו דרך דוקא  כאשר

.‚
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לו יש  אלולכאורה  לפסוקים מתכוון אינו שרש "י  מר,

ו"ותלד (בפרשתנו) משה " ואת אהרן את לו "ותלד –
רק אלא  – פינחס ) (בפרשת  משה " ואת אהרן את  לעמרם 
על מדובר  אין שבו ומשה", אהרן תולדות  "ואלה  לפסוק 
ויותר תולדותיהם , על אלא עצמם , ומשה  אהרן  הולדת 
כן על (ואשר כלל שם מוזכרים  אינם משה  תולדות  מכך:

רש "י תורה ,18אומר חבירו  בן את  המלמד שכל "מלמד 
אהרן" "בני נקראים  ולכן ילדו " כאילו הכתוב  עליו מעלה

תורה ") שלמדן לפי  משה "תולדות בשם

– מקום  בכל הרגיל  הסדר שם  להיות  היה  צריך  ולכן
להיכתב משה צריך בודאי שם ואדרבה : – ואהרן משה
אהרן, את  גם  תורה" ש "למדם  זה  היה  שהוא  כיון כן, לפני

בפסוק שם  מדובר כך .19ועל

"יש – למשה  אהרן את התורה  הקדימה  שם  שגם  וכיון
אהרן "הוא  הפסוק  עם ביחד – רבים  לשון  מקומות "

כאחד". ש "שקולין מלמד זה הרי – ומשה "

כוונתו היתה  אם  כי רש "י, כוונת  שזוהי לומר  קשה  אך
– בפרשתנו הפסוק  את  להוציא במדבר , בספר  לפסוק רק 
"יש הסתמי הביטוי מן  במפורש . זאת  אומר  היה  הוא 

כבר הידועים  מקומות  הם  שאלה  נראה או20מקומות" ,
אלו. פרשיות בהמשך המוזכרים  פסוקים  לפחות 

.„

ÂÓˆÚ ‰Ê ˜ÂÒÙÓ È"˘¯ È¯·„· ÌÈÈ˘˜‰

ואלה התחלתו. לפי זה רש "י בפירוש  גם  קשה  הדבר
שילדה למעלה  שהוזכרו אלו  ומשה, אהרן  "הוא  דבריו:
של לענין המשך  הוא  זה פסוק  כלומר , לעמרם". יוכבד 
– יוכבד" "שילדה – כן לפני  המוזכר ומשה  אהרן  הולדת 
אהרן את  להקדים  מוכרח  שהפסוק  בפשטות  ומובן

בפסוק21למשה הסדר מן להסיק  ניתן כיצד  ואם ֿכן .
כאחד"? ש "שקולין
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כ. ו, (14
א. ג, (15

נט. כו, (16
את  מקדים שהראב"ע  במה וצ"ע בסופו. כז ו, פרשתנו כבראב"ע (17
לו  "ותלד הפסוק לפני במדבר) (דפ' ומשה" אהרן תולדות "ואלה הכתוב
לעמרם" "ותלד צ"ל* ואולי לעיל). (שבפרשתנו משה" ואת אהרן את
תמצא  לא כן "על מקדים שהראב"ע ובפרט פינחס. דפ' הכתוב והיינו

התורה weqtdבכל df zlgzn מקום אין א"כ לאהרן". משה יקדים שלא
זה. הפסוק לפני הנאמר מפרשתנו להקשות

ותלד" גם תולדות "והעד הדיבור בסוף גם שהקדים מה יובן ועפ"ז
הוא  כשהמדובר יותר מיושבת למשה אהרן קדימת שלכאורה אף –
לקמן  ראה – תולדותם ע"ד הוא מכשהמדובר "ותלד", – עצמם בלידתם

בפנים.

[המתורגם] לקו"ש ואילך. 8 ע' חכ"ג לקו"ש זה בפרש"י ראה (18
.1 הערה 9 ע' חי"ג ס"ח. 192 ע' חט"ו

"נעשו  ופרש"י משה", את ה' דיבר "ביום בהכתוב וכההמשך (19
שלאח"ז  בפסוק ורק הגבורה". מפי שלמד מה שלמדן שלו התולדות אלו

ב. יט, סנה' וראה אהרן". בני שמות "ואלה נאמר
להבן  הם שידועים  לאהרן", משה שמקדים מקומות וכה"יש (20

זה. כתוב לפני וגם חמש,
זקנים), (הדר תוספת חזקוני, רשב"ם, – עה"פ במפרשים כמ"ש (21
עה"פ. אברבנאל בחיי, רבינו בשנים), גדול הוא (כי עה"פ בראב"ע ועד"ז
קודם  לישראל התנבא הוא כי ועוד מוסיפים: ואברבנאל שבראב"ע אלא
(שמות  לפנ"ז בפרש"י הובאו כבר הנ"ל ענינים שב' [ולהעיר משה שבא

יו"ד)]. ד,

."dyn z`e oxd` z` clzene" r"a`xd oeyla `iady o`k jex`d xehn xirdle (*
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אשר ומשה אהרן "הוא  הפסוק שמהמשך נאמר  אם  ואף 
מוכח  מצרים " מארץ  ישראל בני את  הוציאו להם  ה ' אמר 
בביצוע לתפקידם  אלא הולדתם, לסדר חשיבות  כאן שאין
מובן: אינו – ממצרים  ישראל  בני ליציאת  בקשר ה ' ציווי

על לפירושו בדומה  כאן לפרש  היה  צריך רש"י
הקדימה שינוי לסדר שהסיבה  תיראו", ואביו אמו  "איש 
אחד לגבי מיוחדת הדגשה  שנדרשת כיון היא  בפסוק 
התורה מקדימה  כאן בעניננו: גם  וכך – הפרטים  מן
כך ידי על כי ומשה ", אהרן "הוא למשה , אהרן את

ומבהירה מדגישה שליחותם22היא  אודות  שמדובר כיון :
נראה הפסוקים  שמפשטות  ממצרים , ישראל את להוציא 
הקדוש ֿ בחר שאותו העיקר , בלבד  משה היה  שבכך
משנה לכן – השליחות  את  הטיל ועליו  ברוך ֿהוא 
ומשה ", אהרן "הוא  תחילה  ומקדימה הסדר  את  התורה 
למשה לגמרי טפל היה לא שאהרן להדגיש  כדי 

זו .23בשליחות

.‰
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נוספים דיוקים מספר  הבהרת  ידי על יובנו הדברים
רש "י: בפירוש 

ומפרש ומשה " אהרן "הוא  המילים  את מצטט  רש"י
הנוסח  ולפי לעמרם", יוכבד שילדה  למעלה  שהוזכרו  "אלו

דפוסים במספר ומשה24המופיע  אהרן "הוא  ממשיך הוא
ה ' אמר ולכאורה :25אשר שמקדים ...". מקומות  יש  ,

מקומות "יש  הענין בין התוכני הקשר  מהו א )
הפירוש תחילת  לבין כאחד" ששקולין לך לומר  שמקדים ...

לעמרם"? יוכבד שילדה למעלה שהוזכרו "אלו

בסדר השינוי את  להסביר  רש "י של כוונתו אם  ב )
(במדה מתאים  היה לאחר, אחד מקום שבין השמות 

הפסוק בסוף  מיד שמובא  השינוי את  לציין ביותר) הטובה 

ואהרן" משה "הוא  – המילים  ובאותן ענין באותו ?26הבא 

להבין: צריך לכך בנוסף 

את פירושו בתחילת  בהוסיפו רש "י מחדש  מה  ג )

וכי לעמרם" יוכבד  שילדה  למעלה שהוזכרו "אלו המילים 

למעלה"? "הוזכרו אשר אלו שאין לחשוב  היה  ניתן 

משתמש ולא  כאחד", "ששקולין רש "י  אומר מדוע  ד)

ובמדרש בתוספתא  המופיע  זה27בביטוי ששקולין :
?28כזה

ואהרן משה  לגבי  לומר  בכלל ייתכן כיצד ועיקר: ה )
יודע למקרא  חמש  בן  אפילו  כאשר כאחד", "שקולין שהם

רבינו למשה  שווה יודע29שאין כבר  הוא  כאשר ובמיוחד ,
כן לפני  רש "י כולו30מפירוש  הבית נתמלא  ש "כשנולד ,

ישראל של מושיעם  היה והוא  וכדומה31אורה ", ,32–

כלל לכך מתייחס  אינו .33ורש "י

.Â

‡·‰ ˜ÂÒÙ· È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

המילים את  רש "י מצטט הבא המדבריםבפסוק  "הם 

בפשטות שקיימו". הם  שנצטוו "הם  ומפרש וגו'"
המפרשים כדברי בכך, להבהיר  רש "י את34מתכוון ,

המדברים"? "הם לומר התורה  צריכה  מה  לשם  השאלה:
"הם רש "י מפרש  לפיכך ידוע ! כבר  זה דבר  הרי

וכי לן? משמע  קא  מאי – אבל  שקיימו". הם שנצטוו

ה ' ציווי  את  קיימו ואהרן שמשה  בכך חידוש  ?35יש 
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פנים  הא'. בפי' כאן יקר בכלי ועד"ז מהרא"י, בביאורי שפי' וכמו (22
שלאח"ז. שבפסוק ואהרן" משה ב"הוא גם עד"ז מפרשים ושם כאן. יפות
דבר". בכל המה ש"שקולים מוכח שמזה מפרש שם יקר בכלי (23
"ועל  ומציין כו'" לאהרן כבוד הכתוב "חלק שם, מהרא"י בביאורי אבל
תיראו", ואביו אמו איש גבי ואילך) סע"ב (ל, דקדושין בפ"ק פי' זה דרך

קדושים. ר"פ ברש"י כהפי' והוא
מסיים  ואעפ"כ הסדר לשינוי טעם רש"י כתב מסעי שבס"פ ומה
(הובא  210 ע' שם ח"ח [המתורגם] לקו"ש ראה – כו'" ששקולות "מגיד

.(8 הערה לעיל
במקום  רש"י כת"י וכמה שני בדפוס ראשון. בדפוס הוא וכן (24

בפ"ע. ד"ה ומתחיל ואהרן" משה "הוא אי' ומשה" אהרן "הוא
פרש"י  והמשך ומשה" אהרן "הוא התיבות ליתא כת"י בכמה (25

לעמרם". יוכבד "שילדה התיבות לאחרי תיכף בא כו'" מקומות "יש
ועוד). .22 הערה (הנ"ל התורה מפרשי וכבכמה (26

הפרשה  בזה מ"ש ג"כ מתורץ ויהי' ב: שט, השל"ה מלשון ולהעיר
וראה  שקולין. ששניהם ללמד ופרש"י ואהרן משה הוא ומשה, אהרן הוא

.63 הערה לקמן

הוצאת  ויק"ר (ראה כאחד" "שקולין גירסאות יש בויק"ר (27
כאחד" "שקולין הלשון – בסופה) כריתות ב. נז, (פסחים בגמ' מרגליות).

ועזים. כבשים לענין (כאחת)
צלפחד  בנות בענין מסעי ופ' פנחס בפ' רש"י לשון הוא וכן (28

.(8 הערה (כנ"ל
ובכ"מ. שם. של"ה עה"פ. ראב"ע וראה (29

ב. ב, שמות (30
כב. א, שם פרש"י (31

שליח  הי' והוא ה', נגלה שאליו ואילך. א ג, דשמות הפרשה וככל (32
וכו'. ה'

במעשים  א"נ כו'* קאמר שעה באותה כאן לדוד במשכיל ומ"ש (33
לך  "לומר סתם כותב כ"א ברמז, לא אפילו בפרש"י זה אין – קאמר
ס"פ  (ברא"ם שבפרש"י הפירושים לשאר בנוגע ועד"ז כאחד". ששקולין

רש"י. בלשון רמז שום להם שאין ועוד), כאן. לדרך צידה מסעי.
כאן. יצחק ובאר גו"א רא"ם, וראה כאן. טוב דבק ראה (34

יא) ג, (שמות  שאל שמשה כיון להשמיענו שהוצרך לומר ודוחק (35
פרע  אל אלך כי אנכי יו"ד."מי ד, (שם השליחות לקבל רצה לא וגם ה",

.cere .t"dr jiyl` ,l`paxa` ,r"a`x mb d`xe (*
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משה "הוא  המילים  את  רש "י מצטט מכן לאחר
ועד מתחלה  ובצדקתם בשליחותם  "הם  ומפרש: ואהרן"

להבין: וצריך סוף".

שלמים שנשארו מעלתם  את כאן  לציין חשוב  מדוע  א )
סוף "? ועד מתחלה ובצדקתם  "בשליחותם 

"בשליחותם אלו פרטים  שני משמעות מהי  ב )
לשליחותם כללי באופן רש "י התכוון אילו  ובצדקתם":

בגמרא36וצדקותם כנאמר  כלשון37, לומר, צריך  היה ,
מדוע סוף "; ועד  מתחלה בצדקתם  "הן רק  הגמרא ,
כהמשך מתכוון  הוא ואם "בשליחותם "? מוסיף  הוא 
שקיימו", הם שנצטוו "הם  הפסוק , לתחילת לביאור 
"בשליחותם שלמים  שהיו כאן לציין בעיקר חשוב 

צדקותם ? הזכרת לא סוף ", ועד מתחלה

המילה את  פירושו בתחילת רש "י מוסיף  מדוע  ג )
"הוא הפסוק  ללשון (בהמשך מיד מתחיל ואינו "הם ",
ועד מתחלה  ובצדקתם  "בשליחותם  – ואהרן") משה

סוף "?

.Ê

ÂÏÏ‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ È˘· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ¯‡·Ï È"˘¯ ˙ÂÂÎ

הוא : זה לכל ההסבר

לכאורה , היא : כאן לתרצה  מתכוון  שרש "י השאלה
לפני נאמר  כבר הרי  לחלוטין, מיותרים  הללו הפסוקים שני

כפי38כן אלא , ויצוום ...". אהרן ואל  משה אל ה ' "וידבר
כן לפני  רש "י הענין39שפירש  באמצע  הפסיקה שהתורה ,

נתייחסו". ובמי ואהרן משה  נולדו "האיך לספר כדי 
שוב פותחת  היא  יחוסם, ענין את  התורה  מסיימת  וכאשר

ה'..." הדיבור40"וידבר "הוא  רש "י, כלשון שזהו, כך ,
חוזרת מדוע  רק  מובן זה  לפי אך למעלה ". האמור עצמו 
ההרחבה מובנת אין עדיין אך "וידבר...". על שוב  התורה 
ה ' אמר אשר ומשה אהרן "הוא  – אלו פסוקים בשני

כן ? לפני ידוע  כבר תוכנם  אשר להם ...",

למעלה שהוזכרו  "אלו בפירושו רש "י מבאר  זאת  את 
לעמרם" יוכבד צריכהשילדה  מדוע גם  מתורץ  ובכך –

של יחוסם  את לספר כדי הענין באמצע  להפסיק  התורה 
להלן. שיוסבר כפי ואהרן, משה

.Á

Ì¯ÓÚÂ „·ÎÂÈ ˙ÂÎÊ· ˙ÂÁÈÏ˘Ï Ô¯‰‡Â ‰˘Ó ˙¯ÈÁ·

של אמם על למדנו לפניֿכן כבר הוא : לכך ההסבר 
יוכבד ואהרן, פרעה41משה  גזירת  את  ביצעה  לא  אשר ,

אותו" והמתן הוא בן  את42"אם  המילדות  "ותיראנה  אלא  ,
ולא מצרים ". מלך אליהן דיבר כאשר  עשו ולא האלקים
מכך: יותר אלא  אותו", "והמתן את קיימו שלא  בלבד זו

ומזון..." מים להם  "מספקות  – הילדים " את  .43"ותחיין
גזירת את לבטל כדי יכולתה  ככל לעשות  השתדלה  היא 
מוצאים לזה  בדומה  מזה : ההיפך את עשתה  ואף  פרעה 
פרעה בגזירת  להתחשב  שבלי עמרם , אביהם, לגבי

שניים " ליקוחין בה  ועשה .44"החזירה 

ש "וידבר לכך הסיבה  התורה : כאן מדגישה  זאת ואת 
פרעה ואל ישראל בני  אל ויצוום אהרן ואל משה  אל ה '
מצרים ", מארץ  ישראל בני את  להוציא מצרים  מלך
אהרן "הוא  היתה  – ממצרים  ישראל להוצאת  [בחירתם 

הזכות מפני לעמרם"]. יוכבד שילדה  – והמעלה45ומשה
ואמם אביהם היו46של במצרים , ישראל והחייאת  בקיום 

מארץ ישראל בני את הוציאו להם  ה ' "אמר אשר  אלו הם
מצרים ".

.Ë

"„Á‡" Ì‰ Ô¯‰‡Â ‰˘Ó ÂÊ ˙ÂÁÈÏ˘·

ועשה "החזירה  עמרם , של מעשהו קשה : זה לפי אך
אהרן שהרי  משה , ללידת  רק  הביאו  שניים ", ליקוחין בה 
יוכבד של התמודדותה  גם  כך השניים . הליקוחין לפני  נולד 
אצל רק אהרן, הולדת לאחר היתה  פרעה  גזירת נגד

"ותצפנהו..."47משה נאמר שלגביו כן48, כמו וכדומה . ,
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– שלחתני" זה למה הזה לעם הרעותה "למה כב) ה, (שם טען יג):
וכאן  לאהרן, בנוגע מצינו לא הנ"ל כל כי – ששלחתני" על אני "קובל
גם  ועיקר: ועוד שקיימו". הם שנצטוו "הם המדברים", "הם יחד כוללם
הזריזות  וענין "קיימו", השליחות שקיבל שלאחרי פשיטא למשה בנוגע
הרי  – שם) כפרש"י כד ד, דשמות ההתרשלות – (לשלול הציווי בקיום

שקיימו". "הם רש"י בלשון מודגש אינו
יצחק. ובאר ברא"ם כדמשמע (36

שם. מהרש"א חדא"ג וראה א. יא, מגילה (37
יג. ו, (38
שם. (39

כט. ו, (40
ובפרש"י. ואילך טו א, שמות (41

טז. א, שם (42
וברש"י. יז א, שם (43
א. ב, שם פרש"י (44

לבנים  (וכיו"ב) ותגמול פעולה בתורה, לפנ"ז כבר שמצינו להעיר (45
ט, נח פרש"י כד. שם, דֿה. כו, תולדות לדוגמא ראה – האבות בזכות

כג.
"ללמדנו יג) (ו, שם רש"י לשון יומתק ועפ"ז (46j`id משה נולדו

ואהרן".inaeואהרן משה יחוס "ללמדנו בקיצור כתב ולא – נתיחסו"
" מפרש אינו שהכתוב נולדו".j`idובפרט

שלפנ"ז) (כבהערה רש"י הדגשת ע"פ ובפרט (47"j`id."נולדו
ואילך. ב ב, שם (48
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ובהבאת  בהכנת  העיקרי  משה  צריכההיה  כך ואם הגאולה ,
לאהרן"? משה את זה  בפסוק  להקדים  התורה  היתה 

לפני גם אלא ומשה ") אהרן ("הוא  זה  בפסוק  רק  ולא 
יחוסם על מדובר  כאשר  התורה49כן, היתה  צריכה שם  גם  ,

אהרן" ואת משה  את לו "ותלד  המטרה50לכתוב  שהרי  ,

התולדות סדר  את  לספר כדי רק אינה  היחוס  פירוט של
משה51וכדומה של לזכותם  הטעם  את  להסביר  כדי אלא  ,

משה בכך וגם  הגאולה , להבאת  לשליחים  להיבחר ואהרן

העיקר ?52הוא 

שמקדים מקומות  "יש  ואומר  מיד רש "י ממשיך לכן 

רש "י מתכוון אכן מקומות " "יש  באמרו למשה ...". אהרן
הקודם ביחד53לפסוק  משה ", ואת  אהרן את  לו "ותלד

ששקולין לך "לומר – ומשה" אהרן "הוא  הפסוק  עם 

כאחד".

הכוונה אין כאחד": "ששקולין הוא  בזה והדיוק 

דרגה באותה ושהם  לזה , זה  שווים  ואהרן שמשה
ישראל את להוציא  השליחות  שבענין אלא  וכדומה ,

של חלק  שניהם  כאחד: שניהם  נחשבים ממצרים
אחת –54שליחות 

מקומות ויש  למשה  אהרן שמקדים  מקומות "יש 

אחת שליחות מהוים  שניהם  כי לאהרן", משה  .55שמקדים

.È

ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡· „·ÎÂÈÂ Ì¯ÓÚÏ ÌÈÓÂ„ Ô¯‰‡Â ‰˘Ó
˙ÂÁÈÏ˘‰

פרעה אל המדברים "הם  כאן מוסיפה  שהתורה מכך
לגבי שגם מובן, עצמו , בפני כענין להוציא ..." מצרים  מלך
שהוזכרו "אלו שהם יחוסם, מעלת משמעותית  זה  פרט

בין הקשר מהו מובן, ולא  לעמרם ". יוכבד שילדה  למעלה 
מצרים"? מלך  פרעה  אל "המדברים היותם  לבין יחוסם 

שהם שקיימו", הם  שנצטוו "הם רש "י מפרש  לפיכך

"הם " היותם מפני פרעה, אל  בדברם  שליחותם  את  מלאו 
לעמרם": יוכבד "שילדה  –

גזירת כנגד והתיצבותה איֿציותה  יוכבד, שאצל כשם 

פרעה כי נפש , מסירות כדי עד בקשיים כרוכים  היו  פרעה 
ותחיין הזה  הדבר  עשיתן "מדוע מהן ודרש  למילדות  קרא 
עשו "לא  שהן התורה  מדגישה  לפיכך – הילדים " את

מפני הילדים " את  ותחיין מצרים  מלך אליהן דיבר כאשר
שכר להן ניתן ולכן – האלקים " את המילדות  "ותיראן

המילדות:56מיוחד יראו כי ויהי למילדות ... אלקים "וייטב 
בתים ". להם ויעש  האלקים  את

ליקוחין בה  "עשה  פעולתו אשר עמרם, אצל גם וכך 

רש"י, כפירוש  ובנסים, בקשיים כרוכה  היתה שניים "
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" לב) ה, (בראשית במ"א שמצינו ולהעיר (49cleie את שם את נח
הראשונה  בפעם נזכרים ב) לידתם, ע"ד מספר שהכתוב א) יפת": ואת חם
שבכולם  החשוב "שם" מקדים כ"א תולדותם* כסדר נמנו לא ואעפ"כ –
בשביל  לא כאן הוזכרו א) אשר: בנדו"ד*** ועאכו"כ שם**, כפרש"י
נאמר  זכות באיזה – כ"א כשלעצמם, ויוכבד עמרם תולדות היא סיפור
לפנ"ז  (וידועים) הוזכרו כבר ב) גו'", להוציא גו' "ויצום ואהרן למשה

בתורה.
היאך יג): ו, (שם רש"י שמקדים וכמו (50eclep.ואהרן משה
"דודתו", כ) (ו, הכתוב הוסיף גם ולכן (51yxtk"i בת אבוהי "אחת

בפסוק  רש"י הדגשת גם תובן ועפ"ז יחוסה. שמדגיש – קהת" אחות לוי
ראה  – ה)יחוס (מעלת הוא הכתובים עיקר כל כי שם, כה ופסוק כג

ואילך. 47 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש
חלק  לאהרן שגם להדגיש אהרן מקדים שהכתוב לומר ואין (52
ובהמקומות  ד סעיף סוף כנ"ל קדושים, ר"פ פרש"י (וע"ד בהשליחות
להשליחות, בנוגע ליחסם בשביל רק כאן שנזכרו אף כי – (22 שבהערה

" הוא שהלשון מכיון מזה clzeמ"מ, למדין היינו לא גו'", אהרן את לו

אחדים  שבפסוקים ובפרט בהשליחות, אהרן חלק לחזק בא שהכתוב
ד, שמות פ' לעיל (וראה ממשה בשנים גדול שאהרן נאמר ז) (ז, לאח"ז

יו"ד).
משה  "אל (וכמ"פ) לפנ"ז תיכף שמקדים כיון למשה, בנוגע משא"כ
הי' ליחסם, בשביל כאן ונזכרו והשליחות, ה' ציווי בנוגע אהרן" ואל
שהכתוב  (שם) לקמן וכמו העיקר, הוא משה זה שבענין לפי שהוא מובן
שלש  בן הוא "ואהרן ממשה גדול אהרן ואשר שנותם, מנין לומר בא

שנה". שמונים בן "ומשה מקדים – שנה" ושמונים
מפורשים שהם ואהרן", משה שמקדים מקומות וכה"יש (53ptl"f–

יג. ו, וארא כ,****. שם א. ה, כט. ד, שמות
במצוה  ומשה אהרן הושוו ומעתה כח: ו, כאן מאוה"ח להעיר (54

שם*****. בב"ר הארוך מהרז"ו מפי' ולהעיר זו.
דיצי"מ. זו בפרשה הוא פירושו כי לפרשו, צריך אינו ורש"י (55
וגדלותם  ואהרן משה ע"ד שמדובר הנ"ל ומדרשים בתוספתא משא"כ

ובמפרשים. ה, פ"ד, שהש"ר וראה – בכלל
כֿכא. א, שם (56

d`x la` .irqn t"q i"yxtk ,mzeclez xcqk epnp `l ,"zepa m` ik mipa el eid `l 'eb cgtlve" xn`py (bl ,ek qgpit) '`d mrta mby ,cgtlv zepa rbepa oke (*
.my g"g y"ewl

.my zexrdae jli`e 116 'r d"g [mbxeznd] y"ewl d`x la` (**
ezlrn "my"ac ,zehyta wlgl yiy s` במשה ***) משא"כ שם: כפרש"י כו'", ממנו יצא ושאברהם מהול כשהוא ונולד צדיק "שהוא כיון בערך שלא

בהשליחות  העיקר שהוא משה נוגע בזה ממצרים), בנ"י את להוציא המדובר להענין בנוגע (עכ"פ הרי .ואהרן
xzei aeyge reci 'id `edy oeik enicwd drxty l"i la` ."oxd`e dyn dnl mixvn jln mdil` xn`ie" (c ,d my) weqtd mb llkp dfay xnel yi dxe`kl (****

.eziaa lcbzpy ,drxt ziaa
."dfk df oiey" `zi` my x"wieay xirdl yi ± "miey mpi`y s` oilewy e`xwp" yxcna ok 'ity dn la` (*****
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מצרים מלך פרעה אל בדברם  ומשה  אהרן נהגו גם  כך
שמספרת כפי בכך, כרוכים  שהיו הקשיים  שלמרות  –

להם אמר שפרעה כן, לפני  ואהרן57התורה  משה "למה 
וכדומה . לסבלותיכם " לכו העם ... את תפריעו

פרעה אל המדברים  "הם  ואומרת  התורה מוסיפה  ולכן
ובאופן פרעה  אל בדברם  שגם  להוציא ...", מצרים מלך
שהוזכרו "אלו שהם  היה  ניכר עלֿידם , השליחות  ביצוע 
"אמר – השליחות  כלומר, לעמרם ". יוכבד שילדה למעלה 
מפני עליהם  הוטלה  – ישראל " בני  את  הוציאו להם ה '

של58שירשו דרך באותה ונהגו ויוכבד, עמרם  מעלת  את 
כוחם בכל  למלא  וציוויו59הרצון ה ' רצון  כפי60את  ,

שקיימו" הם שנצטוו ש "הם בכך .61שראו

.‡È

„Á‡ ÏÎ ˙ÂÁÈÏ˘‰ ÚÂˆÈ·· Y "Ô¯‰‡Â ‰˘Ó ‡Â‰"
ÂÓˆÚ ÈÙ·

ואהרן", משה  "הוא התורה  מוסיפה  מכן לאחר  כאשר
השאלות : מתעוררות 

אלו מילים על שוב  בחוזרה התורה כוונת  מהי ?62א )

לאהרן משה  את  ומקדימה התורה , כאן משנה מדוע ב )
לאהרן, משה שמקדים  מקומות " "יש  רש "י בדברי  (שהרי

זה לפסוק  דוקא מתכוון הוא  לומדים63אין שממנו ,
שבהם כן , לפני פסוקים למספר אלא  כאחד ", ש "שקולין

לאהרן משה  את  ).64מקדימים

ואינו המדברים ", "הם רבים בלשון מתחיל הפסוק  ג )
בלשון אלא  ואהרן", משה  "הם לשון באותה  מסיים 

ואהרן".65יחיד משה  "הוא 

ובצדקתם בשליחותם  "הם  רש "י  מפרש  כך על
ואהרן" משה "הוא  המילים משמעות  סוף ": ועד מתחילה 
ששם הקודם , בפסוק  ומשה " אהרן כ"הוא אינה  כאן –

"הם היא  כאן הכוונה  אלא  כאחד ", "שקולין היא הכוונה 
עצמו. בפני  אחד  כל רבים , בלשון בשליחותם ",

כ"אחד" היותם  – כאחד" "שקולין  היותם  כלומר,
ציווי מצד להם ", ה ' "אמר לגבי רק  היא  – השליחות  בענין
אחד, באופן היה לא  למעשה  השליחות  ביצוע  ואילו ה ',

שונה : באופן מהם אחד  כל אצל אופנים , בשני אלא

נא "שלח ואמר הקדוש ֿברוךֿהוא , עם  "התמקח" משה
תשלח " גדולה66ביד ליטול רוצה  היה  "שלא  צדקתו (מפני

אהרן" השליחות67על את  מילא  אהרן ואילו וכדומה , (
שיהא סבור כשאתה  ו"לא  בלבו ", ושמח "וראך של באופן

לגדולה " עולה שאתה עליך בשליחות68מקפיד שני, ומצד .
"לפה לו היה  ואהרן והעיקר , הראש  משה היה  למעשה

משה69ולמליץ " לפרעה . בדיבור והן  לישראל, בדיבור הן ,
במכות לרדותו ורודה  "שופט  – לפרעה " "אלקים  היה 

נביאך" יהיה  אחיך ו"אהרן "ימליצנו70ויסורין ", –
פרעה " באזני .71ויטעימנו

"הם ומדגיש  בפירושו , רש "י מוסיף  זאת  ואת 
כאשר כאן, "הוא " שהמילה ובצדקתם ", בשליחותם
בפני למשה  מתייחסת  לאהרן, משה  את  מקדימה התורה 
והוא משה  "הוא  נאמר  כאילו  עצמו, בפני  ולאהרן עצמו 
לגבי ובצדקתם": בשליחותם  ש "הם  מסביר וזה  אהרן",
שתי רבים , "הם ", ואהרן משה  למעשה  השליחות  ביצוע 
השונות) למעלותיהם (בהתאם  "בשליחותם  שונות  דרכים 

ובצדקתם ".

.·È

‡Â‰ '‰" Ï˘ ÌÈÙÂ‡ È˘ Y ‰˘ÓÂ Ô¯‰‡ „ÂÁÈ‡
"ÌÈ˜Ï‡‰

רש "י: בפירוש  תורה" של מ "יינה 

מבואר החסידות בדומה72בתורת הם ואהרן שמשה  ,
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ואילך. ב ה, שם (57
שם: וברע"ב כו'". לבן זוכה "האב מ"ט) (פ"ב מעדיות להעיר (58
בפשש"מ. גם מובן זה והרי האב. לטבע דומה להיות הבן טבע שקרוב

[המתורגם]ול  לקו"ש וראה נתיחסו". ד"ובמי בפשטות הכוונה זוהי כאורה
ואילך. 166 ע' ח"ח

א"ל  ג) פ"ז, (שמו"ר במדרש איתא לישראל בנוגע דגם ולהעיר, (59
עליכם  מקבלין תהיו כן ע"מ הן טרחנין הן רגזנין הן סרבנים בני הקב"ה
ע' פרשתנו ובאוה"ת באבנים. אתכם מסקלין שיהיו אתכם מקללין שיהיו
ולסבול  בנחת להנהיגם עליהם ציוה (שם) בחומש שפירש"י וזהו קצא:

אותם.
כבוד  לו לחלק עליו "צום יג שם, פרשתנו פרש"י וראה (60

בדבריהם".
ניזוק". "ואינך יב) (ג, מפרש"י להעיר (61

.(34 הערה (הנ"ל רש"י מפרשי ראה (62

מהגירסא  גם משמע שכן ולהעיר .(26 (הערה הנ"ל מפרשים ראה (63
בעל  של זקנו אלקביץ, ר"ש ע"י הוגה – רל"ו חג'ירא (אל שני בדפוס
משה  "הוא שמעתיק (24 הערה לעיל (שנעתק רש"י וכת"י דודי") "לכה

כו'". שמקדים מקומות "יש הפי' לפני ואהרן"
.53 הערה לעיל נסמן (64

עה"פ. אוה"ח ב. כו, זח"ב ראה (65
יג. ד, שם (66

יו"ד. ד, שם פרש"י (67

ובפרש"י. יד ד, שם (68
יג. ו, פרשתנו פרש"י (69

ובפרש"י. א ז, (70
ואילך. 72 ע' לקמן בארוכה וראה ב. שם, פרש"י (71

וראה  שם. זח"ב ע"פ ואילך. רכו ע' קמה. ע' פרשתנו אוה"ת (72
וש"נ. יא, סעיף למשה ביחס – אהרן ע' ב' כרך הערכיםֿחב"ד ספר



סה `x`e zyxt - zegiyÎihewl

ומשה ", אהרן "הוא  הפסוקים ו"אלקים". "הוי '" לשמות 
המדגישים ומשה ...", אהרן "הם  ולא ואהרן", משה  "הוא 

של הענין את  מבטאים  אחת, מציאות  הואשהם "הוי'
ו"אלקים ". "הוי'" יחוד  – האלקים "

משה ו"הוא  ומשה " אהרן "הוא  הענינים  שני הם  ואלה 
ודרגות , אופנים שני יש  ואלקים  הוי' שמות  ביחוד ואהרן":

שנאמר הפעמים בשתי האלקים ",73הנרמזים  הוא  "ה'
הפסוקים : בשני גם  נרמזים אלו שדברים  לומר, ואפשר

מלבדו",74"אתה עוד אין האלקים  הוא  ה ' כי לדעת  הראית
האלקים75ו"וידעת הוא  ה ' כי לבבך אל  והשבות היום

עוד". אין מתחת  הארץ  ועל ממעל בשמים 

"ה ' של לדרגה  רומז ומשה " אהרן ש "הוא לומר , ויש
משה ו"הוא  הראית ", "אתה מצד  שהיא  כפי  האלקים" הוא 
"וידעת מצד האלקים " הוא  "ה' לדרגת  רומז ואהרן"

.76היום "

.‚È

‰ËÓÏÓÂ ‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ "ÌÈ˜Ï‡‰ ‡Â‰ '‰" „ÂÁÈ
‰ÏÚÓÏ

הוא לכך של77ההסבר  האלקים" הוא  "ה ' היחוד :
למטה , מלמעלה גילוי  של באופן הוא הראית " "אתה 

הזקן אדמו"ר  של מאידיש ):78כביאור חפשי (בתרגום 
גילית – הראית  ברוךֿהוא, איןֿסוף  עצמות  אתה  – "אתה 
זה בפסוק  נאמר לא ולכן שיכירוך ". – לדעת  עצמך, את
הגילוי מצד כי  מתחת", הארץ  ועל ממעל "בשמים 
וה"שמים " "למעלה ", – בשרשו דבר  כל נראה שמלמעלה ,

עצמם . בפני כמציאות  נראים  אינם  וה"ארץ "

היום ... "וידעת  של האלקים " הוא  "ה ' זאת , לעומת 
וההכרח  הידיעה  למעלה . מלמטה של באופן הוא והשבות "
לכן האדם . עבודת  ידי על מושגת האלקים" הוא  ש "ה '
השמים – מתחת" הארץ  ועל ממעל "בשמים  כאן נאמר 
היחוד מצד  עצמן. בפני קיימות מציאויות  הן והארץ 
וצריך הנבראים , בין ההפרדה  מורגשת  למעלה  מלמטה 

בגלוי. לאחדותם  להביא 

האלקים " הוא "ה ' של ביחוד דוקא  שני, מצד אבל

מתבטאת "וידעת", מצד למעלה, מלמטה  של באופן
האלקים " הוא "ה' של ביחוד מאשר יותר  יתברך אחדותו

שלמרות הראית ", "אתה  – מלמעלה  גילוי של באופן
מאוחד העולם  זאת  בכל עצמאית, כמציאות נראה שהעולם 

בדרגת דוקא  שמקורו מוחלט, באיחוד יתברך עצמותו עם 
הפכים . ונושא יכול  כל הוא  שה ' ה "עצמות"

.„È

‰˘Ó ‡Â‰" ;‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ Y ‰˘ÓÂ Ô¯‰‡ ‡Â‰"
"‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ Y "Ô¯‰‡Â

ו"הוא ומשה " אהרן "הוא של האופנים  שני  הם  ואלה 

ומגלה : מפרש  רש "י אשר ואהרן" משה

למעלה שהוזכרו  "אלו  – ומשה" אהרן "הוא 
באופן האלקים " הוא "ה ' של היחוד דרגת זוהי  שילדה...":

כפשט  מדובר, כאן שהרי  מלמעלה , (והולדה ) גילוי של

האמירה מצד להם ", ה' אמר  "אשר בענין הפסוק ,
מלמעלה .

אין כאחד", "שקולין הם מלמעלה , הגילוי  ומבחינת

אחדות . אחת , דרגת  זוהי אלא  להפרדה, מלכתחילה  מקום

שבכך ואהרן", משה "הוא נאמר  שבו השני  בפסוק 

משה את  מקדימים  וכאן הקודם , הפסוק  לאחר נכתב שהוא 
רש "י מפרש  – יותר גבוהה  דרגה שזוהי  מובן לאהרן,

הם ה "מטה ": עבודת עלֿידי  מושגת זו  שדרגה ומגלה,
"הם הפסוק  לתחילת בהמשך ובצדקתם ", בשליחותם

האדם עבודת  מצד – שקיימו" "הם פרעה", אל המדברים 
הנבראים . בין פירוד של ענין ישנו

עבודת עלֿידי מושג  היחוד כאשר זה , באופן ודוקא 
הדבר כי סוף ", ועד "מתחילה  שינויים  בכך אין  אז האדם:

כדלעיל יתברך , עצמותו מצד ליחוד הנעלה79קשור  ,
וכדומה . והפרדה משינוי 

לבוא לעתיד זה  אופן יהיה  "מלאה80בגלוי כאשר ,
ה '" את  דעה  יהא81הארץ  ואהרן  ש "משה  לכך נזכה  שאז ,

צדקנו.82עמנו" משיח בביאת  ,

(h"lyz `x`e w"yven zgiyn)
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לט. יח, א מלכים (73
לה. ד, ואתחנן (74

לט. שם, (75
בד"ה  בלקו"ת "גם שממשיך רכז, ע' שם באוה"ת קצת משמע כן (76

ע"ש. כו', היום וידעת
לקו"ש  פ"ד. תש"ד (הב') אלקים וידבר ד"ה ראה לקמן בהבא (77
ביאור  לתווך יש הסעיף) (בסוף לקמן המבואר וע"פ ואילך. 1334 ע' ח"ד
וסובב  דממלא הבחי' ב' דהם – שם ואתחנן בלקו"ת המבואר עם הנ"ל

ואכ"מ. שם). באוה"ת המבואר (ועם

שם. וידבר בד"ה הובא (78
העדר  על שמורה "היום" שתיבת ,1335 ע' שם לקו"ש ראה (79
מתגלה  דוקא מלמטלמ"ע בהיחוד כי דוקא, וידעת בפסוק נאמרה השינוי

השינויים. ענין מכל שלמעלה ית' ועצמותו מהותו
א. ו, ד. ד, שם לקו"ת ראה (80

לביאור  (קודם חלק לפ' הקדמה בפיה"מ רמב"ם ט. יא, ישעי' (81
מלכים. הל' סוף שם ספ"ט, תשובה הל' בספרו היסודות),

וע"פ  ב. ה, מיומא ולהעיר סע"ב. קיד, פסחים – אחד תוד"ה (82
הנ"ל. היחוד מדריגות ב' שזהו י"ל בפנים הנ"ל



סו

וישא משאת מאת פניו אלהם   – בראשית מג, לד 
ותרב משאת בנימן ממשאת כלם חמש ידות וישתו 

וישכרו עמו

פ

ביאור ורמז בהמשנה )כלים פ' כ"ט מ"ז( "יד בן פטיש 
חמשה" רמז לבנימין, "ושל פטיש ששה" רמז ליוסף

]משנתינו ָדָנה בידות הכלים, עד איזה שיעור נחשבת 
הידות חיבור לכליהן, כגון פטיש –שאם נטמא הפטיש 

נטמא היד, ואם נטמא היד נטמא הפטיש[
ַיד בן הפטיש חמשה, ושל הפטיש ששה.

כלים פרק כט, משנה ז

בן פטיש, הפטיש הקטן קרוי בן פטיש, והגדול שמו 
פטיש.

פירוש הרע"ב

יד בן הפטיש, של פטיש קטן.
חמשה, טפחים הם חיבור.

ושל הפטיש, הגדול.
ששה, טפחים הם חיבור.

משניות מבוארת קהתי

פטיש  מכה  דדכורא,  יסוד  הוא  פטיש  לפרש,  יש1 
אור  במאורי  כמ"ש2  דנוקבא,  יסוד  הסדין  גבי  על  זה 

מערכת פטיש ע"ש.

1( מפרש כאן הטעם )הפנימי( דַיד בן פטיש – קטן – השיעור הוא 
למה  ששה,  הוא  השיעור   – הגדול   – הפטיש  ושל  טפחים,  חמשה 

השיעור הוא חמשה-ששה?
יבואר  ועפי"ז  יוסף, ו"חמשה" כנגד בנימין,  ומבאר ד"ששה" כנגד 
למה בבנימין מצינו מספר חמש כמ"ש "ותרב משאת בנימין... חמש 

ידות", ואצל יוסף מצינו מספר ו'.
2( וז"ל: פטיש נק' יסוד הזכר, והזכר מכה בפטיש זה ע"ג הסדין יסוד 
ו(  יט,  )תהלים  בסוד  תקיפא  פטישא  ונק'  דארעא...,  סדנא  דנוקבא 

ישיש כגבור לרוץ אורח, ע"ש.
ופי' “סדנא דארעא", דזהו קשר לשון “סדין – סדנא דארעא", וארץ 
– ארעא – נמשלה לאשה ולנקבה, וכמארז"ל )תענית ו, ב( “מיטרא 
דכמו  עולם",  קרקע  “אסתר  ב(  עד,  )סנהדרין  וכן  דארעא",  בעלה 
ועי"ז  מהזכר  מקבל  האשה  כן  מצמיח,  ועי"ז  מהגשם  מקבל  הארץ 

מולידה, ראה פירוש המשניות להרמב"ם פאה פרק ח משנה א.
וזהו ג"כ רמז כאן, דה"פטיש" הוא משל להזכר, המכה ע"ג הסדין, 
ע"ד סדנא דארעא. והיינו הפטיש הוא בחי' "יסוד דדכורא" – בחי' 

יוסף, והסדין בחי' יסוד דנוקבא.

3פטי"ש גי'4 מיל"ה שד"י5, והוא ביסוד. והיינו בחי' 

יסוד צדיק עליון6 )ועיין בילקוט פרשת ויגש רמז מ"ד 
של  עמוד  אותו  יוסף,  עשה  מה  ויגש  פרשת  ובמד"ר7 
צרורות  גל של  ועשאו  בו  עליו בעט  יושב  אבן שהוא 

הסדין  ענין  “תוכן"  מצד  הן  יסוד,  הוא  ד"פטיש"  ומרמז  מבאר   )3
)כנ"ל בהערה 2(, והן מצד ה"גימטריא", ד"פטיש" בגימטריא מילה 

)שהוא באבר היסוד(, שד"י והוא ביסוד. ראה ביאור הערה 5.
וראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קה.

 .399  = )314( 85( + שד"י  )בגי'  מיל"ה  וכן   ,399 בגי'  פטי"ש   )4
ראה הערה 5.

5( ֵׁשם "שדי" הוא במדת היסוד: בכתבי התורת לוי יצחק ולקוטי לוי 
יצחק, מובא כמה טעמים בזה, ומהם:

א( פרי' ורבי' – מאבר יסוד – הוא מהשם "שדי" כמ"ש )תולדות כח, 
חידושים  יצחק,  לוי  )תורת  וירבך"  ויפרך  אותך  יברך  שדי  "ואל  ג( 

וביאורים בש"ס עמוד לז(.
פרש"י  ראה  כחץ,  יורה  הטיפה  כי  והשלכה  שדי'  מלשון  שד"י  ב( 
ַדים קאי  בראשית מט, כה "ואת שדי ויברכך... ברכת שדים ורחם", וׁשָ
על האב המוליד וז"ל: ברכתא דאבא ואמא כלומר יתברכו המולידים 
ַדים כאן על  והיולדות שיהיו הזכרים מזריען טיפה הראוי' להריון... ׁשָ

שם שהזרע יורה כחץ, ע"ש. )תורת לוי יצחק עמוד 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 
קנא,  עמוד  יצחק  לוי  )תורת  "שדי"  ם  ׁשֵ וזהו  שביסוד,  גבורה  הנק' 

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 )לט( מ"ן ומ"ד דרוש ה', ובמשנת חסידים מס' שמות 
ז' דבשם שד"י יש ד' ציורים )שהם בגימטריא מ' ע'  פרק ג' משנה 
פ"ח ק'( וביחד – עם מספר שד"י – הוא מספר 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.

6( פירוש: דיש צדיק עליון בחי' יוסף, ויש צדיק תחתון בחי' בנימין, 
כדלקמן )ראה הערה 10(. צדיק עליון הוא "פטיש", צדיק תחתון "בן 

פטיש".
רבי  אמר  יהודה,  אליו  “ויגש  וז"ל:  ז  צג,  פרשה  רבה  בראשית   )7
יוחנן בשעה שתפס יוסף הצדיק את בנימין ואמר להם לאחיו האיש 
אשר נמצא הגביע בידו הוא יהי' לי עבד וכו', מיד כעס יהודה ושאג 
יוסף סימנין של  וכו' כשראה  בקול גדול והלך קולו ד' מאות פרסי 
עשה  מה  וכו'.  יהרגני  שמא  לי  אוי  אמר  ונבהל  נזדעזע  מיד  יהודה 
בו  בעט  עליו  יושב  שהי'  אבן  של  עמוד  אותו  שעה  באותה  יוסף, 

ועשאו גל של צרורות".ראה לקמן סימן צג.

ילקוט לוי יצחק על התורה



סז

ע"ש, א"כ יוסף הוא בחי'8 פטיש יפוצץ סלע(.
דשביק  הרוחא10  שהוא  בנימין,  הוא9  פטיש  ובן 
יסוד דדכורא בגווה, זהו שהוא בנו של פטיש, כי הוא 
נמשך מהפטיש יסוד דדכורא, כמו הבן הנמשך מהאב. 
עליו  יוסף  שאמר  כמו  ליוסף,  בן  בחי'  הוא  ובנימין 
אלקים יחנך בני11, והיינו צדיק תחתון שביסוד דנוקבא. 
ובן פטיש הוא קטן כמ"ש על בנימין12 וילד זקונים קטן, 

ובקטן כלה13.
המלוי  ו'  בחי'15  הוא  יסוד  כי  ששה,  פטיש14  ויד 

8( ירמי' כג, כט.
9( מרמז כאן, ד"בן פטיש" מרמז לבנימין בשלשה פרטים, והם:

הרוחא  הוא  פטיש"  “ובן  )יוסף(,  דדכורא  יסוד  הוא  “פטיש"  א( 
דשביק יסוד דדכורא ביסוד דנוקבא )בנימין(, ראה ביאור הערה 10.

בן  בחי'  הוא  ובנימין  )יסוד(,  ה"פטיש"  הוא  יוסף  פטיש",  "בן  ב( 
ליוסף.

ג( "בן פטיש" הוא קטן, דקאי על בנימין.
דבנימין  ידוע  וז"ל:   2206 עמוד  מקץ  פרשת  התורה  אור  ראה   )10
הוא בחי' צדיק תחתון שהוא בחי' ומדרגת התשוקה שיש בנבראים 
להתכלל במקורם א"ס ב"ה ואל אישך תשוקתך כו' שתשוקה זו נק' 
צדיק תחתון, פי' התקשרות המקבל אל המשפיע )כמ"ש במ"א ע"פ 

ושמתי כדכ"ד(.
והנה מבואר בעץ חיים שער ל"ח פ"ח שבחי' בנימין הוא בחי' ההוא 
רוחא דשדי בגווה בביאה ראשונה כו', והענין כי עיקר הכח ויכולת 
להתכלל  נפלאה  תשוקה  בבחי'  מ"ן  מעלה  שהמקבל  מ"ן  העלא' 
במקורו הוא מצד השפע שכבר נשפע לו מן המשפיע שנשאר תמיד 
רשימו ממנה בהמקבל, ומצד זה יהי' תשוקתו ליכלל בהמשפיע, כי 
ובחי'  כו'  גורמת בו התשוקה  זו  ולכן רשימו  כל דבר חוזר למקורו 
תחתון  צדיק  ונק'  בגווה  דשדי  רוחא  הנק'  זהו  זה  ורשימו  שפע 
שמקורו מבחי' צדיק עליון שהוא בחי' התקשרות המשפיע להמקבל 
)כמ"ש במק"מ פרשת ויצא דף קנ"ה ב' הרח"ו דשרש בנימין מבחי' 

יוסף כו' ע"ש(. וזהו שרש נשמת בנימין הצדיק ע"ש.
11( בראשית מג, כט.

12( שם מד, כ. “ונאמר אל אדוני יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן".
13( שם מד, יב. “ויחפש בגדול החל ובקטן כילה" היינו בנימין.

14( פטיש ששה: מרמז הקשר ד"פטיש" בחי' יסוד, למספר "ששה" 
בכמה אופנים:

א( יסוד הוא מילוי אות ואו, ו' בגימטריא ששה. )וראה לעיל סימן ה, 
דיסוד הוא המדה השישית(.

ב( "יוסף" בחי' יסוד, בגימטריא ששה פעמים הוי'.
ג( יעקב שלח ליוסף בחי' יסוד, ששה דברים.

ד( וזהו "ויד פטיש )יסוד( ששה".
15( ראה זהר ויקרא דף י, ב. לקוטי לוי יצחק לקוטים על פסוקי תנ"ך 
דז"א, שזהו שז"א  והנה בהששה מדות  וז"ל:  ומאחז"ל עמוד קמד 
הוא אות ו' שבשם הוי', שאות ו' מספרו ששה דהיינו הששה מדות. 

שבזה שני בחי':
א'. הששה מדות שהם בתפארת דז"א, כי תפארת כולל כל הו' מדות 

ד"ו", יוסף16 מספרו ו' פעמים הוי'.
ויד בן פטיש חמשה, כי הוא הרוחא דשביק בגווה 
בחי'17  היא  ונוקבא  גבורות.  הה'  בחי'  דנוקבא, שהוא 

אות ה'.
צרי  דברים18,  ו'  ליוסף  מנחה  שלח  שיעקב  ומצינו 
משאת  נתן  ויוסף  ושקדים,  בטנים  ולט  נכאת  דבש 
לבנימין חמש ידות כמ"ש ותרב משאת בנימין כו' חמש 

ידות. הרי שליוסף שייך ו', ולבנימין19 ה'.
והיינו פטיש ובן פטיש הוא בחי' צדיק עליון וצדיק 

תחתון, יוסף ובנימין.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד דש"ם

שזהו שתפארת הוא אות אמת דהיינו אות ו' כמ"ש בזהר ר"פ* ויקרא 
ע"פ ונתתם לי אות אמת דא ו' ע"ש.

הו'  כל  ג"כ  כולל  יסוד  כי  ז"א,  ביסוד  שהם  כמו  מדות  הששה  ב'. 
ו' דמלוי הו', הו'  ו', דהיינו אות  מדות, כידוע שיסוד הוא ג"כ אות 

עצמו הוא תפארת יעקב, וו' המלוי ו' זעירא הוא יסוד יוסף, ע"ש.
ראה שיחות קודש ה'תשל"ט מוצש"ק פרשת ראה סעיף מח.

קסט,  חוברת  רשימות  וראה   .12 הערה  קסו  סימן  לקמן  מובא   )*
מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן מז הערה 5.

16( יסוד בחי' יוסף: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 
לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 
עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 
בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

"שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".
וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 
15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 
להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 
לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 
אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".
ם הוי' נחלקים,  17( ראה תניא – אגרת התשובה פרק ד, דאותיות ׁשֵ
י"ה הוא בחי' חכמה ובינה, אות ו' הוא ז"א – מדות, ואות ה' אחרונה 
בחי' מלכות )נוקבא(, דיבור, וזהו מספר חמשה המרומז באות “ה", 

שהם ג"כ רמז להמספר ה' גבורות – ה' מוצאות הפה, ע"ש.
וראה תניא – שער היחוד והאמונה סוף פרק ב )עז, ב(. סוף פרק ד 
וז"ל: ה' אותיות  )עט, ב(. אור התורה דרושים לפסח עמוד תשמח 
מנצפ"ך הם מפרידים ומחלקים את הקול, כי הקול הוא פשוט כקול 
בהמה ולהיות הקול מתחלק לה' מוצאות אחה"ע מהגרון בומ"ף כו' 
הוא ע"י ה"ג מנצפ"ך. עכ"ל. וע"ש ביאור דזהו ג"כ דיש פרק היד, 

ואח"כ החמש אצבעות המתחלקין וכו'.
ספר המאמרים ה'תרנ"ט עמוד קלד ואילך. לעיל סימן עו.

18( בראשית מג, יא.
19( ראה גם מגילה טז, ב. ולהעיר – מ"ש בהצלת “בנימין" ע"י יהודה 

– מבראשית רבה פרשה צג, ז "וחמשה לבושים הי' לובש".

ילקוט לוי יצחק על התורה



סח
ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  וארא   – ג  ו, 

יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם

א. כשם שעבודת האבות הראשונים היתה הכנה למתן 
ולאחר מכן – הכניסה  וגאולת מצרים,  תורה לאחרי גלות 
הקב"ה  הבטחת  ובקיום  בזכות  באה  אשר  ישראל,  לארץ 
"וארא  )לאחרי  הכתובים  בהמשך  כמסופר   – להאבות 
גו'"(1: "וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ 
אשר  ישראל  בני  נאקת  את  שמעתי  אני  וגם  גו',  כנען 
מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי, לכן )ע"פ אותה 
גו'  אתכם  והוצאתי  ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  השבועה2( 
והצלתי גו' וגאלתי גו' ולקחתי גו' והבאתי אתכם אל הארץ 
אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב 

ונתתי לכם מורשה".

לגאולה  הכנה  היא  החסידות  אבות  עבודת  כן  כמו 
וגילוי פנימיות התורה לעתיד לבוא3,  והשלימה  האמיתית 
והצלתי,  )והוצאתי,  הנ"ל  הגאולה  לשונות  שד'  כידוע4 
שאותה  העתידה,  הגאולה  כנגד  גם  הם  ולקחתי(  וגאלתי, 
מצרים  מארץ  צאתך  "כימי   – מצרים  לגאולת  מדמים 

אראנו נפלאות"5.

ולהעיר, ששמו של הקב"ה שנתגלה אל האבות – ")א-
)הראשונים  השמות  של  תיבות  ראשי  הוא   – שד"י"  ל( 
)זלמן(,  שניאור  החסידות,  אבות  ג'  של  והעיקריים6( 

דוב)ער(, ישראל.

תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א פרשת וארא

ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  לכן   – ו-ז  ו, 
מצרים  סבלות  מתחת  אתכם  והוצאתי 
אתכם  וגאלתי  מעבודתם  אתכם  והצלתי 
ולקחתי  גדולים.  ובשפטים  נטויה  בזרוע 
אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם 
מתחת  אתכם  המוציא  אלקיכם  ה'  אני  כי 

סבלות מצרים

ג. אמר ד' לשונות של גאולה כנגד ד' גליות, ג' לשונות 
פסוק  אמר  רביעי  גלות  וכנגד  גליות,  ג'  לקביל  קרא  בחד 
בפני עצמו, שכן ראה יעקב )בראשית כט, ב( ג' עדרי צאן 
ג' גליות, ואבן גדולה כנגד גלות ד' ששקול כנגד כולם7 וכן 

1. ו, ד-ח.

2. פירוש רש"י על הפסוק ד"ה לכן.

3. ראה שיר השירים א, ב ובפירוש רש"י.

4. ראה בארוכה ד"ה והי' אור הלבנה תרנ"ד )ספר המאמרים עמוד קכד ואילך(. לכן 

אמור לבני ישראל תרנ"ח )ספר המאמרים עמוד פז ואילך(. תרע"ח )ספר המאמרים 

עמוד קלט ואילך(. ובכמה מקומות.

5. מיכה ז, טו.

6. ובפרט ששמו השני של אדמו"ר הזקן והמגיד )באם כותבים דוב בער בב' תיבות( 

הוא בלע"ז.

מלכות  זו  העדרים  כל  שמה  ונאספו  על  דרש  ששם  אלא  כן,  דרש  פ"ע  בב"ר   .7

רביעית, וכן הוא במדרש שיר השירים זוטא פ"ו.

ג' חיות שאמר משה, גמל שפן ארנבת ג' גליות, ואת החזיר 
אמר בפסוק בפני עצמו רומז על גלות רביעי8.

וכן דניאל ראה בלילה אחת ג' גליות ובלילה בפני עצמו 
ראה גלות אחרון )כמפורש בדניאל ח(.

וכן אמר דוד ד' פעמים כי לעולם חסדו, במזמור הללו 
את ה' כל גוים )תהלים קיז(.

שהם  גליות  ד'  לקביל  פסוקים  ד'  כופלים  הטעם  ומזה 
יד ע"ש במדבר  א,  ]איכה  ישתרגו עלו על צוארי  כפולים, 

רבה[, לקחה מיד ה' כפלים )ישעי' מ, ב(.
לקביל גלות מדי כופלים אודך כי עניתני, כי במלת אדך 

נרמזים ג' מלכים שמלכו במדי אחשורוש דריוש כורש.
אבן מאסו הבונים לקביל בבל והמה נרמזים בו, ג' מלכים 
שמלכו בו נבוכדנצר בלשצר אויל מרודך, ונרמזו במלת אבן, 
היתה לראש פינה, אנת הוא רישא די דהבא )דניאל ב, לח(.

מאת ה' היתה זאת, גלות יון נרמז במלת מאת, ג' מלכים 
תלמי,  אנטיוכס,  מוקדון,  אלכסנדרס  ביון,  בכיפה  שמלכו 

אמר היא נפלאת בעינינו, שהיא נרמזת בימי מתתיהו.
כנגד גלות אדום, זה היום עשה ה', דאתמר עלה )איכה 
א, יד( נתנני שוממה כל היום דוה, וכן יעקב אמר )תולדות 
כה, לא( מכרה כיום את בכורתך לי, על יומו של עשו שהי' 
ראוי להיות אלף שנים9, רק בעוונותינו )בראשית כט, ז( הן 

עוד היום גדול לא עת האסף המקנה.
אנו והו  אנא ה' שהוא בגמטריא  ואמר אח"כ ד' פעמים 
שהוא סוד תרין שמהן שהם עמנו בד' גליות10, חוזר אח"כ 
עוד ד' פסוקים לקביל ד' גליות אלו, אל ה' ויאר לנו, לקביל 
ואודך  ח, טז(, אלי אתה  אורה )אסתר  ליהודים היתה  מדי 
ארוממך שהלוים  ולהלל, א-להי  להודות  יון שתקנו  לקביל 
במקדש אומרים בשיר מזמור )תהלים ל, א( ארוממך ה' כי 

דלתני, הודו לה' כי טוב לקביל אדום.
מגלה עמוקות

דארבע  מיוחד,  כוס  אליהו  של  כוס  שמוזגין  טעם  ד. 
כוסות נגד ד' לשונות של גאולה והוצאתי, ולקחתי, וגאלתי, 
שלימה  הגאולה  שהוא  והבאתי  נגד  הכוס  וזה  והצלתי, 
ומוזגין  הנביא,  אליהו  ידי  על  אמן שיבושר  בימינו  במהרה 
וגם  ממקומה  מצרים  יציאת  תיעקר  לא  כי  לרמז  זה  כוס 
שיוכל או שירצה לשתות כוס ה' כדאיתא בגמרא ושולחן 

ערוך אורח חיים סימן תפא בהג"ה.
תורת משה – חתם סופר

ואת  יון,  זו  הארנבת  ואת  מדי,  זו  השפן  את  בבל,  זו  הגמל  את  ה  יג,  רבה  ויקרא   .8

החזיר זו פרס )ואמר דרך כינוי וכוונתו על אדום כמ"ש המפרשים(, משה נתן שלשתן 

בפסוק אחד )בספר דברים( ואת החזיר בפסוק אחד. ולמה ר"י אומר ששקול כנגד 

שלשתן, רשב"ל אמר יתירה )משלשתן(.

9. בתנחומא בובר תולדות ד', מכרה כיום אמר ר' אחא מי שהוא יודע לחשב כראוי 

וכן  הן  שנים  אלף  הקב"ה  של  שיומו  שנים  אלף  אלא  הזה  בעולם  ישראל  נטלו  לא 

בב"ר סג, יג.

10. סוכה מה, א. ובתוס' ד"ה אני והו משום דדרשינן בפתיחתא לד דאיכה רבתי ואני 

בתוך הגולה וכתוב והוא אסור בזיקים כביכול הוא עצמו ע"ש.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וארא
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לעם  הרעתה "למה ולֹומר: לדּבר ׁשהקׁשה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹעל
‰'.הּזה"? È‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׂשכר לׁשּלם נאמן ֶַ«…∆≈»¬ƒְֱֵֶַָָָ

ׁשלחּתי לחּנם ולא לפני. לּמתהּלכים ּכיֿאם ,áטֹוב ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹ
הּזה  ּובּלׁשֹון הראׁשֹונים. לאבֹות ׁשּדּברּתי ּדברי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלקּים

נאמן  ה'" "אני מקֹומֹות, ּבכּמה נדרׁש ׁשהּוא ְְְֱֲִִִֶֶַָָָָמצינּו
את  "וחּללּת ּכגֹון: ענׁש, אצל אֹומר ּכׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהּפרע,
קּיּום  אצל אֹומר ּוכׁשהּוא ה'". אני ,אלהי ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֹׁשם
אני  אֹותם, ועׂשיתם מצותי, "ּוׁשמרּתם ּכגֹון: ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָֹמצוֹות,

ׂשכר  לּתן נאמן .ה'", ֱִֵֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 828 'nr ,a jxk b"nyz zeiecreezd .b"nyz `x`e zyxt zay zgiy)

וגֹו' אברהם אל וארא מׁשה... אל אלקים ב־ג)וידּבר (ו, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לטענתֹו ּכמענה ּבאּו וגֹו', "וארא" רּבנּו, למׁשה הּקּב"ה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדברי
רּבנּו, מׁשה הּזה". לעם הרעתה "לּמה ׁשמֹות) ּפרׁשת ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ(ּבסֹוף
הּגלּות, חׁש על לּקּב"ה ּבטענה ּבא ּדקדּׁשה, ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֻחכמה
"לּמה  לטענת מקֹום יׁש הּׂשכל מּצד אכן, עֹונה: ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּקּב"ה
אבל  נפילת־רּוח, יגרם הּגלּות ׁשחׁש ויּתכן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהרעתה",
לא  שהאלֹוקּות ּכזֹו, ּבצּורה להיֹות צריכה יהּודי ׁשל ְְְְֱֲִִִֶֶָָָָָֹעבֹודתֹו
ּגם  ׁשאז ("וארא"), ּבגלּוי לֹו נראית אּלא ּבׂשכלֹו, מּובנת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרק

ּכל  למרֹות קֹונֹו, את עֹובד הּוא ּביֹותר הּגדֹול ְְֵֵֶֶַַַָָֹּבחׁש
ְַַָההפרעֹות.

ראּו עצמם הם האבֹות". אל) מ"(וארא נּתן לזה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּכח
עד  אחריהם לבניהם לזה הּכח את והֹוריׁשּו ּבגלּוי, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאלקּות
(ולא  סתם "וארא" הּוא הּפרׁשה ׁשם – לּדבר רמז ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹעֹולם.
ׁשראּית  להֹורֹות האבֹות"), "אל אֹו אברהם" אל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ"וארא

מּיׂשראל. אחד לכל ׁשּיכת ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹאלקּות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 26 'nr ,`l jxk zegiyÎihewl)

ה' אני אליו וּיאמר מׁשה אל אלקים ב)וידּבר (ו, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
"לּמה  מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמבאר
ׁשהּמּטרה  למׁשה, הֹודיע הּקּב"ה הּזה": לעם ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהרעתה
ּוכדי  הוי', ׁשם התּגּלּות היא מצרים ּגלּות ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהּתכלית
קׁשה  ּגלּות ּתחּלה להיֹות צריכה זה, נעלה לגּלּוי ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָלזּכֹות

ְֵּביֹותר.
העתידה, ּבּגאּלה ּגם ּכן מצרים, ּבגאּלת היה ׁשהּדבר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻּכׁשם
סתם  רּוחנית ּגאּולה לא ואף ּבלבד, ּגׁשמית ּגא ּולה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשאינּה

הוי'. ׁשם ּגּלּוי אּלא מּיצר־הרע), ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ(ּגאּולה
"ׁשּלא  החזקה– הּיד ספר ּבסּיּום הרמּב"ם ּכּונת עמק ּגם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹזה
ּבתחּלת  ּבלבד". ה' את לדעת אּלא העֹולם ּכל עסק ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיהיה
הוי' ׁשם הרמּב"ם הזּכיר לא ה', ידיעת מצות לגּבי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹספרֹו,

– ּבראׁשי־ּתבֹות רק (אּלא הּיסֹודֹות ּבמפרׁש "יסֹוד ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
החכמֹות  ראׁשֹון".ועּמּוד מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע וכתב ,(" ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

הרמּב"ם  מדּגיׁש – העתידה ּבּגאּלה ּכׁשעֹוסק – ּכאן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻאבל
הוי'. ׁשם ּגּלּוי – ה'" את "לדעת ּבמפרׁש, ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹוכֹותב

(â)ìàa á÷òé-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´
:íäì ézòãBð àì ýåýé éîLe écL©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«

ÈÈ:ב  ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆«¬«≈¬»¿»

Ï‡aג  ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈
:ÔB‰Ï ˙ÈÚ„B‰ ‡Ï ÈÈ ÈÓLe ÈcL«»¿ƒ¿»»»ƒ¿

minkg izty

å(a)à`EdW ,'midl`' aizkCn wiIC¦¥¦¦§¦¡Ÿ¦¤
wiIC i"WxC xnFl Wi iOp i` .oiCd zCn¦©©¦¦©¦¥©§©¦¦¥
.`Ed dWw oFWl ,'xAcie' aizkCn¦¦§¦©§©¥¨¨¤
dAxd `dC Kl dWwY l`e .m"`x§¥§©¦§¤¨§¨©§¥
dWn l` 'd xAcie' dxFYA aizM minrR§¨¦§¦©¨©§©¥¤¤
WiC ,dWw oFWl FWExiR oi`e 'xn`l¥Ÿ§¥¥¨¨¤§¥

eixg` aizM mzdC xnFlm`e ,'xn`l' ©§¨¨§¦©£¨¥Ÿ§¦
hxR `Ed 'xn`l'e llM ied 'xAcie' oM¥©§©¥¨¥§¨§¥Ÿ§¨
.xEACd EpiidC ,llMd `Ed dn WxtOW¤§¨¥©©§¨§©§©¦
,'xn`l' eixg` aizM oi` o`M la £̀¨¨¥§¦©£¨¥Ÿ
e`l o`M aizkC ''d ip` eil` xn`Ie'C§©Ÿ¤¥¨£¦¦§¦¨©

iR`A `zNn `N` ,`Ed 'xAcie' lW hxR§¨¤©§©¥¤¨¦§¨§©¥
dWn xn`X dn lr i`wC `Ed DiWtp©§¥§¨¥©©¤¨©¤
.i"Wx WxtncM ,'ipYglW dG dOl'¨¨¤§©§¨¦§¦§¨¥©¦

(l"Wxdn)Ktid ,''d ip`' eixg` aizkCn ©©§©¦¦§¦©£¨£¦¥¤
zFnFwnA `le dR EWxC Kkl ,df¤§¨¨§Ÿ§Ÿ¦§

:mixg`áYxn` dY`C xnFl FpFvx £¥¦§©§©¨¨©§¨
mPgl `l xn`we ,'ipYglW dG dOl'¨¨¤§©§¨¦§¨¨©Ÿ§¦¨
df wEqtA m"`xd ixaC dPde .LiYglW§©§¦§¦¥¦§¥¨§¥§¨¤
d`xpe ,mazkl izi`lpe c`n miMEx £̀¦§Ÿ§¦§¥¦§¨§¨§¦§¤
dlrnNX dn lr daEWY Ff oi`W il¦¤¥§¨©©¤§©§¨
,FWExiR ikd wx ,m"`xd aWgW FnM§¤¨©¨§¥©¨¦¥

oFWlA xnFl FpFvx 'hRWn FY` xAC'¦¤¦¦§¨§©¦§
dWwdW lr ,zgp oFWlA `le iWFw¦§Ÿ¦§©©©¤¦§¨
`EdW 'dzrxd dOl' xnFle xAcl§©¥§©¨¨£¥Ÿ¨¤
'ipYglW dG dOl' lW xEACd zNgY§¦©©¦¤¨¨¤§©§¨¦
iYWxiRW FnM Fnvr cFaM lr qg didW¤¨¨¨©§©§§¤¥©§¦
mPgl `l' WxiRX dnE .dlrnl§©§¨©¤¥¥Ÿ§¦¨
dO` daEWY Fpi` df mB ,'LiYglW§©§¦©¤¥§¨©©
WFcTd xn`w ikd `N` ,dlrnNX¤§©§¨¤¨¨¦¨¨©©¨
`l xn`Y `OW ,dWnl `Ed KExÄ§¤¤¨Ÿ©Ÿ
'LiYglW mPgl `l' ,LzEgilWA gilvY©§¦©¦§¦§Ÿ§¦¨§©§¦

:l"Wxdn oFWl o`M cr ,'ekeb dxez ©¨§©©§©



x`e`ע zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£‡¯‡Â∑ אלâ האבֹות.ÈcL Ï‡a∑ טחּתים הב »≈»ֶָָ¿≈«»ְְִִַ

ׁשּדי  אל אני להם: אמרּתי ּובכּלן ÈÓLe.הבטחֹות, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ¿ƒ
Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï ּכאן,"∑‰' ּכתיב אין הֹודעּתי" לא …«¿ƒ»∆ְְִִֵַָֹ

אמּתית  ּבמּדה להם נּכרּתי לא – נֹודעּתי" "לא ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹֹאּלא
ּדברי,ãׁשּלי  לאּמת נאמן – ה' ׁשמי נקרא ׁשעליה , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הבטחּתים  קּימּתי äׁשהרי .ולא ְְְְֲִִִִֵֶַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - `"nyz `x`e zyxt w"y zgiyn)

ּבעל וארא הּזקן, רּבנּו ׁשל הסּתּלקּותֹו יֹום ּבטבת, כ"ד ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבפרׁשתנּו. הּׁשנים ּברב חל ,'ערּו וה'ּׁשלחן ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָֹֻהּתניא

ׁשל  ׁשמֹו מרּמז ("וארא") הּסדרה ּבׁשם ּפלא: זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּוראה
הּזקן: ְֵַַָאדמּו"ר

ראׁש־ היא הּנֹוספת האל"ף א'". "אֹור אֹותּיֹות ִִֵֶֶֶַָָָָֹ"וארא"

אחת אֹור ּתיבת ּפעם ּפעמים: ה'אֹור' רמּוז זֹו ׁשּבתיבה הרי . ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
מתאים  זה ּדבר ּובראׁשי־ּתבֹות. ּברמז אחת ּופעם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבמפרׁש,
ׁשם  על ּכן ׁשּנקרא אֹור), (ׁשני ׁשניאֹור – הרּבי ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלׁשמֹו
הּנגלה, ּתֹורת – ּגלּוי ּבאֹור אֹורֹות: ּבׁשני העֹולם את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהאיר

החסידּות. ּתֹורת – נסּתר ְְֲִִַַָּובאֹור

ã ycew zegiyn zecewp ã(52 'nr fh jxk zegiy ihewl)

האבֹות ג)אל ו, לבחינת (רש"י זכּו ויעקב יצחק אברהם ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹ
מּפני  ּומּוחׁשית, וּדאית ראּיה ("וארא"), ּבאלקּות ְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹראּיה
ּתעבר  זֹו ׁשּבחינה ּכדי היינּו יׂשראל, ּבני ׁשל אבֹות ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיֹותם

ׁש"ּבחינת  ּבחסידּות, וכּמבאר אחריהם. לבניהם ּגם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּבירּוׁשה
ּבחינת  . . ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ירּׁשה היא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהאבֹות

אדם". ּבכל להיֹות צריכה ְְְִִָָָָָָהאבֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 262 'nr ,` jxk ,a"pyz zegiydÎxtq)

להם נֹודעּתי לא ה' ג)ּוׁשמי (ו, ְְִִֶַָֹ
זכּו לא למּתן־ּתֹורה, קדמּו אׁשר ׁשהאבֹות, ּבחסידּות, ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר
ׁשם  לגּלּוי ּבמּתן־ּתֹורה זכּו ּבני־יׂשראל ואּלּו הוי', ׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָלגּלּוי
לבני־יׂשראל  אמֹור "לכן הּכתּוב, ּבהמׁש ׁשּנאמר [ּכפי ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהוי'

הוי'"]. אני ּכי וידעּתם הוי'... ְֲֲֲֲִִִִֶַָָָָאני
ׁשּנתּגּלה  מאז ׁשנים אלפי עברּו ׁשּכבר מּכיון לׁשאֹול, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
לא  הוי' ּד"ׁשמי הענין אלינּו ּׁשּי מה ּבמּתן־ּתֹורה, הוי' ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹׁשם

נצחית)? היא הּתֹורה (והרי להם" ְְֲִִִִֵֶַַַָָנֹודעּתי
הוי', ׁשם נתּגּלה ׁשּבמּתן־ּתֹורה ּדאף־על־ּפי לֹומר, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָויׁש
נעלה  ּבאפן הוי' ׁשם יתּגּלה ׁשּלעתיד־לבֹוא ּכיון ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמּכל־מקֹום
ּומּצב  הּמעמד ׁשּגם נמצא, ּבחסידּות, ּכּמבאר ,ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹלאין־ערֹו

הוי' ּד"ׁשמי  ּבאפן הּוא מּתן־ּתֹורה נֹודעּתי ׁשּלאחרי "לא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לעתיד־לבֹוא. ׁשּיהיה הּגּלּוי לאֹותֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָּבער

(ã)-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä íâå§©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïòðk õøà¤´¤§¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«

i"yx£Ì‚Âå'B‚Â È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰∑ ּכׁשּנראיתי וגם ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְִִֵֶַ
ׁשּדי", ּב"אל ּביני להם ּבריתי והעמדּתי הּצבּתי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ÔÚk.ּוביניהם  ı¯‡ ˙‡ Ì‰Ï ˙˙Ï∑,לאברהם ֵֵֶ»≈»∆∆∆∆¿»«ְְַָָ
נאמר: מילה יז)ּבפרׁשת ונ (בראשית וגֹו' ׁשדי אל תּתי "אני ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

ליצחק: ."מגּורי ארץ את אחרי ּולזרע בראשית ל) ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָ

והקימתי כו) האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"ּכי
ׁשבּועה  ואֹותּה לאברהם", נׁשּבעּתי אׁשר הּׁשבּועה ְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָאת
ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי" ּב"אל – לאברהם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשּנׁשּבעּתי

לה) הארץ (בראשית ואת וגֹו' ּורבה ּפרה ׁשדי, אל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ"אני
ׁשּנדרּתי  הרי וגֹו'", קּימּתי להם,æאׁשר .ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ÔB‰Ïד  ÔzÓÏ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ˙È ˙ÈÓÈ˜‡ Û‡Â¿«¬≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ«¿
ÔB‰˙e·˙Bz ‡Ú¯‡ ˙È ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿»«»«¿»»¿

:d· e·˙Bz‡c¿ƒ»«

minkg izty

(b)â`le 'zFa`d l`' i"Wx hwPX dn©¤¨©©¦¤¨¨§Ÿ
'awri l`e wgvi l` mdxa` l`' hwp̈©¤©§¨¨¤¦§¨§¤©£Ÿ
hwp i"WxC mEXn ,`xTA aEzMW FnM§¤¨©§¨¦§©¦¨©

:m"`xd .xvw oFWlA DlãdWwC ¨§¨¨¨¨§¥§¨¤
Ll Kl zWxtA aizM `lde ,i"Wxl§©¦©£Ÿ§¦§¨¨©¤§
.'miCUM xE`n Liz`vFd xW` 'd ip`'£¦£¤¥¦¥©§¦
:'eke 'iYrcFd `l' WxiR df lre§©¤¥¥Ÿ©§¦

äoiA Wi Wxtd dn Wxtn Fnvr i"Wx©¦©§§¨¥©¤§¥¥¥
ixdW' WxiR df lre ,'iCW l`' oiaE 'd¥¥©©§©¤¥¥¤£¥
xnFl dvFx ,'iYniIw `le iYghad¦§©§¦§Ÿ¦©§¦¤©
mEXn izghad iYniIw `l oiicr£©¦Ÿ¦©§¦©§¨¨¦¦
oM m` ,mdiUrn cSn Ekf `l oiicrW¤£©¦Ÿ¨¦©©£¥¤¦¥

`Ed 'd mWA dghaddC ,Wxtd Wi¥¤§¥§©©§¨¨§¥
E`hgi m` ENt` i`pY `lA§Ÿ§©£¦¦¤¤§

:iYWxitcMc dxez ¦§¥©§¦
(c)åoFWNd aXEin Ki` i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥§¨©¨

`nlWA ,lirl aEzMX dO` 'mbe' lW¤§©©©¤¨§¥¦§¨¨
'mdl iYrcFp 'd inWE' aizM ded i ¦̀£¨§¦§¦©§¦¨¤
.'mdl iziUr df xaC mbe' FWExiR did̈¨¥§©¨¨¤¨¦¦¨¤
`l mbe' o`M aizM ded i` iOp i ¦̀©¦¦£¨§¦¨§©Ÿ
eiWkr la` ,xiRW iOp ded 'izFniwd£¦¦£¨©¦©¦£¨©§¨
i`n 'mdl iYrcFp `l 'd inWE' aizkC¦§¦§¦Ÿ©§¦¨¤©
mbe' WxiR df lre .'izFniwd mbe'§©£¦¦§©¤¥¥§©

ke 'izi`xPWMl`W ,FWExiR ikde ,'e §¤¦§¥¦§¨¦¥¤©

`N` mdl izi`xp `NW oeiM xn`YŸ©¥¨¤Ÿ¦§¥¦¨¤¤¨
ip` Kixv `l oM m` 'dA `le iCW l`A§¥©©§Ÿ§¦¥Ÿ¨¦£¦
ixdW ,oM xn`Y l` ,izghad miIwl§©¥©§¨¨¦©Ÿ©¥¤£¥
,zixA mdl iYcnrde iYaSd mB©¦©§¦§¤¤©§¦¨¤§¦
l`' EpiidC ,ElNd mixaC ipW liaWaE¦§¦§¥§¨¦©¨§©§¥
,ixaC miIwl ip` Kixv ,zixAde 'iCW©©§©§¦¨¦£¦§©¥§¨©
mbe' .'dA odl iYghadW FnM od ixdC©£¥¥§¤¦§©§¦¨¤§§©
l` `x`e'` i`w df WExitl 'izFniwd£¦¦§¥¤¨¥©¨¥¨¤
`l' lr `le ,'iCW l`A 'ebe mdxa ©̀§¨¨§¥©¨§Ÿ©Ÿ

:'iYrcFpæmiwEqRdn ,xnFl FpFvx ©§¦§©¥©§¦
la` ,mdl iYxcPW d`Fx dY` ElNd©¨©¨¤¤¨©§¦¨¤£¨
`N` ,`xTn gkEn `l miIw `NX dn©¤Ÿ¦¥Ÿ¨¦§¨¤¨



עי `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k oey`x meil inei xeriy

(ä)íâå|øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézòîL éðà §©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî íéøöî¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

i"yx£È‡ Ì‚Â∑ הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי יׁש,çּכמֹו ¿«¬ƒְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
ּבני  נאקת את ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָעלי

‡˙Ì.הּנֹואקים èיׂשראל  ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡ ְֲִִֵַָ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»

¯kÊ‡Â∑ אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, אֹותֹו »∆¿…ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
אנכי" ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את "וגם .לֹו: ְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ
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את  ואזּכר . . יׂשראל ּבני נאקת את ׁשמעּתי אני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוגם
ה)ּבריתי (ו, ְִִ

הרעֹות  לּמה – מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן יׁש היכן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹוקׁשה,
ּתֹורה  ּבמּתן הּמצֹות קּבלת ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזה. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלעם

התּבּט ּדֹורׁשת לעם") לי אתכם מחלטת,("ולקחּתי לּות ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻ

ה'. רצֹון להיֹותּה ורק א הּמצוה את מקּים האדם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר
היּו הּתֹורה, לקּבלת 'ּכלים' יהיּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלכן,

את ואף הּגלּות, יּסּורי את לעבר הּׁשעּבּוד קׁשיצריכים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
ו'הכׁשירּו' ּבּטּול ּבהם ּפעלּו אּלּו יּסּורים העבֹודה"). ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָ("ּתכּבד

הּמצֹות. לקּיּום ְְִִַָאֹותם
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והן  ּבתׁשּובה, מדרגֹות ד' ׁשּיׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹמבאר
ורדפהּו":מר  ׁשלֹום ּבּקׁש טֹוב ועׂשה מרע "סּור ּבּכתּוב ּמזֹות ְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָֻ

ּדּבּור  ּבמחׁשבה ּגׁשמּיים ּבעֹונֹות יפּגם "ׁשּלא - מרע" ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ"סּור
ולעקר  העבר על להתחרט - ּתׁשּובה לעׂשֹות וצרי ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּומעׂשה,
ואחדּותֹו מּיחּודֹו להּפרד ירצה ׁשּלא כּו' הרע מן רצֹונֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאת
ּכל  ממּלא ּבבחינת אלקּות ּגילּוי ׁשּיהיה אּלא "ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיתּבר
ּבמצֹות, ממעט "ׁשהּוא על הּתׁשּובה - טֹוב" "ועׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָעלמין.
ׁשּיעׂשה  ו"ּכדי ּותפּלה" ּבתֹורה עצמֹו את ליּגע טֹוב ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָועׂשה
על  מצות־עׂשה, ּבבּטּול ׁשחסר האֹור ּגם ׁשּיתמּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשּובה
ּבׁשם  ּולהּדבק להתקּׁשר . . עצּומה ּתׁשּובה לעׂשֹות צרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָזה
ּבחינֹות  ּוב' מּקיף". ּובחינת עלמין ּכל סֹובב ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָהוי'
הּוא  ׁשלֹום" "ּבּקׁש ּתּתאה. ּתׁשּובה ּבחינת הן אּלּו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָּתׁשּובה
ׁש"מׂשים  הּתֹורה על־ידי ׁשהּוא עיּלאה ּתׁשּובה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחינת
ו"ּדרכיה  מּטה" ׁשל ּובפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא ְְְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשלֹום
מּגיע  ׁשעל־ידי־זה ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נעם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּדרכי
ּוממּלא  עלמין ּכל מּסֹובב ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ"לעצמּות
ּופנימּיּות  ּדתֹורה נגלה ּכנגד ּבחינֹות, ּב' ּבזה ויׁש עלמין". ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּכל

ַָהּתֹורה.
ד' ּכנגד הם הּכֹוסֹות ׁשד' הּתֹורה', ּב'אֹור מבאר ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹוהּנה
ד' ּכנגד הן הּלׁשֹונֹות ד' הרי זה, ּולפי הּנ"ל. ּתׁשּובה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּבחינֹות
מצרים" סבלֹות מּתחת אתכם "והֹוצאתי אּלּו: ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַּבחינֹות
"והּצלּתי" מרע. סּור ענין הּוא מצרים) מּטמאת ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָֻ(הּיציאה
ּכל  הּסֹובב אֹור - הּמּקיף ּבחינת ׁשהּוא "צל", מּלׁשֹון ְְִִִֵֵֶַַַַָהּוא
"ּובצל  נאמר: זה ׁשעל ּכּנ"ל, הּמצֹות על־ידי ׁשּנמׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעלמין
ּכמאמר  הּתֹורה, ּכנגד הּוא "וגאלּתי" גֹו'". ּכּסיתי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָידי
ּבתלמּוד  ׁשעֹוסק מי אּלא ּבן־חֹורין ל "אין ז"ל: ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָרּבֹותינּו
מאמר  ּכפׁשטּות ּדתֹורה, נגלה ּכנגד - ּובפרטּיּות ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּתֹורה",
ּבאֹור  האמיּתי הּיחּוד הינּו לעם", לי אתכם "ולקחּתי ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָחז"ל.
מקֹום  (ּד"ּכל הּתֹורה ּפנימּיּות ענין והּוא ּברּו־הּוא, ְְְְִִִֵַַָָָָאין־סֹוף
ׁשּלמעלה  ּבבחינה ׁשּזהּו והינּו לעֹולם", זז אינֹו "לי" ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר
לא  ּתּמן "ּדלית הּתֹורה ּפנימּיּות וזֹוהי וׁשּנּויים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹמהתחּלקּות
ּבחינֹות  ד' ׁשהן ולהיֹות כּו'"). מחלקת ולא . . ְְְְְֲִִֵֶֶַָֹֹֻקׁשיא
ד' ּגם לכן למעלה, מּלמּטה הּוא עבֹודתּה ׁשאפן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבתׁשּובה,

למעלה. מּלמּטה ׁשל ּבסדר הן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָהּלׁשֹונֹות
ּבחׁשיבּות  ּתלּוי הּנ"ל ּבעבֹודה הּבחינֹות ד' ׁשל סדרן ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָאמנם,
"וגאלּתי  הרי מּמעׂשה, חׁשּוב ליּמּוד ׁשאם ועׂשּיה. ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּדלּמּוד

ׁשּנמנין הּבחינֹות ד' ּבסדר האחרֹונים הם מּלמּטה ולקחּתי" ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבא למעלה  "והּצלּתי" אז מּליּמּוד, חׁשּוב מעׂשה ואם ; ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָ

מּכּלם. למעלה להיֹותֹו ְְְֲִִַַָָָָֻּבאחרֹונה
'ערּו ּב'ׁשלחן הּלׁשֹונֹות ד' ׁשל הּסּדר טעם יבאר ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּובזה

ּכתּובים ׁשהם מהּסדר וׁשּנּוי ֹו הּזקן, ּבּתֹורה אדמּו"ר ּבּתֹורה: ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ההלכה  חלק ׁשאינֹו ּבמקֹום ׁשּבעל־ּפה (ּובּתֹורה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבכתב
ענין  ׁשהּוא "ולקחּתי", "וגאלּתי" ּבחינֹות ּבאֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשּבּה)
מרּגׁשת  עצמּה הּתֹורה מּצד ּכי ּבאחרֹונה, ּכּנ"ל, ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּתֹורה
(אדמּו"ר  'ערּו ּב'ׁשלחן אּולם הּתֹורה; מעלת ְְְְֲֶֶַַַַָָָָֻֻּומדּגׁשת
ׁשּבּתֹורה, והּמעׂשה והּפסק־ּדין ההלכה לחלק ׁשּׁשּי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּזקן)
ּומעלת  יתרֹון העיּקר, הּוא ׁשהּמעׂשה היא ההכרעה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהרי
ענין  ׁשהּוא "והּצלּתי" ּבאחרֹונה ּבאה ולכן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמעׂשה,

ּכּנ"ל. ֲֶַַַַהּמעׂשה,
אחר: ּבאפן ּבזה לבאר יׁש ְְְֵֵֵֶֶַָָֹועֹוד

ה"ארּבעה  ּכנגד הם הּכֹוסֹות ׁשד' חּיים' עץ ּב'ּפרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאיתא
יֹודע  וׁשאינֹו ּתם רׁשע, חכם, הּוא: סּדּורם ׁשאפן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבנים",
ויצירה. ּבריאה עׂשּיה, אצילּות, העֹולמֹות: ּובסדר ְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹלׁשאל;
נגד  קּדּוׁש ׁשל א' "ּכֹוס הּכֹוסֹות: ד' סדר ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַועל־ּדר־זה
היּו מּתחּלה אֹומרים ׁשאנּו הּגדה סּפּור ּב' ּכֹוס כּו', ְְֲִִִִִֶַָָָָָאצילּות
ג' ּכֹוס כּו'. עׂשּיה נגד רׁשע אמר לכן עבֹודה־זרה, ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָעֹובדי

כּו'". ּביצירה ד' ּכֹוס' כּו', ּבבריאה הּמזֹון ְְְִִִִִַַָָָּבברּכת
ּגאּולה, ׁשל הּלׁשֹונֹות ד' ׁשל ּדהּסדר נמצא, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָועל־ּפי־זה
הּכֹוסֹות) ּכסדר (ׁשהם ולקחּתי וגאלּתי והּצלּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהֹוצאתי

יצירה. ּבריאה עׂשּיה אצילּות ְְֲֲִִִִָָָהּוא
עם  - להחכם הרׁשע נסמ ההּגדה ׁשּבסדר הּטעם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוהּנה
להיֹות  ׁשּצרי מדרגתם, סדר לפי זה אין ׁשּלכאֹורה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהיֹות
ּכי  לחכם, סמּו יהיה ׁשהרׁשע ּבכדי הּוא - לבּסֹוף ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהרׁשע
ועל־ּדר־ מרׁשעתֹו; ּולהחזירֹו עליו לפעל יכֹול החכם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּדוקא
"ולּמה  חּיים': עץ ּב'ּפרי ּכמבֹואר הע ֹולמֹות, ּבסדר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָזה
כּו' ּגדֹול אֹור צריכה ׁשעׂשּיה לפי לעׂשּיה, סמּו ְְֲֲֲִִִִִֶָָָָָָאצילּות

אצילּות". מן מּלמעלה לֹו המׁשי ְְְֲִִִִִֵַָָלכן
ּכל  על לפעל - "לבנ "והּגדּת ׁשענינּה ההּגדה, ּבסדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹולכן
חכם, הּסדר: להיֹות צרי - הרׁשע הּבן על ּגם - הּבנים ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָד'
הּכֹוסֹות, ּבסדר ּוכנגדם לׁשאֹול. יֹודע ו ׁשאינֹו ּתם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרׁשע,
'ערּו ּב'ׁשלחן אמנם ולקחּתי. וגאלּתי והּצלּתי ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻוהֹוצאתי
.'ערּו 'ׁשלחן על־ּפי מעלתם לפי אֹותם מֹונה הּזקן ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻאדמּו"ר
יֹודע  ׁשאינֹו ּתם, חכם, הּוא: הּבנים) (ּבד' הּסדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועל־ּפי־זה,
ולקחּתי, וגאלּתי, והֹוצאתי, הּכֹוסֹות: ּובסדר רׁשע. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלׁשאל,

ְְִִַוהּצלּתי.
- נפלאֹות" אראּנּו מצרים מארץ צאת "ּכימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכתיב.
ׁשּיהיּו הּבנים, ד' ּבכל "לבנ ּב"והּגדּת עבֹודתנּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָועל־ידי
ד' לכל נזּכה אלקיכם", לה' אּתם "ּבנים ּבבחינת ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּולם
ּבקרֹוב  והּׁשלמה האמּתית ּבגאּולתנּו - ּגאּולה ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּלׁשֹונֹות

ַָמּמׁש.
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עג `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£È„È ˙‡ È˙‡N∑ להּׁשבע ה .ּבכסאי ëרימֹותיה »»ƒ∆»ƒְְְֲִִִִִַָָ

(è)eòîL àìå ìàøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
ô :äL÷ äãáòîe çeø øöwî äLî-ìà¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ∑קּבלּו .ּתנחּומין ìלא ¿…»¿∆…∆ְְִִַֹ
Áe¯ ¯ˆwÓ∑ּונׁשימתֹו רּוחֹו – מצר ׁשהּוא מי ּכל ƒ…∆«ְִִֵֵֶָָ

להאריîקצרה  יכֹול ואינֹו לענין , קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי זֹו ּבפרׁשה ׁשמעּתי ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה,

זה: מּמקרא ראיה לי טז)והביא הּזאת (ירמיה "ּבּפעם ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ידי את ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָאֹודיעם
אפּלּו ּדבריו, את מאמן ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָלמדנּו,

וכלֿׁשּכן  ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע האמנה ðלפרענּות, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּדרׁשּוהּו.לטֹובה  קיא)ורּבֹותינּו סנהדרין רבה. לענין (שמות ְְְְִֵַָָָָ

מׁשה: ׁשאמר מעלה, ה)ׁשל הרעתה"(לעיל ?ñ"למה ְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ולא  ּדאבּדין על חבל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְְְֲִַַַַָָָָָאמר
הרּבה  האבֹות, מיתת על להתאֹונן לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָמׁשּתּכחין!
לי: אמרּו ולא ׁשּדי", ּב"אל עליהם נגליתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּפעמים

ּׁשמֹו "מה אמרּת: ואּתה ,ּׁשמ אמר מה òמה ְְְְִַַַַַָָָָֹ
B‚Â'.אליהם"? È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â∑ אברהם ּוכׁשּבּקׁש ֲֵֶ¿«¬ƒƒ¿ְְִֵֶַָָ

ׂשרה  את ׁשּקנה ôלקּבר עד קרקע מצא לא ,ö ּבדמים ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
אׁשר מרּבים, הּבארֹות על עליו ערערּו – ּביצחק וכן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֻ

ּביעקב: וכן לג)חפר, הּׂשדה"(בראשית חלקת את "וּיקן ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
אמרּת: ואּתה מּדֹותי, אחר הרהרּו ולא אהלֹו, ְְְְְֲֳִִִַַַַַָָָָֹלנטֹות
הּמקרא  אחר מתיּׁשב הּמדרׁש ואין הרעתה"?. ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ"למה
לא  ה' ּוׁשמי נאמר: ׁשּלא אחת, ּדברים: ּכּמה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני

לי  ׁשמֹו.÷ׁשאלּו ׁשּכ הֹודיעם לא ּתאמר הרי øואם , ְְֲֲִִִֵֶַָָָֹֹ
"אני  נאמר: הּבתרים, ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתחּלה,
היא ועֹוד, ּכׂשדים". מאּור הֹוצאתי אׁשר ְְֲִִֵֵֵֶַָה'

נמׁשכת  "וגם ּבּדברים ùהּסמיכה לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
אני  לכן יׂשראל". לבני אמר "לכן וגֹו'", ׁשמעּתי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹאני

˜eÏÈaט  ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·Ï Ôk ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»«ƒ
‰Â‰c ‡ÁÏtÓe ‡Áe¯ ˜ÈÚnÓ ‰LÓ ÔÓƒ…∆ƒ«¿«»ƒ»¿»»«¬»
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xTird zgkFY aB`e ,lMd mxbe§¨©©Ÿ§©©©©¨¦¨
.'FnX dn il Exn`e' lr mB FgikFd¦©©§¨§¦©§
hRWn FY` xAC `l ixdW ,Ll rcze§¥©§¤£¥Ÿ¦¤¦¦§¨
dOle ,'dzrxd dON' xn`W xg` `N ¤̀¨©©¤¨©¨¨£¥Ÿ¨§¨¨
eil` xACWM cIn hRWn FY` xAC `lŸ¦¤¦¦§¨¦©§¤¦¤¥¨
i`Ce `N` ,'mdl` xn` dn FnX dn'©§¨Ÿ©£¥¤¤¨©©

:lMd mxB dfò[awri zlgp]`le iYrnW ¤¨©©Ÿ©£©©£Ÿ¨©§¦§Ÿ
`nlWA ,zpzFPd `id `nlC ,oia`̈¦¦§¨¦©¤¤¦§¨¨
eizFnXn mW mEW rci `NW dWn¤¤Ÿ¨©¥¦§¨
zFa`d la` ,lF`Wl KxvEd KxAzi¦§¨¥§©¦§£¨¨¨
iziY idn mdl dlbp minrR dAxd©§¥§¨¦¦§¨¨¤¥¥¥¥
dWn mB ixdW dWw cFre ,El`WIW¤¦§£§¨¤¤£¥©¤
liaWA `N` Fnvr liaWA l`W `lŸ¨©¦§¦©§¤¨¦§¦
.mW oiIre ,'mdl` xn` dn' l`xUi¦§¨¥¨Ÿ©£¥¤§©¥¨
q"WC `WExiR ikdC il d`xpe§¦§¤¦§¨¦¥¨§©
mipFW`xd zFa` dnE ,dAx zFnWce§¦§©¨¨¨¨¦¦
mW `EdW ,'d inWA mdl iYrcFp `NW¤Ÿ©§¦¨¤¦§¦¤¥
'iCW l`'A wx ,lFcBd inWE mvrd̈¤¤§¦©¨©§¥©©
`l ikd ENit` ,x`Yd mW `EdW¤¥©Ÿ©£¦¨¦Ÿ
ici lr LlE ,izFCn xg` Exdxd¦§£©©¦©§©§¥

Yl`XWLiYrcFd 'mdl` xn` dn' ¤¨©§¨¨Ÿ©£¥¤©§¦
oiIre ,Yxdxd ikd ENt`e 'd inXW¤§¦©£¦¨¦¦§©§¨§©¥

:mWôitl wEqRd aXiOW il d`xp ¨¦§¤¦¤§©¥©¨§¦

:EpizFAx WExiRömbe' xnFl FpFvx ¥©¥§©§©
mdl zzl mY` izixA z` izFniwd£¦¦¤§¦¦¦¨¨¥¨¤
EidW mdiniA iYniIw `le 'ux`d z ¤̀¨¨¤§Ÿ¦©§¦¦¥¤¤¨
ENit`e ,mixwi mincA zFpwl oikixv§¦¦¦§§¨¦§¨¦©£¦

:'eke Exdxd `l ikd÷,xnFl FpFvx ¨¦Ÿ¦§£§©
'mdxa` l` `x`e' lW FWExiRW oeiM¥¨¤¥¤¨¥¤¤©§¨¨
mdl izilbp minrR dAxd `Ed 'ebe©§¥§¨¦¦§¥¦¨¤
did ,LnX dn il El`W `le iCW l`A§¥©©§Ÿ¨£¦©§¤¨¨
FnM 'il El`W `l 'd inWE' xnFl Fl©§¦Ÿ¨£¦§

:ipl`FW dY`WøDil `iWw `YWdC ¤©¨£¥¦§©§¨©§¨¥
iYrcFp `l' EWxti m`W ,KWtP dOn¦©©§¨¤¦§¨§Ÿ©§¦
`Ed la` 'il El`W `l' FnM 'mdl̈¤§Ÿ¨£¦£¨
inWE' xnFl Fl did ,FnW KMW mricFd¦¨¤¨§¨¨©§¦
`l' EWxti m`e ,'il El`W `l 'dŸ¨£¦§¦§¨§Ÿ
eilr EtiqFdW `N` FrnWnM 'iYrcFp©§¦§©§¨¤¨¤¦¨¨
dlbPWM dNgY ixd ,'il El`W `le'§Ÿ¨£¦£¥§¦¨§¤¦§¨
ip`' Fl xn`p mixzAd oiA mdxa`l§©§¨¨¥©§¨¦¤¡©£¦
`l' Wxtl l"fxl xWt` i`e ,'ebe ''d§¦¤§¨§©©§¨¥Ÿ
i"Wx WxtOW FnM 'iYxMp `l' 'iYrcFp©§¦Ÿ¦©§¦§¤§¨¥©¦
aEXW ,mdl ricFd FnW la` rnWnC§©§©£¨§¦©¨¤¤
il Exn` `le' eilr siqFdl okYi `lŸ¦¨¥§¦¨¨§Ÿ¨§¦
FnW KMW mricFdW oeiMOW ,'LnX dn©§¤¤¦¥¨¤¦¨¤¨§
:m"`xd .lF`Wl mdl did `l aEWŸ¨¨¨¤¦§¨§¥

ù(m"`xd)ikd `nlC ,DFnzl Wie ¨§¥§¥¦§©¦§¨¨¦
ilr miaiag zFa`dW xg`n ,xn`ẅ¨©¥©©¤¨¨£¦¦¨©
z` iYrnW ip` mB ,ixg` Exdxd `NW¤Ÿ¦§£©£©©£¦¨©§¦¤
iR lr s` mxEarA mdipA zw`p©£©§¥¤©£¨©©¦



x`e`עד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k oey`x meil inei xeriy
על  ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב ְְְִִֵֵַַַַָָָָאֹומר:

ׁשּנאמר: ּתדרׁש, והּדרׁשה כג)אפניו", ּכה (ירמיה "הלא ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָֹֹֹ
סלע", יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש מתחּלק ּדברי -ú ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻ

ניצֹוצֹות  .לכּמה ְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

הּׁשעּבּוד  קׁשי להיֹות ׁשהצר הּטעם מהּו להבין, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹֻוצרי
אפילּו לׁשמע יכֹולים היּו ׁשּלא ּכ ּכדי עד ּפר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבעבֹודת
הּבתרים  ּבין ּבברית ׁשּנגזר אף ּדלכאֹורה, הּגאּלה. ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּבׂשֹורת
הצר מּדּוע מּובן אינֹו מּכל־מקֹום גֹו', אֹותם ועּנּו ְְֲִִֵַַַַָָָָָֻועבדּום

.ּכל־ּכ ּפר ּבעבֹודת הּׁשעּבּוד קׁשי ְְֲִִִֶֶַַַָָֹלהיֹות
טבת) (ּדכ"ד ההילּולא ּבעל ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָא
זכּו ּובלבנים ּבחמר מצרים ׁשעּבּוד ׁשעל־ידי אֹור', ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּב'תֹורה
וזּכּו ּברּור ׁשל ענין הּוא מצרים ׁשּׁשעּבּוד ּכיון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלמּתן־ּתֹורה,

אברהם, ּבימי עדין ּתֹורה נּתנה לא ּולכ הּברזל, ּכּור ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּכמֹו
העֹולם  חמרּיּות ונזּדּכ נתּברר לא עדין אברהם ּבימי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹּכי
ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום על־ידי אין־סֹוף אֹור המׁשכת ְְְְִִִֵֵַַַַָָלהיֹות
יׂשראל  את ׁשּזּכ הּברזל ּכּור ׁשהּוא מצרים, יציאת אחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָעד
מן  הרע נפרד להיֹות ּובלבנים ּבחמר הּׁשעּבּוד קׁשי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעל־ידי
העֹולם  ּגם־ּכן נזּדּכ יׂשראל נזּדּככּו וכאׁשר כּו', ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּטֹוב

וחמרּיּותו. ְְְְִִַָֹוגׁשמּיּותֹו

(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤
:Böøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¥«©§«

(áé)ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥Æ
éàå éìà eòîL-àìðòîLé Cìøò éðàå äòøô é Ÿ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬

:íéúôNô §¨¨«¦
i"yx£‰Ú¯Ù ÈÚÓLÈ CÈ‡Âà∑ אחד מעׂשרה זה ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶָָָ

ׁשּבּתֹורה לב)קלֿוחמר פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑ ֶֶַַָָֹ¬«¿»»ƒ
ׁשהּוא  אֹומר אני ערלה, לׁשֹון ּכל וכן ׂשפתים. ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָאטּום

ו)אטּום מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה (שם : ְְֲֲִֵַָָָָָֹ
מהבין,ט) אטּומים – ב)"ערליֿלב" ּגם (חבקוק "ׁשתה ְְֲִִֵֵֵֵַַָ

והאטם  – והערל" הּקללה,áאּתה ּכֹוס מּׁשכרּות ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָ
ּבּה, ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד – ּבׂשר" יט)"ערלת (ויקרא ְְִֶֶַַָָָָָֻ

אּסּור, וכּסּוי אטם לֹו עׂשּו – ערלתֹו" ְְְֲֲִִֶֶַַָָֹ"וערלּתם
אכילתֹו, ּבפני לכם (שם)ׁשּיבּדיל יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

מּלאכלֹו ּומבּדל ּומכּסה אטּום – .ערלים" ְְְְֲִִֵֶָָָֻֻ

ÓÈÓÏ¯:י  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÌÈ¯ˆÓיא  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈlÓ ÏeÚ«≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂƒ««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

·Èיב  ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»¿»¿≈»»¿≈
ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â ÈpÓ eÏÈa˜ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈¿«≈ƒƒ

:ÏÏÓÓ ¯È˜È ‡‡Â ‰Ú¯Ù«¿…«¬»«ƒ«¿»

minkg izty

ipal xFn` okl ,dxEXM mibdFp mpi`W¤¥¨£¦©¨¨¥¡¦§¥
df WExitlC d`xpe .'ebe l`xUi¦§¨¥§¦§¤¦§¥¤
mEXn `id dNE`Bd xTirC WxiRW¤¥¥§¦©©§¨¦¦
l`xUIW iR lr s`e zFa`d zEaiag£¦¨¨§©©¦¤¦§¨¥
xn`WM lirl oM m` ,mipEbd mpi ¥̀¨£¦¦¥§¥§¤¨©
ipA z` `ivF` ike 'ebe ikp` in' dWn¤¦¨Ÿ¦§¦¦¤§¥
iR lr s`e i"Wx WxitE ,'ebe 'l`xUi¦§¨¥¥¥©¦§©©¦
l`xUi EkG dn ip` aEWg m`W¤¦¨£¦©¨¦§¨¥
aiWdl Fl did ,'eke qp mdl dUrIW¤¥¨¤¨¤¥¨¨§¨¦
dUrIW mxFB `Ed zFa`d zEaiag£¦¨¨¥¤¥¨¤

:mipEbd mpi`W s` df qp mdlúFpFvx ¨¤¥¤©¤¥¨£¦§
WiHRd ici lr rlQd wNgzn ,xnFl©¦§©¥©¤©©§¥©©¦
`xnBA i"Wx WxiR KM ,zFvFvip dOkl§©¨¦¨¥¥©¦©§¨¨
lr EWwd zFtqFYde ,g"t sC zAWC§©¨©§©¨¦§©
oiIr ,xg` oiprA miWxtnE FWExiR¥§¨§¦§¦§¨©¥©¥

:mWi dxez ¨
(ai)ài`dC xn`Y l`W ,xnFl FpFvx§©¤©Ÿ©§©

iptA `zNin 'drxt iprnWi Ki`e'§¥¦§¨¥¦©§Ÿ¦§¨¦§¥

`l drxR mbe xnFlM ,`Ed Fnvr©§§©§©©§ŸŸ
ip`e' EpiidC ,zxg` dAQn il` rnWi¦§©¥©¦¦¨©¤¤§©§©£¦
cg` df' WxiR okl ,'miztU lxr£©§¨©¦¨¥¥¥¤¤¨
.`Ed `cg lMde ,'xnge lw dxUrn¥£¨¨©¨Ÿ¤§©Ÿ£¨
WxitE i"Wx KRidX dn `gip dfaE¨¤¦¨©¤¦¥©¦¥¥
iprnWi Ki`e' mcFw 'miztU lxr'£©§¨©¦¤§¥¦§¨¥¦
lTde ,`xwOd xcq lr `NW 'drxt©§Ÿ¤Ÿ©¥¤©¦§¨§©©
drEnXW l`xUI dnE ,ikd `Ed xngëŸ¤¨¦©¦§¨¥¤§¨
ixaC lAwl mdl dide mdl `id daFh¨¦¨¤§¨¨¨¤§©¥§¨©
drxR ,il ErnW `l ikd ENt`e©£¦¨¦Ÿ¨§¦©§Ÿ
`NW oMW lM Fl `id drx drEnXW¤§¨¨¨¦¨¤¥¤Ÿ
Kxtinl `Mi` ,xn`Y m`e .iprnWi¦§¨¥¦§¦Ÿ©¦¨§¦§©
Epiid dWnl l`xUi ErnW `NX dnC§©¤Ÿ¨§¦§¨¥§¤©§
ErnW `le' lirl wEqRd WxtOW FnM§¤§¨¥©¨§¥§Ÿ¨§
xnFl Wie .'ebe 'gEx xvTn dWn l ¤̀¤¦Ÿ¤©§¥©
Fl ErnW `NW rcFi did `l dWnC§¤Ÿ¨¨¥©¤Ÿ¨§
xaq `Ed `N` ,gEx xvw liaWA¦§¦Ÿ¤©¤¨¨©
ErnW `l miztU lxr `EdW liaWAW¤¦§¦¤£©§¨©¦Ÿ¨§

ipRn ,oM `xTA aizMX dnE ,Fl©¤§¦©§¨¥¦§¥
itl la` ,zn`d itl dazM dxFYdW¤©¨¨§¨§¦¨¡¤£¨§¦
lxr didW mEXn xaFq didW FYrC©§¤¨¨¥¦¤¨¨£©
lw xiRW ied eil` ErnW `l miztU§¨©¦Ÿ¨§¥¨¨¥©¦©
did ok iR lr s` ,zFWwdl oi`e .xngëŸ¤§¥§©§©©¦¥¨¨
xg` s` `kxiRd riladl dWnl Fl§¤§©§¦©©¦§¨©©©
`NX dOW `Ed KExA WFcTd Fl dNBW¤¦¨©¨¨¤©¤Ÿ
dnE ,gEx xvTn `Ed eil` ErnẄ§¥¨¦Ÿ¤©©
mdl dide mzaFhl `idW l`xUI¦§¨¥¤¦§¨¨§¨¨¨¤
,gEx xvw mdl WIW iR lr s` rFnWl¦§©©©¦¤¥¨¤Ÿ¤©
`NW oiC Fpi` Fzrxl `idW drxR©§Ÿ¤¦§¨¨¥¦¤Ÿ
,gEx xvw Fl oi`W iR lr s` rnWi¦§©©©¦¤¥Ÿ¤©
.cEnlYA zFnFwn dOkA EpivOW FnM§¤¨¦§©¨§©©§
`Ed dxFYA daEzMd `kxitC xnFl Wi¥©§¦§¨©§¨©¨
`Ed ErnW `NX dOW cirn aEzMdW¤©¨¥¦¤©¤Ÿ¨§
`kxiR riladl oi`e ,gEx xvTd ipRn¦§¥©Ÿ¤©§¥§©§¦©¦§¨

:m"`xd .FfMá'lxrde' lr WExiR Edf ¨¨§¥¤¥©§¥¨¥
:i"Wx `iaOWbi dxez ¤¥¦©¦



עה `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k ipy meil inei xeriy

(âé)éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´
-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt-ìàå ìàøNé¦§¨¥½§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«

:íéøöî õøàî ìàøNéñ ¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְִֶַָ

ֿהּקדֹוׁשּֿברּו לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה:
ּולמליץ  לפה לֹו להיֹות אהרן את ‡Ï.הּוא ÌeˆÈÂ ְְְֲִִֵֶֶַֹ«¿«≈∆

Ï‡¯NÈ Èa∑(רבה ּבנחת (שמות להנהיגם עליהם âצּוה ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֵֶַַַָָ
אֹותם  ÌÈ¯ˆÓ.ולסּבל CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡Â∑ עליו צּום ְְִָֹ¿∆«¿…∆∆ƒ¿»ƒִָָָ

צּום  ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹלחלק

ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ּדבר ּודבר ãעל ּפרעה, אל ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹ
הּיחס, סדר לאחר ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש מהּו? ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּצּוּוי
הענין  הפסיק ואהרן, מׁשה ׁשהזּכיר מּתֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹאּלא
נֹולדּו היא ללּמדנּו אבֹותם", בית ראׁשי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָָּב"אּלה

נתיחסּו ּובמי ואהרן .מׁשה ְְְֲֲִִֶַַֹֹ

ß zah b"k ipy mei ß

(ãé)ìàøNé øëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À
:ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡∑ ליחס ׁשהזקק מּתֹו ≈∆»≈≈¬…»ְְִֵֶַַֻ
ואהרן, מׁשה ּבׁשביל ואהרן מׁשה עד לוי ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹֹׁשבטֹו

ּתֹולדֹותם  ּדר ליחסם (ּוּבפסיקּתא äהתחיל מראּובן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

לׁשלׁשה  אביהם יעקב ׁשּקנטרם לפי ראיתי: ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָֹֹּגדֹולה
ּכאן  ויחסם הּכתּוב חזר מֹותֹו, ּבׁשעת הּללּו ְְְֲִִִַַַַָָָָָָׁשבטים

הם) ׁשחׁשּובים לֹומר .לבּדם, ְֲִֵֶַַָ

(åè)øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©
:ïBòîL úçtLî älà úéðòðkä-ïa ìeàLå§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

(æè)úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe∑ ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה ¿≈«≈≈ƒ¿ְְִֶָָָ
ׁשאחד  זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלוי?

ׁשּנאמר: ׁשעּבּוד, היה לא קּים, הּׁשבטים א)מן (לעיל ְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ

מל "וּיקם :ואחרּֿכ אחיו", וכל יֹוסף ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וּימת
ימים  הארי ולוי ּכּלם åחדׁש", .על ְֱִִִֵֶַָָָָֻ

Ôep„wÙeיג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…«≈ƒ
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏe Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

¯‡Ô·eיד  Èa ÔB‰˙‰·‡ ˙È· ÈLÈ¯ ÔÈl‡ƒ≈≈≈≈¬»»¿¿≈¿≈
ÈÓ¯ÎÂ ÔB¯ˆÁ ‡elÙe CBÁ Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¬«∆¿¿«¿ƒ

:Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈

ÔÈÎÈÂטו  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«

:ÔBÚÓLƒ¿

ÔBL¯bטז  ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ¿¿»¿≈¿
ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ

:ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ

minkg izty

(bi)ârnWn wEqRaC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©¨©§©
z` E`ivFIW onvr l`xUi z` dESW¤¦¨¤¦§¨¥©§¨¤¦¤
,'eke mdilr dESW WxiR df lre ,onvr©§¨§©¤¥¥¤¦¨£¥¤
dWn lr i`w 'mEvie'C xnFl FpFvx§©§©§©¥¨¥©¤
lFAqle zgpA l`xUi bidpdl oxd`e§©£Ÿ§©§¦¦§¨¥§©©§¦§
dnE ,cFaM Ebdpi drxtaE mzF`¨§©§Ÿ¦§£¨©
ipA z` `ivFdl' eixg` aEzMX¤¨©£¨§¦¤§¥

:`Ed DiWtp iR`A `zNin 'l`xUiã ¦§¨¥¦§¨§©¥©§¥
,mdipX` i`w '`ivFdl' zNn `YWde§©§¨¦©§¦¨¥©§¥¤
mdl xn`IW l`xUi xaC lr mEv¦¨©§©¦§¨¥¤Ÿ©¨¤
FzEgilW lre ,mixvOn m`ivFi `EdW¤¦¥¦¦§©¦§©§¦
ipA z` `ivFdl Fl Exn`IW drxR l ¤̀©§Ÿ¤Ÿ§§¦¤§¥
mgiPi `l m`W FA Exzie 'ebe l`xUi¦§¨¥§©§¤¦Ÿ©¦¥

:mixEQiA FzF` xQiIWci dxez ¤§©¥§¦¦
(ci)äzFWwdl Wi oicr xn`Y m`e§¦Ÿ©£©¦¥§©§

uxize .iel haXn ligzd `l dOl̈¨Ÿ¦§¦¦¥¤¥¦§¥¥
`Ed ieNW d`xp did oM m`C ,o"Anxd̈©§©§¦¥¨¨¦§¤¤¥¦
,dWn cFakl Kli`e o`Mn qgId xFkA§©©©¦¨§¥¨¦§¤
x`WPW ricFdl oaE`xn ligzd Kkl§¨¦§¦¥§¥§¦©¤¦§©
iWilW iel dpnpe ,qgIl xFkA oaE`x§¥§©©©§¦§¨¥¦§¦¦

:mihaXleh dxez ©§¨¦
(fh)åd`n `N` Ecar `NW `vnp¦§¨¤Ÿ¨§¤¨¥¨

oA sqFi `dC ,dpW dxUr WWe§¥¤§¥¨¨§¨¥¤
,drxR iptl FcnrA dpW miWlW§¦¨¨§¨§¦§¥©§Ÿ
rAx`e miWlW oA iel did onf FzF`aE§§©¨¨¥¦¤§¦§©§©
uEg mNM EclFp mipW WWA `dC ,dpẄ¨§¨§¥¨¦§ª¨

cr mipW iYW mdn `vFd ,oinipAn¦¦§¨¦¥¥¤§¥¨¦©
oaE`xl iWilW `EdW iel clFPW¤©¥¦¤§¦¦¦§¥
rAx` sqFIn lFcB iel didW `vnp¦§¨¤¨¨¥¦¨¦¥©§©
raFU ipW raW did KM xg`e ,mipẄ¦§©©¨¨¨¤©§¥©
mipW iYW ExarWkE ,arx mizpWE§¨©¦¨¨§¤¨§§¥¨¦
onf FzF`aE mixvnl E`A arxd ipXn¦§¥¨¨¨¨§¦§©¦§§©
d`nE ,WlWe mirAx` oA iel did̈¨¥¦¤©§¨¦§¨¥¨
`v ,zOWM did mipW raWe miWlW§¦§¤©¨¦¨¨§¤¥¥
oicr Ex`Wp f` WlWe mirAx` odn¥¤©§¨¦§¨¨¦§££©¦
`NW ieNn mipW rAx`e mirWY¦§¦§©§©¨¦¦¥¦¤Ÿ
mipW xUre miz`nE ,cEArXd ligzd¦§¦©¦§¨©¦§¤¤¨¦
mipW xUre miz`On `v ,mixvnA Eid̈§¦§©¦¥¦¨©¦§¤¤¨¦
`NW iel lW mipW rAx`e mirWY¦§¦§©§©¨¦¤¥¦¤Ÿ



x`e`עו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k ipy meil inei xeriy

(æé):íúçtLîì éòîLå éðáì ïBLøâ éða§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«

(çé)éiç éðLe ìàéfòå ïBøáçå øäöéå íøîò úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´
ìL úä÷ìLe L:äðL úàîe íéL §½̈¨¯§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÓÚ ÈiÁ ÈLe ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe∑ מחׁשּבֹון ¿≈«≈¿»¿≈«≈«¿»¿ְֵֶ
מאֹות  ארּבע יׂשראל ּבני מֹוׁשב על למדים אנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָזה
היּו, לבּדּה מצרים ּבארץ ׁשּלא הּכתּוב, ׁשאמר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשנה
מצרים  מּיֹורדי קהת ׁשהרי יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלא

ׁשל  ּוׁשמֹונים עמרם ּוׁשנֹות ׁשנֹותיו ּכל חׁשב ְְְְֲִֶַָָָָָֹהיה.
ׁשנים  והרּבה ׁשנה. מאֹות ארּבע ּתמצאם לא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה,

האבֹות  ּבׁשני לּבנים .נבלעים ְְִִִִֵַָָָָ

(èé)éålä úçtLî älà éLeîe éìçî éøøî éðáe§¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−
:íúãìúì§«Ÿ§Ÿ¨«

(ë)Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé-úà íøîò çwiå©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½
òáL íøîò éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úà¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©

ìLe:äðL úàîe íéL §¦²§©−¨¨«
i"yx£B˙„c „·ÎBÈ∑ אבּוהי אח קהת ,æת אחֹות לוי, .ּבת ∆∆…»ְֲֲֲִִֵַַָ

(àë):éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáe§¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«

(áë):éøúñå ïôöìàå ìàLéî ìàéfò éðáe§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«

(âë)úBçà áãðénò-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬
àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½

:øîúéà-úàå øæòìà-úà¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«
i"yx£ÔBLÁ ˙BÁ‡∑(רבה שמות קי. בתרא לבּדק (בבא צרי אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: .ּבאחיה çמּכאן ¬«¿ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבאחיה לבּדק צרי אּׁשה ׁשהּנֹוׂשא למדנּו (רש"י מּכאן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
כג) יֹוכבד מּכאןו, את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

לוי (ּבת קהת ּדֹודתֹו" ּבאה אחֹות ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). , ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָ
נֹולדּו היא" ואהרןללּמד ּומסּתּבר מׁשה נתיחסּו", ּובמי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ:יז  ÈÚÓLÂ È·Ï ÔBL¯‚ Èa¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬»¿

Ï‡ÈfÚÂיח  ÔB¯·ÁÂ ¯‰ˆÈÂ Ì¯ÓÚ ˙‰˜ È·e¿≈¿»«¿»¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈
:ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe¿≈«≈¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÂÏיט  ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÈLeÓe ÈÏÁÓ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈«¿¬«≈ƒ
:ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿

dÏכ  È‰e·‡ ˙Á‡ „·ÎBÈ ˙È Ì¯ÓÚ ·ÈÒe¿ƒ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈
ÈLe ‰LÓ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»…∆¿≈

:ÔÈL Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì¯ÓÚ ÈiÁ«≈«¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

È¯ÎÊÂ:כא  ‚ÙÂ Á¯˜ ¯‰ˆÈ È·e¿≈ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ

È¯˙ÒÂ:כב  ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚ È·e¿≈Àƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

ÈnÚ„·כג  ˙a Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…»¡ƒ∆«««ƒ»»
·„ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ ÔBLÁc d˙Á‡¬»≈¿«¿≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

minkg izty

`NW `vnp ,cEArXd ligzd¦§¦©¦§¦§¨¤Ÿ
WWe d`n `N` EcArYWp¦§©§§¤¨¥¨§¥

:dxUrfi dxez ¤§¥
(k)æFnM WxtY `NW ,xnFl FpFvx§©¤Ÿ§¨¥§

l`e zFixr zWxtA xn`Pd 'LzcFC'¨§©¤¡¨§¨¨©£¨§¤
zW` FWExiR mzde ,axwz `l LzcFC¨§Ÿ¦§¨§¨¨¥¥¤
m`e ,iel zA dzid cakFi `dC ,FcFC§¨¤¤¨§¨©¥¦§¦
zdw `dC ,zdw zFg` iOp dzid oM¥¨§¨©¦£§¨§¨§¨

,mxnr lW eia` did zdwE ,iel oA did̈¨¤¥¦§¨¨¨¨¦¤©§¨
zFg` dzidW z`vnp oM m ¦̀¥¦§¥¤¨§¨£

:eia``k dxez ¨¦
(bk)ç[m"`x]ciBdl EWxC oal iAB la` §¥£¨©¥¨¨¨§§©¦

wcAW xnFl KiIW `lC mEXn ,DgaW¦§¨¦§Ÿ©¨©¤¨©
`l xiMfdl Fl did `lC cFre ,oalA§¨¨§§Ÿ¨¨§©§¦Ÿ
DnFwn `le dig` `le dia` z ¤̀¨¦¨§Ÿ¨¦¨§Ÿ§¨
mNM KgxM lre ,dlrnl ExMfEd xaMW¤§¨§§§©§¨§©¨§¨ª¨

`nlC xninl `Mile .dWxcl mi`Ä¦¦§¨¨§¥¨§¥©¦§¨
,mNkA wFCal KixSW iOp ikd oi ¦̀¨¦©¦¤¨¦¦§§ª¨
mrHd KiIW dig`A `nlWaC `cg£¨§¦§¨¨§©¤¨©¨©©©
,m`d ig`l minFC mipA aFxC mEXn¦§¨¦¦©£¥¨¥
iWp`A oMW lke dia`A oM oi`X dn©¤¥¥§¨¦¨§¨¤¥§©§¥
oxd` wcA dOl oM m`C cFre ,DnFwn§¨§§¦¥¨¨¨©©£Ÿ
mW aYkp `l `dC ,calA dig`A§¨¦¨¦§¨§¨Ÿ¦§©¨

:xYEin dia`ck dxez ¨¦¨§¨



עז `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k ipy meil inei xeriy
ליחס ּבא ׁש"ּדֹודתֹו" ואהרןאפֹוא, מׁשה אּמם,את מּצד ּגם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּקׁשּור  ּדבר ללּמדנּו ולא קהת, ואחֹות לוי ּבת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשהיתה
את  מדּגיׁש 'ּדֹודתֹו' ועֹוד: זאת עמרם"). ("וּיּקח ְְְְִִִִֶַַַַָָֹלנּׂשּואין
א יֹוכבד. ׁשל לאחיה לא אביו), ידי (על לעמרם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקׁשר

את ליחס הּכתּוב ּכּונת אין ּומסּתּבר ּבניּכאן אהרן, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
("וּיּקח  לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ּבא נחׁשֹון" ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָׁש"אחֹות

ֲַֹאהרן").

(ãë)älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤
:éçøwä úçtLî¦§§¬Ÿ©¨§¦«

(äë)Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´
úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬

:íúçtLîì íiåìä©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡ÈËet ˙BaÓ∑ ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףעגלים èמּזרע ּומּזרע קט)ּביצרֹוéׁשּפטּפט לעבֹודתּֿכוכבים, .(ב"ב ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà àeä¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹
:íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé éða-úà¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰∑,למעלה ׁשהזּכרּו אּלּו «¬……∆ְְְְֵֶַָֻ
אמר  אׁשר ּומׁשה אהרן "הּוא לעמרם, יֹוכבד ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּילדה

פ"א)ה'" רבה למׁשה,(שמות אהרן ׁשּמקּדים מקֹומֹות יׁש .ְְְֲִֵֶֶַַֹֹ
ל לֹומר לאהרן, מׁשה ׁשּמקּדים מקֹומֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַֹֹויׁש

ּכאחד  ˆ·‡Ì˙B.ׁשּׁשקּולין ÏÚ∑ ּבצבאֹותםë, ּכל ְְִֶֶָ«ƒ¿»ְְִָָ
אֹות  ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו "על" יׁש לׁשבטיהם. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָצבאם

.ּבחרּב ּכמֹו תחיה", חרּב "ועל לג)אחת: (יחזקאל ְְְְְְְְִֶַַַַַ
ּבחרּבכם  ּכמֹו חרּבכם", על ."עמדּתם ְְְְְְְֲֶֶֶַַַַ

(æë)àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Â.הם ‰LÓ ‡e‰∑ מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם הם ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְִִִִִֵָָָָ
סֹוף  .ועד ְַ

(çë)õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤
:íéøöîñ ¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂì∑ ׁשּלאחריו מחּבר .לּמקרא «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְְֲִֶַַָָָֻ

‡ÔÈlכד  ÛÒ‡È·‡Â ‰˜Ï‡Â ¯Èq‡ Á¯˜ È·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»«¬ƒ»»ƒ≈
:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«…«

Ï‡ÈËetכה  ˙aÓ dÏ ·ÈÒ Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈
ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁÈt ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏ ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

‡‰¯Ôכו  ‡e‰e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‰LÓe «¬……∆ƒ¬«¿»¿«ƒ
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁ≈≈

„ÌÈ¯ˆÓכז  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ƒ¿«¿ƒƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

Ú¯‡a‡כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

minkg izty

(dk)èdid eia`W ,xnFl FpFvx§©¤¨¦¨¨
rxGn dzid FO`e sqFi lW FhaXn¦¦§¤¥§¦¨§¨¦¤©
aizkCn iwiice .Ktidl F` ,Fxzi¦§§¥¤§¨§¥¦¦§¦
.miAx oFWl rnWnC ,c"EiA 'l`ihER'¦¥§§©§©§©¦
iOp rnWnC 'zFpAn' aizkCn iOp i ¦̀©¦¦¦§¦¦§§©§©©¦
liaWA FqgIW xnFl FpFvx ,miAx oFWl§©¦§©¤¦£¦§¦
mW `nlC zFWwdl oi`e .miqEgi ipW§¥¦¦§¥§©§¦§¨¥

xnFl WiC ,l`ihER FnXW `Ed mc`̈¨¤§¦¥§¥©
z` oxd` gTIe' aizkCn wiicC§¨¥¦¦§¦©¦©©£Ÿ¤
,'oFWgp zFg` acpinr zA raWil ¡̀¦¤©©£¦¨¨£©§
`kd ,mqgiil aEzMd `aC DPin rnW§©¦¨§¨©¨§©£¨¨¨

:Fqgiil `A 'l`ihER' iOpémiWxtn Wi ©¦¦¥¨§©£¥§¨§¦
:lflGW miWxtn Wie ,cxOWek dxez ¤¨©§¥§¨§¦¤¦§¥

(ek)ëE`ivFdW rnWn 'mzF`av lr'C§©¦§¨©§©¤¦

iOp i` .mzF`aSn xzFi l`xUi z ¤̀¦§¨¥¥¦¦§¨¦©¦
mzF`av z` E`ivFdW rnWnC§©§©¤¦¤¦§¨

:Fpi` dfe ,dNgYAfk dxez ©§¦¨§¤¥
(gk)ì(dix` xEB)`l ok `l m`C ,WExiR ©§¥¥§¦Ÿ¥Ÿ

did dnC ,'ebe 'xAC mFiA idie' okYi¦¨¥©§¦§¦¤§¤¨¨
:'eke xAEgn `N` ,mFi FzF`Ahk dxez §¤¨§¨
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ß zah c"k iyily mei ß

(èë)øac ýåýé éðà øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À
øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬

éìà:E ¥¤«
i"yx£'‰ ¯a„ÈÂ∑:למעלה האמּור עצמֹו הּדּבּור הּוא «¿«≈ְְְִַַַָָָ

מּתֹו אּלא מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ"ּבא
להתחיל  עליו הענין חזר ליחסם, ּכדי הענין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשהפסיק

‰'.ּבֹו È‡∑ ּדברי ּולקּים לׁשלח אני ּכדאי ¬ƒְְְְְֲֲִִֵֵַַָ
.ׁשליחּותי  ְִִ

(ì)íéúôN ìøò éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´§¨©½¦
éàå:äòøt éìà òîLé Cô §¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשאמר האמירה היא «…∆…∆ƒ¿≈ֲִִֶַָָָ
אלי" ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני "הן וׁשנה ,îלמעלה: ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

הּׁשּטה, היא וכ הענין, ׁשהפסיק ּכיון ּכאן, ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָהּכתּוב
הראׁשֹונֹות  על נחזר האֹומר: .ּכאדם ְֲִֵַַָָָָֹ

æ(à)ézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéäìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé E §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«

i"yx£‰Ú¯ÙÏ ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙∑לרּדֹותֹו ורֹודה ׁשֹופט ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ְְִֵֶ
ויּסּורין  E‡È·.ּבמּכֹות ‰È‰È∑ יהי ּכתרּגּומֹו: ְְִִַƒ¿∆¿ƒ∆ְְְֵַ

ּומׁשמיע  הּמכריז אדם נבּואה, לׁשֹון ּכל וכן .ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻמתרּגמנ

מּגזרת והּוא ּתֹוכחֹות, ּדברי נז)לעם "ניב (ישעיה ְְְִִִִֵַָָָ
י)ׂשפתים", מהתנּבאֹות"(משלי "ויכל חכמה", "ינּוב ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

י)ּדׁשמּואל פרעדיג"ר (סימן לֹו קֹוראין ּובלע"ז ,. ְְְִִֵַַ

(á)éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà øaãú äzàE ©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ
:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLå äòøt-ìà øaãé§©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«

i"yx£¯a„˙ ‰z‡∑ אחת מּפי ּפעם ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ויטעימּנּוðּכל ימליצּנּו אחי ואהרן , «»¿«≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּפרעה  .ּבאזני ְְְֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr ` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WcTd oFWlA ± drxtl dWn xEAC¦Ÿ¤§©§Ÿ¦§©Ÿ¤

ידּבר  אחי ואהרן אצּוּך ּכל־אׁשר את תדּבר ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֽאּתה
ב)אל־ּפרעה (ז, ְֶַֹ

אחי ואהרן אצּוּך אׁשר ּכל את תדּבר "אּתה הּפסּוק ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעל
רׁש"י מבאר גֹו'", ּפרעה אל ּתדּבר)ידּבר אּתה "ּפעם (בד"ה : ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

ÏlÓכט  ÈÈ ‡‡ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«¬»¿»«≈
‡‡ Èc Ïk ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¬»

:CnÚ ÏÈlÓÓ¿«≈ƒ»

ÏÏÓÓל  ¯ÈwÈ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»«ƒ«¿»
:‰Ú¯t ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â¿∆¿≈¿«≈ƒƒ«¿…

Ú¯ÙÏ‰א  ·¯ C˙ÈpÓ ÈÊÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈«≈»«¿«¿…
:CÓb¯˙Ó È‰È CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿≈¿À¿¿»»

‡CeÁב  Ô¯‰‡Â Cp„wÙ‡ Èc Ïk ˙È ÏlÓz z‡«¿¿«≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿«¬…»
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂ ‰Ú¯t ÌÚ ÏlÓÈ¿«≈ƒ«¿…ƒ««»¿≈ƒ¿»≈

:dÚ¯‡Ó≈«¿≈

minkg izty

(l)îlxr ip`e' lW dxin`d ,WExiR¥¨£¦¨¤©£¦£©
`l l`xUi ipA od' xg` `Ad 'miztU§¨©¦©¨©©¥§¥¦§¨¥Ÿ
dxin`d `id FGW ,'il` ErnẄ§¥©¤¦¨£¦¨
`l ,dIpW dWxtA D`pWE dpFW`x¦¨§¨¨§¨¨¨§¦¨Ÿ
`l Ff iM ,'ErnW `l' lW dxin`d̈£¦¨¤Ÿ¨§¦Ÿ
ip`e .m"`x .dIpW dWxtA zipWp¦§¥§¨¨¨§¦¨§¥©£¦
dWxtA xn`PX dn lM lr ,xnF`¥©¨©¤¤¡©§¨¨¨
dWxtA zipWp `lC `de ,i`w dpFW`x¦¨¨¥§¨§Ÿ¦§¥§¨¨¨
,'il` ErnW `l' lW xEACd dIpW§¦¨©¦¤Ÿ¨§¥©
dWxtA fOExn oM mB `Edd xEAcC§¦©©¥§¨§¨¨¨

dOn aEzMd KRdn dOl dWwC ,dIpW§¦¨§¨¤¨¨§©¥©¨¦©
,dpFW`x dWxtA dlrnl xn`PX¤¤¡©§©§¨§¨¨¨¦¨
drxR il` rnWi Ki`e' aizM lirlC¦§¥§¦§¥¦§©¥©©§Ÿ
dIpW dWxtaE ,'miztU lxr ip`e©£¦£©§¨©¦§¨¨¨§¦¨
rnWi Ki`e miztU lxr ip` od' aizM§¦¥£¦£©§¨©¦§¥¦§©
od' ,xn`w ikd i`Ce `N` ,'drxR il ¥̀©©§Ÿ¤¨©©¨¦¨¨©¥
iR lr s` ,'il` ErnW `l l`xUi ipA§¥¦§¨¥Ÿ¨§¥©©©¦
ENit` mzaFhl `id zEgilXd lMW¤¨©§¦¦§¨¨£¦
lxr ip`W dAqA il` ErnW `l ikd̈¦Ÿ¨§¥©§¦¨¤£¦£©
,drxR il` rnWi Ki` oM m` ,miztU§¨©¦¦¥¥¦§©¥©©§Ÿ

xn`PW FnvrA xnge lTd `Ed dPde§¦¥©©¨Ÿ¤§©§¤¤¡©
:dpFW`x dWxtA` dxez §¨¨¨¦¨

f(a)ðxW` lM z`' xn` oklC ,WExiR¥§¨¥¨©¥¨£¤
lM drxR iptl xAcY dY`W ,'JEv £̀©¤¨¤©¨§©¥¦§¥©§Ÿ¨
`le dxvwA zg` mrR xEAce xEAC¦§¦©©©©¦§¨¨§Ÿ
Lig` oxd`e ,iRn YrnXW FnM xzFi¥§¤¨©§¨¦¦§©£Ÿ¨¦
cr WlWe minrR xEAce xEaC lM xAci§©¥¨¨§¦©£©¦§¨©
.drxR ipf`A EPvilnie EPnirhIW¤©§¦¤§©§¦¤§¨§¥©§Ÿ

:l"Wxdnb dxez ©©§©



עט `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyily meil inei xeriy
אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ּכל ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹאחת

ּפרעה". ּבאזני ויטעימּנּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹימליצּנּו
אהרן  עם ּכן גם הל ׁשּמׁשה נראה, רׁש"י לׁשֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּפׁשטּות
מהּקּב"ה  הּׁשליחּות ּדברי את אמר ׁשּמׁשה אּלא ּפרעה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאל

הּקדׁש ּובלׁשֹון ׁשּׁשמע ּכפי מּפי")ּבדּיּוק ׁשּׁשמעּת ,("ּכפי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

לפרעה ּתרּגמֹו בינותם")ואהרן "והמליץ ע"ד ,("ימליצנו" ְְְְְֲִַַֹֹ
יׂשראל  ּבני את "וׁשּלח לפעל על־מנת ּבאזניו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹוהטעימֹו

ְֵַמארצֹו".
ּפרעה  והרי לפרעה, מׁשה ּבהליכת היה טעם מה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹוקׁשה:

הּקדׁש ּבלׁשֹון מׁשה אליו ּׁשּדּבר מה הבין אליו לא ׁשּדּבר (ּכפי ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

?הּקּב"ה) ַָָ

לבאר: ְְֵֵָויׁש
ּבספרי  מבאר לפרעה" אלקים נתּתי "ראה הּפסּוק ְְְְְְְֱִִִֵֵַַַַָָֹֹֹעל

אפילּו אזי ּתקּפן, ּבׂשיא הם ׁשהּקלּפֹות ׁשּבׁשעה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָחסידּות,
"אם  חז"ל מאמר ועל־דר לׁשברם. הּכח את אין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלּצּדיק
וזֹוהי  ּבֹו". ּתתּגרה אל לֹו מׂשחקת ׁשהּׁשעה רׁשע ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָראית

לפ  אלקים נתּתי "ראה הּפסּוק נתן ּכּונת ׁשּבזה – רעה" ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
מּמׁש ּבא־ל זרֹוע "ממׁשלה – מיחדים ּכחֹות למׁשה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהּקּב"ה

ויּסּורין". "ּבמּכֹות לרּדֹותֹו ועד ּפרעה", ְְְְְִִִַַַַֹעל
לפרעה ּבעצמֹו ללכת מׁשה צרי היה זה רק ּומּטעם (ולא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

לבּדֹו) ולכן אהרן ּפרעה. את לׁשּבר הּכח את היה לֹו רק ׁשּכן , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ
הקדׁש ּבלׁשֹון אּתֹו ּדּבר הבין)ּגם ׁשּלא עם (הגם ּדּבּורֹו ׁשּכן , ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ

ׁשהּוא  עּמֹו להתעּסק ּכלֹומר, לבררֹו, על־מנת היה לא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹּפרעה
לרּדֹותֹו מנת על היה הּדּבּור אּלא יסּכים, עצמֹו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָמצד
הּכח  אּלא הּדברים, הבנת נֹוגע היה לא ּובזה ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּולׁשברֹו.

ׁשּבדּבּורֹו. ְֱִִֶָֹהאלקי

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּפרעה ּבאזני ויטעימּנּו ב)ימליצּנּו ז, –ימליצּנּו(רש"י ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
מּפי"), ׁשּׁשמעּת ("ּכפי הּקדׁש ּבלׁשֹון לפרעה ּדּבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹמׁשה
ּוכמֹו מצרי. ללׁשֹון הּדברים את לתרּגם אהרן הצר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻולכן
"הּמתרּגם". רׁש"י: ּופרׁש ּבינֹותם", הּמליץ "ּכי ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּכתּוב

ּולהטעים יטעימּנּו להסּביר אהרן על היה לכ ּבנֹוסף – ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּבאזניו. ויּכנסּו ּפרעה אצל ׁשּיתקּבלּו ּכ מׁשה ּדברי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
ּדברי  "יּכנסּו רׁש"י: ּופרׁש אדֹוני", "ּבאזני ׁשּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּוכמֹו

."ְְֶָּבאזני

(â)éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à éðàå©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²
:íéøöî õøàa éúôBî-úàå§¤«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰L˜‡ È‡Â∑ והתריס ׁשהרׁשיע מאחר  «¬ƒ«¿∆ְְְִִִִֵֶַַַ
עֹובדיֿ,ñּכנגּדי  ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

לׁשּוב  ׁשלם לב לתת לּבֹוòּכֹוכבים ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב , ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אֹותֹותי  ּבֹו הרּבֹות את למען וכן ôותּכירּו גבּורתי. ְְְְְִִֵֶַַַַַָ

על  ּפרענּות מביא ּֿברּוֿהּוא: הּקדֹוׁש ׁשל ְִִֵֶַַָָָָֻמּדתֹו
יׂשראל  ׁשּיׁשמעּו ּכדי עֹובדיּֿכֹוכבים, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֹהאּומות

ׁשּנאמר: ג)וייראּו, ּפּנֹותם (צפניה נׁשּמּו ּגֹוים "הכרּתי ְְֱִִִִִֶֶַַַָָָ

מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א "אמרּתי ְְְְִִִִִִַַָָוגֹו'".
נאמר  לא הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש :öואףֿעלּֿפיֿכן ְְֱִִֵֵֶַַַַָָֹ

ּפרעה", לב את ה' ּפרעה"."ויחּזק לב "וּיחזק אּלא ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
ּבלכּת" הּמתחיל: ּדּבּור ּכאן ׁשּגֹורס ּברא"ם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ(ועּין
ׁשמֹות  ּפרׁשת ּוכדלעיל ,"ּביד "ׂשמּתי עד ְְְְְִִֵֶַַַָָָָלׁשּוב"

ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת" .ּבפסּוק: ְְְְֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 43 cenr ,el jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

'l`xUi liaWA' `id zFO`d Wpr mB©Ÿ¤¨ª¦¦§¦¦§¨¥

ּפרעה" לב את אקׁשה "ואני ּבפרׁשתנּו הּפסּוק ג)על ּפרׁש(ז, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
אֹותֹותי  את הרּבֹות למען לּבֹו, ׁשּיתקּׁשה לי "טֹוב ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַרׁש"י

על  ּפרענּות מביא הּקּב"ה, ׁשל מּדתֹו וכן ּגבּורתי, את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻותּכירּו
וייראּו". יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי אלילים, עֹובדי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶָָֻאּמֹות

È˙ג  È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
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x`e`ר zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy
הראּוי  ּבאפן מתנהגים האּמֹות ּכאׁשר הרי ּתמּוּה, ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻולכאֹורה
ּפרענּות  הּקּב"ה ׁשּיביא מסּפיק טעם ּכבר זה הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻלענׁש,
ׁש"מביא  היא הּקּב"ה" ׁשל ׁש"מּדתֹו זה מהּו ואם־ּכן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעליהם,
אּלא  מעׂשיהם מּצד לא אלילים" עֹובדי אּמֹות על ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻֻּפרענּות

וייראּו"? יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ְְְְְִִִֵֵֶָָ"ּכדי
ׁשהעֹולם  ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ּבהקּדים זה לבאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָויׁש

הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל בראשית)נברא ר"פ .(רש"י ְְְְִִִִִִֵַָָָ
יׂשראל  ּבׁשביל נבראה ׁשּכּלּה הּבריאה, ּבעצם ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּוכׁשם
היא  ׁשּמטרתם ׁשּבעֹולם, המארעֹות ּבכל הּוא ּכן ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהּתֹורה,

והּתֹורה. ליׂשראל ּתֹועלת מּזה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתּגיע

הּנה  מסּים, למאֹורע אחרת סיּבה ׁשּיׁש נראה ּכאׁשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻואפילּו
ל  והּפנימית האמּתית הּסיּבה הּתֹועלת ּבאמת היא המאֹורע ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

ליׂשראל. מּזה ְְִִִֵֶֶַַָׁשּתּגיע
ׁשּיׁשמעּו "ּכדי היא העֹולם אּמֹות על הּפרענּות ׁשּגם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻוזהּו
על  ׁשהּפרענּות נראה ׁשּבחיצֹונּיּות אף ּכי וייראּו", ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻיׂשראל
ליׂשראל  ּנֹוגע מה ׁשהרי ּבׁשבילם, רק היא העֹולם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאּמֹות
ׁשּגם  היא האמת הּנה מעניׁשֹו, והּקּב"ה חטא ּׁשּגֹוי ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמה
האמיּתי  הּטעם ּכי יׂשראל, ּבׁשביל הם אּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמארעֹות
ׁשּיׁשמעּו "ּכדי היא העֹולם אּמֹות על הּפרענּות ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻלהבאת

וייראּו". ְְִִֵָָיׂשראל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 63 'nr ,e jxk zegiy ihewl)

ּפרעה לב את אקׁשה ג)ואני (ז, ְְֲִֵֶֶַַַֹ
רּוח  נחת ׁשאין לפני וגלּוי ּכנגּדי, והתריס ׁשהרׁשיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמאחר
לי  טֹוב לׁשּוב, ׁשלם לב לתת ּכֹוכבים עֹובדי ְִִֵֵֵֵָָָָָּבאּומֹות
ּגבּורתי  את ותּכירּו אֹותֹותי ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשּיתקּׁשה

(רש"י)

לּבֹו"? ׁשּיתקּׁשה ל"טֹוב והתריס" "ׁשהרׁשיע ּבין הּקׁשר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַמה
מּמּנּו לּטֹול מּדּוע א להענׁש, עליו – ענׁש לֹו מּגיע ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאם

הּבחירה? ּכח ְִֶַַָֹאת
מּדה": ּכנגד "מּדה ׁשל ּבדר הּוא הענׁש ְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

ּבקֹולֹו" אׁשמע אׁשר ה' "מי ואמר: ה' ּכנגד התריס ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֹּפרעה
ה) ּבמרּותֹו(שמות מּכיר ׁשאינֹו ּובחצּפה ּבגאוה הצהיר הּוא .ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻ

על  רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות חפׁשי והּוא הּקּב"ה, ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָׁשל
ׁשאינֹו הּׁשמים מן לֹו והראּו לּבֹו, ׁשּנתקּׁשה היה ענׁשֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכן

חפׁשית. ּבחירה נטּול והּוא ּוכלל, ּכלל עצמֹו ְְְְְְְְִִִַָָָָּברׁשּות
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:ïépúì éäé§¦¬§©¦«

ÁÓ˙ד  ˙È Ôz‡Â ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ¿«¿…¿∆≈»»«
È· ÈnÚ ˙È ÈÏÈÁ ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓa Èz¯·b¿À¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ¿≈
:ÔÈ·¯·¯ ÔÈÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

È˙ה  ÌÈ¯‡ „k ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬≈¬»¿»«»≈»
Èa ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ Èz¯·b ˙ÁÓ»«¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰ÈÈaÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈≈

Ôkו  ÔB‰˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»»¿≈
:e„·Ú¬»

Ï˙e˙ז  ÔÓz ¯a Ô¯‰‡Â ÔÈL ÔÓz ¯a ‰LÓe…∆«¿»»¿ƒ¿«¬…«¿»»¿»
:‰Ú¯t ÌÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÔÈL¿ƒ¿«»¿ƒ«¿…

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿≈»

ÔBÎÏט  e·‰ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ÔBÎ˙ÂÏ ÏlÓÈ È¯‡¬≈¿«≈¿»¿«¿…¿≈«»¿
Ì„˜ ÈÓ¯e C¯ËeÁ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯ÓÈ˙Â ‡˙‡»»¿≈«¿«¬…«»¿»¿≈√»

:‡Èp˙Ï È‰È ‰Ú¯t«¿…¿ƒ¿«ƒ»



רי `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy
i"yx£˙ÙBÓ∑ אֹות÷צר ׁשּיׁש אתכם להֹודיע ׁשּׁשֹולח ּבמי (צרּו)ø. ≈ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

(é)øLàk ïë eNòiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−
äòøô éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬©§²Ÿ

:ïépúì éäéå åéãáò éðôìå§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«
i"yx£ÔÈp˙Ïù∑נחׁש. ¿«ƒָָ

(àé)eNòiå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«

i"yx£Ì‰ÈË‰Ïa∑:לֹו לדּמֹות ויׁש ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ואין ג)ּבלחׁשיהֹון, הּמתהּפכת",(בראשית החרב "להט ¿«¬≈∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
מתהּפכת  ׁשהיא .ֿלחׁשúעלֿידי ּדֹומה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

(áé)-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥
:íúhî-úà ïøäà©«£−Ÿ¤©Ÿ¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ∑(צז מּטה (שבת ונעׂשה ׁשחזר ּכּלן ,àמאחר את .ּבלע «ƒ¿««≈«¬…ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 57 'nr ,ek jxk zegiy ihewl)

מּטֹותם את אהרן מּטה יב)וּיבלע (ז, ְֲִֵֶַַַַַָֹ
ּכּלם את ּבלע מּטה ונעׂשה ׁשחזר (רש"י)מאחר ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת רׁש"י ּדברי ְְֲִִֵֵַַַָָָּבאּור

אהבת־יׂשראל, מּתֹו להיֹות צריכה הּזּולת עם ּפעּלה ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֻּכל
לּתֹורה". ּומקרבן הּברּיֹות את "אֹוהב – הּכהן אהרן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹּכהנהגת
ועבֹודתֹו... ה' מּתֹורת הרחֹוקים "אף ּב'ּתניא': ׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָּוכפי
יּוכל  ואּולי האי וכּולי אהבה, עבֹותֹות ּבחבלי למׁשכן ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָצרי
לׂשנאתם, ׁשּמצוה אּלּו ואפילּו ה'". ועבֹודת לּתֹורה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹלקרבן
עליהם, רחמים לעֹורר ויׁש ּכן", ּגם לאהבם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ"מצוה

האהבה". ּומעֹוררת הּׂשנאה מבּטלת ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָ"והרחמנּות
ׁשּבֹו הּטֹוב הּמדרגה, ּבׁשפל ׁשרּוי ׁשהּזּולת קֹורה לפעמים ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָא
ּבדברים, ּבהּכאה להׁשּתּמׁש צר ׁשּיׁש ,ּכל־ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻמסּתר

ּכללּיים ול  ּוׁשבירה ּבּטּול ּבֹו לפעל היא הּיחידה העצה פעמים ְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָֹ
לעצמֹו מציאּות') ('אֹויס הּמציאּות ּבהעּדר ׁשּיהיה ּבליעה, –ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
להעׂשֹות  צריכה זֹו ׁשּבליעה ההֹוראה, ּבאה זה ועל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּכלל.
חדּור  ׁשּכל־ּכּלֹו אדם על־ידי היינּו ּדוקא, אהרן" "מּטה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻעל־ידי
ּפֹועל  ׁשהּוא ּבֹו אנּו ּובטּוחים אמּתּיים, ּובאהבת־יׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבחסד
ׁשל  ערּבּוב חס־וׁשלֹום ּכאן ואין אהבת־יׂשראל, מּתֹו ורק ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָא

הּטבעית. נפׁשֹו ׁשל הרעֹות הּמּדֹות מּצד ּונטּיֹות ְְְִִִִִִֶַַַַָָסּבֹות
אּלא  אהבת־יׂשראל, היא הּפעּלה ׁשּסּבת ּדי לא ועֹוד: ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻזאת
ּכעס  ׁשל ּברגׁש ּכ'תּנין', לא להעׂשֹות צריכה עצמּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּפעּלה
הּמֹוכיח  ּכ'מּטה': אּלא ּולהּזיק), להפחיד ׁשּטבעֹו זה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ(ּכנחׁש
חס־ וכעס רגז ׁשל רגׁש ׁשּום ללא ּכ'מּקל', לפעל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹצרי

עצמֹו. מציאּות הרּגׁשת ללא ואף ְְְְְְִַַַַָָֹוׁשלֹום,

(âé)øac øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬
:ýåýéñ §Ÿ̈«

Ók‡י  ÔÎ e„·ÚÂ ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ d¯ËeÁ ˙È Ô¯‰‡ ‡Ó¯e ÈÈ „È˜Ùcƒ«ƒ¿»¿»«¬…»¿≈√»«¿…

:‡Èp˙Ï ‰Â‰Â È‰Bc·Ú Ì„˜Â¿»»«¿ƒ«¬»¿«ƒ»

iL¯ÁÏe‡יא  ‡iÓÈkÁÏ ‰Ú¯t Û‡ ‡¯˜e¿»««¿…¿«ƒ«»¿»»«»
ÔB‰ÈLÁÏa ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ôep‡ Û‡ e„·ÚÂ«¬»«ƒ»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈

:Ôk≈

ÚÏ·eיב  ‡iÈp˙Ï BÂ‰Â d¯ËeÁ ¯·b BÓ¯e¿¿«¿≈«¬¿«ƒ«»¿«
:ÔB‰È¯ËÁ ˙È Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…»À¿≈

ÔB‰pÓיג  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒƒ¿
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»

minkg izty

(h)÷lr oPgz`e zWxtA WxiRW itl§¦¤¥¥§¨¨©¨¤§©©©
KxvEd ,zF`ltEn zFMn md 'miztFn'§¦¥©§¨§©

:'zF`' FWExiR o`MW WxtløFpFvx §¨¥¤¨¥§
glFXW inA dlWnnE gM WIW xnFl©¤¥Ÿ©¤§¨¨§¦¤¥©
Epif`d zWxtA aizkC FnM ,mkz ¤̀§¤§¦§¦§¨¨©©£¦
opinBxznE ,'DFl` `l micXl EgAfi'¦§§©¥¦Ÿ¡©§©§§¦©

:'KFxv oFdA zilC'i dxez §¥§§

(i)ù,'Wgp' `Ed dWAIA oiPYd mW iM¦¥©©¦©©¨¨¨¨
w"Cxd WxiR oke ,'bC' `Ed miOaE©©¦¨§¥¥¥¨©©

:'oiPY' WxWA`i dxez §Ÿ¤©¦
(`i)úKRdzn axg FzF` ,xnFl FpFvx§©¤¤¦§©¥

xaFq FzF` d`Fxd mc`e ,eil`n¥¥¨§¨¨¨¤¥
rnWn oM m` ,Wgl ici lr KRdzOW¤¦§©¥©§¥©©¦¥©§©

:`Ed Wgl oFWl mzdC 'hdl'Cai dxez §©©§¨¨§©©

(ai)àrlaIe' aizM `lCn ,xnFl FpFvx§©¦§¨§¦©¦§©
,'eke xfgW xg`n rnWn ,'oxd` oiPY©¦©£Ÿ©§©¥©©¤¨©
`l Wgp did EN`e ,qp KFzA qp dide§¨¨¥§¥§¦¨¨¨¨Ÿ
EUrPW xg`l la` ,cg` qp wx did̈¨©¥¤¨£¨§©©¤©£
xfg 'mzFHn z`' iOp aizkcM zFHn©§¦§¦©¦¤©¨¨©
.qp KFzA qp did ,mrlaE§¨¨¨¨¥§¥

:m"`xdbi dxez ¨§¥



x`e`רב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy

(ãé)ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−
ì:íòä çlL §©©¬¨¨«

i"yx£„·k∑:ּכמֹו ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני "אתיּקר", ולא "יּקיר", יח)ּתרגּומֹו הּדבר"(שמות מּמ כבד ."ּכי »≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(åè)závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìò Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈

:Eãéa çwz¦©¬§¨¤«
i"yx£‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ ‰p‰∑ ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ׁשאינֹו ואֹומר אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, ƒ≈…≈««¿»ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

צרכיו ׁשם ועֹוׂשה רבה)לּנילּוס .(שמות ְְִֶַָָָ

(æè)ìà ýåýé åéìà zøîàåýéìà éðçìL íéøáòä éE §¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ§¨©³¦¥¤̧Æ
-àì äpäå øaãna éðãáòéå énò-úà çlL øîàì¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ

:äk-ãò zòîL̈©−§¨©«Ÿ
i"yx£‰k „Ú∑"ּב"ּכה ּבּה ׁשאפּתח ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ּומדרׁשֹו: הּנה, ה'áעד אמר "ּכה : «…ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

הּלילה" .ּכחצֹות ְֲַַַָ

(æé)äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧
äkî éëðà|øàéa øLà íénä-ìò éãéa-øLà ähna ¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ

:íãì eëôäðå§¤«¤§¬§¨«
i"yx£Ì„Ï eÎÙ‰Â∑ יֹורדים ּגׁשמים ׁשאין לפי ¿∆∆¿¿»ְְְִִִֵֶָ

ּומצרים  הארץ, את ּומׁשקה עֹולה ונילּוס ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָּבמצרים,
ואחרּֿכ יראתם, את הלקה לפיכ לּנילּוס, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָעֹובדים

אֹותם  .הלקה ְִָָ

(çé)eàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´
ì íéøöî:øàéä-ïî íéî úBzLñ ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ e‡ÏÂ∑ לׁשּתֹות ראּויין ׁשּיהיּו היאר, למי רפּואה .לבּקׁש ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

(èé)Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´
íúøäð-ìò íéøöî éîéî-ìò Eãé-äèðe|-ìò §¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©

íäéîéî äå÷î-ìk ìòå íäéîâà-ìòå íäéøàé§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−
íéöòáe íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå§¦«§¨®§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−

:íéðáàáe¨«£¨¦«

(יד  ¯wÈ˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â לפרש"י(¯ÈwÈ «¬«¿»¿…∆ƒ¿«««ƒ
:‡nÚ ‡ÁlLÏ ·È¯Ò ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…»ƒ¿«»»«»

iÓÏ‡טו  ˜ÈÙ ‡‰ ‡¯Ùˆa ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ƒ≈¿»«¿…¿«¿»»»≈¿«»
‡¯ËeÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ d˙eÓc˜Ï „zÚ˙˙Â¿ƒ¿««¿«»≈«≈«¬»¿¿»

:C„Èa ·qz ‡ÈÂÁÏ CÈÙ‰˙‡c¿ƒ¿¬ƒ¿∆¿»ƒ«ƒ»

ÈÁlLטז  È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ
ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ¯ÓÈÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿≈«««»«ƒ¿ƒ¿¿√»«

:ÔÚk „Ú ‡zÏÈa˜ ‡Ï ‡‰Â ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»«∆¿»«¿»

‰‡יז  ÈÈ ‡p‡ È¯‡ Úc˙ ‡„a ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¿»ƒ«¬≈¬»¿»»
Èc ‡iÓ ÏÚ È„È· Èc ‡¯ËÁa ÈÁÓ ‡‡¬»»≈¿À¿»ƒƒƒ««»ƒ

:‡Ó„Ï ÔeÎt‰˙ÈÂ ‡¯‰·¿«¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿»

Ôe‡ÏÈÂיח  ‡¯‰ È¯Òe ˙eÓz ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»¿¿ƒ«¬»¿ƒ¿
:‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»

C¯ËÁיט  ÏBË Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…À¿»
ÏÚ ÔB‰È¯‰ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡Â«¬≈¿»««»¿ƒ¿«ƒ««¬≈«
˙eLÈk ˙Èa Ïk ÏÚÂ ÔB‰ÈÓ‚‡ ÏÚÂ ÔB‰Èz¯‡¬ƒ≈¿««¿≈¿«»≈¿ƒ
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„ È‰ÈÂ ‡Óc ÔB‰ÈÂ ÔB‰ÈÓÈÓ≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»¿»«¿»

:‡·‡ ÈÓ·e ‡Ú‡ ÈÓ·e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»≈»»¿»≈«¿»

minkg izty

(fh)áDtEB dMn iAB aizM zFxFkA zMn iAB iwER`l ,'dM' aizM `l dMOd iAB la` ,d`xzd iAB 'dM' aizM zFMn x`WA¦§¨©§¦Ÿ©¥©§¨¨£¨©¥©©¨Ÿ§¦Ÿ§©¥©¥©©§§¦©¥©¨¨
:''d xn` dM'fi dxez Ÿ¨©



רג `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑ מׁשה על היאר ׁשהגן לפי ¡…∆«¬…ְְִֵֵֶֶַַֹֹ

ּבדם  לא עלֿידֹו, לקה לא לפיכ לתֹוכֹו, ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹּכׁשּנׁשל
אהרן  עלֿידי ולקה ּבצפרּדעים, הם ∑Ì˙¯‰.ולא ְְְְְְֲִֵַַַַָָֹֹ«¬…»ֵ
ׁשּלנּו ּנהרֹות ּכעין הּמֹוׁשכים הם ∑Ì‰È¯‡È.נהרֹות ְְְְִֵֶַָָָ¿…≈∆ֵ

הּנהר  מּׂשפת אדם ּבידי העׂשּויֹות ונּגרים ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּברכֹות
היארים  ּדר ועֹולה מתּברכים, מימיו ונילּוס ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלּׂשדֹות,

הּׂשדֹות  ׁשאינן ∑‡‚Ì‰ÈÓ.ּומׁשקה מים קבּוצת ְֶַַָ«¿≈∆ְִֵֶַַָ
אחד  ּבמקֹום עֹומדין אּלא מֹוׁשכין, ואינן ְְְְְִִִֵֶֶָָָָנֹובעין

אשטנ"ק  לֹו ÌÈ¯ˆÓ.וקֹורין ı¯‡ ÏÎa∑ אף ְִ¿»∆∆ƒ¿«ƒַ
ׁשּבּבּתים  ּובאמּבטאֹות ÌÈˆÚ·e.ּבּמרחצאֹות ְְְֲִֶֶַַַָָָָ»≈ƒ

ÌÈ·‡·e∑ עץ ׁשּבכלי אבן âמים .ּובכלי »¬»ƒְְִִִֵֵֵֶֶֶַ

(ë)øLàk ïøäàå äLî ïë-eNòiå|íøiå ýåýé äeö ©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤
iå ähnaäòøô éðéòì øàéa øLà íénä-úà C ©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ

:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiå åéãáò éðéòìe§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«

(àë)-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa-øLà äâcäå§©¨¨̧£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ
ì íéøöî eìëéícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¨«§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦

(áë)-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNòiå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«
ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt: ©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£Ì‰ÈËÏa∑.ּובחׁשאי ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין לחׁש ¿»≈∆ְֲִֶַַַַַָ
אמרּו: סז)ורּבֹותינּו ׁשדים (סנהדרין מעׂשה .ãּבלטיהם, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָ

ּכׁשפים  מעׂשה Ú¯t‰.ּבלהטיהם, ·Ï ˜ÊÁiÂ∑:לֹומר ְְֲֲִֵֵֶַַָ«∆¡«≈«¿…ַ

ּכן, עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות פה)עלֿידי אּתם (מנחות ּתבן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַ
מביאים  אּתם אף ּתבן? ׁשּכּלּה עיר לעפרים, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻמכניסין

ּכׁשפים  ׁשּכּלּה למצרים .מכּׁשפּות ְְְְְִִִֶַַָָֻ

(âë)-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©
:úàæì̈«Ÿ

i"yx£˙‡ÊÏ Ìb∑ ּדם ׁשל לזה ולא לתּנין, ׁשּנהפ הּמּטה .למֹופת «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåúBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®
ì eìëé àì ék:øàéä éîénî úzL ¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

(äë)-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úòáL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤
:øàéäô ©§«Ÿ

i"yx£‡ÏniÂ∑ ימים ׁשבעת חדׁשäמנין רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ּוׁשלׁשה åׁשּלא , «ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם ּומתרה מעיד היה רבה)חלקים .(בשמות ְֲִִֵֶֶַָָָָ

ÈÈכ  „È˜Ùc ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»
‡¯‰· Èc ‡iÓ ˙È ‡ÁÓe ‡¯ËÁa ÌÈ¯‡Â«¬≈¿À¿»¿»»«»ƒ¿«¬»
Ïk eÎÈÙ‰˙‡Â È‰Bc·Ú ÈÈÚÏe ‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ¿≈≈«¿…¿≈≈«¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»

:‡Ó„Ï ‡¯‰· Èc ‡iÓ«»ƒ¿«¬»ƒ¿»

ÏÂ‡כא  ‡¯‰ È¯Òe e˙ÈÓ ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ«¬»¿»
‰Â‰Â ‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓ eÏÈÎÈ¿ƒƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»«¬»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰ÈLÁÏaכב  ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈
‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«≈ƒ¿¿»

:ÈÈ ÏÈlÓcƒ«ƒ¿»

daÏכג  ÈeL ‡ÏÂ d˙È·Ï ÏÚÂ ‰Ú¯Ù Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿…¿«¿≈≈¿»«ƒƒ≈
:‡„Ï Û‡«¿»

iÓ‡כד  ‡¯‰ ˙e¯ÁÒ È‡¯ˆÓ ÏÎ e¯ÙÁÂ«¬»»ƒ¿»≈«¬»«¬»«»
‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¬≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»

:‡¯‰c¿«¬»

È˙כה  ÈÈ ‡ÁÓc ¯˙a ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»
:‡¯‰«¬»

minkg izty

(hi)âwx dMOd dzid `l ,WExiR¥Ÿ¨§¨©©¨©
`N` ,mipa`e mivr ilkAW miOA©©¦¤¦§¥¥¦©£¨¦¤¨

:onvr oa`de urd KFzAk dxez §¨¥§¨¤¤©§¨
(ak)ãmiklFd micXW xnFl FpFvx§©¤¥¦§¦

xn` ixbp xA Eaii` iAx xn` .hNA©¨¨©©¦©§©©§¦¨©

dUrn 'mdihlA' ,`A` xA `iIg iAx©¦¦¨©©¨§¨¥¤©£¥
oke ,mitWk dUrn 'mdihdlA' ,micW¥¦§©£¥¤©£¥§¨¦§¥
,'eke 'axgd hdl z`e' xnF` `Ed¥§¤©©©¤¤
`aYe' FnM 'mdihlA' i"Wx WxitE¥¥©¦§¨¥¤§©¨Ÿ

:'hNAbk dxez ©¨

(dk)äDil dedC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£¨¥
oipn' WxiR df lre ,'E`lnIe' aYkinl§¦§©©¦§§§©¤¥¥¦§©
'`lOIe'C xnFl FpFvx ,'mini zraW¦§©¨¦§©§©¦¨¥
:'mini zraW' lr `le 'oipn' lr i`ẅ¥©¦§©§Ÿ©¦§©¨¦

åxn`Y m`e .mini zraW xnFl FpFvx§©¦§©¨¦§¦Ÿ©



x`e`רד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבהם ּומתרה מעיד כה)היה מּלׁשֹון מעיד(ז, העדאה, – ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבוּדאי  ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעדּות,

ּדם ּובמּכת ּכה העידּבעתיד. עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: מׁשה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
לדם". ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . –מתרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּתלּויה  מה ּדבר ׁשּביאת ּכ על אזהרה היא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָהתראה
צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבפרעה:התרהּבהנהגתֹו מׁשה ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ

ּגבּול ּכל את נגף אנכי הּנה לׁשּלח, אּתה מאן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ואם
ְְְִַַּבצפרּדעים".

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 cenr ,`l jxk zegiy ihewl)

היאר את ה' הּכֹות אחרי ימים ׁשבעת כה)וּיּמלא (ז, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
לקדמּותֹו, הּיאֹור ׁשב ׁשּלא ימים, ׁשבעת מנין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוּיּמלא
היה  חלקים ּוׁשלֹוׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהיתה

ּבהם ּומתרה (רש"י)מעיד ְִֵֶֶַָ
הראׁשֹון  ׁשּברבע מראׁש ׁשּנקּבע ּכ חדׁש, הקצב מּכה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלכל
האחרֹונים  החדׁש רבעי ּובׁשלׁשת הּמּכה, ּתהיה החדׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשל
הקּדמה  היא ההתראה הרי לתמּה: ויׁש ההתראה. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּתהיה
מראׁש ׁשּנקצב הּזמן ּומּדּוע הּבאה, הּמּכה לקראת ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹואזהרה
ההתראה? לאחר־מּכן ורק הּמּכה ּתבֹוא ׁשּקדם ּבאפן ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהּוא
על  ּבלבד ואּיּום אזהרה לׁשם היּו לא ההתראֹות ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹוהּבאּור:

ה  אּלא הּדבר ּפרעה, ּבעצם ּוליּסרֹו, לצערֹו נֹועדּו עצמן ן ְְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מצרים. מל ּפרעה לפני ּכאּלה ּדברים מדּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמׁשה
לאחר  מּיד ּבאים הם ּכאׁשר יֹותר ּגדֹולים אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָיּסּורים

יֹותר. עֹוד לּבֹו ונכנע ּפרעה נׁשּבר וכ ְְְְְִִִֵַַַַַָָֹהּמּכה,
נּצחֹון  ּכדי עד ּולהכניע, לׁשּבר יׁש ה': ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמּכאן
הּמל ּפֹותח הּנּצחֹון למען לקדּׁשה. ההתנּגדּות את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻמחלט,
לגּני' 'ּבאתי ּבמאמרי (ּכּמסּבר ּכמּוסים אֹוצרֹות ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּומבזּבז
הּׁשנים  ּברב היא וארא ּפרׁשת ׁשּׁשּבת ׁשבט', יּו"ד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּב'המׁש
האֹוצרֹות  נּתנּו זה נּצחֹון ּולצר ׁשבט), החדׁש מברכים ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּבת
ׁשל  החׁשּוכה ּבּתקּופה ּגם יהּודי, ּכל ׁשל לידיו ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָהּללּו
ּבּגאּלה  הּמחלט הּנּצחֹון את להביא ּכדי ּדמׁשיחא, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻעקבתא

ְֵַָהּׁשלמה.

(åë)zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýé øîà äk åéìà¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(æë)ì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlL-ìk-úà ó §¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨
:íéòcøôöa Eìeáb§«§−©«§©§§¦«

i"yx£‰z‡ Ô‡Ó Ì‡Â∑ּכמֹו "מאן" אּתה. סרבן ואם ¿ƒ»≈«»ְְְִֵַַָָָ
הּמפעל  ׁשם על האדם ּכינה אּלא מסרב, ,æממאן, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

וזעף סר וׁשקט, ׁשלו כ)ּכמֹו: א Ïk.(מלכים ˙‡ Û‚ ְְְֵֵֵָָָָ…≈∆»
EÏe·b∑ מיתה לׁשֹון אינֹו 'מּגפה' לׁשֹון ּכל וכן מּכה, ¿¿ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

וכן: מּכה, לׁשֹון כא)אּלא הרה",(שמות אּׁשה "ונגפּו ְְְְִֵֶַָָָָָָ
וכן: מיתה, לׁשֹון יג)אינֹו יתנּגפּו(ירמיה "ּובטרם ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

צא)רגליכם", רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף ח)"ּפן (ישעיה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
נגף" ."ּולאבן ְֶֶֶֶ

(çë)àéä õøLåEúéáa eàáe eìòå íéòcøôö ø §¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½
éãáò úéááe Eúhî-ìòå EákLî øãçáeEnòáe E ©«£©¬¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤̧Æ§©¤½

éøepúáeéúBøàLîáe E:E §©¤−§¦§£¤«
i"yx£eÏÚÂ∑ היאר עּמֹו",∑E˙È·a.מן אל "וּיאמר ּתחּלה: ּבעצה התחיל הּוא .עבדי בבּתי ואחרּֿכ ¿»ְִַֹ¿≈∆ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּפרענּות התחילה רבה)ּומּמּנּו ושמות יא. .(סוטה ְְִִִֶַָָֻ

dÏכו  ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿≈«≈
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙כז  ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»»»¬»»≈»
:‡iÚc¯Úa CÓeÁz Ïk»¿»¿À¿¿»«»

ÔeÏÚÈÂכח  Ôe˜qÈÂ ‡iÚc¯Ú ‡¯‰ Èa¯ÈÂƒ«≈«¬»À¿¿»«»¿ƒ¿¿∆¡
CÒ¯Ú ÏÚÂ C·kLÓ ˙Èa ÔB¯c‡·e C˙È·a¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿««¿»
:C˙Âˆ‡·e C¯ep˙·e CnÚ·e CÈc·Ú ˙È··e¿≈«¿»¿«»¿«»¿«¿»»

minkg izty
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KWFg did dOle ,l`xUil dliNd©©§¨§¦§¨¥§¨¨¨¨¤

rxR `Ed KExA WFcTd `N` ,mixvnl§¦§©¦¤¨©¨¨¨©
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:mdilr dNgYAek dxez ©§¦¨£¥¤
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רה `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 123 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

כח)ּובתּנּור (ז, ְֶַ
אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ

הּיאֹור  "וׁשרץ ּכּכתּוב הּמים, מן נבראּו ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָהּצפרּדעים
מצרים  ּתּנּורי לתֹו הּצפרּדעים ׁשּנכנסּו ּובזה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָצפרּדעים".
קפצּו הּמים ּברּואי ּביֹותר: ּגדֹולה נפׁש מסירּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהתּבּטאה

האׁש... ְֵָלתֹו
* * *

אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ
החמימּות  – ּדקליּפה האש סמל הם מצרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּתּנּורי
את  ׁשּצּננה צפרּדע, מּכת הּזה. עֹולם ּבעניני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוההתלהבּות
ּביחס  והחלפתּה זֹו, חמימּות ּבּטּול מסּמלת מצרים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּתּנּורי
לאחר  הּבא הּׁשני, הּצעד זה וׁשויֹון־נפׁש. קרירּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשל

.ההפּו ֲִֶַַָהּתהלי

(èë)éãáò-ìëáe Enòáe äëáe:íéòcøôöä eìòé E §¨¬§©§−§¨£¨¤®©«£−©«§©§§¦«
i"yx£EnÚ·e ‰Î·e∑(פ נכנסי (סנהדרין מעיהם ן ּבתֹוç ּומקרקרין. ¿»¿«¿ְְְְְְִִִֵֶַָ

ç(à)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³
-ìòå íéøàéä-ìò úøäpä-ìò Ehîa Eãé-úà¤¨«§Æ§©¤½©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä-úà ìòäå íénâàä̈«£©¦®§©¬©¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr ` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d zcFarA "rCxtv"E "mC"¨§©§¥©©£©¨¨¨

עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ּבכל חז"ל אמרּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָהּנה
ּבּתניא ּבזה ּומבאר מּמצרים, יצא הּוא "והיא (פמ"ז)ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ

ליּכלל  ּדחויא מׁשכא הּגּוף מּמאסר האלֹוקית נפׁש ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָיציאת
". . ּבכלל והּמצֹות הּתֹורה עסק ע"י ב"ה א"ס אֹור ְְְְִִִֵֶַַָָּביחּוד
כן  ּכמֹו מּכֹות, עׂשר ע"י התחילה מּמצרים ׁשהּיציאה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּוכמֹו
הּוא  הּגּוף מּמאסר הּיציאה ׁשּתחּלת האדם, ּבעבֹודת ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָהּוא
ּומּכת  ּדם מּכת וראׁשיתם מּכֹות, ּדעׂשר העבֹודה ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָע"י

ְְֵַַצפרּדע.
לדם, ׁשּנהּפכּו הּיאֹור מי הּכאת היה הּמּכה ענין ּדם: ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמּכת
והינּו ולח, קר הּוא הּמים טבע הּוא; האדם ּבעבֹודת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָוענינֹו
הּוא  הּדם ׁשּכן חּיּות, על מֹורה ודם ה', ּבעבֹודת ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָהּקרירּות

ה' ּבעבֹודת חּיּות להכניס ּדם ּדמּכת העבֹודה וזֹוהי ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָהּנפׁש.
מהּקרירּות  ׁשּכן הראׁשֹונה, היא זֹו ּומּכה הּקרירּות. ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּבמקֹום
הּמנּגדים  הּדברים ּכל אחר־ּכ לבֹוא יכֹולים קדּׁשה ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻלעניני

ְִָֻלקדּׁשה.
להכניס  ה' ּבעבֹודת וענינּה צפרּדע, מּכת ּבאה מּכן ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָלאחר
ּבריאת  היא צפרּדע ׁשּכן וחמרּיּות, ּגׁשמּיּות ּבעניני ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָקרירּות

ג)הּמים פ"י, ועד (שמו"ר הּמצרּיים, ּבבּתי נכנסה והיא ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ
החם  ּבתקף קרירּות להכניס והינּו "ּבתּנּורי" ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנכנסה

וחמרּיּות. ְְְְִִַָּבגׁשמּיּות
האדם  יצא ׁשעל־ידם העבֹודה ּתחּלת הם אּלּו ענינים ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָּוב'

ׁשּלֹו. ּוגבּולים ְִִֵֵֶַָמהּמיצרים

(á)ìòzå íéøöî éîéî ìò Bãé-úà ïøäà èiå©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ
à-úà ñëzå òcøôvä:íéøöî õø ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Úc¯Ùv‰ ÏÚzÂ∑(רבה היתה,(שמות אחת צפרּדע ««««¿«¿≈«ְְְֵַַַַָָ
זהּו נחילים, נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָוהיּו
קֹורא  הּצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר: יׁש ּופׁשּוטֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָמדרׁשֹו.

הרחיׁשה, הּכּנם", "וּתהי וכן: יחידּות, ְְְְְִִִִֵַַָָָלׁשֹון
גרינוליר"א  הּצפרּדע", "וּתעל ואף ּבלע"ז, ְְְְֵַַַַַַַַַגדוליר"א

.ּבלע"ז  ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

ׁשהרי  הּמין, ׁשם על יחיד לׁשֹון "צפרּדע" ׁשּנאמר לפרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאין
מפרׁש ולכן רּבים. לׁשֹון "צפרּדעים" נאמר הּפרׁשה ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבכל
את  אהרן קּים ואף־על־ּפי־כן היתה", אחת "צפרּדע ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹרׁש"י

והיא  אֹותּה מּכין ׁש"היּו ּכיון הצפרּדעים", את "והעל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּצּוּוי
הּצפרּדע" "וּתעל ּפרּוׁש ועל־ּפי־זה, נחילים". נחילים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַמּתזת
ּפעל) (לׁשֹון עלתה (אחת) הּצפרּדע (א) ּבׁשּתים: ְְְְְִִֵַַַַַַַָָֹהּוא

Ôe˜qÈכט  CÈc·Ú ÏÎ·e CnÚ·e C·e»¿«»¿»«¿»ƒ¿
:‡iÚc¯ÚÀ¿¿»«»

C„Èא  ˙È ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»¿»
‡iÓ‚‡ ÏÚÂ ‡iz¯‡ ÏÚ ‡i¯‰ ÏÚ C¯ËÁa¿À¿»««¬«»«¬ƒ«»¿««¿«»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÚc¯Ú ˙È ˜Èq‡Â¿«≈»À¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

„È‡¯ˆÓב  ‡iÓ ÏÚ d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â«¬≈«¬…»¿≈««»¿ƒ¿»≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È ˙ÙÁÂ ‡iÚc¯Ú ˙˜ÈÏÒe¿≈«À¿¿»«»«¬«»«¿»¿ƒ¿»ƒ

minkg izty

(hk)ç:dInFde dwrv oFWl 'oixwxwn'E` dxez §©§§¦§§¨¨§¦¨



x`e`רו zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy
נחילים  מפעיל) (לׁשֹון העלתה הּצפרּדע (ב) ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּבעצמּה,
ּדר ׁשעל ּכיון מדרׁשֹו", "זהּו אבל צפרּדעים. ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָנחילים

אֹופּנים. ּבב' "וּתעל" ּתיבת לפרׁש אין ְְְִֵֵֵַַַַַַָָהּפׁשט
קֹורא  הצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר, יׁש "ּופׁשּוטֹו מֹוסיף ְְְְְִִִֵֵֵַַַָולכן
לצפרּדעים  מיחד אינֹו הּׁשירּוץ ׁשענין (אף יחידּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֻלׁשֹון
אינֹו הרחיׁשה ׁשענין (אף הרחיׁשה" הּכּנם, וּתהי וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּדוקא),
נכּתבה  הּכּנים ׁשרחיׁשת למרֹות וזאת, ּבלבד). לכּנים ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָֹֻמיחד
ללא  "צפרּדע", ּתיבת מה־ּׁשאין־ּכן ("הּכּנם"), לׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּבׁשּנּוי

הּצפרּדעים". "ׁשירּוץ על ׁשּקאי ׁשּיֹוכיח לׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּנּוי
ּד"מדרׁשֹו" הּפרּוׁש ּכי ל"ּפׁשּוטֹו", "מדרׁשֹו" רׁש"י ְְְְְִִִִִִֵַַַָָּומקּדים
ּבלׁשֹון  נאמר הּפרׁשה ׁשּבכל הּכתּובים, לתכן יֹותר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹקרֹוב
היא  הּב' הּפירּוׁש מעלת ואילּו יחיד, ּבלׁשֹון וכאן ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָרּבים
ּבב' מתּפרׁשת ׁשאינּה "וּתעל", ּתיבת ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּב"ּפׁשּוטֹו"

ִַאֹופּנים.

רק  עׂשה אהרן אם הּפרּוׁשים, ּב' ּבין מהחילּוק ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹוההֹוראה
ּבנֹוגע  - הּפעּולה את ּגמר ּגם אֹו הּפעּולה, התחלת ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָאת
את  ּולהׁשלים לגמר להׁשּתּדל ׁשּיׁש הּזּולת, ּדקרּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלפעּולה
להתחיל  יׁש להתחיל, רק ׁשּיכֹול ּבמּצב ּגם אבל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָהּפעּולה,

- למעׂשה" מצרפּה הּקּב"ה טֹובה ו"מחׁשבה כּו', ְְְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֹולפעל
מו"ח  כ"ק ּפתּגם [ּכּידּוע לבב וטּוב ׂשמחה מּתֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ(ודוקא

נסמן)אדמּו"ר ושם ואילך. 323 עמוד סוף תש"ט השיחות ספר (ראה ְַ
אף  ּכי נּצחֹון", ׁשל "מארׁש מּתֹו לּמלחמה יציאה ְְְְִִִִִֶַַָָָָאֹודֹות

ּכמפּתח" חֹוגר יתהּלל יא)ׁש"אל כ, ּגּופא (מלכים־א הא הרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
מסּיע  זה הרי ּבּנּצחֹון, ּגמּור ּבּטחֹון מּתֹו לּמלחמה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיֹוצא

ּבפ  הּנּצחֹון עֹולם,ׁשּיהיה ׁשל ּגדרֹו ׁשּפֹורצת יֹותר], ּבנקל על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּפרטי  איׁש ׁשל רּוחנית ּגאּולה - הּגאּולה את ְְְְִִִִֶֶַָָָָָּומביאה
ּגאּולה  הּכללית, הּגאּולה את ּפֹועלים ועל־ידּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָמּיׂשראל,

צדקנּו). מׁשיח ּבביאת והׁשלמה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהאמיּתית

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 58Î48 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

!cqg lW devnA wx - xnB Fl mixnF` devnA ligzOd©©§¦§¦§¨§¦§Ÿ©§¦§¨¤¤¤

הּצפרּדע" "וּתעל הּפסּוק ב)על ח, רׁש"י (שמות ּפרׁש ְְִֵֵֵַַַַַַַַַָ
נחילים  מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"צפרּדע
ּוׁשאר  אחת צפרּדע רק אהרן ׁשהעלה ּומּזה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹנחילים".
הֹוראה  ללמד יׁש הּמצרּיים, על־ידי מּמּנה עלּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהצפרּדעים

העבֹודה: ּבדרכי ְְְֲִֵַָָָָנפלאה
ּגמר" לֹו אֹומרים ּבמצוה ׁש"הּמתחיל ז"ל חכמינּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהֹורּו

מקומות) ובכמה ו. שם תנחומא על־פי א ח, עקב רש"י ולכן (פירוש .ְֵָ
עליו  הּמצוה, ּכל את הׁשלים אם ספק לאדם יׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָאם

הּמצוה. את ׁשּגמר ּברּור ׁשּידע עד ּולהׁשּתּדל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהֹוסיף
אם  אבל וכּדֹומה, הּצדקה ּכמצות ּבמצֹות הּוא זה ּכל ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָאמנם
יׁשנֹו ׁשאם ,להפ הרי - ּבזה וכּיֹוצא להעניׁש היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמצוה

יֹותר. להעניׁש לֹו אסּור הּמצוה, את ּגמר ׁשּכבר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָחׁשׁש
ׁשּיׁש מּכיון ּכי הּצפרּדעים, ּכל את אהרן העלה לא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹולכן
אחת, צפרּדע ּבהעלאת ידי־חֹובתֹו ׁשּיצא לֹומר ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָמקֹום

יֹותר. העלה ולא ּבזה ְְֱִֵֵֶֶַָָֹהסּתּפק

(â)-úà eìòiå íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

(ã)eøézòä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´
äçlLàå énòîe épnî íéòcøôöä øñéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ

:ýåýéì eçaæéå íòä-úà¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«

(ä)éúîì éìò øàtúä äòøôì äLî øîàiå|øézòà ©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´
éãáòìå EìEnî íéòcøôöä úéøëäì Enòìe E §À§©«£¨¤̧Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−

ézaîe:äðøàMz øàéa ÷ø E ¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨
i"yx£ÈÏÚ ¯‡t˙‰∑י)ּכמֹו על (ישעיה הּגרזן "היתּפאר ƒ¿»≈»«ְְְֲִֵֶַַַָ

וניט"ר  ,מּמ ּגדֹול אני לֹומר: מׁשּתּבח ּבֹו"? ְְֲִִִֵֵַַַַָהחֹוצב
להתחּכם  הׁשּתּבח – עלי" "התּפאר וכן: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָּבלע"ז,

ולֹומר  ּגדֹול ּדבר לעׂשֹותֹוèולׁשאל אּוכל .ׁשּלא ְְְֲִֶַַַָָָֹֹ
ÓÏEÏ ¯ÈzÚ‡ È˙∑ על הּיֹום ל אעּתיר אׁשר את ¿»««¿ƒ¿ְְֲִֶֶַַַ

ׁשּיּכרתּו ּתרצה למתי הּצפרּדעים, ותראה ,éהכרתת ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

È˙ג  e˜Èq‡Â ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÚc¯ÚÀ¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

ˆBlד  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬««
ÁÏL‡Â ÈnÚÓe ÈpÓ ‡iÚc¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈À¿¿»«»ƒƒ≈«ƒ¿∆¿«

:ÈÈ Ì„˜ ÔeÁa„ÈÂ ‡nÚ ˙È»«»¿ƒ¿¿√»¿»

ÈÏה  ·‰ ‡¯e·b CÏ Ï‡L ‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¿…¿«»¿»«ƒ
CnÚ ÏÚÂ CÈ„·Ú ÏÚÂ CÏÚ Èlˆ‡ È˙n‡Ï ÔÓÊ¿«¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»¿««»
„BÁÏ CÈzaÓe CpÓ ‡iÚc¯Ú ‰‡ˆÈLÏ¿≈»»À¿¿»«»ƒ»ƒ»»¿

:Ô¯‡zLz ‡¯‰a¿«¬»ƒ¿»»»

minkg izty

g(d)èlF`Wl lkEY m` ,xnFl dvFx¤©¦©¦§
,FzFUrl lkE` `NW xaC izF`¦¨¨¤Ÿ©©£

xn`l ilr x`Rzdl dY` lkEYW¤©©¨§¦§¨¥¨©¥Ÿ
:FzFUrl lkE` `l ip`Wé,xn`Y m`e ¤£¦Ÿ©©£§¦Ÿ©

dSxzn did i`Ce ,dWn Fl`W dn©§¨¤©©¨¨¦§©¤
itl xnFl Wie .xYl`l mFId EzxMIW¤¦¨§©§©§©§¥©§¦



רז `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k iying meil inei xeriy
נאמר: אּלּו לי. ׁשּתקּבע לּמֹועד ּדברי אׁשלים ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָאם
עכׁשו  אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר", ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָ"מתי
עלי אתּפּלל הּיֹום אני מׁשמע: "למתי", ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
לאיזה  אמר לי, ׁשּתקּבע לּזמן הּצפרּדעים ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיּכרתּו
"העּתירּו" "אעּתיר", ׁשּיּכרתּו. ּתרצה ְְְְִִִִֶֶַַָיֹום

נאמר: ולא עתרּוו"העּתרּתי", ועתרּתי,ëאעּתר, ְְְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָֹ
וכאׁשר  הּוא, ּפּלל הרּבֹות עתר, לׁשֹון ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹמּפני
ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה הרּבּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָיאמר:

ּדברים  והעּתרּתי העּתירּו אעּתיר, ואב ìיאמר: , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
לה)לכּלם: עלי (יחזקאל הרּביתם îהעּתרּתם .ּדבריכם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

(å)ïéà-ék òãz ïòîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−
ìà ýåýéký:eðé ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£¯ÁÓÏ ¯Ó‡iÂ∑ הּיֹום למחר ðהתּפּלל .ׁשּיּכרתּו «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

ß zah e"k iying mei ß

(æ)ézaîe Enî íéòcøôöä eøñåáòîe EéãEnòîe E §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®
:äðøàMz øàéa ÷ø©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨

(ç)äLî ÷òöiå äòøt íòî ïøäàå äLî àöiå©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ
:äòøôì íN-øLà íéòcøôöä øác-ìò ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½©§©¬©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ

i"yx£˜ÚˆiÂ ‡ˆiÂ∑ למחר ׁשּיּכרתּו .מּיד, «≈≈«ƒ¿«ְְִִֶָָָָ

(è)-ïî íéòcøôöä eúîiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©¬©§Ÿ̈−¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦
:úãOä-ïîe úøöçä-ïî íézaä©¨¦¬¦©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ

(é):õøàä Làázå íøîç íøîç íúà eøaöiå©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯ÓÁ ÌÈ¯ÓÁ∑ ּגּלין ּדגֹורין, ּדגֹורין, ּכתרּגּומֹו: צּבּורים, .צּבּורים √»ƒ√»ƒְְְְִִִִִִִַַ

Úc˙cו  ÏÈ„a CÓb˙Ùk ¯Ó‡Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«
:‡‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«»¡»»»

CÈc·ÚÓeז  CÈzaÓe CpÓ ‡iÚc¯Ú ÔecÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»≈«¿»
:Ô¯‡zLÈ ‡¯‰a „BÁÏ CnÚÓe≈«»¿¿«¬»ƒ¿»»»

LÓ‰ח  ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«¬…ƒ¿»«¿…¿«ƒ…∆
:‰Ú¯ÙÏ ÈeL Èc ‡iÚc¯Ú ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„√̃»¿»«≈«À¿¿»«»ƒ«ƒ¿«¿…

iÚc¯Ú‡ט  e˙ÈÓe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆ƒÀ¿¿»«»
:‡˙Ï˜Á ÔÓe ‡˙¯c ÔÓ ‡iza ÔÓƒ»«»ƒ»»»ƒ«¿»»

ÏÚי  e‡È¯Òe ÔÈ¯B‚c ÔÈ¯B‚c ÔB‰˙È eLÎe¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

minkg izty

EzxMIW lNRzi m` dWn xEaq didW¤¨¨¨¤¦¦§©¥¤¦¨§
z` gNWl Kixv did cIn f` cIn¦¨¨¦¨¨¨¨¦§©¥©¤
rx did dfe ,dWnl xn`W FnM l`xUi¦§¨¥§¤¨©§¤§¤¨¨¨
mFi dfi`A dWn rci `l Kkitl ,Fl§¦¨Ÿ¨©¤§¥¤
mWA o"Anxd uxiYX dn itlE .dSxzi¦§©¤§¦©¤¥¥¨©§©§¥

:Ff `iWEw oM mB uxFzi cibPdëoFWl ©¨¦§©©¥§¨§
rnWn 'iYxYrde' 'ExiYrd' 'xiYr`'©§¦©§¦§©§©§¦©§©
dede ,`vFi lrR `EdW ,lirtd oFWl§¦§¦¤Ÿ©¥©£¨
'xYr`' FnM ,'lirt`' oFWl xninl Dil¥§¥©§©§¦§¤§©
oFWl `EdW oeiM ,'iYxzre' 'Exzr'¦§§¨©§¦¥¨¤§
okl ,`vFi lrR Fpi` dNtYde ,dNtY§¦¨§©§¦¨¥Ÿ©¥¨¥

:'eke 'ipRn' WxiRìoFWlC xnFl FpFvx ¥¥¦§¥§©¦§
aizM EN`M dede ,mixaC` i`w lirtd¦§¦¨¥©§¨¦§¨¥§¦§¦

:'mixaC'î`icdA DiA aizkC §¨¦¦§¦¥§¤§¨
'mkixaC':e dxez ¦§¥¤

(e)ð,EzxMi izn dzid dl`Xd ixdW¤£¥©§¥¨¨§¨¨©¦¨§
`l oM mB daEWYdW xnFl Kixve§¨¦©¤©§¨©¥Ÿ
.mirCxtvd zzxkd onf lr wx dzid̈§¨©©§©©§¨©©§©§§¦
Fl dOle ,dWwe .m"`xd WxiR oM¥¥¥¨§¥§¨¤§¨¨
xn` `l dOl ,xgnl cr dGd xrSl©©©©¤©§¨¨¨¨Ÿ¨©
did drxRW xnFl Wie ,cIn EzxMIW¤¦¨§¦¨§¥©¤©§Ÿ¨¨
xEaqe ,sXkn zwfgA dWn z` wifgn©£¦¤¤§¤§©§©¥§¨
eiWkr i`CeaE zFrXd oiEkl rcFIW¤¥©§©¥©¨§©©©§¨
xFarYWkE EzxMIW drXd `id¦©¨¨¤¦¨§§¤©£
xn` okle ,mxiqdl lkEi `l drXd©¨¨Ÿ©©£¦¨§¨¥¨©

`Ed zEtXkn ici lrW zF`xdl xgnl§¨¨§©§¤©§¥§©¥
lNRzdW izn dWn la` ,oM dUFr¤¥£¨¤¨©¤¦§©¥
miWwn .l"Wxdn .FzNtY rnWp¦§¨§¦¨©©§©©§¦
mirCxtvA aEzMd dPiW dOl ,mlFrd̈¨¨¨¦¨©¨©§©§§¦
zFMn x`WaE ''d l` dWn wrvIe'©¦§©¤¤¦§¨©
xnFl Wie .''d l` dWn xYrIe' aizM§¦©¤§©¤¤§¥©
Kixv lNRzOd opixn`C mEXn¦§¨§¦©©¦§©¥¨¦
,eiRn `ivFOX dn eipf`l rinWdl§©§¦©§¨§¨©¤¦¦¦
FnM miwrFv mirCxtvd Eid o`ke§¨¨©§©§§¦£¦§
mixdl Kixvde ,KEnqA i"Wx azMW¤¨©©¦§¨§¦§¦§¨¦
z` eipf`l rinWIW icM FzNtzA FlFw¦§¦¨§¥¤©§¦©§¨§¨¤

:FzNtYf dxez §¦¨



x`e`רח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k iying meil inei xeriy

(àé)Baì-úà ãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìåñ §¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â∑הלֹו" ּכמֹו: הּוא, ּפעל לׁשֹון ¿«¿≈∆ƒְְָָֹ
וכן: ג)ונסֹוע", ב מֹואב",(מלכים את כב)"והּכֹות א (שמואל ְְְֵֶַַָָ

ל  ּבאלהים","וׁשאֹול כ)ֹו א ּופצע"(מלכים L‡k¯."הּכה ְִֵֵַַָָֹֹ«¬∆
'‰ ¯ac∑ ּדּבר ּפרעה"ñוהיכן אליכם יׁשמע "ולא ?. ƒ∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹ

(áé)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´
-ìëa ípëì äéäå õøàä øôò-úà Cäå Ehî-úà¤©§½§©−¤£©´¨¨®¤§¨¨¬§¦¦−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑ הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ׁשהגן לפי מׁשה, עלֿידי ללקֹות ּכדאי העפר היה לא ¡…∆«¬…ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן  עלֿידי ולקה ּבחֹול, .וּיטמנהּו ְְְְֲִֵֵַַַַָָֹ

(âé)iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiå-úà C ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤
øôò-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä øôò£©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä̈¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ìpk‰ È‰zÂ∑ ּבלע"ז פדוליר"א .הרחיׁשה, «¿ƒ«ƒ»ְְִַַָָ

(ãé)-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤
:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé àìå íépkä©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«

i"yx£ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï∑ ּולהֹוציאם אחרת: (נסחה אחר )òלבראתם, eÏÎÈ.מּמקֹום ‡ÏÂ∑ הּׁשד ׁשאין ¿ƒ∆«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…»…ֵֵֶַ
מּכּׂשעֹורה  ּפחּותה ּברּיה על .ׁשֹולט ְְְִִֵַַָָָ

(åè)àåä íéäìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä eøîàiå©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýéñ §Ÿ̈«
i"yx£‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡∑ היא הּמקֹום מאת ּכׁשפים, עלֿידי אינּה זֹו ‰'.מּכה ¯ac ¯L‡k∑ יׁשמע "ולא ∆¿«¡…ƒƒְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ«¬∆ƒ∆ְְִַֹ

ּפרעה" .אליכם ְֲֵֶַֹ

È˙יא  ¯wÈ˙ÈÂ ‡zÁÂ¯ ˙Â‰ È¯‡ ‰Ú¯Ù ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈¬«¿«¿»¿ƒ¿««»
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ daÏƒ≈¿»«ƒƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

È˙יב  ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»
‡‰ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe C¯ËÁÀ¿»¿»»«¿»¿«¿»ƒ≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ˜Ï¿«¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

d¯ËÁaיג  d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈«¬≈«¬…»¿≈¿À¿≈
‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe¿»»«¿»¿«¿»«¬««¿¿»
˙Â‰ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ Ïk ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a«¬»»ƒ¿ƒ»»«¿»¿«¿»¬«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙יד  ‡˜t‡Ï ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«»»»
‡L‡a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»¿ƒ«¬««¿¿»«¬»»

:‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»

˜„Ìטו  ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ‡iL¯Á e¯Ó‡Â«¬»»»«»¿«¿…»»»ƒ√»
ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â ‡È‰ ÈÈ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

minkg izty

(`i)ñWxiR `l dOle xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨Ÿ¥¥
wfgIe' aizkC mC zMn iAB lirl i"Wx©¦§¥©¥©©¨¦§¦©¤¡©
iAB oke ,'ebe 'rnW `le drxR al¥©§Ÿ§Ÿ¨©§¥©¥
Wie .mdizFHn z` oxd` dHn zrilA§¦©©¥©£Ÿ¤©¥¤§¥
`l dMOd oicrW oeiM lirlC xnFl©¦§¥¥¨¤£©¦©©¨Ÿ
wifgn EPcFr `Ede EPOn dxq̈¨¦¤§¤©£¦
FxEAC liaWA `Ed i`CeA ,Fz`nEhA§§¨§©©¦§¦¦
mkil` rnWi `le' mdl xACW 'd lW¤¤¦¤¨¤§Ÿ¦§©£¥¤
iM drxR `xIe' aizM `kd la` ,'drxR©§Ÿ£¨¨¨§¦©©§©§Ÿ¦

`le FAl z` cAkde dgexd dzid̈§¨¨§¨¨§©§¥¤¦§Ÿ
dWw ,''d xAC xW`M mdil` rnẄ©£¥¤©£¤¦¤¨¤
didi m` s`W 'd xAC okid i"Wxl§©¦¥¨¦¤¤©¦¦§¤
ikd mEXn ,mdil` rnWi `NW dgexd©§¨¨¤Ÿ¦§©£¥¤¦¨¦
,'mkil` rnWi `le' `xw `ian¥¦§¨§Ÿ¦§©£¥¤
'drxR mkil` rnWi `le' aizkCn¦¦§¦§Ÿ¦§©£¥¤©§Ÿ
,'ebe 'ici z` iYzpe' aizM KM xg`e§©©¨§¦§¨©¦¤¨¦
oicr `d ,'ebe 'iYzpe' aizkC df i`n©¤¦§¦§¨©¦¨£©¦

xn`w ikd i`Ce `N` ,dxq `l dMOd©©¨Ÿ¨¨¤¨©©¨¦¨¨©
Fl didIWM xnFlM ,'iYzpe' `xw§¨§¨©¦§©§¤¦§¤
z` iYzpe' ,mkil` rnWi `le dgexd̈§¨¨§Ÿ¦§©£¥¤§¨©¦¤

:'ebe 'iciai dxez ¨¦
(ci)òwiIce .mdilrn m`ivFdl `lŸ§¦¨¥£¥¤§¦¥

'miOhxgd ok EUrIe' aizkCn i"Wx©¦¦¦§¦©©£¥©©§ª¦
dWnM oM mB EUrW FWExiRW¤¥¤¨©¥§¤

:oxd`eeh dxez §©£Ÿ



רט `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k iying meil inei xeriy

(æè)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ
äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô éðôì¦§¥´©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ

:éðãáòéå énò çlL ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦

(æé)ðéà-íà ékEa çéìLî éððä énò-úà çlLî E ¦´¦¥«§»§©¥´©¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹
éãáòáeézááe Enòáe Eéza eàìîe áøòä-úà E ©«£¨¤¯§©§²§¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³

:äéìò íä-øLà äîãàä íâå áøòä-úà íéøöî¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨
i"yx£Ea ÁÈÏLÓ∑:וכן ,ּב לב)מגרה "וׁשןֿ(דברים «¿ƒ«¿ְְְְֵֶֶָ

לׁשֹו ּבם", אׁשּלח ּבלע"ז ּבהמת אינציט"ר ׁשּסּוי, .ן ְְְֲִֵַַַַָֹ
·¯Ú‰ ועקרּבים ∑‡˙ ּונחׁשים רעֹות חּיֹות מיני ּכל ∆∆»…ְְְִִִֵַַַָָָ

ּבּדבר  טעם ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ôּבערּבּוביא, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
זֹו?ּב'אּגדה' ולּמה זֹו לּמה ּומּכה: מּכה ּבכל ְְַַַָָָָָָָָָָ

מלכּות  ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּבטכסיסי
ואחרֿ מעינֹותיה, מקלקל ּבתחּלה עיר: על ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשּצרה
ליראם  ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ְְְְֲִִִֵֶַָָָָּכ
וכּו', והֹומים מקרקרים הּצפרּדעים, וכן ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָּולבהלם,

ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש .ּכדאיתא ְְְְִִִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i jxk zegiy ihewl)

רעֹות חּיֹות מיני יז)ּכל ח, ׁשהיּו(רש"י דעה יׁש רּבה ּבמדרׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
א ויּתּוׁשין"; "צרעין ׁשהיּו ּדעה ויׁש ּונמרים", אריֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ"ּדּבים

עּמֹו: ונּמּוקֹו רעֹות". חּיֹות מיני "ּכל סתם ּכתב ּדּבים רׁש"י ְְִִִִִֵַַַָָָָֻ
ּונמרים ּבּתאר אריֹות אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

אין  מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעל־ּפי ּגם ּומה רעֹות". "חּיֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּכללי
ּדוקא. אּלּו חּיֹות ׁשם ׁשהיּו לֹומר ויּתּוׁשיןהכרח -צרעין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

להּלן ּפרׁש כז)רׁש"י ׁשהּמצרים (פסוק ּכדי מתּו לא ׁשהערֹוב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מעֹורם. הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹלא

(çé)énò øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦Æ
ék òãz ïòîì áøò íL-úBéä ézìáì äéìò ãîòŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²

:õøàä áø÷a ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙ÈÏÙ‰Â∑:וכן ט)והפרׁשּתי, ה'",(לקמן "והפלה ¿ƒ¿≈ƒְְְְְְִִִֵַָ

ל)וכן: מבּדלת (דברים לא – "מּמ היא נפלאת "לא ְְְְִִִֵֵֶֶֹֹֻ
מּמ היא a˜¯·.ּומפרׁשת '‰ È‡ Èk Ú„z ÔÚÓÏ ְְִִֶֶֻ¿««≈«ƒ¬ƒ¿∆∆

ı¯‡‰∑ מתקּימת ּגזרתי ּבּׁשמים, ׁשּׁשכינתי אףֿעלּֿפי »»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.ּבּתחּתֹונים  ְִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 'nr `i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

oWB ux`A mB zFpFW`xd zFMn 'b Eid m`d©¦¨©¨¦©§¤¤Ÿ¤

עמד  עּמי אׁשר ּגׁשן את־ארץ ההּוא בּיֹום ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹוהפליתי
ערב היֹות־ׁשם לבלּתי יח)עליה (ח, ְְֱִִֶָָָָֹֽ

היּו לא הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' ּגם האם הראׁשֹונים ְְִִִִֶַַַַָָָֹנחלקּו
גֹו'". "והפליתי ּבפרּוׁש ּבהם נאמרה ׁשּלא אף ּגׁשן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּבארץ

ּכתב עזרא כט)האּבן שם, וראה כד. והצפרּדעים (ז, הּדם "מּכת ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
ּבׁשּו"ת  א והעברים". הּמצרּיים ּכֹוללת היתה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָוהּכּנים

תתיג)הרדּב"ז סי' היתה (ח"א הּמּכה ּד"אם והקׁשה עליו חלק ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָ
יׂשראל" את ׁשּיׁשלח לפרעה ּבּה יׁש ראיה מה ליׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּגם

יג) ח, יז. ז, וארא בתו"ש הּובאּו ראׁשֹונים, הרּבה לדעת הּוא .(וכן ְְְְִִֵֵַַַ

ּכלּום, ּכתב לא הּתֹורה על ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י מּזה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּנה
ׁשל  מּפׁשּוטם ׁשּנראה ּכפי הּדברים היּו ׁשּלדעּתֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמׁשמע
לא  גֹו'" "והפליתי נאמר ׁשּבּה ערֹוב מּכת ׁשרק ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכתּובים,
ּגם  היּו הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' מה־ׁשאין־ּכן ּגׁשן, ּבארץ ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

ּגׁשן (וש"נ)ּבארץ י. פ"ט, רבה בשמות דאיתא ד"מצרי (והא ועוד, ְֶֶֶֹ
דם  מלאה מוציאה כו' ומצרי מים מלאה והגיגית אחד בבית וישראל

כלל). התורה על רש"י בפרוש הובא לא כו'" מים שותה ְִָוצריוישראל
הרדּב"ז? לקׁשית רׁש"י חׁש לא אמאי ְְְִִַַַַַַַָָֹֻּביאּור

מּכֹות  ג' הצרכּו ּכתּובים, ׁשל ּפׁשּוטם ׁשּלפי לֹומר, ְְְְְְִִֵֶֶַַָֻויׁש

zÚ˙‡Â„טז  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡iÓÏ ˜Ù ‡‰ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…»»≈¿«»¿≈«≈ƒ¿«

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ÁlL ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»«««ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡‡יז  ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ≈»¿««»«ƒ»¬»
˙È CÈz··e CnÚ·e CÈc·Ú·e Ca ÁÏLÓ«¿«»¿«¿»¿«»¿»»»
Û‡Â ‡·B¯Ú ˙È ÌÈ¯ˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»»¿«

:dÏÚ Ôep‡c ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¬«

„‚ÔLיח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»«»«¿»¿∆
Ôn˙ ÈÂ‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a dÏÚ ÌÈ‡˜ ÈnÚcƒ«ƒ»ƒ¬«¿ƒ¿»¿∆¡≈«»
B‚a ËÈlL ÈÈ ‡‡ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¬»¿»«ƒ¿

:‡Ú¯‡«¿»

minkg izty

(fi)ôodilr `iad dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¥¦£¥¤
icM did rCxtvE mcC ,aFxrd¤¨§¨§©§¥©¨¨§¥

zF`xdl icM miPke ,mz`xi zFwldl§©§¦§¨¨§¦¦§¥§©§
dnE ,o`ivFdl miOhxgl zlFki oi`W¤¥§¤©©§ª¦§¦¨©

'mrh Wie' WxiR okle ,aFxrd lr mrH©©©¤¨§¨¥¥¥§¥©©
:'ekgi dxez



x`e`צ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iyiy meil inei xeriy
פעּלתם. לפעל ּבכדי ּגׁשן, ּבארץ ּגם להיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻהראׁשֹונֹות

לּיאֹור קׁשּורֹות ׁשהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבב' (ראה ּדהּנה ְְְְִִֵֶַַָָ
היאור  "ושרץ כח ושם, ביאור", אשר המים את "ויך כ ז, פרשתנו

הּכּונהצפרדעים") ה'"היתה אני "ּכי ּפרעה ידע ׁשעל־ידן ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
יז) שם, יראתם"(פרשתנו את ׁש"הלקה שם), ואם־ּכן (רש"י . ְְְִִִֵֶֶָָָ

ּבארץ  אׁשר הּיאֹור חלק את ּגם מּכה הּקּב"ה היה לא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם
אין  ׁשם ׁשּנמצא העבֹודה־זרה ׁשחלק חֹוׁשב ּפרעה היה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּגׁשן,
"ּכי  ּפרעה ׁשּידע הּקּב"ה וכּונת ח"ו, עליו לׁשלט ה'" ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּב"יכלת

מתמּלאת. היתה לא ה'" ְְֲִִֵַָָֹאני
להראֹות  היתה ׁשהּכּונה מּכיון ּכּנים, ּבמּכת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָועל־דר־זה

היא" אלקים "אצּבע – מהּקּב"ה מּגיעה (פרשתנו ׁשהּמּכה ְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

טו) אם ח, ּכי מצרים. ארץ ּבכל להיֹות צריכה הּמּכה היתה ,ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָ
חֹוׁשבים  החרטּומים היּו מסּים, חלק על רק הּמּכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהיתה
ׁשּמׁשה  מּזה א ּכלל, הּכּנים להעלֹות הם יכלּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּדאף
זה  הרי מסּים, חלק על רק להעלֹותם יכֹולים היּו ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻואהרן

אלקים". "אצּבע זה ואין מגּבלים, הם ׁשּגם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻראיה
ּגׁשן. ארץ על ּגם יהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ׁשג' נצר היה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולכן
זאת", היתה ה' ׁש"מאת הּקּב"ה הראה ׁשּכבר אחרי ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל

ּבּיֹום "והפליתי  הּנה ואיל מּכאן ּגׁשן ההּוא הרי ארץ את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
מֹוׁשבם  ּבמקֹום הּמּכֹות היּו ולא גֹו'", עליה עֹומד עּמי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאׁשר

יׂשראל. ּבני ְְִֵֵֶָׁשל

ß zah f"k iyiy mei ß

(èé)äéäé øçîì Enò ïéáe énò ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàä̈¬Ÿ©¤«

i"yx£˙„Ù ÈzÓNÂ∑עּמ ּובין עּמי ּבין .ׁשּיבּדיל ¿«¿ƒ¿Àְִִֵֵֶֶַַַ

(ë)úéáe äòøô äúéa ãák áøò àáiå ïk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨©§−Ÿ¥´
éðtî õøàä úçMz íéøöî õøà-ìëáe åéãáò£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬

:áøòä¤¨«Ÿ
i"yx£ı¯‡‰ ˙ÁMz∑ הארץ ארעא ,öנׁשחתה .אתחּבלת ƒ»≈»»∆ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(àë)eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²
ìàì eçáæý:õøàa íëé ¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ÌÎÈ‰Ï‡Ï eÁ·Ê∑ ּבּמדּבר ÷ּבמקֹומכם ּתלכּו .ולא ƒ¿≈…≈∆»»∆ְְְְְִִֵֶַָֹ

(áë)úáòBz ék ïk úBNòì ïBëð àì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦ µ«£©´
ìà ýåýéì çaæð íéøöîýúáòBz-úà çaæð ïä eðé ¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬

:eðì÷ñé àìå íäéðéòì íéøöî¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚBz∑ּכמֹו מצרים, כג)יראת ב (מלכים ¬«ƒ¿«ƒְְְִִִַַ
קֹורא  יׂשראל ואצל עּמֹון", ּבני ּתֹועבת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹ"ּולמלּכם

"ּתֹועבת øאֹותם  אחר: ּבלׁשֹון לֹומר יׁש ועֹוד ּתֹועבה. ְְֲֵֵֵַַַָָָ

למצרים  הּוא ׂשנאּוי ּדבר ׁשאנּוùמצרים", זביחה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָ
זֹובחים  אנּו יראתם ׁשהרי eÏ˜ÒÈ.זֹובחים, ‡ÏÂ∑ ְְְֲִִִֵֶָָָ¿…ƒ¿¿À

.ּבתמיהה  ְִִָ

ÁÓ‡יט  È˙È‡ CnÚ ÏÚÂ ÈnÚÏ Ô˜¯eÙ ÈÂL‡Â∆¡«ƒ¿«¿«ƒ¿««»«¿ƒ»»
:ÔÈ„‰ ‡˙‡ ‡‰È ¯ÁÓÏƒ¿»¿≈»»»≈

È·Ï˙כ  ÛÈw˙ ‡·B¯Ú ‡˙‡Â Ôk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»≈«¬»»»«ƒ¿≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎ·e È‰Bc·Ú ˙È·Ïe ‰Ú¯t«¿…¿≈«¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡·B¯Ú Ì„˜ ÔÓ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡ƒ¿«»««¿»ƒ√»»»

‡eÏÈÊכא  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬«¡ƒ
:‡Ú¯‡a ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ eÁac«»√»¡»¬¿«¿»

‡¯Èכב  Ôk „aÚÓÏ Ôw˙ ‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿∆¿«≈¬≈
‡Á‡ dpÓ dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ≈¬«¿»
˙È Áa„ ‡‰ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ï ÔÈ·Ò»¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»»»¿««»
ÔÊÁ ÔB‰È Ôep‡Â dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈¿ƒ¿»»

:‡Ób¯ÓÏ Ôe¯ÓÈÈ ‡Ï‰¬»≈¿¿ƒ¿¿»»

minkg izty

(k)ö'ux`d zgXz'C i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦¨¥¨¨¤
dzid xaM `d ,cizr oFWl rnWn©§©§¨¦¨§¨¨§¨
mEBxYdn di`x `iad Kkl ,dzgWp¦§¨¨§¨¥¦§¨¨¥©©§
xar oFWl `EdW ,'zlAgz`' WxtOW¤§¨¥¦§©¨©¤§¨©

:ipFpiA F``k dxez ¥¦

(`k)÷minXA ike i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦©¨©¦
xAcOl EklY `le WxiR df lre ,EgAfi¦§§§©¤¥¥§Ÿ¥§©¦§¨
xAcOA Klil mixnF` mY`W FnM§¤©¤§¦¥¥©¦§¨

:mW gFAfleak dxez §¦§©¨
(ak)ødid l`xUil ,xnFl FpFvx§©§¦§¨¥¨¨

:mixvnl `l ,oM xnF`ùxnFl FpFvx ¥¥Ÿ§¦§©¦§©
ivn df itlE ,d`pU WExiR 'darFY'¥¨¥¦§¨§¦¤¨¥
xnF` onvr mixvnlC xninl§¥©¦§¦§©¦©§¨¥

:oMbk dxez ¥
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(âë)ìL Cøcýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé úL ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
ìàý:eðéìà øîàé øLàk eðé ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

(ãë)ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º
ìà ýåýéìýe÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëé ©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−

:éãòa eøézòä úëìì̈¤®¤©§¦−©«£¦«

(äë)ézøzòäå Cnòî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´
øçî Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®
íòä-úà çlL ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈

:ýåýéì çaæì¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£Ï˙‰∑ להתל .ּכמֹו »≈ְְֵָ

(åë):ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî äLî àöiå©¥¥¬¤−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£'‰ Ï‡ ¯zÚiÂ∑ ּבא אם וכן ּבתפּלה, נתאּמץ «∆¿«∆ְְְִִִִֵֵַָָ

ּבתפּלה. וּירּבה ּומׁשמע לֹומר, יכֹול היה וּיעּתיר, ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָלֹומר
וּירּבה  מׁשמע וּיפעל, ּבלׁשֹון אֹומר ּכׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָעכׁשו

.להתּפּלל  ְְִֵַ

(æë)äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ
:ãçà øàLð àì Bnòîe åéãáòî¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ הּצפרּדעים ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו ּבעֹורֹותם úולא הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם ,. «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(çë)àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ
:íòä-úà çlLô ¦©−¤¨¨«

i"yx£˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחתֹו קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ׁשאמר: .אףֿעלּֿפי «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

è(à)zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´
énò-úà çlL íéøáòä éýìà ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−

:éðãáòéå§©«©§ª«¦

Áa„eכג  ‡¯a„Óa ÏÈÊÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»¿««
:‡Ï ¯ÓÈÈc ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ≈«»»

ÔeÁa„˙Âכד  ÔBÎ˙È ÁlL‡ ‡‡ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¬»¬««»¿¿ƒ¿¿
‡Ï ‡˜Á¯‡ „BÁÏ ‡¯a„Óa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬¿«¿¿»¿«¿»»»

:ÈÏÚ Û‡ Blˆ ÏÊÈÓÏ Ôe˜Á¯¿̇«¬¿≈»««»»

Èlˆ‡Âכה  CnÚÓ ˜Ù ‡‡ ‡‰ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»¬»»≈≈ƒ»∆¡«≈
È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓ ‡·B¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈»»ƒ«¿…≈«¿ƒ
‡¯wLÏ ‰Ú¯t ÛÒBÈ ‡Ï „BÁÏ ¯ÁÓ dnÚÓe≈«≈¿»¿»≈«¿…¿«»»
Ì„˜ ‡Áa„Ï ‡nÚ ˙È ‡ÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿«»»»«»¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ√»«¿…¿«ƒ√»¿»

B¯Ú·‡כז  ÈcÚ‡Â ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆¿«¿ƒ»»
:„Á ¯‡zL‡ ‡Ï dnÚÓe È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓƒ«¿…≈«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»«»

ÏÂ‡כח  ‡„‰ ‡ÓÊa Û‡ daÏ ˙È ‰Ú¯t ¯wÈÂ¿«««¿…»ƒ≈«¿ƒ¿»»»¿»
:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÏlÓ˙eא  ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿«≈
˙È ÁlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dnÚƒ≈ƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈««»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ«ƒ¿ƒ¿¿√»»

minkg izty

(fk)úoM Wxtl Fl did ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨§¨¥¥
xnFl Wie ,'drxRn aFxrd xqe' iAB©¥§¨¤¨¦©§Ÿ§¥©
FzNtzA dxqd oFWl xnFl dWn KxcC§¤¤¤©§£¨¨¦§¦¨
lNRzdWM lirl ixdW ,dzin mFwnA¦§¦¨¤£¥§¥§¤¦§©¥
'mirCxtvd Exqe' xn` mirCxtvd lr©©§©§§¦¨©§¨©§©§§¦

EzEnIe' KM xg` aizkE ,'ebe§¦©©¨©¨
'xqIe' aizM o`M la` ,'mirCxtvd©§©§§¦£¨¨§¦©¨©
rnWn ,'mirCxtvd EzEnIe' mFwnA¦§©¨©§©§§¦©§©
.mrh FA Wxtl KxvEd ,Ezn `NW¤Ÿ¥§©§¨¥©©
'xqe' WExiR `Ed 'xqIe' zNOW ipRnE¦§¥¤¦©©¨©¥§¨

,'xYrIe' mcFw `EdW ,DiPin lirlC¦§¥¦¥¤¤©¤§©
'xYrIe' zNn mcFw 'xqIe' zNn WxiR¥¥¦©©¨©¤¦©©¤§©
dixg` `EdW iR lr s`e§©©¦¤©£¤¨

(m"`xd):gk dxez ¨§¥



x`e`צב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iyiy meil inei xeriy

(á)ì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBòå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
i"yx£Ìa ˜ÈÊÁÓ∑ּכמֹו ּבם, כה)אֹוחז ּבמבׁשיו"(דברים ."והחזיקה «¬ƒ»ְְְֱִִֵֶָָָֻ

(â)ð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpäíéñeqa äãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ

i"yx£‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰∑ ּבלׁשֹון יאמר ּכן ּכי הוה, ועל לׁשֹון 'ּתהיה', העתיד ועל 'היתה', ׁשעבר על נקבה ƒ≈«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
רֹועה  רֹוצה, עֹוׂשה, ּכמֹו: 'הֹויה', .העֹומד  ְֵָָָָָ

(ã)äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´
-ìkî úeîé àìå íéøöî:øác ìàøNé éðáì ¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«

i"yx£‰ÏÙ‰Â∑ והבּדיל. ¿ƒ¿»ְְִִ

(ä)ýåýé äNòé øçî øîàì ãòBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²
:õøàa äfä øácä©¨¨¬©¤−¨¨«¤

(å)ìk úîiå úøçnî äfä øácä-úà ýåýé Nòiå©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ
:ãçà úî-àì ìàøNé-éðá äð÷nîe íéøöî äð÷î¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«

(æ)ìàøNé äð÷nî úî-àì äpäå äòøt çìLiå©¦§©´©§½Ÿ§¦¥ÀŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−
:íòä-úà çlL àìå äòøt áì ãaëiå ãçà-ãòô ©¤¨®©¦§©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«

(ç)íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ
äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét íëéðôç àìî§´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨

:äòøô éðéòì§¥¥¬©§«Ÿ
i"yx£ÌÎÈÙÁ ‡ÏÓ∑ ּבלע"ז ÁÈt.ילוייניי"ש ¿…»¿≈∆ְַַƒ«

ÔL·k∑ הּנׂשרפות עמּומות הּגחלים מן הּנּפח ּדבר ƒ¿»ְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשהרּוח  הפחה, לׁשֹון ּפיח, אולב"ש. ּובלע"ז ְְְֲִִֶַַַַַָָָָּבּכבׁשן,

ּומפריחן  LÓ‰.מפיחן B˜¯Êe∑ הּנזרק ּדבר וכל ְְִִַָָ¿»…∆ְְִַָָָָ

אחת  ּביד אּלא נזרק אינֹו הרּבה:.àּבכח, נּסים הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּלֹו חפנים מלא מׁשה ׁשל קמצֹו ׁשהחזיק ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻאחד,

ׁשה áוׁשל  ואחד, האבק אהרן. לâ מצרים על ארץ .ּכל ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

‡zב  ÔÚk „ÚÂ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»¿«¿««¿
:ÔB‰a Û˜˙Ó«¿≈¿

C¯ÈÚ·aג  ‡ÈÂ‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰»»»ƒ√»¿»»¿»ƒ¿ƒ»
È¯B˙a ÈÏÓ‚a È¯ÓÁa ‡˙ÂÒeÒa ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿»»»«¬»≈¿«¿≈¿≈

:‡„ÁÏ ÛÈwz ‡˙BÓ ‡Ú·e¿»»»«ƒ«¬»

ÔÈ·eד  Ï‡¯NÈ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈
È·Ï ÏkÓ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈

:ÌÚcÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«

ÈÈה  „aÚÈ ¯ÁÓ ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊ ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿««¿≈¿»
:‡Ú¯‡a ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿«¿»

„·˙¯È‰Bו  ‡ÓBÈa ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿ƒ
È·„ ‡¯ÈÚaÓe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa Ïk ˙ÈÓeƒ…¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿≈

:„Á ˙ÈÓ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»

ÈÚaÓ¯‡ז  ˙ÈÓ ‡Ï ‡‰Â ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ¯wÈ˙‡Â „Á „Ú Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«»¿ƒ¿««ƒ»¿«¿…¿»

:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÈÏÓח  ÔBÎÏ e·ÈÒ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…ƒ¿¿≈
˙ÈˆÏ ‰LÓ dp˜¯ÊÈÂ ‡ez‡„ ‡ÁÈt ÔBÎÈÙÁ»¿≈ƒ»¿«»¿ƒ¿¿ƒ≈…∆¿≈

:‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ ‡iÓL¿«»¿≈≈«¿…

minkg izty

h(g)àwxGW `ivFd oi`n iYrci `lŸ¨©§¦¥©¦¦¤¨©
aizkCn xnFl xWt`e ,gkA dWn¤§Ÿ©§¤§¨©¦¦§¦
'minXd lr' aizM `le 'dninXd'©¨©§¨§Ÿ§¦©©¨©¦
`xw iPWCnE ,cxA zMn iAB oOwlcM§¦§©¨©¥©©¨¨¦§©¥§¨
FzdAbdA biltdW `Ed FWExiR i`Ce©©¥¤¦§¦§©§¨¨

minXl cr(awri zlgp)xnFl Kixve ©©¨©¦©£©©£Ÿ§¨¦©
Epiid wxfPd xaC lke ,xn`w ikdC§¨¦¨¨©§¨¨¨©¦§¨©§
FgM lkA `Ed dwixf mzqC ,gkA§Ÿ©¦§¨§¦¨§¨Ÿ
dAx ziW`xaA oiIre ,zg` FciA Epiide§©§§¨©©§©¥¦§¥¦©¨
:'f dWxR dAx `xwIeaE 'd dWxR̈¨¨§©¦§¨©¨¨¨¨

á`ln' lirl aizkCn xnFl FpFvx§©¦¦§¦§¥§Ÿ
:'mkiptgâqp dfe li`Fd xn`Y m`e ¨§¥¤§¦Ÿ©¦§¤¥

Fl dOl oM m` wFgxnl KldW did̈¨¤¨©§¥¨¦¥¨¨
xzFi ,zg` FciaE gkA Fwxfl dWnl§¤§¨§§Ÿ©§¨©©¥
did m` wFgxnl FkldA lFcB qPd did̈¨©¥¨§¨§§¥¨¦¨¨
xnFl Wie .gkA `NWe eici iYWA FwxFf§¦§¥¨¨§¤Ÿ§Ÿ©§¥©
KldW did qPdC xnFl dvFx Fpi`C§¥¤©§©¥¨¨¤¨©
FwxGW ici lr aAqp dGWe wFgxnl§¥¨§¤¤¦§©©§¥¤§¨
dn did qPdW xnFl FpFvx `N` ,gkA§Ÿ©¤¨§©¤©¥¨¨©
iC did wa` hrn `EdW cg` unFTX¤¤¤¨¤§©¨¨¨¨©

,mixvn ux` lM lr hXRzdl FA§¦§©¥©¨¤¤¦§©¦
Fvnw wifgdW ici lr gkA dwixGde§©§¦¨§Ÿ©©§¥¤¤¡¦ª§
oipr Fpi` oxd` lWe FNW miptg `ln§Ÿ¨§©¦¤§¤©£Ÿ¥¦§¨

.Fnvr iptA qp `Ed `N` df qplitlE §¥¤¤¨¥¦§¥©§§¦
zNOn wiIC i"WxC lirl iYWxiRX dn©¤¥©§¦§¥§©¦¦¥¦¦©
mB uxFzi gkA dWn wxGW 'dninXd'©¨©§¨¤¨©¤§Ÿ©§©©
EpcOln aEzMdW oeikC ,Ff `iWEw oM¥§¨§¥¨¤©¨§©§¥
oM m` ,gkA wxGW 'dninXd' zNnA§¦©©¨©§¨¤¨©§Ÿ©¦¥
lr Knq `NW ,cg` ciA Fwxf i`CeA§©©§¨§¨¤¨¤Ÿ¨©©

:qPdh dxez ©¥



צג `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iyiy meil inei xeriy

(è)-ìò äéäå íéøöî õøà-ìk ìò ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧©
ì äîäaä-ìòå íãàä-ìëa úòaòáà çøt ïéçL ¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙ÚaÚ·‡ Á¯t ÔÈÁLÏ∑ לׁשיחנא ּכתרּגּומֹו: ƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…ְְְֲִַָ

ּבּועֹות  צֹומחין ׁשעלֿידֹו אבעּבעין, ∑ÔÈÁL.סגי ְְֲִִִֶַַַָֻ¿ƒ
ׁשנה חמימּות.ãלׁשֹון  מׁשנה, ּבלׁשֹון יׁש והרּבה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

.ׁשחּונה  ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr el jxk zegiy ihewl)

חמימּות ט)לׁשֹון ט, "חם (רש"י היה ׁשהאבק הרמּב"ן, ּכתב ְְֲִֶַַַַָָָָָָָ
ּגּוף  זה, ּולפי רׁש"י. מּלׁשֹון לכאֹורה מׁשמע וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָׂשֹורף".
טבעי, ּבאפן היה והאבעּבּועֹות, (החמימּות) הּׁשחין ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹהּמּכה,
אמנם, מצרים. ּבכל האבק ּופּזּור ּבהליכת רק היה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָוהּנס

היה  ׁשּלא מכרח ּבידם, זה ּפיח החזיקּו ואהרן ׁשּמׁשה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻמּזה
הּמּכה  ּגּוף ׁשּגם רׁש"י, ּבדעת לפרׁש נראה לכן ׂשֹורף". ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"חם

נס. ּבּדר היה ְֲִֵֶֶַָָ(החמימּות)

(é)÷øæiå äòøô éðôì eãîòiå ïLákä çét-úà eç÷iå©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬Ÿ
çøt úòaòáà ïéçL éäéå äîéîMä äLî BúàŸ²¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©

:äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰a·e Ì„‡a∑ להם היּו מאין ּתאמר: ואם »»»«¿≈»ְִִֵֶַַָָֹ

מקנה  ּכל "וּימת נאמר: ּכבר והלא ְְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּבהמֹות,
אֹותן  על אּלא ּגזרה נגזרה לא אּלא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹמצרים"?
ּבּׂשדה, אׁשר ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּׂשדֹות

הניס  ה' ּדבר את הּבּתים".äוהּירא אל מקנהּו את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
רכב  ׁשׁשֿמאֹות "וּיּקח אצל: ּב'ּמכילּתא' ׁשנּויה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

יד)ּבחּור" .(לקמן ָ

(àé)éðtî äLî éðôì ãîòì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

(áé)íäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:äLî-ìà ýåýé øac øLàkñ ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

(âé)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
ìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôìýé ¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:éðãáòéå énò-úà çlL íéøáòä̈«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

È‰ÈÂט  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡˜·‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¿»«»«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈
ÈbÒ ‡ÁÈLÏ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡ ÏÚ«¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¬»«ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ú¯t‰י  Ì„˜ eÓ˜Â ‡ez‡„ ‡ÁÈt ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿«»¿»√»«¿…
‡ÁÈL ‰Â‰Â ‡iÓL ˙ÈˆÏ ‰LÓ d˙È ˜¯Êe¿«»≈…∆¿≈¿«»«¬»ƒ¬»

:‡¯ÈÚ··e ‡L‡a È‚Ò ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ»≈«¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÓיא  ‰LÓ Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ‡iL¯Á eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»«»¿≈»√»…∆ƒ
‡iL¯Áa ‡ÁÈL ‰Â‰ È¯‡ ‡ÁÈL Ì„√̃»ƒ¬»¬≈¬»ƒ¬»¿»»«»

:È‡¯ˆÓ ÏÎ·e¿»ƒ¿»≈

˜ÏÈaיב  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…¿»«ƒ
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

zÚ˙‡Â„יג  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿≈«≈ƒ¿«¬«¿»¡»»
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL È‡„e‰È„ƒ»≈««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

minkg izty

(h)ãgxFR did oigXnC rnWn `xTA©§¨©§©§¦§¦¨¨¥©
WxiR df lre ,Fpi` dfe ,zFrEAra £̀©§§¤¥§©¤¥¥
zngn xnFl dvFx ,zEning oFWl§£¦¤©¥£©

:zFrEAra` gxFR did zEningi dxez £¦¨¨¥©£©§
(i)äxn`p `l dOl ,mlFrd oiWwn©§¦¨¨¨¨Ÿ¤¡©

`l dOl cFre ,''d xaC `xId' o`M̈©¨¥§©§¨¨Ÿ

.'ebe 'frd glW dYre' xnFl mA dxzd¦§¨¨©§©¨§©¨¥
(o"xdn)Kixv did `l xaCAW xnFl Wie§¥©¤©¤¤Ÿ¨¨¨¦

ci dPd' WExitA xn`p ixdW ,zFxzdl§©§¤£¥¤¡©§¥¦¥©
rnWnE ,'dcVA xW` LpwnA diFd 'd¨§¦§§£¤©¨¤©§©
,dcVA `N` dzid `l dxfBdW¤©§¥¨Ÿ¨§¨¤¨©¨¤
itl Edpwn qipd 'ebe `xId lM `liOn¦¥¨¨©¨¥¥¦¦§¥§¦

la` ,miIg ilrA zindl FMxC xaCdW¤©¤¤©§§¨¦©£¥©¦£¨
zindl cxAd KxC oi`C cxAd zMnA§©©©¨¨§¥¤¤©¨¨§¨¦
glW' mdl xn` `l i` ,miIg ilrA©£¥©¦¦Ÿ¨©¨¤§©
mgiPdl oiciRwn Eid `l 'ebe 'frd̈¥Ÿ¨©§¦¦§©¦¨
mivExiY igxfn xESwA oiIre .dcVA©¨¤§©¥§¦¦§¨¦¥¦

:mixg``i dxez £¥¦



x`e`צד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy

(ãé)ék|éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfä íòta ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ
éãáòáe Eaì-ìàïéà ék òãz øeáòa Enòáe E ¤¦§½©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬

:õøàä-ìëa éðîk̈−Ÿ¦§¨¨¨«¤
i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת ∑‡˙ מּכאן הּמּכֹות åּבכֹורֹות למדנּו ּכל ּכנגד .ׁשקּולה ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

(åè)Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzò ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−
:õøàä-ïî ãçkzå øáca©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤

i"yx£'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑ רציתי אּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ִִִִָ
ׁשלחּתיה  ּבּדבר, ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיתה

עּמ ואת אֹות ÔÓ.הּבהמֹות æעם והּכיתי „ÁkzÂ ְְְְְִִִֵֵֶַַ«ƒ»≈ƒ
ı¯‡‰∑ ז ּבעבּור וגֹו'אבל העמדּתי .את »»∆ְְֱֲֲִֶַַָֹ

(æè)ézãîòä úàæ øeáòa íìeàåEúàøä øeáòa E §À̈©«£¬ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´
:õøàä-ìëa éîL øtñ ïòîìe éçk-úà¤Ÿ¦®§©²©©¥¬§¦−§¨¨¨«¤

ß zah g"k ycew zay ß

(æé):íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBò«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«

i"yx£ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ∑ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿≈¿«ƒְְְֵֵַַ
ּכביׁשא, ארח ּדמתרּגמינן מסּלה, מּגזרת והּוא ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹּבעּמי,
מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ּוכבר קלקי"ר. ְְְְְִִִֵֵַַַַָּובלע"ז
לדּבר  ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּבאמצע  ׁשּמּוׁש ׁשל הּתי"ו נֹותן מתּפעל, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבלׁשֹון
ּוכגֹון: זֹו ּכגֹון עּקר, ׁשל יב)אֹותּיֹות "וּיסּתּבל (קהלת ְְְִִִֵֶַַָ

סבל, מּגזרת טז)החגב" עלינּו"(במדבר תׂשּתרר "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
וכן: ונגיד, ׂשר ח)מּגזרת ז הוית"(דניאל ."מׂשּתּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ

(çé)øLà ãàî ãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧
-ãòå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©

:äzò̈«¨

È˙ÁÓיד  Ïk ˙È ÁÏL ‡‡ ‡„‰ ‡ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»»»»«
˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a CnÚ·e CÈc·Ú·e CaÏÏ¿ƒ»¿«¿»¿«»¿ƒ¿ƒ«¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL È˙ÂÎcƒ¿»ƒ«ƒ¿»«¿»

È˙טו  ÔBt ÁÏL‡c ÈÓ„˜ ·È¯˜ ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«¿≈√»«¿∆¿«»
‡˙BÓa CnÚ ˙ÈÂ C˙È ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ««¿À¿ƒ¿∆¿≈»»¿»«»¿»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«ƒ«¿»

C˙eÈÊÁ‡Ïטז  ÏÈ„a CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ì¯·e¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ¿«¬»»
ÈÓL ˙¯e·b ÔÚzLÓ ÔB‰Èc ÏÈ„·e ÈÏÈÁ ˙È»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa¿»«¿»

Ïc‡יז  ÏÈ„a ÈnÚa da ˙LÈ·k z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ¿ƒ¿»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

ÁÓ¯יח  ÔÈ„‰ ‡cÚa ‡¯ËÓ ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰»¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈¿«
d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯a«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈
:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„ ‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«¿»

minkg izty

(ci)åm`C ,zFxFkA zMn FWExiR oi ¥̀¥©©§§¦
WxiR okl .o`M EprinWdl `A dn oM¥©¨§©§¦¥¨¨¥¥¥
,'zFxEMA zMn' W"piilxF`n mY EpAx©¥¨¥§§©§©©©
iOp ikde ,mixEMiA oFWNn WExiR¥¦§¦¦§¨¦©¦
dxMAW d`EaYd wx dwl `l cxAA©¨¨Ÿ¨¨©©§¨¤¦§¨
iM' aizkcM DMxv lM dlWaE¨§¨¨¨§¨§¦§¦¦
,'lFraB dYWRde aia` dxFrVd©§¨¨¦§©¦§¨¦§
,xn`Y m`e .ExMAW i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦¤¦§§¦Ÿ©
wEqRA i"Wx WxiR zFnW zWxtA§¨¨©§¥¥©¦©¨
,'LxFkA LpA z` bxFd ikp` dPd'¦¥¨Ÿ¦¥¤¦§§¤
xnFl Wie ,oNEMn dWw zFxFkA zMOW¤©©§¨¨¦¨§¥©

zFxFkA zMn dWw drxR ipirA i`CeC§©©§¥¥©§Ÿ¨¨©©§
cxA zMn mrd ipirA la` ,oNEMn¦¨£¨§¥¥¨¨©©¨¨
dn mdl did `NW ,xzFi mdl dWẅ¨¨¤¥¤Ÿ¨¨¨¤©
dlEwW `idW xnFl Wi cFre .lFk`N¤¡§¥©¤¦§¨
zFMOd iM ,ExarW zFMOd lM cbpM§¤¤¨©©¤¨§¦©©
.dMOd DzF`n miWw Eid zFpFxg`d̈©£¨¨¦¥¨©©¨
WExiR lr il dWwe ,l"Wxdn azM̈©©©§©§¨¤¦©¥
Dil dOl ,W"piilxF`n mY EpAx©¥¨¥§§©§¨¨¥
d`xp oM lr ,'eke 'z`Gd mrRA' xninl§¥©©©©©Ÿ©¥¦§¤
l` ,eipt` lr `xTd aXiizn ikdC il¦§¨¦¦§©¥©§¨©¢¨¨©
xaCd Lilr iYglXW xg`n xn`YŸ©¥©©¤¨©§¦¨¤©¤¤

oigXd KM xg`e dxEng dMn `idW¤¦©¨£¨§©©¨©§¦
,Lzindl iYlkiA oi` dNw dMn didW¤¨¨©¨©¨¥¦¨§¦©£¦§
iM ,xaCA LiYnd `l dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨Ÿ¥©¦©¤¤¦
`ai cFr xnFl dvFx ,'z`Gd mrRA'©©©©Ÿ¤©¨Ÿ
,'izFtBn lM glW`'W zrde mrRd©©©§¨¥¤¤§©¨©¥©
oi`'W rcze ,zFxFkA zMn EpiidC§©§©©§§¥©¤¥
dY` xn`ze ,'ux`d lkA ipFnM̈¦§¨¨¨¤§Ÿ©©¨
LpwnA ici didWM izivx EN` ,LnvrA§©§§¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¦§§

:'ekeeh dxez

(eh)æmB ,'ebe 'LzF` K`e' WExitE¥¨©§©
:LOre LzF`fh dxez §§©§



צה `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£¯ÁÓ ˙Úk∑.למחר הּזאת ׂשריטה ּכעת לֹו ׂשרט »≈»»ְְִֵַַָָָָָֹ

לכאן  חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ה çּבּכתל: ירד .ּברד , ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
‰„Òe‰∑,יּו"ד יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה וכל ׁשּנתיּסדה, ƒ»¿»ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּתבא  מתּפעלת, ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹּכגֹון:
וּיּודע, הּולדּה, הּוסדּה, ּכמֹו: הּיֹו"ד ּבמקֹום ְְְְִִִִַַַַָָָָָָהּוי"ו

ליֹוסף", כט)"וּיּולד עבד"(משלי יּוסר לא ."ּבדברים ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

(èé)ð÷î-úà æòä çìL äzòåEì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨̧§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À

:eúîå ãøaä íäìò ãøéå äúéaä óñàé àìå§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«
i"yx£ÊÚ‰ ÁÏL∑:וכן ּכנֹוׁש, ׁשלח י)ּכתרּגּומֹו: העיזּו",(ישעיה הּגבים ו)"יֹוׁשבי ּבנימין"(ירמיה ּבני ."העזּו ¿«»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

‰˙Èa‰ ÛÒ‡È ‡ÏÂ∑ הּוא הכנסה לׁשֹון -. ¿…≈»≈««¿»ְְַָָ

(ë)-úà ñéðä äòøt éãáòî ýåýé øác-úà àøiä©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤
÷î-úàå åéãáò:íézaä-ìà eäð £¨¨¬§¤¦§¥−¤©¨¦«

i"yx£ÒÈ‰∑"וּינס" לׁשֹון .הבריח, ≈ƒְְִִַַָָ

(àë)áæòiå ýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ
ô :äãOa eäð÷î-úàå åéãáò-úà¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

(áë)-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
íãàä-ìò íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
:íéøöî õøàa äãOä áNò-ìk ìòå äîäaä-ìòå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌÈÓM‰ ÏÚ∑ למעלה למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הגּביהֹו אּגדה: ּומדרׁש הּׁשמים, הּׁשמים èלצד .מן ««»«ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)ïúð ýåýéå íéîMä-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³
ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈

:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

(ãë)ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´
æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈

:éBâì äúéä̈«§¨¬§«
i"yx£„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó∑ּבתֹו קֹונם,נס:éנס רצֹון ולעׂשֹות הּוא, מים והּברד, מעֹורבין. והּברד האׁש ƒ¿«««¿«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ּביניהם ׁשלֹום רבה)עׂשּו .(שמות ֵֵֶָָ

CÏיט  Èc Ïk ˙ÈÂ C¯ÈÚa ˙È LBk ÁÏL ÔÚÎe¿«¿«¿»¿ƒ»¿»»ƒ»
ÁÎzL‡c ‡¯ÈÚ·e ‡L‡ Ïk ‡Ï˜Áa¿«¿»»¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«
ÔB‰ÈÏÚ ˙BÁÈÂ ‡˙È·Ï Lk˙È ‡ÏÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»ƒ¿¿≈¿≈»¿≈¬≈

:Ôe˙eÓÈÂ ‡c¯a«¿»ƒ

„ÈÈכ  ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„cLk ‰Ú¯t È„·ÚÓ ƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»≈«¿≈«¿…¿«
:‡iz·Ï È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú ˙È»«¿ƒ¿»≈ƒ¿»«»

È˙כא  ˜·L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL ‡Ï È„Â¿ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»
:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

ˆÈ˙כב  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»«≈
ÏÚ È‡¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· È‰ÈÂ ‡iÓL¿«»ƒ≈«¿»¿»«¿»¿ƒ¿»≈«
‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ Ïk ÏÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡¬»»¿«¿ƒ»¿«»∆¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈÈÂכג  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈«≈¿«»«»
ÏÚ ‡˙M‡ ‡Îl‰Óe ‡c¯·e ÔÈÏ˜ ·‰È¿«»ƒ«¿»¿«¿»∆»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡c¯a ÈÈ ¯ËÓ‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿«¿«¿»«¿»««¿»¿ƒ¿»ƒ

B‚aכד  ˙·‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â ‡c¯· ‰Â‰Â«¬»«¿»¿∆»»ƒ¿«¿»«¿
ÏÎa d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯·«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈¿»

:ÌÚÏ ˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«¿»

minkg izty

(gi)ço`M xn` dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨©¨
'didi xgn' xn` xaCaE 'xgn zrM'¨¥¨¨©¤¤¨©¨¨¦§¤

mrHde .mzqzFndAdW ,xaCd lv` §¨§©©©¥¤©¤¤¤©§¥
zg`e dPd zg` zFvFtp dcVA Eid̈©¨¤§©©¥¨§©©
zrA `weCW drxtl xn`i inE ,dPd¥¨¦Ÿ©§©§Ÿ¤©§¨¨¥

did `l oM m` ,xaCd ligzd `idd©¦¦§¦©¤¤¦¥Ÿ¨¨
xgn' mzq xn` ,dhixVA zlrFY¤¤©§¦¨¨©§¨¨¨

:'didihi dxez ¦§¤
(ak)èFl did `l dNgYA ,xnFl dvẍ¨©©§¦¨Ÿ¨¨

eiWkre ,ux`AX dn lr `N` dlWnn¤§¨¨¤¨©©¤¨¨¤§©§¨

dlWnn Fl didIW dlrnl FzF` ozp̈©§©§¨¤¦§¤¤§¨¨
dMn `iade ,minXAX dn lr©©¤©¨©¦§¥¦©¨

:minXnbk dxez ¦¨©¦
(ck)élW adNd KxCW ,xnFl FpFvx§©¤¤¤©©©¤

zcxFi dzid `kde ,dlrnl Klil W ¥̀¥¥§©§¨§¨¨¨§¨¤¤



x`e`צו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - fk zxaeg zeniyx ,"a"yz `x`e" zniyx itÎlr)

uEg iAbl "xw"e Fnvrl "mg"©§©§§©§©¥

הּברד  ּבתֹו מתלּקחת ואׁש ברד ְְְְִִֵַַַַַָָָָויהי
מעורבין והּברד האׁש נס, ּבתֹו ובפרש"י)נס כד. (ט, ְְְִֵֵֵַָָָָֹ

ּבאפן  הּמצרּיים את הּקּב"ה הלקה טעם לאיזה לעּין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיׁש
רגיל  ׁשאינֹו ּדבר ּבזה, זה מערבין יהיּו והּברד ׁשהאׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּכזה,

ְָּכלל?
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּגאוה, ענין היתה והּמצרּיים ּדפרעה ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹהּקלּפה
ואני  יאֹורי לי אמר "אׁשר ּפרעה על ּפרׁשתנּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבהפטרת

ג)עׂשיתני" כט, .(יחזקאל ֲִִִ
ּדרך  ּולזּולתֹווהּנה עצמֹו, על רק ׁשחֹוׁשב הּוא הּבעל־ּגאוה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

רגׁש. ּובלי ּבקרירּות מתנהג הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַהרי
ׁשּטבע  מּׁשּום הּוא זֹו להנהגה ׁשהּטעם לחׁשב, היּו ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹיכֹולים
האמת  א ּדבר, ּכל לגּבי ּבקרירּות להיֹות הּוא ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּבעל־ּגאוה
ּדמּכיון  חמימּות. היא סּבתּה זּו ׁשּקרירּות ,להפ ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָהיא
הרי  לכן לגמרי, ּבזה וׁשקּוע מאד עצמֹו את ואֹוהב ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמרּגיׁש

ּבקרירּות. חברֹו עם מתנהג ְְֲִִִִֵֵַהּוא
ׁשהּקּב"ה  מּדה, ּכנגד מּדה ׁשהיתה ּברד, מּכת ענין ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוזהּו
ואׁש ּברד עם ּכּנ"ל, ּגאוה ּבעלי ׁשהיּו הּמצרּיים את ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהלקה

ּביחד. וחמימּות קרירּות ּבזה, זה ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹמערבין

(äë)iåøLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´
äãOä áNò-ìk úàå äîäa-ãòå íãàî äãOa©¨¤½¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ

:øaL äãOä õò-ìk-úàå ãøaä äkä¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«

(åë)äéä àì ìàøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø©µ§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈
:ãøä¨«

(æë)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤
énòå éðàå ÷écvä ýåýé íòtä éúàèç íäìà£¥¤−¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íéòLøä̈«§¨¦«

(çë)íéäìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézòä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−
:ãîòì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

i"yx£·¯Â∑ ּכבר ּׁשהֹוריד ּבמה לֹו .ּדי ¿«ְְִֶַַָ

(èë)Nøôà øéòä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ
àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ

:õøàä ýåýéì ék òãz ïòîì ãBò-äéäé¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤
i"yx£¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk∑ מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ּבתֹו אבל העיר, רבה)ּגּלּוליםëמן .(שמות ¿≈ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

Ïkכה  ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· ‡ÁÓe¿»«¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»»
Ïk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó ‡Ï˜Á· Ècƒ¿«¿»≈¬»»¿«¿ƒ»¿»»

‡c¯· ‡ÁÓ ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚÔÏÈ‡ Ïk ˙ÈÂ ∆¿»¿«¿»¿»«¿»¿»»ƒ«
:¯·z ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿«

Ï‡¯NÈכו  Èa Ôn˙ Èc ÔL‚„ ‡Ú¯‡a „BÁÏ¿¿«¿»¿∆ƒ«»¿≈ƒ¿»≈
:‡c¯a ‡Â‰ ‡Ï»¬»«¿»

Ó‡Â¯כז  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»¿…∆¿«¬…«¬«
ÈnÚÂ ‡‡Â ‰‡kÊ ÈÈ ‡„‰ ‡ÓÊ ˙È·Á ÔB‰Ï¿»ƒƒ¿»»»¿»«»»«¬»¿«ƒ

:ÔÈ·iÁ«»ƒ

ÔB‰Èכח  ‡Ïc ÁÂ¯ È‰BÓ„˜ ÈbÒÂ ÈÈ Ì„˜ Bl«̂√»¿»¿«ƒ√»ƒ¿«¿»¿
‡c¯·e ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈl‡k ËÂÏc ÔÈÏ˜ ‡ÏÚ¬»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈ƒ√»¿»«¿»
:‡·kÚ˙‡Ï ÔeÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¿¿»¿¿ƒ¿«»»

‡NB¯Ùכט  ‡z¯˜ ÔÓ È˜tÓa ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»∆¿
‡Ï ‡c¯·e ÔeÚpÓ˙È ‡iÏ˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È„È¿«ƒ¿√»¿»»«»ƒ¿«¿«¿»»

:‡Ú¯‡ ÈÈc È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a „BÚ È‰È¿≈¿ƒ¿ƒ«¬≈«¿»«¿»

minkg izty

`NW ipXd qpe ,cg` qp Edf ,dHnl§©¨¤¥¤¨§¥©¥¦¤Ÿ
.df z` df EAM(awri zlgp),`xidp `le ¦¤¤¤©£©©£Ÿ§Ÿ§¦¨

W`d dcxIW Epivn minrR dOkC `cg£¨§©¨§¨¦¨¦¤¨§¨¨¥
ode daFhl od ux`l minXd on dHnl§©¨¦©¨©¦¨¨¤¥§¨§¥
`dC ,cFre .qpl aWgp `le ,drxl§¨¨§Ÿ¤§¨§¥§§¨
W` KldYe' wEqR aYkp `l oiicr£©¦Ÿ¦§©¨©¦£©¥

diEpW zwFlgnaC d`xp ile .'dvx`̈§¨§¦¦§¤¦§©§¤§¨
Eid dingp iAxlE ,'eke dAx zFnWA¦§©¨§©¦§¤§¨¨
df miaxFrnE mikEzR cxAde W`d̈¥§©¨¨§¦§¨¦¤
cxAd sEbA zgTlzn W`de dfÄ¤§¨¥¦§©©©§©¨¨
qPd DiciclE ,miwlFC Eid mdipWE§¥¤¨§¦§¦¥©¥
dfle ,wlFC did cxAdW did ipXd©¥¦¨¨¤©¨¨¨¨¥§¨¤

cxAde W`d' azM ixdW axd oeEMzp¦§©¥¨©¤£¥¨©¨¥§©¨¨
`d Wxtl Kixv df itlE ,'oiaxFrn Eid̈§¨¦§¦¤¨¦§¨¥¨
xnFl dvFx ,'mFlW EUr' miIqnC¦§©¥¨¨¤©

:EwlC mdipXWdk dxez ¤§¥¤¨§
(hk)ë(awri zlgp)onfA mBW iR lr s` ©£©©£Ÿ©©¦¤©¦§©

mB dzid axr zMnE mirCxtvd zMn©©©§©§§¦©©¨Ÿ¨§¨©



צז `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy

(ì)éãáòå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézòãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦ µ¤´¤¦«§½¦§¥−
:íéäìû ýåýé§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«

i"yx£Ôe‡¯Èz Ì¯Ë∑"טרם" ּכל וכן ּתיראּון, לא עדין ∆∆ƒ¿ְְֲִִֵֶֶַָֹ
ּכמֹו: קדם. לׁשֹון ואינֹו הּוא. לא, עדין – ְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹׁשּבּמקרא

יט) ׁשכיבּו,(בראשית לא עד – יׁשּכבּו" ב)"טרם "טרם (שם ְְִִֶֶֶֶַָָ

ּכי  ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד – ְְִִִֵֶַַַַָָָָיצמח"
ּתעמדּו הרוחה ּומּׁשּתהיה יראים, אינכם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעדין

.ּבקלקּולכם  ְְְִֶ

(àì)áéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìòáb äzLtäå§©¦§−̈¦§«Ÿ

i"yx£‰˙k ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â∑:לׁשֹון נׁשּברה, ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְִָ
לפרׁשֹו יּתכן ולא נּכּו". "לא וכן נכאים, נכה", ְְְְְְְִִֵֵַָָָֹֹֹֹֻ"ּפרעה
"נּכתה" לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין הּכאה, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻלׁשֹון
ּבּתיבה, ׁשרׁש הּנּו"ן אּלא הּכּו, ּכמֹו "נּכּו" הּכתה, ְְְֵֶֶַַָָָֹֻֻֻּכמֹו

מּגזרת הּוא לג)והרי עצמֹותיו"(איוב ì.Èk"וׁשּפּו ְְְֲִִֵַַַָֻƒ

·È·‡ ‰¯ÚO‰∑ונׁשּתּברּו ּבקׁשיה ועֹומדת ּבּכרה ּכבר «¿…»»ƒְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָ
לעמד  והּקׁשה ּכבר ּגדלה הּפׁשּתה וכן ְְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹֻונפלּו,

‡·È·.ּבגבעֹוליה  ‰¯ÚO‰∑ ל ּבאּביה, ׁשֹון עמדה ְְִֶָ«¿…»»ƒְְְִֶָָָ
ו) השירים הּנחל (שיר .""ּבאּבי ְִֵַַַ

(áì)ähçäå:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨

i"yx£‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk∑ רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ƒ¬ƒ…≈»ְֲִַַַָָֻ
"ואת  ׁשּנאמר: ואףֿעלּֿפי קׁשה. ּבפני לעמד ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹויכֹולֹות
ׁשל  ּפׁשּוטֹו לפרׁש יׁש הּברד", הּכה הּׂשדה עׂשב ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
ללקֹות  הראּויים ּבקלחם העֹומדים ּבעׂשבים ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָמקרא

ׁשּנחלקּו מרּבֹותינּו יׁש ּתנחּומא, רּבי ּומדרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבברד.
נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי – אפילת" "ּכי ודרׁשּו: זאת ְְְְֲֲִִִֵַַָָֹֹעל

לקּו: ׁשּלא ֶֶָָֹלהם

(âì)åétk Nøôiå øéòä-úà äòøt íòî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈
Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬

:äöøà̈«§¨
i"yx£Cz ‡Ï∑,ּבאויר ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, לא …ƒ«ְֲִִִֶַַָָָֹ

לֹו: ודֹומה לארץ, הּגיעּו ט)לא עלינּו(דניאל וּתּת" ְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבן  ּומנחם עלינּו. וּתּגיע ּדעזרא, והּׁשבּועה" ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאלה

ּבחלק חּברֹו כב)סרּוק ּכסף"(יחזקאל ּכהּתּו"î לׁשֹון ְְְְִִֵֶֶֶָ

ּכתרּגּומֹו: ּדבריו, את אני ורֹואה מּתכת, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָיציקת
לז)"וּיּצק" "לצקת"(שמות ,לח)ואּתי אף (שמות לאּתכא, ְְִִֶֶַַַַָָָֹ

ארצה  הּצק לא – לארץ" נּת "לא .זה: ְִֶֶַַָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz `x`e t"y zgiyn ,jli`e 52 'r e"g y"ewl)

ּפנימּיּות  ׁשל לענין ּגם קׁשּורים אּלּו, רׁש"י ּפירּוׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשני
לעני  ּתֹורת הּתֹורה, על־ּפי מּואר ׁשהּוא ּכפי - הּתׁשּובה ן ְְְְִִִֶַַַַַָָָ

ֲִַהחסידּות.

עקב  ּפרעה אל הּגיעה האחרֹות, הּמּכֹות ּככל "ּברד", ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּכת
ּבני  את ׁשחרר ולא ּבקּדֹוׁש־ּברּו־הּוא מרד אׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹחטאֹו,
ועּמי  ואני "חטאתי... אמר הּוא ּכאׁשר א מּמצרים. ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָיׂשראל

Ï‡ל  ÔÚk „Ú È¯‡ ‡Ú„È CÈc·ÚÂ z‡Â¿«¿¿«¿»¿«¿»¬≈«¿«»
:ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔezÚk˙‡ƒ¿¿«¿ƒ√»¿»¡…ƒ

‡ÔÈ·Èaלא  ‡È¯ÚÒ È¯‡ B˜Ï È¯ÚÒÂ ‡zÎÂ¿ƒ»»¿«¬≈¿¬≈«¿«¿»«ƒƒ
:ÔÈÏBÚ·b ‡zÎÂ¿ƒ»»«¿ƒ

‡ÏÈÙ˙‡לב  È¯‡ B˜Ï ‡Ï ‡izÎÂ ‰‡hÁÂ¿ƒ»»¿À¿«»»¿¬≈¬ƒ»»
:Ôep‡ƒ

N¯Ùeלג  ‡z¯˜ ˙È ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ¿»«¿…»«¿»¿«
‡c¯·e ‡iÏ˜ eÚÈÓ˙‡Â ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È‰B„È¿ƒƒ¿√»¿»¿ƒ¿¿ƒ»«»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ËÓ ‡Ï ˙ÈÁ ‰Â‰„ ‡¯ËÓeƒ¿»«¬»»ƒ»¿»««¿»

minkg izty

`l `nzQn oM m`e ,milENB d`ln oM¥§¥¨¦¦§¦¥¦§¨¨Ÿ
Dil dede ,xird KFzA lNRzn did̈¨¦§©¥§¨¦©£¨¥
Wi ,'xird z` iz`vM' mW xninl§¥©¨§¥¦¤¨¦¥
,xgnl lr lNRzn did mWC xnFl©§¨¨¨¦§©¥©§¨¨
did `le ,lNRzdl zEdW Fl dide§¨¨¨§¦§©¥§Ÿ¨¨
z` iz`vM' drxtl zFNbl Kixv̈¦§©§©§Ÿ§¥¦¤
axe' drxR xn`W o`M la` ,'xird̈¦£¨¨¤¨©©§Ÿ§©

`l cxAdW WTan dide 'zFlFw zFidn¦§§¨¨§©¥¤©¨¨Ÿ
`NW dvFx dide dvx` KYi¦©©§¨§¨¨¤¤Ÿ
zFNbl KxvEd okl ,zFdndnzdl§¦§©§§¨¥§©§©
KFzA `le ,'xird z` iz`vM'§¥¦¤¨¦§Ÿ§

:xirdl dxez ¨¦
(`l)ìo"EPdC oeiM ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥¨§©

'd xnFl o`M dNErR oi` oM m` ,WxWŸ¤¦¥¥§¨¨©

.'dzMpd' aYkinl Dil dede ,lrtdd©¤§¥©£¨¥§¦§©ª§¨¨
FpFvx ;'ERW' zxfBn ,WxiR df lre§©¤¥¥¦¦§©ª§
EN`M ded ,w"xEWA aYkPW oeiM ,xnFl©¥¨¤¦§©§¤¨¥§¦

.`"d aYkpal dxez ¦§©¥
(bl)îEpiid ,wlg FzF`A xnFl FpFvx§©§¥¤©§

cFqiA(WxFXA)sqM KEYdM lWci zaizMn) ©§©¤¤§¦¤¤¦§¦©©

(l"f o"xxdn:cl dxez ©



x`e`צח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy
אתכם  "ואׁשלחה וגם העבר, על וחרטה וידּוי - ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרׁשעים"
זֹו חזרתֹו ּבּטלה לעתיד, קּבלה - לעמֹוד" תֹוסיפּו ְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹולא
לא  ּומטר והּברד, הּקֹולֹות "וּיחּדלּו - הענׁש את  ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּבתׁשּובה

ארצה". ְִַָָנּת
ּכה  היתה ּתׁשּובתֹו האם הּׁשאלה: מתעֹוררת ּכאן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹא
הּברד, את הענׁש, את לבּטל ּבכֹוחּה ׁשהיה ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעצּומה,
עצמֹו, החטא ׁשל ּתֹוצאה הּוא עֹונׁש ׁשּכל ּכיון ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָלחלּוטין?
החזרה  אם לכן, מיּסר, עצמֹו ׁשהרע ,"רעת ּתיּסר" ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכּנאמר
את  ּבּטלה היא הרי לחלּוטין, החטא את מחקה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבתׁשּובה
יׁש זֹו, ּדעה ּולפי - החטא ׁשל ּתֹוצאה ׁשהּוא הּברד, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעֹונׁש
ׁשּמציאּותֹו הּוצק", "לא - רׁש"י ׁשל הּׁשני ּכפירּוׁשֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹלהסּביר

התּבּטלה. הּמטר ְְִֶַַָָָׁשל
ּפרעה  ׁשל ּתׁשּובתֹו ּבכח היה ׁשּלא לֹומר, ׁשאפׁשר ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאֹו
את  לא ּגם - ּומּמילא לחלּוטין, החטא את ּולׁשרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלמחֹוק
ּבכל  הּוא ׁשּבמעׂשה ּכיון אּלא, מּמּנּו. הּנֹובעים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּיּסּורים
הּברד  ענׁש את להסיר ּכדי ּבכ היה ּדי ּבתׁשּובה, חזר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹזאת
יׁש זֹו, ּדעה לפי מּמׁש. ּבפעל החטא ּתֹוצאת את - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבמעׂשה
"לא  - רׁש"י ׁשל הראׁשֹון הּפירּוׁש לפי ה ּדברים את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלהסּביר
יּגיע  לא ׁשהענׁש ּכ לידי הביאה ׁשהּתׁשּובה - ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּגיע"

ּבמציאּותֹו. נׁשאר הּוא א ְְֲִִִֵֶַַאליהם,
לבּטל  ּפרעה ּתׁשּובת ׁשל ּבכחּה אם הּספק, ּתלּוי ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבּמה

לאו? אם הענׁש), (ואת החטא את ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹלחלּוטין
לחלּוטין. החטא את מֹוחקת ׁשּתׁשּובתם ּברּור יהּודים, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלגּבי
והּוא  ּוקדּוׁשה. טֹוב היא יהּודי ׁשל מהּותֹו החטא, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַַַָאף
הרע" יצרֹו ׁש"ּתקפֹו מּפני רק חס־וׁשלֹום עברה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָעֹובר
ּבעׂשֹותֹו מּיד ולכן, ּבאמת. העצמי מרצֹונֹו להפ ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפעֹול
ׁשב  הּוא הרע, לּיצר יֹותר לׁשמֹוע ׁשּלא ּובהחלטתֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּתׁשּובה,

האמּתית  "ּתׁשּובה".למציאּותֹו הּמּלה ּכמׁשמעּות , ְְְְֲִִִִִַַָָָָ
- מּתחלתֹו" עֹונֹו "נעקר מאהבה ּבתׁשּובה ּדוקא ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאמנם,

יּתכן  ׁשּלא למרֹות העבר, על ּגם מׁשּפיעה זֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ(ּותׁשּובה
לפני  היא ה"סּבה" ׁשהרי לׁשינּוי, הּגֹורם לפני יׁשּתּנה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּדבר

ּכי: ִַָָהּתֹוצאה,
ּכאחד, ויהיה הוה היה הוי', לׁשם קׁשּורים יהּודים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹא)
- ועתיד הוה עבר ואז זה, קׁשר מחּדׁש הּתׁשּובה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּומעׂשה

ְֶָּכאחד.
הּנגלה: ְְִֶֶֶַּובדר

אמּור  העבר, על להׁשּפיע יכֹולה אינּה ׁשּפעּולה זה, ּכלל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָב)
מּצב  מגּלה רק היא ּכאׁשר א חדׁש. ּדבר יצירת לגּבי ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָּדוקא
העבר, על להׁשּפיע יכֹולה מאּוחרת ׁשּפעּולה מּובן, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָקֹודם,
הּוא  ׁשּיהּודי וכיון העבר. ׁשל הּמּצב את מבהירה רק היא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכי
ּבהעלם, הּטֹוב היה החטא ּבזמן ורק וקדֹוׁש, טֹוב ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּתמיד
ּכי  למפרע, החטא את לבּטל מאהבה ּתׁשּובה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָיכֹולה
אצל  לפני־כן ׁשּיׁש והּקדּוׁשה הּטֹוב מתּגּלים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבאמצעּותּה

ְִַהּיהּודי.
ּתׁשּובה, לעׂשֹות סֹופֹו ׁשּבוּדאי יהּודי, ּכל לגּבי ידּוע ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָג)

ההלכה  קֹובעת ולכן נּדח", מּמּנּו יּדח לא "ּכי ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכּנאמר
ּומצֹות  ּבתֹורה ׁשּיהיה) מי (יהיה אדם יעסוק ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹׁש"לעֹולם
ולכן  ּבוּדאי". לׁשמּה, ּבא לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמּתֹו לׁשמּה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
לחּתֹו העֹומד "ּכל ׁשל הּדין עליו חל החטא, ּבׁשעת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָאף
ּכדי  ּבפעל זאת ליׂשם ׁשּצרי אּלא וכּדֹומה, ּדמי", ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכחתּו

ּבפעל). ׁשּלֹו הרע את ְְֵֶֶַַַָֹלבּטל
ואפילּו ,"ואיל "מּכאן רק מֹועילה מּיראה" "ּתׁשּובה ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָואילּו
ּכּנאמר  ׁשּבחטא, מהרע מּׁשהּו נׁשאר עדין ואיל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּכאן

ּכׁשגגֹות. הּזדֹונֹות נעׂשים - מּיראה ׁשּבתׁשּובה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּבגמרא,
חלק  ּולגּבי ,"ואיל ׁש"מּכאן הּזמן לגּבי לפחֹות זאת, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבכל
הרי  ּתׁשּובה, על־ידי ׁשּמתּבּטל - "זדֹונֹות" - הרע ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָזה
ׁשּיהּודי  ּכיון מּמציאּותֹו. ּבטל זה ׁשרע מּוחלט, ּביטּול ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָזהּו
הּוא  "יצרֹו רק ּובעברה מהּותֹו, ּבעצם לרע קׁשּור ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאינֹו
ׁש"ּתׁשׁש ׁשעל־ידי ,לכ הּתׁשּובה ּגֹורמת לכן ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתקפֹו",

מּמציאּותֹו. הרע מתּבּטל ולכן מהּותֹו, מתּגּלת ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָיצרֹו"
היא  החטא את לבּטל יכֹולה ׁשהּתׁשּובה לכ ׁשהּסּבה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכיון
ׁשּתקפֹו", הּוא ׁש"יצרֹו מּׁשּום רק עברה עבר ׁשאדם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּפני
מּובן, - ּבֹו ּׁש"נדּבק" מה רק להסיר הּתׁשּובה צריכה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָולכן
ּבכחּה להם, נֹוסף ּדבר אינֹו הרע ׁשאצלם נח, ּבני ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלגּבי
לבּטל  לא א ּבמעׂשה, הענׁש את למנֹוע רק הּתׁשּובה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשל

עצמֹו. הענׁש מציאּות ואת ׁשּבחטא, הרע את ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלחלּוטין
ּבּתקּופה  ואילּו מּתן־ּתֹורה. לאחר נח ּבני לגּבי זאת ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָֹֹא
"ּובנּו ׁשל הענין התחּדׁש לא עדין ּכאׁשר מּתן־ּתֹורה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלפני
היתה  יכֹולה - נח ּבני ׁשל הּתׁשּובה ׁשּגם לֹומר, יׁש ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבחרּת",

הרע. מציאּות את לחלּוטין ְְֲִִֵֶַַַָלבּטל
רׁש"י: ׁשל הּפירּוׁשים ׁשני ּבין ההבּדל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַוזהּו

היה  לא מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם יֹוצא, הראׁשֹון הּפירּוׁש ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלפי
הרע, מציאּות את לבּטל נח ּבני ׁשל ּתׁשּובתם ׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחּה
א לארץ, הּגיע לא הּמטר - הּגיע" "לא הּוא ההסּבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹולכן

ּבמציאּותֹו. נׁשאר ְְִִִַהּוא
היה  אכן מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם יֹוצא, הּׁשני הּפירּוׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּולפי
הרע, מציאּות את לבּטל נח ּבני ׁשל ּתׁשּובתם ׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחּה
הּמטר  ׁשל ׁשּמציאּותֹו הּוצק", "לא הּוא ההסּבר ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולכן

ְְִַָהתּבּטלה.
רׁש"י  ּפירּוׁש ּכיצד רֹואים אחרים, רּבים ּבמקֹומֹות ּכמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָוכאן,
"לא  הּמּלים על הּפירּוׁשים ׁשּׁשני מּופלאים": "ענינים ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמכיל
מׁשמעּות  לגּבי רק ּביניהם נבּדלים ראׁשֹון ׁשּבמּבט - "ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָנּת

ּבמה  ׁשֹונים הסּברים ׁשני הם - ׁשּבֹומּלּולית האפן לגּבי ּותם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּב"ּדּבּור־הּמתחיל" רׁש"י מצּטט ולכן ירד, לא ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹהּמטר

."נּת "לא הּמּלה את ּגם ְִִֵֶַַַָֹּובפרּוׁשֹו
מֹופיע  ׁשּבהן להלכֹות קׁשּורים אּלּו ּפירּוׁשים :מּכ ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָויֹותר
מֹורידין"), ולא ּבּקדׁש מעלין "ּגמירי, (ּכגֹון "ּגמירי" ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַֹֹהּבּטּוי
אפן  לגּבי מׁשמעּותי ענין מתּברר ּבאמצעּותם אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד

מּתן־ּתֹורה. לפני נח ּבני ׁשל ְְְִֵֵֶַַַַָָֹהּתׁשּובה
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:`xnbd zx`anàlà`l` 'zea`' mi`xew oi`y xacd mrh ¤¨
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elqetl e`eaie ,mpa `ed '`n`' dgtyl e` '`a`' carl `xewdy

.ldwa `ealn
:`ziixad dtiqeneåzegtye micarlìLziaeéä ìàéìîb ïaøipa §¤©¨©§¦¥¨
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mdicarl jk mi`xew l`ilnb oax ly ezia ipa eid recn

.mdizegtye
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íéiç ,äëøa ìL íéiç ,äáBè ìL íéiç ,íBìL ìL íéiç ,íéëeøà íéiç©¦£¦©¦¤¨©¦¤¨©¦¤§¨¨©¦

õelç ìL íéiç ,äñðøt ìL[wefige ze`ixa-]íäa LiL íéiç ,úBîöò ¤©§¨¨©¦¤¦£¨©¦¤¥¨¤
,ãBáëå øLBò ìL íéiç ,änéìëe äLea íäa ïéàL íéiç ,àèç úàøé¦§©¥§©¦¤¥¨¤¨§¦¨©¦¤¤§¨
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eplivzíéðt úefòîoke ,zexfnn ly frl epilr e`ivei `ly - ¥©¨¦
eplivzòø òâtîe ,òø íãàî,mirx mirbt ipin lkn -,òø øöiî ¥¨¨©¦¤©©¦¥¤©

úéçLnä ïèOîe ,òø ïëMî ,òø øáçî,mc`d z`ìòaîe ,äL÷ ïécîe ¥¨¥©¦¨¥©¦¨¨©©§¦¦¦¨¤¦©©
ïécmc` `edyàeäL ïéa ,äL÷[oic lrad-]úéøa ïae ,[ledn-]ïéa ¦¨¤¥¤¤§¦¥

.úéøa ïa BðéàL¤¥¤§¦
éaøc déìò éöBö÷ éîéé÷c áb ìò óàåmicner mixhey eidy s` - §©©©§©§¥¨¥£¥§©¦

rxdl micnerd el` lka mwpdle zekdl qepipehp` jlnd zevna
.ef dlitz lltzn did mewn lkn ,iaxl

éðôlî ïBöø éäé ,éëä øîà déúBìö øúa àøôñ áøeðéäìà 'ä E ©©§¨¨©§¥¨©¨¦§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥
íBìL íéNzL¤¨¦¨
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:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
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áèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîL ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«
éézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E §¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«
áéà Ceøaéwç éðãnì äåäé äz:EâééúôNa ¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬

éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò CøãaézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦
:ïBä-ìk ìòkåèéãewôaäèéaàå äçéNà E §©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨

éúçøà:EæèéúwçaçkLà àì òLòzLà E «Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´
:Eøácâæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«

çé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìbèééëðà øb ©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´
éúåöî épnî øzñz-ìà õøàá:EëéLôð äñøb ¨®̈¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´

éètLî-ìà äáàúì:úò-ìëá Eàëíéãæ zøòb §©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«−¨©§¨¥¦´
éúåönî íéâMä íéøeøà:Eáëätøç éìòî ìb £¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´−¥«¨©¤§¨´

éúãò ék æeáå:ézøöð Eâëéa íéøN eáLé íb ¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦¦´
éwça çéNé Ecáò eøaãð:Eãëéúãò-íbE ¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤

:éúöò éLðà éòLòLãäëéLôð øôòì ä÷ác ©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®
:Eøáãk éðiçåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦

éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨
éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦

Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦
ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦

éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬
:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À

:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À
:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®

:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´
:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬

:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«
èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´

:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦
åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
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:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−

:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦
:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À

:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®
:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´

:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«
çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬

:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
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:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®

המשך מזמור קיט מעמוד ג



קי mildz

éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ
:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬

:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨®̈¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦
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éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
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:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬
:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«

åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥
éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³

:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦
ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
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המשך ביאור למס' ברכות ליום ראשון עמ' א



קג

יום ראשון - כ"ב טבת
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום רביעי - כ"ה טבת
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שני - כ"ג טבת
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום חמישי - כ"ו טבת
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שלישי - כ"ד טבת
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שישי - כ"ז טבת
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

שבת קודש - כ"ח טבת
פרק כ

מפרק קלה עד סוף פרק קלט

לשבוע פרשת וארא  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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a óBñ-ïéà úlãâa úeððBaúä éãé-ìò ,'äaéôk àeä-Ceø ©©§¥¦§§¦§ª©¥¨§¦

¯ .Bzìëé,zewl`a beprz ea zxveid d"awd ly ezelcb biydl §¨§
¯ Bzîàì úîàa Bæ äâøãîì òébé àlL BLôða òãBiL óà©¤¥©§©§¤Ÿ©¦©§©§¥¨¤¡¤©£¦

,zewl`a bprzdle "rx"d z` `epyl¯ úBðBéîãa íà-ék¦¦§¦§
ok` `edy el dnciyzn`azewl`n bprzne "rx"d z` `pey

.'d zceara xnyidle xdfidl c`n ixd yi "zepeinc"ne -
äòeáMä úà íi÷ì ,BlL úà äNòé àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©£¤¤¤§©¥¤©§¨

¯ .åéðéòa áBhä äNòé 'äå ,"÷écö éäz" íéòéaLnLzzl m` ¤©§¦¦§¦©¦©©£¤©§¥¨
.`l e` ,"wicv"d zbixcn z` dpzna el¯ ,ãBòåsqep xac §

,"wicv" ly eizeceara lbxziy iciÎlr eil` ribdl leki `edy
:zewl`a bprzdle "rx"a qe`nl¯ øác ìk ìò ìbøääL¤©¤§¥©¨¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé

øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù
äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà

íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ
'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå

òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî
äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù

äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì
åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå

ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá
ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö

úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç
íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö

íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë
äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå

ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå
åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá

äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ
íéé÷ì åìù úà÷éãö éäú íéòéáùîù äòåáùä úà

øáã ìë ìò ìâøääù ãåòå .åéðéòá áåèä äùòé 'äå
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א.8. ה, ברכות ג. ו, א.9.אבות קנב, שבת



קה zah b"k ipy mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ג שני יום
,40 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå åè ÷øô,`k 'nr cr.åúåìéâøî

פרק טו 

äéäé ¯ òøä úà ñàîì ìébøiLëe ,éðL òáè äNòðå ,ïBèìL¦§§©£¨¤©¥¦§¤©§¦§¨¥¤¨©¦§¤
¯ ,úîàa úö÷ ñàîðz` `epyl ligzi ok` onfd jynay ¦§¨§¨¤¡¤

."rx"d¯ ìébøiLëe,envr z`éãé-ìò 'äa Bùôð çnNì §¤©§¦§©¥©©§©©§¥
àúeøòúà àzúìc àúeøòúàa éøä ¯ 'ä úlãâa úeððBaúä¦§§¦§ª©£¥§¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨

¯ ,àìéòìciciÎlr ¦§¥¨
,dhnl mc`d zexxerzd
zexxerzd zxvep

,dlrnlnéàä élëå§ª¥©
¯ éìeàå,z`f lk ixg` §©

,íBønî çeø åéìò äøòé¥¨¤¨¨©¦¨
çeø úðéçáì äkæéå§¦§¤¦§¦©©
÷écö äæéà LøMî¦Ÿ¤¥¤©¦

¯ ,Ba øaòúzLote`a ¤¦§©¥
"xeair" ly10`aeny itk .

epyiy myky ,"dlaw"a
y oiprdjk ,xg` xaca e` seba zlblebn dnypy ,"leblb" l

"zxarzn" "wicv" ly eznypy ,"xeair" ly oiprd epyi
z` cearl lkei "ipepia"dy ick z`fe ,"ipepia" ly eznypa

- edfe ."wicv" ly ezbixcn itl z"iydäçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨
áéúëãk ,úézîà11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" :ybcen mb jka £¦¦§¦§¦¦§©¦¦©

wicv"k xzkend "wicv" ly eznyp cgi zeybtpy dryay
- "oezgz wicv"k xzkend ,"ipepia" ly eznyp mr "oeilr

egny" f` rvaznmiwicv,"'da - miax oeyl -Ba íi÷úúå§¦§©¥
¯ :"÷écö éäz" :íéòéaLnL äòeáMä úîàa,cala ef `l ¤¡¤©§¨¤©§¦¦§¦©¦

iciÎlr dreayd z` miiwiyzelczyd`l` ,"wicv" zeidl
zn`a ribdle ,ynn lret icil xacd z` ok` `iai `edy
."wicv" znyp ly "xeair"l zecez z`fe ,"wicv" zbixcnl
ze`xwpd zenyp opyiy ,df wxta `aedy dnl xywda

egeka yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr mixabznd "mixeab"
ly ziceqid ezxni` siqedl i`ck - rxd exvi z` "yeakl"
,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxdy ,aehÎmyÎlrad

:eizegiyn zg`a `iadz` yaekd xeab edfi`" :dpynd lr
ÎmyÎlrad xn` - "exvi
- exvi z` "xaeyd" :aeh
ezxiaya ik ,xn`p `l
meyn oi` rxdÎxvid ly
`id dxeabd .dxeab
,rxdÎxvid z` "yeakl"
ynzydl ,xnelk
ly eizelrnae eizegeka
ly mipipra ,rxdÎxvid
axe" :xn`p ixde .dyecw
- "xey gka ze`eaz
yie - wfege swez da yi "xey" z`xwpd zindad ytpd
yaekd xeab edfi`" edfe .dyecwa df wfege geka ynzydl
ly eizegek z` "yaek"y in `ed xeab - "exvi z`

.dyecwl mda ynzyne rxdÎxvid
miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia
mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr
- gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez seqal
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly ezxni` dfa xikfp
:ocrÎeznyp a"yxden iaxd ,eia` mya xqny ,yhiee`aeiln
iabl miinyb mixac ly d`eeyde qgi lk xqeg lr mrt exaca
jyna el eidiy mc` - :a"yxden iaxd xn` ,miipgex mipipr
oi` ,zelkide zepenx` mr igiex ipefne iig ipa ,dpy miray
.dxez xtqa zg` dwiypa el yiy zekfd iabl jxr lk xacl

.åè ÷øt"wicv" oiay lcadd z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
xyt` i` ,okle ,eytpa "rx" oi` ,rxdÎxvi xak oi` "wicv"l ."ipepia"l

okzi ,okle .eytpa "rx" oiicr yi "ipepia"a eli`e ."rx"l de`z el didzy

"ipepia"a ziwl`d ytpdy `l` .de`z ixacl dihp eala dlrzy

ytpd ly "rx"a zngel

"rx"l zpzep dpi`e ,zindad

,ynnzdl de`zle ,hytzdl

.dyrna e` xeaic ,daygna

¯ äæáelr epcnly dna ¨¤
wicv" oiay lcadd

,"ipepia"láeúkM äî ïáeé1÷écö ïéa íúéàøe ízáLå" : ¨©¤¨§©§¤§¦¤¥©¦
¯ ,"Bãáò àì øLàì íéäìà ãáò ïéa ,òLøì`xnbd2zl`ey §¨¨¥Ÿ¥¡Ÿ¦©£¤Ÿ£¨

"ryx" epiid ,"miwl` caer" epiid "wicv" epiid :df weqt lr

xac md "miwl` caer"e wicv ixd ,xnelk ,"ecar `l" epiid
zelitk idne ,cg` xac md "ecar `l xy`"e "ryx" oke ,cg`
oiae "ryx"l "wicv" oia ,milcad ipy o`k mpyi eli`k ,oeyld
caer" :zvxzn `xnbde ?"ecar `l xy`"l "miwl` caer"
"ecar `l xy`"e "miwl`
ixenb iwicv ediieexz
miwicv md mdipy) edpip
dpey dnec epi`e (mixenb
dpeyl minrt d`n ewxt
."cg`e minrt d`n ewxt
weqtde ,"wicv"l `l` ,"ryx"l dpeekd oi` "ecar `l" :xnelk
d`n ecenil lr xfeg `edy iptn "ecar `l xy`" el `xew
lr xfegd "wicv" `ed "miwl` caer" eli`e ,cala minrt
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå
é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò
øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî

úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë
íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá

:÷éãö éäú

äæáå åè ÷øôïéá íúéàøå íúáùå ù"î ïáåé
íéäìà ãáåò ïéá òùøì ÷éãö

ùøôääù åãáò àì øùàì÷éãöì íéäìà ãáåò ïéá
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."צדיקים בראת ממש"א ל"ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו יב.11."ולא צז, ג,1.תהלים מלאכי
ב.2.יח. ט, חגיגה



zahקו b"k ipy mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

minrt d`n ecenilcg`ewx `xnbd ,dxe`kl ,zvxzn jka .
epiid" `iyewd eli`e ."ecar `l epiid ,ryx epiid" `iyewd z`

ez `l "miwl` caer epiid ,wicvmdipy ixdy ,llk dvx
itl "wicv" `ed mby ("ecar `l") iyily sqep cere ,"miwicv"

itl ,mxa .`xnbd yexit
lcadd lr epcnly dn
oaei - "ipepia"l "wicv" oia
"wicv" oiay lcadd mb
,"miwl` caer"l

:oldlckeïéa LøôääL¤©¤§¥¥
"÷écö"ì "íéäìà ãáBò"¥¡Ÿ¦§©¦
àeä "ãáBò"L ,àeä¤¥

ì¯ ,äåä ïBLcaer `ed §Ÿ¤
eiykr,d"awd z`àeäL¤

àéäL ,äãBáòä òöîàa§¤§©¨£¨¤¦
øöiä íò äîçìnä©¦§¨¨¦©¥¤
åéìò øabúäì ,òøä̈¨§¦§©¥¨¨
,"äpè÷ øéò"äî BLøâìe§¨§¥¨¦§©¨

¯xir" `xwpd ,sebdn
dhilyd lry ,"dphw
Îxvid miwa`p ,dilr

,rxdÎxvide aehdàlL¤Ÿ
¯ ,óebä éøáàa Laìúé¦§©¥§¥§¥©
yalzi `l rxdÎxviy
`ly ,xnelk ,sebd ixa`a
`lye xaci `ly ,dyri
.rx edyn aeygi

"dcear"aehÎxvide ziwl`d ytpd ly wa`nd lr zqqean ef
,rxdÎxviaBa íçläì ìBãb ìîòå äãBáò úîàa àeäL¤¤¡¤£¨§¨¨¨§¦¨¥

¯ ;éðBðéaä eðéäå ,ãéîzmegll "ipepia"d lrcinz.rxdÎxvia ¨¦§©§©¥¦
,dfdÎmlerd ibeprzl de`z xxerl rxdÎxvid lelr ea ,oky
`ly ,de`zd lr hlzydle rxdÎxvia megll "ipepia"d lre
jk meyn .daygna `le xeaica `l ,dyrna `l ,ynenz

weqr `ed - "miwl` caer" - "ipepia"d `xwpdzrly jildza
.rxdÎxvia wa`nd ly enevira zrd lk cner `ed .'d zcear

¯ "'ä ãáò" àø÷ð ÷écvä ìáà,"caer" `le "car"íLa £¨©©¦¦§¨¤¤§¥
¯ ,øàzädlertd my `ed "caer" .envr mc`d z` oiivnd ©Ÿ©

,ezcear rvn`a zrk `vnp `ed - ezceara mc`d z` oiivnd
:`ed "car" eli`eíëç äNòð øákL ,Cìî Bà íëç íL Bîk§¥¨¨¤¤¤§¨©£¨¨¨

¯ äæ Ck ,Cìî Bà`xwpy "wicv"dcar","'døîâå ãáò øák ¤¤¨¤§¨¨©§¨©
å eäLøâéå ék ãò ,òøä íò äîçìnä úãBáò éøîâì,Bì Cìé §©§¥£©©¦§¨¨¦¨©©¦©§¨§¥©¥¤

¯ .Baø÷a ììç Baìåixg` ,wix - eala rxdÎxvid ly enewn §¦¨¨§¦§
" x`ezd mya `xwp `ed okle ,myn "rx"d z` dpitycar,"'d

"miwl` caer"y ,ixd ."rx"a dnglnd z` xak miiq `ed ik
dpeekd "miwl` caer" :"wicv" enk dbixcn dze` epi`
oia ...mzaye" weqta zelitkd zxaqen jk) "ipepia"d zbixcnl

oia lcadd xaqei ,oldl .("...miwl` caer oia ,ryxl wicv
zxne` "ecar `l" lr mby ,"ecar `l"l "miwl` caer"

:ryx `ed oi`y `xnbd
øLà"å ,"íéäìà ãáBò" :úBâøãî ézL ïk-íb Lé éðBðéaáe©¥¦¥©¥§¥©§¥¥¡Ÿ¦©£¤

¯ "Bãáò àì`ed oi` Ÿ£¨
.'d zceara rbie lnr

¯ ïë-ét-ìò-óàådf §©©¦¥
,"ecar `l xy`"Bðéà¥

¯ ,òLøxcrpy zexnl ¨¨
Îxvid mr wa`nd epnn

,rxdåéîiî øáò àì ék¦Ÿ¨©¦¨¨
¯ ,äl÷ äøáò íeLi`cee £¥¨©¨

einin xar `ly xacd
edf - .dxeng dxiar mey
;dyrzÎ`lÎzeevnl qgia
úBönä ìk íi÷ íâå§©¦¥¨©¦§
¯ ,ïîi÷ì Bì øLôàL¤¤§¨§©§¨

,dyrÎzeevnãeîìúå§©§
¯ ,ílk ãâðk äøBzs` ¨§¤¤ª¨

`ed dxez lehia oeery
c`n dywy zepeerd cg`

,epnn lvpidl÷éñt àìå§Ÿ¨¦
¯ .àñøbî déîet`l ¥¦¦§¨

.dxez cenlln eit wqt
`ed ,jk m` ,recn ,j`

?"ecar `l" `xwpàlà¤¨
íeL äNBò BðéàL¤¥¤
Lôð ìò øéànä 'ä øBà éãé-ìò ,Bçvðì øöiä íò äîçìî¦§¨¨¦©¥¤§©§©§¥©¥¦©¤¤

ìéòì økæpk álä ìò èélMä çnaL úéäìàä3¯ ,ekxc efy ¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©©©¦©©¥©¦§¨§¥
iwl`d xe`a egvple ely rxdÎxvia megll ,"ipepia"d ly
."ald lr hilyd" gena z`vnpd ziwl`d eytp lr xi`nd
zeidl ick rxdÎxvid mr dnglnl wewf epi` ,`ed eli`e

."ipepia"?dnl jk lkeììk Bcâðì ãîBò Bøöé ïéàL éðtî¦§¥¤¥¦§¥§¤§§¨
éøö ïéàå ,BúãBáòå BúøBzî Bìháì¯ Bnò íçìì Cmr §©§¦¨©£¨§¥¨¦¦§Ÿ¦

,rxdÎxvidBòáèa Bãenìa ãéîúî àeäL ïBâk ,ììk§¨§¤©§¦§¦§¦§
¯ ,"äøçL äøn"ä úøaâz éãé-ìò BzãìBzî,recik ¦©§©§¥¦§Ÿ¤©¨¨§Ÿ̈

,mc`a zhley "dpald dxnd"ykoi`zeidl erahn dhep `ed
ea yi - mc`a zhley ,"dxegyd dxn"d m` eli`e ,"cinzn"
wwcfdl jixv `ed oi` `linne .dcnzdl zirahd dihpd

.el ixyt`d onfa cenll ick ,rxdÎxvia dnglnlBì ïéà ïëå§¥¥
¯ ,Bòáèa ïpöî àeäL éðtî íéLð úBåàzî äîçìî`linne ¦§¨¨¦©£¨¦¦§¥¤§ª¨§¦§

,de`z dze`n miraepd ,dxiar ixedxda mglidl wewf `ed oi`
¯ äfä íìBò éâeðòz øàLa ïëåick lenrl jixv `ed oi` §¥¦§¨©£¥¨©¤

ik ,mdilr hlzydlïëìå .Bòáèa äàðä Lbøä øqçî àeä§ª©¤§¥£¨¨§¦§§¨¥
éøö ïéà¯ ,'ä úlãâa Ck-ìk ïðBaúäì C,ickãéìBäì ¥¨¦§¦§¥¨¨¦§ª©§¦

¯ ,Bçîa 'ä úàøéå úòc çeø Búðéaî,dfÎiciÎlreøîMäì ¦¦¨©©©§¦§©§Ÿ§¦¨¥
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íéøîà éèå÷éì
äãåáòä òöîàá àåäù äåä ïåùì àåä ãáåòù àåä

íò äîçìîä àéäùåùøâìå åéìò øáâúäì ø"äöéä
úîàá àåäù óåâä éøáàá ùáìúé àìù äðè÷ øéòäî

ìîòå äãåáò.éðåðéáä åðééäå ãéîú åá íçìäì ìåãâ
íëç íù åîë øàåúä íùá 'ä ãáò àø÷ð ÷éãöä ìáà

åàãáò øáë äæ êë êìî åà íëç äùòð øáëù êìî
éë ãò òøä íò äîçìîä úãåáò éøîâì øîâååäùøâéå

úåâøãî éúù ë"â ùé éðåðéááå .åáø÷á ììç åáìå åì êìéå
àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò

úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò
åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì

íò äîçìî íåù äùåò åðéàù àìà àñøéâî äéîåôøöéä
çåîáù úéäìàä ùôð ìò øéàîä 'ä øåà é"ò åçöðì

åøöé ïéàù éðôî ì"ðë áìä ìò èéìùäììë åãâðì ãîåò
ììë åîò íåçìì êéøö ïéàå åúãåáòå åúøåúî åìèáì

ãéîúî àåäù ïåâëéãé ìò åúãìåúî åòáèá åãåîìá
úåàúî äîçìî åì ïéà ïëå äøåçù äøîä úøåáâú

éðôî íéùðæ"äåò éâåðòú øàùá ïëå åòáèá ïðåöî àåäù
êéøö ïéà ïëìå åòáèá äàðä ùâøä øñåçî àåäïðåáúäì

'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì 'ä úìåãâá êë ìë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

יב.3. פרק



קז zah c"k iyily mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ד שלישי יום
,`k 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î ïáåé äæáå,42 'nr cr:ììë

פרק טו 

¯ ,äNòú-àì úBöî ìò øáòì àlLecgt zngny ,jk ¤Ÿ©£Ÿ©¦§Ÿ©£¤
`ed eli`e .d"awd iciÎlr xq`py xac zeyrln xnyi d"awdn
'd zelcba opeazdl wewf `ed oi` ok .jkl wwcfdl jixv epi`

xxerl ick¯ ,Baìa 'ä úáäàå,ef dad`n d`vezkeä÷áãì §©£©§¦§¨§¨
,úBönä íei÷a Ba§¦©¦§
ãâðk äøBz ãeîìúå§©§¨§¤¤

¯ ,ïlkcenil iciÎlre ª¨
,olek cbpk `edy dxez
rbiizdl jixv `ed oi`
eala xxerl ick egena
.d"awd l` dielb dad`

¯ Bì éc àlàzeidl ick ¤¨©
,zeevne dxeza mly
øLà úøzñî äáäàa§©£¨§ª¤¤£¤

k áìa,ìàøNé úeìì §¥§¨¦§¨¥
eàø÷pL4."BîL éáäBà" ¤¦§§£¥§

¯dad` icedi lkl ,oky
ick el dwitqn ef zxzeqn dad`e ,d"awdl eala zxzeqn
ick rxdÎxvia mglidl jixvy in .zeevn miiwle dxez cenll
ick ,z"iyd zlecba opeazdl eilr ,zeevne dxez xenyl
Îzeevn lr xearln rpnidl ,d"awdn cgtd ybx ekeza xxerl
ick - d"awdl zybxen dad` ekeza xxerl oke ;dyrzÎ`l
zeevn miiwl eze` `ian df dad`Îybx .d"awd mr cg`zdl
eli`e .d"awd mr cg`zn `ed eciÎlry xg`n ,dxez cenlle
Îxvid mr llk mglidl jixv epi` ,o`k xaecn ezece`y df
wwcfidl jixv epi` `linne ,zexen`d zeaiqd llba ,rxd
.'d zlecba zeppeazdn zeraepd dad`e d`xi ly beq eze`l
,zeni`znd zeirahd eizepekz mr cgi ,eliaya dwitqn

df lk oi` ,mxa .l`xyin cg` lk rahay ,zxzeqnd ezad`
.zinvr dcear jezn el `a¯ ,ììk "ãáBò" àø÷ð Bðéà ïëìå§¨¥¥¦§¨¥§¨

,"miwl` caer" `xwp epi`¯ úøzñîä Bæ äáäà ékdciÎlr ¦©£¨©§ª¤¤
,zeevne dxez miiwn `ed¯ ,ììk BúãBáòå Búlòt dðéàdpi` ¥¨§ª¨©£¨§¨

,zinvrd ezcearn zraep
¯ àéä àlàdad`d ¤¨¦

,zxzeqndeðúMøé§ª¨¥
ììëì eðéúBáàî¥£¥¦§©
øàaúiL Bîëe ,ìàøNé¦§¨¥§¤¦§¨¥

ïn÷ì5¯ .ef dad` cvik §©¨
.epizea`n epl dyexi `id
`ly xg`n ,miptÎlkÎlr
- ezcear jezn - `ed
z` eneiwe ,ef dad` xvi
epi` ,zeevnde dxezd
- "dcear"a elv` xeyw
."ecar `l" `xwp `ed
`l"e "miwl` caer" :zebixcn izy opyi ,envr "ipepia"ay ,ixd
ecenila cinzn `ed erahay inl qgia `ed xen`d lk ."ecar

.rxd exvi mr mglidl wewf epi`eãéîúî BðéàL éî óà ïëå§¥©¦¤¥©§¦
,äìBãb äãîúäa ãîìì Bîöò ìébøäL ÷ø ,Bòáèa Bãenìa§¦§¦§©¤¦§¦©§¦§Ÿ§©§¨¨§¨

¯ éðL òáè Bì ìbøää äNòðå,mcewd wxta xkfpy itk §©£¨©¤§¥¤©¥¦
df ixd ,jka envr libxdy ixg`e - "ipy rah dyrp lbxd"y

,dcnzda cenlle zayl elv` irah xac¯ Bì éc,zrk ©
øúBé ãîìì äöBø ïk-íà-àlà ,Bæ úøzñî äáäàa§©£¨§ª¤¤¤¨¦¥¤¦§Ÿ¥

¯ .Búeìéâøîick ,eala ziygen dad` xxerl eilr ,f`y ¥§¦
.ezelibx itkn xzei cenlle ,rahd ixcb z` uextl ,wfgzdl
."dcear" meyl wewf `ed oi` ,ezelibx itk wx cenll ick ,mxa

àøîba áeúkM äî ïáeé äæáe6éî eðéä "íéäìà ãáBò"c , ¨¤¨©¤¨©§¨¨§¥¡Ÿ¦©§¦
éî eðéä ¯ "Bãáò àì"å ,ãçàå íéîòt äàî B÷øt äðBML¤¤¦§¥¨§¨¦§¤¨§Ÿ£¨©§¦

.ãáì íéîòt äàî B÷øt äðBMLmrta yi recn :dxe`kly - ¤¤¦§¥¨§¨¦§©
d`ndzg`elk rixkdl

- minrt d`nd cbpk ,jk
d`n cnel `ed m`y

,cala minrtoi``ed
,"miwl` caer" `xwp

d mrtd llbaezg`
`ed - d`nd lr ztqepd
?"miwl` caer" `xwp xak

mc`d wewf ,ezelibxn xzei cenll icky ,xaqedy itk - `l`
itke ,ahid xacd oaei ,rxdÎxvid mr dnglnle "dcear"l

:jiynn "`ipz"dyíäéîéaL íeMî ,eðéäåinkg inia - §©§¦¤¦¥¤
,`xnbde cenlzdì úeìéâøä äéääàî ÷øt ìk úBðL ¨¨¨§¦¦§¨¤¤¥¨

,íéîòtdf didy oeik ,"dcear"l jk myl ewwfp `l ,okle - §¨¦
ick ,eli`e .lbxday xac

mrt cenllzg`,ztqep
edfy ,zencewd d`nd lr
eid ,mzelibxn xzei
- "dcear"l mikixv
`ed ,ef dcigi mrt llbae
."miwl` caer" `xwp

àøîba íúä àúéàãk- ¦§¦¨¨¨©§¨¨
:`xnba my mi`ven ep`y enkíéønç ìL ÷eMî ìLî̈¨¦¤©¨¦

àæeæa éñøt øNòì íéøkNpLxkya mnvr z` mixikynd - ¤¦§¨¦§¤¤©§¥§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìò øåáòì àìù øîùäì åçåîá'ä úáäàå ú"ì úåöî
àìà ïìåë ãâðë ú"úå úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì åáìá

äáäàá åì éãìàøùé úåììë áìá øùà úøúåñî
éë ììë ãáåò àø÷ð åðéà ïëìå åîù éáäåà åàø÷ðù

åæ äáäààéä àìà ììë åúãåáòå åúìåòô äðéà úøúåñîä
ïëå .ïî÷ì ù"îëå ìàøùé ììëì åðéúåáàî åðúùåøé
åîöò ìéâøäù ÷ø åòáèá åãåîìá ãéîúî åðéàù éî óà

ìâøää äùòðå äìåãâ äãîúäá ãåîììéã éðù òáè åì
øúåé ãåîìì äöåø ë"àà åæ úøúåñî äáäàá åì

åúåìéâøî

ù"î ïáåé äæáååèäðåùù éî åðééä íéäìà ãáåòã àøîâá
äðåùù éî åðééä åãáò àìå ãçàå íéîòô äàî å÷øô
äéä íäéîéáù íåùî åðééäå ãáì íéîòô äàî å÷øô

àúéàãë íéîòô äàî ÷øô ìë úåðùì úåìéâøäíúä
éñøô øùòì íéøëùðù íéøîç ìù ÷åùî ìùî àøîâá
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לז.4. סט, ומד.5.תהלים יט יח, ב.6.פרק ט, חגיגה

zah b"k ipy mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

minrt d`n ecenilcg`ewx `xnbd ,dxe`kl ,zvxzn jka .
epiid" `iyewd eli`e ."ecar `l epiid ,ryx epiid" `iyewd z`

ez `l "miwl` caer epiid ,wicvmdipy ixdy ,llk dvx
itl "wicv" `ed mby ("ecar `l") iyily sqep cere ,"miwicv"

itl ,mxa .`xnbd yexit
lcadd lr epcnly dn
oaei - "ipepia"l "wicv" oia
"wicv" oiay lcadd mb
,"miwl` caer"l

:oldlckeïéa LøôääL¤©¤§¥¥
"÷écö"ì "íéäìà ãáBò"¥¡Ÿ¦§©¦
àeä "ãáBò"L ,àeä¤¥

ì¯ ,äåä ïBLcaer `ed §Ÿ¤
eiykr,d"awd z`àeäL¤

àéäL ,äãBáòä òöîàa§¤§©¨£¨¤¦
øöiä íò äîçìnä©¦§¨¨¦©¥¤
åéìò øabúäì ,òøä̈¨§¦§©¥¨¨
,"äpè÷ øéò"äî BLøâìe§¨§¥¨¦§©¨

¯xir" `xwpd ,sebdn
dhilyd lry ,"dphw
Îxvid miwa`p ,dilr

,rxdÎxvide aehdàlL¤Ÿ
¯ ,óebä éøáàa Laìúé¦§©¥§¥§¥©
yalzi `l rxdÎxviy
`ly ,xnelk ,sebd ixa`a
`lye xaci `ly ,dyri
.rx edyn aeygi

"dcear"aehÎxvide ziwl`d ytpd ly wa`nd lr zqqean ef
,rxdÎxviaBa íçläì ìBãb ìîòå äãBáò úîàa àeäL¤¤¡¤£¨§¨¨¨§¦¨¥

¯ ;éðBðéaä eðéäå ,ãéîzmegll "ipepia"d lrcinz.rxdÎxvia ¨¦§©§©¥¦
,dfdÎmlerd ibeprzl de`z xxerl rxdÎxvid lelr ea ,oky
`ly ,de`zd lr hlzydle rxdÎxvia megll "ipepia"d lre
jk meyn .daygna `le xeaica `l ,dyrna `l ,ynenz

weqr `ed - "miwl` caer" - "ipepia"d `xwpdzrly jildza
.rxdÎxvia wa`nd ly enevira zrd lk cner `ed .'d zcear

¯ "'ä ãáò" àø÷ð ÷écvä ìáà,"caer" `le "car"íLa £¨©©¦¦§¨¤¤§¥
¯ ,øàzädlertd my `ed "caer" .envr mc`d z` oiivnd ©Ÿ©

,ezcear rvn`a zrk `vnp `ed - ezceara mc`d z` oiivnd
:`ed "car" eli`eíëç äNòð øákL ,Cìî Bà íëç íL Bîk§¥¨¨¤¤¤§¨©£¨¨¨

¯ äæ Ck ,Cìî Bà`xwpy "wicv"dcar","'døîâå ãáò øák ¤¤¨¤§¨¨©§¨©
å eäLøâéå ék ãò ,òøä íò äîçìnä úãBáò éøîâì,Bì Cìé §©§¥£©©¦§¨¨¦¨©©¦©§¨§¥©¥¤

¯ .Baø÷a ììç Baìåixg` ,wix - eala rxdÎxvid ly enewn §¦¨¨§¦§
" x`ezd mya `xwp `ed okle ,myn "rx"d z` dpitycar,"'d

"miwl` caer"y ,ixd ."rx"a dnglnd z` xak miiq `ed ik
dpeekd "miwl` caer" :"wicv" enk dbixcn dze` epi`
oia ...mzaye" weqta zelitkd zxaqen jk) "ipepia"d zbixcnl

oia lcadd xaqei ,oldl .("...miwl` caer oia ,ryxl wicv
zxne` "ecar `l" lr mby ,"ecar `l"l "miwl` caer"

:ryx `ed oi`y `xnbd
øLà"å ,"íéäìà ãáBò" :úBâøãî ézL ïk-íb Lé éðBðéaáe©¥¦¥©¥§¥©§¥¥¡Ÿ¦©£¤

¯ "Bãáò àì`ed oi` Ÿ£¨
.'d zceara rbie lnr

¯ ïë-ét-ìò-óàådf §©©¦¥
,"ecar `l xy`"Bðéà¥

¯ ,òLøxcrpy zexnl ¨¨
Îxvid mr wa`nd epnn

,rxdåéîiî øáò àì ék¦Ÿ¨©¦¨¨
¯ ,äl÷ äøáò íeLi`cee £¥¨©¨

einin xar `ly xacd
edf - .dxeng dxiar mey
;dyrzÎ`lÎzeevnl qgia
úBönä ìk íi÷ íâå§©¦¥¨©¦§
¯ ,ïîi÷ì Bì øLôàL¤¤§¨§©§¨

,dyrÎzeevnãeîìúå§©§
¯ ,ílk ãâðk äøBzs` ¨§¤¤ª¨

`ed dxez lehia oeery
c`n dywy zepeerd cg`

,epnn lvpidl÷éñt àìå§Ÿ¨¦
¯ .àñøbî déîet`l ¥¦¦§¨

.dxez cenlln eit wqt
`ed ,jk m` ,recn ,j`

?"ecar `l" `xwpàlà¤¨
íeL äNBò BðéàL¤¥¤
Lôð ìò øéànä 'ä øBà éãé-ìò ,Bçvðì øöiä íò äîçìî¦§¨¨¦©¥¤§©§©§¥©¥¦©¤¤

ìéòì økæpk álä ìò èélMä çnaL úéäìàä3¯ ,ekxc efy ¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©©©¦©©¥©¦§¨§¥
iwl`d xe`a egvple ely rxdÎxvia megll ,"ipepia"d ly
."ald lr hilyd" gena z`vnpd ziwl`d eytp lr xi`nd
zeidl ick rxdÎxvid mr dnglnl wewf epi` ,`ed eli`e

."ipepia"?dnl jk lkeììk Bcâðì ãîBò Bøöé ïéàL éðtî¦§¥¤¥¦§¥§¤§§¨
éøö ïéàå ,BúãBáòå BúøBzî Bìháì¯ Bnò íçìì Cmr §©§¦¨©£¨§¥¨¦¦§Ÿ¦

,rxdÎxvidBòáèa Bãenìa ãéîúî àeäL ïBâk ,ììk§¨§¤©§¦§¦§¦§
¯ ,"äøçL äøn"ä úøaâz éãé-ìò BzãìBzî,recik ¦©§©§¥¦§Ÿ¤©¨¨§Ÿ̈

,mc`a zhley "dpald dxnd"ykoi`zeidl erahn dhep `ed
ea yi - mc`a zhley ,"dxegyd dxn"d m` eli`e ,"cinzn"
wwcfdl jixv `ed oi` `linne .dcnzdl zirahd dihpd

.el ixyt`d onfa cenll ick ,rxdÎxvia dnglnlBì ïéà ïëå§¥¥
¯ ,Bòáèa ïpöî àeäL éðtî íéLð úBåàzî äîçìî`linne ¦§¨¨¦©£¨¦¦§¥¤§ª¨§¦§

,de`z dze`n miraepd ,dxiar ixedxda mglidl wewf `ed oi`
¯ äfä íìBò éâeðòz øàLa ïëåick lenrl jixv `ed oi` §¥¦§¨©£¥¨©¤

ik ,mdilr hlzydlïëìå .Bòáèa äàðä Lbøä øqçî àeä§ª©¤§¥£¨¨§¦§§¨¥
éøö ïéà¯ ,'ä úlãâa Ck-ìk ïðBaúäì C,ickãéìBäì ¥¨¦§¦§¥¨¨¦§ª©§¦

¯ ,Bçîa 'ä úàøéå úòc çeø Búðéaî,dfÎiciÎlreøîMäì ¦¦¨©©©§¦§©§Ÿ§¦¨¥
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íéøîà éèå÷éì
äãåáòä òöîàá àåäù äåä ïåùì àåä ãáåòù àåä

íò äîçìîä àéäùåùøâìå åéìò øáâúäì ø"äöéä
úîàá àåäù óåâä éøáàá ùáìúé àìù äðè÷ øéòäî

ìîòå äãåáò.éðåðéáä åðééäå ãéîú åá íçìäì ìåãâ
íëç íù åîë øàåúä íùá 'ä ãáò àø÷ð ÷éãöä ìáà

åàãáò øáë äæ êë êìî åà íëç äùòð øáëù êìî
éë ãò òøä íò äîçìîä úãåáò éøîâì øîâååäùøâéå

úåâøãî éúù ë"â ùé éðåðéááå .åáø÷á ììç åáìå åì êìéå
àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò

úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò
åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì

íò äîçìî íåù äùåò åðéàù àìà àñøéâî äéîåôøöéä
çåîáù úéäìàä ùôð ìò øéàîä 'ä øåà é"ò åçöðì

åøöé ïéàù éðôî ì"ðë áìä ìò èéìùäììë åãâðì ãîåò
ììë åîò íåçìì êéøö ïéàå åúãåáòå åúøåúî åìèáì

ãéîúî àåäù ïåâëéãé ìò åúãìåúî åòáèá åãåîìá
úåàúî äîçìî åì ïéà ïëå äøåçù äøîä úøåáâú

éðôî íéùðæ"äåò éâåðòú øàùá ïëå åòáèá ïðåöî àåäù
êéøö ïéà ïëìå åòáèá äàðä ùâøä øñåçî àåäïðåáúäì

'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì 'ä úìåãâá êë ìë
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יב.3. פרק



zahקח d"k iriax mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ה רביעי יום
,42 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå æè ÷øô,ak 'nr cr.[åòáèá

פרק טז 

,ze`qxt xyr ly wgxn xear cg` fef lyéñøt øNò ãçàìe§©©¨¨©§¥
,éæeæ éøúa,mifef ipya -àeäL éðtî,ztqepd `qxtdy - ¦§¥¥¦§¥¤

,íúeìéâøî øúBézg`d `qxtd xear migwel md okl - ¥¥§¦¨
d`n cnely ina mb xac eze` .sqep fef - ztqepdminrtzg`e

itkn xzei edf ,oky -
,ezelibxúàæ ïëìå§¨¥Ÿ

,úçàå äànä íòtä- ©©©©¥¨§©©
,ef dcigie zg` mrt
úeìéâøä ìò äøúéä©§¥¨©¨§¦
¯ åéøeòpî ìbøäL¤ª§©¦§¨
,ïlk ãâðk äìe÷L§¨§¤¤ª¨

ïäéab ìò äìBòå- §¨©©¥¤
,dzlrnaúàN øúéa§¤¤§¥

àø÷ð úBéäì ,æò øúéå§¤¤¨¦§¦§¨
;"íéäìà ãáBò"lke - ¥¡Ÿ¦

?dnl jkéãkL éðtî¦§¥¤§¥
ì,úeìéâøä òáè úBpL §©¤©¨§¦

éøöúà øøBòì C ¨¦§¥¤
éãé-ìò ,'äì äáäàä̈©£¨©©§¥
'ä úlãâa ïðBaúnL¤¦§¥¦§ª©

,Bçîaef zeppeazde - §Ÿ
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,rxdÎxvide zindad ytpd ly dnewnLôpä íc àìnä©¨¥©©¤¤
òáhä àeä äpnnL ,ätìwänL úéîäaä,ef dad` gekae - ©§¥¦¤¥©§¦¨¤¦¤¨©¤©

znxbp rahd lr ezexabzdy ,ixd .rahd lr xabzdl ecia yi
.d"awd zlecba zeppeazddn d`ad dad`n d`vezkBæå- §

d`ad dad`n d`vezk znxbpd zindad ytpd lr zexabzdd
,zeppeazdd iciÎlränz äãBáò àéäd`ln dcear - ¦£¨©¨

,dnilyeBà .éðBðéaì:"ipepia"d ly ezceara ztqep jxc - ©¥¦
,BaìaL úøzñîä äáäàä úà øøBòìx`yiz `ly - §¥¤¨©£¨©§ª¤¤¤§¦

,dzelble dxxerl `l` ,eala zxzqenìò dãé-ìò ìLîì¦§Ÿ©¨¨©
,éìàîOä ììçaL òáhä,alay -,äãBáò ïk-íb àø÷ð BfL ©¤©¤¤¨¨©§¨¦¤¦§¨©¥£¨

äáäàä øøBònL éãé-ìò ,øöiäå òáhä íò íçläì§¦¨¥¦©¤©§©¥¤©§¥¤§¥¨©£¨
.Baìa úøzñîäjka xak yi ,mxa ,dnz dcear oiicr ef oi` - ©§ª¤¤§¦
."dcear" meynììk äîçìî Bì ïéàLk ïk-ïéàM-äîmb - ©¤¥¥§¤¥¦§¨¨§¨

`ed ik ,zxzeqnd dad`d z` xxerl dceare dngln `l
ezcnzdy dnk cr wx cnelzirahdzexnle ;el daizkn

dad`d `lel ,icinz meiw el didiy xyt` i` ,dfk cenil mby
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`ed ,lkd zelkk ixg`y meyn ,zirahd ezcnzd el zcner
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iciÎlr e` ,rxd exvi mr mglidle cearl eilr ,"miwl` caer"
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mixi`n dfÎiciÎlr - "zipetv zigxfn" ,(ynyd zgixf oeyln)

`edy cr ,"ipetv" `xwpd rxdÎxvid z` mbzipetv" ,l ribn
eze` miktdn ,dyecwe aeh - rxdÎxvidn miyer - "ziaxrn
dlnd zernyn edfy ,weznl xnn ,"`wznl exixnn"

.zewizne zeaixr oeyln - "ziaxrn"

.æè ÷øtiepiya ,mpyi mipte` ipyy ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
iciÎlr ,zindad ytpd ly rahdÎlbxddcearzelbzde zexxerzd - :
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.dxez cenlle zeevn miiwl dad`d eze` dripn okl ,mincewd
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- "dpeaz" odl `xew owfd epax - d`xide dad`d zeyalzn
zeielb d`xie dad` iciÎlr oze` miiw eli`k ,zeevnd dyrna
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ála úLbøî ä÷eLúe- §¨ª§¤¤©¥
dad`d z` yibxi aldy

,dweyzde,Ba ä÷áãì- §¨§¨
jixv ok` jk .d"awda

aldy ,zeidlyibxi
eli`e .d"awdl dad`a
,jk xacd oi` - elv`

:`l`äáäàä ÷ø- ©¨©£¨
,ezeppeazdn zxvepd
Bçîa úøzñî§ª¤¤§Ÿ

,Baì úBîeìòúå- §©£¦
oi`y ,jkl daiqd
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,ezeppeazda edyn xqgy
owfd epaxy itk ,`l`
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טבת  כ"ה רביעי יום
,42 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå æè ÷øô,ak 'nr cr.[åòáèá

פרק טז 
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,zeppeazdd iciÎlränz äãBáò àéäd`ln dcear - ¦£¨©¨

,dnilyeBà .éðBðéaì:"ipepia"d ly ezceara ztqep jxc - ©¥¦
,BaìaL úøzñîä äáäàä úà øøBòìx`yiz `ly - §¥¤¨©£¨©§ª¤¤¤§¦

,dzelble dxxerl `l` ,eala zxzqenìò dãé-ìò ìLîì¦§Ÿ©¨¨©
,éìàîOä ììçaL òáhä,alay -,äãBáò ïk-íb àø÷ð BfL ©¤©¤¤¨¨©§¨¦¤¦§¨©¥£¨

äáäàä øøBònL éãé-ìò ,øöiäå òáhä íò íçläì§¦¨¥¦©¤©§©¥¤©§¥¤§¥¨©£¨
.Baìa úøzñîäjka xak yi ,mxa ,dnz dcear oiicr ef oi` - ©§ª¤¤§¦
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éìë íäù íéøáà øàùë éøîåç ë"â àåä áìä éë

äùòîäìåëé ïëìå íäì úåéçå éîéðô àåäù àìà
êà .íúåìòäì ïéôãâ íäì úåéäì íäá ùáìúäì

åìéçãäì"ðä åáì úåîåìòúå åçåî úåðåáúáù åîéçøå
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ב.3. מ, קדושין

zah d"k iriax mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

å ;BøBàaBçeøå BLôð íâ1ïäì äúàé Ck Baø÷a øLàie`x - §§©©§§£¤§¦§¨¨£¨¨¤
,odlåéìà úBìk úBéäì,d"awdl -úàöì ,äöéôçå ä÷éLça ¦§¨¥¨©£¦¨©£¦¨¨¥

,óebä àeä ,ï÷zøpîekeza wifgnd wizxp enk `ed sebd - ¦©§§¨©
,dnypd z`,Ba ä÷áãìzeidl ytpd lry ,oian `ed jk - §¨§¨

cr d"awdl dweyza
,"ytpd zelk"l÷ø©

äpä úBiç ïçøk-ìòaL¤§©¨§¨¨¥¨
Ba úBøeøöe óebä CBúa§©§

;úBiç úBðîìàkoi`y - §©§¨©
iptn ,`ypidl xzid odl
,oze` eafry odilray
mvra ,xnelk .oiicr miig
dnypl ie`xd on did
dti`yd da didzy
ick sebdn z`vl zevxl
,d"awd mr cg`zdl
didz seba zex`yidde

;ietk xack dlv`úéìå§¥
àñéôz ïBäìéc äáLçî©£¨¨¦§§¦¨

,ììk déadaygnd - ¥§¨
ozeida) mgexe mytp ly
biydl dleki dpi` (seba

,d"awd z`íà-ék¦¦
øLàk,ozaygn - ©£¤

úLaìúîe àñéôz§¦¨¦§©¤¤
,äéúBöîáe äøBza- ©¨§¦§¤¨

dxez cnel icediyk
`ed ,zeevn miiwne
epevx z` biyne "qtez"

.envr d"awd mr cg` xac ody ,d"awd ly eznkgeìLîk¦§©
;ìéòì-økæpä Cìnä úà ÷açîäyeal jlndy s` - ©§©¥¤©¤¤©¦§¨§¥

jk ;jlnd weaig ly dlrpd zeaiyga hrnn df oi` ,eiyeala
,miinyb mipipra zeyaeln zeevnde dxezdy s` :eppipra mb
eli`k df ixd ,d"awd ly eznkge epevx meyn jka yi j`
,egena oian `ed ,xen`d lk z` .lekiak envr d"awda "qtez"

:dhlgdd z` ea xvei dfe - ala ef dpad zhlwp gendneéàå§¦
,úàæì,okle -ïäì äúàé,egexle eytpl ie`x -B÷açìz` - §Ÿ¨£¨¨¤§©§

,d"awd,ãàîe Lôðå áì ìëalka" ly zepigad zylya - §¨¥§¤¤§Ÿ
."jc`n lkae jytp lkae jaalúBöî â"éøzä íei÷ eðéäc§©§¦©©§©¦§

àéäL ,äáLçîáe øeaãáe äNòîa,"daygnae" -úâOä §©£¤§¦§©£¨¨¤¦©¨©
äøBzä úòéãéåyeala milawn dxeza dpadd z` - ¦¦©©¨

,daygnd.ìéòì økæpkcenil iciÎlry ,mincewd miwxta - ©¦§¨§¥
,ixd .envr d"awd z` ,lekiak "migwel" zeevn meiwe dxez
zevxl ytpd lr dritynd ,d"awd zlecba zeppeazddny
meiw iciÎlr `l` jkl ribdl xyt`Îi`ye - d"awda waczdl

d"awda waczdl dhlgdd elv` zxvep - dxez cenile zeevn
.zeevnde dxezd meiw iciÎlräæ ïéðòa ÷éîònLk ,äpä¦¥§¤©£¦§¦§¨¤

,ïéåL Baìå åéôe ,Bçîe Baì úBðeáz úBîeìòúadhlgdd - §©£§¦Ÿ¦§¦¨¦
,xeaica ,dnverd `elna ,iehia icil d`a ,eala zxvepd
éôk åéôa ïk íi÷nL¤§©¥¥§¦§¦

øLàøîâð,hlged - £¤¦§©
,Bçîe Baì úðeáúa¦§©¦Ÿ
'ä úøBúa úBéäì eðéäc§©§¦§§©
íîBé da äbäéå Böôç¤§§¤§¤¨¨
íéãiä ïëå ,åéôa äìéìå̈©§¨§¦§¥©¨©¦
íéîi÷î íéøáà øàLe§¨¥¨¦§©§¦
øîâpM äî éôk úBönä©¦§§¦©¤¦§©

Bçîe Baì úðeáúa- ¦§©¦Ÿ
rvan `edyk ,dpd

,ef dhlgdBæ äðeáz éøä£¥§¨
,xnelk -dad`d

d d`xidezeilkyÎi`y ,
mya o`xewl xyt`
m`Îik - d`xie dad`

,"dpeaz"úLaìúî¦§©¤¤
úáLçîe øeac äNòîa§©£¤¦©£¤¤
,äéúBöîe äøBzä©¨¦§¤¨
ïéçî úðéça íäì úBéäì¦§¨¤§¦©Ÿ¦

úeiçå"dpeaz"dy - §©
oigenk mdl ynyz

,zeigeàçøôì ïéôãâå§©§¦§¨§¨
,àìéòìdxezl miitpk - §¥¨

oda gextl ,zeevnle
xn`p jk ixdy ,dlrnl

"xdef"a2y ,- "`lirl `gxt `l enigxe eligc `la `ziixe`"
dad`dy ixd ;dlrnl dler dpi` ,dad`e d`xi ila dxez
"dpeaz"d oi`y s` ,zeevnle dxezl "miitpk" enk od d`xide

,zeizin` zeiaal d`xie dad` zbviiníäa ÷ñò elàk- §¦¨©¨¤
,zeevnae dxezaeîéçøe eìéçãa,dad`e d`xia -Lnî ¦§¦§¦©¨

úLbøî ä÷eLúe ä÷éLçå äöéôça] Baì úelbúäa øLà£¤§¦§©¦©£¦¨©£¦¨§¨ª§¤¤
,BaìaL Búáäà Là étLø éðtî ,'äì äàîvä BLôðå Baìa§¦§©§©§¥¨©¦§¥¦§¥¥©£¨¤§¦

,[ìéòì økæpkeid d`xide dad`dyk oekp did xen`d lk - ©¦§¨§¥
"miitpk"le "zeig"l zeyrp od eid okle ,ala zelbzda
,ycgn owfd epaxe ;dlrnl zeevnde dxezd z` oda zelrdl
zybxen `id oi`y s` ,ef dpeaz :jk xacd ocic oecipa mby
lke .zeevnle dxezl "miitpk"le "zeig"l ziyrp `id mb ,ala

?dnl jkàéä Baì úBîeìòúå BçîaL Bæ äðeáúe ìéàBä¦§¨¤§Ÿ§©£¦¦
,íäa ÷ñòì ezàéánä,zeevnae dxeza -äéäL éìeìå ©§¦©©£Ÿ¨¤§¥¤¨¨

àlà ,ììk íäa ÷ñBò äéä àì Bæ äðeáúa ïðBaúîdid - ¦§¥¦§¨Ÿ¨¨¥¨¤§¨¤¨
weqrãáì Bôeb éëøöamc`d ly illkd erah itk - §¨§¥§©
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íéøîà éèå÷éì
åáø÷á øùà åçåøå åùôð íâå .åøåàá ììëäìå ÷áãéì

ïäì äúàé êëäöéôçå ä÷éùçá åéìà úåìë úåéäì
úåéç ë"òáù ÷ø åá ä÷áãì óåâä àåä ï÷úøðî úàöì

äðäúéìå úåéç úåðîìàë åá úåøåøöå óåâä êåúá
øùàë íà éë ììë äéá àñéôú ïåäìéã äáùçîàñéôú

êìîä úà ÷áçîä ìùîë 'éúåöîáå äøåúá úùáìúîå
å÷áçì ïäì äúàé úàæì éàå .ì"ðäãàîå ùôðå áì ìëá

äáùçîáå øåáãáå äùòîá úåöî â"éøúä íåé÷ åðééäã
úòéãéå úâùä àéäù÷éîòîùë äðä ì"ðë äøåúä

ïéåù åáìå åéôå åçåîå åáì úåðåáú úåîåìòúá äæ ïéðòá
íéé÷îùåçåîå åáì úðåáúá øîâð øùà éôë åéôá ïë

íîåé äá äâäéå åöôç 'ä úøåúá úåéäì åðééäãäìéìå
äî éôë úåöîä íéîéé÷î íéøáà øàùå íéãéä ïëå åéôá

éøä åçåîå åáì úðåáúá øîâðùúùáìúî åæ äðåáú
íäì úåéäì äéúåöîå äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá

úåéçå ïéçåî 'éçáíäá ÷ñò åìàë àìéòì àçøôì ïéôãâå
äöéôçá] åáì úåìâúäá øùà ùîî åîéçøå åìéçãá

ä÷éùçå'äì äàîöä åùôðå åáìá úùâøåî ä÷åùúå
äðåáúå ìéàåä [ì"ðë åáìáù åúáäà ùà éôùø éðôî
íäá ÷åñòì åúàéáîä àéä åáì úåîåìòúå åçåîáù åæ

äéä àì åæ äðåáúá ïðåáúî äéäù éìåìåììë íäá ÷ñåò
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לבו".Ó˘‰מדריגת1. ותעלומות במוחו מסותרת "האהבה במלים: - לעיל צויינה כבר זו, עליונה מדריגה כי כאן, נזכרת אינה

יו"ד.2. תיקון זהר תיקוני
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ääâä
äðåáúã ç"òå øäåæá ù"îëå)
åìéçã ïäù ú"áå ï"á úåéúåà
úãøåé äðåáúä íéîòôìå åîéçøå
ïäù ïéôðà øéòæã '÷åðá ïéçåî úåéäì
ìéëùîäå úåöîäå äøåúä úåéúåà

:(ïéáé

ozelrdlicil d`a dad`dy dcaerd ,oky .dlrnl ("gextl")
- mixg` mixa` x`yn xzei oicr gende - cala gena iehia
lk oiicr mybzd `l ,gena dlbznd ytpd ieliby ,dzernyn
enk mipicr mpi`y mixa`d x`ya mb hytzdl lkeiy ,jk

ep`y enk .gend xneg
oi`yk ,ygena mi`ex
zeyrl ala wyg mc`l
mpn` `ed ,miieqn xac
`l` ,xacd z` dyer
oian `edy zngn edfy
z` zeyrl eilry egena
f` dxqg - dyrnd
mb jk .df dyrna "zeig"
ody d`xie dad`l qgia
,cala "dpeaz" zpigaa
xicgdl ozlekia oi`
"zeig"d z` zzle
,zeevnd dyrna die`xd
z` zelrdl dfÎiciÎlre

,zeevndàì íà¦Ÿ
àeä-Ceøa LBãwäL¤©¨¨

;äNònä úðéçáì ïøaçîe ïôøöîynyl od zeleki jke - §©§¨§©§¨¦§¦©©©£¤
;dyrnl "miitpk"kïäå,genay d`xie dad` oze` -úBàø÷ð §¥¦§¨

,"äáBè äáLçî" íLawx od -daygn","daehïðéà ék §¥©£¨¨¨¦¥¨
eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -íà-ék ,Baì úelbúäa Lnî §¦§¦©¨§¦§©¦¦¦

.ìéòì-økæpk Baì úBîeìòúå Bçî úðeáúaody iptne - ¦§©Ÿ§©£¦©¦§¨§¥
ze`hazngena" ze`xwp od ,daygnixd `id daygn) "daeh

" d"awdy ,(genadtxvnmc`dy zeevnd dyrnl - "dyrnl
jka .dlrnl zelrl elkeiy ,ef daeh daygn zervn`a dyer
o`k epyi "dyrn" ,oky - "dyrnl dtxvn" :iehiad epl xaqei
o`k .dyrnl daygnd z` sxvl wx yi ,o`k dpyi "daygn"e
oipr lr xaecn dlawd zxezay ,zpiivnd ,ddbd "`ipz"a d`a
dhnl mb eze` mipian myne - zexitqa ,dlrnl `edy enk df

:mc`d zceara"äðeáú"c ,'íéiç õòå' øäfa áeúkL Bîëe)*§¤¨©Ÿ©§¥©¦¦§¨
ïäL ,"úáe ïa" úBiúBà:md ,dceara "za"e "oa" -eìéçc ¦¥©¤¥§¦

.eîéçøe.dad`e d`xi -úBéäì úãøBé äðeázä íéîòôìå §¦§¦§¨¦©§¨¤¤¦§
äøBzä úBiúBà ïäL ,"ïétðà øéòæ"c àá÷eða ïéçîŸ¦§§¨¦§¥©§¦¤¥¦©¨

.úBönäåitl .zeevnde dxezd zeize`l fnex df "dcear"a - §©¦§
byend) "oitip` xirf"l jynidl "dpeaz"n jixv ,libxd xcqd
- zecnl lkydn lkd jynp mc`ay enk - ("zecn"l ilawd
xcqd "minrtl" ,j` ."zekln"l jynidl leki df okn xg`le
dxardd zervn` ila) "zekln"l xyi jynp "dpia"ny ,`ed
,mc`d ly ezcearl qgia xacd zernyn ,("oitp` xirf" jxc
zeppeazddny ,illk ote`a zeidl jixv oekpd xcqd :`id
dad`dne ,d`xie dad` xxerl ,"zecn"a dpadd jyniz
minrtl ,j` .zeevne dxez meiwl drtydd d`a d`xide
xiyi ote`a jynp "dpeaz"ny ,zxg` dxeva `ed xcqd

.zeevnde dxezd meiwe cenill:(ïéáé ìékNnäå"ddbd"d - §©©§¦¨¦

exaqei "`ipz"a cenild jyndae ,miilaw mibyena dxefy
d"awdy dna yecigdy ,owfd epax xiaqn oldl .zexida xzia
,zeevnd dyrnl "dpeaz"d ony daehd daygnd z` sxvn

mlerl zelrl elkei zeevnd iyrny ickd`ixadmler `ed -
dbyddzeler ea -

zeraepd zeevnde dxezd
zexvepd ,d`xie dad`n

zeppeazdndbyde
mb ,mxa .d"awd zlecba
zeler ,df sexiv ila
mlerl zeevnde dxezd

dxividdad`d iciÎlr -
zeirahd d`xide
eala zexzeqnd ,d"awdl

.l`xyin cg` lk lyCà©
äæ óeøöepcnly - ¥¤

z` sxvn d"awdy
ony daehd daygnd
dyrnl "dpeaz"d
elriy ick ,zeevnd

,dlrnl-LBãwä óøöî§¨¥©¨
äøBzä ÷ñòå úBönä äNòî úBìòäì éãk ,àeä-Ceøä§¥§©£©£¥©¦§§¥¤©¨

,ìéòì úøkæpä "äáBè äáLçî" éãé-ìò íéNòpädze` - ©©£¦©§¥©£¨¨¨©¦§¤¤§¥
,"dpeaz"d on zraepd "daeh daygn",äàéøaä íìBò ãò©¨©§¦¨

eîéçøe eìéçc éãé-ìò íéNòpä úBönäå äøBzä úiìò íB÷î§£¦©©¨§©¦§©©£¦©§¥§¦§¦
,dad`e d`xi -ìáà .Lnî Baì úelbúäa øLà íéiìëN¦§¦¦£¤§¦§©¦©¨£¨

éëä-åàìa,z`f icrla -éîð,ok mb -íéìBòdxezd - §¨¨¦¨¦¦
,zeevndeíéiòáè eîéçøe eìéçc éãé-ìò ,äøéöéä íìBòì- §¨©§¦¨©§¥§¦§¦¦§¦¦

,zeirah d`xie dad`ìàøNé ìk áìa íéøzñîä©§ª¨¦§¥¨¦§¨¥
,íúBãìBúazexzqen d`xie dad` raha yi icedi lkl - §§¨

mlerl zeevnd zeler ,el` d`xie dad` zervn`ae ,d"awdl
,dxivid:úeëéøàa ïn÷ì øàaúiL Bîkxaqeiy enk - §¤¦§¨¥§©¨©£¦

d`xide dad`d zelrn recn ,zekix`a mi`ad miwxta
mby oaen ,miptÎlkÎlr .dxivid mlerl zeevnd z` ,zeirahd
`l` ,ald zelbzda d`xie dad` ekeza xevil leki epi`y in
,ociÎlr ,mly zeidl ,xacd el witqn ,"dpeaz"d zpigaa
zeevnde dxezd enk ,dlrnl dpilrz od mby ,zeevnae dxeza

.ald zelbzday d`xie dad`n zeraepd
dlrne "zeig" dnixfnd 'd zad` lr epcnly dnl xywda
:siqedl ie`xd on ,xzei dlrp mlerl zeevnde dxezd z`
zad` ,xzei dlrp dn ,mdipia egkeezd owfd epax iciqg
,jk lr edel`ye owfd epax l` eqpkp ?l`xyi zad` e` 'd
,`id edyinl zizin` dad`l dgkedd :mdl xn` `ede
z` ade` d"awd ixd .ade` aed`dy in z` mb miade`y
miade`yke ,"'d xn` mkz` izad`" :aezkk ,l`xyi ipa
dad`dy giken df ,d"awd ly eiaed` mdy ,micedi
jrxl zad`e" - :miiq owfd epaxe .zizin` `id d"awdl

."jiwl` 'd z` zad`e"l ilk `id "jenk
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äáùçî íùá úåàø÷ð ïäå äùòîä 'éçáì ïøáçîå ïôøöî

åìéçã ïðéà éë äáåèíà éë åáì úåìâúäá ùîî åîéçøå
úåîåìòúå åçåî úðåáúá

ì"ðë åáì*äæ óåøéö êà
óøöîúåìòäì éãë ä"á÷ä

÷ñòå úåöîä äùòî
éãé ìò íéùòðä äøåúä
ãò ì"ðä äáåè äáùçî
úééìò íå÷î äàéøáä íìåò

øùà íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò íéùòðä úåöîäå äøåúä
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טבת  כ"ז שישי יום
פרק יז  ,44 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå æé ÷øô,bk 'nr cr.äùòîä éìë

.æé ÷øtezcear xcq zeidl jixv cvik owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
eala zelbzda xxeri ,d"awd zlecba zeppeazd iciÎlr :"ipepia" ly

eze` rpnz d`xid .rxdÎxvia helyl ick z`fe ,'d z`xie 'd zad`

m`e ;dxez cenlle zeevn miiwl eze` ripz dad`de ,dxiar zeyrln

iciÎlr ,xxerl egeka oi`

d`xie dad` ,zeppeazdd

zelbzda dpiidzy ,el`k

zexzqen wx `l` ,eala

,ogeka f` mb - ealae egena

zbixcna eze` wifgdl
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,daxc` `l` ,"ald lrì"æø øîàîk8íéòLøä"Líä §©£©©©¤¨§¨¦¥
,"íaì úeLøa,mnvr lr helyl mzexyt`a oi` - ¦§¦¨

de`z zxxerznyk
,malaíaì ïéàå§¥¦¨

,ììk íúeLøaoi` - ¦§¨§¨
drtyde gewit mey genl
,lirl xen`a .mal lr

mal miwicv"y xn`p cg` cvn ,dyw dxe`kl :sqep xac xaqei
,"ipepia"d eli`e ,ezeyxa eal "wicv"d wxy xnelk ,"mzeyxa
ipy cvne ;ezeyxa eal oi` - "wicv"n dbixcna dhnl `edy
epi`y in ,df itle ."mal zeyxa" md miryx `wecy ,xn`p
itk `l` ?ezeyxa ok` `ed eal - "ipepia" - "ryx" ly llka
mal" - "miwicv"d :xaca mipte` dyly :xacd oaei ,epxaqdy

md ,'d zad`a xxerzdl mivex mdy zr lkae ,"mzeyxa
lr rityi gendy jkl wwcfdl ekxhviy ilan ,mixxerzn
`l` ,mzeyxa mal oi`y cala ef `l - "miryx"d ;ald
mal oi` mpn` - "mipepia"de ;mal zeyxa md :daxc`
itk dcn dze`a ,mzeyxa
gend j` ,"wicv"a dfy

.ald lr mda ritynixd
,zniieqn dcnay
`ed ald ,"mipepia"a
,daygna ziyrnd drtydl xeywd lka z`fe ,mzeyxa
mzeyxa mal oi`" :xne` `ed "miryx"a ,okl .dyrne xeaic

llk.ald lr ritydl mileki md oi` ,gend zervn`a mb - "
j` ,mc`d ly ezclezn raha ald lr hily gendy epcnl
mb ,dxe`kl ,ixd ,"miryx"l qgia mb jk mixne` ep` oi` recn

:owfd epax xiaqn - ?mzclezn rah eze` epyi mdaLðò äæå§¤Ÿ¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àúåòø àéäù ãáìá úåöîä úééùò éãéì äàéáîä
åáì úåìâúäá äðéà éë íâ áì úåîåìòúáù àáìã

íãà ìëì ì÷ðå ãàî áåø÷ äæ øáãå ùà éôùøëøùà
åá ïðåáúäì ìåëéå åúåùøá åçåî éë åã÷ã÷á çåî åì ùé

åá ïðåáúéùëå õåôçé øùà ìëëä"á ñ"à úìåãâá
ä÷áãì 'äì äáäàä íéðô ìë ìò åçåîá ãéìåé àìéîî

åéúåöî íåé÷á åáíúåùòì íåéä éë íãàä ìë äæå åúøåúå
ù"îë 'åë øçîìå à÷åã äùòîä íìåò àåä íåéäù áéúë
éìàîùä ììç ìò åúãìåúå åòáèá èéìù çåîäå .à"îá

éìë íäù íéøáàä ìë ìòå åéô ìòå áìáùäùòîä

íéòùøäù ì"æøàîë úîàá òùø àåäù éî àì íà
ììë íúåùøá íáì ïéàå íáì úåùøá íäìò ùðåò äæå
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יא.6. ז, א.7.דברים כב, יא.8.עירובין לד, רבה בראשית



קטו zah g"k ycew zay mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.íðBò íöòå ìãb ìòegek mdn gwlp mdizepeer lr yperk - ©Ÿ¤§Ÿ¤£¨
cvik :dl`yd zl`yp ,jk m` ,mxa .ald lr helyl gend ly

xnel xyt`mdalw "miryx"l mby ,"c`n aexw" xacdy
:`id daeyzde - ?"jaala"a zeevne dxez miiwl xacdàìå§Ÿ

¯ íéúna äøBz äøac¦§¨¨©¥¦
íéeø÷ íäéiçaL elà¥¤§©¥¤§¦

.íéúîda - dxezd oi` - ¥¦
"'ebe jil` aexw"y xn`p
"miryx"a zxacn -
.mizn mi`xwp mdiigay
:o`k xird epiax w"k
aldc] l"pdtr dpde"
`le zeinyb dvex eraha
`l 'it` x"ied`
,'ek zenelrzay
mgen 'it` miryxde
`"` (1 k"` [mal zeyxa
mlerl (2 'd zcear mda
.('ek mxxeri in ik) e"g
mavna zn`ac (1 x`ane
mcia (2 la` .'ek `"`
ald rah) mavn zepyl

etwezezxiay i"r (mal
."'ekéà ,úîàa ék¦¤¡¤¦

ìéçúäì íéòLøì øLôà¤§¨¦§¨¦§©§¦
'ä ãáòì,ytpd ybx jezn zeevne dxez miiwl drnyny - ©£Ÿ

,d`xie dad`aì ,älçz øáòä ìò äáeLz eNòiL éìaøaL §¦¤©£§¨©¤¨¨§¦¨§©¥
íäL ,úBtìwä,mdly zexiardn exvepy ,zetilwd -Cñî ©§¦¤¥¨¨

,íéîMaL íäéáàì íðéa ú÷ñônä ìæøa ìL ävçîe ìécáî©§¦§¦¨¤©§¤©©§¤¤¥¨©£¦¤¤©¨©¦
- ?zetilwd z` mixaey ,`eti` ,dnae ,jk m` ,cvik -éãé-ìò©§¥

,åéàèç ìò BLôð úøéøîe Baì úøéáLoexaye zexixnd - §¦©¦§¦©©§©£¨¨
.zetilwd z` mixaey - ald:÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨

"'Bâå øaLð áì ,äøaLð çeø íéäìà éçáæ"9,myl oaxw - ¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨¥¦§¨§
.dxayp "`xg` `xhq"d gexyk ,"dxayp gex" `ed ,miwl`

- ?"`xg` `xhq"d gex zxayp dnae cvikøaLð áì éãé-ìòL¤©§¥¥¦§¨
úLøt íL ïiò] àøçà-àøèñc äàîhä çeø äøaLð ¯¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨©¥¨¨¨©
Leøôáe à ãenò ä óãå ç óc àø÷iå úLøôe îø óc ñçðét¦§¨©¨¨©©¦§¨©§©©§¥

.[íL æ"îøämixkfp zepaxwd lky ,xaecn my "xdef"a - ¨¨
gix" :zepaxwa cinz aezky enk ,'ied myl zekiiya dxeza
mey xkfp epi` - miwl` myl zekiiya eli`e ."'iedl gegip
gex zxiay - ?miwl` myl oaxwk ynyn ,`eti` ,dn .oaxw
gex - miwl` igaf" :weqtd xne` z`f ;"`xg` `xhq"d
mileki "miryx"d oi` ok`y ,miptÎlkÎlr ,ixd ."dxayp

.mal z` dligz exayiy ilan ,'d zceara ligzdlàéäå- §¦
,xard lr dhxg edfy ,mi`hgd lr zexnxnzdde ald oexay

md,äàzz äáeLz úðéçazepiga izy .dpezgz daeyz - §¦©§¨©¨¨

iehia icil ze`ad ,"d`lir daeyz"e "d`zz daeyz" :daeyza
mya ;'ied myn 'd ze`d zxfgd ,"'d aeyz" ,"daeyz" dlina
ixg`y dpey`xd 'dd ,(dpeilrd) d`lir 'd :o"idd izy - 'ied
"d`lir daeyz" - .e"`ed ixg`y 'dd ,d`zz 'de - c"eid
d`lir 'd zxfgd :epiid
;'ied my ly c"eil
:epiid "d`zz daeyz"e
e"`el d`zz 'd zxfgd
daeyzd .'ied my ly
`id - o`k xaecn dzece`

:d`zz daeyzúBìòäì§©£
,äàzz 'ämy ly - ©¨¨

,'ieddúìéôpî dîé÷äì©£¦¨¦§¦¨¨
ìà äìôðL,zetilwd - ¤¨§¨¤

ze`xwpd,íéðBöéçä©¦¦
àeäLd`zz 'd zlitp - ¤

icil 'ied my ly
,mipevigdúeìb ãBñ¨

øîàîk ,äðéëMä©§¦¨§©£©
ì"æø10¯ íBãàì eìb" : ©©¨¤¡

,"íänò äðéëLjeza - §¦¨¦¨¤
,zelbdeðéäcdceara - §©§

,mc`d ly zipgexd
:dpeekdäNBò íãàLk§¤¨¨¤

"íBãà" äNòîlykp - ©£¥¡
,olvilÎ`pngx zexiaraéLîîe ãéøBîì CíLjeza - ¦©§¦§¨

,zetilwd-çeø-Lôð úà äiçnä úeäìà õBöéðå úðéça§¦©§¦¡Ÿ©§©¤¤¤¤©
,BlL äîLð`ed eay iwl`d uevipd - "dpikyd zelb" - §¨¨¤

z` dign ixd iwl`d uevipdy jka z`hazn zelbd ;zelba
,eznype egex ,eytp,ätìwäî úéîäaä Lôða Ba íéLaìîä©§ª¨¦©¤¤©§¥¦¥©§¦¨

Ba úëìBnä ,éìàîOä ììçaL BaìaLzindad ytpd - ¤§¦¤¤¨¨©§¨¦©¤¤
,ea zehley dtilwde,òLø BãBòa,daeyza xfgy iptl - §¨¨

"äpè÷ øéò"a úìLBîe,sebd -,BlLgex ,ytpdy ixd - ¤¤¨¦§©¨¤
`vnp ociÎlre ozi` cgie ,dtilwd jeza zelba ze`vnp dnype

,oze` dignd iwl`d uevipd mb zelbaäîLð-çeø-Lôðå§¤¤©§¨¨
.dìöà äìBba íéLeákef `l ,onvr dnypde gexd ,ytpd - §¦©¨¤§¨

ly avn - zelba "zeyeak" mb od ,zelba ze`vnp ody cala
eizelert zeyrl ezexig z` ca`ny wx `l ieayd .iay`ed,

ly eizelert zeyrl eilr mitek mb `l``peyd`ed eiciay
zxcrp - zelba wx `vnp envr iwl`d uevipd eli`e .ieay
,oda ybxezy ,dnype gex ,ytpd z` zeigdl die`xd ezrtyd

.ziwl` "zeig" ,sebd lka ociÎlre,Baø÷a Baì øaLpLëe§¤¦§¨¦§¦§
eãøtúéå ,àøçà-àøèñå äàîhä çeø äøaLðåzegek - §¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨©¦§¨§

,"`xg` `xhq"de dtilwdàéä ¯ 'eëly d`zz 'd ze`d - ¦
,dpikyd `idy ,'ied myBîk ,äávð íâå dúìéôpî äî÷̈¨¦§¦¨¨§©¦¨¨§
:øçà íB÷îa øàaúpL,zxxgzyn ,daeyz iciÎlry ,ixd - ¤¦§¨¥§¨©¥
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íéøîà éèå÷éì
íäééçáù åìà íéúîá äøåú äøáã àìå íðåò íöåòå ìãåâ

úîàá éë íéúî íéåø÷ìéçúäì íéòùøì øùôà éà
øáùì äìçú øáòä ìò äáåùú åùòéù éìá 'ä ãåáòì
ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå ìéãáî êñî íäù 'åôéì÷ä
åùôð úøéøîå åáì úøéáù é"ò íéîùáù íäéáàì íðéá
äøáùð çåø íéäìà éçáæ ÷åñô ìò øäæá ù"îë åéàèç ìò
äàîåèä çåø äøáùð øáùð áì é"òù 'åâå øáùð áì
à"ò 'ä 'ãå 'ç 'ã àø÷éå 'ôå î"ø 'ã ñçðéô 'ô ù"ò] à"ñã

[íù æ"îøä 'éôáåúåìòäì äàúú äáåùú 'éçá àéäå
àåäù 'éðåöéçä ìà äìôðù äúìéôðî äîé÷äì äàúú 'ä

úåìâ ãåñíäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîë äðéëùä
êéùîîå ãéøåî íåãà äùòî äùåò íãàäùë åðééäã
åìù ð"øð úà äéçîä úåäìà õåöéðå 'éçá íùì
åáìáù äôéì÷äî úéîäáä ùôðá åá íéùáåìîä
úìùåîå òùø åãåòá åá úëìåîä éìàîùä ììçáù
øáùðùëå äìöà äìåâá 'éùåáë ð"øðå åìù äðè÷ øéòá
'åë åãøôúéå à"ñå äàîåèä çåø äøáùðå åáø÷á åáì
:à"îá ù"îë äáöð íâå äúìéôðî äî÷ àéä
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יח.9. נא, א.10.תהלים כט, מגילה ראה

zah g"k ycew zay mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

קודש שבת טבת יום כ"ח
פרק יד  ,bk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî àì íà,46 'nr cr:à"îá

,ãáìa úBönä úiNò éãéìzenelrzay" dad`l dpeekd - ¦¥£¦©©¦§¦§©
,'d zad` zebixcna ,mcewd wxta xaic dilry ,"egene eal
z`xwp `id zeevnd meiwl qgiay wx .dad` z`xwp ef oi`

,zeevnd meiwl `iadl dgekay iptn ,"dad`"àúeòø" àéäL¤¦§¨
"àaìc,ald oevx - §¦¨

ék íb ,áì úBîeìòúaL¤§©£¥©¦
Baì úelbúäa dðéà¥¨§¦§©¦

.Là étLøkz`f lkae - §¦§¥¥
eze` d`ian `id mb

.zeevnd meiwläæ øáãå§¨¨¤
efk dad` ekeza xxerl -
,cala eal zenelrzay
ìëì ì÷ðå "ãàî áBø÷"¨§Ÿ§¨¥§¨
çî Bì Lé øLà íãà̈¨£¤¥Ÿ©
Bçî ék ,Bã÷ã÷a§¨§¨¦Ÿ

,BúeLøaoi` m` mb - ¦§
,ezeyxa ealìBëéå§¨

Ba ïðBaúäì,egena -Ba ïðBaúiLëe ,õtçé øLà ìëk §¦§¥§¨£¤©§Ÿ§¤¦§¥
ãâa-ìk-ìò Bçîa ,ãéìBé àìénî ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà úl ¦§ª©¥¨¦¥¨¦§Ÿ©¨

,íéðt,eala `l m` -Ba ä÷áãì 'äì äáäàä,d"awda - ¨¦¨©£¨©§¨§¨
íei÷a,meiw iciÎlr -.BúøBúå åéúBöîäæåxwird - §¦¦§¨§¨§¤

ly zilkzde,íãàä ìk,dxez cenlle zeevn miiwl -ék ¨¨¨¨¦
áéúk "íúBNòì íBiä"6,,"meid" ozeyrl epzip zeevnd - ©©£¨§¦

à÷åc äNònä íìBò àeä "íBiä"L7mler" lr fnex "meid" - ¤©¨©©£¤©§¨
Îmlerd ,`wec "dyrnddfddnvrlyk d"awdl dad`d ,

oneiw `ed xwird .ixwird xacd dppi`iyrnd.zeevnd ly
wewf ,inipt iytp ybx jezn ,ie`xk zeevn miiwl ick ,`l`
,"mzeyrl" `ed ,"meid"d ly exwir ,j` .'d zad`l mc`d

øçîìe",`eal cizrl xnelk -,"'eë,xkyd z` elawi -Bîk §¨¨§
.øçà íB÷îa øàaúpL,'d zad` ly zizin`d dzbxc - ¤¦§¨¥§¨©¥

zrbep dpi` ,iwlg xky leaiw meyn da yi dnvrlyk `idy
zrkjk myle .zeevne dxez ly dyrnd mvr rbepy enk ,

dad`d mb dwitqn
.alde gend zenelrzay
"ezeyrl" dlndy ixd
:"jaalae" z` dxiaqn
`id "jaala" dad` efi`
- mc` lkl "c`n aexw"
icil d`ad dad`d idef
da ice ,cala egena iehia
;"ezeyrl" icil `iadl
xxerl leki efk dad`
epi`y in mb ,ekeza
dad` xxerl lbeqn
ef dad` .ald zelbzda

genac`d z` xak `iaz ,itk - zeevnde dxezd meiwl m
:oldl xaqeiyììç ìò ,BúãìBzå Bòáèa èélL çnäå§©Ÿ©©¦§¦§§§¨©¨¨

,álaL éìàîOä,rxdÎxvide zindad ytpd ly dnewn - ©§¨¦¤©¥
,zerx zeaygn - okn xg`le ,zee`z xxerzdl zelelr myn

.äNònä éìk íäL íéøáàä ìk ìòå ,åét ìòåhily gend - §©¦§©¨¨¥¨¦¤¥§¥©©£¤
oevxde dad`d el didz ,miptÎlkÎlr ,genay xg`ne .mdilr
lr ,okn xg`l ,gend helyi jke ,zeevn miiwle dxez cenll
dxez cenll mixa`d x`y z`e dtd z` ripie ,alay de`zd
dfy itk ,ezeyxa epi` eal xy`k mb ,df itl .zeevn miiwle
ald lr ritydl ezlekia - ezeyxa egeny oeik ixd ,"wicv"a

,mixa`d x`y lre

,úîàa òLø àeäL éî àì íà"ryxk" `xwpd "ipepia" `l - ¦Ÿ¦¤¨¨¤¡¤
hily" gend oi` elv` ,zn`a ryx `l` ,(b"i wxta xkfenk)

,daxc` `l` ,"ald lrì"æø øîàîk8íéòLøä"Líä §©£©©©¤¨§¨¦¥
,"íaì úeLøa,mnvr lr helyl mzexyt`a oi` - ¦§¦¨

de`z zxxerznyk
,malaíaì ïéàå§¥¦¨

,ììk íúeLøaoi` - ¦§¨§¨
drtyde gewit mey genl
,lirl xen`a .mal lr

mal miwicv"y xn`p cg` cvn ,dyw dxe`kl :sqep xac xaqei
,"ipepia"d eli`e ,ezeyxa eal "wicv"d wxy xnelk ,"mzeyxa
ipy cvne ;ezeyxa eal oi` - "wicv"n dbixcna dhnl `edy
epi`y in ,df itle ."mal zeyxa" md miryx `wecy ,xn`p
itk `l` ?ezeyxa ok` `ed eal - "ipepia" - "ryx" ly llka
mal" - "miwicv"d :xaca mipte` dyly :xacd oaei ,epxaqdy

md ,'d zad`a xxerzdl mivex mdy zr lkae ,"mzeyxa
lr rityi gendy jkl wwcfdl ekxhviy ilan ,mixxerzn
`l` ,mzeyxa mal oi`y cala ef `l - "miryx"d ;ald
mal oi` mpn` - "mipepia"de ;mal zeyxa md :daxc`
itk dcn dze`a ,mzeyxa
gend j` ,"wicv"a dfy

.ald lr mda ritynixd
,zniieqn dcnay
`ed ald ,"mipepia"a
,daygna ziyrnd drtydl xeywd lka z`fe ,mzeyxa
mzeyxa mal oi`" :xne` `ed "miryx"a ,okl .dyrne xeaic

llk.ald lr ritydl mileki md oi` ,gend zervn`a mb - "
j` ,mc`d ly ezclezn raha ald lr hily gendy epcnl
mb ,dxe`kl ,ixd ,"miryx"l qgia mb jk mixne` ep` oi` recn

:owfd epax xiaqn - ?mzclezn rah eze` epyi mdaLðò äæå§¤Ÿ¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àúåòø àéäù ãáìá úåöîä úééùò éãéì äàéáîä
åáì úåìâúäá äðéà éë íâ áì úåîåìòúáù àáìã

íãà ìëì ì÷ðå ãàî áåø÷ äæ øáãå ùà éôùøëøùà
åá ïðåáúäì ìåëéå åúåùøá åçåî éë åã÷ã÷á çåî åì ùé

åá ïðåáúéùëå õåôçé øùà ìëëä"á ñ"à úìåãâá
ä÷áãì 'äì äáäàä íéðô ìë ìò åçåîá ãéìåé àìéîî

åéúåöî íåé÷á åáíúåùòì íåéä éë íãàä ìë äæå åúøåúå
ù"îë 'åë øçîìå à÷åã äùòîä íìåò àåä íåéäù áéúë
éìàîùä ììç ìò åúãìåúå åòáèá èéìù çåîäå .à"îá

éìë íäù íéøáàä ìë ìòå åéô ìòå áìáùäùòîä

íéòùøäù ì"æøàîë úîàá òùø àåäù éî àì íà
ììë íúåùøá íáì ïéàå íáì úåùøá íäìò ùðåò äæå
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יא.6. ז, א.7.דברים כב, יא.8.עירובין לד, רבה בראשית



zahקטז g"k ycew zay mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ligzn mc`ay iwl`d uevipd .dzelbn dpikyd ,lekiak
.'d zceara ligzdl leki `ed ,f` wxe ,etebae eytpa ritydl
lr hily" egen ,ryx epi`y ina eli`e ."ryx"a xacd jk
ik" :(miryx mpi`y dl`a xacny) weqtd xne` okle ,"ald
,zeevne dxez miiwl icedil c`n lw - "c`n xacd jil` aexw

.'d z`xiae 'd zad`a - "jaala"
iciÎlre ,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta
ezlekia ,egen zpad zrtyda ekeza xvei mc`dy oevxd

:xen`l xywa siqedl ie`x - .eal zee`z lr xabzdl

lv` dpiea mrt xwia yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd
?zeciqgd zxez idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex
xiaqi gendy ,`id zeciqgd zxez - :el dpr ocrÎeznyp iaxd
gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn all
ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey el`y .oian
jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy zenler ipy
,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear z`hazn
jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl zegtdÎlkl e`

.ala xi`ie ribi genay xe`dy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc - zekxa(iyiy meil)

.iezita e` qpe`a epal dlrapy dy` `yiløñBà äãeäé éaø©¦§¨¥
àîòè éàî ,áø øîà ìãéb áø øîàå .åéáà úzeôîáe åéáà úñeðàa©£©¨¦¦§©¨¦§¨©©¦©¨©©©©£¨

äãeäé éaøceia` zzetne zqep` xqe`d dcedi iax ly enrh dn ± §©¦§¨
meyn ,eia` 'zy`' llka opi`y s`áéúëc(` bk mixac),çwé àì' ¦§¦Ÿ¦©
ðk (úà) älâé àìå ,åéáà úLà úà Léà,'åéáà ó`l' ly zernynde ¦¤¥¤¨¦§Ÿ§©¤¤§©¨¦Ÿ

,`id 'eia` spM dNbiðkälâé àì åéáà äàøL ólr mc` `eai `l ± §©¤§©¨¦¨¨¤¨¨¨¦Ÿ§©¤
.oiyeciw `la dilr `a m` mb ,dilr `a eia`y dy`

:`xnbd zl`eyáéúk åéáà úñeðàác éànîedcedi iaxl oipne ± ¦©§©£©¨¦§¦
eek `ny ,eia` zqep` lr xidfdl weqtd zpeekyweqtd zp

daiyn .eia` ly mai zxney lr `ad z` ztqep dxdf`a xidfdl
:`xnbdéîñcdéì Caezk df weqtl jenqay meyn ±(hk ak my), §¨¦¥

,'åâå 'dnò áëLä Léàä ïúðå'zekinqne ,qpe` zyxt meiq `edy §¨©¨¦©Ÿ¥¦¨
epiid 'eia` spk'y ,epcnl eia` spk ielib zyxtl qpe` zyxt

.eia` zqep`
df mrhne ,dxezd lka mikenq yxec epi` dcedi iaxy s`y ixd
mikenq `ed yxec mewn lkn ,dtykna mikenqd zyxca o`in
iax xizd ji` dyw ok m`e .dxez dpyna zexen`d zeiyxta
yxc iel oa ryedi iax ixde ,dxeza weqrl ixw lral dcedi
zexen`d ze`xwn zekinqn dxeza weqrl ixw lral xeq`l
.mikenq yexcl yiy dcedi iax dcen `ld mdae ,dxez dpyna

:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -ïéàok` ±äðLîa ¨§¦¦§¦§¥
Léøc äøBz,mikenq dcedi iaxïéëeîñ éðäåel` mikenq la` ± ¨¨¦§¨¥§¦

,dxez ixaca xeq` ixw lray mdn yexcl dvex dz`ydéì éòaî¦¨¥¥
éåì ïa òLBäé éaøc Cãéàìzxg` dyxcl mdl jixv dcedi iax ± §¦¨§©¦§ª©¤¥¦
,iel oa ryedi iax yxcyBðáì ãnìîä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©§©¥¦§

øîàpL ,áøBç øäî dìa÷ elàk áeúkä åéìò äìòî ,äøBz(h c my) ¨©£¤¨¨©¨§¦¦§¨¥©¥¤¤¡©
éðáì ízòãBäå'éðá éðáìå Edéøúa áéúëe ,'Eeixg`y weqta xn`pe ± §©§¨§¨¤§¦§¥¨¤§¦©§¥

(i c my)éäìà 'ä éðôì zãîò øLà íBé','áøBça Emiweqtd zekinqne £¤¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§¥
.ipiq xdn dlaiw eli`k aygp dxez epa z` cnlndy cenll yi
:ixw lral dxez cenil oipra dcedi iax zrc `id dn dpc `xnbd

ïðzdpyna(.ek oldl),áædray z`neh `nhdéø÷ äàøLini jeza §©¨¤¨¨§¦
,ixw z`nehe af z`neh eilr yie ,ez`nehåokäcðzray d`nhd §¦¨

miniòøæ úáëL äèìtLz`neh dilr yie ,dzcpl dncwy d`ian ¤¨§¨¦§©¤©
oke ,ixw z`nehe dcpúLnLîädzhníc äúàøå,dyniyy xg` ©§©¤¤§¨£¨¨

z`nehe dcp z`neh dilr yie ,ixw lrak dpic dyniyy oeiky
dpeny lltzdl dy`d d`ay e` dxeza weqrl afd `a m` ,ixw

,dxyr,äìéáè ïéëéøös` ixw z`nehn mxdhl mzliah dlirene §¦¦§¦¨
.[dcp e` daif z`neh] mz`neh lkn mxdhl mzliah lirez `ly

øèBt äãeäé éaøå,xaeq dcedi iaxy ,dxez ixacl dliahn mze` §©¦§¨¥
zxdhn dpi` ,mz`neh lkn mze` zxdhn dliahd oi`y lky

kixaca mixzen md ixd ,dliah zpwz mdl oi`y oeikne ,ll

.dxez
:`xnbd zwiicnäãeäé éaø øèt àì ïàk ãò,dxez ixacl leahln ©¨Ÿ¨©©¦§¨

àøwéòîc ,éø÷ äàøL áæa àlàixw d`xy drya dligzny ±åàì ¤¨§¨¤¨¨§¦§¥¦¨¨¨
àeä äìéáè øa`nh `ed ixdy ,xdhdle leahl ie`x did `l ± ©§¦¨

ixacl leahl jixv didiy minkg epwiz `l jkle ,af z`neha
,dxezàãéøb éø÷ ìòa ìáà,af epi`y [cala±]áéiçîdcedi iax £¨©©§¦§¥¨§©¥

ixw lray epwiz dcedi iaxl s`y ixd ,dxez ixacl dliaha
xizdy epzpyna dcedi iax ixacl xzeq dfe .dxez ixaca xeq`
yyeg epi`e ,oefnd zkxae rny z`ixw zekxa xnel ixw lral

.ef dpwzl
:uxzl dqpn `xnbdàîéz éëåy xnel dvxz m`e ±ïécä àeä §¦¥¨©¦

àãéøb éø÷ ìòa eléôàcaf epi`yénð[mb-]äãeäé éaø øèton ©£¦©©§¦§¥¨©¦¨©©¦§¨
,dxeza weqrl ixw lral xzeny xaeq `edy itl ,dliahdéàäå§©

éâìôî à÷cmzwelgn z` dpynd dhwpy mrhde ±éø÷ äàøL áæa §¨¦§§¦§¨¤¨¨§¦
ick `ed ,[af epi`y ixw lraa mb ewlgp zn`ay s`]ïçk EòéãBäì§¦£Ÿ¨

ïðaøcz`neh `nhy ixw lra mb dliaha miaiigne mixingny §©¨¨
lkn ,ef dliaha af z`nehn xdhidl leki epi`y it lr s`y ,af

.dxeza weqrl lkeiy ick eixwl leahl jixv mewn
lraa mb ewlgpy xn`p m`y ,ok xnel xyt` i` :`xnbd dgec

,af epi`y ixwàôéñ àîéà,dpynd ly `tiqd z` x`ae xen` - ¥¨¥¨
dy` ,da epipyyúLnLîädzhníc äúàøå,dyniyy xg` ©§©¤¤§¨£¨¨

,dcp z`nehe ixw z`neh dilr yiyäìéáè äëéøö`dzy ick §¦¨§¦¨
,xxal yie .lltzdl zxzendì éðz÷ ïàîìoic dpyp in jxevl ± §©¨¨¥¨

,dfàîéìéàdpypy xn`p m` ±,ïðaøìd`a dpyndy xnelk ¦¥¨§©¨¨
,leahl dze` miaiigny opax zrca yecig eprinydlàèéLt- §¦¨

,mzrc itl df oic `ed heyt `ldàzLä,denzl yi dzrne ±äîe ©§¨©
m`àeä äìéáè øa åàì àøwéòîc ,éø÷ äàøL áfdrya xaky ± ¨¤¨¨§¦§¥¦¨¨¨©§¦¨

,af z`nehn mb xdhdle leahl ie`x did `l ixw d`xyéáéiçî§©§¦
ïðaøweqrl ick ixw z`nehn xdhdle leahl opax edeaiig ± ©¨¨

,dxezaíc äúàøå úLnLîä,dyniyy xg`äìéáè úa àøwéòîc ©§©¤¤§¨£¨¨§¥¦¨¨©§¦¨
àéäzaeg dilr lg ixw z`neha d`nhpe dyniyy dryay ± ¦

,[dcp z`neh] ztqep d`neha d`nhp `l oiicry oeik ,dliahàìŸ
ïkL ìkdliahd aeig z` dpnn riwtze dcpd z`neh `az `ly ¨¤¥

,ixwd z`neh lrdpynd dkxved dnle ,da daiigzp xaky
.erinydlåàì àlàmc dz`xe zynynd ly df oic i`ce `l` ± ¤¨¨

àéä äãeäé éaødpynd d`ae ,df oic dpyp dcedi iaxl ± ©¦§¨¦
dlgy mcew ixw z`neh dlg m` elit` ezrc itly eprinydl
lkn ,ixw z`neh meyn leahl daiigzp xake ,dcp z`neh dilr
oi`y oeik ,leahl aeigd z` dpnn driwtn dcp z`neh mewn

.zxdhnd `l` dliahdì éðz÷ à÷åãå,dpynd ixacn wcwcpe ± §©§¨¨¨¥¨
,df ote`a zipyp `weecay
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שישי עמ' ב



קיז היום יום . . . 

ה'תש"גכב טבתיום רביעי

חומש: שמות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ואעפ"כ . . . 34 תפלה כו'.

הכרזת אאמו"ר באחת ההתועדות: ָאט אזוי ווי הנחת תפילין בכל יום איז א מצוה 
דאורייתא אויף יעדען אידען, ָאהן א חילוק צי א גדול בתורה, צי א איש פשוט, אזוי 
איז א חוב גמור אויף יעדען אידען צו טרַאכטען יעדען טָאג א האלבע שעה וועגען 
דעם חנוך פון קינדער, און טָאן אלץ, ווָאס עס איז בכוחו צו טָאן און יתר מכפי כחו, 
זעהן פועל זיין ביי די קינדער, ַאז זיי זָאלען געהן אין דעם דרך ווָאס מען איז זיי 

מדריך.

ָכל  ּבְ ין  ִפּלִ ּתְ ֲהָנַחת  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ַהִהְתַוֲעדּויֹות:  ַאַחת  ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַהְכָרַזת 
ְך  ּכָ ׁשּוט,  ּפָ ִאיׁש  אֹו  ּתֹוָרה,  ּבַ דֹול  ּגָ הּוא  ִאם  ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ְיהּוִדי,  ל  ּכָ ַעל  אֹוַרְייָתא  ּדְ ִמְצָוה  ִהיא  יֹום 
ֹכחֹו  ּבְ ֶ ָעה אֹודֹות ִחּנּוְך ַהְיָלִדים, ְוַלֲעׂשֹות ַהּכֹל, ַמה ּשׁ ל יֹום ֲחִצי ׁשָ ל ְיהּוִדי ַלֲחׁשֹב ּכָ מּור ַעל ּכָ חֹוב ּגָ

ּה ַמְדִריִכים אֹוָתם. ּבָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ְלכּו ּבַ ּיֵ ִפי ּכֹחֹו, ִלְדֹאג ִלְפֹעל ַעל ְיָלָדיו ׁשֶ ַלֲעׂשֹות, ְויֹוֵתר ִמּכְ

ה'תש"גכג טבתיום חמישי

חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: רק שלזה . . . עם אחיו.

ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש  י  "ּכִ יּוָבן":  ל  ְמׁשָ "ְוַהּנִ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ה"  ּפֶ ם  ׂשָ "ִמי  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ַמֲעָלה", ָצִריְך ִלְהיֹות "ְוֵכן ֵיׁש ַמֲעָלה".

ב ְוִלְפֹקַח  ִתיָחה[ ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּלֵ ְנעּול' ]=ָיִדית ַהּפְ ת ַהּמַ ּפַ ע. ָהֲאָנָחה ִהיא ַרק 'ּכַ ׁשַ ֲאָנחֹות ְלַבד לֹא ִנּוָ ּבַ
ר יּוַכל ִלְפֹעל ְוַלֲעׂשֹות  ֲאׁשֶ ר ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ִאיׁש ִאיׁש ּבַ ִחּבּוק ָיַדִים, ַרק ְלַסּדֵ ֶבת ּבְ ּלֹא ָלׁשֶ ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ

ַכְסּפֹו. ְנאּומֹו ְוֶזה ּבְ ְכָתבֹו ְוֶזה ּבִ ְצוֹות, ֶזה ּבִ ִמיַרת ַהּמִ ַצת ַהּתֹוָרה ּוׁשְ ַתֲעמּוָלה ְלִחּזּוק ַהּתֹוָרה ַהְרּבָ ּבְ

ה'תש"גכד טבתיום ששי

חומש: שמות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: יג. ובזה . . . החשך כנ"ל.

הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיענא במוצאי ש"ק פ' שמות תקע"ג. ומ"כ בעיר 
האדיץ.

אאזמו"ר שאל את הצ"צ: ווָאס הָאט דער זיידע געווָאלט מיט דרכי החסידות, און 
ווָאס הָאט ער געווָאלט מיט חסידות. ויענהו הצ"צ: דרכי החסידות איז, אז אלע חסידים 
זָאלען זיין ווי איין משפחה ע"פ התורה באהבה. חסידות איז חיות. אריינטרָאגען א 
חיות און באלייכטען אלץ, אויך דעם לא טוב, מען זָאל וויסען פון דעם אייגענעם רע 

ווי ער איז, אויף מתקן זיין עס.

בֹוד  מֹות תקע"ג. ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ת ׁשְ ָרׁשַ ת ֹקֶדׁש ּפָ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ יֶעָנא ּבְ ְכַפר ּפְ ֵקן ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּלְ ִהְסּתַ
ִעיר הַאִדיץ. ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

zah g"k ycew zay mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ligzn mc`ay iwl`d uevipd .dzelbn dpikyd ,lekiak
.'d zceara ligzdl leki `ed ,f` wxe ,etebae eytpa ritydl
lr hily" egen ,ryx epi`y ina eli`e ."ryx"a xacd jk
ik" :(miryx mpi`y dl`a xacny) weqtd xne` okle ,"ald
,zeevne dxez miiwl icedil c`n lw - "c`n xacd jil` aexw

.'d z`xiae 'd zad`a - "jaala"
iciÎlre ,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta
ezlekia ,egen zpad zrtyda ekeza xvei mc`dy oevxd

:xen`l xywa siqedl ie`x - .eal zee`z lr xabzdl

lv` dpiea mrt xwia yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd
?zeciqgd zxez idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex
xiaqi gendy ,`id zeciqgd zxez - :el dpr ocrÎeznyp iaxd
gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn all
ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey el`y .oian
jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy zenler ipy
,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear z`hazn
jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl zegtdÎlkl e`

.ala xi`ie ribi genay xe`dy
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היום יום . . . קיח
ָבא  ַהּסָ ל  ׁשֶ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ֶמה  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ַאל  ׁשָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
 – ֵהן  ַהֲחִסידּות'  ְרֵכי  'ּדַ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֲעֵנהּו  ַוּיַ ֲחִסידּות?  ּבַ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ּוֶמה  ַהֲחִסידּות',  'ַדְרֵכי  ּבְ
ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ַחּיּות,  ִהיא  'ֲחִסידּות'  ַאֲהָבה.  ּבְ ּתֹוָרה,  י  ּפִ ַעל  ַאַחת,  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ִיְהיּו  ַהֲחִסיִדים  ל  ּכָ ׁשֶ

נֹו. ֵדי ְלַתּקְ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ י ּכְ ירּו ֶאת ָהַרע ָהִאיׁשִ ּכִ ּיַ ם ֶאת ַה"ּלֹא־טֹוב", ׁשֶ ּוְלָהִאיר ֶאת ַהּכֹל, ּגַ

ה'תש"גכה טבתשבת
ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָבט, ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ׁשְ

ֵרׁש. ִאים ַיׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַהּבָ
חומש: שמות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: אך מאחר . . . כנגד כולן.

און  וגבולים,  מצרים  פון  ארויסגעהן  דער  איז  מצרים  יציאת  אאמו"ר:  משיחות 
חסידות איז אויף ארויסגעהן פון די מצרים און גבולים פון וועלט. עס איז פאראן א 
הפרש: יצי"מ איז א ענין פון שבירה און עזיבה, דערפאר איז מען אוועק פון מצרים. 
יצי"מ פון חסידות איז בירור און תקון, יציאה פון מצרים און גבולים פון וועלט ָאבער 
אין וועלט. ד. ה. זייענדיג אין וועלט באדארפען זיין אין א יציאה פון מיצר וגבול 
פון וועלט. ארָאּפנעהמען דעם מיצר וגבול און דערהערען דעם אמת, אז וועלט אליין 

איז באמת גוט, ווייל דָאס איז דָאך רצונו ית', איז דָאס דורך עבודה פון חסידות.

ֵדי  לֹות; ַוֲחִסידּות ִהיא ּכְ ָצִרים ּוִמְגּבָ "ּב[: ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ַהְיִציָאה ִמּמֵ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ל ָהעֹוָלם. לֹות ׁשֶ ְגּבָ ָצִרים ְוַהּמִ ְלֵצאת ֵמַהּמֵ

ְיִציַאת  ְצַרִים;  ִמּמִ ּגְֹרׁשּו  ָלֵכן  ַוֲעִזיָבה,  ִביָרה  ׁשְ ל  ׁשֶ ְתנּוָעה  ּבִ ִהיא  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ל:  ֶהְבּדֵ נֹו  ֶיׁשְ
לֹוַמר:  תֹוְך ָהעֹוָלם. ּכְ לֹות ָהעֹוָלם, ַאְך ּבְ ְצֵרי ּוִמְגּבְ רּור ְוִתּקּון – ְיִציָאה ִמּמֵ ל ֲחִסידּות ִהיא ּבֵ ִמְצַרִים ׁשֶ
בּול ְוִלְקלֹט  ַצר ְוַהּגְ ַצר ּוְגבּול ָהעֹוָלם. ְלָהִסיר ֶאת ַהּמֵ יִציָאה ִמּמֵ עֹוָלם, ֵיׁש ִלְהיֹות ּבִ ְצאּות ּבָ ִעם ַהִהּמָ
ְיֵדי  ַעל  ג[  ]ֻמּשָׂ ֶזה  ֲהֵרי  ֵרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טֹוב,  ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ַעְצמֹו  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  ֶאת 

ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות.

ה'תש"גכו טבתיום ראשון

חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: פרק יד. והנה . . . 38 לכפור האמת.

ר  ֲאׁשֶ ָנה,  ּוָ ְלַהּכַ ַמְתִאים  "ְוַתְכִניַע",  ְלֵתַבת  ר"  "ּוְתַמּגֵ ין  ּבֵ ְקָצת  ַמְפִסיִקים  יִנים"  ְלׁשִ "ְוַלּמַ ת  ִבְרּכַ ּבְ
ת ֹנַגּה  ִריִכים ַהֲעָבָרה ְלַגְמֵרי, "ְוַתְכִניַע" – ְלֶנֶגד ְקִלּפַ ּצְ ר" ֵהם ֶנֶגד ג' ְקִלּפֹות ׁשֶ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ר ּוְתׁשַ ַעּקֵ "ּתְ

רּור. ּה ּבֵ ִריָכה ַהְכָנָעה ְוֵיׁש ּבָ ּצְ ׁשֶ

ה'תש"גכז טבתיום שני

חומש: וארא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: משא"כ . . . צדיקים כו' ע"ש.

אונז  גיט  אויבערשטער  דער  רוחניות,  איז  גשמיות  אידישע  אמר:  הזקן  רבינו 
גשמיות, מיר זָאלען דערפון מַאכען רוחניות. אמָאל אז עס איז לרגע ניט אזוי, דארפען 

געבען דעם אויבערשטען אפילו מנחת עני גיט ער א פולע.

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



קיט היום יום . . . 

ֵדי  ִמּיּות, ּכְ ׁשְ רּוְך־הּוא נֹוֵתן ָלנּו ּגַ דֹוׁש־ּבָ ל ְיהּוִדים ִהיא רּוָחִנּיּות. ַהּקָ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֵקן ָאַמר: ּגַ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
רּוְך־הּוא ְולּו ִמְנַחת  דֹוׁש־ּבָ ן, ֵיׁש ָלֵתת ַלּקָ ָבר ּכֵ ר ְלֶרַגע ֵאין ַהּדָ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ה רּוָחִנּיּות. ְלִעּתִ ּנָ ּצֹור ִמּמֶ ּנִ ׁשֶ

ַפע. ׁשֶ ָעִני, ְוהּוא נֹוֵתן ּבְ

ה'תש"גכח טבתיום שלישי

חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ובזה יובן . . . תהי צדיק.

ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ הֹות.  ַהּגָ ה  ַהְרּבֵ ֲחֵסִרים  ס –  ְדּפָ ַהּנִ ֶצֶדק"  ַמח  ְלַה"ּצֶ ֱאמּוָנה(  ֶרְך  )ּדֶ ַהֲחִקיָרה  ֵסֶפר  ּבְ
ִעְנָיִנים ֵאּלּו. ֵאלֹות ּבְ ה ׁשְ ּמָ ם ָהָיה ָצִריְך ַלֲענֹות ַעל ּכַ ָ ּשׁ ַיַחס ִעם ְנִסיעֹוָתיו ְלֶפֶטְרּבּוְרג, ׁשֶ רֹו ּבְ ִחּבְ

שבת 
קודש

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

,lega enk zekxa dxyreäeçøèà àìc àeä ïðaøåminkgy `l` ± §©¨¨§Ÿ©§§
mlek z` jxal edegixhd `l,úaL ãBák íeMîligzd m` okle ¦§©¨

,dxnebàëä ìáà,lltzd xaky xkfpy in oiprl o`k ±élö àä £¨¨¨¨©¥
déìjiyndl el oi` jkle ,ezaeg ici `vie lltzd xak `ed ixd ± ¥

.dkxad rvn`a wiqti `l` ,dkxad z` xenble
:lltzd xaky in oipra ztqep dkld d`ian `xnbdáø øîàå§¨©©

,ìàeîL øîà äãeäéxaky inàöîe úñðkä úéáì ñðëðå ,ìltúä §¨¨©§¥¦§©¥§¦§©§¥©§¤¤¨¨
da Lcçì ìBëé íà ,ïéìltúnL øeaö[dlitza-].ìltúéå øBæçé ,øác ¦¤¦§©§¦¦¨§©¥¨¨¨©£§¦§©¥

.ìltúéå øBæçé ìà ,åàì íàå§¦¨©©£§¦§©¥
mipicd ipy z` xnel l`eny jxved recn zx`an `xnbd
:lltzdle xefgl i`yx epi` lltzdy iny eprny mdipyny

àëéøöe,el` mipic ipy eprinydl l`eny jixve ±ïðéòîLà éàc §¦¨§¦©§§¦©
àúéén÷xkfp m`y oey`xd oicd z` eprinyn did m`y ± ©©§¨

c xnel mixeaq epiid ,dkxa rvn`a wiqtn lltzdyéléî éðä± ¨¥¦¥
a dpey`x mrt lltzdy ina `l` epi` df xacyå ãéçémrta mb ¨¦§

a lltzdl ligzd lltzdy gkyy dipyd,ãéçé̈¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc - zekxa(iyily meil)

úåîmiznd el elbp ,myl e`eaa .zexawd zial eia` ixg` jld ± ¨¤
.lebira miayeie mdixawl uegn md eli`keäì øîà,l`eny £©§

àaà àðéòa.`a` z` dvex ip` ±àëä àkéà àáeè àaà ,déì eøîà ¨¥¨©¨¨§¥©¨¨¦¨¨¨
.`a` mnyy o`k yi daxd ±àaà øa àaà àðéòa ,eäì øîàip` ± £©§¨¥¨©¨©©¨
.`a` ly epa `a` z` dvexàáeè éîð àaà øa àaà ,déì eøîà̈§¥©¨©©¨©¦¨

àëä àkéà.`a` mdia` mye `a` mnyy daxd mb o`k yi ±øîà ¦¨¨¨£©
ìàeîLc äeáà àaà øa àaà àðéòa ,eäìepa `a` z` dvex ip` ± §¨¥¨©¨©©¨£©¦§¥

,l`eny ly eia` `a` lyàëéä.`ed okid ±÷éìñ ,déì eøîà ¥¨¨§¥§¥
àòé÷øc àzáéúîìdlr ±.dlrn ly daiyiléåìì dééæç éëäcà ¦§¦§¨¦§¦¨©§¨¦©§¥§¥¦

éàøaà áéúécayei didy exiag iel z` l`eny d`x miizpia ± §¨¥©¨©
,miznd x`y eayi eay lebirl uegndéì øîà,iell l`enyéànà £©¥©©

éàøaà záúémr lebira ayei jpi`e uega ayei dz` recn ± ¨§©§©¨©
e ,mlekz÷ìñ àì àîòè éàîly daiyil zilr `ly mrhd dne ± ©©£¨Ÿ¨§©§
.dlrndéì øîà,l`enyl ieléøîàc[exn`y-]ðä ék ìk ,éìéðL C £©¥§¨§¦¦¨¦¨¨§¥

dézòãì dézLéìçàå ñôà éaøc àzáéúîì z÷éìñ àìcxtqn itk ± §Ÿ§¥§§¦§¦§¨§©¦¤¤§©§¥§¥§©§¥
,ezrc z` zylgde qt` iax ly ezaiyil zqpkp `ly mipydàìŸ

àòé÷øc àzáéúîì Cì ïðéìéiòîly daiyil jze` qipkp `l ± §©§¦©¨¦§¦§¨¦§¦¨
.dlrnäeáà àúà éëäå éëäcàl`eny ly eia` `a miizpia ± ©§¨¦§¨¦£¨£©

,dlrn ly daiyinéçàå éëa à÷ äåäc dééæçCl`eny d`x ± ©§¥©£¨¨¨¥©£¥
.wgeve dkea eia`ydéì øîà,eia`l l`enyúéëa à÷ àîòè éàî £©¥©©£¨¨¨¥

±.dkea dz` recndéì øîà,eia`úéúà à÷ ìâòìciptn ± £©¥§©£¨¨¨¥
e ,cer eze` l`y .epil` `eaz aexwayzëéçà àîòè éàîrecne ± ©©£¨£¥§§

,eia` el aiyd .zgnye zkiigàáeè àîìò éàäa záéLçciptn ± ©£¦©§§©¨§¨¨
.miigd oia ce`n dz` aeygydéì øîà,l`enyàðáéLç éà £©¥¦£¦§¨

éåìì äeìéiòð.izekfa iel z` eqipki ip` aeyg m` ±éåìì eäeìéiòå §©§©§¥¦§©§§¥¦
.dlrn ly daiyil iel z` eqipkd ok`e ±déì øîà,eia`l l`eny £©¥

àëéä éîúéc éæeæ.jlv` ecwtedy minezid zern zegpen okid ± ¥§©§¥¥¨
déì øîà,eia`àéçøc àúnàa eäðéì÷L ìéæayenn oze` leh jl ± £©¥¦§©¦§§©§¨§¦§¨
,miigxdïãéc éàzúå éàléòod zepezgzde zepeilrd zernd ± ¦¨¥§©¨¥¦¨

,eplyéîúéc éòöéîe.minezid ly od zeirvn`d zernde ±øîà ¦§¥§©§¥£©
déì,eia`l l`enyéëä zãáò àîòè éàî,ok ziyry mrhd dn ± ¥©©£¨£©§§¨¦

.cala rvn`a minezid zern z` gipdldéì øîàmeyn ,eia` £©¥
y izxaqyïãécî eáðbî éáðb éáepb éàeapbi ,miapb e`eai m`y ± ¦©¥¨§¦¦©§¦¦¨

e ,dlrnl zegpend eply zerndnïãécî äìëà àòøà äìëà éà± ¦¨§¨©§¨¨§¨¦¦¨
ze`vnpd eply zernd z` lk`z ,zernd z` rwxwd lk`z m`e

.minezid ecqti `l jk oiae jk oiae ,dhnl
:`xnbd zniiqnéc àîìàéòãdyrpd z` mircei mizndy gken ± ©§¨§¨§¦

dgec .miigd oia aeyg epay l`enyc dea` rci ixdy ,miigd oia
:`xnbdìàeîL éðàL àîìéc,l`eny dpey `ny ±áéLçc ïåék ¦§¨©¥§¥¥¨©£¦

éæøëîe éîã÷ezen iptl efixkde enicwd `ed aeygy oeik ±ept' ¨§¦©§§¦©
,'íB÷î.miigd oia aeyg `edy eia` rci okle ¨

lirl(`"r)dyrpdn mircei mpi` mizndy ozpei iax zrc d`aed
.el` eixacn ea xfg ozpei iaxy dgiken `xnbd .miigd oia

:`xnbd zxne`déa øãä ïúðBé éaø óàåxn`y dnn ea xfg - §©©¦¨¨£©¥
,mlera dyrpdn mircei mpi` mizndyøa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©

L íéúnì ïépî ,ïúðBé éaø øîà éðîçðmdíéøtñn[mixacn-]íò äæ ©§¨¦¨©©¦¨¨¦©¦©¥¦¤§©§¦¤¦
øîàpL ,äæ(c cl mixac),dyn zzin oipraúàæ ,åéìà 'ä øîàiå' ¤¤¤¡©©Ÿ¤¥¨Ÿ

éàî ,'øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà õøàäidn-] ¨¨¤£¤¦§©§¦§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ¥Ÿ©
[dpeekd,'øîàì'jk `l`øBîà Cì ,äLîì àeä Ceøa LBãwä øîà ¥Ÿ¨©©¨¨§Ÿ¤¥¡

íëì ézòaLpL äòeáL ,á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì íäìz` oz`y ¨¤§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ§¨¤¦§©§¦¨¤
,mkrxfl l`xyi ux`.íëéðáì äézîéi÷ øák§¨¦©§¦¨¦§¥¤
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v"ndqeקכ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  טבת כ"ב ראשון יום הזה  בזמן העומר קודם קצירה איסור

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰øö÷ì øeñà̈¦§Ÿ
,øîòä úøéö÷ì íã÷ äàeáú éðéî úLîçî ïéî ìàøNé õøàa§¤¤¦§¨¥¦¥£¥¤¦¥§¨Ÿ¤¦§¦©¨Ÿ¤

.íéøö÷pä ìëì älçz äéäiL ¯ "íëøéö÷ úéLàø" :øîàpL¤¤¡©¥¦§¦§¤¤¦§¤§¦¨§¨©¦§¨¦
אסור העומר , את  מקריבים  שאין הזה  בזמן  גם  האם 

העומר ? לפני לקצור

אריה' ה 'שאגת  ח)לדעת  סי' חדש דיני החדשות איסור(שו"ת ,

היינו קצירכם ', 'ראשית  מהכתוב  נלמד  העומר  קודם  קצירה

בזמן כן  ואם  הנקצרים", לכל  "תחילה  להיות  צריך  שהעומר

שנינו אמנם  לאסור, סיבה  אין לכאורה  עומר שאין  מנחות הזה 

א) שבעמקיםעא, השלחין בבית קוצרים היו יריחו שאנשי

אינו זה  שקציר  משום  רק  חכמים  ברצון זה  והיה  העומר  לפני

("ממקום  העומר  את  ממנו  להביא  -i`yראוי  מביא אתה 

בתבואת מדובר היה  שאילמלא  מכך ומשמע קוצר "), אתה

לקצור יריחו לאנשי אסור  היה משובחת ) (שאינה  העמקים

קיים . היה לא  המקדש  שבית  בזמן שהיו אף העומר , לפני

קודש ' ה 'מקראי  סה)ומוסיף  סי' ח"ב :(פסח

את ("והבאתם  העומר  הבאת  עם קשור קצירה  שאיסור אף 

הרמב "םziy`xעומר לדעת  הכהן "), אל בית קצירכם  (הל'

ה"ט"ו) פי"ט מעה"ק הט"ו, פ"ו קידשההבחירה ראשונה קדושה 

אף הזה  בזמן להקריב ומותר  לבוא , לעתיד וקידשה  לשעתה 

גם להיקרב ראויה  העומר  מנחת  ואםֿכן בית. שאין  פי על

העומר  קצירת  זמן  לפני תבואה  לקצור  ואסור  הזה  (ואף בזמן 

המזבח  אין מנחה שלהקרבת א) סג, (יומא התוס' כתבו כבר חסר, שהמזבח

.מעכב)

הראב "ד לדעת א . כי : לאסור , האם  מסתפק  (הל'ולמעשה 

שם) להקריבביהב"ח ניתן ולא הזה  בזמן בטילה המקדש  קדושת 

אין הדין מצד אם  גם  ב . כמותו . הלכה  ושמא העומר  את 

בגלל  לביצוע  ניתן  לא  הדבר  העומר , את  להביא  עיכוב 

ואם המקדש , במקום  מלהקריב  אנו מנועים  ובפועל האומות .

הקצירה . את  שיאסור  מה  אין  כן 

אמת ' א)וה 'שפת  ע, ט "ז(מנחות קודם  קצירה  לאסור נוטה 

את שביטל ונמצא  במהרה ', המקדש  יבנה  'שמא  משום  ניסן

עומר את  "והבאתם קצירכם...".ziy`xהכתוב 

ה'תש"פ  טבת כ"ג שני יום קודם? מה - וחטאת עולה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰úàhçä íc©©©¨
äìBò éøáà ;øtëî úàhçä ícL éðtî ,äìBòä íãì íãB÷¥§©¨¨¦§¥¤©©©¨§©¥¥§¥¨

.íéMàì dlk äìBòäL éðtî ,úàhç éøeîàì ïéîãB÷§¦§¥¥©¨¦§¥¤¨¨ª¨¨¦¦
לכפר , באה  היא  כי  לעולה קודמת  החטאת  הדם , בזריקת

הגמרא  ב)כדברי ז, ריצה(זבחים למלך, שנכנס לפרקליט 'משל :

המכפרת היא  החטאת כלומר , אחריו'. דורון  נכנס  הפרקליט,

הכפרה . שלאחר כ'דורון ' באה  העולה  ואילו

העולה של הכפרה  כוח גדול מצוותֿעשה לגבי  ואמנם 

כרת איסורי  של עבירות  על אך בגמרא , כמבואר  מהחטאת ,

העולה  ולא החטאת  מכפרת  יותר , שם)החמורות  .(תוספות

לגבי אך לעולה , קודם  החטאת  דם  בפועל שבהקרבה  ואף 

ערוך' ב 'שלחן  נאמר הקרבנות פרשת ס"ה)אמירת  א סי' ,(א"ח

פרשת  לומר  z`hge"טוב  ...dlerזה סדר  ולכאורה  ואשם ",

העולה ! לדם  קודם  החטאת  שדם כאן  מהמבואר הפוך

אברהם ' ה 'מגן את(שם)ומבאר  אומר אחד  כל  הזה  בזמן :

חטאת , התחייב  אם יודע  אינו שהרי  מספק, הקרבנות  פרשת 

בגמרא  נאמר  מצוות ֿעשה  לגבי א),אך ז, אדם(זבחים לך 'אין

מצוותֿעשה שלגבי ומאחר  עשה '. מחויב  שאינו מישראל 

את להקדים  יש  החטאת , משל העולה של הכפרה  כוח  גדול 

לחטאת  העולה  סק"ח)פרשת שם אברהם .(מגן

קודם החטאת  דם זריקת אמנם  אחר: באופן  מיישבים  ויש 

לחטאת קודמים  העולה  אברי  הקרבת  מאידך  אך העולה , לדם 

הדם בזריקת  רק  היא  הכפרה מעלת  המכפרת)שכן  ולא(שהיא

עולה בקרבן מעלה  יש  בהקרבה ואילו  האימורים , בהקטרת 

קרבים . האימורים  רק  ובחטאת לה' שכולו 

במקום  באה הקרבנות  פרשת  ואמירת  מאחר lkולכן ,
oaxwd zecearגבי על והחלב  הדם  את  הקריבו וכאילו

ההקרבה כסדר  לעשות אפשר  אי  אופן שבכל נמצא  המזבח,

העולה בהקרבה  ואילו קודמת  החטאת  הדם בזריקת  שהרי 

היינו בתורה, כסדרן  הפרשיות  את  לקרוא  עדיף ולכן קודמת ,

חטאת  כך ואחר  עולה  א)קודם  ס' שלמה בנין .(שו"ת

ה'תש"פ  טבת כ"ד שלישי יום תוסיף' ו'בל דרבינו־תם תפילין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰eáøòúð¦§¨§
.úçà äðzî ìkä ïzé ,úçà äðzî ïéðzpa úçà äðzî ïéðzpä©¦¨¦©¨¨©©©¦¨¦©¨¨©©¦¥©Ÿ©¨¨©©
מזים הזאות, ארבע  הטעון  דם  גם יש  שבתערובת  למרות 

איסור על יעברו  הזאות  ארבע  יזו אם כי אחת , פעם  רק  ממנה 

אחת . הזאה רק הטעון  בדם  תוסיף' 'בל

בכוונה כשעושה  דוקא  אינו  תוסיף ' 'בל  שאיסור  ומכאן 

חובת את  לקיים  הכוונה  כאן שהרי המצוה , על  להוסיף 

איסור יש  ואף ֿעלֿפי ֿכן הזאות, ארבע  הטעון  בדם  ההזאה 

תוסיף . בל

דרבינו תפילין להניח  הנחת  על  שפקפקו  יש  ועל ֿפיֿזה 

זאת עושים  שאין למרות  תוסיף ', 'בל משום  בה  יש  כי תם ,

כרבינו ההלכה  שאולי  משום אלא המצוה  על להוסיף בכוונה 

ב)תם  סי' בשערים נודע .(שו"ת

ערוך ' ב 'שולחן נפסק  למעשה  ב)אך  לד, סי' שירא(א"ח
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'בל  על לעבור  שלא  וכדי  דרבינוֿתם, תפילין גם  יניח שמים 

הוא והשני הכשר, בזוג  חובה  ידי  לצאת  לכוון  יש  תוסיף '

מצוה . לשם  ולא בעלמא ' כ'רצועות 

כי שהתערבו, בדמים  גם  כך יעשה  אם תועלת  ואין 

והשני כשר  מהם  אחד  זוג רק  דאמת  אליבא  הרי  בתפילין

שלא מניחו  אם  ולכן האדם , כוונת  מצד רק  מצוה  נחשב 

מתנה הטעון הדם אך תוסיף ', 'בל על עובר  אינו  מצוה  בכוונת 

הזאות בו מוסיף  וכאשר קרבן ), (דם  מצוה  של חפץ  הוא  אחת

זאת שעושה  בפירוש  יכוון  אם  אפילו  תוסיף ' 'בל על עובר 

מצוה  לשם  ט)לא סי' א אברהם משנת צטֿק, סי' ציון בנין שו"ת .(ראה

שיש דבר  עם  מצוה שאינו  דבר  ומחבר מקשר  אם  ועוד,

ב 'בל  עובר בציצית, חוטים  חמשה  המטיל כגון מצוה , בו

הנוסף בחוט כוונתו  שאין  בפירוש  מכוון  אם  אפילו תוסיף '

את מחבר  המזבח המזבח, על הניתנים בדמים  וכן  למצוה ,

ולכן הזאות  ארבע  הטעון הדם  עם  אחת  הזאה  הטעון הדם

עצמו בפני  עומד זוג כל בתפילין אך תוסיף , בל  בזה  יש 

איסור בכך  אין מהם , באחד רק  חובה ידי  לצאת  וכשמכוון

שכז) סי' או"ח שיק מהר"ם .(שו"ת

ה'תש"פ  טבת כ"ה רביעי יום נבילה? מידי מטהרת מליקה איזו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
BúBàL ét ìò óàå ;äìeñt ïú÷éìî ,e÷ìnL äãBáòì ïéìeñtä©§¦¨£¨¤¨§§¦¨¨§¨§©©¦¤
÷ìî íà ïëå .äàîèì øBähä óBòä úìáðk Bðéà ,ìeñt óBòä̈¨¥§¦§©¨©¨§ª§¨§¥¦¨©

.äìáðk íðéà ...äìéla©©§¨¥¨¦§¥¨
ל 'בית בכניסתה  אוכלה  את מטמאה טהור  עוף  נבילת 

מוציאתן המליקה  מליקה , הטעונים  העוף וקרבנות הבליעה ',

ושנינו נבילה . טומאת א)מידי  סח, המליקה(זבחים אם  שגם

כהלכה בלילה)אינה  או לעבודה פסול כהן ידי על והקרבן(שנעשתה

נבילה . מידי  מטהרת  היא  הרי  פסול ,

א)והגמרא  סט, זאת :(שם מבארת 

העוף במיתת  אם  רק  הבליעה ' ב 'בית  מטמאה  עוף  נבילת 

את מתירה  מליקה אבל בחיים , עליה  שהיה  איסור  ניתר  לא 

קודם  בעוף  שהיה  כהנים)האיסור  ואכילת המזבח על ולכן(הקרבה ,

המתירה כהלכה  מליקה רק  ולא  נבילה . טומאת מטמאה  אינה

המזבח על העוף  הקרבת  להקרבה)את  ראוי היה לא חי שבהיותו (לאחר

המליקה כי  נבילה  מידי מטהרת  פסולה  מליקה  גם  אלא

בעוד  בדיעבד, ירד' לא למזבח עלה ש 'אם  לענין מתירה 

ו 'אם בדיעבד, אפילו להקרבה  ראוי  אינו  חי , העוף  שבהיות 

ירד'. - למזבח עלה 

התוספות  הראשון)וכתבו  בביאור מלק, ד"ה א סח, זו(שם שהלכה 

שמעון רבי לדעת א)היא  פד, מתירה(שם בלילה  שמליקה 

לדעת אך  למזבח , עלה  אם העוף  קרבן  את  להקריב בדיעבד

בדיעבד  גם  ההקרבה את  פוסלת  בלילה מליקה  יהודה  רבי 

ב 'בית העוף  יטמא  בלילה  מלק ואם ירדו, למזבח עלו  ואם 

הבליעה '.

אחרונים  העירו  זה , שם ולפי  אורה קרן מ"ה. פ"ז זבחים יו"ט (תוס'

ועוד) א. :סט,

ה"ו)הרמב "ם פ"ג שבהמת(לעיל יהודה רבי כדעת פסק 

כאן כתב  ואיך תרד ', - עלתה 'אם  בלילה  שנשחטה  קדשים 

הבליעה ? בבית מטמא ואינו  כנבילה  אינו בלילה  מלק  שאם

השני):ותירצו  בתירוצם שם, התוספות דברי יהודה ,(ע"פ רבי לדעת 

גם להקריבו  אפשר  אי בלילה שנשחט  קרבן  בבהמה  רק

מהמזבח  ירד לא - בלילה  נמלק  אם  גם  בעוף אבל בדיעבד,

האיסור את  המתירה  מליקה  זו ולכן, בדיעבד. העלוהו  אם 

ירד) - למזבח עלה אם הבליעה '.(שבחייו ב 'בית מטמאת  ואינה 

ה'תש"פ  טבת כ"ו חמישי יום ודאי  שהוא ספק

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ìëå§¨
.÷ôñ ïäL éðtî ,úBìëàð ïðéà elàä úBàhçä©©¨¨¥¥¨¤¡¨¦§¥¤¥¨¥

נמלק , אלא  נשחט לא  מהעוף  שקרבן משום  הוא והטעם 

באמת שמא לחשוש  יש  הספק , מצד בא  זה  וקרבן  ומאחר 

אסור הוא  נשחט שלא  וכיון  חולין , הוא והרי בו מחויבת  אינה

באכילה .

הרמב "ם  על  אריה ' ה 'שאגת  מקשה  פ"י ומכאן  כלאים (הל'

מאחרהל"ב) העבודה  בשעת  שלא  כהונה  בגדי  ללבוש  האוסר 

במקדש , העבודה  בעת  רק  הותרה  ולבישתם  כלאים  בהם  ויש 

אם והרי הספק , על הבאה חטאת להקריב הכהן  יוכל איך

לבש והכהן קרבן הקרבת  כאן  אין בה, מחויב  אינו הבעלים 

עבודה ! בשעת  שלא  כלאים 

והביאור :

ספק קרבן כספק  אותו רואים  לעוף , ביחס דנים  כאשר 

אך באכילה , אותו  אסרה  המליקה  חולין  הוא  ואם  aeigחולין ,
daxwdd על ציותה  התורה  שהרי גמור  חיוב אלא  מספק אינו

בעת הכהונה  בגדי  שלבישת  ודאי ולכן  זה , קרבן הבאת 

עבודה . בשעת כלבישה  נחשבת ההקרבה

מחוסרי בהלכות  הרמב "ם  מדברי זה  יסוד ללמוד ויש 

ה"ז)כפרה מהםבשתי(פ"א אחד על ורק  נפלים  שילדו  נשים 

החייב הנפל  את  ילדה  איזו ידוע ואין קרבן , להקריב צריך

לדעת אך מספק, קרבן  להביא צריכה מהן  אחת  שכל בקרבן,

יוסי ב)רבי ז, על (כריתות אחד בקרבן  להיפטר יכולות שתיהן 

שייך  שיהא  ביניהן  תנאי  ויעשו בשותפות, קרבן  שיקנו ידי 

זה שפתרון הרמב"ם  פוסק  זאת  ובכל בו . מחויבת  שאכן  לזו 

אשה כל על  גמורה  שחובה נוקטים  להלכה  כי אפשרי  אינו

מצד  היא  החיוב  שסיבת  ואף  קרבן , להביא  ספק  עליה  שחל

בקרבן להיפטר  יכולות אינן  ולכן וודאי, עצמו  החיוב  - ספק

קרבן  להביא  חיוב  חל מהן  אחת  כל  על  כי הגרי"ז אחד (חידושי

שם) כפרה מחוסרי .הלכות

(hny 'iq ,c ryedi iycw)
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ה'תש"פ  טבת כ"ז שישי יום הקרבן  כשנפסל הנסכים דין

:Â ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰íéëñð§¨¦
àì ,äèéçMa ìñôð íà ¯ çáfä ìñôðå ,úøL éìëa eLãwL¤¨§¦§¥¨¥§¦§©©¤©¦¦§©©§¦¨Ÿ
íéëñpä eLã÷ ,Cìéàå äìawî ìñôð ;áøwì íéëñpä eLã÷̈§©§¨¦¦¨¥¦§©¦©¨¨¨¥©¨§©§¨¦

.çáfä úèéçLa àlà áøwì ïéLc÷úî íéëñpä ïéàL ;áøwì¦¨¥¤¥©§¨¦¦§©§¦¦¨¥¤¨¦§¦©©¤©
משנה ': ה 'כסף ומבאר 

ידי על  הגוף  קדושת  מתקדשים  הקרבן  עם  הבאים  נסכים 

הקרבן שחיטת  עם  רק  שרת  בכלי א)נתינתם  עט, .(מנחות

נפסלים שהנסכים היינו לינה ', 'פסול לענין  אמורים  והדברים 

לילה לינת  ב'לינה')מחמת  הנפסל בכלי(כקרבן שנתקדשו  לאחר  רק

קדשו לא  בשחיטה  נפסל  "אם  ולכן הקרבן. ונשחט  שרת

רש "י פירש  ש "כך  וכתב ב 'לינה '. נפסלים  ואינם הנסכים "

אחר " כת"י)בלשון  התוספות(רש"י כתבו  וכן אין). ד"ה בשם(שם

רש "י.

טוב ' יום  ה 'תוספות  מ"ד)ותמה  פ"ז :(שם

מ"ט)שנינו  פ"ב שקדש(מעילה "כיון והנסכים  המנחות  כל  :

הרמב "ם  פסק וכן  נותר ". משום  עליו  חייבין מעה"ק בכלי  (הל'

הי"ב) נפסליםפ"ב הם  הרי  שרת, בכלי  הנסכים  קדשו שאם 

הנסכים נתינת  הרמב"ם  שלדעת  יתכן איך כן , ואם  בלינה .

לאחר רק ב 'לינה ' ונפסלים  מקדשתם, אינה  שרת  בכלי 

הזבח? שחיטת 

ומבאר :

כבר הנסכים  על  הגוף קדושת  חלה  אכן הרמב "ם לדעת

שרת  בכלי  ב'לינה').בנתינתם הנסכים(ונפסלים "שאין  ודבריו 

אלא ליקרב  gafdמתקדשים  zhigyaלשנות לענין אמורים  "

אחר לקרבן  הנסכים נפסל)את  - הופרשו שלשמו הקרבן כל (כי כי  ,

הזבח  עבור  הנסכים נתקדשו  לא  הזבח נשחט שלא  זמן 

נשחט  אם  אך  אחר , לזבח  להקריבם ואפשר לשמו שהופרשו

אחר לזבח להקריבם  אפשר  אי  ציבור הזבח, בקרבן אך יחיד, (בקרבן

ההלכה) בהמשך כמבואר אחר, לזבח להקריבם .אפשר

הלכות ' ב 'לקוטי כתב  לאו)וכן  מאי ד"ה תודה זבח שם, (מנחות

נפסל  "אם  כאן  הרמב"ם  לשון דיוק  הוא  שכן  והוסיף 

הנסכים  קדשו  לא  - להקריבםaxwilבשחיטה  ש"יכול  היינו ,"

ידי "על כי שעה ", באותה זבוח כבר  שהיה  אחר זבח עם 

אבל  אחר", לזבח  לשנותם  עדיין  יכול  לבד הכלי קדושת 

הנסכים . נתקדשו - לינה  פסול לענין

ה'תש"פ  טבת כ"ח קודש שבת ציבור  בקרבנות השם' שינוי 'מחשבת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
ïéa ãéçé úBðaø÷a ïéa ,íMä éepL úáLçîa eèçLpL íéçáfä©§¨¦¤¦§£§©£¤¤¦©¥¥§¨§§¨¦¥

ì íéìòaì eìò àlL àlà ,íéøLk ¯ øeaö úBðaø÷a.äáBç íL §¨§§¦§¥¦¤¨¤Ÿ¨©§¨¦§¥¨
בגמרא  הוא הדברים  ב)מקור  ד, ישנו(זבחים קודש  "שינוי 

קרבן לשם  שהוקרב  ציבור שקרבן היינו  כביחיד", בציבור 

יחיד. בקרבן  כמו  חובה, לשם  עלה לא  אחר

האחרונים  זבחים)ותמהו  ריש נתן, חק מאירות פנים אם(רעק"א, :

המשניות בפירוש  הרמב "ם דברי פשר מה  מ"א)כן , פ"א (זבחים

ציבור ? בקרבנות פוסלת  אינה  השם  שינוי שמחשבת

שהרמב "ם לומר  מאירות ' ה 'פנים  רצה זו סתירה  ובגלל

נתן' ה 'חק  אך במתניתין ", שפירש  מפירושו בחיבורו "חזר 

מבאר :

מוסף עולת  בשחט  השם': שינוי ב 'מחשבת סוגים שני  יש 

לשם עלתה שלא  הרמב"ם  יסבור  ודאי הציבור , חטאת לשם 

חטאת - סוג  מאותו קרבים אינם  אלו  קרבנות  שני  שהרי חובה 

וזהו הצאן . מן באה  מוסף  ועולת  מהשעירים באה  הציבור 

חובה לשם עלו  לא  ציבור  קרבנות  שגם  כאן הרמב"ם  שכתב 

שהוקדשה בהמה  אבל השם , שינוי  במחשבת  נשחטו  אם 

למוסף הוקדשה  אם  או מוסף  לעולת ושחטוה תמיד לעולת

- סוג  מאותו  קרבים  ששניהם כיון  תמיד, לקרבן  ושחטוה

שאם יחיד, מקרבנות דינם חלוק  ובזה חובה . לשם  עלתה 

לשם שחט אך לעולה  והפריש  ושלמים עולה  להביא  התחייב 

שלמים . משום  ולא  עולה  משום  לא לו  עלתה  לא  שלמים 

נוסף : ביאור

בין השם  שינוי במחשבת  לשחוט אסור  לכתחילה

ציבור  בקרבנות בין יחיד  בציבור בקרבנות ישנו קודש ("שינוי

עלוכביחיד") - ציבור קרבנות שונים : דיניהם  בדיעבד אך ,

אף ידועים  בעלים  להם  שיש  יחיד קרבנות  ואילו חובה , לשם

חובה לשם עלו  לא  המשניות)שכשרים , בפירוש הרמב"ם שחילק .(כמו

עלו  "שלא  כאן  הרמב "ם לשון  דיוק גם  לשםmilralוזה 

להם אין  ציבור  קרבנות  כי  יחיד, לקרבנות  שכוונתו  חובה ",

בעלים .

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

øîBì ãeîìzepcnl xak mcewd weqtdn `ld ,epcnln dn - ©§©
'ezeg`le' zaiz :`ziixad zx`an .llk `nhidl el xeq`y

,`ad ote`l zkxvpì CìBä äéäL éøäúà ìeîìå Bçñt úà èBçL £¥¤¨¨¥¦§¤¦§§¨¤
úî Bì únL òîLå ,Bðaciqti znd zxeawa wqrzi m`e ,eiaexwn §§¨©¤¥¥

,el` zeevnøBæçé ìBëé,epa z` leni `le ekxcnànhéåeaexwl ¨©£§¦©¨
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ה'תש"פ  טבת כ"ב ראשון יום

-dcearxtq
zFkldoitqEnE oicinY

'ld-dcearxtqoitqEnEoicinY
¦§§¦¦¨¦

¦§¦¦̈¦

ׁ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
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
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ה'תש"פ  טבת כ"ז שישי יום הקרבן  כשנפסל הנסכים דין

:Â ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰íéëñð§¨¦
àì ,äèéçMa ìñôð íà ¯ çáfä ìñôðå ,úøL éìëa eLãwL¤¨§¦§¥¨¥§¦§©©¤©¦¦§©©§¦¨Ÿ
íéëñpä eLã÷ ,Cìéàå äìawî ìñôð ;áøwì íéëñpä eLã÷̈§©§¨¦¦¨¥¦§©¦©¨¨¨¥©¨§©§¨¦

.çáfä úèéçLa àlà áøwì ïéLc÷úî íéëñpä ïéàL ;áøwì¦¨¥¤¥©§¨¦¦§©§¦¦¨¥¤¨¦§¦©©¤©
משנה ': ה 'כסף ומבאר 

ידי על  הגוף  קדושת  מתקדשים  הקרבן  עם  הבאים  נסכים 

הקרבן שחיטת  עם  רק  שרת  בכלי א)נתינתם  עט, .(מנחות

נפסלים שהנסכים היינו לינה ', 'פסול לענין  אמורים  והדברים 

לילה לינת  ב'לינה')מחמת  הנפסל בכלי(כקרבן שנתקדשו  לאחר  רק

קדשו לא  בשחיטה  נפסל  "אם  ולכן הקרבן. ונשחט  שרת

רש "י פירש  ש "כך  וכתב ב 'לינה '. נפסלים  ואינם הנסכים "

אחר " כת"י)בלשון  התוספות(רש"י כתבו  וכן אין). ד"ה בשם(שם

רש "י.

טוב ' יום  ה 'תוספות  מ"ד)ותמה  פ"ז :(שם

מ"ט)שנינו  פ"ב שקדש(מעילה "כיון והנסכים  המנחות  כל  :

הרמב "ם  פסק וכן  נותר ". משום  עליו  חייבין מעה"ק בכלי  (הל'

הי"ב) נפסליםפ"ב הם  הרי  שרת, בכלי  הנסכים  קדשו שאם 

הנסכים נתינת  הרמב"ם  שלדעת  יתכן איך כן , ואם  בלינה .

לאחר רק ב 'לינה ' ונפסלים  מקדשתם, אינה  שרת  בכלי 

הזבח? שחיטת 

ומבאר :

כבר הנסכים  על  הגוף קדושת  חלה  אכן הרמב "ם לדעת

שרת  בכלי  ב'לינה').בנתינתם הנסכים(ונפסלים "שאין  ודבריו 

אלא ליקרב  gafdמתקדשים  zhigyaלשנות לענין אמורים  "

אחר לקרבן  הנסכים נפסל)את  - הופרשו שלשמו הקרבן כל (כי כי  ,

הזבח  עבור  הנסכים נתקדשו  לא  הזבח נשחט שלא  זמן 

נשחט  אם  אך  אחר , לזבח  להקריבם ואפשר לשמו שהופרשו

אחר לזבח להקריבם  אפשר  אי  ציבור הזבח, בקרבן אך יחיד, (בקרבן

ההלכה) בהמשך כמבואר אחר, לזבח להקריבם .אפשר

הלכות ' ב 'לקוטי כתב  לאו)וכן  מאי ד"ה תודה זבח שם, (מנחות

נפסל  "אם  כאן  הרמב"ם  לשון דיוק  הוא  שכן  והוסיף 

הנסכים  קדשו  לא  - להקריבםaxwilבשחיטה  ש"יכול  היינו ,"

ידי "על כי שעה ", באותה זבוח כבר  שהיה  אחר זבח עם 

אבל  אחר", לזבח  לשנותם  עדיין  יכול  לבד הכלי קדושת 

הנסכים . נתקדשו - לינה  פסול לענין

ה'תש"פ  טבת כ"ח קודש שבת ציבור  בקרבנות השם' שינוי 'מחשבת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
ïéa ãéçé úBðaø÷a ïéa ,íMä éepL úáLçîa eèçLpL íéçáfä©§¨¦¤¦§£§©£¤¤¦©¥¥§¨§§¨¦¥

ì íéìòaì eìò àlL àlà ,íéøLk ¯ øeaö úBðaø÷a.äáBç íL §¨§§¦§¥¦¤¨¤Ÿ¨©§¨¦§¥¨
בגמרא  הוא הדברים  ב)מקור  ד, ישנו(זבחים קודש  "שינוי 

קרבן לשם  שהוקרב  ציבור שקרבן היינו  כביחיד", בציבור 

יחיד. בקרבן  כמו  חובה, לשם  עלה לא  אחר

האחרונים  זבחים)ותמהו  ריש נתן, חק מאירות פנים אם(רעק"א, :

המשניות בפירוש  הרמב "ם דברי פשר מה  מ"א)כן , פ"א (זבחים

ציבור ? בקרבנות פוסלת  אינה  השם  שינוי שמחשבת

שהרמב "ם לומר  מאירות ' ה 'פנים  רצה זו סתירה  ובגלל

נתן' ה 'חק  אך במתניתין ", שפירש  מפירושו בחיבורו "חזר 

מבאר :

מוסף עולת  בשחט  השם': שינוי ב 'מחשבת סוגים שני  יש 

לשם עלתה שלא  הרמב"ם  יסבור  ודאי הציבור , חטאת לשם 

חטאת - סוג  מאותו קרבים אינם  אלו  קרבנות  שני  שהרי חובה 

וזהו הצאן . מן באה  מוסף  ועולת  מהשעירים באה  הציבור 

חובה לשם עלו  לא  ציבור  קרבנות  שגם  כאן הרמב"ם  שכתב 

שהוקדשה בהמה  אבל השם , שינוי  במחשבת  נשחטו  אם 

למוסף הוקדשה  אם  או מוסף  לעולת ושחטוה תמיד לעולת

- סוג  מאותו  קרבים  ששניהם כיון  תמיד, לקרבן  ושחטוה

שאם יחיד, מקרבנות דינם חלוק  ובזה חובה . לשם  עלתה 

לשם שחט אך לעולה  והפריש  ושלמים עולה  להביא  התחייב 

שלמים . משום  ולא  עולה  משום  לא לו  עלתה  לא  שלמים 

נוסף : ביאור

בין השם  שינוי במחשבת  לשחוט אסור  לכתחילה

ציבור  בקרבנות בין יחיד  בציבור בקרבנות ישנו קודש ("שינוי

עלוכביחיד") - ציבור קרבנות שונים : דיניהם  בדיעבד אך ,

אף ידועים  בעלים  להם  שיש  יחיד קרבנות  ואילו חובה , לשם

חובה לשם עלו  לא  המשניות)שכשרים , בפירוש הרמב"ם שחילק .(כמו

עלו  "שלא  כאן  הרמב "ם לשון  דיוק גם  לשםmilralוזה 

להם אין  ציבור  קרבנות  כי  יחיד, לקרבנות  שכוונתו  חובה ",

בעלים .
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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
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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
דאביי  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
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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קכה oitqene oicinz 'ld - dcear xtq - zah a"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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≈«¿
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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
דאביי  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
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
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(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¿»∆«»≈»

‰LÓ ¯ÈLÈ74‰ÎÓÎ ÈÓe75¯ÓB‚Â76L‡¯ ÏL ÛÒeÓa . »ƒ∆ƒ»…»¿≈¿»∆…
efeÚ ÌÈ‰Ï‡Ï eÈ¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰M‰77ÏÁ Ì‡Â . «»»»¿ƒ«¿ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»

ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï78¯ÓB‡ -79BÓÎL Ï·qÓ È˙B¯ÈÒ‰ : ƒ¿«¬ƒƒ≈¬ƒƒƒ≈∆ƒ¿
¯ÓB‚Â80ÏB˜ :ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰M‰ L‡¯ ÏL ‰ÁÓa . ¿≈¿ƒ¿»∆…«»»»¿ƒ

¯ÓB‚Â ¯a„Ó ÏÈÁÈ '‰81. »ƒƒ¿»¿≈

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).

.ÈÏL ‰¯ÈL - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡…̄…∆∆»ƒ¿¿«»ƒ»∆
ÌÒ¯ÙÏ È„k ,˙aL ÏL ‰¯ÈL ˙‡ ‰ÁBc L„Á L‡…̄…∆»∆ƒ»∆«»¿≈¿«¿≈

.L„Á L‡¯ ÌBi‰L∆«……∆

.‡ÈÌÚ ‰B·Ï ÈÎÈÊa ÈL ˙‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ˙aLa¿«»«¿ƒƒ∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ
ÔÈÙÒen‰82¯„qÎÂ .ÔÈÙÒeÓ ÏL ÔÈi‰ Ceq Ì„˜ , «»ƒ…∆ƒ««ƒ∆»ƒ¿«≈∆

;ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÔÈOBÚ Ck ,¯˜aa ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL∆ƒ¿»«…∆»ƒ≈»«¿«ƒ
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÓ ÔLc‰ ˙Ó¯‰Ó ıeÁ83¯ecÒÂ ≈¬»««∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿ƒ

˙BÒÈt‰Â ˙BÎ¯Ún‰84‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c ÔÈOBÚ ÔÈ‡L , ««¬»¿«¿»∆≈ƒ¿»ƒ≈∆»
e¯‡aL BÓk ,„·Ï ¯ÁMa ÌBÈ ÏÎa85. ¿»«««¿«¿∆≈«¿

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,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שני 1) ביום העומר מנחת הקרבת של מצותֿעשה תבואר בו
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.‡L„Á L‡¯ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ÌÈL„Á ÈL‡¯a2¯Á‡ ¿»≈√»ƒ«¿ƒƒ«……∆««
¯ÁL ÏL „ÈÓz3ÌÈ¯t ?L„Á L‡¯ ÛÒeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ . »ƒ∆««¿«»«……∆»ƒ

ÌÈL·k ‰Ú·LÂ „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈL4˙BÏBÚ Ïk‰ ,5, ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿»¿»ƒ«…
˙‡hÁ ÌÈfÚ ¯ÈÚOe6. ¿ƒƒƒ«»

וגו'".2) תקריבו חדשיכם "ובראשי יא) כח, (במדבר שנאמר
פט.3) זבחים ראה חבירו, את קודם מחבירו התדיר כל כי

למוסף, שחר של תמיד בין קרב דבר שום אין כן וכמו
קודמין  "תמידין לג.) (יומא אביי של המערכה וכסדר

ואיל 4)למוספין". שנים בקר בני "פרים (שם) שנאמר
תמימים". שבעה שנה בני כבשים (שם 5)אחד, שנאמר

בחדשו". חודש עולת "זאת יד) שם,6)שם, (שם שנאמר
התמיד". עולת על לה', לחטאת אחד עזים "ושעיר טו)

.·„ÈÓz‰ ‰OÚÓk ‡e‰ „Á‡ ˙BÏBÚ‰ Ïk ‰OÚÓ7, «¬≈»»∆»¿«¬≈«»ƒ
- ˙B„ÚBÓ ÏLÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÏL ˙B‡hÁ‰ ‰OÚÓe«¬≈««»∆»≈√»ƒ¿∆¬

˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ‰ ‰OÚÓk8e¯‡aL9. ¿«¬≈««»«∆¡∆∆∆≈«¿

"כבשים 7) ג) שם, (שם שנאמר כמו עולה, הוא אף שהרי
למעלה  וראה תמיד". עולה ליום שנים תמימים, שנה בני

הקרבנות. מעשה מהלכות –8)פ"ו חטאת שהן שכיון
בתוספתא  וראה ספר). (קרית הנאכלת חטאת כסתם דינן
וכל  נאכלות, החיצונות החטאות שכל פ"א, שבועות
הקרבנות  ממעשה פ"ה למעלה ראה נשרפות. הפנימיות

זֿיא. מעשה 9)הלכות כיצד א, הלכה פ"ז שם למעלה
הנאכלת. החטאת

.‚ÌBiÓ ,ÌBÈ ÏÎa ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó ÁÒÙa¿∆««¿ƒƒ»¿«»¿»ƒ
ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ „Ú ÔBL‡¯‰10ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÛÒeÓk ,11: »ƒ««¿ƒƒ¿«»≈√»ƒ

Ïk‰ ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈL ÌÈ¯t»ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿»¿»ƒ«…
˙BÏBÚ12˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,13˙ÏÎ‡p‰14L ÌBÈa .ÏL È ¿ƒ«»«∆¡∆∆¿≈ƒ∆

ÏÚ ¯˙È ÔÈ·È¯˜Ó ,ÔÒÈa ¯OÚ ‰ML ÌBÈ ‡e‰L ,ÁÒt∆«∆ƒ»»»¿ƒ»«¿ƒƒ»≈«
‰Ùez‰ ¯ÓÚ ÌÚ ‰ÏBÚÏ O·k ÌBÈ Ïk ÏL ÛÒeÓ15. »∆»∆∆¿»ƒ…∆«¿»

e¯‡aL BÓk ,¯eaˆ ÏL ‰ÁÓ ‡È‰Â16. ¿ƒƒ¿»∆ƒ¿∆≈«¿

עולה 10) אשה "והקרבתם יטֿכד) שם, (שם שנאמר כמו
ימים". שבעת ליום תעשו כאלה למעלה 11)וגו' ראה

לה',12)ה"א. עולה אשה "והקרבתם (שם) נאמר שכן
שנה". בני כבשים ושבעה אחד, ואיל שנים בקר בני פרים

אחד".13) חטאת "ושעיר כב) שם, (שם ראה 14)שנאמר
ב. הלכה את 15)למעלה "והניף יא) כג, (ויקרא שנאמר

הכהן. יניפנו השבת ממחרת לרצונכם, ה' לפני העומר
שנתו  בן תמים כבש העומר את הניפכם ביום ועשיתם

) במנחות וראה לה'". =לעולה השבת ממחרת סז.) סו:
עשירית  הוא ו"עומר" פסח). של (ראשון יו"ט ממחרת
"וימודו  יח) טז, (שמות שנאמר כמו שמה, היה וכך האיפה,

שם). ויקרא (רש"י ממעשה 16)בעומר" פי"ב למעלה
ג. הלכה הקרבנות

.„BpÓÊe17˙‡Â ˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc CÎÈÙÏe ,Úe·˜ ¿«»«¿ƒ»∆∆««»¿∆
‰‡Óh‰18. «À¿»

למעלה.17) ראה השבת, בתוספתא 18)ממחרת ראה
התורה, מן קבוע זמן להן שיש המנחות כל כי פי"א, מנחות

ממה  כן למדו עב. ובמנחות הטומאה. ואת השבת את דוחות
(=עומר) ביכורים מנחת תקריב "ואם יד) ב, (ויקרא שנאמר
וראה  בטומאה". ואפי' תקריב בשבת, ואפי' "תקריב – לה'"
השבת" את "ודוחה עא.) (שם המשנה דברי כי עב: שם
משה  וידבר אומר, "רבי שם: הברייתא וכן להקרבה, הוא
שלא  לפי תלמודֿלומר, מה מד), כג, (שם ה' מועדי את
במועדו  במועדו, בהן שנאמר ופסח, לתמיד אלא למדנו
והקרב  עומר וכו' בטומאה ואפילו במועדו בשבת, ואפילו
מועד  קבע הכתוב ה', מועדי את משה וידבר ת"ל וכו' עמו

וכו'". להקרבה עומר וכו' לכולן

.‰Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ‡l‡ BÊ ‰ÁÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡19, ≈¿ƒƒƒ¿»∆»≈∆∆ƒ¿»≈
Ï‡ ÌÎ¯Èˆ˜ ˙ÈL‡¯ ¯ÓÚ ˙‡ Ì˙‡·‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡««¬≈∆∆…∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆

Ô‰k‰20·B¯w‰ ÔÓ ‡B·Ï B˙ÂˆÓ .21·B¯w‰ ÔÓ ‡a ‡Ï . «…≈ƒ¿»»ƒ«»…»ƒ«»
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜Ó ÏkÓ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó -22. ¿ƒƒ»ƒ»»≈∆∆ƒ¿»≈

משנה 19) פ"ב ופרה ו, משנה פ"א כלים פג: במנחות משנה
הלכות  פ"א שביעית בירושלמי וראה פ"ט. שם ותוספתא א,

א. הלכה פ"ד ושקלים הפסוק:20)אֿב, לתחילת הכוונה
וכן  (לחםֿמשנה). בסמ"ג מבואר וכן הארץ", אל תבואו "כי
שם. במנחות המשנה בפירוש רבינו בדברי הוא

עמא,21) "מאי שם: ובגמרא סד: במנחות משנה לירושלים.
יביאוהו  ואם ומלא, רך (=שיהא כרמל משום אימא בעית אי
אימא  בעית ואי שם). רש"י – מלא יהיה ולא יתייבש מרחוק
האחרון  הזה והטעם המצוות". על מעבירין דאין משום

שם. המשנה בפירוש רבינו "לא 22)הביא במשנה: שם
– לירושלים הקרוב רש"י) – צרכו כל בישל (=לא ביכר

מקום". מכל אותו מביאין

.Â¯OÚ ‰ML ÏÈÏa ,‰ÏÈla ¯ˆw‰Ï B˙ÂˆÓ23ÔÈa , ƒ¿»¿ƒ»≈««¿»¿≈ƒ»»»≈
˙aLa ÔÈa ÏÁa24. ¿…≈¿«»

בגמרא 23) ואמרו בלילה". לקצור "מצוותו עא. שם משנה
לומר  תלמוד ביום, ויביא ויספור יקצור "יכול סו.) (שם
שאתה  בזמן וכו'. תהיינה" תמימות שבתות "שבע טו) (שם,
לילו, מתחילת היום שתחילת לפי : מבערב" לימנות מתחיל
ראיה  וזו וכו', בקמה חרמש מהחל ט) טז, (דברים ונאמר
סה.). מנחות המשנה בפירוש (ראה בלילה" העומר שקצירת

ד,24) הלכה למעלה וראה ספר). (קרית קבוע" שזמנו "כיון
בגמרא  כי ואף השבת". את "ודוחה שם: במשנה הוא כן
פסק  – בקצירה ולא בהקרבה, זו משנה פירשו עב:) (שם
ומגילה  ח, הלכה פ"א השנה ראש הירושלמי כדברי רבינו

ז. הלכה להלן המובאים ז, הלכה פ"ב

.Ê¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ25e‰e¯ˆ˜ Ì‡Â . ¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«»…∆¿ƒ¿»
ÌBia26¯Lk -27. «»≈

וכו'25) העומר לקצירת כשר הלילה "כל כ: במגילה משנה
שמצוותו  דבר היום, כל כשר ביום שמצוותו דבר הכלל זה

הלילה". כל כשר - או 26)בלילה יוםֿטוב מערב
אף). ד"ה עב. מנחות תוספות (עיין הוא 27)ביוםֿטוב כן

(שם  בגמרא כי ואף כשר", ביום "נקצר עא. מנחות במשנה
(ראה  שבת דוחה אינו כשר, ביום נקצר הסובר כי אמרו עב.)
השנה  ראש הירושלמי כדברי רבינו פסק – כאן) לחםֿמשנה
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(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¿»∆«»≈»

‰LÓ ¯ÈLÈ74‰ÎÓÎ ÈÓe75¯ÓB‚Â76L‡¯ ÏL ÛÒeÓa . »ƒ∆ƒ»…»¿≈¿»∆…
efeÚ ÌÈ‰Ï‡Ï eÈ¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰M‰77ÏÁ Ì‡Â . «»»»¿ƒ«¿ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»

ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï78¯ÓB‡ -79BÓÎL Ï·qÓ È˙B¯ÈÒ‰ : ƒ¿«¬ƒƒ≈¬ƒƒƒ≈∆ƒ¿
¯ÓB‚Â80ÏB˜ :ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰M‰ L‡¯ ÏL ‰ÁÓa . ¿≈¿ƒ¿»∆…«»»»¿ƒ

¯ÓB‚Â ¯a„Ó ÏÈÁÈ '‰81. »ƒƒ¿»¿≈

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).

.ÈÏL ‰¯ÈL - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡…̄…∆∆»ƒ¿¿«»ƒ»∆
ÌÒ¯ÙÏ È„k ,˙aL ÏL ‰¯ÈL ˙‡ ‰ÁBc L„Á L‡…̄…∆»∆ƒ»∆«»¿≈¿«¿≈

.L„Á L‡¯ ÌBi‰L∆«……∆

.‡ÈÌÚ ‰B·Ï ÈÎÈÊa ÈL ˙‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ˙aLa¿«»«¿ƒƒ∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ
ÔÈÙÒen‰82¯„qÎÂ .ÔÈÙÒeÓ ÏL ÔÈi‰ Ceq Ì„˜ , «»ƒ…∆ƒ««ƒ∆»ƒ¿«≈∆

;ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÔÈOBÚ Ck ,¯˜aa ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL∆ƒ¿»«…∆»ƒ≈»«¿«ƒ
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÓ ÔLc‰ ˙Ó¯‰Ó ıeÁ83¯ecÒÂ ≈¬»««∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿ƒ

˙BÒÈt‰Â ˙BÎ¯Ún‰84‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c ÔÈOBÚ ÔÈ‡L , ««¬»¿«¿»∆≈ƒ¿»ƒ≈∆»
e¯‡aL BÓk ,„·Ï ¯ÁMa ÌBÈ ÏÎa85. ¿»«««¿«¿∆≈«¿

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,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שני 1) ביום העומר מנחת הקרבת של מצותֿעשה תבואר בו
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מהו  העומר קצירת בעי, "רשב"ל שאמרו: שם, ומגילה
והא  אביי, רבי התיב טז). (=ביום ביום השבת את שתדחה
השבת, ודוחה כשר ביום, נקצר בלילה. לקצור מצוותו תנינן
כיון  הדא, מן רשב"ל חזר אחא, ר' אמר קיבלה. ולא
השמש, בא הין. אומר השמש, בא להן: אמר שחשיכה
אלא  אומר, הוא כבר ללילה אם קיימין, אנן מה הין. אומר
מזה  מבואר הרי ליום", עניין תניהו ללילה, ענין אינו אם
השבת  את דוחה היא כשרה, ט"ז ביום קצירה הסובר שאף
קרבן  ושירי קסו, סימן צבי וחכם כאן, המוריה הר (ראה

שם). השנה בראש

.Á‰Ów‰ ÔÓ ‡B·Ï B˙ÂˆÓ28e‡ˆÓ ‡Ï .29e‡È·È - ƒ¿»»ƒ«»»…»¿»ƒ
ÌÈ¯ÓÚ‰ ÔÓ30. ƒ»√»ƒ

לקרקע.28) המחוברת התבואה מן העומר שיקצור כלומר,
וברש"י  הקמח". מן לבוא העומר "מצות במשנה עא. שם
(דברים  כדכתיב לשמה, קצירה שתהא הקמה, מן ד"ה שם

בקמה". חרמש "מהחל ט) כל 29)טז, נקצרה שכבר
מצא,30)התבואה. "לא במשנה שם התלוש, מן כלומר

ואם  רבנן, "תנו עב.) (שם ובגמרא העמרים". מן יביא
לפי  תלמודֿלומר, מה יד) ב, (ויקרא ביכורים מנחת תקריב
מן  מצא לא שאם מנין הקמה, מן לבוא העומר שמצות

תקריב". תלמודֿלומר העומרים, מן יביא - הקמה

.ËÁl‰ ÔÓ ‡B·Ï B˙ÂˆÓ31e‡ˆÓ ‡Ï .32ÔÓ e‡È·È - ƒ¿»»ƒ««…»¿»ƒƒ
L·i‰33. «»≈

ופירש"י 31) הלח", מן לבוא "מצוותו שם: במנחות משנה
שהקמה  היינו ומל". רך – "כרמל יד) כג, (שם דכתיב
ישתדל  העומרים, מן מביא אם ואף לחה, תהיה המחוברת
העומד  "מצות פ"י שם בתוספתא הוא וכן לחים, שיהיו
– לו אין העומרים, מן יביא – לו אין הקמה, מן להביא
לו  אין הלח, מן יביא – לו אין הקצור, ומן האצור מן יביא

שם. ישראל בתפארת וראה במשנה.32)וכו'", שם
מן  יביא הלח, מן מצא לא שאם "ומנין עב. שם ובברייתא
תקריב". "ואם יד) ב, (שם תלמודֿלומר היבש,

מן 33) אלא העומר את מביאין "אין פה: פה. מנחות
שאז  דרום, לצד "מושפעות כלומר המודרמות", השדות

מודרמות). ד"ה פה. שם (תוספות יותר" בהן זורחת חמה

.ÈÌB¯caL ˙B„OÓ ‡È·‰Ï ‰È‰ Ôk¯c34ÈˆÁ ¯ ‰È‰ . «¿»»»¿»ƒƒ»∆«»»»»¬ƒ
BÊ ‰La dÈˆÁ Ú¯BÊÂ ‰„O‰35ÈˆÁ ¯ ˙¯Á‡ ‰L·e , «»∆¿≈«∆¿»¿»»¿»»«∆∆»¬ƒ

.epnÓ ‡È·Óe ¯pL ÈˆÁ‰ Ú¯BÊÂ Ú¯fL ‰„O‰«»∆∆»«¿≈««¬ƒ∆»≈ƒƒ∆

זרע.34) ולא נחרשת 35)חרש שכשהקרקע פה: שם
עיין  יפה, תבואה להוציא בכוחה אין שנה, בכל ונזרעת
הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ז למעלה וראה שם. רש"י

כאן. ובלחםֿמשנה ד,

.‡ÈÊ ¯ÓÚ‡a ‰È‰ ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‰36‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . …∆∆ƒ«¿ƒ»»»¿»»∆¬»»
ea¯ ‰LnÓ37?‰OÚ ‰È‰ „ˆÈÎÂ .38·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ƒ∆«≈¿≈«»»«¬∆≈∆∆

˙BÎÈ¯k B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈ‡ˆBÈ39 ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ
˙B¯ÈÚ‰ Ïk .¯ˆ˜Ï ÁB ‰È‰iL È„k ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓaƒ¿À»««¿«¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿…»»¬»
˜ÒÚa ¯ˆ˜ ‰È‰iL È„k ,˙BÒpk˙Ó ÌLÏ ˙BÎeÓq‰«¿¿»ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»¿≈∆

ÏB„b40ÔÈ‡Ò LÏL ÔÈ¯ˆB˜Â .41‰LÏLa ÔÈ¯BÚO »¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙Bt˜ LÏL·e ,ÌÈL‡42˙BÏbÓ ‰LÏL·e ,43ÔÂÈk . ¬»ƒ¿»Àƒ¿»«»≈»

‰ÎLÁL44¯ˆBw‰ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ,45:ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ ÏÎÏ ∆»¿»≈»∆«≈¿»»¿ƒ»
BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?LÓM‰ ‡a46ÔÈ¯ÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ : »«∆∆¿ƒ≈»«∆∆¿ƒ

?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ :BÏ≈»«∆∆¿ƒ≈«»∆
?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈«»∆¿ƒ≈«»∆
?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈À»
‰È‰ Ì‡Â !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈¿ƒ»»
!Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL :Ô‰Ï ¯ÓB‡ - ˙aL«»≈»∆«»«¿ƒ≈
ÔÈ¯ÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL«»«¿ƒ≈«»«¿ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ?¯ˆ˜‡ :Ô‰Ï ¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â !Ô‰ :BÏ≈¿««»≈»∆∆¿…¿≈¿ƒ
?¯ˆ˜‡ !¯ˆ˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Â ?¯ˆ˜‡ !¯ˆ˜ :BÏ¿…∆¿…¿≈¿ƒ¿…∆¿…
¯·c Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !¯ˆ˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿…»¿»ƒ«»»»

ÌÈÚBh‰ el‡ ÈtÓ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .¯·„Â47e‡ˆiL ¿»»¿»»»»ƒ¿≈≈«ƒ∆»¿
ÈL ˙È·a Ï‡¯OÈ ÏÏkÓ48‰fL ,ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰L . ƒ¿«ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆

˙aL ‡e‰ '˙aM‰ ˙¯ÁnÓ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»ƒ»√«««»««
˙ÈL‡¯a49e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;50,˙aL dÈ‡L ¿≈ƒƒƒ«¿»»¿∆≈»«»

ÔÈ¯„‰q‰Â ÌÈ‡È·p‰ „ÈÓz e‡¯ ÔÎÂ .·BË ÌBÈ ‡l‡51 ∆»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿««¿∆¿ƒ
¯OÚ ‰MLa ¯ÓÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈÓ eÈ‰L ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa¿»»∆»¿ƒƒ∆»…∆¿ƒ»»»
:‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â .˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,ÔÒÈa¿ƒ»≈¿…≈¿«»«¬≈∆¡««»

‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚ „Ú eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ52; ¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆……¿«∆∆««∆
ÁÒt‰ ˙¯ÁnÓ ı¯‡‰ ¯e·ÚÓ eÏÎ‡iÂ :¯Ó‡Â53˙BvÓ ¿∆¡««…¿≈¬»»∆ƒ»√««∆««

ÈeÏ˜Â54Ì‡Â .,Ú¯‡ ˙aLa ÁÒt‰ B˙B‡L ,¯Ó‡z ¿»¿ƒ…«∆«∆«¿«»≈«
ÌÈLth‰ encL BÓk55¯z‰ ·e˙k‰ ‰Ïz C‡È‰ - ¿∆ƒ«ƒ¿ƒ≈«»»«»∆≈

‰aq‰ ‡ÏÂ ¯wÚ‰ BÈ‡L ¯·„a L„ÁÏ Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆»»¿»»∆≈»ƒ»¿…«ƒ»
¯·c‰ ‰ÏzL ¯Á‡Ó ‡l‡ ?‰¯˜ ‰¯˜ ‡l‡∆»ƒ¿…ƒ¿»∆»≈««∆»»«»»
‡È‰ ÁÒt‰ ˙¯ÁnL ¯e¯a ¯·c‰ ,ÁÒt‰ ˙¯ÁÓa¿»√««∆««»»»∆»√««∆«ƒ

L„Á‰ ˙‡ ˙¯zn‰ ‰lÚ‰56ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , »ƒ»««∆∆∆∆»»¿≈«¿ƒƒ«
.Úe·M‰ ÈÓÈÓ ‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡≈∆ƒ≈«»«

ה"ב.36) הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה ראה
בתורה.37) מפורש ואינו מסיני, למשה הלכה כלומר,

אתה  השעורין, מן באה "מהיכן אמרו: ופד. סח: ובמנחות
אליעזר  רבי החיטין. מן אלא אינו או השעורין מן אומר
אביב  מה לדורות. אביב ונאמר במצרים, אביב נאמר אומר,
האמור  אביב אף שעורין, לא), ט, (שמות במצרים האמור
שמביא  יחיד מצינו אומר, עקיבא ורבי שעורין. לדורות
שמביאין  וציבור השעורין, מן וחובתו החיטין מן חובתו
אתה  ואם השעורים. מן חובתן מביאין החיטין, מן חובתן
חובתו  שמביא ציבור מצינו לא החיטין, מן בא (עומר) אומר
אין  החיטין, מן בא עומר אומר אתה אם ד"א, השעורין. מן
דבורא  ויקרא בסיפרא גם וראה ביכורים". הלחם שתי

דֿה. הלכות יג, פרשה סה.38)דנדבה במנחות משנה
(רש"י 39) אגרוף" מלוא שבלים ראשי וקושרים "כורכים

יוםֿטוב 40)שם). שבמוצאי הדבר לפרסם גדולה המולה
כי  שאומרים בייתוסין של מלבם להוציא אותו, קוצרים
רבינו. בדברי להלן ראה קוצרין, בראשית שבת ממחרת

סג:).41) (שם במשנה סלים 42)כחכמים שלשה
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ראה  שקוצרים, בשעה ושבלים תבן בהן להכניס שרגילים
קכו. מפני 43)שבת הדבר לפרסם כדי במשנה, שם

להלן. ראה יוםֿטוב.44)הבייתוסין, היינו 45)מוצאי
שנתקבצו. העיירות לבני אומר הקוצרים, משלושת אחת כל

אומר.46) הקוצרים משלושת אחד כל כלומר,
והבייתוסים.47) המשנה 48)הצדוקים בפירוש ראה

ב. משנה פ"א למה,49)לאבות כך "כל במשנה סה. שם
שהיו  והבייתוסים) הצדוקים גרס: (והרע"ב הבייתוסין מפני
במוצאי  (אלא יוםֿטוב במוצאי העומר קצירת אין אומרים

רש"י)". – בגמרא כדמפרש סו.50)שבת, סה: שם
מפי 51) איש והסנהדרין מהנביאים בידינו קבלה כלומר

העומר.52)איש. הבאת יום יום 53)הוא ממחרת היינו
בניסן. טז שהוא פסח, של את 54)ראשון שהביאו הרי

טז. יום שהוא הפסח למחרת הצדוקים 55)העומר
של  א' יו"ט אז היה שלנו, מסורת לפי אבל והבייתוסים.
שנחלקו  הדעות שתי כפי שני. ביום או ראשון ביום פסח
אם  משה, בו שמת אדר ז' יום חל השבוע מימי יום באיזה
מכאן, ד"ה ל. מנחות תוספות ראה שבת. בערב או בשבת

המוריה). (הר יג סימן דפסחים פ"י זו 56)ורא"ש ראיה
גם  כתובה והיא כאן, לחםֿמשנה ראה הסמ"ג, גם הביא
עזרא  בן אברהם והר"ר שם. יהושע לספר הרלב"ג בפירוש
והשיג  מרומי, אחד חכם בשם זו ראיה הביא שם) (ויקרא

(יהושע  הרד"ק בפירוש גם וראה המוריה עליו. ובהר שם),
כאן.

.·È‰¯ÊÚÏ e‰e‡È·‰Â ,˙Btwa e‰e˙e e‰e¯ˆ˜57 ¿»¿»«À∆¡ƒ»¬»»
e‰eË·ÁÂ58ÔÈ¯¯B·e ÔÈ¯BÊÂ ,59ÔÈ¯BÚO‰ ˙‡ ÔÈÁ˜BÏÂ . «¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆«¿ƒ

¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰Óe60·ea‡a61‰È‰iL È„k ,·wÓ ¿«¿¬ƒ»¿«¿À»¿≈∆ƒ¿∆
ÔlÎa ËÏBL L‡‰62O¯b L‡a ÈeÏ˜ ·È·‡ :¯Ó‡pL . »≈≈¿À»∆∆¡«»ƒ»»≈∆∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÏÓ¯k63‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L , «¿∆ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»
ÔÈÁËBL B˙B‡ ÔÈÏBwL ¯Á‡Â .„·Ïa ¯ÓÚ‰ ˙ÁÓa¿ƒ¿«»…∆ƒ¿«¿««∆ƒ¿ƒ

Ba ˙·MÓ Áe¯‰Â ‰¯ÊÚa B˙B‡64B˙B‡ ÔÈ˙BÂ . »¬»»¿»«¿«∆∆¿¿ƒ
ÔÈÁBËÂ ,˙BÒB¯b ÏL ÌÈÁÈ¯Ï65ÔÈ‡Ò LÏM‰ ˙‡66, ¿≈«ƒ∆»¿¬ƒ∆«»¿ƒ

ÔB¯OÚ Ïk‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe67LÏLa ‰tÓ ‡e‰L ƒƒƒ«…ƒ»∆¿À∆ƒ¿
‰Ù ‰¯OÚ68‰cÙ ¯‡M‰Â .69·iÁÂ ,Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡Â ∆¿≈»»¿«¿»ƒ¿∆¿∆¡»¿»»»¿«»

‰lÁa70˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËÙe71e¯‡aL BÓk ,72. ¿«»»ƒ«««¿¿∆≈«¿
ÌÈ¯BÚO‰ ˙ÏÒ ÏL ÔB¯OÚ‰ ‰Ê ÔÈÁ˜BÏÂ73ÔÈÏÏB·e , ¿¿ƒ∆»ƒ»∆…∆«¿ƒ¿ƒ

ÔÓL ‚Ïa B˙B‡74ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa75ÂÈÏÚ ÔÈ˙BÂ , ¿…∆∆¿ƒ»»»¿ƒ»¿¿ƒ»»
‰·Ï ıÓ˜76˙BÁn‰ ¯‡Lk77BÙÈÓe .78Á¯ÊÓa79, …∆¿…»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿ƒ¿»

„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ‡È·Óe CÈÏBÓ80BLÈbÓe ,81dcÁ „‚k ƒ≈ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿∆∆À»
˙BÁn‰ ¯‡Lk ˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜ ÏL82ıÓB˜Â . ∆∆∆«¬»ƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿≈

¯ÈË˜Óe83ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,84Ïk È¯ÈLk «¿ƒ¿«¿»∆¡»«…¬ƒƒ¿»≈»
˙BÁn‰85ÔÈ·È¯˜nL ¯Á‡Ï ?B˙B‡ ÔÈˆÓB˜ È˙ÓÈ‡Â . «¿»¿≈»«¿ƒ¿««∆«¿ƒƒ

ÌBi‰ ÛÒeÓ86‰ÏBÚ‰ O·ÎÂ87ÔÈa ÏL „ÈÓz Ì„˜ , ««¿∆∆»»…∆»ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰88. »«¿«ƒ

י)57) כג, (ויקרא שנאמר משום סו. במנחות משנה
אל  קצירכם ראשית עומר את והבאתם קצירה את "וקצרתם
ספר). (קרית לעזרה יביאוהו קצירה שמשעת הרי הכהן",

היו 58) כי הסובר מאיר כר' ולא שם, במשנה כחכמים
והסביר  החביטה. לפני שבלים בעודם באש אותם מהבהבין

קודם  באש אותן יגישו "שלא שם המשנה בפירוש רבינו
יתפרד  הדישה ובשעת מתלחלח, שהוא לפי אותן, שידוש

בלא 59)ויפסד". איֿאפשר הרי אבל במשנה, נזכר לא זה
המוריה). (הר וכו' ירבה ואל ד"ה סג: שם רש"י וראה זה,

במשנה).60) שם (ראה קלי מצות בו לקיים כלי 61)כדי
דבורא  ויקרא בסיפרא גם וראה שם. כחכמים לקליה. מיוחד

ו. הלכה יג, פרשה מנחות 62)דנדבה וגמרא שם סיפרא
ד.63)סו: הלכה שם כדי 64)סיפרא במשנה. שם

ישראל  (תפארת באבוב שהזיעו מהגרעינין הזיעה שתתייבש
גרוסות,65)שם). "של שם רש"י ופירש במשנה. שם

ואין  הסולת, דרך שכן עבה, אלא דק טחונות היו שלא
יטחנו  שאם בעצמן, מהגרעינין בנפה הקליפה אלא מוציאה
נקראת  כך שם ועל הסולת, עם בנפה הקליפה כל יעבור יפה
ויגרס  כמו – וטחינה שבירה לשון ו"גרש כרמל". גרש
– יט קיט, (תהלים נפשי" גרסה וכן, טז). ג, (איכה בחצץ

יד). ב, בויקרא יא.66)רש"י הלכה למעלה ראה
במשנה 67) הוא וכן עשרון", ממנו "והוציאו במשנה: שם

את  "והבאתם י) כג, (ויקרא שנאמר משום והיינו עו: שם
לעשירית  הכוונה כי שם רש"י וראה קצירכם", ראשית עומר
יח) טז, (שמות שנאמר כמו נקראת, היתה שכך האיפה,
מעשה  מהלכות פי"ב למעלה גם וראה בעומר", "וימודו
יצא  לא משעורים, בא שהעומר ולפי ה. הלכה הקרבנות
הלחם, משתי אבל בלבד. אחד עשרון אלא סאין משלשה
שם  (גמרא סאין משלושה עשרונים שני יצאו מחיטים, שהן

כל 68)עו:). היתה נפות, הי"ג "ואילו במשנה. ושם שם
בניפוי  הפליגו לא שאם ודע הסדר, על מחבירתה דקה אחת
מב' עשרון הוציא (אלא סאין משלושה הוציא שלא או
למצוה" אלא אלו כל ואין פסל, לא סאין) מד' או סאים

עו:). שם בפיה"מ על 69)(רבינו יותר שנשאר מה כלומר,
במשנה). סו. (שם לחולין ויוצא נפדה שם 70)העשרון,

זו  של וגלגול דעיסה, גלגול היינו חלה שחיוב לפי במשנה.
(רש"י). שנפדה" לאחר הוא, הדיוט כחכמים 71)ביד

חל  מעשר שחיוב הסוברים במשנה, שם ר"ע) על (החולקים
הקדש  ומירוח הקדש, ביד היה זה של ומירוח מירוח, בשעת

המעשרות. מן כה,72)פוטר הלכה מעשר מהלכות בפ"ג
ג. הלכה ביכורים מהלכות יד.73)ופ"ו סוטה משנה ראה

היא  השעורים, מן באה שהיא אףֿעלֿפי העומר "מנחת
שבו  מובחר "בשעורין רש"י ומפרש גרש", באה היתה

חיטים". סולת כעין נפה, עשרה בשלוש ראה 74)מנופה
עליה  "ונתת טו) ב, (ויקרא שנאמר משום סז: מנחות משנה
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה וראה שמן",

אחד. לוג צריך עשרון לכל ח, הלכה ופ"ב כלומר 75)ז,
שם). המשנה (פירוש במשנה.76)ביום שם מנחות ראה

היא". מנחה לבונה עליה "ושמת (שם) שנאמר משום
כל 77) כי שם, הקרבנות מעשה מהלכות בפי"ב ראה

לבונה. קומץ טעונות סז:78)המנחות שם במשנה ראה
לפני  העומר את "והניף יא) כג, (שם שנאמר משום וסא.
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה וראה ה'",

למעלה 79) ראה במזרח, שהוא ה'" "לפני (שם) שנאמר
הלכה  פ"ח ולהלן ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ט

סא.80)יא. מנחות וראה ז. הלכה שם פ"ט למעלה ראה
מעשה 81)במשנה. מהלכות ופי"ב שם, מנחות ראה
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מהו  העומר קצירת בעי, "רשב"ל שאמרו: שם, ומגילה
והא  אביי, רבי התיב טז). (=ביום ביום השבת את שתדחה
השבת, ודוחה כשר ביום, נקצר בלילה. לקצור מצוותו תנינן
כיון  הדא, מן רשב"ל חזר אחא, ר' אמר קיבלה. ולא
השמש, בא הין. אומר השמש, בא להן: אמר שחשיכה
אלא  אומר, הוא כבר ללילה אם קיימין, אנן מה הין. אומר
מזה  מבואר הרי ליום", עניין תניהו ללילה, ענין אינו אם
השבת  את דוחה היא כשרה, ט"ז ביום קצירה הסובר שאף
קרבן  ושירי קסו, סימן צבי וחכם כאן, המוריה הר (ראה

שם). השנה בראש

.Á‰Ów‰ ÔÓ ‡B·Ï B˙ÂˆÓ28e‡ˆÓ ‡Ï .29e‡È·È - ƒ¿»»ƒ«»»…»¿»ƒ
ÌÈ¯ÓÚ‰ ÔÓ30. ƒ»√»ƒ

לקרקע.28) המחוברת התבואה מן העומר שיקצור כלומר,
וברש"י  הקמח". מן לבוא העומר "מצות במשנה עא. שם
(דברים  כדכתיב לשמה, קצירה שתהא הקמה, מן ד"ה שם

בקמה". חרמש "מהחל ט) כל 29)טז, נקצרה שכבר
מצא,30)התבואה. "לא במשנה שם התלוש, מן כלומר

ואם  רבנן, "תנו עב.) (שם ובגמרא העמרים". מן יביא
לפי  תלמודֿלומר, מה יד) ב, (ויקרא ביכורים מנחת תקריב
מן  מצא לא שאם מנין הקמה, מן לבוא העומר שמצות

תקריב". תלמודֿלומר העומרים, מן יביא - הקמה

.ËÁl‰ ÔÓ ‡B·Ï B˙ÂˆÓ31e‡ˆÓ ‡Ï .32ÔÓ e‡È·È - ƒ¿»»ƒ««…»¿»ƒƒ
L·i‰33. «»≈

ופירש"י 31) הלח", מן לבוא "מצוותו שם: במנחות משנה
שהקמה  היינו ומל". רך – "כרמל יד) כג, (שם דכתיב
ישתדל  העומרים, מן מביא אם ואף לחה, תהיה המחוברת
העומד  "מצות פ"י שם בתוספתא הוא וכן לחים, שיהיו
– לו אין העומרים, מן יביא – לו אין הקמה, מן להביא
לו  אין הלח, מן יביא – לו אין הקצור, ומן האצור מן יביא

שם. ישראל בתפארת וראה במשנה.32)וכו'", שם
מן  יביא הלח, מן מצא לא שאם "ומנין עב. שם ובברייתא
תקריב". "ואם יד) ב, (שם תלמודֿלומר היבש,

מן 33) אלא העומר את מביאין "אין פה: פה. מנחות
שאז  דרום, לצד "מושפעות כלומר המודרמות", השדות

מודרמות). ד"ה פה. שם (תוספות יותר" בהן זורחת חמה

.ÈÌB¯caL ˙B„OÓ ‡È·‰Ï ‰È‰ Ôk¯c34ÈˆÁ ¯ ‰È‰ . «¿»»»¿»ƒƒ»∆«»»»»¬ƒ
BÊ ‰La dÈˆÁ Ú¯BÊÂ ‰„O‰35ÈˆÁ ¯ ˙¯Á‡ ‰L·e , «»∆¿≈«∆¿»¿»»¿»»«∆∆»¬ƒ

.epnÓ ‡È·Óe ¯pL ÈˆÁ‰ Ú¯BÊÂ Ú¯fL ‰„O‰«»∆∆»«¿≈««¬ƒ∆»≈ƒƒ∆

זרע.34) ולא נחרשת 35)חרש שכשהקרקע פה: שם
עיין  יפה, תבואה להוציא בכוחה אין שנה, בכל ונזרעת
הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ז למעלה וראה שם. רש"י

כאן. ובלחםֿמשנה ד,

.‡ÈÊ ¯ÓÚ‡a ‰È‰ ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‰36‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . …∆∆ƒ«¿ƒ»»»¿»»∆¬»»
ea¯ ‰LnÓ37?‰OÚ ‰È‰ „ˆÈÎÂ .38·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ƒ∆«≈¿≈«»»«¬∆≈∆∆

˙BÎÈ¯k B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈ‡ˆBÈ39 ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ
˙B¯ÈÚ‰ Ïk .¯ˆ˜Ï ÁB ‰È‰iL È„k ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓaƒ¿À»««¿«¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿…»»¬»
˜ÒÚa ¯ˆ˜ ‰È‰iL È„k ,˙BÒpk˙Ó ÌLÏ ˙BÎeÓq‰«¿¿»ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»¿≈∆

ÏB„b40ÔÈ‡Ò LÏL ÔÈ¯ˆB˜Â .41‰LÏLa ÔÈ¯BÚO »¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙Bt˜ LÏL·e ,ÌÈL‡42˙BÏbÓ ‰LÏL·e ,43ÔÂÈk . ¬»ƒ¿»Àƒ¿»«»≈»

‰ÎLÁL44¯ˆBw‰ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ,45:ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ ÏÎÏ ∆»¿»≈»∆«≈¿»»¿ƒ»
BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?LÓM‰ ‡a46ÔÈ¯ÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ : »«∆∆¿ƒ≈»«∆∆¿ƒ

?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ :BÏ≈»«∆∆¿ƒ≈«»∆
?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈«»∆¿ƒ≈«»∆
?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈À»
‰È‰ Ì‡Â !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈¿ƒ»»
!Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL :Ô‰Ï ¯ÓB‡ - ˙aL«»≈»∆«»«¿ƒ≈
ÔÈ¯ÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL«»«¿ƒ≈«»«¿ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ?¯ˆ˜‡ :Ô‰Ï ¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â !Ô‰ :BÏ≈¿««»≈»∆∆¿…¿≈¿ƒ
?¯ˆ˜‡ !¯ˆ˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Â ?¯ˆ˜‡ !¯ˆ˜ :BÏ¿…∆¿…¿≈¿ƒ¿…∆¿…
¯·c Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !¯ˆ˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿…»¿»ƒ«»»»

ÌÈÚBh‰ el‡ ÈtÓ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .¯·„Â47e‡ˆiL ¿»»¿»»»»ƒ¿≈≈«ƒ∆»¿
ÈL ˙È·a Ï‡¯OÈ ÏÏkÓ48‰fL ,ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰L . ƒ¿«ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆

˙aL ‡e‰ '˙aM‰ ˙¯ÁnÓ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»ƒ»√«««»««
˙ÈL‡¯a49e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;50,˙aL dÈ‡L ¿≈ƒƒƒ«¿»»¿∆≈»«»

ÔÈ¯„‰q‰Â ÌÈ‡È·p‰ „ÈÓz e‡¯ ÔÎÂ .·BË ÌBÈ ‡l‡51 ∆»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿««¿∆¿ƒ
¯OÚ ‰MLa ¯ÓÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈÓ eÈ‰L ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa¿»»∆»¿ƒƒ∆»…∆¿ƒ»»»
:‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â .˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,ÔÒÈa¿ƒ»≈¿…≈¿«»«¬≈∆¡««»

‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚ „Ú eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ52; ¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆……¿«∆∆««∆
ÁÒt‰ ˙¯ÁnÓ ı¯‡‰ ¯e·ÚÓ eÏÎ‡iÂ :¯Ó‡Â53˙BvÓ ¿∆¡««…¿≈¬»»∆ƒ»√««∆««

ÈeÏ˜Â54Ì‡Â .,Ú¯‡ ˙aLa ÁÒt‰ B˙B‡L ,¯Ó‡z ¿»¿ƒ…«∆«∆«¿«»≈«
ÌÈLth‰ encL BÓk55¯z‰ ·e˙k‰ ‰Ïz C‡È‰ - ¿∆ƒ«ƒ¿ƒ≈«»»«»∆≈

‰aq‰ ‡ÏÂ ¯wÚ‰ BÈ‡L ¯·„a L„ÁÏ Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆»»¿»»∆≈»ƒ»¿…«ƒ»
¯·c‰ ‰ÏzL ¯Á‡Ó ‡l‡ ?‰¯˜ ‰¯˜ ‡l‡∆»ƒ¿…ƒ¿»∆»≈««∆»»«»»
‡È‰ ÁÒt‰ ˙¯ÁnL ¯e¯a ¯·c‰ ,ÁÒt‰ ˙¯ÁÓa¿»√««∆««»»»∆»√««∆«ƒ

L„Á‰ ˙‡ ˙¯zn‰ ‰lÚ‰56ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , »ƒ»««∆∆∆∆»»¿≈«¿ƒƒ«
.Úe·M‰ ÈÓÈÓ ‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡≈∆ƒ≈«»«

ה"ב.36) הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה ראה
בתורה.37) מפורש ואינו מסיני, למשה הלכה כלומר,

אתה  השעורין, מן באה "מהיכן אמרו: ופד. סח: ובמנחות
אליעזר  רבי החיטין. מן אלא אינו או השעורין מן אומר
אביב  מה לדורות. אביב ונאמר במצרים, אביב נאמר אומר,
האמור  אביב אף שעורין, לא), ט, (שמות במצרים האמור
שמביא  יחיד מצינו אומר, עקיבא ורבי שעורין. לדורות
שמביאין  וציבור השעורין, מן וחובתו החיטין מן חובתו
אתה  ואם השעורים. מן חובתן מביאין החיטין, מן חובתן
חובתו  שמביא ציבור מצינו לא החיטין, מן בא (עומר) אומר
אין  החיטין, מן בא עומר אומר אתה אם ד"א, השעורין. מן
דבורא  ויקרא בסיפרא גם וראה ביכורים". הלחם שתי

דֿה. הלכות יג, פרשה סה.38)דנדבה במנחות משנה
(רש"י 39) אגרוף" מלוא שבלים ראשי וקושרים "כורכים

יוםֿטוב 40)שם). שבמוצאי הדבר לפרסם גדולה המולה
כי  שאומרים בייתוסין של מלבם להוציא אותו, קוצרים
רבינו. בדברי להלן ראה קוצרין, בראשית שבת ממחרת

סג:).41) (שם במשנה סלים 42)כחכמים שלשה
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ו. הלכה שם.82)הקרבנות קרבנות מעשה בהלכות ראה
"והקטיר 83) טז) ב, (שם שנאמר משום במשנה, סז: שם

קומץ. זו ואזכרה אזכרתה", את במשנה.84)הכהן שם
ט.85) הלכה שם הקרבנות מעשה בהלכות ראה
(כסףֿמשנה).86) קודם דתדיר מתחיל 87)משום כאן

"העומר  שהרי שלמעלה, למה מוסב זה ואין חדש, ענין
באופן  ט), הלכה פ"ט (להלן עמו" הבא לכבש קודם
התמיד  ולפני העומר אחרי והכבש המוסף, אחר שהעומר
ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה וראה הערבים. בין של

אחר 88) קרבן שוחטין אין כי ג, הלכה פ"א למעלה ראה
בין  של תמיד אצל שנאמר לפי הערביים, בין של תמיד
ודרשו  השלמים, חלבי עליה והקטיר ה) ו, (ויקרא הערביים

כולם". הקרבנות כל השלם "עליה חכמים:

.‚È¯ˆ˜Ï ¯eÒ‡89Ï‡¯OÈ ı¯‡a90ÈÈÓ ˙LÓÁÓ ÔÈÓ »ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈¬≈∆ƒ≈
‰‡e·z91¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜Ï Ì„˜92˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL , ¿»…∆ƒ¿ƒ«»…∆∆∆¡«≈ƒ

ÌÈ¯ˆ˜p‰ ÏÎÏ ‰lÁz ‰È‰iL - ÌÎ¯Èˆ˜93‰na . ¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ«∆
;¯ÓÚ epnÓ ‡È·‰Ï Èe‡¯L ¯Èˆ˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆»¿»ƒƒ∆…∆

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ï·‡94ÌÈ˜ÓÚaL95Èe‡¯ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ¬»≈«¿»ƒ∆»¬»ƒƒ¿≈»
epnÓ ‡È·‰Ï96¯ÓÚ‰ ÈÙlÓ B˙B‡ ÔÈ¯ˆB˜ -97Ï·‡ , ¿»ƒƒ∆¿ƒƒƒ¿≈»…∆¬»

Lc‚È ‡Ï98. …ƒ¿

א.89) משנה פ"א ובחלה ע. במנחות אבל 90)משנה
למעלה  (ראה משם מביאין שאין לפי מותר, לארץ בחוץ
שבעמקים, השלחין בבית גם כי להלן, וראה ה). הלכה

המוריה). (הר לקצור שעורים,91)מותר חיטים, שהם
ושיפון. שועל שיבולת שבענין 92)כוסמין, אףֿעלֿפי

אסורות  מאכלות מהלכות (פ"י רבינו כתב חדש, אכילת
אסורה  אינה קצירה – העומר שיקרב עד שאסור ב) הלכה
ולחםֿמשנה  כסףֿמשנה וראה העומר, קצירת לפי אלא

שם. בחלה טוב' יום י 93)ו'תוספות פרשה אמור סיפרא
ג. גדלה 94)הלכה והתבואה למים, שצמאה יבשה ארץ

בהשקאה. היא 95)בה צמאה, ארץ להיותה נוסף כלומר,
משובחת. אינה בה הגדלה שהתבואה בעמק, גם

פה.96) מנחות ראה ממנו, מביאין אין לכתחלה כלומר,
הביא  ואם – השלחין מבית ולא וכו' מביאין "אין במשנה
הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ו למעלה גם וראה כשר".
השלחין", מבית – מביאין "אין שנינו ששם ואע"פ יב.
אלא  התירו לא כאן ואילו בעמקים, שאינם אלה אף ומשמע
אפילו  מותר התורה מן כי יתכן – שבעמקים השלחין בית
ממנו, מביאין שאין מאחר בעמקים, שאינו השלחין בבית
מנחות  תוספות ראה בעמקים, אינו אם גם אסרו חכמים אבל

קוצרים. ד"ה בית 97)סח. "קוצרים עא. שם משנה
אומר, בנימין ר' "תניא, שם ובגמרא שבעמקים". השלחין
והבאתם  קצירה את וקצרתם שם) (ויקרא אומר אחד כתוב
כיצד, הא הכהן. אל קצירכם ראשית (שם) וכתיב עומר, את
מביא  אתה שאי ממקום קוצר, אתה אי מביא שאתה ממקום
ג  הלכה י פרשה אמור בסיפרא גם וראה קוצר", אתה
ממה  הוא שבעמקים השלחין מבית מביאים שאין שהטעם
ספר  קרית וראה כולכם", של "קצירכם – "קצירכם" שנאמר

(פירוש 98)כאן. דישה לצורך גדיש יעשה לא כלומר
מיד  יקצרוה לא שאם התירו קצירה שדווקא שם). המשנה

ימתין  אם הפסד שום שאין להגדיש, אבל שתיפסד. אפשר
ישראל  ותפארת רע"ב (ראה התירו לא – הפסח אחר עד

ח). משנה פ"י מנחות

.„È‰LÈ¯L‰L ‰‡e·z99¯ÓÚ‰ Ì„˜100¯ÓÚ‰ - ¿»∆ƒ¿ƒ»…∆»…∆»…∆
d¯ÈzÓ101Â‡Ï Ì‡Â ;102k d¯ˆ˜Ï ¯eÒ‡ -¯eÒ‡L C¯„ «ƒ»¿ƒ»»¿»¿»¿∆∆∆»

‡a‰ ¯ÓÚ‰ ‡B·iL „Ú dÏÎ‡Ï103. ¿»¿»«∆»»…∆«»

סימן 99) יורהֿדעה בשו"ע וראה נשרשה. וגם נזרעה כלומר
ארבעה  הוא השרשה זמן כי שם, ובמפרשים ג סעיף רצג

יום. בבבא 100)עשר (רש"י העומר הבאת קודם היינו
ויש  ז). משנה פ"י במנחות ישראל ותפארת נו: מציעא
בתוספות  וראה שם. (רע"ב העומר קצירת קודם מפרשים

להלן. וראה ע: במנחות ועיין שם). משנה 101)הגרע"א
מותרת  – העומר קצירת לפני השרישה אם [היינו ע. שם
– ההבאה ולפני הקצירה אחרי השרישה ואם בקצירה, אף

להלן]. וראה באכילה. רק השרישו 102)מותרת שלא
העומר. לאחר כג,103)אלא (שמות שנאמר משום שם.

(שם  בשדה ונשרש שנזרע משעה בשדה", תזרע "אשר טז)
שפירש  באורֿשמח וראה ספר) ובקרית ברע"ב וראה עא.
לפני  נשרשה ואם אכילה, באיסור תלוי שהכל רבינו דעת
גם  מותרת – באכילה שמותרת – הקצירה ואחר ההקרבה

למעלה. וראה הקצירה,

.ÂËLÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL ‰‡e·z104¯ˆ˜Ï ¯zÓ - ¿»∆…≈ƒ»¿ƒÀ»ƒ¿…
‰pnÓ105‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï106ÔÈ¯ˆB˜Â .107ÈtÓ ƒ∆»¿«¬ƒƒ¿≈»¿¿ƒƒ¿≈

e„ÒtÈ ‡lL ˙BÚÈËp‰108˙È·Ï ÌB˜Ó ˙BpÙÏ ÔÈ¯ˆB˜Â . «¿ƒ∆…ƒ»¿¿¿ƒ¿«»¿≈
Ï·‡‰109L¯„n‰ ˙È·Ï B‡110- ÌÎ¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ; »≈∆¿≈«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆

Èˆ˜ ‡ÏÂ‰ÂˆÓ ¯111. ¿…¿ƒƒ¿»

בישולו 104) לגמר האחרון השליש נגמר שלא כלומר,
שם). ישראל בתפארת וראה שם, המשנה בפירוש (רבינו

העומר.105) ר'106)לפני דברי לפי עא. שם משנה
קציר  לאו בהמה) (=לאכילת לשחת שכל ומשום יהודה.

(רע"ב). העומר.107)הוא משנה 108)לפני האילנות.
בשעת  שיכוון והוא הנטיעות", מפני "וקוצרין עא. שם
[יפסידו] (יפסיק) שלא כדי מהאילנות להתרחק קצירה
אינה  זו שתבואה משום כן והתירו שם). המשנה (פירוש
לא  מביאין שאין פה. מנחות במשנה ראה לעומר. ראויה
מביא  אתה שאי וממקום אילן, משדה ולא השלחין מבית
לפי  שם ברש"י ועיין יג. הלכה למעלה (ראה קוצר אתה –
כלאים. איסור יהא שלא הנטיעות מפני שקוצר אחד, פירוש
איסור, זה שאין ו הלכה כלאים מהלכות פ"א רבינו ולדעת

כנ"ל). אחר, פירוש לפרש במשנה.109)הוכרח שם
רחבה  ברכת לברך ברחבה לישב פנוי מקום לעשות והיינו
(רש"י  וכו' המיוגעים אחינו (ח:) כתובות במסכת הנזכרת

בית 110)שם). ביטול מפני וכו' "וקוצרין במשנה: שם
(רש"י). התלמידים" לישב מקום להם "לעשות המדרש",

האבל 111) בית לטובת לקצור התירו ולכן בגמרא, עב. שם
מצוה. קציר שהוא המדרש, ובית

.ÊË¯ˆ˜Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡Â112Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï - ¿««ƒ∆À»ƒ¿……«¬∆»
˙BÎÈ¯k113ÌÈ˙·ˆ ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¿ƒ¿∆∆«¿ƒ∆»«ƒ≈¿»ƒ

ÌÈ˙·ˆ114. ¿»ƒ
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קלי oitqene oicinz 'ld - dcear xtq - zah a"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טו.112) הלכה למעלה גדולות.113)כמבואר אלומות
אותן 114) יעשה "לא במשנה עא. שם קטנות. אגודות

המשנה  בפירוש רבינו וכתב צבתים", מניחן אבל כריכות,
לקצתם  קצתם ומקבצין הקטנות, האגודות הן "וצבתים שם:
זה  ולפי כריכות". נקראין והן גדולות, אלומות מהן ועושין
כי  שם רש"י דעת אבל קשורות, היו כריכות וגם צבתים גם
שאינן  אלומות הם וצבתים קשורות, אלומות הם כריכות
לא  דאפשר דכמה טעמא, "מאי עב. שם ובגמרא קשורות,

טרחינן".

.ÊÈe¯‡a ¯·k115˙ÁÓ ‡ÏÂ ˙BÁÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒƒ¿»¿…ƒ¿«
ÌÈÎÒ116ÌÈ¯eka ‡ÏÂ117˙‡·‰ Ì„˜ L„Á‰ ÔÓ ¿»ƒ¿…ƒƒƒ∆»»…∆¬»«

‡È·È ‡ÏÂ .ÏeÒt - ‡È·‰ Ì‡Â ,¯ÓÚ‰118˙‡·‰Ï Ì„˜ »…∆¿ƒ≈ƒ»¿…»ƒ…∆«¬»«
¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,ÌÁl‰ ÈzL119. ¿≈«∆∆¿ƒ≈ƒ»≈

ט.115) הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ה למעלה
מעשה 116) מהלכות פ"ב למעלה (ראה הסולת [היינו

אינו  הרי היין אבל חדש. מחמת האסורה א) הלכה הקרבנות
שם.117)אסור]. מזבח איסורי בהלכות נזכרו לא ביכורים

שם). רוקח (מעשה מנחות בכלל רבינו כללם כי ויתכן

חדש. איסור מחמת שאסורים דגן, ביכורי היינו וביכורים

הרש"ש. וחידושי ובהגהות וברש"י שם בגמרא ראה
החדש.118) מן מזבח 119)כלומר, איסורי בהלכות ראה

"אין  סה: מנחות במשנה היא זו הלכה וכל י. הלכה שם
ואם  לעומר, קודם בהמה ומנחת וביכורים מנחות מביאין
כשר". הביא ואם יביא, לא הלחם לשתי קודם פסול. הביא

.ÁÈC¯·Ó - ‰lÁz L„Á‰ ÔÓ ‰ÁÓ ·È¯˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒƒ¿»ƒ∆»»¿ƒ»¿»≈
eÈÁ‰L120. ∆∆¡»

ומקריב 120) עומד "היה לז: ובברכות עה: במנחות ברייתא
ומפרש  וקיימנו", שהחיינו ברוך אומר בירושלים, מנחות
מנחות  עדיין זה כהן הקריב שלא "כגון שם מנחות רש"י
אומר  העומר, מנחת כגון חדשה מנחה שהקריב או מימיו,

שהחיינו". כהן

.ËÈ¯Á‡ d¯ˆ˜e ¯ÓÚ‰ ·¯wL ¯Á‡ dÚ¯fL ‰‡e·z¿»∆¿»»««∆»«»…∆¿»»««
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰‡a‰ ‰L ÏL ¯ÓÚ‰ ·¯wL121Ì‡ ∆»«»…∆∆»»«»»¬≈»≈ƒ

ÈzL ˙‡·‰ Ì¯Ë ‰lÁzÎÏ ˙BÁÓ ‰pnÓ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒƒ∆»¿»¿«¿ƒ»∆∆¬»«¿≈
ÈzL ˙‡·‰ ‰ÈÏÚ ¯·Ú BÊ ‰‡e·˙e ÏÈ‡B‰ ,ÌÁl‰«∆∆ƒ¿»»«»∆»¬»«¿≈
e‡È·iL „Ú ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ B‡ ,¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜e ÌÁl‰«∆∆¿ƒ«»…∆≈¿ƒƒ«∆»ƒ

.˙Á‡ ‰L ÏL ¯ÓÚ‰ ˙‡·‰ ¯Á‡ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆««¬»«»…∆∆»»««

(121. סח: במנחות נפשטה שלא בעיא זוהי

.ÎÔÎÂ122‰‡e·z123Ú˜¯wa ‰˙È‰L124‰ÈÏÚ eËÁÂ ¿≈¿»∆»¿»««¿«¿»¿»∆»
‰Ê È¯‰ - ÌÁl‰ ÈzL e‡È·‰Lk dlL ÌÈÏÚ eˆ‰ B‡≈≈»ƒ∆»¿∆≈ƒ¿≈«∆∆¬≈∆

‰L¯L‰ BÓk Ô˙ËÁ B‡ ÔÈÏÚ‰ ˙ˆ‰ Ì‡ ,˜ÙÒ125 »≈ƒ¬ƒ«∆»ƒ¬»»»¿«¿»»
‰·eLÁ dÈ‡ B‡ ,˙BÁÓ ‰pnÓ ‡È·‰Ï ‰¯z‰Â¿À¿»¿»ƒƒ∆»¿»≈»¬»

‡È·È ‡Ï CÎÈÙÏ .‰L¯L‰126‰ˆ¯‰ - ‡È·‰ Ì‡Â ,127. «¿»»¿ƒ»…»ƒ¿ƒ≈ƒÀ¿»

נפשטה,122) ולא סט. במנחות חמא בר רמי של בעיא
במה  בגמרא שנסתפקו כשם לומר, ורוצה בתיקו. ועלתה
שלפנינו. במה נסתפקו כן כמו יט, הלכה שלמעלה

ולענין 123) האילן, בפירות שהמדובר פירש שם רש"י

ולענין  דגן, מיני בחמשת מפרשה רבינו אבל ביכורים.
להלן. וראה בלי 124)מנחות, בקרקע מונחת [כלומר,

ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה השרשה,
והשרישה  העומר לפני כשזרעה והמדובר שם. ובכסףֿמשנה
שרשיה  עם הארץ מן יצאה ושוב התירה, שהעומר אז,
ראה  שלה, בעלים הנצה או חניטה סימני נראו בשכבר

הקרקע,125)להלן]. מן שיציאתה נאמר אם [כלומר,
ביטלה  – מניצה או חונטת להיות ממשיכה כשהיא
היא  הרי ולהניץ, לחנוט ממשיכה שהיא מכיון או ההשרשה,

להלן]. וראה מושרשת. להיות גם [לענין 126)כממשיכה
יציאתה  שאם ספק, כאן יש כן גם במדינה, חדש איסור
עד  מותרת ואינה נאסרה, שהיא בוודאי השרשתה, ביטלה
אסורות  מאכלות בהלכות נראה (וכן הבא העומר שיבוא
ועקרה  העומר, לפני שליש בהביאה אלא נסתפקו שלא שם,
לפני  לבד בהשרשה אבל העומר, לאחר מחדש ושתלה
מחדש), ושתלה העומר אחר נעקרה אם נאסרה – העומר
מעמידים  – ההשרשה בטלה אם בידינו שספק שכיון אלא
הבאת  עם היתר שם עליה היה שהרי היתר, בחזקת אותה
בהלכות  צ"ע (אבל מספק לאסרה יכול אתה ואין העומר,
עליה  היה שלא מנחות לענין אבל שם). אסורות מאכלות
הלחם  שתי הבאת לפני נתעורר הספק שהרי היתר, שם עוד

מספק]. להתירה אין מנחות 127)– שלענין [אףֿעלֿפי
לענין  מספק לאסרה לנו היה כן ואם היתר, עוד לה היה לא
זאת  ובכל למעלה), (ראה העומר שלפני חדש מטעם גם זה,
בדיני  הספקות בכל רבינו פסק שכן בדיעבד, הורצה
מהלכות  פ"ד ולמעלה ג, הלכה פ"ח להלן ראה הקרבנות,
במרכבת  וראה יג. הלכה שם ופ"ו יב, הלכה מזבח איסורי
שאול  חנניה להרב שאול ובגן האזל, באבן המשנה,
שהאריכו  מה ע"ב, ט דף שאלוניקי דפוס הרמב"ם בלשונות

בזה].

.‡Î¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜ Ì„˜ ¯ˆBw‰Â128‰˜BÏ BÈ‡ -129, ¿«≈…∆¿ƒ«»…∆≈∆
¯Lk ¯Èˆw‰Â130. ¿«»ƒ»≈

קודם 128) וכו' לקצור ש"אסור יג הלכה למעלה ראה
העומר". לאו 129)לקצירת אלא מפורש, לאו בזה שאין

המוריה). (הר קצירכם" "ראשית בלבד: עשה מכלל הבא
ר"ש 130) שאמר ממה מוכח כן העומר. שיקריב אחר לאכלו

לשמה, שלא שקמצה העומר "מנחת ה.) (מנחות לקיש בן
עד  רש"י), חדש. איסור (משום נאכלין אין ושיריה כשרה,
הנקצר  שדבר הרי – ותתירנה" אחרת, העומר מנחת שתביא
זה  שעומר נתברר שהרי באכילה, אסור אינו – העומר לפני
הכשר  העומר קצירת לפני נקצר הרי כן ואם עומר, היה לא

שמח). (אור

.·ÎÌBiÓ ˙BÓÈÓz ˙B˙aL Ú·L ¯tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…∆««»¿ƒƒ
¯ÓÚ‰ ˙‡·‰131˙¯ÁnÓ ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe :¯Ó‡pL , ¬»«»…∆∆∆¡«¿«¿∆»∆ƒ»√«

ÌÚ ÌÈÓi‰ ˙BÓÏ ‰ÂˆÓe .˙B˙aL Ú·L ˙aM‰««»∆««»ƒ¿»ƒ¿«»ƒƒ
˙BÚe·M‰132˙lÁzÓe .ÌBÈ ÌÈMÓÁ e¯tÒz :¯Ó‡pL , «»∆∆¡«ƒ¿¿¬ƒƒƒ¿ƒ«

¯OÚ ‰ML ÏÈlÓ ‰ÏÈla ‰BÓ CÎÈÙÏ ,ÔÈBÓ ÌBi‰«ƒ¿ƒ»∆««¿»ƒ≈ƒ»»»
ÔÒÈa133. ¿ƒ»

קסא.131) עשה המצוות, בספר סו.132)ראה מנחות
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ו. הלכה שם.82)הקרבנות קרבנות מעשה בהלכות ראה
"והקטיר 83) טז) ב, (שם שנאמר משום במשנה, סז: שם

קומץ. זו ואזכרה אזכרתה", את במשנה.84)הכהן שם
ט.85) הלכה שם הקרבנות מעשה בהלכות ראה
(כסףֿמשנה).86) קודם דתדיר מתחיל 87)משום כאן

"העומר  שהרי שלמעלה, למה מוסב זה ואין חדש, ענין
באופן  ט), הלכה פ"ט (להלן עמו" הבא לכבש קודם
התמיד  ולפני העומר אחרי והכבש המוסף, אחר שהעומר
ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה וראה הערבים. בין של

אחר 88) קרבן שוחטין אין כי ג, הלכה פ"א למעלה ראה
בין  של תמיד אצל שנאמר לפי הערביים, בין של תמיד
ודרשו  השלמים, חלבי עליה והקטיר ה) ו, (ויקרא הערביים

כולם". הקרבנות כל השלם "עליה חכמים:

.‚È¯ˆ˜Ï ¯eÒ‡89Ï‡¯OÈ ı¯‡a90ÈÈÓ ˙LÓÁÓ ÔÈÓ »ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈¬≈∆ƒ≈
‰‡e·z91¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜Ï Ì„˜92˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL , ¿»…∆ƒ¿ƒ«»…∆∆∆¡«≈ƒ

ÌÈ¯ˆ˜p‰ ÏÎÏ ‰lÁz ‰È‰iL - ÌÎ¯Èˆ˜93‰na . ¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ«∆
;¯ÓÚ epnÓ ‡È·‰Ï Èe‡¯L ¯Èˆ˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆»¿»ƒƒ∆…∆

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ï·‡94ÌÈ˜ÓÚaL95Èe‡¯ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ¬»≈«¿»ƒ∆»¬»ƒƒ¿≈»
epnÓ ‡È·‰Ï96¯ÓÚ‰ ÈÙlÓ B˙B‡ ÔÈ¯ˆB˜ -97Ï·‡ , ¿»ƒƒ∆¿ƒƒƒ¿≈»…∆¬»

Lc‚È ‡Ï98. …ƒ¿

א.89) משנה פ"א ובחלה ע. במנחות אבל 90)משנה
למעלה  (ראה משם מביאין שאין לפי מותר, לארץ בחוץ
שבעמקים, השלחין בבית גם כי להלן, וראה ה). הלכה

המוריה). (הר לקצור שעורים,91)מותר חיטים, שהם
ושיפון. שועל שיבולת שבענין 92)כוסמין, אףֿעלֿפי

אסורות  מאכלות מהלכות (פ"י רבינו כתב חדש, אכילת
אסורה  אינה קצירה – העומר שיקרב עד שאסור ב) הלכה
ולחםֿמשנה  כסףֿמשנה וראה העומר, קצירת לפי אלא

שם. בחלה טוב' יום י 93)ו'תוספות פרשה אמור סיפרא
ג. גדלה 94)הלכה והתבואה למים, שצמאה יבשה ארץ

בהשקאה. היא 95)בה צמאה, ארץ להיותה נוסף כלומר,
משובחת. אינה בה הגדלה שהתבואה בעמק, גם

פה.96) מנחות ראה ממנו, מביאין אין לכתחלה כלומר,
הביא  ואם – השלחין מבית ולא וכו' מביאין "אין במשנה
הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ו למעלה גם וראה כשר".
השלחין", מבית – מביאין "אין שנינו ששם ואע"פ יב.
אלא  התירו לא כאן ואילו בעמקים, שאינם אלה אף ומשמע
אפילו  מותר התורה מן כי יתכן – שבעמקים השלחין בית
ממנו, מביאין שאין מאחר בעמקים, שאינו השלחין בבית
מנחות  תוספות ראה בעמקים, אינו אם גם אסרו חכמים אבל

קוצרים. ד"ה בית 97)סח. "קוצרים עא. שם משנה
אומר, בנימין ר' "תניא, שם ובגמרא שבעמקים". השלחין
והבאתם  קצירה את וקצרתם שם) (ויקרא אומר אחד כתוב
כיצד, הא הכהן. אל קצירכם ראשית (שם) וכתיב עומר, את
מביא  אתה שאי ממקום קוצר, אתה אי מביא שאתה ממקום
ג  הלכה י פרשה אמור בסיפרא גם וראה קוצר", אתה
ממה  הוא שבעמקים השלחין מבית מביאים שאין שהטעם
ספר  קרית וראה כולכם", של "קצירכם – "קצירכם" שנאמר

(פירוש 98)כאן. דישה לצורך גדיש יעשה לא כלומר
מיד  יקצרוה לא שאם התירו קצירה שדווקא שם). המשנה

ימתין  אם הפסד שום שאין להגדיש, אבל שתיפסד. אפשר
ישראל  ותפארת רע"ב (ראה התירו לא – הפסח אחר עד

ח). משנה פ"י מנחות

.„È‰LÈ¯L‰L ‰‡e·z99¯ÓÚ‰ Ì„˜100¯ÓÚ‰ - ¿»∆ƒ¿ƒ»…∆»…∆»…∆
d¯ÈzÓ101Â‡Ï Ì‡Â ;102k d¯ˆ˜Ï ¯eÒ‡ -¯eÒ‡L C¯„ «ƒ»¿ƒ»»¿»¿»¿∆∆∆»

‡a‰ ¯ÓÚ‰ ‡B·iL „Ú dÏÎ‡Ï103. ¿»¿»«∆»»…∆«»

סימן 99) יורהֿדעה בשו"ע וראה נשרשה. וגם נזרעה כלומר
ארבעה  הוא השרשה זמן כי שם, ובמפרשים ג סעיף רצג

יום. בבבא 100)עשר (רש"י העומר הבאת קודם היינו
ויש  ז). משנה פ"י במנחות ישראל ותפארת נו: מציעא
בתוספות  וראה שם. (רע"ב העומר קצירת קודם מפרשים

להלן. וראה ע: במנחות ועיין שם). משנה 101)הגרע"א
מותרת  – העומר קצירת לפני השרישה אם [היינו ע. שם
– ההבאה ולפני הקצירה אחרי השרישה ואם בקצירה, אף

להלן]. וראה באכילה. רק השרישו 102)מותרת שלא
העומר. לאחר כג,103)אלא (שמות שנאמר משום שם.

(שם  בשדה ונשרש שנזרע משעה בשדה", תזרע "אשר טז)
שפירש  באורֿשמח וראה ספר) ובקרית ברע"ב וראה עא.
לפני  נשרשה ואם אכילה, באיסור תלוי שהכל רבינו דעת
גם  מותרת – באכילה שמותרת – הקצירה ואחר ההקרבה

למעלה. וראה הקצירה,

.ÂËLÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL ‰‡e·z104¯ˆ˜Ï ¯zÓ - ¿»∆…≈ƒ»¿ƒÀ»ƒ¿…
‰pnÓ105‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï106ÔÈ¯ˆB˜Â .107ÈtÓ ƒ∆»¿«¬ƒƒ¿≈»¿¿ƒƒ¿≈

e„ÒtÈ ‡lL ˙BÚÈËp‰108˙È·Ï ÌB˜Ó ˙BpÙÏ ÔÈ¯ˆB˜Â . «¿ƒ∆…ƒ»¿¿¿ƒ¿«»¿≈
Ï·‡‰109L¯„n‰ ˙È·Ï B‡110- ÌÎ¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ; »≈∆¿≈«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆

Èˆ˜ ‡ÏÂ‰ÂˆÓ ¯111. ¿…¿ƒƒ¿»

בישולו 104) לגמר האחרון השליש נגמר שלא כלומר,
שם). ישראל בתפארת וראה שם, המשנה בפירוש (רבינו

העומר.105) ר'106)לפני דברי לפי עא. שם משנה
קציר  לאו בהמה) (=לאכילת לשחת שכל ומשום יהודה.

(רע"ב). העומר.107)הוא משנה 108)לפני האילנות.
בשעת  שיכוון והוא הנטיעות", מפני "וקוצרין עא. שם
[יפסידו] (יפסיק) שלא כדי מהאילנות להתרחק קצירה
אינה  זו שתבואה משום כן והתירו שם). המשנה (פירוש
לא  מביאין שאין פה. מנחות במשנה ראה לעומר. ראויה
מביא  אתה שאי וממקום אילן, משדה ולא השלחין מבית
לפי  שם ברש"י ועיין יג. הלכה למעלה (ראה קוצר אתה –
כלאים. איסור יהא שלא הנטיעות מפני שקוצר אחד, פירוש
איסור, זה שאין ו הלכה כלאים מהלכות פ"א רבינו ולדעת

כנ"ל). אחר, פירוש לפרש במשנה.109)הוכרח שם
רחבה  ברכת לברך ברחבה לישב פנוי מקום לעשות והיינו
(רש"י  וכו' המיוגעים אחינו (ח:) כתובות במסכת הנזכרת

בית 110)שם). ביטול מפני וכו' "וקוצרין במשנה: שם
(רש"י). התלמידים" לישב מקום להם "לעשות המדרש",

האבל 111) בית לטובת לקצור התירו ולכן בגמרא, עב. שם
מצוה. קציר שהוא המדרש, ובית

.ÊË¯ˆ˜Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡Â112Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï - ¿««ƒ∆À»ƒ¿……«¬∆»
˙BÎÈ¯k113ÌÈ˙·ˆ ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¿ƒ¿∆∆«¿ƒ∆»«ƒ≈¿»ƒ

ÌÈ˙·ˆ114. ¿»ƒ
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ומצוה  יומא, למימני "מצוה יז: וחגיגה ה. השנה ראש
כי  רבינו שמבאר שם המצוות בספר וראה שבועי", למימני
ומצוה  ימים, למנות אחת (=מצוה נפרדות מצוות שתי אינן

שבועות), למנות הימים אחרת למנות אחת, מצוה הן אלא
השבועות. "תמימות 133)עם טו) כג, (ויקרא שנאמר

שבע  מוצא אתה "אימתי שם: מנחות וראה תהיינה",
וכן  מבערב". לימנות מתחיל שאתה בזמן תמימות, שבתות

כא. במגילה וראה ו, הלכה יב פרק אמור בסיפרא הוא

.‚ÎÌBia ‰BÓ - ‰ÏÈla ‰Ó ‡ÏÂ ÁÎL134ÔÈ‡Â . »«¿…»»««¿»∆«¿≈
„ÓÚÓ ‡l‡ ÔÈBÓ135‡ˆÈ - ·LiÓ ‰Ó Ì‡Â ,136. ƒ∆»≈…∆¿ƒ»»ƒ∆»»

"מצוותו 134) עא. במנחות המשנה מן ללמוד שיש נראה
סו. שם ובגמרא כשר", ביום נקצר ואם בלילה, לקצור
פסק  וכן רוקח). (מעשה לקצירה" ספירה "איתקש אמרו:
גם  וראה למקדש, זכר ד"ה סו. שם תוספות ראה בה"ג,
תפט  סימן או"ח ושו"ע הלילה, כל ד"ה כ: מגילה תוספות

כאן. שמח ובאור ז, שזה 135)סעיף גיאת בן הר"י כתב
טז, (דברים שנאמר מה על והסמיכוהו רבותינו, מפי קבלת
אלא  "בקמה" תקרא אל בקמה", חרמש "מהחל ט)
צריך  למה הדבר, סוד כתב תצוה פרשת ובזוהר "בקומה".
סימן  פ"י פסחים ברא"ש וראה (כסףֿמשנה). מעומד למנות
שם. טוב לקח בספר הדבר ומקור שם. הגרי"ב ובהגהות מא,

סמך 136) למצוא כרכרו כרכורים כמה שהרי פשוט, זה
המוריה). (הר מעומד לכתחילה שצריך

.„ÎBÊ ‰ÂˆÓ137Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ÏÚ138ÌB˜Ó ÏÎ·e , ƒ¿»«»ƒƒƒ¿»≈¿»»
ÔÓÊ ÏÎ·e139‰pnÓ ÔÈ¯eËt ÌÈ„·ÚÂ ÌÈLÂ .140. ¿»¿»¿»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ∆»

ויובלות,137) שמיטין לספירת בניגוד העומר, ספירת של
ויובל  שמיטה מהלכות בפ"י ראה ביתֿדין, על אלא שאינה

א. לכם",138)הלכה "וספרתם טו) כג, (ויקרא שנאמר
ואחד". אחד לכל ספירה "שתהא סה:) (שם בברייתא ואמרו

תלה 139) "שלא התורה מן מצוה היא הזה בזמן ואף
סו. שם נשמע וכן ספר). (קרית העומר" בהקרבת הספירה

לש  אבל למקדש, זכר שהיא סובר אמימר החכמים שרק אר
כאן). המוריה והר כסףֿמשנה (ראה מדאורייתא שהיא נראה

ועבדים 140) ונשים גרמא, שהזמן מצותֿעשה שהיא משום
ב'ספר  (וראה גרמא שהזמן מצותֿעשה מכל פטורים

קג). ובהערה שם, לעם' המצוות

.‰Î‰ÏÈÏ ÏÎa C¯·Ï CÈ¯ˆÂ141ÈÈ ‰z‡ Ce¯a : ¿»ƒ¿»≈¿»«¿»»«»¿»
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«
,‡ˆÈ - C¯a ‡ÏÂ ‰Ó .¯tÒiL Ì„˜ - ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«»…∆…∆∆ƒ¿…»»¿…≈≈»»

C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡Â142. ¿≈≈¿»≈

כל 141) על שמברכין כדרך עליה, שמברכין הוא "פשוט
(כסףֿמשנה). אינן 142)המצוות" שברכות הוא, "פשוט
(כסףֿמשנה). מעכבות"

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
השבועות,1) בחג מקריבים קרבנות כמה רבינו בו ביאר

הלחם. שתי וסדר

.‡˙BÚe·M‰ ‚Á ‡e‰ ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙqÓ ÌÈMÓÁ ÌBÈa2, ¿¬ƒƒƒ¿ƒ«»…∆««»

˙¯ˆÚ ‡e‰Â3ÛÒeÓ BÓk ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ‰f‰ ÌBi·e . ¿¬∆∆««∆«¿ƒƒ»¿«
L„Á L‡¯4Ìlk ,ÌÈO·Î ‰Ú·LÂ ÏÈ‡Â ÌÈ¯t ÈL : ……∆¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»

˙BÏBÚ5˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,6˙B¯eÓ‡‰ ˙Ba¯w‰ Ô‰ el‡Â . ¿ƒ«»¿≈≈«»¿»»¬
ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa7ÔÈ‡È·Ó „BÚÂ .ÌBi‰ ÛÒeÓ Ì‰Â , ¿««¿ƒ¿≈««¿¿ƒƒ

ÈzL - ‰L„Á ‰ÁÓ ‰f‰ ÌBia ÛÒen‰ ÏÚ ¯˙È»≈««»««∆ƒ¿»¬»»¿≈
ÌÁl‰8‰Ú·LÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ¯t ÌÁl‰ ÌÚ ÔÈ·È¯˜Óe ; «∆∆«¿ƒƒƒ«∆∆«¿≈≈ƒ¿ƒ¿»

˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈO·k9ÌÈO·k ÈLe ,˙‡hÁ ¯ÈÚOe , ¿»ƒ«…¿ƒ«»¿≈¿»ƒ
ÌÈÓÏL Á·Ê10LnÁa ˙B¯eÓ‡‰ ˙Ba¯w‰ Ô‰ el‡Â . ∆«¿»ƒ¿≈≈«»¿»»¬¿À«

‡¯˜iÂ11ÈL ÏÚ ¯˙È ‰Ê ÌBÈa ·¯w‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ¿»«»≈¿∆»≈«¿≈
‰Úa¯‡Â ÌÈÏÈ‡ ‰LÏLe ÌÈ¯t ‰LÏL :ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿»»
ÈLe ,˙BÏBÚ ‰Ó‰a ÌÈ¯OÚ Ïk‰ ,ÌÈO·k ¯OÚ»»¿»ƒ«…∆¿ƒ¿≈»¿≈

ÌÈÏÎ‡ ˙B‡hÁ È¯ÈÚO12ÌÈÓÏL ÌÈO·k ÈLe ,13 ¿ƒ≈«»∆¡»ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÎ‡14. ∆¡»ƒ

השבת 2) ממחרת לכם "וספרתם טוֿכא) כג, (ויקרא שנאמר
תמימות  שבתות שבע התנופה עומר את הביאכם מיום
יום, חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד תהיינה,
הזה  היום בעצם וקראתם וגו' לה' חדשה מנחה והקרבתם
ונאמר  תעשו", לא עבודה מלאכת כל לכם יהיה קודש מקרא
חרמש  מהחל לך תספר שבועות "שבעה טֿי) טז, ָ(דברים
לה' שבועות חג ועשית שבועות, שבעה לספור תחל בקמה

מגילה 3)וגו'". כגון במשנה, פעמים כמה נקרא הוא כן
כח, בבמדבר אונקלוס תרגם וכן א. יט, קטן ומועד ב. ל,

"בעצרתיכון". – "בשבועותיכם" - פ"ז 4)כו למעלה ראה
לריח 5)ה"א. עולה "והקרבתם כז) כח, (במדבר שנאמר

בני  כבשים שבעה אחד איל שנים בקר בני פרים לה', ניחוח
לכפר 6)שנה". אחד עזים "שעיר ל) שם, (שם, שנאמר

שם.7)עליכם". במדבר, שם 8)ספר (ויקרא שנאמר
לה', חדשה מנחה והקרבתם יום חמשים "תספרו טזֿיז)
סולת  עשרונים שני שתים תנופה לחם תביאו ממושבותיכם

לה'". ביכורים וגו' יח)9)תהיינה שם, (שם שנאמר
ופר  שנה, בני תמימים כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם

לה'". עולה יהיו שנים, ואילים אחד בקר שנאמר 10)בן
ושני  לחטאת, אחד עזים שעיר "ועשיתם יט) שם, (שם

שלמים". לזבח שנה בני ראה 12)שם.11)כבשים
ה"ב. פ"ז ז 13)למעלה ראה שהם ציבור, שלמי בחי

ה"ד. הקרבנות מעשה מהל' פ"א למעלה 14)למעלה ראה
וכו' שוחט ציבור שלמי מעשה "כיצד ה"ד: פ"ט שם

כהונה". לזכרי נאכל והשאר

.·ÔÓe ı¯‡‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆≈»»ƒ∆»ƒ»»∆ƒ
L„Á‰15‰Ùez ÌÁÏ e‡È·z ÌÎÈ˙·LBnÓ :¯Ó‡pL , ∆»»∆∆¡«ƒ¿…≈∆»ƒ∆∆¿»

¯ÓB‚Â16‰iÏÚ‰ ÔÓ e‡È·È - L„Á e‡ˆÓ ‡Ï .17. ¿≈…»¿»»»ƒƒ»¬ƒ»

באין 15) והיחיד הציבור קרבנות "כל ב: פג, מנחות משנה,
מן  חוץ הישן, ומן החדש מן לארץ, ומחוצה הארץ מן
הארץ". ומן החדש מן אלא באין שאינן הלחם, ושתי העומר
ה"ה. פ"ז למעלה וראה פ"ט, שם תוספתא גם וראה

מן 16) ולא תביאו, "ממושבותיכם בברייתא שם מנחות
מנחה  "והקרבתם טז) כג, (ויקרא ונאמר לארץ". חוצה
הביכורים  "וביום כו) כח, (במדבר גם ונאמר חדשה",
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טז), כג, (שמות עוד ונאמר לה'", חדשה מנחה בהקריבכם
מעשיך". בכורי הקציר ישנות 17)וחג מחיטים כלומר,

שם) (ויקרא קרא "אמר בברייתא: שם הגג. בעליית לו שיש
וראה  העלייה". מן ואפילו תביאו) ממושבותיכם =) תביאו
הלחם  שתי אמרו, עקיבא ורבי נתן "רבי אחרת: ברייתא שם
=) חדשה מקיים אני ומה כשרות, הישן מן הבאות
המנחות", לכל חדשה שתהא חדשה) מנחה והקרבתם
מן  מנחה שום שיביאו קודם הלחם שתי שיביאו כלומר
בהשגת  וראה הישן. מן אפילו באות הן אבל החדש,

ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה הראב"ד,

.‚ÌÈ·Úa e„¯iL ÌÈhÁ18È‡ Ì‡ ,˜ÙÒ Ì‰a LÈ - ƒƒ∆»¿∆»ƒ≈»∆»≈ƒ¬ƒ
'ÌÎÈ˙·LBnÓ' ÌÈ‡ B‡ 'ÌÎÈ˙·LBnÓ' Ì‰a ‡¯B˜19; ≈»∆ƒ¿…≈∆≈»ƒ¿…≈∆

¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,‡È·È ‡Ï CÎÈÙÏ20eÈ‰ „ˆÈÎÂ . ¿ƒ»…»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈¿≈«»
˙BL„Á ÔÈhÁ ÔÈ‡Ò LÏL ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈOBÚ21ÔÈÙLÂ , ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒƒ¬»¿»ƒ
˙BÁn‰ Ïk C¯„k Ì‰a ÔÈËÚB·e Ô˙B‡22ÔÈÁBËÂ , »¬ƒ»∆¿∆∆»«¿»¿¬ƒ

˙BB¯OÚ ÈL Ô‰Ó ÔÈtÓe ,˙ÏÒ Ô˙B‡23‰tÓ »…∆¿«ƒ≈∆¿≈∆¿¿À∆
‰Ù ‰¯OÚ ÌÈzLa24ÏÎÏ ÏÎ‡Â ‰cÙ ¯‡M‰Â . ƒ¿≈∆¿≈»»¿«¿»ƒ¿∆¿∆¡»¿»

BÓk ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËÙe ‰lÁa ·iÁÂ ,Ì„‡»»¿«»¿«»»ƒ«««¿¿
e¯‡aL25. ∆≈«¿

('תוספות'18) בעבים ירדו נס עלֿידי כלומר ב. סט, מנחות
חיטין). ד"ה חיטין 19)שם זירא, רבי "בעי שם: במנחות

אמר  ממושבותיכם מאי. הלחם לשתי וכו' בעבים שירדו
דמי  שפיר דעבים אבל דלא, לארץ דחוץ לאפוקי רחמנא,
אינם), לארץ חוצה גם – ארץֿישראל שאינם (שאףֿעלֿפי
ולא  לא". נמי דעבים ואפילו דוקא, ממושבותיכם דילמא או

הבעיא. רבינו 20)נפשטה דעת כי ה"כ, פ"ז למעלה ראה
כשר. הביא ואם יביא, שלא נפשטה, שלא בעיא בכל

ב.21) עו, מנחות מזבח 22)משנה, איסורי מהל' פ"ז ראה
ה"ו. פ"ה ולמעלה "שני 23)ה"ה, יז) שם (ויקרא שנאמר

הי"ב. פ"ז למעלה וראה תהיינה". סולת שם 24)עשרונים
פ"ח. ובתוספתא הי"ב.25)במשנה פ"ז למעלה

.„L„Á‰ ÔÓ Ô‰L ,ÌÁl‰ ÈzL26‡B·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ¿≈«∆∆∆≈ƒ∆»»¿ƒƒ»
ÌÈzLa Ô˙B‡ ÔÈtÓe ,‰ˆÁÓe ‰‡Ò ÏkÓ ÔB¯OÚƒ»ƒ»¿»∆¡»¿«ƒ»ƒ¿≈

‰Ù ‰¯OÚ27ÔLi‰ ÔÓ ‡a ‡e‰L ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ .28- ∆¿≈»»¿∆∆«»ƒ∆»ƒ«»»
ÏkÓ ÔB¯OÚ ‡a ‡e‰Â ,‰Ù ‰¯OÚ ˙Á‡a BÏ Èc«¿««∆¿≈»»¿»ƒ»ƒ»

‰‡Ò29˙BL„Á ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‡a ‡e‰L ,¯ÓÚ‰ Ï·‡ . ¿»¬»»…∆∆»ƒ«¿ƒ¬»
LÏL·e ÔÈ‡Ò LÏMÓ ‡l‡ ,¯Á·n‰ ÔÓ ‡a BÈ‡ -≈»ƒ«À¿»∆»ƒ»¿ƒƒ¿

‰Ù ‰¯OÚ30. ∆¿≈»»

בישן.26) מאשר סובין יותר בחדש במשנה:27)ויש שם
שתי  שם: ובגמרא סאין". משלש עשרונים שני הלחם, "שתי
כיון  טעמא מאי סאין, משלש עשרונות שתי הלחם,
עשרונות  שתי אתיין, דמחדש אףֿעלֿגב אתיין דמחיטין
משעורים, שהוא לעומר (בניגוד סאין משלש אתו מובחרים,

סאין). משלש אחד עשרון מן 28)שבא בא כן וכמו
"לחם 29)החיטים. שם: ובמשנה ה"ו. פ"ה למעלה ראה

סאין". וארבע מעשרים עשרונים וארבע עשרים הפנים,
אתו, ומישן אתו, דמחיטין כיון טעמא, "מאי שם ובגמרא

מסאה". אתי מובחר הי"ב,30)עשרון פ"ז למעלה ראה
שם. וגמרא ובמשנה

.‰B‡ Ô‰Ó ÔÈ‡aL ÔÈ‡q‰ ˙cÓa ‰a¯ Ì‡ ,ÔlÎÂ¿À»ƒƒ»¿ƒ««¿ƒ∆»ƒ≈∆
ËÚÓ31¯Lk -32. ƒ≈»≈

סאין.31) מפחות או מיותר, עשרון הוציא כלומר
ושם 32) ה"ו, פ"ה למעלה וראה שם. במנחות ברייתא

בנפות. מיעט אם גם רבינו מזכיר

.Â˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈLÏÂ ˙BB¯OÚ‰ ÈL ÔÈÁ˜BÏÂ33, ¿¿ƒ¿≈»∆¿¿»ƒ»««««
.˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â¿ƒ»««««

אחת 33) אחת נילושות הלחם "שתי א: צד, מנחות משנה,
ונאפות  אחת אחת נילושות הפנים לחם אחת, אחת ונאפות
שני  רבנן: דתנו מילי, הני מנא שם, ובגמרא שתים". שתים
לחם  לענין ה. כד, (ויקרא האחת החלה יהיה עשרונים
הלחם  שתי שאף מנין אחת, אחת שנילושות מלמד הפנים)
הפנים) לחם (של שאפייתן ומנין יהיה, תלמודֿלומר כך,
יכול  אותם", "ושמת ו) שם, (שם תלמודֿלומר שתים, שתים
ולא  הפנים (לחם אותם תלמודֿלומר כן, הלחם שתי אף
פ"ה  למעלה וראה אחת). אחת נילושות שאלו הלחם, שתי

ה"ז.

.ÊıeÁa - Ô˙ÎÈ¯ÚÂ Ô˙LÈÏÂ34ÌÈÙa Ô˙iÙ‡Â ,35ÏÎk , ¿ƒ»»«¬ƒ»»««¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
˙BÁn‰36. «¿»

המנחות,34) לבישול המיועד לעזרה מחוץ היה בית לעזרה.
צה:). מנחות לרבינו, המשנה בפירוש (ראה שמו פגי ובית

ואחת 35) הלחם שתי "אחת שם: מנחות משנה, בעזרה.
וראה  בפנים". ואפייתן בחוץ ועריכתן לישתן הפנים, לחם
ו"הסיבה  ה"ז. פ"ה ולמעלה ה"י, פי"ח אמור ב'סיפרא'
מותר  יהא ולא לעזרה חוץ אותן ללוש מותר שמחמתה
בפירוש  (רבינו בגמרא" נתבארה לא בעזרה, אלא לאפות

שם. פ"ה למעלה וראה שם). אפייתן 36)המשנה, כלומר
כשאר  אינן ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל בפנים
ראה  בפנים, ועריכתן לישתן המנחות כל שהרי המנחות,

הכ"ג. הקרבנות מעשה מהל' פי"ב למעלה

.Á·BË ÌBÈ ‰ÁBc Ô˙iOÚ ÔÈ‡Â37¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿≈¬ƒ»»»¿≈»ƒ«
˙aL38·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ ‡l‡ ,39:¯Ó‡pL . «»∆»ƒ»≈∆∆∆∆¡«

dB·bÏ ‡ÏÂ - 'ÌÎÏ' ;ÌÎÏ ‰OÚÈ Bc·Ï ‡e‰40. ¿«≈»∆»∆»∆¿…«»«

ב.37) ק, מנחות ב.38)משנה, וצה, שם, משנה
ה"י.39) פ"ה למעלה וראה ב. ק, פסחים 40)שם ראה

א. מז,

.Ë·¯ÚÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ - ˙aL ·BË ÌBÈ ·¯Ú ‰È‰»»∆∆«»ƒ»≈∆∆
·BË ÌBÈ ‡e‰L ,Ô˙iÙ‡Ï ÈLÈÏMa ˙BÏÎ‡Â ;˙aL41. «»¿∆¡»«¿ƒƒ«¬ƒ»»∆

È¯‰Â42ıÓÁ Ì‰L ‰¯Bza L¯ÙÓ43?‰OBÚ „ˆÈÎÂ , «¬≈¿…»«»∆≈»≈¿≈«∆
,ÔB¯OÚ‰ CB˙Ï B˙BÂ ¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯B‡O ‡È·Ó≈ƒ¿ƒ»«≈¿¿¿»ƒ»

¯B‡O‰ B˙B‡a BˆnÁÓe ˙ÏÒ ÔB¯OÚ‰ ‡lÓÓe44. ¿«≈»ƒ»…∆¿«¿¿«¿

שם.41) כן,42)מנחות, לפני שכתב מה על מוסב זה אין
עצמו. בפני דיבור הוא יז)43)אלא כג, (ויקרא שנאמר

המנחות  "כל במשנה: - ב נב, ובמנחות תאפינה", "חמץ
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ומצוה  יומא, למימני "מצוה יז: וחגיגה ה. השנה ראש
כי  רבינו שמבאר שם המצוות בספר וראה שבועי", למימני
ומצוה  ימים, למנות אחת (=מצוה נפרדות מצוות שתי אינן

שבועות), למנות הימים אחרת למנות אחת, מצוה הן אלא
השבועות. "תמימות 133)עם טו) כג, (ויקרא שנאמר

שבע  מוצא אתה "אימתי שם: מנחות וראה תהיינה",
וכן  מבערב". לימנות מתחיל שאתה בזמן תמימות, שבתות

כא. במגילה וראה ו, הלכה יב פרק אמור בסיפרא הוא

.‚ÎÌBia ‰BÓ - ‰ÏÈla ‰Ó ‡ÏÂ ÁÎL134ÔÈ‡Â . »«¿…»»««¿»∆«¿≈
„ÓÚÓ ‡l‡ ÔÈBÓ135‡ˆÈ - ·LiÓ ‰Ó Ì‡Â ,136. ƒ∆»≈…∆¿ƒ»»ƒ∆»»

"מצוותו 134) עא. במנחות המשנה מן ללמוד שיש נראה
סו. שם ובגמרא כשר", ביום נקצר ואם בלילה, לקצור
פסק  וכן רוקח). (מעשה לקצירה" ספירה "איתקש אמרו:
גם  וראה למקדש, זכר ד"ה סו. שם תוספות ראה בה"ג,
תפט  סימן או"ח ושו"ע הלילה, כל ד"ה כ: מגילה תוספות

כאן. שמח ובאור ז, שזה 135)סעיף גיאת בן הר"י כתב
טז, (דברים שנאמר מה על והסמיכוהו רבותינו, מפי קבלת
אלא  "בקמה" תקרא אל בקמה", חרמש "מהחל ט)
צריך  למה הדבר, סוד כתב תצוה פרשת ובזוהר "בקומה".
סימן  פ"י פסחים ברא"ש וראה (כסףֿמשנה). מעומד למנות
שם. טוב לקח בספר הדבר ומקור שם. הגרי"ב ובהגהות מא,

סמך 136) למצוא כרכרו כרכורים כמה שהרי פשוט, זה
המוריה). (הר מעומד לכתחילה שצריך

.„ÎBÊ ‰ÂˆÓ137Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ÏÚ138ÌB˜Ó ÏÎ·e , ƒ¿»«»ƒƒƒ¿»≈¿»»
ÔÓÊ ÏÎ·e139‰pnÓ ÔÈ¯eËt ÌÈ„·ÚÂ ÌÈLÂ .140. ¿»¿»¿»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ∆»

ויובלות,137) שמיטין לספירת בניגוד העומר, ספירת של
ויובל  שמיטה מהלכות בפ"י ראה ביתֿדין, על אלא שאינה

א. לכם",138)הלכה "וספרתם טו) כג, (ויקרא שנאמר
ואחד". אחד לכל ספירה "שתהא סה:) (שם בברייתא ואמרו

תלה 139) "שלא התורה מן מצוה היא הזה בזמן ואף
סו. שם נשמע וכן ספר). (קרית העומר" בהקרבת הספירה

לש  אבל למקדש, זכר שהיא סובר אמימר החכמים שרק אר
כאן). המוריה והר כסףֿמשנה (ראה מדאורייתא שהיא נראה

ועבדים 140) ונשים גרמא, שהזמן מצותֿעשה שהיא משום
ב'ספר  (וראה גרמא שהזמן מצותֿעשה מכל פטורים

קג). ובהערה שם, לעם' המצוות

.‰Î‰ÏÈÏ ÏÎa C¯·Ï CÈ¯ˆÂ141ÈÈ ‰z‡ Ce¯a : ¿»ƒ¿»≈¿»«¿»»«»¿»
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«
,‡ˆÈ - C¯a ‡ÏÂ ‰Ó .¯tÒiL Ì„˜ - ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«»…∆…∆∆ƒ¿…»»¿…≈≈»»

C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡Â142. ¿≈≈¿»≈

כל 141) על שמברכין כדרך עליה, שמברכין הוא "פשוט
(כסףֿמשנה). אינן 142)המצוות" שברכות הוא, "פשוט
(כסףֿמשנה). מעכבות"

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
השבועות,1) בחג מקריבים קרבנות כמה רבינו בו ביאר

הלחם. שתי וסדר

.‡˙BÚe·M‰ ‚Á ‡e‰ ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙqÓ ÌÈMÓÁ ÌBÈa2, ¿¬ƒƒƒ¿ƒ«»…∆««»

˙¯ˆÚ ‡e‰Â3ÛÒeÓ BÓk ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ‰f‰ ÌBi·e . ¿¬∆∆««∆«¿ƒƒ»¿«
L„Á L‡¯4Ìlk ,ÌÈO·Î ‰Ú·LÂ ÏÈ‡Â ÌÈ¯t ÈL : ……∆¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»

˙BÏBÚ5˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,6˙B¯eÓ‡‰ ˙Ba¯w‰ Ô‰ el‡Â . ¿ƒ«»¿≈≈«»¿»»¬
ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa7ÔÈ‡È·Ó „BÚÂ .ÌBi‰ ÛÒeÓ Ì‰Â , ¿««¿ƒ¿≈««¿¿ƒƒ

ÈzL - ‰L„Á ‰ÁÓ ‰f‰ ÌBia ÛÒen‰ ÏÚ ¯˙È»≈««»««∆ƒ¿»¬»»¿≈
ÌÁl‰8‰Ú·LÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ¯t ÌÁl‰ ÌÚ ÔÈ·È¯˜Óe ; «∆∆«¿ƒƒƒ«∆∆«¿≈≈ƒ¿ƒ¿»

˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈO·k9ÌÈO·k ÈLe ,˙‡hÁ ¯ÈÚOe , ¿»ƒ«…¿ƒ«»¿≈¿»ƒ
ÌÈÓÏL Á·Ê10LnÁa ˙B¯eÓ‡‰ ˙Ba¯w‰ Ô‰ el‡Â . ∆«¿»ƒ¿≈≈«»¿»»¬¿À«

‡¯˜iÂ11ÈL ÏÚ ¯˙È ‰Ê ÌBÈa ·¯w‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ¿»«»≈¿∆»≈«¿≈
‰Úa¯‡Â ÌÈÏÈ‡ ‰LÏLe ÌÈ¯t ‰LÏL :ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿»»
ÈLe ,˙BÏBÚ ‰Ó‰a ÌÈ¯OÚ Ïk‰ ,ÌÈO·k ¯OÚ»»¿»ƒ«…∆¿ƒ¿≈»¿≈

ÌÈÏÎ‡ ˙B‡hÁ È¯ÈÚO12ÌÈÓÏL ÌÈO·k ÈLe ,13 ¿ƒ≈«»∆¡»ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÎ‡14. ∆¡»ƒ

השבת 2) ממחרת לכם "וספרתם טוֿכא) כג, (ויקרא שנאמר
תמימות  שבתות שבע התנופה עומר את הביאכם מיום
יום, חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד תהיינה,
הזה  היום בעצם וקראתם וגו' לה' חדשה מנחה והקרבתם
ונאמר  תעשו", לא עבודה מלאכת כל לכם יהיה קודש מקרא
חרמש  מהחל לך תספר שבועות "שבעה טֿי) טז, ָ(דברים
לה' שבועות חג ועשית שבועות, שבעה לספור תחל בקמה

מגילה 3)וגו'". כגון במשנה, פעמים כמה נקרא הוא כן
כח, בבמדבר אונקלוס תרגם וכן א. יט, קטן ומועד ב. ל,

"בעצרתיכון". – "בשבועותיכם" - פ"ז 4)כו למעלה ראה
לריח 5)ה"א. עולה "והקרבתם כז) כח, (במדבר שנאמר

בני  כבשים שבעה אחד איל שנים בקר בני פרים לה', ניחוח
לכפר 6)שנה". אחד עזים "שעיר ל) שם, (שם, שנאמר

שם.7)עליכם". במדבר, שם 8)ספר (ויקרא שנאמר
לה', חדשה מנחה והקרבתם יום חמשים "תספרו טזֿיז)
סולת  עשרונים שני שתים תנופה לחם תביאו ממושבותיכם

לה'". ביכורים וגו' יח)9)תהיינה שם, (שם שנאמר
ופר  שנה, בני תמימים כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם

לה'". עולה יהיו שנים, ואילים אחד בקר שנאמר 10)בן
ושני  לחטאת, אחד עזים שעיר "ועשיתם יט) שם, (שם

שלמים". לזבח שנה בני ראה 12)שם.11)כבשים
ה"ב. פ"ז ז 13)למעלה ראה שהם ציבור, שלמי בחי

ה"ד. הקרבנות מעשה מהל' פ"א למעלה 14)למעלה ראה
וכו' שוחט ציבור שלמי מעשה "כיצד ה"ד: פ"ט שם

כהונה". לזכרי נאכל והשאר

.·ÔÓe ı¯‡‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆≈»»ƒ∆»ƒ»»∆ƒ
L„Á‰15‰Ùez ÌÁÏ e‡È·z ÌÎÈ˙·LBnÓ :¯Ó‡pL , ∆»»∆∆¡«ƒ¿…≈∆»ƒ∆∆¿»

¯ÓB‚Â16‰iÏÚ‰ ÔÓ e‡È·È - L„Á e‡ˆÓ ‡Ï .17. ¿≈…»¿»»»ƒƒ»¬ƒ»

באין 15) והיחיד הציבור קרבנות "כל ב: פג, מנחות משנה,
מן  חוץ הישן, ומן החדש מן לארץ, ומחוצה הארץ מן
הארץ". ומן החדש מן אלא באין שאינן הלחם, ושתי העומר
ה"ה. פ"ז למעלה וראה פ"ט, שם תוספתא גם וראה

מן 16) ולא תביאו, "ממושבותיכם בברייתא שם מנחות
מנחה  "והקרבתם טז) כג, (ויקרא ונאמר לארץ". חוצה
הביכורים  "וביום כו) כח, (במדבר גם ונאמר חדשה",
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באות  שהן הלחם, ושתי שבתודה מחמץ חוץ מצה באות
פ"ט 44)חמץ". למעלה וראה שם, במשנה יהודה כרבי

הי"ח. הקרבנות מעשה מהל'

.ÈÔ‰ ˙BÚa¯Óe45,ÌÈÁÙË ‰Ú·L ‰lÁ Ïk C¯‡ . ¿À»≈…∆»«»ƒ¿»¿»ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ daÁ¯Â46˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ d‰·‚Â ,47. ¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿»¿»«¿«∆¿»

היה 45) זה, ולפי ה"ט. פ"ה למעלה ראה עגולות. ולא
צפון, דרום, מזרח, מערב, (=פנים) שטחים ששה לחלה
משנה' ה'כסף וכתב שם. המשנה בפירוש ראה ומטה, מעלה

הפנים. מלחם הלחם שתי למד שרבינו שם 46)שאפשר
אצבעות".47)במשנה. ד' "וקרנותיהם במשנה שם

ולא  אצבעות, ארבע גובהם כלומר, קרנותיהם, רבינו ומפרש
שם. משנה' וב'כסף שם למעלה וראה רש"י, כפירוש

.‡È?ÌÈÓÏM‰ ÈO·k ÈL ÌÚ ÌÁl‰ ˙Ù‰ „ˆÈk48 ≈«¬»««∆∆ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ
ÌÈiÁ Ô„BÚa ÌÙÈÓe ÌÈO·k‰ ÈL ‡È·Ó49:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿»«ƒ∆∆¡«

‰Ùez Ì˙‡ ÛÈ‰Â50‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ…»¿»¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆
BÓˆÚ ÈÙa51‡ˆÈ -52Ô˙B‡ ÔÈËÁBL Ck ¯Á‡Â . ƒ¿≈«¿»»¿««»¬ƒ»

ËÈLÙÓe53Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏkÓ ˜BLÂ ‰ÊÁ Á˜BÏÂ ,54 «¿ƒ¿≈«»∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆
ÔÁÈpÓe55ÌÁl‰ ÈzL „ˆa56ÁÈpÓe ,57ÂÈ„È ÈzL «ƒ»¿«¿≈«∆∆«ƒ«¿≈»»
ÔhÓlÓ58Á¯Êna „Á‡k Ïk‰ ÛÈÓe59Ïk ÌB˜Óa ƒ¿«»≈ƒ«…¿∆»«ƒ¿»ƒ¿»

„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ‡È·Óe CÈÏBÓ ,˙BÙez‰60ÔÙÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¡ƒ»
‡ˆÈ - „Á‡ „Á‡61ÈL È¯eÓ‡ ¯ÈË˜Ó Ck ¯Á‡Â . ∆»∆»»»¿««»«¿ƒ≈≈¿≈

ÌÈO·k‰62ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯Oa‰ ¯‡Le ,63Â .ÈzL ÔÎ «¿»ƒ¿»«»»∆¡»«…¬ƒ¿≈¿≈
˙BlÁ‰64Ô‰Ó ˙Á‡ ÏB„b Ô‰k ÏËB -65‰iM‰Â , ««≈…≈»««≈∆¿«¿ƒ»

˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ˙˜lÁ˙Ó66B˙B‡ ˙BÏÎ‡ Ô‰ÈzLe . ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆∆¡»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯O·k ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁÂ ÌBi‰67. ««¬ƒ««¿»ƒ¿«»¿≈»»ƒ

לחם 48) על אותם הכהן "והניף כ) שם, (ויקרא שנאמר
כבשים". שני על ה' לפני תנופה שתי 49)הביכורים ומניף

(לחםֿמשנה), א סא, שם במשנה כמפורש עמהם, הלחם
להלן. מנחות 50)וראה ראה חיים. תנופה שטעונין מלמד

טעונים  עצרת) כבשי =) ציבור שלמי "זבחי במשנה שם
ושחוטין". חיים בפני 51)תנופה וכבש כבש כל כלומר

להלן. וראה עצמו, בפני ולחם לחם כל וגם  עצמו,
יד,52) (שם שנאמר שמן, ולוג באשם כן אמרו שם בגמרא

ואת  לאשם אותו והקריב האחד הכבש את הכהן "ולקח יב)
השמן  ולוג שהאשם ה'", לפני תנופה אותם והניף השמן לוג
זה  הניף שאם "ומנין אמרו: זה ועל כאחד. תנופה טעונים
לאשם  אותו והקריב תלמודֿלומר יצא, – בעצמו וזה בעצמו
עצרת" כבשי לשני משם ללמוד שיש "ונראה והניף",
רבים  בלשון נאמר עצרת שבכבשי ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה).
סב:) (שם אחרת לדרשה בא הנ"ל "אותם" – אותם" "והניף
('קרית  חיים תנופה טעונין שאין יחיד, שלמי זבחי למעט

מעשה 53)ספר'). מהל' פ"ה למעלה ראה עורן, את
ה"ד. ופ"ט הי"ח, וכחכמים.54)הקרבנות - א סב, שם

תנופה 55) על וגם שחיטה, שלאחר תנופה על גם מוסב זה
למעלה). וראה (לחםֿמשנה, שם 56)שמחיים רבי, כדברי

רבינו  סובר מחיים, בתנופה מדובר ששם ואףֿעלֿפי א. סב,
(לחםֿמשנה). שחיטה שלאחר לתנופה הואֿהדין כי

א.58)הכהן.57) סא, שם משנה, במשנה.59)ראה שם

ה"ו. הקרבנות מעשה מהל' ופ"ט ה"י, פ"ז למעלה וראה
שם.60) הקרבנות, מעשה ובהל' שם, למעלה ראה
כבסמוך"61) השמן ולוג מאשם נלמד שהוא "אפשר

אחד  הניפן "ואם שכתב ספר' ב'קרית וראה (כסףֿמשנה).
כלומר, התנופה", וחזה התרומה שוק כדכתיב יצא, אחד
אחת  חלה עם וחזה עצמו, בפני אחת חלה עם שוק שהניף
ושתי  עצמו, בפני ושוק חזה מניף אם אבל עצמו, בפני
המוריה'. ב'הר וראה יצא. שלא אפשר עצמם, בפני הלחם

את 62) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
וגו  החזה על החלב את ה', לפני אשי תנופה אותו להניף '

ואחרֿ שמניף הרי המזבחה", החלב את הכהן והקטיר ה',
הי"א. הקרבנות מעשה מהל' פ"ט למעלה וראה מקטיר. כך

ה"ד.63) שם למעלה שגם 64)ראה נראה זה מלשון
האימורין  הקטרת לאחר אלא לאכילה מותרות אינן החלות

שמח'). גדול 65)('אור כהן כי הי"ד, פ"ד למעלה ראה
בהן. שזכה החלות חצי משמר מכל לעולם נוטל

המקדש 66) כלי מהל' פ"ד וראה במשנה. – ב נה, סוכה
צוקרמנדל 67)ה"דֿה. (הוצאת פ"ו סוף זבחים תוספתא

.(5 589 עמ'

.·ÈËÁL68˙BlÁ Úa¯‡ ÏÚ ÌÈO·k ÈL69¯Ó‡ Ì‡ : »«¿≈¿»ƒ««¿««ƒ»«
Ô‰Ó ÌÈzL CLBÓ - Úa¯‡ CBzÓ ÌÈzL eLc˜Èƒ¿¿¿«ƒƒ«¿«≈¿«ƒ≈∆

ÔÙÈÓe70¯‡M‰Â ,71ÌÈÙa Ô˙B‡ ÔÈ„Bt72ÔÈÏÎ‡Â ¿ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ
L„˜ ‡Ï - ‰˙‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk ıeÁa«ƒ¿»«Àƒ¿ƒ…ƒ¿»…»«

ÌÁl‰73. «∆∆

ב.68) מז, יז)69)מנחות כג, (ויקרא אמרה התורה והרי
שתים". תנופה רבי 70)"לחם לדעת מח.) (שם אמרו כן

הנשארות.71)יוחנן. החלות כרבי 72)שתי שם, מנחות
צריך  לרבי כי שם בגמ' ואמרו ללחם, מקדשת ששחיטה -
הרי  יפדם, ושם לעזרה לחוץ יוציאן שאם בפנים, לפדותן
ויצאו  בפנים יפדם שאם לחשוש ואין ביוצא. נפסל זה
שהכניסם  שבשעה משום בעזרה, חולין יהיו הרי לחולין
זה  בעזרה, חולין אח"כ נהיים שהם ומה קודש, היו בפנים
מה  לחםֿמשנה וראה לכך. לחשוש ואין ממילא, הוא

קושיות. וכמה כמה רבינו על באיל 73)שמקשה דכתיב
על  לה' שלמים זבח יעשה האיל "ואת יז) ו, (במדבר נזיר
אמרינן  ומיניה לסל, מקדשא איל זביחת אלמא המצות". סל
דבאיל  היכי וכי הלחם, שתי מקדש דזביחתן עצרת לכבשי
בשתי  נמי הכי וניכר, ידוע שהוא המצות סל על כתיב נזיר
(ראה  ארבע מתוך שתים שיתנה מיהא בעינן דעצרת הלחם

ספר'). 'קרית

.‚ÈÌÈO·k ‰Úa¯‡ ËÁL74CLBÓ - ˙BlÁ ÈzL ÏÚ »««¿»»¿»ƒ«¿≈«≈
ÔÓLÏ ‡lL ÔÓc ˜¯BÊÂ Ì‰Ó ÌÈL75ÌÈM‰ ÛÈÓe , ¿«ƒ≈∆¿≈»»∆…ƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ

ÌÈ¯‡Lp‰76.ÌÁl‰ ÈzL ÌÚ ÌÈ¯Lk‰ «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«∆∆

כבשים".74) שני "על כ) כג, (ויקרא אמרה התורה והרי
השנים 75) וממילא לחובתן, עולין לא נפסלו שלא אף

א. מח, מנחות עצרת. לכבשי הם אם 76)הנשארים אבל
שלא  לזרוק אחרֿכך יכול אינו תחילה, לשמה דמן זורק היה
הראשונים  ששחט שמכיון הנשארים, השנים את לשמן
שאינם  ומכיון לשמן. האחרונים ראויים לא שוב לשמן,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קלה oitqene oicinz 'ld - dcear xtq - zah a"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זורק  כך ומשום לשמן, שלא גם כשרים אינם לשמן, ראויים
בגמ'). (שם לשמה הנשארים את ואח"כ לשמה שלא תחילה

.„ÈBÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ˙BlÁ‰ ÈzL77ÌÈO·k‰ ÈLe , ¿≈««¿«¿∆¿≈«¿»ƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ78B‡ Á¯a B‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙Ó . ¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»ƒ¿≈∆»«

ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ - ‰Ù¯Ë ‰OÚ79BÓLÏ „Á‡ ËÁL .80 «¬»¿≈»ƒ««≈ƒ»«∆»ƒ¿
‚eÊ BÏ ÁwÈ -81. ƒ«

יביא,77) לא אחת אלא לו אין שאם א. כז, מנחות משנה,
שנאמר  מקום וכל יז) (שם תהיינה" "סולת בהם שנאמר

בגמרא). (שם לעיכובא הוא - שם,78)"הויה" משנה
"הויה" נאמרה בהם שגם ומשום פ"ה, תחילת שם ותוספתא
(שם  הוא ולעיכובא כ) שם, שם, – יהיו" "קודש =)

שם.79)בגמרא). מת 80)תוספתא, ואחרֿכך כלומר,
להלן  וראה (כסףֿמשנה). טריפה נעשה או ברח או השני,

הסמוכה. ב'אור 81)בהערה ראה אבל בתוספתא. שם
לשמו  (שלא) אחד "שחט ובתוספתא כאן שמגיה כאן שמח'

שם. דוד' ב'חסדי הוא וכן (לשני), זוג לו יקח

.ÂËÌÁl‰ ÈzL82ÌÈO·k‰ ˙‡ ÌÈ·kÚÓ83ÈLe , ¿≈«∆∆¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿≈
ÌÁl‰ ˙‡ ÌÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ÌÈO·k‰84ÌÚ eÙe‰ Ì‡Â . «¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ¿ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ - ÌÈO·k‰85- ÌÁl‰ „·‡ Ì‡Â ; «¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ»««∆∆
,ÌÁl‰ „·‡È - ÌÈO·k‰ e„·‡ Ì‡Â ,ÌÈO·k‰ e„·‡È…¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ…««∆∆

.ÌÈ¯Á‡ ÌÈO·Îe ¯Á‡ ÌÁÏ e‡È·ÈÂ¿»ƒ∆∆«≈¿»ƒ¬≈ƒ

בן 82) שמעון כרבי ולא עקיבא, רבי כדברי - ב מה, מנחות
הס  שסוף לפי שמעון, כרבי ולא עקיבא ננס כרבי וגיא

לא 83)(כסףֿמשנה). – הלחם שתי לו היו לא שאם
הכבשים. שני את גם עקיבא.84)יקריב כרבי שם משנה

(ראה  הלחם שתי מביאין כבשים, שני היו שלא שאף והיינו
עקיבא  שרבי בגמרא) (שם ואמרו שם). המשנה, פירוש
ולא  ללחם, הכוונה יהיו", "קודש (שם) שנאמר שמה סובר,
יז) שם, (שם שנאמר ממה שוה', ב'גזירה כן ולמד לכבשים,
"הויה" כן כמו בלחם, זו ש"הויה" כשם תהיינה", "סולת
הלחם  ולפיכך בכבשים, ולא בלחם, היא יהיו" "קודש של

כנ"ל. מעכבים, אינם והכבשים אף 85)מעכב כלומר,
"בעו  מו.) (שם בגמרא כי ואף הלחם. מעכבים הכבשים
עושה  אינו או יחד), חיבור =) זיקה עושה תנופה במערבא
שהוא  לכתוב לרבינו לו והיה בתיקו, הדבר ונשאר זיקה",
עושה  שתנופה רבינו פוסק – הראב"ד) השגת (ראה ספק
"מ"ש  לרבא אביי שאמר ממה - ב מו, שם נשמע שכך זיקה,
דלא  וכו' כבשים שבעה שנא ומאי לחם, דמעכבי כבשים ב'
לזה  זה והוזקקו הואיל ליה, אמר לחם. מעכבי ולא מקדשי

(כסףֿמשנה). זיקה עושה שתנופה הרי בתנופה",

.ÊËÌÈO·k ‡Ïa ÔÓˆÚ ÈÙa ˙B‡a‰ ÌÁl‰ ÈzL86 ¿≈«∆∆«»ƒ¿≈«¿»¿…¿»ƒ
?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk -87Ô˙¯eˆ ¯aÚ˙e eÙeÈ88e‡ˆÈÂ ≈«ƒ»∆¿¿À«»»¿≈¿

‰Ù¯O‰ ˙È·Ï89‰MÏ ÌÈO·k e‡ˆÓÈ ‡nL ‰¯Êb . ¿≈«¿≈»¿≈»∆»ƒ¿¿¿»ƒ«»»
ÌÈO·k ‡Ïa ÌÁÏ e‡È·ÈÂ ‰‡a‰90ÈLe ¯t‰ . «»»¿»ƒ∆∆¿…¿»ƒ«»¿≈

ÌÈO·k‰ ˙Ú·LÂ ÌÈÏÈ‡‰91¯ÈÚO‰Â92ÌBÈa ÌÈ‡a‰ »≈ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ¿«»ƒ«»ƒ¿
‰Ê93‡ÏÂ ,ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ÌÁl‰ ÏÏ‚a ∆ƒ¿««∆∆≈»¿«¿ƒ∆«∆∆¿…

Ô·kÚÓ ÌÁl‰94. «∆∆¿«¿»

את 86) מעכבים אינם הכבשים שני כי (הט"ו) למעלה ראה

ב.87)הלחם. מו, שם בלינה"88)ברייתא "יפסלו
שם.89)(רש"י). לא 90)ברייתא אשתקד "ויאמרו:

ידעי, לא ואינהו ניכול. נמי עכשיו כבשים, בלא לחם אכלנו
השתא  נפשייהו, שריין אינהו כבשים, הוו לא דאשתקד
ורבא  רבה דברי להו". דשרו הוא כבשים כבשים, דאיכא
כי  שם, המשנה בפירוש שכתב ממה רבינו בה וחזר שם.

אותם. שיאכלו הלחם שתי של עולות.91)דינן שהם
ה"א.93)לחטאת.92) למעלה מה,94)ראה שם משנה,

ב.

.ÊÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈ¯t ÈL95ÏÏ‚a ‡a‰ ¯Ùe ¿≈»ƒ∆««««»ƒ¿«
ÌÁl‰96‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ -97. «∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆∆

כז):95) כח, (במדבר הפקודים בחומש המפורשים
איל  שנים בקר בני פרים לה', ניחוח לריח עולה "והקרבתם

שנה". בני כבשים שבעה (כג,96)אחד, בויקרא המפורש
שנה, בני תמימים כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם יח):
למעלה  ראה עולה". יהיו שנים, ואילים אחד בקר בן ופר

את 97)ה"א. מעכבים המוסף של הפרים שני לא כלומר,
הפרים  שני את מעכב הלחם של הפר ולא הלחם, של הפר
"הפרים  ב: מד, מנחות במשנה הוא זה ודבר המוספין. של
שם  ואמרו זה", את זה מעכבים אינם והכבשים והאילים
שתי  של את מעכבים מוסף של הפרים אין כי בגמרא,
כן  וכמו מוספין, של את הלחם שתי של ולא הלחם,

ה"כ. להלן וראה זה, את זה מעכבין אין בעצמן המוספין

.ÁÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÏÈ‡98ÏÏ‚a ÔÈ‡a‰ ÌÈÏÈ‡ ÈLe «ƒ∆««¿≈≈ƒ«»ƒƒ¿«
ÌÁl‰99ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ -100(‰Ê ˙‡ ‰Ê)101. «∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆∆

(שם).98) למעלה 99)שבמדבר ראה (שם). שבויקרא
שם.100)ה"א. מנחות האיל 101)משנה, לא כלומר,

שני  ולא הלחם, של האילים שני את מעכב המוסף של
שני  אבל המוסף, של האיל את מעכבים הלחם של האילים
שם) (ויקרא שנאמר זה, את זה מעכבים הלחם של האילים
"יהיו" מה.) (שם בגמרא ואמרו יהיו". שנים "אילים

הוא. לעיכובא

.ËÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈO·k ‰Ú·L102‰Ú·LÂ ƒ¿»¿»ƒ∆««¿ƒ¿»
ÌÁl‰ ÏÏ‚a ÌÈ‡a‰ ÌÈO·k103˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒ«»ƒƒ¿««∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆

‰Ê104‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ - Ôlk eËÁL Ì‡Â .105. ∆¿ƒƒ¿¬À»¿«¿ƒ∆∆∆

שם.102) למעלה 103)שבבמדבר, ראה שם. שבויקרא,
הכבשים 104)ה"א. שבעת כן וכמו ובגמרא. במשנה שם

אבל  ה"כ. להלן ראה עצמן, את מעכבין אינם המוספין של
זה  מעכבים שהם אומרים יש הלחם, של הכבשים שבעת
למעלה  (ראה זה את זה מעכבים האילים ששני כשם זה, את
שני  על לעיכובא שלמדו "יהיו", הפסוק שמאותו הי"ח),
שם: נאמר שכן הכבשים, לשבעת גם ללמוד יש האילים,
וגו' בקר בן ופר וגו' כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם
מנחות  יוםֿטוב' ('תוספות וגו'" עולה יהיו שנים, ואילים

ככסףֿמשנה). ודלא מ"ב, ששבעת 105)פ"ב כלומר
ז' לו היו לא אם רק זה אין עצמן מעכבים אינם הכבשים
ושחטם, כבשים שבעה לו היו אבל פחות, אלא כבשים
א: מו, ב. מה, שם ראה עצמן. הם מעכבין נאבדו, ואחרֿכך
שמעכבין  לזה זה הוזקקו שאם מודים הכל יוחנן, רבי "אמר
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באות  שהן הלחם, ושתי שבתודה מחמץ חוץ מצה באות
פ"ט 44)חמץ". למעלה וראה שם, במשנה יהודה כרבי

הי"ח. הקרבנות מעשה מהל'

.ÈÔ‰ ˙BÚa¯Óe45,ÌÈÁÙË ‰Ú·L ‰lÁ Ïk C¯‡ . ¿À»≈…∆»«»ƒ¿»¿»ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ daÁ¯Â46˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ d‰·‚Â ,47. ¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿»¿»«¿«∆¿»

היה 45) זה, ולפי ה"ט. פ"ה למעלה ראה עגולות. ולא
צפון, דרום, מזרח, מערב, (=פנים) שטחים ששה לחלה
משנה' ה'כסף וכתב שם. המשנה בפירוש ראה ומטה, מעלה

הפנים. מלחם הלחם שתי למד שרבינו שם 46)שאפשר
אצבעות".47)במשנה. ד' "וקרנותיהם במשנה שם

ולא  אצבעות, ארבע גובהם כלומר, קרנותיהם, רבינו ומפרש
שם. משנה' וב'כסף שם למעלה וראה רש"י, כפירוש

.‡È?ÌÈÓÏM‰ ÈO·k ÈL ÌÚ ÌÁl‰ ˙Ù‰ „ˆÈk48 ≈«¬»««∆∆ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ
ÌÈiÁ Ô„BÚa ÌÙÈÓe ÌÈO·k‰ ÈL ‡È·Ó49:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿»«ƒ∆∆¡«

‰Ùez Ì˙‡ ÛÈ‰Â50‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ…»¿»¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆
BÓˆÚ ÈÙa51‡ˆÈ -52Ô˙B‡ ÔÈËÁBL Ck ¯Á‡Â . ƒ¿≈«¿»»¿««»¬ƒ»

ËÈLÙÓe53Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏkÓ ˜BLÂ ‰ÊÁ Á˜BÏÂ ,54 «¿ƒ¿≈«»∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆
ÔÁÈpÓe55ÌÁl‰ ÈzL „ˆa56ÁÈpÓe ,57ÂÈ„È ÈzL «ƒ»¿«¿≈«∆∆«ƒ«¿≈»»
ÔhÓlÓ58Á¯Êna „Á‡k Ïk‰ ÛÈÓe59Ïk ÌB˜Óa ƒ¿«»≈ƒ«…¿∆»«ƒ¿»ƒ¿»

„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ‡È·Óe CÈÏBÓ ,˙BÙez‰60ÔÙÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¡ƒ»
‡ˆÈ - „Á‡ „Á‡61ÈL È¯eÓ‡ ¯ÈË˜Ó Ck ¯Á‡Â . ∆»∆»»»¿««»«¿ƒ≈≈¿≈

ÌÈO·k‰62ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯Oa‰ ¯‡Le ,63Â .ÈzL ÔÎ «¿»ƒ¿»«»»∆¡»«…¬ƒ¿≈¿≈
˙BlÁ‰64Ô‰Ó ˙Á‡ ÏB„b Ô‰k ÏËB -65‰iM‰Â , ««≈…≈»««≈∆¿«¿ƒ»

˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ˙˜lÁ˙Ó66B˙B‡ ˙BÏÎ‡ Ô‰ÈzLe . ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆∆¡»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯O·k ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁÂ ÌBi‰67. ««¬ƒ««¿»ƒ¿«»¿≈»»ƒ

לחם 48) על אותם הכהן "והניף כ) שם, (ויקרא שנאמר
כבשים". שני על ה' לפני תנופה שתי 49)הביכורים ומניף

(לחםֿמשנה), א סא, שם במשנה כמפורש עמהם, הלחם
להלן. מנחות 50)וראה ראה חיים. תנופה שטעונין מלמד

טעונים  עצרת) כבשי =) ציבור שלמי "זבחי במשנה שם
ושחוטין". חיים בפני 51)תנופה וכבש כבש כל כלומר

להלן. וראה עצמו, בפני ולחם לחם כל וגם  עצמו,
יד,52) (שם שנאמר שמן, ולוג באשם כן אמרו שם בגמרא

ואת  לאשם אותו והקריב האחד הכבש את הכהן "ולקח יב)
השמן  ולוג שהאשם ה'", לפני תנופה אותם והניף השמן לוג
זה  הניף שאם "ומנין אמרו: זה ועל כאחד. תנופה טעונים
לאשם  אותו והקריב תלמודֿלומר יצא, – בעצמו וזה בעצמו
עצרת" כבשי לשני משם ללמוד שיש "ונראה והניף",
רבים  בלשון נאמר עצרת שבכבשי ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה).
סב:) (שם אחרת לדרשה בא הנ"ל "אותם" – אותם" "והניף
('קרית  חיים תנופה טעונין שאין יחיד, שלמי זבחי למעט

מעשה 53)ספר'). מהל' פ"ה למעלה ראה עורן, את
ה"ד. ופ"ט הי"ח, וכחכמים.54)הקרבנות - א סב, שם

תנופה 55) על וגם שחיטה, שלאחר תנופה על גם מוסב זה
למעלה). וראה (לחםֿמשנה, שם 56)שמחיים רבי, כדברי

רבינו  סובר מחיים, בתנופה מדובר ששם ואףֿעלֿפי א. סב,
(לחםֿמשנה). שחיטה שלאחר לתנופה הואֿהדין כי

א.58)הכהן.57) סא, שם משנה, במשנה.59)ראה שם

ה"ו. הקרבנות מעשה מהל' ופ"ט ה"י, פ"ז למעלה וראה
שם.60) הקרבנות, מעשה ובהל' שם, למעלה ראה
כבסמוך"61) השמן ולוג מאשם נלמד שהוא "אפשר

אחד  הניפן "ואם שכתב ספר' ב'קרית וראה (כסףֿמשנה).
כלומר, התנופה", וחזה התרומה שוק כדכתיב יצא, אחד
אחת  חלה עם וחזה עצמו, בפני אחת חלה עם שוק שהניף
ושתי  עצמו, בפני ושוק חזה מניף אם אבל עצמו, בפני
המוריה'. ב'הר וראה יצא. שלא אפשר עצמם, בפני הלחם

את 62) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
וגו  החזה על החלב את ה', לפני אשי תנופה אותו להניף '

ואחרֿ שמניף הרי המזבחה", החלב את הכהן והקטיר ה',
הי"א. הקרבנות מעשה מהל' פ"ט למעלה וראה מקטיר. כך

ה"ד.63) שם למעלה שגם 64)ראה נראה זה מלשון
האימורין  הקטרת לאחר אלא לאכילה מותרות אינן החלות

שמח'). גדול 65)('אור כהן כי הי"ד, פ"ד למעלה ראה
בהן. שזכה החלות חצי משמר מכל לעולם נוטל

המקדש 66) כלי מהל' פ"ד וראה במשנה. – ב נה, סוכה
צוקרמנדל 67)ה"דֿה. (הוצאת פ"ו סוף זבחים תוספתא

.(5 589 עמ'

.·ÈËÁL68˙BlÁ Úa¯‡ ÏÚ ÌÈO·k ÈL69¯Ó‡ Ì‡ : »«¿≈¿»ƒ««¿««ƒ»«
Ô‰Ó ÌÈzL CLBÓ - Úa¯‡ CBzÓ ÌÈzL eLc˜Èƒ¿¿¿«ƒƒ«¿«≈¿«ƒ≈∆

ÔÙÈÓe70¯‡M‰Â ,71ÌÈÙa Ô˙B‡ ÔÈ„Bt72ÔÈÏÎ‡Â ¿ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ
L„˜ ‡Ï - ‰˙‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk ıeÁa«ƒ¿»«Àƒ¿ƒ…ƒ¿»…»«

ÌÁl‰73. «∆∆

ב.68) מז, יז)69)מנחות כג, (ויקרא אמרה התורה והרי
שתים". תנופה רבי 70)"לחם לדעת מח.) (שם אמרו כן

הנשארות.71)יוחנן. החלות כרבי 72)שתי שם, מנחות
צריך  לרבי כי שם בגמ' ואמרו ללחם, מקדשת ששחיטה -
הרי  יפדם, ושם לעזרה לחוץ יוציאן שאם בפנים, לפדותן
ויצאו  בפנים יפדם שאם לחשוש ואין ביוצא. נפסל זה
שהכניסם  שבשעה משום בעזרה, חולין יהיו הרי לחולין
זה  בעזרה, חולין אח"כ נהיים שהם ומה קודש, היו בפנים
מה  לחםֿמשנה וראה לכך. לחשוש ואין ממילא, הוא

קושיות. וכמה כמה רבינו על באיל 73)שמקשה דכתיב
על  לה' שלמים זבח יעשה האיל "ואת יז) ו, (במדבר נזיר
אמרינן  ומיניה לסל, מקדשא איל זביחת אלמא המצות". סל
דבאיל  היכי וכי הלחם, שתי מקדש דזביחתן עצרת לכבשי
בשתי  נמי הכי וניכר, ידוע שהוא המצות סל על כתיב נזיר
(ראה  ארבע מתוך שתים שיתנה מיהא בעינן דעצרת הלחם

ספר'). 'קרית

.‚ÈÌÈO·k ‰Úa¯‡ ËÁL74CLBÓ - ˙BlÁ ÈzL ÏÚ »««¿»»¿»ƒ«¿≈«≈
ÔÓLÏ ‡lL ÔÓc ˜¯BÊÂ Ì‰Ó ÌÈL75ÌÈM‰ ÛÈÓe , ¿«ƒ≈∆¿≈»»∆…ƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ

ÌÈ¯‡Lp‰76.ÌÁl‰ ÈzL ÌÚ ÌÈ¯Lk‰ «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«∆∆

כבשים".74) שני "על כ) כג, (ויקרא אמרה התורה והרי
השנים 75) וממילא לחובתן, עולין לא נפסלו שלא אף

א. מח, מנחות עצרת. לכבשי הם אם 76)הנשארים אבל
שלא  לזרוק אחרֿכך יכול אינו תחילה, לשמה דמן זורק היה
הראשונים  ששחט שמכיון הנשארים, השנים את לשמן
שאינם  ומכיון לשמן. האחרונים ראויים לא שוב לשמן,
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"שאם  רש"י: ופירש שחיטה", שלהם זיקה ואיזו זה , את זה
כבשים  או לחם אבד ואח"כ ביחד שהיו לזה זה הוזקקו
דנדחה  השריפה לבית יצא לפנינו, והנותר לזה, זה שמעכבין
שחיטה, יחד, הקובעתן שלהן זיקה ואיזו חבירו, באיבוד
או  לחם או אבד ואחרֿכך שחיטה בשעת לחם היה שאם
משנה' ו'כסף הראב"ד השגת וראה הכל". אבד – כבשים

כאן. המוריה' ו'הר

.Î‡ÏÂ ,ÔÈÙÒen‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈ‡ ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…
ÔÈ„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈÙÒen‰106ÔÈÙÒen‰ ‡ÏÂ ; «»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿…«»ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ107.·kÚÓ Ôlk ˙BÏBÚ‰ ÔÈÓ ‡ÏÂ , ¿«¿ƒ∆∆∆¿…ƒ¿«»À»¿«≈
- ÌÈO·k ‰ML ‡l‡ e‡ˆÓ ‡lL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆…»¿∆»ƒ»¿»ƒ

‰ML ÔÈ·È¯˜Ó108- „Á‡ ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï elÙ‡ . «¿ƒƒƒ»¬ƒ…»¿∆»∆»
B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó109ÈÓÈa ÔÈa ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÈa . «¿ƒƒ≈¿»≈√»ƒ≈ƒ≈

˙B˙aM‰Â ˙B„ÚBn‰110¯‡M‰ ·È¯˜‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . «¬¿««»¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ«¿»
¯·ÚL ¯eaˆ Ôa¯˜ Ïk ‡l‡ ,¯Á‡ „ÚBÓÏ B‡ ¯ÁÓÏ¿»»¿≈«≈∆»»»¿«ƒ∆»«

Ba¯˜ ÏËa - BpÓÊ111,ÌÈO·k ÈL ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ¿«»«»¿»…»¿∆»¿≈¿»ƒ
ÔÈ„ÈÓz Ô‰Ï ÔÈ‡ ÌBi‰ ÛÒeÓÏ Ô˙B‡ e·È¯˜È Ì‡ƒ«¿ƒ»¿««≈»∆¿ƒƒ
ÛÒeÓÏ Ìe·È¯˜‰ Ì‡ ;Ïe˜L ¯·c‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ¿»»¬≈«»»»ƒƒ¿ƒ¿«
- ÔÈ„ÈÓ˙Ï ¯ÁÓÏ ÌÁÈp‰Ï eˆ¯ Ì‡Â ,e·È¯˜‰ - ÌBi‰«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ

eÁÈpÈ112. «ƒ

קדימה,106) לענין פירשוה שם ובגמרא א. מט, שם משנה,
למוספין  קודם הערביים בין של תמיד הקריב אם כלומר:
שמה  כשרים, הקרבנות שחר, של לתמיד קודם המוספין או
אלא  זה אין קודם, תדיר תדיר, ושאינו תדיר שאמרו
של  לתמיד קודם נקרב דבר אין שאמרו מה וכן לכתחילה,
רק  זה אין הערביים, בין של לתמיד מאוחר או שחר

כשר. הכל – בדיעבד אבל ולמצוה, שם 107)לכתחילה
קודם  שבמוסף העולות הקריב דאפילו כלומר, במשנה.
לעולה  קודמת שחטאת שאע"פ כשר, – שבמוסף לחטאות
בו  שיש ביום או לכתחילה. רק זהו ה"ו), פ"ט להלן (ראה
בדיעבד, כשר – קודם תדיר שאינו והקריב מוספין, מיני שני

ישראל'). ('תפארת ה"ד פ"ט להלן ב 108)ראה מד, שם
זה  מעכבים והאילים והכבשים הפרים שאין אמרו במשנה -
והאיל  והכבשים הפרים כי אמרו מה.) (שם ובגמרא זה, את
והכבשים  והאילים, הפר את מעכבים אינם שבבמדבר,
את  מעכבים אינם שבבמדבר הפרים כן וכמו שבויקרא,
את  מעכבים אינם עצמן הכבשים שבעת כן וכמו  עצמן,
בקר  בן פר החודש "וביום ו) מו, (יחזקאל שנאמר עצמן,
מה  "פר, יהיו", תמימים ואיל כבשים וששת תמימים
עצרת, ולענין ר"ח (לענין בתורה שנאמר לפני תלמודֿלומר,
מביא  שנים מצא לא שאם ומנין פרים, יאֿכז) כח, במדבר
לפי  תלמודֿלומר, מה כבשים ששה פר, תלמודֿלומר אחד,
שבעה, מצא לא שאם ומנין שבעה, (שם) בתורה  שכתב

ששה". תלמודֿלומר ששה, שאם 109)יביא "ומנין שם:
ארבעה, יביא – חמשה חמשה, יביא – ששה מצא לא
– שנים שנים, יביא – שלשה שלשה, יביא – ארבעה
כאשר  ולכבשים ז) שם, (יחזקאל תלמודֿלומר אחד, ואפילו

ידו". ראש 110)תשיג לענין שמדובר שם, יחזקאל ראה
ומועדות. שבתות לענין וגם א.111)חודש, יד, תמורה

הקרבנות  מעשה מהל' פ"א למעלה וראה א. כו, וברכות
א 112)ה"ז. בר חייא רבי בעיית א. מט, מרב מנחות בין

דילמא  או תדיר, הם שהרי קודמים תמידין אם חסדא,
ולא  ליוםֿטוב, שהם מקודשין הם שהרי קודמים מוספין

הבעיא. נפשטה

ה'תש"פ  טבת כ"ג שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) בתשרי, באחד שמקריבים הקרבנות רבינו ביאר בו

תדיר  ודין תדיר, ושאינו תדיר ודין דינו, מה בשבת חל
ומקודש.

.‡È¯L˙a „Á‡a2ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó3ÏÈ‡Â ¯t ¿∆»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«««¿«ƒ
˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ4˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,5 ¿ƒ¿»¿»ƒ«…¿ƒ«»

p‰L‡¯ ÛÒeÓ ÏÚ ¯˙È ÌBi‰ ÛÒeÓ ‰ÊÂ .˙ÏÎ‡ «∆¡∆∆¿∆««»≈««…
L„Á L‡¯ ÏÎa ·¯w‰ L„Á6ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . …∆«»≈¿»……∆¿ƒ»ƒ»

ÛÒeÓ :ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL eÈ‰ - ˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»»»¿»»ƒ«
.ÌBi‰ ÛÒeÓe ,L„Á L‡¯ ÛÒeÓe ,˙aL«»«……∆««

השנה.2) ראש גם 3)שהוא עושים היו שלפעמים ואף
אחד. יום אם כי מוסף מקריבין היו לא - ימים שני במקדש

לחודש 4) באחד השביעי "ובחודש אֿב) (במדבר, שנאמר
בקר  בן פר לה' ניחוח לריח עולה ועשיתם וגו' קודש מקרא
תמימים". שבעה שנה בני כבשים אחד איל אחד

לכפר 5) חטאת אחד עזים "ושעיר ה) שם, (שם שנאמר
החודש 6)עליכם. עולת "מלבד ו) שם, (שם שנאמר

וגו'". ומנחתה

.·,‰lÁz ˙aL ÛÒeÓ ?Ô˙·¯˜‰ ¯ecÒ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»««»¿ƒ»
·BË ÌBÈ ÛÒeÓ ÂÈ¯Á‡Â ,L„Á‰ ÛÒeÓ ÂÈ¯Á‡Â7ÏkL ; ¿«¬»««…∆¿«¬»«∆»

B¯·Á ˙‡ Ì„B˜ - B¯·ÁÓ ¯È„z‰8Lc˜Ó‰ Ïk ÔÎÂ . «»ƒ≈¬≈≈∆¬≈¿≈»«¿À»
B¯·Á ˙‡ Ì„B˜ - B¯·ÁÓ9¯È„z ÂÈÙÏ ‰È‰ . ≈¬≈≈∆¬≈»»¿»»»ƒ

Lc˜Óe10.‰ˆ¯iL Ì‰Ó ‰ÊÈ‡ ÌÈc˜È - ¿À»«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

מוספי 7) לכהן יביאו שלא והיינו במשנה שם ראשֿהשנה.
יביאו  לא כן וכמו שבת, מוספי שהקריבו לפני חודש ראש
שאם  חודש ראש מוספי שהקריבו לפני טוב יום מוספי לכהן
גם  ישנן חודש, וראש טוב יום במוספי הרי תחילה, הביאום
טוב  ויום חודש ראש של חטאת להקריב ויצטרך חטאות
חטאות  שהרי חודש, ראש ושל שבת של העולות לפני

לעולות. עולת 8)קודמות "מלבד שנאמר ממה כן ולמדו
קרא  לימא אלה" את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר
התמיד" לעולת ו"אשר ולשתוק, הבקר" עולת "מלבד
יותר  תדירה ושבת קודם. שהוא תדיר כל על ללמד מיותר,
השנה. מראש יותר תדיר חודש וראש חודש, מראש

לעניין 9) חדש, דין הוא אלא שלמעלה, ממה המשך זה אין
לאימורי  קודמים עולה ואברי עולה לדם קודם חטאת שדם

וכו'. ודם 10)חטאת תדיר, שהוא תמיד, עולת דם כגון
מקודש. שהוא חטאת,

.‚¯È„z BÈ‡L ˙‡ ËÁLÂ ÁÎL B‡ ¯·Ú11˙eÁt‰ B‡ »«»«¿»«∆∆≈»ƒ«»
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‰lÁz ‰M„˜a12˙‡ ËÁBL Ck ¯Á‡Â ,B·È¯˜Ó - ƒ¿À»¿ƒ»«¿ƒ¿««»≈∆
Lc˜Ó‰ ˙‡ B‡ ¯È„z‰13. «»ƒ∆«¿À»

תדיר.11) שהוא זה יותר.12)לפני המקודש לפני כלומר,
או 13) התדיר את ישחוט אלא דמו, יזרוק ולא ימתין שאם

הדם  יקרוש שמא חשש יש דמו, יזרק וגם המקודש את
בינתיים.

.„„Á‡k Ì‰ÈL eËÁL Ì‡Â14Ò¯ÓÓ ‰Ê ‰È‰È - ¿ƒƒ¿¬¿≈∆¿∆»ƒ¿∆∆¿»≈
Ìca15.Lc˜Ó‰ Ì„ B‡ ¯È„z‰ Ìc ˜¯fiL „Ú «»«∆ƒ»≈««»ƒ««¿À»

או 14) התדיר ושחט עבר אם אפילו אלא כאחד, דווקא לאו
לפני  מקודש, ושאינו תדיר שאינו ששחט אחר המקודש

הדם. את שלא 15)שזרק כדי ומניעו בו ממשמש "פירוש
יקרוש".

.‰‰ÏBÚ‰ Ì„Ï Ì„B˜ ˙‡hÁ‰ Ìc16ÌcL ÈtÓ , «««»≈¿«»»ƒ¿≈∆«
¯tÎÓ ˙‡hÁ‰17È¯eÓ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ‰ÏBÚ È¯·È‡ . ««»¿«≈≈¿≈»¿ƒ¿≈≈

˙‡hÁ18ÌÈM‡Ï dlk ‰ÏBÚ‰L ÈtÓ ,19˙‡hÁ Ìc . «»ƒ¿≈∆»»À»»ƒƒ««»
ÌÈc˜È ‰ˆ¯iL ‰Ê È‡ - ‰ÏBÚ È¯·È‡Â20Ìc ÔÎÂ . ¿≈¿≈»≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ¿≈«

˙‡hÁ È¯eÓ‡Â ‰ÏBÚ21ÌL‡ Ì„Â ‰ÏBÚ Ì„ B‡ ,22- »¿≈≈«»«»¿«»»
.ÌÈc˜È ‰ˆ¯iL ‰Ê È‡≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."xtkn z`hgd mcy iptn ,dlerd mcl mcew z`hgd mc"

כפי  הוא הטעם כי השנה, כל בקרבנות הוא זה כל והנה
לאחר  שהוא עולה קרבן של בעניינו אדמוה"ז שכותב
ומנחה  דורון שולח העונש... לו ונמחל תשובה שעשה
שייך  שלא ומובן המלך, פני לראות לו שיתרצה לפניו

לחטאת. עולה קרבן להקדים
וקדמו  חטאת שהשעירים כן, אינו החג בקרבנות אבל
הוא  שאז יוה"כ לאחר מיד בא הסוכות חג כי לעולה,
מיד  מתחילים זה ומטעם והסליחה, המחילה שלימות

עולה. בקרבן
(gn oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

קודם 16) שחט ואפילו ליזרק. ועומדין שחוטין שניהם אם
לזריקה. קודם החטאת דם אינה 17)העולה, העולה ואילו

לה'. דורון זבחים 18)אלא שניהם. דם נזרקו אם כלומר
דם  חברו. את קודם מחברו המקודש כל במשנה: פט.
כלומר, מרצה", שהוא מפני העולה לדם קודם החטאת

ריצוי הצריך כריתות חייבי על שם)."מכפר (רש"י גדול"
המזבח 19) על נקטרים האימורים רק בחטאת ואילו

ומצד  קדושה. ריבוי צד בעולה יש ולפיכך נאכל והבשר
ולא  בדם אלא כפרה אין שהרי קודמת, החטאת אין כפרה

אימורים. מעלה 20)בהקטרת לו יש חטאת שדם
לאישים. כליל שהם מעלה להם יש עולה ואיברי שמכפר,

מכח 21) באים הם אלא עצמית, מעלה בהם אין ששניהם
כליל, מכח בא הוא אבל מכפר אינו העולה דם מעלה:
הם  אלא כליל ואינם מכפרים אינם הם אף חטאת ואימורי

נפשטה. ולא שם בעיא זו ואף מכפר מכח גם 22)באים
שבא  קודם, עולה דם שמא נפשטה, שלא שם בעיא זו

וגם  כליל מכח בא אינו אשם דם זה ולעומת כליל, מכח
נזרק  דמו אין שהרי חטאת, דם ככפרת אינה שלו הכפרה

מת  דם ארבע אולי או חטאת, כדם קרנות ארבע על נות
עולה. מבדם יותר כפרה בו יש סוף שסוף קודם, האשם

.Â‰ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ23ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡ , «»∆∆¿»¬ƒ««»
˙‡hÁÏ ¯L‡ ˙‡ :¯Ó‡pL ;‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜∆∆¿«¿≈»∆∆¡«∆¬∆««»
˙Ó„B˜ ‡È‰L ˙‡hÁ ÏÎÏ ·‡ ÔÈa - ‰BL‡ƒ̄»ƒ¿«»¿»«»∆ƒ∆∆

‰ÏBÚÏ24LÈ¯ÙÓ - ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ÔÎÂ .dnÚ ‡a‰ ¿»«»ƒ»¿≈ƒ¿««¿»»«¿ƒ
‰ÏBÚ‰ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ˙‡hÁ‰25. ««»¿ƒ»¿««»»»

עולה.23) לשחיטת קודמת חטאת שחיטת כלומר,
מה 24) ראשונה לחטאת אשר את "והקריב אמרו: צ. שם

ראשונה  שתקרב ללמד לומר תלמוד שאין לומר תלמוד
עולה, יעשה השני ואת י) שם, (שם, נאמר כבר שהרי
הבאות  לעולות שיקדמו חטאות לכל אב בנה זה אלא
בהמה  חטאת בין העוף לעולת העוף חטאת בין עמהן
בהמה". לעולת העוף חטאת בין ואפילו בהמה לעולת

העוף,25) לעולת קודמת העוף "חטאת במשנה פט. שם
קרבנותיו  שיפריש בשעה כי לומר "רוצה בהקדשה", וכן
וכן  עולה". זו הרי אומר כך ואחר חטאת זו הרי אומר

העוף הוא לעולת קודמת העוף "חטאת י פרק שם בתוספתא
לחטאתי, וזה לעולתי זה יאמר לא בהפרשה אף בהקרבה,

לעולתי". וזה לחטאתי זה אומר אלא

.Ê‚Á‰ ˙Ba¯˜a26¯„Ò ÏÚ ÔÈ·¯˜ ‡l‡ ,Ôk BÈ‡ ¿»¿¿∆»≈≈∆»¿≈ƒ«≈∆
ÌËtLÓk :¯Ó‡pL ,·e˙k‰27,ÌÈ¯t ‰lÁza ?„ˆÈk . «»∆∆¡«¿ƒ¿»»≈««¿ƒ»»ƒ

Ì‰È¯Á‡Â ,ÌÈO·k Ì‰È¯Á‡Â ,ÌÈÏÈ‡ Ì‰È¯Á‡Â¿«¬≈∆≈ƒ¿«¬≈∆¿»ƒ¿«¬≈∆
el‡ ÏÎÂ ˙‡hÁ ÌÈ¯ÈÚO‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÈÚO¿ƒƒ««ƒ∆«¿ƒƒ«»¿»≈
‰„B·Úa ¯eaˆ ˙‚‚La ÔÎÂ .˙BÏBÚ Ô˙B‡ eÓ„wL∆»¿»¿≈¿ƒ¿«ƒ«¬»

˙‡hÁ ¯ÈÚOe ‰ÏBÚ ¯t ÔÈ‡È·Ó Ô‰L ,‰¯Ê28¯t‰ - »»∆≈¿ƒƒ«»¿ƒ«»«»
ÁÈLÓ Ô‰k ¯Ùe .ËtLnk :Ba ¯Ó‡pL ,Ì„B˜29Ì„B˜ ≈∆∆¡««ƒ¿»«…≈»ƒ«≈

¯eaˆ ÏL ¯·c ÌÏÚ‰ ¯ÙÏ30ÌÏÚ‰ ¯Ùe .31¯ÙÏ Ì„B˜ ¿«∆¿≈»»∆ƒ«∆¿≈≈¿«
‰¯Ê ‰„B·Ú32,dlL ¯ÈÚOÏ Ì„B˜ ‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Ùe . ¬»»»«¬»»»≈«»ƒ∆»

‡e‰ CkL ,˙‡hÁ ¯ÈÚO‰Â ‰ÏBÚ ¯t‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»»¿«»ƒ«»∆»
‰¯Ê ‰„B·Ú ¯ÈÚO .‰¯Bza ·e˙k‰ ¯„Ò33Ì„B˜ ≈∆«»«»¿ƒ¬»»»≈

‡ÈO ¯ÈÚOÏ34„ÈÁÈ ‡ÈOp‰L ,35Ì„B˜ ‡ÈO ¯ÈÚOe . ƒ¿ƒ»ƒ∆«»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ≈
„ÈÁÈ ˙¯ÈÚOÏ36‰O·ÎÏ ˙Ó„B˜ „ÈÁÈ ˙¯ÈÚOe .37, ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ«»ƒ∆∆¿ƒ¿»

‡B·Ï ‰Èe‡¯ ‰¯ÈÚO‰L ;˙‡hÁ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿≈∆«»∆«¿ƒ»¿»»
˙B˙È¯k‰ ÏÚ38‰O·k‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡È·nL ««¿ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆«»¿«ƒ¿»

‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‚‚L ÏÚ ‰‡a dÈ‡39. ≈»»»«ƒ¿«¬»»»

הסוכות.26) לאילים 27)חג לפרים ונסכיהם "ומנחתם
כמשפטם". במספרם טו,28)ולכבשים (במדבר שנאמר

העדה  כל ועשו לשגגה נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד)
ונסכו  ומנחתו לה' ניחוח לריח לעולה אחד בקר בן פר

לחטאת". אחד עזים ושעיר המשיח 29)כמשפט כהן כי
זרה) מעבודה (חוץ כריתות מחייבי אחת על בשגגה שעבר

לחטאת. פר מביא הלכה 30)- י"ב פרק שם להלן ראה
העם  ושגגו בהוראה, הגדול דין בית שגגו אם כי א,
מעבודה  (חוץ כריתות מחייבי אחת העם ועשו בהוראתן
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"שאם  רש"י: ופירש שחיטה", שלהם זיקה ואיזו זה , את זה
כבשים  או לחם אבד ואח"כ ביחד שהיו לזה זה הוזקקו
דנדחה  השריפה לבית יצא לפנינו, והנותר לזה, זה שמעכבין
שחיטה, יחד, הקובעתן שלהן זיקה ואיזו חבירו, באיבוד
או  לחם או אבד ואחרֿכך שחיטה בשעת לחם היה שאם
משנה' ו'כסף הראב"ד השגת וראה הכל". אבד – כבשים

כאן. המוריה' ו'הר

.Î‡ÏÂ ,ÔÈÙÒen‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈ‡ ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…
ÔÈ„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈÙÒen‰106ÔÈÙÒen‰ ‡ÏÂ ; «»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿…«»ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ107.·kÚÓ Ôlk ˙BÏBÚ‰ ÔÈÓ ‡ÏÂ , ¿«¿ƒ∆∆∆¿…ƒ¿«»À»¿«≈
- ÌÈO·k ‰ML ‡l‡ e‡ˆÓ ‡lL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆…»¿∆»ƒ»¿»ƒ

‰ML ÔÈ·È¯˜Ó108- „Á‡ ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï elÙ‡ . «¿ƒƒƒ»¬ƒ…»¿∆»∆»
B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó109ÈÓÈa ÔÈa ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÈa . «¿ƒƒ≈¿»≈√»ƒ≈ƒ≈

˙B˙aM‰Â ˙B„ÚBn‰110¯‡M‰ ·È¯˜‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . «¬¿««»¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ«¿»
¯·ÚL ¯eaˆ Ôa¯˜ Ïk ‡l‡ ,¯Á‡ „ÚBÓÏ B‡ ¯ÁÓÏ¿»»¿≈«≈∆»»»¿«ƒ∆»«

Ba¯˜ ÏËa - BpÓÊ111,ÌÈO·k ÈL ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ¿«»«»¿»…»¿∆»¿≈¿»ƒ
ÔÈ„ÈÓz Ô‰Ï ÔÈ‡ ÌBi‰ ÛÒeÓÏ Ô˙B‡ e·È¯˜È Ì‡ƒ«¿ƒ»¿««≈»∆¿ƒƒ
ÛÒeÓÏ Ìe·È¯˜‰ Ì‡ ;Ïe˜L ¯·c‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ¿»»¬≈«»»»ƒƒ¿ƒ¿«
- ÔÈ„ÈÓ˙Ï ¯ÁÓÏ ÌÁÈp‰Ï eˆ¯ Ì‡Â ,e·È¯˜‰ - ÌBi‰«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ

eÁÈpÈ112. «ƒ

קדימה,106) לענין פירשוה שם ובגמרא א. מט, שם משנה,
למוספין  קודם הערביים בין של תמיד הקריב אם כלומר:
שמה  כשרים, הקרבנות שחר, של לתמיד קודם המוספין או
אלא  זה אין קודם, תדיר תדיר, ושאינו תדיר שאמרו
של  לתמיד קודם נקרב דבר אין שאמרו מה וכן לכתחילה,
רק  זה אין הערביים, בין של לתמיד מאוחר או שחר

כשר. הכל – בדיעבד אבל ולמצוה, שם 107)לכתחילה
קודם  שבמוסף העולות הקריב דאפילו כלומר, במשנה.
לעולה  קודמת שחטאת שאע"פ כשר, – שבמוסף לחטאות
בו  שיש ביום או לכתחילה. רק זהו ה"ו), פ"ט להלן (ראה
בדיעבד, כשר – קודם תדיר שאינו והקריב מוספין, מיני שני

ישראל'). ('תפארת ה"ד פ"ט להלן ב 108)ראה מד, שם
זה  מעכבים והאילים והכבשים הפרים שאין אמרו במשנה -
והאיל  והכבשים הפרים כי אמרו מה.) (שם ובגמרא זה, את
והכבשים  והאילים, הפר את מעכבים אינם שבבמדבר,
את  מעכבים אינם שבבמדבר הפרים כן וכמו שבויקרא,
את  מעכבים אינם עצמן הכבשים שבעת כן וכמו  עצמן,
בקר  בן פר החודש "וביום ו) מו, (יחזקאל שנאמר עצמן,
מה  "פר, יהיו", תמימים ואיל כבשים וששת תמימים
עצרת, ולענין ר"ח (לענין בתורה שנאמר לפני תלמודֿלומר,
מביא  שנים מצא לא שאם ומנין פרים, יאֿכז) כח, במדבר
לפי  תלמודֿלומר, מה כבשים ששה פר, תלמודֿלומר אחד,
שבעה, מצא לא שאם ומנין שבעה, (שם) בתורה  שכתב

ששה". תלמודֿלומר ששה, שאם 109)יביא "ומנין שם:
ארבעה, יביא – חמשה חמשה, יביא – ששה מצא לא
– שנים שנים, יביא – שלשה שלשה, יביא – ארבעה
כאשר  ולכבשים ז) שם, (יחזקאל תלמודֿלומר אחד, ואפילו

ידו". ראש 110)תשיג לענין שמדובר שם, יחזקאל ראה
ומועדות. שבתות לענין וגם א.111)חודש, יד, תמורה

הקרבנות  מעשה מהל' פ"א למעלה וראה א. כו, וברכות
א 112)ה"ז. בר חייא רבי בעיית א. מט, מרב מנחות בין

דילמא  או תדיר, הם שהרי קודמים תמידין אם חסדא,
ולא  ליוםֿטוב, שהם מקודשין הם שהרי קודמים מוספין

הבעיא. נפשטה

ה'תש"פ  טבת כ"ג שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) בתשרי, באחד שמקריבים הקרבנות רבינו ביאר בו

תדיר  ודין תדיר, ושאינו תדיר ודין דינו, מה בשבת חל
ומקודש.

.‡È¯L˙a „Á‡a2ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó3ÏÈ‡Â ¯t ¿∆»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«««¿«ƒ
˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ4˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,5 ¿ƒ¿»¿»ƒ«…¿ƒ«»

p‰L‡¯ ÛÒeÓ ÏÚ ¯˙È ÌBi‰ ÛÒeÓ ‰ÊÂ .˙ÏÎ‡ «∆¡∆∆¿∆««»≈««…
L„Á L‡¯ ÏÎa ·¯w‰ L„Á6ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . …∆«»≈¿»……∆¿ƒ»ƒ»

ÛÒeÓ :ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL eÈ‰ - ˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»»»¿»»ƒ«
.ÌBi‰ ÛÒeÓe ,L„Á L‡¯ ÛÒeÓe ,˙aL«»«……∆««

השנה.2) ראש גם 3)שהוא עושים היו שלפעמים ואף
אחד. יום אם כי מוסף מקריבין היו לא - ימים שני במקדש

לחודש 4) באחד השביעי "ובחודש אֿב) (במדבר, שנאמר
בקר  בן פר לה' ניחוח לריח עולה ועשיתם וגו' קודש מקרא
תמימים". שבעה שנה בני כבשים אחד איל אחד

לכפר 5) חטאת אחד עזים "ושעיר ה) שם, (שם שנאמר
החודש 6)עליכם. עולת "מלבד ו) שם, (שם שנאמר

וגו'". ומנחתה

.·,‰lÁz ˙aL ÛÒeÓ ?Ô˙·¯˜‰ ¯ecÒ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»««»¿ƒ»
·BË ÌBÈ ÛÒeÓ ÂÈ¯Á‡Â ,L„Á‰ ÛÒeÓ ÂÈ¯Á‡Â7ÏkL ; ¿«¬»««…∆¿«¬»«∆»

B¯·Á ˙‡ Ì„B˜ - B¯·ÁÓ ¯È„z‰8Lc˜Ó‰ Ïk ÔÎÂ . «»ƒ≈¬≈≈∆¬≈¿≈»«¿À»
B¯·Á ˙‡ Ì„B˜ - B¯·ÁÓ9¯È„z ÂÈÙÏ ‰È‰ . ≈¬≈≈∆¬≈»»¿»»»ƒ

Lc˜Óe10.‰ˆ¯iL Ì‰Ó ‰ÊÈ‡ ÌÈc˜È - ¿À»«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

מוספי 7) לכהן יביאו שלא והיינו במשנה שם ראשֿהשנה.
יביאו  לא כן וכמו שבת, מוספי שהקריבו לפני חודש ראש
שאם  חודש ראש מוספי שהקריבו לפני טוב יום מוספי לכהן
גם  ישנן חודש, וראש טוב יום במוספי הרי תחילה, הביאום
טוב  ויום חודש ראש של חטאת להקריב ויצטרך חטאות
חטאות  שהרי חודש, ראש ושל שבת של העולות לפני

לעולות. עולת 8)קודמות "מלבד שנאמר ממה כן ולמדו
קרא  לימא אלה" את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר
התמיד" לעולת ו"אשר ולשתוק, הבקר" עולת "מלבד
יותר  תדירה ושבת קודם. שהוא תדיר כל על ללמד מיותר,
השנה. מראש יותר תדיר חודש וראש חודש, מראש

לעניין 9) חדש, דין הוא אלא שלמעלה, ממה המשך זה אין
לאימורי  קודמים עולה ואברי עולה לדם קודם חטאת שדם

וכו'. ודם 10)חטאת תדיר, שהוא תמיד, עולת דם כגון
מקודש. שהוא חטאת,

.‚¯È„z BÈ‡L ˙‡ ËÁLÂ ÁÎL B‡ ¯·Ú11˙eÁt‰ B‡ »«»«¿»«∆∆≈»ƒ«»
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לחטאת, פרים עשר שנים ביחד השבטים כל מביאין זרה),
ציבור. של דבר העלם פר נקרא מהן פר של 31)וכל דבר

חטאת. שהיא עולה.32)ציבור, כלומר 33)שהיא
ושעיר  לעולה פר שמביאים זרה, בעבודה ששגגו ציבור

לחטאת. ד,34)עזים הלכה שגגות מהלכות א בפרק ראה
מעבודה  (חוץ כריתות מחייבי באחת בשגגה שחטא נשיא כי

לחטאת. שעיר מביא של 35)זרה) הוא זרה עבודה ושעיר
ששגג 36)ציבור. הדיוט כי שם שגגות בהלכות ראה

בשאר  ובין זרה בעבודה בין כריתות חייבי מכל באחת
"שעיר  שם בהוריות וראה עזים. שעירת מביא - מצוות
והאי  מלך האי טעמא מאי יחיד לשעירת קודם נשיא

שעירה 37)הדיוט". הביא ואחד ששגגו שניים כלומר,
שגגות  בהלכות ראה קודמת. הכבשה - כבשה הביא ואחד
זרה) מעבודה (חוץ המצוות מכל באחת שגג אם כי שם

שעירה. או כבשה כל 38)מביא על לבוא ראוייה כלומר,
זרה, עבודה שגגת על גם ובכללם ששגגו, הכריתות חייבי
מביא  זרה עבודה שגגת על כי שם שגגות הלכות ראה

עזים. שעירת המצוות.39)היחיד כל שאר שגגת על אלא

.ÁdO·ÎÏ ˙Ó„B˜ ˙„ÏBÈ ÏL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡40. ¬ƒ««»∆∆∆∆∆¿ƒ¿»
Úa¯‡ ÏÚ Ôz dÓcL ÈtÓ ,ÌL‡Ï ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ«»∆∆¿»»ƒ¿≈∆»»ƒ»««¿«

„BÒÈ‰ ÏÚÂ ˙B¯˜41ÔÈÓ„B˜ ‰¯BzaL ˙B‡hÁ ÏÎÂ . ¿»¿««¿¿»«»∆«»¿ƒ
Ú¯ˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ,˙BÓL‡‰ ÏÎÏ42‡a ‡e‰L ÈtÓ , ¿»»¬»≈¬«¿…»ƒ¿≈∆»

¯LÎ‰ È„È ÏÚ43,¯ÈÊ ÏÈ‡Ïe ‰„BzÏ Ì„B˜ ÌL‡‰ . «¿≈∆¿≈»»»≈«»¿≈»ƒ
¯ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„Bz .ÌÈL„˜ ÈL„˜ ‡e‰L ÈtÓ44 ƒ¿≈∆»¿≈»»ƒ»¿≈»ƒ

ÌÈÓÏLÏ ÌÈÓ„B˜45„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿∆»
ÌÁÏ ÔÈeÚËe46ÈtÓ ,¯ÈÊ ÏÈ‡Ï ˙Ó„B˜ ‰„Bz‰Â ; ¿ƒ∆∆¿«»∆∆¿≈»ƒƒ¿≈

‰ÁÓ ÈÈÓ ‰Úa¯‡ da LiL47ÔÈÓ„B˜ ÌÈÓÏL . ∆≈»«¿»»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ
,Úa¯‡k Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈeÚË Ô‰L ÈtÓ ,¯BÎ·Ïƒ¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ««¿«ƒ∆≈¿«¿«

ÌÈÎÒe ‰Ùe˙e ‰ÎÈÓÒ ÔÈeÚËe48Ì„B˜ ¯BÎa‰ . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ«¿≈
ÏÎ‡Â ,ÌÁ¯Ó B˙M„wL ÈtÓ ,‰Ó‰a ¯OÚÓÏ¿«¿«¿≈»ƒ¿≈∆¿À»≈∆∆¿∆¡»

„·Ïa ÌÈ‰kÏ49¯OÚn‰ .50˙BÙBÚÏ Ì„B˜51ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿«««¬≈≈¿ƒ¿≈
Á·Ê ‡e‰L52BÓc - ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ba LÈÂ , ∆∆«¿≈»¿≈»»ƒ»

ÂÈ¯eÓ‡Â53Ô‰L ÈtÓ ,˙BÁÓÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÙBÚ‰Â . ¿≈»¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆≈
ÌÈÓ„ ÈÈÓ54¯OÚÓe ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÂÈÙÏ eÈ‰L È¯‰ . ƒ≈»ƒ¬≈∆»¿»»««»«¬≈

˙‡hÁ ÌL eÈ‰ .Á·Ê ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ ¯OÚn‰ -««¬≈≈ƒ¿≈∆∆«»»««
˙Ó„B˜ ‰ÏBÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ ¯OÚÓe ÛBÚ‰»«¬≈¿«¿≈»ƒ¿»∆∆

¯OÚÓÏ55- ‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ¿«¬≈¿««»∆∆¿«¿≈»
¯Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ·È¯˜Ó«¿ƒ««»¿ƒ»¿««»»»¿««

.¯OÚn‰ Ck»««¬≈

שלה.40) (זכר) לכבש דמה 41)כלומר, החטאת כלומר,
שהשיריים  בתורה בה ומפורש המזבח. קרנות ארבע על ניתן
מתנות  שתי ניתן דמו האשם ואילו המזבח יסוד על נשפכים
ליסוד, נשפכים ששייריו מפורש בו נאמר ולא ארבע, שהן

מדרשה. נלמד שני 42)אלא הם: המצורע קרבנות כי
לחטאת. וכבשה לאשם, ואחד לעולה אחד כבשים,

קודמות 43) שבתורה החטאות "כל צ: בזבחים משנה
הכשר", על בא שהוא מפני מצורע מאשם חוץ לאשמות
והוא  טהרתו ומשלים האדם מתקן שהוא להכשיר "ועניין

תנוך". על ונתן האשם מדם הכהן ולקח שנאמר מה
מפני 44) נזיר ואיל לתודה קודם "אשם פט. שם משנה

קדשים, קדשי הוא האשם כלומר קדשים". קדשי שהוא
קדשים  וקדשי קלים. קדשים שניהם נזיר, ואיל התודה ואילו

קלים. מקדשים שלושה 45)עדיפים ישנם יחיד בשלמי כי
ושלמי  חגיגה שלמי כגון לחם בלא הבא הוא האחד מינים:
לחם  עם הבאים שלמים השני, שלמים. הנקרא וזהו שמחה
שלמים  והשלישי, תודה. הנקרא וזהו נדבה או בנדר
וזהו  לחם עם באים והם נזרו מלאת ביום הנזיר שמקריב

נזיר. איל עם 46)הנקרא באים אינם השלמים כלומר,
נזיר  ואיל התודה ואילו אחד, ולילה ימים שני ונאכלין לחם
הם  כן וכמו השלמים, על עדיפות בזה שיש לחם, טעונין
דומים  הם כי עדיפות בזה גם ויש ולילה, ליום רק נאכלין
קדשים  קדשי שהם צבור ושלמי ואשם לחטאת בכך

ולילה. ליום עשר 47)ונאכלים חלות, מיני ארבעה כלומר,
עשר  תנור, מאפה מהם עשר והם: מצה ושלושים חמץ,
מיני  שני רק מביא נזיר איל ואילו מורבכת, ועשר רקיקים
לותת  חלות ועשר בשמן משוחין רקיקין עשרה חלות,

בשמן. שלהן מעשה 48)הסולת מהלכות ה בפרק וראה
אחת  שפיכה אלא טעון אינו שהבכור יז הלכה הקרבנות
פרק  ושם סמיכה, בו שאין ו הלכה ג פרק ושם היסוד, כנגד
בלבד. ושלמים עולה אלא נסכים טעונים שאינם ב הלכה ב

מרחם.49) קדושתו ואין לבעלים נאכל בהמה מעשר ואילו
בהמה.50) קדשי 51)מעשר הוא העוף שקרבן פי על ואף

קודם  הבהמה מעשר - עולה או חטאת הוא שהרי קדשים,
זבח. שהוא עוף 52)מפני ואילו בסכין, שנזבח כלומר

נעשה  הוא שהרי יותר חשובה בסכין וזביחה בצפורן, נמלק
ב  אף הקרבנות מפני בכל חשובים וזבחים קדשים, קדשי

שם  (רש"י מהן באין הקרבנות שכל מרובה, שמצוותם
קדשי 53)במשנה). שהם דברים שני במעשר יש כלומר,

ממנה  למזבח אין העוף חטאת אבל ואימוריו. דמו קדשים:
דמה. שם)54)אלא (רש"י מרובה כפרתן דמים ומיני

ודמיון  החי נפש בו כי וגם הקרבנות, מכל שבאין "דהיינו
האדם". לנפש לגבוה.55)יתר כולה שהעולה

.Ë„Á‡ Ôa¯˜ ÔÈnÓ ‰a¯‰ ‰Ó‰a ÈÈÓ eÈ‰L È¯‰56 ¬≈∆»ƒ≈¿≈»«¿≈ƒƒ»¿»∆»
ÔkL ,ÌÈÏÈ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯t‰ ?ÔÈ·¯˜ Ô‰ „ˆÈk -≈«≈¿≈ƒ«»ƒ¿ƒ»≈ƒ∆≈

ÌÈÎÒp· ea¯˙57ÔkL ,ÌÈO·ÎÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÈ‡Â . ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆≈
ÌÈÎÒp· ea¯˙58ÔkL ,ÌÈ¯ÈÚOÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈO·Îe . ƒ¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆≈

,‰ÈÏ‡‰ ÌÈO·k È¯eÓ‡ ÏÏÎaL ;ÌÈ¯eÓ‡a ea¯˙ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿«≈≈¿»ƒ»«¿»
,BnÚ ‡a‰ O·kÏ Ì„B˜ ¯ÓÚ‰ .‰ÈÏ‡ ÌÈ¯ÈÚOa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿ƒƒ«¿»»…∆≈«∆∆«»ƒ
¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈO·Î ÈLÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÁl‰ ÈzLe¿≈«∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆«¿»»»

ÌBi‰ ÏÏ‚a ‡a‰59ÌÁl‰ ÏÏ‚a ‡a‰ ¯·„Ï Ì„B˜60. «»ƒ¿««≈¿»»«»ƒ¿««∆∆

וכו'.56) חטאות כולם או עולות, כולם שהרי 57)שהיו
שמן  ההין בחצי בלול סולת עשרונים שלושה מביא לפר
בלול  סלת עשרונים שני לאיל ואילו לנסך, יין ההין וחצי

ההין. שלישית לנסך ויין שמן ההין שהרי 58)בשלישית
שמן, ההין בשלישית בלול סולת עשרונים שני מביא לאיל
סולת  עשרון מביא לכבש ואילו ההין. שלישית לנסך ויין
ההין. רביעית לנסך ויין שמן ההין ברביעית בלול
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הלחם.59) ושתי העומר עם 60)שהם הבא הכבש שהם
הלחם. שתי עם הבאים והכבשים העומר

.È‰M‡‰ ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜ LÈ‡‰ ˙ÁÓ61˙ÁÓ . ƒ¿«»ƒ∆∆«ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«
ÌÈhÁ62ÌÈ¯BÚO ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜63‡ËBÁ ˙ÁÓ . ƒƒ∆∆¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«≈

.‡ËÁ ÏÚ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,‰·„ ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ¿≈∆ƒ»»«≈¿
Ì‰Ó ‰ˆ¯iL BÊ È‡ - ‰ËBÒ ˙ÁÓe ‰·„ ˙ÁÓƒ¿«¿»»ƒ¿«»≈∆ƒ¿∆≈∆

ÌÈc˜È64. «¿ƒ

משובח 61) האשה קרבן אם אבל שווים, שהקרבנות וכגון
קרבן  - איל מביא והאיש פר מביאה שהאשה כגון יותר

קודם. נדבה 62)האשה מנחת כי חוטא, מנחת כגון
יקדים. שירצה זו אי סוטה, מקור 63)ומנחת סוטה. מנחת

בכל  ישנן שחטים משום בזה והטעם שם, בתוספתא זה דבר
סוטה. ובמנחת בעומר אלא אינן שעורים ואילו המנחות,

קודמת 64) נדבה מנחת אם נפשטה, שלא בעייא צ. שם
קודמת, סוטה שמנחת או ולבונה, שמן טעונה שהיא מפני
ח  ובפרק בֿה, הלכה למעלה וראה עוון. לברר באה שהיא
שירצה  איזה כי נפשטה, שלא בבעייא רבינו שדעת כ הלכה

יקדים.

.‡ÈÔÈÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÁÓ65ÔÓMÏ Ì„B˜ ÔÈi‰Â ,66, ¿»¿ƒ¿«ƒ¿««ƒ≈«∆∆
‰B·lÏ Ì„B˜ ÔÓM‰Â67ÁÏnÏ ˙Ó„B˜ ‰B·Ïe ,68, ¿«∆∆≈«¿»¿»∆∆«∆«
ÌÈˆÚÏ Ì„B˜ ÁÏÓe69Ôlk e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ∆«≈»≈ƒ≈»«ƒ¿«∆»À»

‡a‰Â ,ÔBL‡¯ ·¯˜ - ÔBL‡¯ ‡a‰ Ï·‡ ;„Á‡k¿∆»¬»«»ƒ»≈ƒ¿«»
ÔB¯Á‡ ·¯˜ - ÔB¯Á‡70. «¬»≈«¬

עצמו.65) בפני לחוד יין אדם מתנדב אם 66)שהרי
גבי  על כולו מנסכו שיין משום עצמו. בפני שמן התנדב

כשמ  פסק שמן ואילו נאכל השיתין, והשאר דקומצו ואל
עצמה.67)לכהנים. בפני לבונה אדם שמתנדב

הבאים 68) ושמן שיין שכשם עצמו בפני מלח התנדב היינו,
נדבה. בא בחובה הבא מלח כן כמו נדבה באים בחובה

תקריב 69) קרבנך כל (=על בתורה קרבן נקרא שמלח משום
אלא  קרבן נקראו לא עצים ואילו יג) ב, ויקרא מלח,
העצים". קרבן "על לה) י, (נחמיה דנאמר בכתובים

גם 70) זה ובכלל שלמעלה, מה כל על מוסב שזה ונראה
והאשה. האיש מנחת

.·È‰ÏÈÎ‡a Ì„B˜ - ‰·¯˜‰a Ì„Bw‰ Ïk71. »«≈¿«¿»»≈»¬ƒ»

חטאת 71) כגון אכילה, בני שהם אלה כל על מוסב וזה
לבכור. ושלמים לשלמים ותודה לתודה אשם לאשם,

.‚ÈLÓ‡ ÏL ÌÈÓÏL ÂÈÙÏ eÈ‰72ÌBÈ ÏL ÌÈÓÏLe73 »¿»»¿»ƒ∆∆∆¿»ƒ∆
ÔÈÓ„B˜ LÓ‡ ÏL -74ÔpÓÊ ·¯˜ È¯‰L ,75ÏL ÌÈÓÏL . ∆∆∆¿ƒ∆¬≈»≈¿«»¿»ƒ∆

ÌL‡Â ˙‡hÁ - ÌBÈ ÏL ÌL‡ B‡ ˙‡hÁÂ LÓ‡∆∆¿«»»»∆«»¿»»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÓ„B˜76.e¯‡aL BÓk , ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ¿∆≈«¿

אתמול.72) שנקרבו היום.73)כלומר, שנקרבו
לאכילה.74) שקודמין והיינו שם, כלומר,75)משנה

היום  של ואילו היום, אלא אינו באכילה, אמש של זמנם
המחרת. ביום וגם שלאחריו בלילה וגם היום גם נאכלין

קודמין. אמש של לזכרי 76)ולכך אלא נאכלים ואינם
לבוא  יותר עלולים הם ולפיכך הקלעים, מן ולפנים כהונה,

שלמים  אבל ולילה, ליום נאכלים שהם פי על אף נותר לידי
עלולים  אינם הלילה, עד מוגבל שזמנם פי על אף אמש, של
אדם. ולכל העיר בכל נאכלים שהם לפי נותר, לידי לבוא

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ובחג 1) הכיפורים ביום שמקריבין הקרבנות בו יבאר

המזבח. גבי על מים מנסכים הסוכות חג ימי ושכל הסוכות,

.‡L‡¯ ÛÒeÓk ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa¿«ƒƒ«¿ƒƒ»¿«…
‰M‰2ÏÈ‡Â ¯t :3ÌÚ‰ ÏÈ‡ ‡¯˜ ‰Ê ÏÈ‡Â ,4, «»»«»«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ5˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,6‡e‰Â , ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿
ÏÎ‡7·¯ÚÏ8. ∆¡»»∆∆

א.2) הלכה פ"ט  למעלה כט,3)ראה  (במדבר שנאמר
לה' עולה והקרבתם וגו' הזה השביעי לחודש "ובעשור זֿח)
שנה  בני כבשים אחד, איל אחד בקר בן פר ניחוח, ריח

תמימים". עדת 4)שבעה "ומאת ה) טז, (ויקרא שנאמר
לעולה". אחד ואיל לחטאת עזים שעירי שני יקח ישראל בני
האמור  ציבור משל הבא שאיל ע:) (יומא רבי וכדעת
בחומש  האמור האיל הוא שם) (ויקרא אחריֿמות בפרשת
(שם) שמעון בר' אלעזר כר' ולא שם), (במדבר הפקודים
מהלכות  בפ"א להלן כתב וכן הם. אילים ששני הסובר
ציבור  משל הבא "ואיל א: הלכה יוםֿהכיפורים עבודת
בחומש  האמור האיל והוא אחריֿמות, בפרשת האמור

העם". איל הנקרא והוא המוסף. בכל במדבר 5)הפקודים
חטאת"6)שם. אחד עזים "שעיר יא) שם, (שם, שנאמר

שם. יוםֿהכיפורים עבודת בהלכות ראה בחוץ, נעשה והוא
ובהלכות 7) א, הלכה ופ"ח ב, הלכה פ"ז למעלה ראה

שם. יוםֿהכיפורים יוםֿכיפור.8)עבודת במוצאי כלומר
שם. יוה"כ עבודת בהלכות גם וראה . צט: במנחות משנה

.·˙‡hÁ ¯ÈÚO ¯eav‰ ÔÈ·È¯˜Ó „BÚÂ9‡e‰Â , ¿«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«»¿
Û¯O10B‚eÊ ÔaL ,11ÁlzLn‰ ¯ÈÚO12. ƒ¿»∆∆»ƒ«ƒ¿«≈«

למעלה 9) המוזכר הנאכל, מוסף, של החטאת לשעיר נוסף
עדת  "ומאת הֿט) שם, (ויקרא שנאמר מה והוא א. הלכה
שני  על ונתן וגו' לחטאת עזים שעירי שני יקח ישראל בני
לעזאזאל". אחד וגורל לה' אחד גורל גורלות, השעירים

שעיר 10) ואת החטאת פר "ואת כז) שם, (שם שנאמר
וראה  באש", ושרפו למחנה מחוץ אל יוציא וגו' החטאת
ולהלן  טז. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"א למעלה

שם. יוםֿהכיפורים עבודת למה 11)הלכות טעם זה אין
מקריבין  "ועוד הדברים התחלת על מוסב הוא אלא נשרף,
הציבור  מקריבין "ועוד כתוב: היה וכאילו חטאת", שעיר
וראה  נשרף". והוא המשתלח, שעיר זוגו שבן חטאת, שעיר

שם. הקרבנות מעשה שנאמר 12)בהלכות כמו לעזאזל,
יעמד  לעזאזל, הגורל עליו עלה אשר "והשעיר י) שם, (שם

המדברה". לעזאזל אותו לשלח וגו' ה' לפני חי

.‚ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ÌBia«»ƒ∆««À«¿ƒƒ«
¯OÚ ‰Úa¯‡Â ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ ‰LÏL ÌBi‰«¿»»»»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿»»»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈO·k13˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,14˙ÏÎ‡15ÔÎÂ . ¿»ƒÀ»¿ƒ«»∆¡∆∆¿≈
ÌÈÏ‡ ÈL ÔÈ·È¯˜Ó ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk»»ƒƒ¿«¿≈∆»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

˙‡hÁ ¯ÈÚOe ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡Â16. ¿«¿»»»»¿»ƒ¿ƒ«»
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לחטאת, פרים עשר שנים ביחד השבטים כל מביאין זרה),
ציבור. של דבר העלם פר נקרא מהן פר של 31)וכל דבר

חטאת. שהיא עולה.32)ציבור, כלומר 33)שהיא
ושעיר  לעולה פר שמביאים זרה, בעבודה ששגגו ציבור

לחטאת. ד,34)עזים הלכה שגגות מהלכות א בפרק ראה
מעבודה  (חוץ כריתות מחייבי באחת בשגגה שחטא נשיא כי

לחטאת. שעיר מביא של 35)זרה) הוא זרה עבודה ושעיר
ששגג 36)ציבור. הדיוט כי שם שגגות בהלכות ראה

בשאר  ובין זרה בעבודה בין כריתות חייבי מכל באחת
"שעיר  שם בהוריות וראה עזים. שעירת מביא - מצוות
והאי  מלך האי טעמא מאי יחיד לשעירת קודם נשיא

שעירה 37)הדיוט". הביא ואחד ששגגו שניים כלומר,
שגגות  בהלכות ראה קודמת. הכבשה - כבשה הביא ואחד
זרה) מעבודה (חוץ המצוות מכל באחת שגג אם כי שם

שעירה. או כבשה כל 38)מביא על לבוא ראוייה כלומר,
זרה, עבודה שגגת על גם ובכללם ששגגו, הכריתות חייבי
מביא  זרה עבודה שגגת על כי שם שגגות הלכות ראה

עזים. שעירת המצוות.39)היחיד כל שאר שגגת על אלא

.ÁdO·ÎÏ ˙Ó„B˜ ˙„ÏBÈ ÏL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡40. ¬ƒ««»∆∆∆∆∆¿ƒ¿»
Úa¯‡ ÏÚ Ôz dÓcL ÈtÓ ,ÌL‡Ï ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ«»∆∆¿»»ƒ¿≈∆»»ƒ»««¿«

„BÒÈ‰ ÏÚÂ ˙B¯˜41ÔÈÓ„B˜ ‰¯BzaL ˙B‡hÁ ÏÎÂ . ¿»¿««¿¿»«»∆«»¿ƒ
Ú¯ˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ,˙BÓL‡‰ ÏÎÏ42‡a ‡e‰L ÈtÓ , ¿»»¬»≈¬«¿…»ƒ¿≈∆»

¯LÎ‰ È„È ÏÚ43,¯ÈÊ ÏÈ‡Ïe ‰„BzÏ Ì„B˜ ÌL‡‰ . «¿≈∆¿≈»»»≈«»¿≈»ƒ
¯ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„Bz .ÌÈL„˜ ÈL„˜ ‡e‰L ÈtÓ44 ƒ¿≈∆»¿≈»»ƒ»¿≈»ƒ

ÌÈÓÏLÏ ÌÈÓ„B˜45„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿∆»
ÌÁÏ ÔÈeÚËe46ÈtÓ ,¯ÈÊ ÏÈ‡Ï ˙Ó„B˜ ‰„Bz‰Â ; ¿ƒ∆∆¿«»∆∆¿≈»ƒƒ¿≈

‰ÁÓ ÈÈÓ ‰Úa¯‡ da LiL47ÔÈÓ„B˜ ÌÈÓÏL . ∆≈»«¿»»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ
,Úa¯‡k Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈeÚË Ô‰L ÈtÓ ,¯BÎ·Ïƒ¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ««¿«ƒ∆≈¿«¿«

ÌÈÎÒe ‰Ùe˙e ‰ÎÈÓÒ ÔÈeÚËe48Ì„B˜ ¯BÎa‰ . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ«¿≈
ÏÎ‡Â ,ÌÁ¯Ó B˙M„wL ÈtÓ ,‰Ó‰a ¯OÚÓÏ¿«¿«¿≈»ƒ¿≈∆¿À»≈∆∆¿∆¡»

„·Ïa ÌÈ‰kÏ49¯OÚn‰ .50˙BÙBÚÏ Ì„B˜51ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿«««¬≈≈¿ƒ¿≈
Á·Ê ‡e‰L52BÓc - ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ba LÈÂ , ∆∆«¿≈»¿≈»»ƒ»

ÂÈ¯eÓ‡Â53Ô‰L ÈtÓ ,˙BÁÓÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÙBÚ‰Â . ¿≈»¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆≈
ÌÈÓ„ ÈÈÓ54¯OÚÓe ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÂÈÙÏ eÈ‰L È¯‰ . ƒ≈»ƒ¬≈∆»¿»»««»«¬≈

˙‡hÁ ÌL eÈ‰ .Á·Ê ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ ¯OÚn‰ -««¬≈≈ƒ¿≈∆∆«»»««
˙Ó„B˜ ‰ÏBÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ ¯OÚÓe ÛBÚ‰»«¬≈¿«¿≈»ƒ¿»∆∆

¯OÚÓÏ55- ‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ¿«¬≈¿««»∆∆¿«¿≈»
¯Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ·È¯˜Ó«¿ƒ««»¿ƒ»¿««»»»¿««

.¯OÚn‰ Ck»««¬≈

שלה.40) (זכר) לכבש דמה 41)כלומר, החטאת כלומר,
שהשיריים  בתורה בה ומפורש המזבח. קרנות ארבע על ניתן
מתנות  שתי ניתן דמו האשם ואילו המזבח יסוד על נשפכים
ליסוד, נשפכים ששייריו מפורש בו נאמר ולא ארבע, שהן

מדרשה. נלמד שני 42)אלא הם: המצורע קרבנות כי
לחטאת. וכבשה לאשם, ואחד לעולה אחד כבשים,

קודמות 43) שבתורה החטאות "כל צ: בזבחים משנה
הכשר", על בא שהוא מפני מצורע מאשם חוץ לאשמות
והוא  טהרתו ומשלים האדם מתקן שהוא להכשיר "ועניין

תנוך". על ונתן האשם מדם הכהן ולקח שנאמר מה
מפני 44) נזיר ואיל לתודה קודם "אשם פט. שם משנה

קדשים, קדשי הוא האשם כלומר קדשים". קדשי שהוא
קדשים  וקדשי קלים. קדשים שניהם נזיר, ואיל התודה ואילו

קלים. מקדשים שלושה 45)עדיפים ישנם יחיד בשלמי כי
ושלמי  חגיגה שלמי כגון לחם בלא הבא הוא האחד מינים:
לחם  עם הבאים שלמים השני, שלמים. הנקרא וזהו שמחה
שלמים  והשלישי, תודה. הנקרא וזהו נדבה או בנדר
וזהו  לחם עם באים והם נזרו מלאת ביום הנזיר שמקריב

נזיר. איל עם 46)הנקרא באים אינם השלמים כלומר,
נזיר  ואיל התודה ואילו אחד, ולילה ימים שני ונאכלין לחם
הם  כן וכמו השלמים, על עדיפות בזה שיש לחם, טעונין
דומים  הם כי עדיפות בזה גם ויש ולילה, ליום רק נאכלין
קדשים  קדשי שהם צבור ושלמי ואשם לחטאת בכך

ולילה. ליום עשר 47)ונאכלים חלות, מיני ארבעה כלומר,
עשר  תנור, מאפה מהם עשר והם: מצה ושלושים חמץ,
מיני  שני רק מביא נזיר איל ואילו מורבכת, ועשר רקיקים
לותת  חלות ועשר בשמן משוחין רקיקין עשרה חלות,

בשמן. שלהן מעשה 48)הסולת מהלכות ה בפרק וראה
אחת  שפיכה אלא טעון אינו שהבכור יז הלכה הקרבנות
פרק  ושם סמיכה, בו שאין ו הלכה ג פרק ושם היסוד, כנגד
בלבד. ושלמים עולה אלא נסכים טעונים שאינם ב הלכה ב

מרחם.49) קדושתו ואין לבעלים נאכל בהמה מעשר ואילו
בהמה.50) קדשי 51)מעשר הוא העוף שקרבן פי על ואף

קודם  הבהמה מעשר - עולה או חטאת הוא שהרי קדשים,
זבח. שהוא עוף 52)מפני ואילו בסכין, שנזבח כלומר

נעשה  הוא שהרי יותר חשובה בסכין וזביחה בצפורן, נמלק
ב  אף הקרבנות מפני בכל חשובים וזבחים קדשים, קדשי

שם  (רש"י מהן באין הקרבנות שכל מרובה, שמצוותם
קדשי 53)במשנה). שהם דברים שני במעשר יש כלומר,

ממנה  למזבח אין העוף חטאת אבל ואימוריו. דמו קדשים:
דמה. שם)54)אלא (רש"י מרובה כפרתן דמים ומיני

ודמיון  החי נפש בו כי וגם הקרבנות, מכל שבאין "דהיינו
האדם". לנפש לגבוה.55)יתר כולה שהעולה

.Ë„Á‡ Ôa¯˜ ÔÈnÓ ‰a¯‰ ‰Ó‰a ÈÈÓ eÈ‰L È¯‰56 ¬≈∆»ƒ≈¿≈»«¿≈ƒƒ»¿»∆»
ÔkL ,ÌÈÏÈ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯t‰ ?ÔÈ·¯˜ Ô‰ „ˆÈk -≈«≈¿≈ƒ«»ƒ¿ƒ»≈ƒ∆≈

ÌÈÎÒp· ea¯˙57ÔkL ,ÌÈO·ÎÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÈ‡Â . ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆≈
ÌÈÎÒp· ea¯˙58ÔkL ,ÌÈ¯ÈÚOÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈO·Îe . ƒ¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆≈

,‰ÈÏ‡‰ ÌÈO·k È¯eÓ‡ ÏÏÎaL ;ÌÈ¯eÓ‡a ea¯˙ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿«≈≈¿»ƒ»«¿»
,BnÚ ‡a‰ O·kÏ Ì„B˜ ¯ÓÚ‰ .‰ÈÏ‡ ÌÈ¯ÈÚOa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿ƒƒ«¿»»…∆≈«∆∆«»ƒ
¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈO·Î ÈLÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÁl‰ ÈzLe¿≈«∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆«¿»»»

ÌBi‰ ÏÏ‚a ‡a‰59ÌÁl‰ ÏÏ‚a ‡a‰ ¯·„Ï Ì„B˜60. «»ƒ¿««≈¿»»«»ƒ¿««∆∆

וכו'.56) חטאות כולם או עולות, כולם שהרי 57)שהיו
שמן  ההין בחצי בלול סולת עשרונים שלושה מביא לפר
בלול  סלת עשרונים שני לאיל ואילו לנסך, יין ההין וחצי

ההין. שלישית לנסך ויין שמן ההין שהרי 58)בשלישית
שמן, ההין בשלישית בלול סולת עשרונים שני מביא לאיל
סולת  עשרון מביא לכבש ואילו ההין. שלישית לנסך ויין
ההין. רביעית לנסך ויין שמן ההין ברביעית בלול
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לחודש 13) יום עשר "ובחמשה יבֿיג) כט, (במדבר שנאמר
ו  קודש מקרא ניחוח השביעי ריח אשה עולה והקרבתם גו'

בני  כבשים שנים, אילים עשר, שלשה בקר בני פרים לה',
יהיו". תמימים עשר ארבעה שם,14)שנה (שם שנאמר
חטאת". אחד עזים "ושעיר פ"ז 15)טז) למעלה ראה

א. הלכה ופ"ח ב, שם,16)הלכה (שם בתורה כמפורש
יזֿלד).

.„ÌBÈ ÏÎa „Á‡ „Á‡ ÔÈ˙ÁBt ÌÈ¯t‰ Ï·‡17ÈMa : ¬»«»ƒ¬ƒ∆»∆»¿»«≈ƒ
„Ú ,¯OÚ „Á‡ ÈLÈÏMa ,¯OÚ ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ¿≈»»«¿ƒƒ««»»«
ÌÈÏÈ‡ ,‰Ú·L ÌÈ¯t :ÈÚÈ·L ÌBÈ Ôa¯˜ ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿»≈ƒ
¯ÈÚOe ,˙BÏBÚ Ïk‰ ,¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌÈO·k ,ÌÈL¿«ƒ¿»ƒ«¿»»»»«…¿ƒ

.˙‡hÁ«»

שם.17) בתורה כמפורש

.‰ÏÈ‡Â ¯t ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ˙¯ˆÚ ÈÈÓL ÌBÈa¿¿ƒƒ¬∆∆«¿ƒƒ«««»«ƒ
˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ18˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,19‰ÊÂ . ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿∆

BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓ20. »ƒ¿≈«¿

תהיה 18) עצרת השמיני "ביום להֿלו) שם, (שם שנאמר
ריח  אשה עולה והקרבתם תעשו לא עבודה מלאכת כל לכם,
שבעה  שנה בני כבשים אחד איל אחד פר לה', ניחוח

חטאת 19)תמימים". "ושעיר לח) שם, (שם שנאמר
(ראש 20)אחד". אמרו וכן הסוכות. מחג כהמשך ולא

"שמיני  כי יז.) וחגיגה מח. מז. סוכה ג. יומא ד: השנה
"פז"ר  לענין בפניֿעצמו (=חג) רגל עצרת) (=שמיני
קרבן, הוא קש"ב, של והקו"ף הסוכות. כחג ואינו קש"ב",

החג. קרבנות כשאר קרבנותיו אין כלומר

.ÂÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎqÓ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk21Èab ÏÚ »ƒ¿«¿≈∆»¿«¿ƒ∆««ƒ««≈
ÁaÊn‰22ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .23Íeq ÌÚÂ . «ƒ¿≈«¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ¿

¯ÁL ÏL „ÈÓz ÏL ÔÈi‰24Bc·Ï ÌÈn‰ CqÓ ‰È‰25. ««ƒ∆»ƒ∆««»»¿«≈««ƒ¿«

מח:)21) (שם שאמר יהודה כר' ולא מב: סוכה משנה
עצרת. בשמיני גם סג.22)שמנסך זבחים משנה ראה

פ"ג. סוכה ועוד.23)ותוספתא לד. בסוכה יוחנן כרבי
מים 24) מנסכין "אין שאמר: כו: ביומא יוחנן ר' כדברי

נראה  מח: מח. סוכה ובמשנה שחר". של בתמיד אלא בחג
(לחםֿמשנה). היין מנסך שהוא בשעה המים מנסך שהיה
לא  אם אף יצא בדיעבד אבל לכתחילה, אלא אינו זה וכל
המים  ניסוך הקדים אם שהרי כאחת, והמים היין ניסך
של  היין ניסוך ואילו ז), הלכה להלן (ראה יצא בלילה

מהלכות  פ"ד למעלה ראה ביום, אלא אינו מעשה הקרבנות
רוקח. מעשה ועיין ה, הלכה לא 25)הקרבנות כלומר

ליין  אחד מיוחדים, ספלים בשני אלא ומים, יין אחד בספל
ז. הלכה להלן וראה למים. ואחד

.Ê‰¯Ú Ì‡Â26ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ B‡ ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ¿ƒ≈»««ƒ¿««ƒ««ƒ¿««ƒ
‡ˆÈ - „Á‡ ÈÏkÓ Ì‰ÈL CqÂ27Ceq ÌÈc˜‰ Ì‡Â . ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿ƒ∆»»»¿ƒƒ¿ƒƒ

‡ˆÈ - ‰ÏÈla ÔÎq elÙ‡ ,Á·fÏ ÌÈn‰28Ô¯˜·e . ««ƒ«∆«¬ƒƒ¿»««¿»»»¿∆∆
ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ CqÓ ‰È‰ ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c29, ¿ƒ«¬»ƒ»»¿«≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«

e¯‡aL BÓk ,ÔÈ˙ÈMÏ „¯BÈ Ïk‰Â30eÈ‰ „ˆÈk . ¿«…≈«ƒƒ¿∆≈«¿≈«»
?ÔÈOBÚ31‰È‰ ÔÈbÏ ‰LÏL ˙˜ÊÁÓ ·‰Ê ÏL ˙ÈÁBÏˆ ƒ¿ƒ∆»»«¬∆∆¿»Àƒ»»

ÁBÏÈM‰ ÔÓ d˙B‡ ‡lÓÓ32ÌÈn‰ ¯ÚLÏ eÚÈb‰ .33- ¿«≈»ƒ«ƒ«ƒƒ¿««««ƒ
eÚ˜˙Â eÚÈ¯‰Â eÚ˜z34L·kÏ ‰ÏÚ .35‰Ùe »¿¿≈ƒ¿»¿»»«∆∆»»

BÏ‡ÓOÏ36ÏÙq‰ CB˙Ï ˙ÈÁBÏv‰ ÔÓ ÌÈn‰ Ô˙BÂ ƒ¿…¿≈««ƒƒ«¿ƒ¿«≈∆
ÌL ‰È‰L37È·¯ÚÓ ,ÌL eÈ‰ ÛÒk ÏL ÌÈÏÙÒ ÈLe . ∆»»»¿≈¿»ƒ∆∆∆»»«¬»ƒ

CÒ ÏL ÔÈi‰ Ba ‰È‰ ÈÁ¯ÊÓe ,ÌÈn‰ Ba ‰È‰38eÈ‰Â . »»««ƒƒ¿»ƒ»»««ƒ∆∆∆¿»
ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL ÔÈÓk ÔÈ·wÓ39·˜ ‰È‰ ÌÈÓ ÏLÂ . ¿À»ƒ¿ƒ¿≈√»ƒ«ƒ¿∆«ƒ»»∆∆

ÔÈi‰ ÌÚ ÌÈn‰ ‰ÏÎiL È„k ,ÔÈÈ ÏMÓ ˜„ BlL∆«ƒ∆«ƒ¿≈∆ƒ¿∆««ƒƒ««ƒ
„Á‡k40. ¿∆»

לתוך 27)ערבב.26) מים של "עירה מח: בסוכה משנה
שנתן  רבינו ומפרש יצא". מים, של לתוך יין ושל יין, של
ואף  אחד, מכלי ונסכן המים לתוך היין או היין לתוך מים
אבל  שם. עיין , צז: בתרא בבבא (כמפורש פסול מזוג יין כי
פסול  אינו בחיבורו), זה דבר הביא לא רבינו כי לציין יש
יין  ונסכו שכתוב יין רביעית דליכא מזוג, ההין רביעית אלא
הכא  אבל המזוג, את ולא מנסך אתה ההין רביעית רביעית,
אבל  ספר). (קרית ומים יין ניסוך ידי יצא יין, רביעית דאיכא
שמפרש  נראה לאשחורי) אתי (ד"ה שם רש"י של מלשונו
הקבוע  הספל לתוך שפך המים כלומר הספלים, שהחליף
שעירב  ולא המים, של הקבוע לספל שפך והיין היין, של
פ"ד  סוכה טוב' יום ב'תוספות וראה אחד, בכלי והמים היין

כאן. המוריה והר ט, ניסוך 28)משנה "מה ב: תענית גמ'
ספרים  "ויש שמביא שם רש"י וראה מאורתא", המים
אפילו  בלילה ונסכיהם ומנחתם מר דאמר בהו, דכתיב
להביא  יכולין ביום, הקרבנות מקריבין דאע"פ בלילה,
יכול  המים ניסוך נמי האי ואף בלילה, והנסכים המנחות
בחג  מים מנסכין אין כו: ביומא שאמרו ומה בלילה", לנסך
שאינו  היינו ו), הלכה למעלה (ראה שחר של בתמיד אלא
בלילה  כן עשה אם אבל שחר, של בתמיד אלא לנסך חייב
נסכים  שדווקא איבעיא). ד"ה שם (תוס' חובתו ידי יצא –
ולשלמיכם, ולנסכיכם שנאמר ממה נתרבו הזבח, עם הבאים
בשחיטת  מתקדשים שאינם עצמן, בפני הבאים נסכים אבל
מהלכות  בפ"ד וראה ספר). (קרית בלילה נקרבין – הזבח

ה. הלכה הקרבנות מהלכות 29)מעשה פ"ז למעלה ראה
ובתמיד  סג. זבחים במשנה וראה י, הלכה קרבנות מעשה

ג. משנה הקרבנות 30)פ"ז מעשה מהלכות פ"ב למעלה
א. מח.31)הלכה סוכה סמוך 32)משנה הוא "מעיין

"ושאבתם  ג) יב, (ישעיה שנאמר שם), (רש"י לירושלים"
פירוש  לפי מח: שם (גמרא הישועה" ממעייני בששון מים

מילי). הני מנא ד"ה העזרה 33)התוספות משערי "אחד
מים  של צלוחית (=דרכו) בו שמכניסין שם על כן, נקרא

שם). (רש"י בחג" ניסוך אמרו 34)של מח: שם הגמרא
רש"י  – המים בשאיבת ומריעין (שתוקעין מילי הני "מנא
השילוח) מי דבעי מנה"מ מפרשים שם התוספות אבל שם,
מים  ושאבתם שם) (ישעיה קרא דאמר עינא, רב אמר
שמחה). שתהיה כדי והריעו תקעו (לכך בששון"

של 35) מדרומו שהוא בכבש עלה הצלוחית נושא כלומר,
ימין 36)המזבח. דרך עולין למזבח העולין כל כי אף

היה  העוף) ועולת היין בניסוך (וכן המים בניסוך ומקיפין,
שאם  מערבית. דרומית בקרן מיד שיפגע כדי לשמאל, פונה
לקרן  שיגיע עד המזבח כל את ומקיף לימין פונה היה
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(ראה  המים יתעשנו שמא חשש יש מערבית, דרומית
יא). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ז למעלה

כי 37) האומר יהודה כר' ולא במשנה, שם כתנאֿקמא
סיד. של היו במשנה.38)הספלים במשנה.39)שם שם

בגמרא 40) ואמרו דק", ואחד מעובה "ואחד במשנה: שם
מאותו  יותר דק היה המים, של בספל שהיה החוטם כי שם
גם  (ראה המים מן יותר עב היין כי היין, בספל שהיה

שם). המשנה בפירוש

.ÁBÏ ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈn‰ CqnL ‰Ê41E„È da‚‰ :42. ∆∆¿«≈««ƒ»¿ƒ«¿«»¿
ÌÚ‰ Ïk e‰eÓ‚¯e ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ „Á‡ Cq ˙Á‡ ÌÚtL∆««««ƒ≈∆»««¿»¿»»»»

Ô‰È‚B¯˙‡a43ÔÈ‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰L ,‡e‰ È˜B„ˆ e¯Ó‡L . ¿∆¿≈∆∆»¿¿ƒ∆≈¿ƒ≈
ÌÈÓ ÔÈÎqÓ44. ¿«¿ƒ«ƒ

שם.41) המים 42)משנה מנסך שהוא איך יראו שכולם
הספל. (ראה 43)לתוך בשחרית היה הניסוך שהרי

ישראל). (תפארת האתרוג נטילת בשעת ו) הלכה למעלה
וניסוך 44) שבעלֿפה, בתורה מאמינים אינם שהצדוקים

הוא  מסיני למשה הלכה אלא בתורה מפורש אינו המים
ו). הלכה למעלה (ראה

.Ë˙aLa e‰OÚÓ Ck ÏÁa e‰OÚÓk45‰È‰L ‡l‡ . ¿«¬≈¿…»«¬≈¿«»∆»∆»»
˙aL ·¯ÚÓ ‡lÓÓ46ÈÏkÓ dÈ‡Â ,·‰Ê ÏL ˙È·Á ¿«≈≈∆∆«»»ƒ∆»»¿≈»ƒ¿≈

˙¯M‰47ÁÓÏe ,‰kLla dÁÈpÓe ,.‰pnÓ ‡lÓÓ ¯ «»≈«ƒ»«ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ∆»

במשנה.45) שם זו הלכה השילוח.46)כל שאם 47)מן
לקידוש  יאמרו שמא גזירה שרת, מכלי שהיא בחבית ימלאו
נ. (סוכה בלינה ונפסלו קדשו כן ואם מלאום, ורגלים ידים

ינאי). ר' דברי

.È‰ÎtL Ì‡48‰˙lb˙ B‡49¯Bik‰ ÔÓ ‡lÓÓ - ƒƒ¿¿»ƒ¿«¿»¿«≈ƒ«ƒ
.CqÓe¿«≈

המים.48) נשפכו המגולים 49)כלומר, והמים והיין
מזבח  איסורי מהלכות ופ"ו שם, (משנה למזבח פסולים
בהם  והכניס נחש מהם שתה שמא חשש שיש לפי י), הלכה
נפסלו  – סכנה חשש משום בשתיה שאסורים ומכיון ארסו,
נא  הקריבהו ח) א, (מלאכי שנאמר משום למזבח, גם
בגמרא, (שם צבאות ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך

צז:). בתרא בבבא עוד וראה

.‡È‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‚Á‰ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈∆»»¿ƒƒ»
ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏÚ dÓˆÚ ÈÙa50BlÁ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯a . ƒ¿≈«¿»«««»ƒƒ≈À

ÌÈÏ‡ Èa '‰Ï e·‰ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ „ÚBÓ ÏL51ÈMa .52 ∆≈»¿ƒ»«¿≈≈ƒ«≈ƒ
¯ÓB‚Â ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡ ÚL¯ÏÂ -53ÈLÈÏMa .Ìe˜È ÈÓ - ¿»»»»«¡…ƒ¿≈«¿ƒƒƒ»

ÌÈÚ¯Ó ÌÚ ÈÏ54¯ÓB‚Â ÌÚa ÌÈ¯Úa eÈa - ÈÚÈ·¯a .55. ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒƒƒ…¬ƒ»»¿≈
BÓÎL Ï·qÓ È˙B¯ÈÒ‰ - ÈLÈÓÁa56eËBnÈ - ÈMMa . «¬ƒƒ¬ƒƒƒ≈∆ƒ¿«ƒƒƒ

¯ÓB‚Â ı¯‡ È„ÒBÓ Ïk57„Á‡a ˙BÈ‰Ï ˙aL ÏÁ Ì‡Â . »¿≈»∆¿≈¿ƒ»«»ƒ¿¿∆»
‰ÁcÈ eËBnÈ - Ô‰Ó58. ≈∆ƒƒ»∆

ãycew zegiyn zecewpã

xn` ryxle ,ipya .mil` ipa 'dl ead mixne` eid oey`xa"
."'ek miwl`

פותח  דחוה"מ שני יום של ששירו גדול, פלא הוא ולכאורה

כבר  שנמצאים ובפרט כו'", אלקים אמר "ולרשע בפסוק
במילים  לפתוח ומדוע יוה"כ, של והסליחה הכפרה אחרי
הן  כיבושין דברי המזמור "כל מבאר שרש"י ומצינו אלו.
החג, שמחת ושמחים החג למצוות לעזרה לנאספים
לבית  לבוא לך למה כלומר, חוקי, לספר לך מה ומוכיחם
לדברי  מה מובן אינו ועדיין בתשובה". חוזר אינך אם זה

יוה"כ. אחרי ובפרט ביו"ט, כיבושין
לדייק  שאפשר לומר מסתבר שלא אף בזה: והביאור
פותחים  ולא המזמור כל שאומרים שכוונתו רש"י מלשון
עצמה  הגמרא אם־כן כי כו'", אלקים אמר "ולרשע במילים
הגמ' בהמשך אופן בכל בפירוש, זאת להזכיר צריכה היתה
ארץ", מוסדי כל "ימוטו אומרים הששי שביום איתא שם
א־ל, בעדת נצב אלקים "במזמור שם מפרש ורש"י
שאמר  מה שגם לומר, יש ועפ"ז המזמור". כל ואומרים
כל  לאמירת כוונתו השני, ליום בנוגע המזמור" "כל

המזמור.
(hn oniq ,dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב,50) הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ג למעלה ראה
עולות  כל על היין ניסוך בשעת שירה אומרים היו שהלויים
אלו  מהלכות פ"ו למעלה גם וראה חובה, הבאים הציבור

הֿז. היא 51)הלכות ההלכה סוף עד מכאן כט. תהלים
שהיום  שם על המזמור "כל והיינו נה. בסוכה ברייתא
ובאותו  ועוז. כבוד דהיינו השואבה, בית שמחת תחילת
שם). (רש"י המים" ניסוך שם על המים, על ה' קול מזמור

המועד.52) חול דברי 53)של המזמור "כל נ. תהלים
בשמחת  ושמחים החג למצות לעזרה לנאספין הן כבושין
לבוא  לך למה כלומר חוקי, לספר לך מה ומוכיחם החג,
(רש"י  וכו'" בתשובה חוזר אינך אם עמי, שאר עם זה לבית

טז 54)שם) פסוק שהוא יקום, מי מהפסוק צד. תהלים
צרותן  על מדברת לי, יקום מי שפרשת "מפני הפרק. סוף עד
ומלכי  יון ומלכי פרס מלכי תחת שני בבית משועבדין שהיו
מלכם, שמחת מלשמח נמנעים אינם ואףֿעלֿפיֿכן רומי,
לולי  האלה, המריעים מן להצילנו לנו יקום מי ומתפללין
רגלי  מטה אמרתי אם נפשי, דומה שכנה כמעט לי עזרתה ה'
לפי  אף כלומר, ישעשעו, תנחומיך בקרבי שרעפי וגו'
וכו' בתנחומיך להשתעשע מלבוא נמנעים אנו אין צרותינו

שם). (רש"י המזמור" סוף פסוק 55)עד עד צד, תהלים
הוא  בוערים" "בינו כי ואף שם), (סוכה ספרא וכרב טז.
הוא  מרעים" עם לי יקום ו"מי המזמור, של הראשון החלק
את  ומאחרים השני החלק את מקדימים – השני החלק
זמן  שהוא עניים מתנות זמן שעכשיו "מפני הראשון, החלק
ימים  וכשמגיעין עני, ומעשר ופאה שכחה לקט זמן אסיף,
קורין  לבתיהם, ולשוב לפרוש קרובים שהן האחרונים
שהמעשרות  ואףֿעלֿפי כראוי, שיעשרו להוכיחם לפניהם
"בינו  אומר לכך יודיענו, ומי רואנו מי יאמרו ולא בצנעה,
אוזן  הנוטע מעשינו, יגיד מי בלבם שאומרים בעם", בוערים
יוכיח  הלא גוים היוסר יביט, הלא עין יוצר אם ישמע, הלא

שם). (רש"י לי" יקום מי עד "דברי 56)וגו' פא. תהלים
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לחודש 13) יום עשר "ובחמשה יבֿיג) כט, (במדבר שנאמר
ו  קודש מקרא ניחוח השביעי ריח אשה עולה והקרבתם גו'

בני  כבשים שנים, אילים עשר, שלשה בקר בני פרים לה',
יהיו". תמימים עשר ארבעה שם,14)שנה (שם שנאמר
חטאת". אחד עזים "ושעיר פ"ז 15)טז) למעלה ראה

א. הלכה ופ"ח ב, שם,16)הלכה (שם בתורה כמפורש
יזֿלד).

.„ÌBÈ ÏÎa „Á‡ „Á‡ ÔÈ˙ÁBt ÌÈ¯t‰ Ï·‡17ÈMa : ¬»«»ƒ¬ƒ∆»∆»¿»«≈ƒ
„Ú ,¯OÚ „Á‡ ÈLÈÏMa ,¯OÚ ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ¿≈»»«¿ƒƒ««»»«
ÌÈÏÈ‡ ,‰Ú·L ÌÈ¯t :ÈÚÈ·L ÌBÈ Ôa¯˜ ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿»≈ƒ
¯ÈÚOe ,˙BÏBÚ Ïk‰ ,¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌÈO·k ,ÌÈL¿«ƒ¿»ƒ«¿»»»»«…¿ƒ

.˙‡hÁ«»

שם.17) בתורה כמפורש

.‰ÏÈ‡Â ¯t ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ˙¯ˆÚ ÈÈÓL ÌBÈa¿¿ƒƒ¬∆∆«¿ƒƒ«««»«ƒ
˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ18˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,19‰ÊÂ . ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿∆

BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓ20. »ƒ¿≈«¿

תהיה 18) עצרת השמיני "ביום להֿלו) שם, (שם שנאמר
ריח  אשה עולה והקרבתם תעשו לא עבודה מלאכת כל לכם,
שבעה  שנה בני כבשים אחד איל אחד פר לה', ניחוח

חטאת 19)תמימים". "ושעיר לח) שם, (שם שנאמר
(ראש 20)אחד". אמרו וכן הסוכות. מחג כהמשך ולא

"שמיני  כי יז.) וחגיגה מח. מז. סוכה ג. יומא ד: השנה
"פז"ר  לענין בפניֿעצמו (=חג) רגל עצרת) (=שמיני
קרבן, הוא קש"ב, של והקו"ף הסוכות. כחג ואינו קש"ב",

החג. קרבנות כשאר קרבנותיו אין כלומר

.ÂÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎqÓ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk21Èab ÏÚ »ƒ¿«¿≈∆»¿«¿ƒ∆««ƒ««≈
ÁaÊn‰22ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .23Íeq ÌÚÂ . «ƒ¿≈«¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ¿

¯ÁL ÏL „ÈÓz ÏL ÔÈi‰24Bc·Ï ÌÈn‰ CqÓ ‰È‰25. ««ƒ∆»ƒ∆««»»¿«≈««ƒ¿«

מח:)21) (שם שאמר יהודה כר' ולא מב: סוכה משנה
עצרת. בשמיני גם סג.22)שמנסך זבחים משנה ראה

פ"ג. סוכה ועוד.23)ותוספתא לד. בסוכה יוחנן כרבי
מים 24) מנסכין "אין שאמר: כו: ביומא יוחנן ר' כדברי

נראה  מח: מח. סוכה ובמשנה שחר". של בתמיד אלא בחג
(לחםֿמשנה). היין מנסך שהוא בשעה המים מנסך שהיה
לא  אם אף יצא בדיעבד אבל לכתחילה, אלא אינו זה וכל
המים  ניסוך הקדים אם שהרי כאחת, והמים היין ניסך
של  היין ניסוך ואילו ז), הלכה להלן (ראה יצא בלילה

מהלכות  פ"ד למעלה ראה ביום, אלא אינו מעשה הקרבנות
רוקח. מעשה ועיין ה, הלכה לא 25)הקרבנות כלומר

ליין  אחד מיוחדים, ספלים בשני אלא ומים, יין אחד בספל
ז. הלכה להלן וראה למים. ואחד

.Ê‰¯Ú Ì‡Â26ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ B‡ ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ¿ƒ≈»««ƒ¿««ƒ««ƒ¿««ƒ
‡ˆÈ - „Á‡ ÈÏkÓ Ì‰ÈL CqÂ27Ceq ÌÈc˜‰ Ì‡Â . ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿ƒ∆»»»¿ƒƒ¿ƒƒ

‡ˆÈ - ‰ÏÈla ÔÎq elÙ‡ ,Á·fÏ ÌÈn‰28Ô¯˜·e . ««ƒ«∆«¬ƒƒ¿»««¿»»»¿∆∆
ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ CqÓ ‰È‰ ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c29, ¿ƒ«¬»ƒ»»¿«≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«

e¯‡aL BÓk ,ÔÈ˙ÈMÏ „¯BÈ Ïk‰Â30eÈ‰ „ˆÈk . ¿«…≈«ƒƒ¿∆≈«¿≈«»
?ÔÈOBÚ31‰È‰ ÔÈbÏ ‰LÏL ˙˜ÊÁÓ ·‰Ê ÏL ˙ÈÁBÏˆ ƒ¿ƒ∆»»«¬∆∆¿»Àƒ»»

ÁBÏÈM‰ ÔÓ d˙B‡ ‡lÓÓ32ÌÈn‰ ¯ÚLÏ eÚÈb‰ .33- ¿«≈»ƒ«ƒ«ƒƒ¿««««ƒ
eÚ˜˙Â eÚÈ¯‰Â eÚ˜z34L·kÏ ‰ÏÚ .35‰Ùe »¿¿≈ƒ¿»¿»»«∆∆»»

BÏ‡ÓOÏ36ÏÙq‰ CB˙Ï ˙ÈÁBÏv‰ ÔÓ ÌÈn‰ Ô˙BÂ ƒ¿…¿≈««ƒƒ«¿ƒ¿«≈∆
ÌL ‰È‰L37È·¯ÚÓ ,ÌL eÈ‰ ÛÒk ÏL ÌÈÏÙÒ ÈLe . ∆»»»¿≈¿»ƒ∆∆∆»»«¬»ƒ

CÒ ÏL ÔÈi‰ Ba ‰È‰ ÈÁ¯ÊÓe ,ÌÈn‰ Ba ‰È‰38eÈ‰Â . »»««ƒƒ¿»ƒ»»««ƒ∆∆∆¿»
ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL ÔÈÓk ÔÈ·wÓ39·˜ ‰È‰ ÌÈÓ ÏLÂ . ¿À»ƒ¿ƒ¿≈√»ƒ«ƒ¿∆«ƒ»»∆∆

ÔÈi‰ ÌÚ ÌÈn‰ ‰ÏÎiL È„k ,ÔÈÈ ÏMÓ ˜„ BlL∆«ƒ∆«ƒ¿≈∆ƒ¿∆««ƒƒ««ƒ
„Á‡k40. ¿∆»

לתוך 27)ערבב.26) מים של "עירה מח: בסוכה משנה
שנתן  רבינו ומפרש יצא". מים, של לתוך יין ושל יין, של
ואף  אחד, מכלי ונסכן המים לתוך היין או היין לתוך מים
אבל  שם. עיין , צז: בתרא בבבא (כמפורש פסול מזוג יין כי
פסול  אינו בחיבורו), זה דבר הביא לא רבינו כי לציין יש
יין  ונסכו שכתוב יין רביעית דליכא מזוג, ההין רביעית אלא
הכא  אבל המזוג, את ולא מנסך אתה ההין רביעית רביעית,
אבל  ספר). (קרית ומים יין ניסוך ידי יצא יין, רביעית דאיכא
שמפרש  נראה לאשחורי) אתי (ד"ה שם רש"י של מלשונו
הקבוע  הספל לתוך שפך המים כלומר הספלים, שהחליף
שעירב  ולא המים, של הקבוע לספל שפך והיין היין, של
פ"ד  סוכה טוב' יום ב'תוספות וראה אחד, בכלי והמים היין

כאן. המוריה והר ט, ניסוך 28)משנה "מה ב: תענית גמ'
ספרים  "ויש שמביא שם רש"י וראה מאורתא", המים
אפילו  בלילה ונסכיהם ומנחתם מר דאמר בהו, דכתיב
להביא  יכולין ביום, הקרבנות מקריבין דאע"פ בלילה,
יכול  המים ניסוך נמי האי ואף בלילה, והנסכים המנחות
בחג  מים מנסכין אין כו: ביומא שאמרו ומה בלילה", לנסך
שאינו  היינו ו), הלכה למעלה (ראה שחר של בתמיד אלא
בלילה  כן עשה אם אבל שחר, של בתמיד אלא לנסך חייב
נסכים  שדווקא איבעיא). ד"ה שם (תוס' חובתו ידי יצא –
ולשלמיכם, ולנסכיכם שנאמר ממה נתרבו הזבח, עם הבאים
בשחיטת  מתקדשים שאינם עצמן, בפני הבאים נסכים אבל
מהלכות  בפ"ד וראה ספר). (קרית בלילה נקרבין – הזבח

ה. הלכה הקרבנות מהלכות 29)מעשה פ"ז למעלה ראה
ובתמיד  סג. זבחים במשנה וראה י, הלכה קרבנות מעשה

ג. משנה הקרבנות 30)פ"ז מעשה מהלכות פ"ב למעלה
א. מח.31)הלכה סוכה סמוך 32)משנה הוא "מעיין

"ושאבתם  ג) יב, (ישעיה שנאמר שם), (רש"י לירושלים"
פירוש  לפי מח: שם (גמרא הישועה" ממעייני בששון מים

מילי). הני מנא ד"ה העזרה 33)התוספות משערי "אחד
מים  של צלוחית (=דרכו) בו שמכניסין שם על כן, נקרא

שם). (רש"י בחג" ניסוך אמרו 34)של מח: שם הגמרא
רש"י  – המים בשאיבת ומריעין (שתוקעין מילי הני "מנא
השילוח) מי דבעי מנה"מ מפרשים שם התוספות אבל שם,
מים  ושאבתם שם) (ישעיה קרא דאמר עינא, רב אמר
שמחה). שתהיה כדי והריעו תקעו (לכך בששון"

של 35) מדרומו שהוא בכבש עלה הצלוחית נושא כלומר,
ימין 36)המזבח. דרך עולין למזבח העולין כל כי אף

היה  העוף) ועולת היין בניסוך (וכן המים בניסוך ומקיפין,
שאם  מערבית. דרומית בקרן מיד שיפגע כדי לשמאל, פונה
לקרן  שיגיע עד המזבח כל את ומקיף לימין פונה היה
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בסתר  אענך ואחלצך קראת בצרה תזכו, אם הן, תנחומים
עליהן  שנידונין המים על וגו' מריבה מי על אבחנך רעם,
שמתפללין  שם על לך, אפסוק בוחנך שאני מה לפי בחג,
אלקיך  ה' אנכי זה במזמור וכתיב להן, וצריכים הגשמים על
לכם  שאשלח ואמלאהו, פיך הרחב מצרים, מארץ המעלך
שם). (רש"י וגו'" חטה מחלב ויאכילהו המזמור וסוף ברכה,

ואומרים 57) אֿל, בעדת נצב אֿלקים במזמור, פב. תהלים
אלו  הצדיקו, ורש עני בו שכתוב שם על המזמור כל
בפ' לו, ותן משלך צדק בחולין, נדרש הוא שכך מעשרות,
לבו  נותן שאינו ומי יבינו. ולא ידעו לא קלד.) (חולין הזרוע
(פ"ה  באבות כדתנן מיתה, זו יתהלכו בחשכה לכך, להבין
החג  במוצאי כו' מתרבה הדבר פרקים בארבעה ט) משנה
לעולם  קללה וגורם עניים, מתנות גזל מפני שנה שבכל

שם). (רש"י ארץ" אפסי כל שימוטו כלומר,58)ורעבון
חל  המועד חול של הראשונים הימים מששת אחד אם
שבת, של שיר מפני נדחה יום אותו של שיר הרי בשבת,
מפני  נדחה האחרון, שהוא "ימוטו", כי יוצא וממילא
שאין  אתמול, לומר ראוי שהיה שיר בשבת באחד שאמרו
נמצא  בשבת אחד של שיר ובשני השיר, סדר מדלגין

שם). (רש"י נדחה האחרון

.·Èe¯‡a ¯·k59ÌÈ¯OÚ ‰p‰k ˙B¯ÓLÓ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ¿¿¿À»∆¿ƒ
ÌÈÏ‚¯a ‰ÂLa ÔÈ„·BÚ ÔlÎÂ ,‰Úa¯‡Â60˙Bkq‰ ‚Á·e . ¿«¿»»¿À»¿ƒ¿»∆»¿»ƒ¿««À

B‡ „Á‡ ÏÈ‡ B‡ „Á‡ ¯t ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk ‰È‰»»»ƒ¿»«¿ƒ«∆»«ƒ∆»
·È¯˜nL ¯ÓLÓ LÈ - ÌÈO·k‰ Ï·‡ .˙‡hÁ‰ ¯ÈÚO¿ƒ««»¬»«¿»ƒ≈ƒ¿»∆«¿ƒ
.„Á‡ O·k ·È¯˜nL ¯ÓLÓ LÈÂ ,ÌÈO·k ÈL Ô‰Ó≈∆¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆«¿ƒ∆∆∆»

?„ˆÈk61‰LÏL ÌL eÈ‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa ≈«¿»ƒ∆«»»¿»
¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ62·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk . »»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ

ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .Ì‰Ó ˙Á‡ ‰Ó‰a¿≈»««≈∆ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ˙B¯ÓLÓ ‰ML .˙B¯ÓLÓ ‰BÓLÏƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ
eÈ‰ ÈMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ˙B¯ÓLÓ ÈLe ,ÌÈL¿«ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«≈ƒ»

ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ÌL63Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe »¿≈»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»
ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó ¯ÓLÓƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
,ÌÈL ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ‰MÓÁ .˙B¯ÓLÓ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
„Á‡ ÌL eÈ‰ ÈLÈÏMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»««
·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ
.˙B¯ÓLÓ ‰¯OÚÏ ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ e¯‡L .„Á‡∆»ƒ¿¬«¿»»»»¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰MLÂ ,ÌÈL ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ‰Úa¯‡«¿»»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆»
ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ‰¯OÚ ÌL eÈ‰ ÈÚÈ·¯a .„Á‡∆»»¿ƒƒ»»¬»»»ƒ¿≈≈ƒ
‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»
ÔÈ·È¯˜Ó ‰LÏL .¯ÓLÓ ¯OÚ „Á‡Ï ÌÈO·k ¯OÚ»»¿»ƒ¿««»»ƒ¿»¿»«¿ƒƒ
ÈLÈÓÁa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰BÓLe ,ÌÈL ÌÈL¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¬ƒƒ
¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ‰ÚLz ÌL eÈ‰»»ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒƒ¿≈

L .¯ÓLÓ ¯OÚ,ÌÈL ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ˙B¯ÓLÓ È »»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯t ‰BÓL eÈ‰ ÈMMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰¯OÚÂ«¬»»«¿ƒƒ∆»∆»«ƒƒ»¿»»ƒ
e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬
.¯ÓLÓ ¯OÚ ‰LÏLÏ ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL»«¿»»»»¿»ƒƒ¿»»»ƒ¿»
¯OÚ ÌÈLe ,ÌÈO·k ÈL ·È¯˜Ó Ô‰Ó „Á‡ ¯ÓLÓƒ¿»∆»≈∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»»

‰Ú·L ÌL eÈ‰ ÈÚÈ·Ma .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ¯ÓLÓƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»ƒ¿»
ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡Â .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ¿«¿»»»»¿»ƒ
‰Ó‰a ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk ‡ˆÓ .˙B¯ÓLn‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»

.˙Á‡««

ג.59) הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ד למעלה
עובד 60) לעבוד, ורצה ברגל הכהנים מן שיבוא "כל כלומר

(שם  משמרך" שיגיע עד לך לו אומרים ואין עמהם, וחולק
ד). בסוכה 61)הלכה משנה היא ההלכה סוף ועד מכאן

ג.62)נה: הלכה למעלה הלכה 63)ראה למעלה ראה
יום. בכל אחד אחד פוחתין הפרים כי ד,

.‚È·È¯˜Ó ‰È‰ ‡Ï - ÌBi‰ ¯t ·È¯˜Ó ‰È‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆»»«¿ƒ««…»»«¿ƒ
¯ÁÓÏ ¯t64‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁ ‡l‡ ,65ÈÈÓMa .66ÔÈ¯ÊBÁ «¿»»∆»¿ƒ¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏ‚¯‰ ¯‡Lk „Á‡k Ôlk ÒiÙÏ67e¯‡aL BÓk ,68. ¿«≈À»¿∆»ƒ¿»»¿»ƒ¿∆≈«¿

אתמול 64) כבשים שהקריבו המשמרות "שאין במשנה. שם
שם). (רש"י אותם" המשמרות 65)מניחים שסדרו כסדר

וגו', ידעיה ואחריו ראשון יהויריב כד) (א, הימים בדברי
חוץ  פרים, בהקרבת ומשלשות שונות המשמרות כל ונמצאו
בגמרא). (שם משלשות ואין ששונות משמרות משני

כבשים 66) ושבעה ואיל פר אלא שם שאין עצרת. בשמיני
ה. הלכה למעלה ראה חטאת, מפיסין 67)ושעיר כלומר

שלשו  שלא המשמרות שתי בין רק ולא המשמרות, כל בן
ופסק  כברגלים", לפיס חזרו "בשמיני במשנה שם ראה בחג,
המשמרות, כל בין מפיסין היו כי הסובר (שם) כרבי רבינו
שתי  בין מפיסין בשמיני הבא פר כי האומרים כחכמים ולא
הוא  בפיס העולה ומשמר החג, בפרי שלשו שלא המשמרות
רבינו. של פסקו טעם לחםֿמשנה וראה הפר. העושה

המקדש 68) כלי מהלכות ופ"ד יב, הלכה התחלת למעלה
ברגלים. שוות המשמרות כל כי שם.

.„È˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa¿»ƒ∆«∆»ƒ¿¿«»
ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ÌL ‰È‰69ÔÈ„ÈÓz ÏLÂ ÔÈÙÒeÓ ÏL »»»ƒ¿«¿»ƒ∆»ƒ¿∆¿ƒƒ
ÔB¯OÚ „Á‡Â ÌÈML70ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,71B˙B‡72. ƒƒ¿∆»ƒ»¿…»¿»¿ƒ

הקרבנות 69) מעשה מהלכות פ"ב למעלה ראה הסולת, היא
טוֿיז. הלכות להלן וראה א, עשר 70)הלכה שלשה שהרי

היה  ג) הלכה למעלה (ראה הראשון ביום שמקריבים הפרים
היו  פר לכל שהרי סולת, עשרונים ותשע בשלשים צורך
מעשה  מהלכות פ"ב למעלה (ראה עשרונים שלשה
ג) הלכה למעלה (ראה האילים ולשני ד). הלכה הקרבנות
שני  מביא איל לכל שהרי עשרונים, בארבעה צורך היה
(ראה  הכבשים עשרה ולארבע שם). (מעה"ק עשרונים
כבש  לכל עשרון עשרונים, עשר ארבעה מביא ה"ג) למעלה
עשרונים, ושבעה חמשים ביחד הרי שם), (מעה"ק וכבש
טעון  אין שהרי נסכים מביא אינו החטאת שעיר על ואילו
ה"ב), שם מעה"ק (ראה בלבד ושלמים עולות אלא נסכים
מוסף  של הכבשים שני על עשרונים שני מביא לזה ונוסף
שני  לזה נוסף ועוד כבש, לכל אחד עשרון שבת של
ואחד  ששים ביחד הרי התמידין, כבשי לשני עשרונים
פי"ב. שם ותוספתא קג: במנחות משנה ראה עשרונים,

מששים 71) שיותר משום הוא והטעם שם. ותוספתא משנה
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מהלכות  בפי"ז למעלה ראה אחד, בכלי נבללים אינם עשרון
בפחות  שאפילו להלן עוד וראה ו. הלכה הקרבנות מעשה

כאן. לבלול אין ואחד אותם.72)מששים בכסףֿמשנה:

.ÂËÌÏBÚÏe73ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡74ÌÈÎÒ75ÈkÒ ‡l‡ , ¿»≈¿»¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈
ÌÈO·k ÈkÒÂ ,Ìc·Ï ÌÈÏÈ‡‰ ÈkÒÂ ,Ìc·Ï ÌÈ¯t‰«»ƒ¿«»¿ƒ¿≈»≈ƒ¿«»¿ƒ¿≈¿»ƒ

Ìc·Ï76„ÈÁÈ ˙Ba¯˜a ÔÈa ¯eaˆ ˙Ba¯˜a ÔÈa ,77. ¿«»≈¿»¿¿ƒ≈¿»¿¿»ƒ

עשרון.73) ואחד מששים בפחות אפילו כלומר,
פט:74) שם וגמרא קג: במנחות היין 75)משנה כולל

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פ"ב למעלה (ראה והסולת
אףֿעלֿפי 76)א). לערב, אסור – ביחד ואילים פרים אבל

סולת  עשרונים שלשה מביא הוא בפר שהרי שוה, שבלילתם
לוגין  שני הרי שמן, לוגין ששה היינו שמן, ההין חצי על
עליהם  מביא שהרי כן, באילים וגם סולת, עשרון על שמן
ארבעה  היינו שמן ההין שלישית על סולת עשרונים שני
שנאמר  ממה כן ולמדו – עשרון על לוגין שני הרי לוגין,
זה  של חלביו יערב שלא "והקטירו", יא) ג, (ויקרא בחלבים
לסולת  והואֿהדין טז). הלכה להלן וראה פט: (מנחות בזה
גבי  על נקטר שלהם הקומץ הם, שאף מנחה, של ושמן
או  אילים בשל כבשים נסכי יערב שלא וקלֿוחומר המזבח.
והאילים  שהפרים שוה, בלילתם אין שהרי פרים, בשל
בכבשים  ואילו סולת, עשרון כל על שמן לוגין שני נבללים
והן  שמן, לוגין שלשה על סולת עשרון יותר, רכה בלילתם
במנחות  (רש"י יתירה וזו חסירה זו ונמצאת מזו זו בולעות
אילים  בפרים, פרים שנסכי רבינו, מדברי [ונראה קג:).
מדברי  נראה וכן איסור, אין – בכבשים וכבשים באילים
רק  שהכוונה לפרש וצריך (שם), במנחות והגמרא המשנה
על  אינם שהרי התורה, מן בתערובת, נאסרו שלא יין, לנסכי
הקרבנות  מעשה מהלכות (פ"ב שיתין גבי על אלא האש,
תערובת  אסרו חכמים ורק יד), הלכה פט"ז ושם א, הלכה
אלא  גזרו לא פט:) (מנחות ושמן סולת לערב יבוא שמא יין
בשני  יש שהרי וכו'), באילים (פרים מינו בשאינו במין
כבשים  כגון בדיעבד, אפילו פוסלת שתערובת אופן מינים
בפרים  גם גזרו ולפיכך במשנה), (שם יחד שבללם בפרים

גזרו,ו  לא – וכו' בפרים פרים כגון אחד במין אבל אילים,
סימן  ליורהֿדעה בט"ז וראה בדיעבד. פסול בו אין שלעולם
ששנינו  מה על פט:) (שם אביי שאמר ומה א, ס"ק צא
נסכי  אילים, בנסכי פרים נסכי "מערבין פט.) (שם במשנה
סלתן  נתערב אם יינו "מערבין – כבשים" בנסכי כבשים
התירו  לא שבהם באילים, פרים על מוסב לא זה ושמנן",
לעולם, מותר בכבשים בכבשים אבל נתערב, כבר אם אלא
ועיין  יט. הלכה להלן וראה כנ"ל. שנתערבו, לפני אפילו

המוריה]. נסכי 77)בהר "מערבין פט. שם במשנה ראה
בשל  יחיד כבשים, בנסכי כבשים נסכי אילים, בנסכי פרים
דין  כי בגמרא פט: שם וראה אמש". בשל יום של ציבור,
והסולת  השמן נתערבו כבר אם ורק דוקא, יין לענין הוא זה
ולא  אסור, – אחר באופן אבל יח), הלכה להלן (ראה

לציבור. יחיד בין הבדילו

.ÊËÔÈa ¯eaˆ ˙Ba¯˜ ÔÈa ,˙Ba¯˜ ÏL ÌÈ·ÏÁ‰ ÏÎÂ¿»«¬»ƒ∆»¿»≈»¿¿ƒ≈
„ÈÁÈ ˙Ba¯˜78‡l‡ ,‰Êa ‰Ê Ô˙B‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - »¿¿»ƒ≈¿»¿ƒ»∆»∆∆»

BÓˆÚ ÈÙa Ôa¯˜Â Ôa¯˜ Ïk È¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó79Ì‡Â . «¿ƒƒ≈≈»»¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ
„Á‡k Ïk‰ ¯ÈË˜Ó - e·¯Ú˙80. ƒ¿»¿«¿ƒ«…¿∆»

טו.78) הלכה למעלה וראה שם, במנחות נראה כן
ויקרא 79) ובסיפרא פט: ובמנחות סד: בפסחים ברייתא

יא) ג, (ויקרא שנאמר י, הלכה יד פרשה דנדבה דבורא
להלן  גם וראה בזה. זה של חלביו יערב שלא "והקטירו",

ו. הלכה פסח קרבן מהלכות במנחות 80)פ"א מבואר כן
הרי  אמר". קא נתערבו "אם יוחנן ר' שמתרץ ממה שם,
– נדחה הזה התירוץ כי ואף ביחד. מקטירם נתערבו, שאם
אמת  דין הדין אבל אחר, מטעם אלא נדחה זה מטעם לא

המוריה). (הר

.ÊÈÌÈÎÒ ÏL ˙BÁÓ81¯Á‡ BÊa BÊ e·¯Ú˙pL ¿»∆¿»ƒ∆ƒ¿»¿»««
˙B¯Lk - BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÏ·pL82. ∆ƒ¿«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿≈

הקרבנות 81) מעשה מהלכות פ"ב למעלה ראה סולת, היינו
א. כבשים 82)הלכה או ופרים כבשים היינו במינו, [מין

רכה  בלילתם שכבשים בבלילה, מינים שני שהם ואילים,
הלכה  למעלה ראה סולת. עשרון על שמן לוגים (=שלשה
על  לוגים (=שני עבה בלילתם ואילים פרים ואילו טו),
אחד  מין הם ואילים פרים אבל שם). למעלה ראה עשרון,
אין  ובהם שם), למעלה (ראה שווה בלילתם שהרי זה, לענין
כשרות, – ביחד נבללו אם אלא לחוד, תהא שבלילתם צורך
נסכי  מערבין "אין (פט:) שם במשנה הוא וכן להלן. וראה
וכו' עצמן בפני אלו בללם ואם ואילים, פרים בנסכי כבשים

להלן]. וראה פסול". בלל שלא עד אם כשירים, ונתערבו

.ÁÈeÏÏ·pL ÔÂÈÎÂ83˙BÁn‰84ÔzÏÒÂ ÔÓL ·¯Ú˙Â ¿≈»∆ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿»≈«¿»¿»¿»
¯‰ -‰lÁzÎÏ Ô‰lL ÔÈÈ ·¯ÚÏ ¯zÓ ‰Ê È85Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆À»¿»≈«ƒ∆»∆¿«¿ƒ»¿≈ƒ

ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÌÈÎÒ ÏL ˙BÁÓ ¯ÈË˜‰ƒ¿ƒ¿»∆¿»ƒ»««¿««ƒ¿≈
dÓˆÚ86Ô‰lL ÔÈi‰ ·¯ÚÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -87. «¿»¬≈∆À»¿»≈««ƒ∆»∆

שם.83) המשנה בפירוש שם, במנחות היינו 84)כאבי
יט. הלכה להלן ראה באילים, לא 85)פרים אם אבל

היין  לערב אסור והאילים, הפרים של וסולתן שמנן נתערבו
כ). הלכה להלן (ראה נתערבו.86)לכתחילה שלא כלומר

יינן 87) מערבין קאמר הכי אביי, "אמר פט: במנחות שם
במה  והתניא לא, לכתחלה ויינן ושמנן. סלתן נתערב אם
אמר  אלא מערבין. יין אבל ושמן, בסולת אמורים דברים
יין  מערבין ושמנן סלתן דהוקטר היכא קאמר, הכי אביי,
ושמנן  סלתן נתערב אם הוקטר, דלא היכא לכתחילה.
אתי  דילמא מערבין, אין לאו ואם יינן, נמי מערבין

לכתחילה". ושמן סולת לאיערובי

.ËÈÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ ÌÈ·¯ÚnLk88ÔÈÈ ·¯ÚÏ BÏ LÈ - ¿∆¿»¿ƒ««ƒ∆¿»ƒ≈¿»≈≈
¯eaˆ ÏLa „ÈÁÈ ÏLÂ ,ÌBÈ ÏLa LÓ‡ ÏL ÌÈÎÒ89. ¿»ƒ∆∆∆¿∆¿∆»ƒ¿∆ƒ

·¯ÚnLÎe90ÈkÒ ÔÈÈa ÌÈ¯t ÈkÒ ÔÈÈ ·¯ÚÓ - ¿∆¿»≈¿»≈≈ƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌÈÏ‡91ÌÈO·k ÈkÒ ÔÈÈ ,92Ï·‡ ;ÌÈO·k ÈkÒ ÔÈÈa ≈ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ¬»

ÌÈ¯t ÈkÒ ÔÈÈa ÌÈO·k ÈkÒ ÔÈÈ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
ÌÈÏÈ‡Â93. ¿≈ƒ

בפני 88) שהוקטרו או וסולתן, שמנן כשנתערב כלומר,
יח. הלכה למעלה ראה פט.89)עצמן, שם משנה
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בסתר  אענך ואחלצך קראת בצרה תזכו, אם הן, תנחומים
עליהן  שנידונין המים על וגו' מריבה מי על אבחנך רעם,
שמתפללין  שם על לך, אפסוק בוחנך שאני מה לפי בחג,
אלקיך  ה' אנכי זה במזמור וכתיב להן, וצריכים הגשמים על
לכם  שאשלח ואמלאהו, פיך הרחב מצרים, מארץ המעלך
שם). (רש"י וגו'" חטה מחלב ויאכילהו המזמור וסוף ברכה,

ואומרים 57) אֿל, בעדת נצב אֿלקים במזמור, פב. תהלים
אלו  הצדיקו, ורש עני בו שכתוב שם על המזמור כל
בפ' לו, ותן משלך צדק בחולין, נדרש הוא שכך מעשרות,
לבו  נותן שאינו ומי יבינו. ולא ידעו לא קלד.) (חולין הזרוע
(פ"ה  באבות כדתנן מיתה, זו יתהלכו בחשכה לכך, להבין
החג  במוצאי כו' מתרבה הדבר פרקים בארבעה ט) משנה
לעולם  קללה וגורם עניים, מתנות גזל מפני שנה שבכל

שם). (רש"י ארץ" אפסי כל שימוטו כלומר,58)ורעבון
חל  המועד חול של הראשונים הימים מששת אחד אם
שבת, של שיר מפני נדחה יום אותו של שיר הרי בשבת,
מפני  נדחה האחרון, שהוא "ימוטו", כי יוצא וממילא
שאין  אתמול, לומר ראוי שהיה שיר בשבת באחד שאמרו
נמצא  בשבת אחד של שיר ובשני השיר, סדר מדלגין

שם). (רש"י נדחה האחרון

.·Èe¯‡a ¯·k59ÌÈ¯OÚ ‰p‰k ˙B¯ÓLÓ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ¿¿¿À»∆¿ƒ
ÌÈÏ‚¯a ‰ÂLa ÔÈ„·BÚ ÔlÎÂ ,‰Úa¯‡Â60˙Bkq‰ ‚Á·e . ¿«¿»»¿À»¿ƒ¿»∆»¿»ƒ¿««À

B‡ „Á‡ ÏÈ‡ B‡ „Á‡ ¯t ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk ‰È‰»»»ƒ¿»«¿ƒ«∆»«ƒ∆»
·È¯˜nL ¯ÓLÓ LÈ - ÌÈO·k‰ Ï·‡ .˙‡hÁ‰ ¯ÈÚO¿ƒ««»¬»«¿»ƒ≈ƒ¿»∆«¿ƒ
.„Á‡ O·k ·È¯˜nL ¯ÓLÓ LÈÂ ,ÌÈO·k ÈL Ô‰Ó≈∆¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆«¿ƒ∆∆∆»

?„ˆÈk61‰LÏL ÌL eÈ‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa ≈«¿»ƒ∆«»»¿»
¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ62·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk . »»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ

ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .Ì‰Ó ˙Á‡ ‰Ó‰a¿≈»««≈∆ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ˙B¯ÓLÓ ‰ML .˙B¯ÓLÓ ‰BÓLÏƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ
eÈ‰ ÈMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ˙B¯ÓLÓ ÈLe ,ÌÈL¿«ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«≈ƒ»

ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ÌL63Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe »¿≈»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»
ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó ¯ÓLÓƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
,ÌÈL ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ‰MÓÁ .˙B¯ÓLÓ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
„Á‡ ÌL eÈ‰ ÈLÈÏMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»««
·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ
.˙B¯ÓLÓ ‰¯OÚÏ ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ e¯‡L .„Á‡∆»ƒ¿¬«¿»»»»¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰MLÂ ,ÌÈL ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ‰Úa¯‡«¿»»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆»
ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ‰¯OÚ ÌL eÈ‰ ÈÚÈ·¯a .„Á‡∆»»¿ƒƒ»»¬»»»ƒ¿≈≈ƒ
‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»
ÔÈ·È¯˜Ó ‰LÏL .¯ÓLÓ ¯OÚ „Á‡Ï ÌÈO·k ¯OÚ»»¿»ƒ¿««»»ƒ¿»¿»«¿ƒƒ
ÈLÈÓÁa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰BÓLe ,ÌÈL ÌÈL¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¬ƒƒ
¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ‰ÚLz ÌL eÈ‰»»ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒƒ¿≈

L .¯ÓLÓ ¯OÚ,ÌÈL ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ˙B¯ÓLÓ È »»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯t ‰BÓL eÈ‰ ÈMMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰¯OÚÂ«¬»»«¿ƒƒ∆»∆»«ƒƒ»¿»»ƒ
e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬
.¯ÓLÓ ¯OÚ ‰LÏLÏ ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL»«¿»»»»¿»ƒƒ¿»»»ƒ¿»
¯OÚ ÌÈLe ,ÌÈO·k ÈL ·È¯˜Ó Ô‰Ó „Á‡ ¯ÓLÓƒ¿»∆»≈∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»»

‰Ú·L ÌL eÈ‰ ÈÚÈ·Ma .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ¯ÓLÓƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»ƒ¿»
ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡Â .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ¿«¿»»»»¿»ƒ
‰Ó‰a ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk ‡ˆÓ .˙B¯ÓLn‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»

.˙Á‡««

ג.59) הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ד למעלה
עובד 60) לעבוד, ורצה ברגל הכהנים מן שיבוא "כל כלומר

(שם  משמרך" שיגיע עד לך לו אומרים ואין עמהם, וחולק
ד). בסוכה 61)הלכה משנה היא ההלכה סוף ועד מכאן

ג.62)נה: הלכה למעלה הלכה 63)ראה למעלה ראה
יום. בכל אחד אחד פוחתין הפרים כי ד,

.‚È·È¯˜Ó ‰È‰ ‡Ï - ÌBi‰ ¯t ·È¯˜Ó ‰È‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆»»«¿ƒ««…»»«¿ƒ
¯ÁÓÏ ¯t64‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁ ‡l‡ ,65ÈÈÓMa .66ÔÈ¯ÊBÁ «¿»»∆»¿ƒ¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏ‚¯‰ ¯‡Lk „Á‡k Ôlk ÒiÙÏ67e¯‡aL BÓk ,68. ¿«≈À»¿∆»ƒ¿»»¿»ƒ¿∆≈«¿

אתמול 64) כבשים שהקריבו המשמרות "שאין במשנה. שם
שם). (רש"י אותם" המשמרות 65)מניחים שסדרו כסדר

וגו', ידעיה ואחריו ראשון יהויריב כד) (א, הימים בדברי
חוץ  פרים, בהקרבת ומשלשות שונות המשמרות כל ונמצאו
בגמרא). (שם משלשות ואין ששונות משמרות משני

כבשים 66) ושבעה ואיל פר אלא שם שאין עצרת. בשמיני
ה. הלכה למעלה ראה חטאת, מפיסין 67)ושעיר כלומר

שלשו  שלא המשמרות שתי בין רק ולא המשמרות, כל בן
ופסק  כברגלים", לפיס חזרו "בשמיני במשנה שם ראה בחג,
המשמרות, כל בין מפיסין היו כי הסובר (שם) כרבי רבינו
שתי  בין מפיסין בשמיני הבא פר כי האומרים כחכמים ולא
הוא  בפיס העולה ומשמר החג, בפרי שלשו שלא המשמרות
רבינו. של פסקו טעם לחםֿמשנה וראה הפר. העושה

המקדש 68) כלי מהלכות ופ"ד יב, הלכה התחלת למעלה
ברגלים. שוות המשמרות כל כי שם.

.„È˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa¿»ƒ∆«∆»ƒ¿¿«»
ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ÌL ‰È‰69ÔÈ„ÈÓz ÏLÂ ÔÈÙÒeÓ ÏL »»»ƒ¿«¿»ƒ∆»ƒ¿∆¿ƒƒ
ÔB¯OÚ „Á‡Â ÌÈML70ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,71B˙B‡72. ƒƒ¿∆»ƒ»¿…»¿»¿ƒ

הקרבנות 69) מעשה מהלכות פ"ב למעלה ראה הסולת, היא
טוֿיז. הלכות להלן וראה א, עשר 70)הלכה שלשה שהרי

היה  ג) הלכה למעלה (ראה הראשון ביום שמקריבים הפרים
היו  פר לכל שהרי סולת, עשרונים ותשע בשלשים צורך
מעשה  מהלכות פ"ב למעלה (ראה עשרונים שלשה
ג) הלכה למעלה (ראה האילים ולשני ד). הלכה הקרבנות
שני  מביא איל לכל שהרי עשרונים, בארבעה צורך היה
(ראה  הכבשים עשרה ולארבע שם). (מעה"ק עשרונים
כבש  לכל עשרון עשרונים, עשר ארבעה מביא ה"ג) למעלה
עשרונים, ושבעה חמשים ביחד הרי שם), (מעה"ק וכבש
טעון  אין שהרי נסכים מביא אינו החטאת שעיר על ואילו
ה"ב), שם מעה"ק (ראה בלבד ושלמים עולות אלא נסכים
מוסף  של הכבשים שני על עשרונים שני מביא לזה ונוסף
שני  לזה נוסף ועוד כבש, לכל אחד עשרון שבת של
ואחד  ששים ביחד הרי התמידין, כבשי לשני עשרונים
פי"ב. שם ותוספתא קג: במנחות משנה ראה עשרונים,

מששים 71) שיותר משום הוא והטעם שם. ותוספתא משנה
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בנסכי  כבשים נסכי אילים, בנסכי פרים נסכי "מערבין
וכמו  אמש". בשל יום של ציבור, ושל יחיד של כבשים,
שכתב  ומה למעלה). דבריו הובאו פט: (שם אביי שפירשה
של  בקרבן נסכים הביא לא אם כלומר יום, בשל אמש של
מעשה  מהלכות פ"ב למעלה (ראה היום והביאן אמש
לאחר  ונסכיו היום, קרבנו אדם מביא כי יב, הלכה הקרבנות

שם). במנחות המשנה פירוש ראה ימים, היינו 90)עשרה
כנ"ל. הוקטרו, או ובהם 91)כשנתערבו שוה. שבלילתן

אותם  תפסול וסלתם שמנם שתערובת אופן שום אין עצמם
יש  שבהם וכבשים, פרים מחמת בהם שגזרו אלא בדיעבד,
כגון  בדיעבד, אפילו פוסלת וסולת שמן שתערובת אופן
ממש, אחד [ובמין יז). הלכה למעלה (ראה ביחד שנבללו
(וראה  בכבשים וכבשים באילים אילים בפרים, פרים כגון
וכבשים  ובפרים שנתערבו. לפני אפילו אסרו לא בסמוך),
לאחר  אפילו התירו לא בדיעבד, פסול יש עצמם שבהם

להלן]. ראה מה 92)שנתערבו, כל סותרים אלו [דברים
אחד  שבמין טו), הלכה ולמעלה (בסמוך למעלה שכתבנו

שנת  לפני אפילו אסרו לא רומ ממש בדפוסי אולם י ערבו.
נסכי  ביין אילים, נסכי ביין פרים נסכי "מערב וויניציאה
ביין  פרים נסכי (יין) "מערב תיקן: והכסףֿמשנה כבשים".
יש  אבל כבשים". נסכי ביין כבשים) נסכי (יין אילים נסכי
אילים  נסכי ביין פרים נסכי (יין) "מערב אחר: באופן לתקן
היינו  כבשים", נסכי ביין כבשים) נסכי יין לומר צורך (ואין
בלא  אף מותר כבשים, נסכי ביין כבשים נסכי שיין לפי

כנ"ל]. אפילו 93)נתערבו, שפסול אופן יש שבזה שכיון
מערבין, ד"ה שם בפירש"י הוא וכן יותר. גזרו – בדיעבד
מערבין  אין אבל דמתיניתן מציעתא דקתני "והא וז"ל:
להיות) צריך (כן אפילו היינו פרים], בנסכי כבשים [נסכי
א' זה: בענין אופנים ששלשה נמצא ושמנן". סלתן נתערבו
לפני  אף יין לערב מותר בכבשים, וכבשים בפרים פרים
אפילו  בכבשים, ואילים פרים ב' וסולת. שמן שעירבו
אם  באילים, פרים ג' יין. לערב אסור וסולת שמן נתערבו

אסור. – לאו ואם יין, לערב מותר וסולת שמן נתערבו

.ÎÌÏBÚÏe94¯Á‡ ‡l‡ ,‰lÁzÎÏ ÔÈi‰ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ ¿»≈¿»¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ»∆»««
e¯‡aL BÓk ,e¯ÈË˜‰L ¯Á‡ B‡ ˙Ïq‰ ‰·¯Ú˙pL95. ∆ƒ¿»¿»«…∆««∆ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

כנ"ל.94) ואילים, בפרים יח,95)היינו הלכה למעלה
המוריה. בהר וראה

‡zÚiÒa ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

zFkldoiWCwOd ilEqR
ספרעבודה-הל'פסוליהמוקדשין

¦§§¥©ª§¨¦
LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…
‡lL (· .ÌeÓ Ì‰a ÏËe‰L B‡ eÏÒÙpL ÌÈL„»̃»ƒ∆ƒ¿¿∆«»∆∆…
(„ .ÌpÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„˜ ¯È˙BÈ ‡lL (‚ .Ïebt ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ∆…ƒ»»ƒ¿««¿«»
.e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡È ‡lL (‰ .¯˙B ÏÎ‡È ‡lL∆……«»∆……«»»ƒ∆ƒ¿¿
Û¯OÏ (Ê .ÌÈL„w‰ ‡ÓËpL Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL (Â∆……«»»∆ƒ¿»«√»ƒƒ¿…

.‡Óh‰ Û¯OÏ (Á .¯˙Bp‰«»ƒ¿…«»≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
קדשים 1) לשחוט מותרין אם לעבודה הפסולין יבאר

שלא  והשוחטם קדשים, בשחיטת כוונה צריך אם לכתחילה,
במקומם.

.‡Ïk2ÔÈÏeÒt‰3‰„B·ÚÏ4ÌÈL„˜ ËÁLÏ ÔÈ¯zÓ »«¿ƒ»¬»À»ƒƒ¿…»»ƒ
‰lÁzÎÏ5ÌÈL„˜ ÈL„˜ elÙ‡Â ,6,‡Óh‰ ÔÓ ıeÁ ; ¿«¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»»ƒƒ«»≈

ıeÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰lÁzÎÏ ËÁBL BÈ‡L∆≈≈¿«¿ƒ»¿««ƒ∆
‰¯ÊÚÏ7ÂÈ„È ËLÙe8ÚbÈ ‡nL ‰¯Êb ,‰¯ÊÚa ËÁLÂ »¬»»»«»»¿»«»¬»»¿≈»∆»ƒ«

¯Oaa9. «»»

ב.2) לא, זבחים אהרן 3)משנה, מזרע (שאינו זר כגון
מקדש  ביאת מהל' בפ"ט טמא. ערל מום, בעל הכהן),
שם. ראה לעבודה, פסולים שמונהֿעשר רבינו מונה הט"ו,

אבל 4) בהמה, קרבנות המקדש. בבית קרבנות הקרבת
(ויקרא  שנאמר בצפון, נמלקים אלא נשחטים אינם עופות
(לקמן  כשר כהן טעונה ומליקה ראשו" את "ומלק טו): א,

ה"א). ומשמע 5)פ"ז "ששחטו", כתוב: אמנם במשנה,
בגמרא  אולם ישחוט, לא לכתחילה אבל כשר, בדיעבד שרק
לשון  המשנה נקטה טמאים, שמשום פירשו, לב.) (שם
יגעו  שמא לכתחילה לשחוט אסורים שטמאים דיעבד,

רבינו. כאן מסיים וכן ויטמאוהו, הקרבנות 6)בבשר
ושלמי  עולות, אשמות, חטאות, והם: ביותר, המקודשים
שתי  עם השבועות בחג שהקריבו כבשים שני היינו ציבור,

נשים,7)הלחם. עזרת המקדש: בבית היו עזרות שלש
עזרת  פירושה עזרה וסתם כהנים, ועזרת ישראל עזרת
וכל  שכינה", "מחנה נקרא מערב ולצד שממנה ישראל,

התורה. מן לה להכנס אסורים העזרה,8)הטמאים לפנים
ביאת  מהל' בפי"ג פסק רבינו אמנם קדשים, שחיטת מקום
הטמא  מגוף חלק הכנסת אסרו שחכמים הי"ח, המקדש
מדובר  ביאה), שמה במקצת ביאה התלמוד: (בלשון לעזרה
לשחוט  לו אסור ידו, והכניס דרבנן איסור על כשעבר כאן
לעזרה  ידו שהכניס לפני גם אגב, היד. הוצאת אגב אפילו
ביאת  הל' (ראה נשים לעזרת בכניסתו דרבנן איסור על עבר
שרץ  בנגיעת שנטמא באדם נאמר זה וכל ה"ו). פ"ג מקדש
הוא  הרי במת, נטמא אם אבל כלים מטמא שאינו וכדומה
הקרבן  ונפסל הבשר את מטמאה והיא הסכין את מטמא

במשנה). שם (רש"י בדיעבד לשאול:9)אפילו ויש
שנשחטים  ודומיהם) תודה (שלמים, קלים בקדשים בשלמא
יד  על נשחט כשהקרבן לנגוע, לו אפשר בעזרה, מקום בכל
המזבח  של בצפונו נשחטים קדשים קדשי אבל ממש, השער
צפונה") המזבח ירך על אותו "ושחט יא: א, (ויקרא
וכיצד  אמות, ושתים עשרים המזרח מכותל רחוק והמזבח
נגיעה  אבל ארוכה, בסכין אפשר לשחוט בבשר? יגע
בית  מהל' בפ"ה רבינו לשיטת אולם ממש. בידו רק מטמאה
שכל  שם, כתב רבינו זו. לקושיה מקום אין הט"ו הבחירה
בשטח  העזרה של הצפוני בחלק הנמצא העזרה חלק
המזבח, צפון נקרא הצפוני והכותל המזבח שבין המרחק

כ  שעד מזה לשחוט ויוצא ואפשר צפון, נקרא המזרח ותל
(אמנם  ובטמאים. ד"ה שם 'תוספות' ראה קדשים. קדשי שם
אמות  שתי במרחק נמצא שהשער יוצא רבינו לדעת גם
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יכול  - קצת ארוכות שידיו אדם בן אבל מזבח, של מצפונו
להגיע).

.·ÏB„b Ô‰k ¯t ÔÎÂ .¯Lk Á·f‰ - ËÁLÂ ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿»««∆«»≈¿≈«…≈»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL10ËÁLÂ :Ba ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ , ∆«ƒƒ««ƒ∆∆¡«¿»«

Ô¯‰‡11‰n„‡ ‰¯t Û‡ .¯Lk - ¯Ê BËÁL Ì‡ ,12 «¬…ƒ¿»»»≈«»»¬À»
‰ÏeÒt ‰ËÈÁL EÏ ÔÈ‡L .‰¯Lk - ¯Ê dËÁML∆¿»»»¿≈»∆≈¿¿ƒ»¿»

¯Êa13. ¿»

שהלכה 10) כרב ופסק ושמואל, רב מחלוקת א. מב, יומא
דעתו  (מג:) שם יוחנן רבי וגם והיתר, איסור בדיני כמותו

והקריב 11)כרב. למעלה: הכתוב על הסתמך רבינו
לו. אשר החטאת פר את יוחנן 12)"אהרן" ורבי כשמואל

כרבי  הלכה יוחנן, ורבי רב - בידינו כלל רב. דעת נגד שם,
"יכול 13)יוחנן. שנינו: ד, פרשתא ויקרא כהנים' ב'תורת

בן  את ושחט תלמודֿלומר: כשר)? כהן (צריך לשחיטה אף
– הדם את הכהנים אהרן בני והקריבו ה' לפני הבקר
כהונה". מצוות ואילך שרת) בכלי הדם (קבלת מקבלה
ובהקרבה  "ושחט", סתם נאמר שבשחיטה מפני כלומר,
וכל  בזר. גם כשרה ששחיטה משמע אהרן", "בני כתוב

לב.). שם בגמרא (מובא כזר דינם האחרים, הפסולים

.‚‡l‡ ,‰ËÈÁLÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÌÈL„w‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«√»ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»∆»
˜qÚ˙Ók14ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -15Ôek˙iL „Ú , ¿ƒ¿«≈¬≈≈¿ƒ«∆ƒ¿«≈

.‰ËÈÁLÏƒ¿ƒ»

(שם 14) אחר במשהו כעוסק אלא לזביחה מתכוון אינו
שם.15)מז.). ו'תוספות' רש"י ראה שם. שנפתרה בעיה

.„ÌÈL‡¯ ÈL ËÁLÈ ‡ÏÂ16Ì‡Â .ÌÈL„˜a „Á‡k ¿…ƒ¿«¿≈»ƒ¿∆»¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ËÁL17. »«¬≈≈¿≈ƒ

ארוכה.16) שני 17)בסכין "השוחט ב: ל, חולין משנה,
אסור. לכתחילה כלומר, כשרה" שחיטתו כאחד, ראשים
מותר  בחולין כי בקדשים, שמדובר אמרו - א כט, ושם

לכתחילה. אפילו

.‰ÔÈËÁBL ÌÈL Ï·‡18ÌÈL„˜a ˙Á‡ ‰Ó‰a ¬»¿«ƒ¬ƒ¿≈»««¿»»ƒ
.ÔÈlÁk¿Àƒ

אפילו 18) ומותר ושוחטים. אחת בסכין אוחזים שנים
ל.). שם (כחכמים לכתחילה

.ÂÏB„b‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈL„˜ ËÁBL BÈ‡ ÔËw‰«»»≈≈»»ƒ««ƒ∆«»
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ19ÔË˜Â ,‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈL„w‰L ; ≈««»∆«√»ƒ¿ƒƒ«¬»»¿»»

CBzÓ ˙¯k Bz·LÁÓ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰·LÁÓ BÏ ÔÈ‡≈«¬»»¬ƒ»¿»«¬«¿ƒ∆∆ƒ
¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ,Ï˜‰Ï ‰·LÁÓ dÈ‡ - ÂÈOÚÓ20. «¬»≈»«¬»»¿»≈∆»¿«¿ƒ

ÌB¯„a ˙„ÓBÚ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk21ÔËw‰ dÎLÓe , ≈«»¿»»∆∆¿»¿»»«»»
¯k ÂÈOÚnÓ È¯‰L ,dËÁLe ÔBÙˆÏ d‡È·‰Â∆¡ƒ»¿»¿»»∆¬≈ƒ«¬»ƒ»
.‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÌÈL„˜ ˙ËÈÁLÏ Bz·LÁnL∆«¬«¿ƒ¿ƒ«»»ƒ¬≈¿»

אם 19) כשרה בחולין קטן ששחיטת אמרו, - ב יב, בחולין
כוונה. צריכה אינה ששחיטה משום גביו, על עומד גדול
שחיטת  בשחיטה, כוונה שצריכים שבקדשים מזה, ומשמע

גביו. על עומד כשגדול אפילו פסולה, שם 20)קטן

אין  מעשיו, מתוך ניכרת שמחשבתו שאפילו אמרו, במסקנה
שחכמים  כלומר מדרבנן, אלא התורה מן מחשבה לקטן
קולא, ולא חומרא תצא שעלֿידיֿזה במקרה בדבר, החמירו
למחר  הדם את לזרוק שכוונתו ויאמר ישחוט הקטן אם כגון

כך. שאמר גדול כמו מדרבנן, פסול הזבח בדרומו 21)–
ה"ז. לקמן בצפונו, רק נשחטת ועולה המזבח, של

.ÊÌB¯c· eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ »¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬«»∆ƒ¿«≈»»
ÔÈÏeÒt - ÌB¯ca22. «»¿ƒ

בכלי 22) דמן וקיבול בצפון "שחיטתן א: מז, זבחים משנה,
שגם  המקרא מן דרשו - א מח, שם ובגמרא בצפון". שרת

בצפון. נשחטו לא אם פסולים, בדיעבד

.Á- ËÁLÂ ÔBÙvÏ B„È ËÈLB‰Â ÌB¯c· „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»«»¿»«
‰¯Lk B˙ËÈÁL23. ¿ƒ»¿≈»

וגו'23) אותו "ושחט מהכתוב: זה דין למדו - ב מח, שם
ראה  בצפון. שוחט ולא בצפון אותו יא) א, (ויקרא צפונה"

אותו. ד"ה שם 'תוספות'

.ËÔBÙva Ìc‰ Ïa˜Â B„È ËÈLB‰Â ÌB¯ca „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»¿ƒ≈«»«»
‰ÏeÒt B˙Ïa˜ -24. «»»¿»

את 24) גם כלומר, יקח, לו – הכהן" "ולקח א: מח, שם
לצפון. יקח עצמו

.È„ÓBÚk ‡e‰ È¯‰ - ÔBÙvÏ Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ…¿À«»¬≈¿≈
ÔBÙva25. «»

ככולו.25) רובו א. כו, שם ברייתא,

.‡ÈÔBÙva dËÁL26ÌB¯cÏ ˙‡ˆÈÂ ‰Òk¯Ùe27elÙ‡ , ¿»»«»ƒ¿¿»¿»»«»¬ƒ
‰¯Lk - ÌB¯cÏ d‡ÈˆB‰28ÌB¯cÏ ˙‡ˆÈÂ ‰Òk¯t . ƒ»«»¿≈»ƒ¿¿»¿»»«»

‰¯Lk - ÔBÙva dÓc Ïa˜ Ck ¯Á‡Â ,ÔBÙvÏ ‰¯ÊÁÂ29. ¿»¿»«»¿««»ƒ≈»»«»¿≈»
ÔÎÂ30ÌÈl˜ ÌÈL„˜31ıeÁ „ÓÚÂ ÌÈÙa eÈ‰L ¿≈»»ƒ«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»«

‰¯ÊÚÏ32B˙ËÈÁL - ËÁLÂ ÌÈÙÏ B„È ÒÈÎ‰Â »¬»»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ»
‰¯Lk33. ¿≈»

ב.27)שם.26) צב, לדרום 28)שם כשיצאה מדובר
כי  ביוצא, נפסל לא שהזבח ומשמיענו, הדם, קבלת אחר
קדשים, בקדשי העזרה לחומת מחוץ ביצא נאמר יוצא פסול

קלים. בקדשים ירושלים לחומת מחוץ רבינו 29)או
הכוונה  כשרה", "וחזרה א: כו, שם שאמרו שמה מפרש,
אע"פ  כשירה – לצפון שחזרה אחרי הדם את קיבל שאם
שם  ורש"י (כסףֿמשנה). בדרום היתה לקבלה שחיטה שבין

אחרת. בכ"מ,30)פירש הוא כן יב. הלכה מתחילה כאן
ר"מ. רומי בדפוס גם נראה יחיד,31)וכן שלמי תודה,

ופסח. בהמה מעשר (ראה 32)בכור ישראל לעזרת מחוץ
בלבד, העזרה בתוך נשחטים קלים וקדשים ו), אות למעלה
אהל  פתח "ושחטו ב) ג, (ויקרא שלמים בדין שנאמר
ולא  מועד אהל פתח היא ישראל עזרת ורק מועד",

לחומותיה. שמחוץ המקדש בבית לב,33)המקומות שם
שוחט  ולא ה) א, (שם ה'" לפני הבקר בן את "ושחט ב:

ה'. לפני
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oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - zah b"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בנסכי  כבשים נסכי אילים, בנסכי פרים נסכי "מערבין
וכמו  אמש". בשל יום של ציבור, ושל יחיד של כבשים,
שכתב  ומה למעלה). דבריו הובאו פט: (שם אביי שפירשה
של  בקרבן נסכים הביא לא אם כלומר יום, בשל אמש של
מעשה  מהלכות פ"ב למעלה (ראה היום והביאן אמש
לאחר  ונסכיו היום, קרבנו אדם מביא כי יב, הלכה הקרבנות

שם). במנחות המשנה פירוש ראה ימים, היינו 90)עשרה
כנ"ל. הוקטרו, או ובהם 91)כשנתערבו שוה. שבלילתן

אותם  תפסול וסלתם שמנם שתערובת אופן שום אין עצמם
יש  שבהם וכבשים, פרים מחמת בהם שגזרו אלא בדיעבד,
כגון  בדיעבד, אפילו פוסלת וסולת שמן שתערובת אופן
ממש, אחד [ובמין יז). הלכה למעלה (ראה ביחד שנבללו
(וראה  בכבשים וכבשים באילים אילים בפרים, פרים כגון
וכבשים  ובפרים שנתערבו. לפני אפילו אסרו לא בסמוך),
לאחר  אפילו התירו לא בדיעבד, פסול יש עצמם שבהם

להלן]. ראה מה 92)שנתערבו, כל סותרים אלו [דברים
אחד  שבמין טו), הלכה ולמעלה (בסמוך למעלה שכתבנו

שנת  לפני אפילו אסרו לא רומ ממש בדפוסי אולם י ערבו.
נסכי  ביין אילים, נסכי ביין פרים נסכי "מערב וויניציאה
ביין  פרים נסכי (יין) "מערב תיקן: והכסףֿמשנה כבשים".
יש  אבל כבשים". נסכי ביין כבשים) נסכי (יין אילים נסכי
אילים  נסכי ביין פרים נסכי (יין) "מערב אחר: באופן לתקן
היינו  כבשים", נסכי ביין כבשים) נסכי יין לומר צורך (ואין
בלא  אף מותר כבשים, נסכי ביין כבשים נסכי שיין לפי

כנ"ל]. אפילו 93)נתערבו, שפסול אופן יש שבזה שכיון
מערבין, ד"ה שם בפירש"י הוא וכן יותר. גזרו – בדיעבד
מערבין  אין אבל דמתיניתן מציעתא דקתני "והא וז"ל:
להיות) צריך (כן אפילו היינו פרים], בנסכי כבשים [נסכי
א' זה: בענין אופנים ששלשה נמצא ושמנן". סלתן נתערבו
לפני  אף יין לערב מותר בכבשים, וכבשים בפרים פרים
אפילו  בכבשים, ואילים פרים ב' וסולת. שמן שעירבו
אם  באילים, פרים ג' יין. לערב אסור וסולת שמן נתערבו

אסור. – לאו ואם יין, לערב מותר וסולת שמן נתערבו

.ÎÌÏBÚÏe94¯Á‡ ‡l‡ ,‰lÁzÎÏ ÔÈi‰ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ ¿»≈¿»¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ»∆»««
e¯‡aL BÓk ,e¯ÈË˜‰L ¯Á‡ B‡ ˙Ïq‰ ‰·¯Ú˙pL95. ∆ƒ¿»¿»«…∆««∆ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

כנ"ל.94) ואילים, בפרים יח,95)היינו הלכה למעלה
המוריה. בהר וראה

‡zÚiÒa ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

zFkldoiWCwOd ilEqR
ספרעבודה-הל'פסוליהמוקדשין

¦§§¥©ª§¨¦
LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…
‡lL (· .ÌeÓ Ì‰a ÏËe‰L B‡ eÏÒÙpL ÌÈL„»̃»ƒ∆ƒ¿¿∆«»∆∆…
(„ .ÌpÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„˜ ¯È˙BÈ ‡lL (‚ .Ïebt ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ∆…ƒ»»ƒ¿««¿«»
.e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡È ‡lL (‰ .¯˙B ÏÎ‡È ‡lL∆……«»∆……«»»ƒ∆ƒ¿¿
Û¯OÏ (Ê .ÌÈL„w‰ ‡ÓËpL Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL (Â∆……«»»∆ƒ¿»«√»ƒƒ¿…

.‡Óh‰ Û¯OÏ (Á .¯˙Bp‰«»ƒ¿…«»≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
קדשים 1) לשחוט מותרין אם לעבודה הפסולין יבאר

שלא  והשוחטם קדשים, בשחיטת כוונה צריך אם לכתחילה,
במקומם.

.‡Ïk2ÔÈÏeÒt‰3‰„B·ÚÏ4ÌÈL„˜ ËÁLÏ ÔÈ¯zÓ »«¿ƒ»¬»À»ƒƒ¿…»»ƒ
‰lÁzÎÏ5ÌÈL„˜ ÈL„˜ elÙ‡Â ,6,‡Óh‰ ÔÓ ıeÁ ; ¿«¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»»ƒƒ«»≈

ıeÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰lÁzÎÏ ËÁBL BÈ‡L∆≈≈¿«¿ƒ»¿««ƒ∆
‰¯ÊÚÏ7ÂÈ„È ËLÙe8ÚbÈ ‡nL ‰¯Êb ,‰¯ÊÚa ËÁLÂ »¬»»»«»»¿»«»¬»»¿≈»∆»ƒ«

¯Oaa9. «»»

ב.2) לא, זבחים אהרן 3)משנה, מזרע (שאינו זר כגון
מקדש  ביאת מהל' בפ"ט טמא. ערל מום, בעל הכהן),
שם. ראה לעבודה, פסולים שמונהֿעשר רבינו מונה הט"ו,

אבל 4) בהמה, קרבנות המקדש. בבית קרבנות הקרבת
(ויקרא  שנאמר בצפון, נמלקים אלא נשחטים אינם עופות
(לקמן  כשר כהן טעונה ומליקה ראשו" את "ומלק טו): א,

ה"א). ומשמע 5)פ"ז "ששחטו", כתוב: אמנם במשנה,
בגמרא  אולם ישחוט, לא לכתחילה אבל כשר, בדיעבד שרק
לשון  המשנה נקטה טמאים, שמשום פירשו, לב.) (שם
יגעו  שמא לכתחילה לשחוט אסורים שטמאים דיעבד,

רבינו. כאן מסיים וכן ויטמאוהו, הקרבנות 6)בבשר
ושלמי  עולות, אשמות, חטאות, והם: ביותר, המקודשים
שתי  עם השבועות בחג שהקריבו כבשים שני היינו ציבור,

נשים,7)הלחם. עזרת המקדש: בבית היו עזרות שלש
עזרת  פירושה עזרה וסתם כהנים, ועזרת ישראל עזרת
וכל  שכינה", "מחנה נקרא מערב ולצד שממנה ישראל,

התורה. מן לה להכנס אסורים העזרה,8)הטמאים לפנים
ביאת  מהל' בפי"ג פסק רבינו אמנם קדשים, שחיטת מקום
הטמא  מגוף חלק הכנסת אסרו שחכמים הי"ח, המקדש
מדובר  ביאה), שמה במקצת ביאה התלמוד: (בלשון לעזרה
לשחוט  לו אסור ידו, והכניס דרבנן איסור על כשעבר כאן
לעזרה  ידו שהכניס לפני גם אגב, היד. הוצאת אגב אפילו
ביאת  הל' (ראה נשים לעזרת בכניסתו דרבנן איסור על עבר
שרץ  בנגיעת שנטמא באדם נאמר זה וכל ה"ו). פ"ג מקדש
הוא  הרי במת, נטמא אם אבל כלים מטמא שאינו וכדומה
הקרבן  ונפסל הבשר את מטמאה והיא הסכין את מטמא

במשנה). שם (רש"י בדיעבד לשאול:9)אפילו ויש
שנשחטים  ודומיהם) תודה (שלמים, קלים בקדשים בשלמא
יד  על נשחט כשהקרבן לנגוע, לו אפשר בעזרה, מקום בכל
המזבח  של בצפונו נשחטים קדשים קדשי אבל ממש, השער
צפונה") המזבח ירך על אותו "ושחט יא: א, (ויקרא
וכיצד  אמות, ושתים עשרים המזרח מכותל רחוק והמזבח
נגיעה  אבל ארוכה, בסכין אפשר לשחוט בבשר? יגע
בית  מהל' בפ"ה רבינו לשיטת אולם ממש. בידו רק מטמאה
שכל  שם, כתב רבינו זו. לקושיה מקום אין הט"ו הבחירה
בשטח  העזרה של הצפוני בחלק הנמצא העזרה חלק
המזבח, צפון נקרא הצפוני והכותל המזבח שבין המרחק

כ  שעד מזה לשחוט ויוצא ואפשר צפון, נקרא המזרח ותל
(אמנם  ובטמאים. ד"ה שם 'תוספות' ראה קדשים. קדשי שם
אמות  שתי במרחק נמצא שהשער יוצא רבינו לדעת גם
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.·È‰ÏeÒt B˙Ïa˜ - Ïa˜Â B„È ÒÈÎ‰34ÒÈÎ‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«»»¿»¬ƒƒ¿ƒ
Ba¯Â BL‡¯35B˙ˆÈˆÂ ÌÈÙa Blk „·BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ ,36 …¿À¬ƒ»»»≈Àƒ¿ƒ¿ƒ»

ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt B˙„B·Ú - ıeÁa37Ï‰‡ Ï‡ «¬»¿»∆∆¡«¿…¬∆∆…∆
.Ôlk e‡B·iL „Ú - „ÚBÓ≈«∆»À»

למדנו 34) לשרתו", ה' לפני "לעמוד ח) י, (דברים מהכתוב
העזרה, בפנים היינו ה', לפני להיות צריכה שירות שכל
קדשים  בקדשי כמו הדם קבלת במקום להיות צריך והמקבל

ה"ט). ורובו,35)(למעלה ראשו "הכניס בברייתא: שם
נכנס". לא (יחזקאל 36)כאילו הנביא מלשון ראשו, שער

ראשי. בציצת ויקחני ג): מובא 37)ח, שם בגמרא
ולפלא  מג). כח, (שמות מועד" אהל אל "בבואם הפסוק:

המאוחר. המקרא את להביא העדיף שרבינו

.‚È‰Ó‰a‰ ‰Òk¯t38ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ39˙Ïa˜ ¯Á‡ ƒ¿¿»«¿≈»¿»»««««»«
dÓc40‰¯Lk -41¯Oa‰Â ÔÈ¯eÓ‡‰ e‡ˆÈ elÙ‡L ; »»¿≈»∆¬ƒ»¿»≈ƒ¿«»»

BÓk ,¯Lk Á·f‰ - ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ‰˜È¯Ê Ì„…̃∆¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ«∆«»≈¿
¯‡a˙iL42. ∆ƒ¿»≈

קלים.38) בקדשים העזרה.39)מדובר לחומת חוץ
הנפש 40) דם נפסל – הדם קבלת לפני כולה יצאה אבל

ויצאה  "פירכסה הי"א למעלה מדבריו משמע וכן ביוצא.
כשירה". – בצפון דמה קיבל ואחרֿכך לצפון וחזרה לדרום
שהשחיטה  מפני פסולה, – לחוץ יצאה שאם ומשמע
שהסכין  דעתו, ג) (חולין (והריטב"א הבשר את מקדשת
כדי  גמור קידוש מקדשת אינה שרת, כלי שהיא אע"פ
בזר, וכשירה עבודה אינה שהשחיטה מפני ביוצא, ליפסול
לפני  לחוץ יצאה אפילו ולכן המקדשת, היא הדם וקבלת

כשירה). – והבשר 41)קבלה האימורים את מקטירים
הזריקה  כי כשרה, ולפיכך זריקה לפני בחזרה מדובר נאכל.
קדשים  הם כן ולפני קדשים, קדשי האימורים את עושה
וראה  ספר'). ב'קרית (מבי"ט ביוצא נפסלים ואינם קלים
עושה  שזריקה שכתב: הדין", "הוא ד"ה פט: שם רש"י

קדשים. קדשי הל"בֿלג.42)אותן לקמן

.„ÈÂ ÌÈÙa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰dËÁLe ıeÁa ‰ÈÏ‚¯ »¿»«¿≈»À»ƒ¿ƒ¿«¿∆»«¿»»
ÏeÒt Á·f‰ -43„Ú - '‰Ï Ìe‡È·‰Â :¯Ó‡pL ; «∆«»∆∆¡«∆¡ƒ««

ÌÈÙa dlk ‰È‰zL44. ∆ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ

שבדיעבד 43) חתך, ד"ה שם ה'תוספות' (דעת א. כו, שם
שבכל  שם, שמואל של מלשונו להוכיח יש וכדבריהם כשר,
"פסולה". בפירוש אמר שם, האיבעיות שבמכלול הדינים
שתהא  "עד וברש"י הפסוק. את הביא זה בדין מהֿשאיןֿכן
רבינו  פסק למה וצ"ע פסולה. אמר ולא בפנים", כולה

שהרי 44)פסולה). קלים, בקדשים מדבר זה פסוק שם.
ומובן, אותם", לה' שלמים זבחי "וזבחו מסתיים: הכתוב

כןֿשכן. לא קדשים שקדשי

.ÂËdËÁL45‰‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÙa dlk ‡È‰Â ¿»»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿««»ƒ»
ÌˆÚÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ¯Oa‰ C˙BÁ - ıeÁÏ dÏ‚¯46 «¿»«≈«»»«∆«ƒ«»∆∆

Ìc‰ Ïa˜Ó Ck ¯Á‡Â47- C˙Á Ck ¯Á‡Â Ïa˜ Ì‡Â . ¿««»¿«≈«»¿ƒƒ≈¿««»»«
˙ÈeÓL ÈtÓ ,ÏeÒt48ÌÈL„˜·e .ıeÁaL ¯Oa‰ »ƒ¿≈«¿ƒ«»»∆«¿»»ƒ

dÏ‚¯ ¯ÈÊÁÓ ‡l‡ ,CzÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÈl˜49ÌÈÙÏ «ƒ≈»ƒ«¿…∆»«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ

‰˜È¯Ê Ì„˜ ‡ˆiL [ÌÈl˜] ÌÈL„˜ ¯OaL ;Ïa˜Óe50 ¿«≈∆¿«»»ƒ«ƒ∆»»…∆¿ƒ»
.¯Lk -»≈

אבימי.45) לדעת אלעזר רבי של מימרא א. כו, ב. כה, שם
מום 46) בעלת תהיה יחתוך שאם העצם, את חותך ואינו

שחיטה  בין מום פוסל (שם) זירא ורבי הדם, קבלת בשעת
אינו 47)לקבלה. ואם ביוצא, נפסל לחוץ שיצא מה

שמנוניתו  מתערבת הרי שיצא, הבשר את קבלה לפני מפריד
בהערה  (ראה כולו את ופוסלת שרת בכלי המתקבל בדם

אינו 48)הבאה). האיברים מבשר שיוצא הדם פירוש,
על  כרת חייבים ואין המזבח, על זריקה לענין דם נקרא
ולפיכך  ה"ד), אסורות מאכלות מהל' פ"ו (רבינו אכילתו
שהרי  היוצא כבשר לפוסלו אין וגם כדם, ביוצא נפסל אינו
דינה  שמנונית אבל (כסףֿמשנה). כמים ודינו בשר אינו
גמרא  כולו. ונפסל בדם ומתערבת ביוצא ונפסלה כבשר,

שם. נאמר 49)ורש"י לה'" "והביאום שהכתוב אע"פ
לפני  הרגלים להחזיר צריך יד) הלכה (ראה בלבד בשחיטה

אינם זרי  קלים קדשים שהרי יוצא, פסול מפני ולא קה,
אינה  הדם שזריקת מפני אלא לעזרה, חוץ כשיוצא נפסלים
כמו  בפנים, שעה באותה שהוא מה אלא באכילה מתירה
לשרפו, ליוצא מועלת "והזריקה בהל"ב: לקמן רבינו שכתב
שהכוונה  לפרש נדחק אמנם (בכסףֿמשנה לאכלו". לא אבל
בכסףֿ הובא קורקוס, הר"י אבל לירושלים, חוץ ליוצא
חוץ  ביצא אפילו רבינו דברי מפרש ה"ג פי"ט לקמן משנה

ולג). לב בהלכות הערותינו וראה פירוש,50)לעזרה.
ולאחר  ב. פט, שם יוחנן כרבי כשר, זריקה קודם אפילו
כותב  הראב"ד העיר. בכל נאכל שהרי שכשר, פשוט זריקה
אם  אפילו לומר שהתכוון נראה זריקה". לאחר "אפילו כאן:
לשיטתו  מתאים וזה כשר, זריקה אחר עד בחוץ נשאר
בעל  של תמיהתו מסולקת ובזה בהל"ב, לקמן בהשגותיו
כמו  אלא כן, אינה רבינו דעת אבל עליו. משנה' 'לחם

שכתבנו.

.ÊË‰ÏeÒt - ‰¯ÊÚ‰ ¯ÈÂ‡a dËÁLe ‰Ó‰a‰ ‰Ïz51; »»«¿≈»¿»»«¬ƒ»¬»»¿»
.ı¯‡a ËBÁLiL „Ú - ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««∆∆«ƒ¿≈««∆ƒ¿»»∆

ונימוקו.51) דשמואל אבוה דעת א. כו, שם

.ÊÈÈeÏ˙ ‡e‰Â ËÁLÂ ‰Ï˙Â ı¯‡a ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»»»∆¿ƒ¿»¿»«¿»
¯ÈÂ‡a52- ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ,ÏeÒt - ÌÈL„˜ ÈL„˜a : »¬ƒ¿»¿≈»»ƒ»¿»»ƒ«ƒ

.¯Lk»≈

וגורס 52) מגיה משנה' וה'כסף כאן, נפלה טעותֿסופר
העזרה, באויר ושחטה הבהמה תלה כשירה, – "באויר
קלים  בקדשים הקודמת) הלכה (ראה פסול קדשים בקדשי
קדשים  בקדשי כתוב ירך" ש"על מפני והטעם, כשר".
נתלה  כמו בכך, שירות דרך שאין מפני לפוסלו ואין בלבד.
כשירה  שהרי שירות, אינה ששחיטה משום בהי"ט, וקיבל

בזר.

.ÁÈÌÈÙa Ô¯Ó‚e ıeÁa ÌÈÓÈÒ ËeÚÓ ËÁL53B‡ , »«ƒƒ»ƒ«¿»»ƒ¿ƒ
ÔBÙva Ô¯Ó‚e ÌB¯ca ÔËeÚÓ ËÁML54;ÔÈÏeÒt - ∆»«ƒ»«»¿»»«»¿ƒ

ÛBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ ‰ËÈÁMÏ dLiL55. ∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿«

קלים.53) קדשים.54)בקדשים אע"פ 55)בקדשי
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אין  הסימנים, רוב שחיטת עם אלא ניתרת אינה שהבהמה
הוא  והרי השחיטה הוא האחרון המעשה שרק אומרים אנו
צריכה  סופה ועד מתחילתה השחיטה כל אלא בהכשר, היה

כט:). יוחנן (כרבי כדינה להיות

.ËÈÌc‰ Ïa˜Â ‰Ï˙56˙Ápn‰ ‰Ó‰a ¯‡evÓ ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ««¿≈»«À««
ÏeÒt - Ú˜¯wa57.CÎa ˙e¯L C¯c ÔÈ‡L ; ««¿«»∆≈∆∆≈¿»

באויר.56) בקדשים 57)כשהוא בין קדשים בקדשי בין
לפני  שירות דרך זו ואין שירות, היא שקבלה מפני קלים.

נ. הערה למעלה ראה ה'.

.Î˜¯Ên‰ ‰Ï˙Â ‰¯ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰58Ìc‰ Ïa˜Â B„Èa »»≈»¬»»¿»»«ƒ¿»¿»¿ƒ≈«»
¯ÈÂ‡a59- ¯ÈÂ‡a Ìc‰ Ïa˜Â ‰Ó‰a‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿≈»¿ƒ≈«»»¬ƒ

.ÌB˜nk ÌB˜n‰ ¯ÈÂ‡L ;¯Lk»≈∆¬ƒ«»«»

גדול.58) ספל שמניח 59)אגן: היא הרגילה הקבלה
לתוכו, מקלח והדם הבהמה לצואר סמוך הקרקע על המזרק
דומה  ואינו כשר, גםֿכן באויר קיבל שאם רבינו ומשמיענו
ירך" "על תורה אמרה לא בקבלה כי ט"ז, בהלכה לשחיטה

כו.). (זבחים

.‡ÎÏa˜Â ˜¯ÊÓ CB˙Ï ˜¯ÊÓ Ô˙60ÔÈÓ ;¯Lk - »«ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈»≈ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa61·ÈÒ ÁÈp‰ .62Ïa˜Â ˜¯Ên‰ CB˙a ¿ƒ≈≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ≈

Lk -ÏeÏÁ ·Èq‰L ÈtÓ ;¯63CB˙Ï „¯BÈ Ìc‰ È¯‰Â , »≈ƒ¿≈∆«ƒ»«¬≈«»≈¿
˙ˆÈÓ˜a Ôk ‰OÚ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆÈˆÁ Ô‡k ÔÈ‡Â ,˜¯Ên‰«ƒ¿»¿≈»¬ƒ»¬»ƒ»»≈ƒ¿ƒ«

‰Án‰64‰ÏeÒt - ·Èq‰ CBzÓ ıÓ˜Â65. «ƒ¿»¿»«ƒ«ƒ¿»

בו,60) שהדם למזרק הכהן יד בין חוצץ החיצון והמזרק
כהן. ביד קבלה שאין בר 61)ונמצא רמי של בעיה

מסתמך  רבינו אבל נפתרה, לא ושם א. נח, יומא יחזקאל,
דקל  של בסיב לאוגדו שהתיר בלולב לא.) (סוכה רבא על

כסףֿמשנה. חוצץ. אינו במינו שמין חוט 62)מפני כעין
הדקל. סביב ונכרך ומתפצל בדקל כלומר,63)הגדל

שם, סופג. הוא ולפיכך דקים, חלולים הרבה בו יש נקבובי,
שנפשטה. נספגת.64)בעיה ואינה כ'יש 65)סולת, שם,

אומרים'.

.·ÎÔÎÂ ,B˙˜È¯Êe ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰Â Ìc‰ ˙Ïa«̃»««»¿»»«ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈ¯·È‡ ˙ÎÏB‰66L·kÏ67dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk - »«≈»ƒ«∆∆»««≈≈≈»

‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰Îa ‡l‡ ‰¯Lk68e¯‡aL BÓk , ¿≈»∆»¿…≈«»≈»¬»¿∆≈«¿
‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜a69.ÛBÚ‰ ˙˜ÈÏÓ·e ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿ƒ«»

המזבח.66) על אותם שמקטירים הקרבן קרש 67)חלקי
מגיע  והשני הרצפה על אחד ראשו אמות, עשרה שש רחב
המזבח. לראש בו עולים והכהנים המזבח, לראש

ב.68) יד, הי"ב:69)זבחים הקרבנות מעשה מהל' בפי"ג
מוליכה". "והכהן

.‚ÎÏ‚¯a ‡lL ‰ÎÏB‰Â70‰ÎÏB‰ dÈ‡ -71,CÎÈÙÏ . ¿»»∆…»∆∆≈»»»¿ƒ»
ÏB„b Ô‰k72B˜¯Êe BÓB˜Óa „ÓÚÂ Ìc‰ ˙‡ ÏawL …≈»∆ƒ≈∆«»¿»«ƒ¿¿»

.Á·f‰ ÏÒÙ - ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«ƒ¿««∆«

בכוח 70) שבמזרק הדם את שפך אלא ממקומו זז שלא
המזבח. לקיר א.71)והגיע טו, זו 72)שם מילה
למחקה. ויש מיותרת,

.„ÎBÈÓÈa Ïa˜73BÈÓÈÏ ¯ÈÊÁÈ - BÏ‡ÓOÏ Ô˙Â74. ƒ≈ƒƒ¿»«ƒ¿…«¬ƒƒƒ
Ô˙Â L„˜ ÈÏÎa Ïa˜ .Á·f‰ ÏÒÙ - ÏÁ ÈÏÎa Ïaƒ̃≈ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆«ƒ≈ƒ¿ƒ…∆¿»«

L„˜ ÈÏÎÏ ¯ÈÊÁÈ - ÏÁ ÈÏÎÏ75. ƒ¿ƒ…«¬ƒƒ¿ƒ…∆

תקנה 73) לו ואין הזבח נפסל בשמאלו קיבל אם אבל כדין,
שם). א.74)(משנה, לב, שם שם.75)משנה,

.‰Î¯Lk - BÙÒ‡Â ‰tˆ¯‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ CtL76. ƒ¿«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿»«¬»»≈
BÙÒ‡Â ‰tˆ¯‰ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ¯‡evÓ CtL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«ƒ«««¿≈»«»ƒ¿»«¬»

Á·f‰ ÏÒÙ - ˙¯M‰ ÈÏÎÏ B˙e77. ¿»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿««∆«

כהלכתה.76) בכלי קבלה מצוות כבר שנתקיימה מפני שם.
נלמד 77) זה שדין פירשו שם ובגמרא א. כה, שם משנה,

מהפר  דם הפר" מדם "ולקח... ה) ד, (ויקרא הכתוב מן
למילה  מדם מהמילה ה"מם" את מעבירים כלומר יקבלנו,

הפר.

.ÂÎ‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ ‰Ó‰a ¯‡evÓ Ìc‰ ˙ˆ˜Ó CtLƒ¿«ƒ¿»«»ƒ««¿≈»«»»∆¿…
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a ¯‡evÓ B˙ˆ˜Ó Ïa˜Â ,BÙÒ‡78; ¬»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ««¿≈»¬≈∆»≈

LÙp‰ Ìc Ïa˜˙pL Ìc‰ ‰Ê ‰È‰iL „·Ï·e79Ìc ‡Ï , ƒ¿«∆ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿«≈««∆∆…«
˙ÈˆÓz‰80.¯BÚ‰ Ìc ‡ÏÂ ««¿ƒ¿…«»

זה 78) פר", של דמו כל שיקבל "צריך שם: שאמרו ומה
כולו. קיבל לא אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה, רק
הדם  "נשפך המשנה: לשון מדיוק זה דין הוציא רבינו
לא  שאם משמע, פסול", ואספו הרצפה על הבהמה) (מצואר
כשר. – הבהמה מצואר שנשאר מה קיבל אלא אספו

אדמימות"79) בו שיש זמן כל שחיטה, בשעת היוצא "דם
ה"ג). פ"ו אסורות מאכלות בהל' רבינו דם 80)(לשון

שם). (ברייתא, שונים מאיברים המתמצה

.ÊÎÁ·f‰ ÏkÌÈ81ÌÓc ÏawL82ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ »«¿»ƒ∆ƒ≈»»∆»ƒ«¿ƒ
B˜¯fL B‡ ,ÁaÊnÏ Ìc‰ ˙‡ CÈÏB‰L B‡ ,‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ∆«»«ƒ¿≈«∆¿»

B˙ÎÏ‰k ÁaÊnÏ83Ô˙Â ¯Lk‰ Ïa˜ .Á·f‰ ÏÒÙ - «ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿««∆«ƒ≈«»≈¿»«
- BÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ ÏeÒt‰ Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ,ÏeÒtÏ«»¿…»««»∆»»«ƒ¿

¯LkÏ ¯ÈÊÁÈ84‰„B·ÚÏ ÏeÒt‰ BÎÈÏB‰L Ìc Ï·‡ . «¬ƒ«»≈¬»»∆ƒ«»»¬»
BÎÈÏB‰Â ¯LkÏ B¯ÈÊÁ‰Â85‰lÁz Ô‰k‰ BÎÈÏB‰L B‡ , ¿∆¡ƒ«»≈¿ƒ∆ƒ«…≈¿ƒ»

BÎÈÏB‰Â ÏeÒtÏ B˙e B¯ÈÊÁ‰Â86BÎÈÏB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿∆¡ƒ¿»«»¿ƒƒ¿ƒ
È¯‰L ,Á·f‰ ÏÒÙ - ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa ÏeÒt‰«»≈«¿ƒ»≈«ƒ¿««∆«∆¬≈

‰Ê ¯·c Ôw˙Ï ¯LÙ‡ È‡87. ƒ∆¿»¿«≈»»∆

ב.81) יד, שיכול 82)שם הנפש דם בבהמה נשאר ולא
כח. הלכה ראה לקבלו. דם 83)כשר נשאר אם ואפילו

זריקה  שאחרי מפני המזבח, על לזרקו אסור במזרק,
לזרוק  ואסור שיריים, שבמזרק הדם שאר נעשה כהלכתה
אינם  לעבודה שפסולים ואע"פ המזבח. על הדם שיירי
שנשאר  בדם רק נאמר זה הכ"ח), לקמן (ראה שיריים עושים
הדם  אבל זריקה, מעשה בו נעשה שלא בהמה בצואר
(סברא  שיריים נעשה – הפסול זרק שממנו במזרק, שנשאר
דברים  במה ושיקבלו). ד"ה צב. שם ה'תוספות' כתבו זו
זה  הרי כהלכתו שלא זרק אם אבל כהלכתו, כשזרק אמורים
שנשאר  הדם גם ולפיכך הרצפה, על הדם מקצת שפך כאילו
וראה  בהערות, ה"ב פי"ד לקמן (ראה לזריקה כשר במזרק
התכוון  השני שבפירושו ומסתבר, כאן. כסףֿמשנה
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.·È‰ÏeÒt B˙Ïa˜ - Ïa˜Â B„È ÒÈÎ‰34ÒÈÎ‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«»»¿»¬ƒƒ¿ƒ
Ba¯Â BL‡¯35B˙ˆÈˆÂ ÌÈÙa Blk „·BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ ,36 …¿À¬ƒ»»»≈Àƒ¿ƒ¿ƒ»

ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt B˙„B·Ú - ıeÁa37Ï‰‡ Ï‡ «¬»¿»∆∆¡«¿…¬∆∆…∆
.Ôlk e‡B·iL „Ú - „ÚBÓ≈«∆»À»

למדנו 34) לשרתו", ה' לפני "לעמוד ח) י, (דברים מהכתוב
העזרה, בפנים היינו ה', לפני להיות צריכה שירות שכל
קדשים  בקדשי כמו הדם קבלת במקום להיות צריך והמקבל

ה"ט). ורובו,35)(למעלה ראשו "הכניס בברייתא: שם
נכנס". לא (יחזקאל 36)כאילו הנביא מלשון ראשו, שער

ראשי. בציצת ויקחני ג): מובא 37)ח, שם בגמרא
ולפלא  מג). כח, (שמות מועד" אהל אל "בבואם הפסוק:

המאוחר. המקרא את להביא העדיף שרבינו

.‚È‰Ó‰a‰ ‰Òk¯t38ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ39˙Ïa˜ ¯Á‡ ƒ¿¿»«¿≈»¿»»««««»«
dÓc40‰¯Lk -41¯Oa‰Â ÔÈ¯eÓ‡‰ e‡ˆÈ elÙ‡L ; »»¿≈»∆¬ƒ»¿»≈ƒ¿«»»

BÓk ,¯Lk Á·f‰ - ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ‰˜È¯Ê Ì„…̃∆¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ«∆«»≈¿
¯‡a˙iL42. ∆ƒ¿»≈

קלים.38) בקדשים העזרה.39)מדובר לחומת חוץ
הנפש 40) דם נפסל – הדם קבלת לפני כולה יצאה אבל

ויצאה  "פירכסה הי"א למעלה מדבריו משמע וכן ביוצא.
כשירה". – בצפון דמה קיבל ואחרֿכך לצפון וחזרה לדרום
שהשחיטה  מפני פסולה, – לחוץ יצאה שאם ומשמע
שהסכין  דעתו, ג) (חולין (והריטב"א הבשר את מקדשת
כדי  גמור קידוש מקדשת אינה שרת, כלי שהיא אע"פ
בזר, וכשירה עבודה אינה שהשחיטה מפני ביוצא, ליפסול
לפני  לחוץ יצאה אפילו ולכן המקדשת, היא הדם וקבלת

כשירה). – והבשר 41)קבלה האימורים את מקטירים
הזריקה  כי כשרה, ולפיכך זריקה לפני בחזרה מדובר נאכל.
קדשים  הם כן ולפני קדשים, קדשי האימורים את עושה
וראה  ספר'). ב'קרית (מבי"ט ביוצא נפסלים ואינם קלים
עושה  שזריקה שכתב: הדין", "הוא ד"ה פט: שם רש"י

קדשים. קדשי הל"בֿלג.42)אותן לקמן

.„ÈÂ ÌÈÙa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰dËÁLe ıeÁa ‰ÈÏ‚¯ »¿»«¿≈»À»ƒ¿ƒ¿«¿∆»«¿»»
ÏeÒt Á·f‰ -43„Ú - '‰Ï Ìe‡È·‰Â :¯Ó‡pL ; «∆«»∆∆¡«∆¡ƒ««

ÌÈÙa dlk ‰È‰zL44. ∆ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ

שבדיעבד 43) חתך, ד"ה שם ה'תוספות' (דעת א. כו, שם
שבכל  שם, שמואל של מלשונו להוכיח יש וכדבריהם כשר,
"פסולה". בפירוש אמר שם, האיבעיות שבמכלול הדינים
שתהא  "עד וברש"י הפסוק. את הביא זה בדין מהֿשאיןֿכן
רבינו  פסק למה וצ"ע פסולה. אמר ולא בפנים", כולה

שהרי 44)פסולה). קלים, בקדשים מדבר זה פסוק שם.
ומובן, אותם", לה' שלמים זבחי "וזבחו מסתיים: הכתוב

כןֿשכן. לא קדשים שקדשי

.ÂËdËÁL45‰‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÙa dlk ‡È‰Â ¿»»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿««»ƒ»
ÌˆÚÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ¯Oa‰ C˙BÁ - ıeÁÏ dÏ‚¯46 «¿»«≈«»»«∆«ƒ«»∆∆

Ìc‰ Ïa˜Ó Ck ¯Á‡Â47- C˙Á Ck ¯Á‡Â Ïa˜ Ì‡Â . ¿««»¿«≈«»¿ƒƒ≈¿««»»«
˙ÈeÓL ÈtÓ ,ÏeÒt48ÌÈL„˜·e .ıeÁaL ¯Oa‰ »ƒ¿≈«¿ƒ«»»∆«¿»»ƒ

dÏ‚¯ ¯ÈÊÁÓ ‡l‡ ,CzÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÈl˜49ÌÈÙÏ «ƒ≈»ƒ«¿…∆»«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ

‰˜È¯Ê Ì„˜ ‡ˆiL [ÌÈl˜] ÌÈL„˜ ¯OaL ;Ïa˜Óe50 ¿«≈∆¿«»»ƒ«ƒ∆»»…∆¿ƒ»
.¯Lk -»≈

אבימי.45) לדעת אלעזר רבי של מימרא א. כו, ב. כה, שם
מום 46) בעלת תהיה יחתוך שאם העצם, את חותך ואינו

שחיטה  בין מום פוסל (שם) זירא ורבי הדם, קבלת בשעת
אינו 47)לקבלה. ואם ביוצא, נפסל לחוץ שיצא מה

שמנוניתו  מתערבת הרי שיצא, הבשר את קבלה לפני מפריד
בהערה  (ראה כולו את ופוסלת שרת בכלי המתקבל בדם

אינו 48)הבאה). האיברים מבשר שיוצא הדם פירוש,
על  כרת חייבים ואין המזבח, על זריקה לענין דם נקרא
ולפיכך  ה"ד), אסורות מאכלות מהל' פ"ו (רבינו אכילתו
שהרי  היוצא כבשר לפוסלו אין וגם כדם, ביוצא נפסל אינו
דינה  שמנונית אבל (כסףֿמשנה). כמים ודינו בשר אינו
גמרא  כולו. ונפסל בדם ומתערבת ביוצא ונפסלה כבשר,

שם. נאמר 49)ורש"י לה'" "והביאום שהכתוב אע"פ
לפני  הרגלים להחזיר צריך יד) הלכה (ראה בלבד בשחיטה

אינם זרי  קלים קדשים שהרי יוצא, פסול מפני ולא קה,
אינה  הדם שזריקת מפני אלא לעזרה, חוץ כשיוצא נפסלים
כמו  בפנים, שעה באותה שהוא מה אלא באכילה מתירה
לשרפו, ליוצא מועלת "והזריקה בהל"ב: לקמן רבינו שכתב
שהכוונה  לפרש נדחק אמנם (בכסףֿמשנה לאכלו". לא אבל
בכסףֿ הובא קורקוס, הר"י אבל לירושלים, חוץ ליוצא
חוץ  ביצא אפילו רבינו דברי מפרש ה"ג פי"ט לקמן משנה

ולג). לב בהלכות הערותינו וראה פירוש,50)לעזרה.
ולאחר  ב. פט, שם יוחנן כרבי כשר, זריקה קודם אפילו
כותב  הראב"ד העיר. בכל נאכל שהרי שכשר, פשוט זריקה
אם  אפילו לומר שהתכוון נראה זריקה". לאחר "אפילו כאן:
לשיטתו  מתאים וזה כשר, זריקה אחר עד בחוץ נשאר
בעל  של תמיהתו מסולקת ובזה בהל"ב, לקמן בהשגותיו
כמו  אלא כן, אינה רבינו דעת אבל עליו. משנה' 'לחם

שכתבנו.

.ÊË‰ÏeÒt - ‰¯ÊÚ‰ ¯ÈÂ‡a dËÁLe ‰Ó‰a‰ ‰Ïz51; »»«¿≈»¿»»«¬ƒ»¬»»¿»
.ı¯‡a ËBÁLiL „Ú - ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««∆∆«ƒ¿≈««∆ƒ¿»»∆

ונימוקו.51) דשמואל אבוה דעת א. כו, שם

.ÊÈÈeÏ˙ ‡e‰Â ËÁLÂ ‰Ï˙Â ı¯‡a ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»»»∆¿ƒ¿»¿»«¿»
¯ÈÂ‡a52- ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ,ÏeÒt - ÌÈL„˜ ÈL„˜a : »¬ƒ¿»¿≈»»ƒ»¿»»ƒ«ƒ

.¯Lk»≈

וגורס 52) מגיה משנה' וה'כסף כאן, נפלה טעותֿסופר
העזרה, באויר ושחטה הבהמה תלה כשירה, – "באויר
קלים  בקדשים הקודמת) הלכה (ראה פסול קדשים בקדשי
קדשים  בקדשי כתוב ירך" ש"על מפני והטעם, כשר".
נתלה  כמו בכך, שירות דרך שאין מפני לפוסלו ואין בלבד.
כשירה  שהרי שירות, אינה ששחיטה משום בהי"ט, וקיבל

בזר.

.ÁÈÌÈÙa Ô¯Ó‚e ıeÁa ÌÈÓÈÒ ËeÚÓ ËÁL53B‡ , »«ƒƒ»ƒ«¿»»ƒ¿ƒ
ÔBÙva Ô¯Ó‚e ÌB¯ca ÔËeÚÓ ËÁML54;ÔÈÏeÒt - ∆»«ƒ»«»¿»»«»¿ƒ

ÛBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ ‰ËÈÁMÏ dLiL55. ∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿«

קלים.53) קדשים.54)בקדשים אע"פ 55)בקדשי
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דם  נשאר אם ממהֿנפשך: קשה כן לא שאם לביאורנו,
שיריים, עושה אינו שפסול מפני לזרקו, כשר יכול במזרק
זריקה). בלי כשר כהלכתו שלא למה – נשאר לא ואם

לא 84) הכ"ג) (למעלה הולכה אינה ברגל שהולכה מכיון
זו. הולכה ע"י הקרבן בני 85)נפסל מחלוקת א. טו, שם

לחומרא. ופסק ינאי, ורבי חמא שם.86)רבי רבא, דעת
הכשר. ע"י הולכה מצוות נתקיימה שכבר ואףֿעלֿפי
להוליכו, צריך המזבח מן רחוק שהדם מאחר והטעם,
כשר. כהן וטעונה עבודה ג"כ היא זו שניה והולכה

ומה 87) לתקנה, איֿאפשר בפסול שנעשתה ההולכה פירוש,
אחרת. עבודה היא הכשר הכהן שמוליך

.ÁÎÏa˜88¯ÊBÁ - LÙp‰ Ìc ¯‡L Ì‡ ,ÏeÒt‰ ƒ≈«»ƒƒ¿«««∆∆≈
˜¯BÊÂ CÈÏBÓe Ïa˜Óe ¯Lk‰89ÔÈÏeÒt‰ ÔÈ‡L ; «»≈¿«≈ƒ¿≈∆≈«¿ƒ

ÌÈ¯ÈL ¯‡Lp‰ Ìc‰ ÔÈOBÚ ‰„B·ÚÏ90ÔÓ ıeÁ . »¬»ƒ«»«ƒ¿»ƒ«ƒƒ
‡Óh‰91‡a‰ Ôa¯˜a ‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , «»≈ƒ¿»»¬»¿»¿»«»

Ïa˜ ?„ˆÈk .ÌÈ¯ÈL ‰OBÚ - e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËa¿À¿»¿∆≈«¿∆ƒ«ƒ≈«ƒ≈
‡Óh‰92LÙp‰ Ìc ¯Lk‰ ÂÈ¯Á‡ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ , «»≈««ƒ∆ƒ≈«¬»«»≈««∆∆

‰B¯Á‡a ¯Lk‰ ÏawL ‰fL ;Á·f‰ ÏÒÙ - B˜¯Êe¿»ƒ¿««∆«∆∆∆ƒ≈«»≈»«¬»
.ÌeÏk BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ÈLƒ«ƒ¿≈¿

עושה 88) אינה בכשר לבדה קבלה כי וזרק, קיבל פירוש
(כסףֿמשנה). א.89)שיריים לב, שם הדם 90)משנה,

סתם  או הדם" "שיירי נקרא כשרה זריקה אחרי שנשאר
זריקה  אינה פסול זריקת אבל לזריקה, ראוי ואינו "שיריים"

לזריקה. ראוי שנשאר הדם ולהיפך ה,91)כלל, מעילה
אפילו 92)א. שיריים עושים אינם אחרים פסולים אבל

פא. הערה למעלה ראה וזרקו. בקיבלו

.ËÎ‡e‰L Ïk ‰È¯·È‡Ó ¯ÒÁL ‰Ó‰a93¯Á‡ ¿≈»∆»«≈≈»∆»»∆««
Ì¯ˆ elÙ‡ .‰ÏÒÙ - Ìc‰ ˙Ïa˜ Ì„˜ ‰ËÈÁL¿ƒ»…∆«»««»ƒ¿¿»¬ƒ»«
:¯Ó‡pL .Ïa˜È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ïa˜ Ì„˜ dÊ‡a¿»¿»…∆«»»¬≈∆…¿«≈∆∆¡«
.‰Ïaw‰ ˙ÚLa Blk ÌÏL ‰È‰iL - ¯t‰ ÌcÓ Á˜ÏÂ¿»«ƒ««»∆ƒ¿∆»≈Àƒ¿«««»»

.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ˜¯ÊÂ ‰¯ÒÁ‰ ÔÓ Ïa˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ«¬≈»¿»«¬≈∆»

ביאת 93) הל' (ראה מום בעלת הבהמה את שעושה במקום
ב. כה, שם זירא רבי המומים). דיני פרטי פ"ז המקדש

ב. לט, בכורות

.ÏelÙ‡ ,‰˜È¯Ê Ì„˜ ‰Ïa˜ ¯Á‡ ‰¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»«««»»…∆¿ƒ»¬ƒ
¯izL Ì‡ :Û¯O B‡ Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯Oa‰ „·‡»««»»…∆¿ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿«≈
˙‡ ˜¯BÊ - ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk B‡ ¯Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«»»¿«ƒƒ»≈ƒ≈∆

Ìc‰94˜¯BÊ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,95elÙ‡ - ‰ÏBÚ·e . «»¿ƒ»≈≈¿»¬ƒ
ÈtÓ ,ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ¯Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒƒ«»»«¬ƒ«ƒƒ»≈ƒƒ¿≈

ÌÈM‡Ï dlkL96. ∆À»»ƒƒ

מהם 94) שנשתייר שבתורה הזבחים כל אומר: יהושע "רבי
פסחים  תוספתא הדם", את זורק – חלב כזית או בשר כזית
הגר"א). גירסת (לפי ה"ל פ"ד זבחים ותוספתא ה"ד, פ"ו
הכתוב  מן זה ולמד מקומות. ובכמה ב. נח, זבחים ובבבלי
בשר  אין אם והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב, (דברים

דם. אין זית 95)- וחצי בשר זית חצי נשאר אם ואפילו
אדם  לאכילת לא כזית כאן אין כי כזית, יש וביחד חלב,

למזבח. כזית 96)ולא יש כן ואם כליל, כולה שעולה
עט. פסחים וגמרא שם, (תוספתא מזבח לאכילת שלם

מקומות). ובכמה

.‡Ï˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈÊkÓ ˙eÁt ¯‡L97- ˜¯Ê Ì‡Â , ƒ¿«»ƒ¿«ƒ…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ¯‰ ‡Ï98¯Oa‰ ÏÒÙ .99Ê Ì„˜‡ˆiL B‡ ‰˜È¯ …À¿»ƒ¿««»»…∆¿ƒ»∆»»

‰ˆ¯‰ - ˜¯Ê Ì‡Â ,Ìc‰ ˜¯ÊÈ ‡Ï - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ100. »¬»»…ƒ¿…«»¿ƒ»«À¿»

הקודמת.97) הלכה עלה 98)ראה לא הקרבן כלומר,
או  "נפסל לד:) (פסחים בברייתא ופסול, ה' לפני לרצון
ובנשתייר  הורצה". זרק שאם יהושע רבי ומודה שיצא...
רבינו  למד ומזה מודה, יהושע שרבי אמרו לא מכזית פחות

א. עז, שם וראה הורצה, לא הנזכרת.99)שכאן ברייתא
אם  שהרי והאימורים, הבשר כל יצא או כשנפסל ומדובר,
לד. הלכה ראה לכתחילה. זורק נפסלו לא האימורים
(דברים  הכתוב על שמסתמכת משום בשר, כתבה והברייתא
הבדל  אין ובעולה והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב,
לכל  מתכוון שהוא אע"פ ורבינו, אימורים. ובין בשר בין
לשנות  שלא כדרכו הברייתא, לשון נקט קדשים, קדשי

הגמרא. רבי 100)מלשון צה. בהערה המובאה ברייתא
ליוצא  מועילה שזריקה תלמידו, עקיבא כרבי סובר יהושע
להרצאה  שמועילה והואֿהדין מעילה, מידי להוציא
ולחםֿ הל"ב, לקמן וראה שאם) ד"ה לד: שם ('תוספות'

כאן. משנה

.·ÏÌ„˜ ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa¿«»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»…∆
ıeÁa ¯Oa‰Â Ìc‰ ˜¯ÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««»¿«»»«

¯Lk Á·f‰ -101˙‡ˆÏ ¯Oa‰ ÛBqL ÈtÓ ,102. «∆«»≈ƒ¿≈∆«»»»≈
˙ÏÚBÓ ‰˜È¯f‰Â103BÙ¯OÏ ‡ˆBiÏ104‡Ï Ï·‡ , ¿«¿ƒ»∆∆«≈¿»¿¬»…

BÏÎ‡Ï105. ¿»¿

מלהביא 101) פטורים והבעלים האימורים, את מקטירים
ב. פט, זבחים יוחנן, כרבי אחר. לעזרה 102)קרבן חוץ

ירושלים. בכל נאכלים קלים קדשים שהרי הזריקה, אחרי

הדם. זריקת בשעת בחוץ נמצא אם אפילו נפסל לא ולפיכך
מוגבלת.103) שריפה,104)תועלת דין לענין פירוש,

פסול  אירע הכלל: "זה ה"ו) פ"ו פסחים (תוספתא ששנינו
תעובר  בבעלים או בדם מיד, ישרף הקרבן) (בגוף בגופו

ויצא בלינה) שיפסל כדי אותו ילינו (פירוש, לבית צורתו
ישרף  שלא הועילה שהזריקה רבינו ומשמיענו השריפה".
מפני  והטעם, צורה. עיבור טעון אלא בגופו פסולו כדין מיד
שנתבאר  כמו באכילה, הותר שלא אלא נפסל לא שהבשר
עקיבא  רבי דעת זוהי הבאה. ובהערה טו בהלכה למעלה
ו'רבינו  רש"י (ראה ז: שם שנתפרשה כפי ז. ו: (מעילה
הגמרא. לשון נקט ורבינו כאן) וכסףֿמשנה שם, גרשום'

הדם,105) זריקת לפני באכילה אסור קלים קדשים בשר
זריקה  בשעת בעזרה היה שלא זה ובשר מתירתו, והזריקה
קורקוס  הר"י דעת על מסתמך זה (פירושנו הותר. לא
אחרת. פירש הכסףֿמשנה אולם בהט"ו. למעלה שהבאנו

שם). ראה

.‚Ï˙˜È¯Ê ÈÙÏ e‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡ ÔÎÂ¿≈≈≈»»ƒ«ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ«
ÏÒÙ ‡Ï - ıeÁa Ì‰Â Ìc‰ ˜¯ÊÂ ÌÈÓc106Á·f‰107, »ƒ¿ƒ¿««»¿≈«…ƒ¿««∆«
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Ô¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â108‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó - ¿ƒ∆¡ƒ»«¿ƒƒ»¿««ƒ∆…
‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - Ô¯ÈÊÁ‰109. ∆¡ƒ»«»ƒ¬≈∆ƒƒ¿»¿»≈

קדשי 106) היינו למחיצתו, חוץ יוצא א. יוצא: סוגי שני יש
לחומת  מחוץ קלים וקדשים העזרה, לחומת מחוץ קדשים
ובין  אימורים בין למחיצתו, חוץ שיצא מה וכל ירושלים.
ב. נפסלו. – קלים קדשים ובין קדשים קדשי בין בשר,
יש  כאן הדם. זריקת לפני לעזרה חוץ שיצאו קלים קדשים
המזבח  על הקרבים האימורים כי לבשר, אימורים בין הבדל
חלה  זו קדושתם אבל קדשים, כקדשי חמורה קדושתם
על  להקטרה אותם המתירה הדם, זריקת אחרי רק עליהם
(מבי"ט  הבשר כקדושת קדושתם זריקה לפני אבל המזבח,
רש"י  דעת וכן המוקדשין, פסולי מהל' פ"א ספר' ב'קרית
אותן  עושה "שזריקה שכתב הואֿהדין, ד"ה פט. זבחים
אם  לדון יש אבל ביוצא, נפסלו לא ולפיכך קדשים") קדשי
להקטרה  להתירם מועילה בחוץ כשהאימורים הזריקה
אנו  בזה, רבינו ושיטת חמורה. קדושה עליהם ולהעלות
הקודמת  בהלכה מלשונו זו בהלכה לשונו משינוי למדים
לגמרי, כשר משמע כשר", "הזבח כתב שם בשר, ביצא
פטורים  והבעלים כלומר, הזבח", נפסל "לא כתב וכאן
(ראה  האיברים את מקטירים אין אבל אחר, קרבן מלהביא
הרי  כך, תפרש לא אם א). השגה סוף הט"ו למעלה ראב"ד

הבדל  כל ולמה אין אימורים, לדין שיצא בשר דין בין
מפני  נימק בשר דין ועוד, הלכות? לשתי רבינו חילקם
הזבח  ולמה לצאת, סופם אין אימורים והרי לצאת", "שסופו
זו. בהלכה רבינו דברי נבין זה בירור אחרי כשר?

את 107) להקטיר אסור אבל חובתם, ידי יצאו והבעלים
הזריקה  הועילה אם ממהֿנפשך: לאימורים האימורים

חלה  הרי להקטרה, אותם והכשירה לעזרה מחוץ הנמצאים
ואם  להקטירם, ואסור ביוצא ונפסלו חמורה קדושה עליהם

להקטרה. הותרו לא הרי לקדשם, הועילה לפני 108)לא
ל'יד  שנספחו בהגהות איש' ו'חזון שמח' ('אור זריקה
כאן). כסףֿמשנה וראה המקורות". "אל הוצאת החזקה'

ונותר 109) פיגול איסורי קובעת הדם שזריקת הוא, הדין
בחוץ  היו שהאימורים שאע"פ כאן, רבינו ומלמדנו וטמא.
א  צ, זבחים פפא, כרב אלה, איסורים נקבעו זריקה, בשעת

עקיבא. רבי לדעת -

.„Ï·ÏÁ‰Â ¯Oa ‡ÓËpL ÔÈa ,„ÈÁÈ ÏL ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ∆»ƒ≈∆ƒ¿»»»¿«≈∆
˙‡ ˜¯BÊ - Ìi˜ ¯Oa‰Â ·ÏÁ ‡ÓËpL ÔÈa Ìi«̃»≈∆ƒ¿»≈∆¿«»»«»≈∆

Ìc‰110˜¯ÊÈ ‡Ï - Ô‰ÈL e‡ÓË .111- ˜¯Ê Ì‡Â , «»ƒ¿¿¿≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ¯‰112ıÈv‰L ;113‰v¯Ó114ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆««À¿»¿≈

ıÈv‰ - Ô¯ÈË˜‰Â e‡ÓËpL ‰ÏBÚ È¯·È‡ B‡ ÔÈ¯eÓ‡≈ƒ≈¿≈»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»«ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰v¯Ó115‡ÓËpL ¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÂ . ¿«∆¿∆≈«¿¿»»¿¿«ƒ∆ƒ¿»

Ìc‰ ˙‡ ˜¯BÊ ‰Ê È¯‰ - Blk ·ÏÁ‰Â ¯Oa‰116. «»»¿«≈∆À¬≈∆≈∆«»

ב.110) עז, פסחים יהושע כרבי גמרא,111)לכתחילה,
הגדול.113)שם.112)שם. הכהן מצח שעל הזהב ציץ

אהרן 114) מצח על "והיה לח) כח, (שמות בתורה כתוב
על  שמרצה חכמים ודרשו הקדשים", עוון את אהרן ונשא

הקדשים. ה"ז.115)טומאת פ"ד המקדש ביאת הל'
שביחיד 116) אמרו, יהושע רבי לדעת במסקנה א. עח, שם

זורקים  – ובציבור הורצה, זרק ואם לכתחילה אסור
על  מרצה אינו שהציץ כתב שם שרבינו ואע"פ לכתחילה,
יחיד, בקרבנות זה האימורים, על אלא הנאכלים הדברים
ההלכה  מסיום משמע וכן מרצה. – ציבור בקרבנות אבל
(לחםֿ בציבור הדחויה הטומאה היתה אלאֿאםֿכן שם:

משנה).

.‰ÏÏÒÙ - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ Ìc117,Á·f‰ «»»ƒ∆»»»¬»»ƒ¿««∆«
‡Ï - ÁaÊn‰ ÏÚ B˜¯Êe BÒÈÎ‰Â ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ¿≈«…

‰ˆ¯118. ƒ¿»

לג 117) הלכה למעלה ראה אחר, קרבן להביא וצריך
(הציץ)118)בהערות. "שאינו ב: פב, זבחים משנה,

היוצא". (הדם) על מרצה

.ÂÏÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈL„w‰ Ìc ÏÎÂ119. ¿»««√»ƒ≈¿«≈À¿»¿»
ÌÈnk epÎtLz ı¯‡‰ ÏÚ :Ìca ¯Ó‡pL120Ìc - ∆∆¡««»«»»∆ƒ¿¿∆««ƒ»

;‰‡ÓË Ïa˜Óe ÌÈnk ·LÁp‰ ‡e‰ ÌÈnk CtLpL∆ƒ¿»««ƒ«∆¿»««ƒ¿«≈À¿»
Ïa˜Ó BÈ‡ ,ÌÈnk CtL BÈ‡L ,ÌÈL„˜ Ìc Ï·‡¬»«»»ƒ∆≈ƒ¿»««ƒ≈¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

איש 119) יועזר בן יוסי "העיד מ"ד: פ"ח עדיות משנה,
פירוש  דכן", דאינון מטבחייא בית משקה ועל צרידה...

כלל. טומאה מקבלים למדו 120)שאינם שם, בגמרא
טומאה  לקבל האוכלין את מכשיר אינו קדשים שדם מכאן
באחד  מעולם נרטבו לא אם טומאה מקבלים אינם (אוכלין
אינו  קדשים דם שאם סובר, ורבינו המשקין). משבעת
(ובהל' טומאה מקבל שאינו מכלֿשכן אוכלין מכשיר
הקבלה, מפי הוא זה שדין כתב הט"ז, פ"י אוכלין טומאת
היא  בעלמא" "אסמכתא כאן המובא שהלימוד ברור

לדעתו).

.ÊÏÏÒÙ - ˜¯Ê ‡ÏÂ ‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML Ì„Â¿»∆»¿»»»«»¿…ƒ¿«ƒ¿«
‰ˆ¯‰ ‡Ï - B˜¯Ê Ì‡Â ,Á·f‰121. «∆«¿ƒ¿»…À¿»

א.121) נו, זבחים

ה'תש"פ  טבת כ"ד שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אחת 1) מתנה ונתן החיצון מזבח על הניתנין דמים יבאר

כיפר. אם

.‡ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk2Ô˙ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒƒ»«
˙‡hÁa elÙ‡Â .¯tk - „·Ïa ˙Á‡ ‰zÓ3‰zÓ - «»»««ƒ¿«ƒ≈«¬ƒ¿«»«»»

Úa¯‡‰ ¯‡Le ,¯wÚ‰ ‡È‰ ˙Á‡4.‰ÂˆÓÏ ˙BzÓ ««ƒ»ƒ»¿»»«¿««»¿ƒ¿»
- EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ÏÚ CÙMÈ EÈÁ·Ê Ì„Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈«ƒ¿«¡…∆

.¯wÚ‰ ‡È‰ ÁaÊn‰ ÏÚ Ìc‰ ˙ÎÈÙL¿ƒ««»««ƒ¿≈«ƒ»ƒ»

הקרבנות 2) את עליו שמקטירים הכהנים, שבעזרת המזבח
דמם. את שם 3)וזורקין ובגמרא שם זבחים הלל כבית

שתי  חטאת בדיני בתורה כתוב כי נימוקם, מבואר לז:
קרנות  אחת ופעם יחיד, לשון ומשמע ואו בלי קרנת פעמים
שלוש  ארבע, וביחד שתיים עוד הרי וא"ו], [=עם מלא
דבר  שכל בידינו, כלל הקרבנות (בדיני לעכב ואחת למצוה
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דם  נשאר אם ממהֿנפשך: קשה כן לא שאם לביאורנו,
שיריים, עושה אינו שפסול מפני לזרקו, כשר יכול במזרק
זריקה). בלי כשר כהלכתו שלא למה – נשאר לא ואם

לא 84) הכ"ג) (למעלה הולכה אינה ברגל שהולכה מכיון
זו. הולכה ע"י הקרבן בני 85)נפסל מחלוקת א. טו, שם

לחומרא. ופסק ינאי, ורבי חמא שם.86)רבי רבא, דעת
הכשר. ע"י הולכה מצוות נתקיימה שכבר ואףֿעלֿפי
להוליכו, צריך המזבח מן רחוק שהדם מאחר והטעם,
כשר. כהן וטעונה עבודה ג"כ היא זו שניה והולכה

ומה 87) לתקנה, איֿאפשר בפסול שנעשתה ההולכה פירוש,
אחרת. עבודה היא הכשר הכהן שמוליך

.ÁÎÏa˜88¯ÊBÁ - LÙp‰ Ìc ¯‡L Ì‡ ,ÏeÒt‰ ƒ≈«»ƒƒ¿«««∆∆≈
˜¯BÊÂ CÈÏBÓe Ïa˜Óe ¯Lk‰89ÔÈÏeÒt‰ ÔÈ‡L ; «»≈¿«≈ƒ¿≈∆≈«¿ƒ

ÌÈ¯ÈL ¯‡Lp‰ Ìc‰ ÔÈOBÚ ‰„B·ÚÏ90ÔÓ ıeÁ . »¬»ƒ«»«ƒ¿»ƒ«ƒƒ
‡Óh‰91‡a‰ Ôa¯˜a ‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , «»≈ƒ¿»»¬»¿»¿»«»

Ïa˜ ?„ˆÈk .ÌÈ¯ÈL ‰OBÚ - e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËa¿À¿»¿∆≈«¿∆ƒ«ƒ≈«ƒ≈
‡Óh‰92LÙp‰ Ìc ¯Lk‰ ÂÈ¯Á‡ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ , «»≈««ƒ∆ƒ≈«¬»«»≈««∆∆

‰B¯Á‡a ¯Lk‰ ÏawL ‰fL ;Á·f‰ ÏÒÙ - B˜¯Êe¿»ƒ¿««∆«∆∆∆ƒ≈«»≈»«¬»
.ÌeÏk BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ÈLƒ«ƒ¿≈¿

עושה 88) אינה בכשר לבדה קבלה כי וזרק, קיבל פירוש
(כסףֿמשנה). א.89)שיריים לב, שם הדם 90)משנה,

סתם  או הדם" "שיירי נקרא כשרה זריקה אחרי שנשאר
זריקה  אינה פסול זריקת אבל לזריקה, ראוי ואינו "שיריים"

לזריקה. ראוי שנשאר הדם ולהיפך ה,91)כלל, מעילה
אפילו 92)א. שיריים עושים אינם אחרים פסולים אבל

פא. הערה למעלה ראה וזרקו. בקיבלו

.ËÎ‡e‰L Ïk ‰È¯·È‡Ó ¯ÒÁL ‰Ó‰a93¯Á‡ ¿≈»∆»«≈≈»∆»»∆««
Ì¯ˆ elÙ‡ .‰ÏÒÙ - Ìc‰ ˙Ïa˜ Ì„˜ ‰ËÈÁL¿ƒ»…∆«»««»ƒ¿¿»¬ƒ»«
:¯Ó‡pL .Ïa˜È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ïa˜ Ì„˜ dÊ‡a¿»¿»…∆«»»¬≈∆…¿«≈∆∆¡«
.‰Ïaw‰ ˙ÚLa Blk ÌÏL ‰È‰iL - ¯t‰ ÌcÓ Á˜ÏÂ¿»«ƒ««»∆ƒ¿∆»≈Àƒ¿«««»»

.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ˜¯ÊÂ ‰¯ÒÁ‰ ÔÓ Ïa˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ«¬≈»¿»«¬≈∆»

ביאת 93) הל' (ראה מום בעלת הבהמה את שעושה במקום
ב. כה, שם זירא רבי המומים). דיני פרטי פ"ז המקדש

ב. לט, בכורות

.ÏelÙ‡ ,‰˜È¯Ê Ì„˜ ‰Ïa˜ ¯Á‡ ‰¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»«««»»…∆¿ƒ»¬ƒ
¯izL Ì‡ :Û¯O B‡ Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯Oa‰ „·‡»««»»…∆¿ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿«≈
˙‡ ˜¯BÊ - ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk B‡ ¯Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«»»¿«ƒƒ»≈ƒ≈∆

Ìc‰94˜¯BÊ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,95elÙ‡ - ‰ÏBÚ·e . «»¿ƒ»≈≈¿»¬ƒ
ÈtÓ ,ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ¯Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒƒ«»»«¬ƒ«ƒƒ»≈ƒƒ¿≈

ÌÈM‡Ï dlkL96. ∆À»»ƒƒ

מהם 94) שנשתייר שבתורה הזבחים כל אומר: יהושע "רבי
פסחים  תוספתא הדם", את זורק – חלב כזית או בשר כזית
הגר"א). גירסת (לפי ה"ל פ"ד זבחים ותוספתא ה"ד, פ"ו
הכתוב  מן זה ולמד מקומות. ובכמה ב. נח, זבחים ובבבלי
בשר  אין אם והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב, (דברים

דם. אין זית 95)- וחצי בשר זית חצי נשאר אם ואפילו
אדם  לאכילת לא כזית כאן אין כי כזית, יש וביחד חלב,

למזבח. כזית 96)ולא יש כן ואם כליל, כולה שעולה
עט. פסחים וגמרא שם, (תוספתא מזבח לאכילת שלם

מקומות). ובכמה

.‡Ï˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈÊkÓ ˙eÁt ¯‡L97- ˜¯Ê Ì‡Â , ƒ¿«»ƒ¿«ƒ…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ¯‰ ‡Ï98¯Oa‰ ÏÒÙ .99Ê Ì„˜‡ˆiL B‡ ‰˜È¯ …À¿»ƒ¿««»»…∆¿ƒ»∆»»

‰ˆ¯‰ - ˜¯Ê Ì‡Â ,Ìc‰ ˜¯ÊÈ ‡Ï - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ100. »¬»»…ƒ¿…«»¿ƒ»«À¿»

הקודמת.97) הלכה עלה 98)ראה לא הקרבן כלומר,
או  "נפסל לד:) (פסחים בברייתא ופסול, ה' לפני לרצון
ובנשתייר  הורצה". זרק שאם יהושע רבי ומודה שיצא...
רבינו  למד ומזה מודה, יהושע שרבי אמרו לא מכזית פחות

א. עז, שם וראה הורצה, לא הנזכרת.99)שכאן ברייתא
אם  שהרי והאימורים, הבשר כל יצא או כשנפסל ומדובר,
לד. הלכה ראה לכתחילה. זורק נפסלו לא האימורים
(דברים  הכתוב על שמסתמכת משום בשר, כתבה והברייתא
הבדל  אין ובעולה והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב,
לכל  מתכוון שהוא אע"פ ורבינו, אימורים. ובין בשר בין
לשנות  שלא כדרכו הברייתא, לשון נקט קדשים, קדשי

הגמרא. רבי 100)מלשון צה. בהערה המובאה ברייתא
ליוצא  מועילה שזריקה תלמידו, עקיבא כרבי סובר יהושע
להרצאה  שמועילה והואֿהדין מעילה, מידי להוציא
ולחםֿ הל"ב, לקמן וראה שאם) ד"ה לד: שם ('תוספות'

כאן. משנה

.·ÏÌ„˜ ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa¿«»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»…∆
ıeÁa ¯Oa‰Â Ìc‰ ˜¯ÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««»¿«»»«

¯Lk Á·f‰ -101˙‡ˆÏ ¯Oa‰ ÛBqL ÈtÓ ,102. «∆«»≈ƒ¿≈∆«»»»≈
˙ÏÚBÓ ‰˜È¯f‰Â103BÙ¯OÏ ‡ˆBiÏ104‡Ï Ï·‡ , ¿«¿ƒ»∆∆«≈¿»¿¬»…

BÏÎ‡Ï105. ¿»¿

מלהביא 101) פטורים והבעלים האימורים, את מקטירים
ב. פט, זבחים יוחנן, כרבי אחר. לעזרה 102)קרבן חוץ

ירושלים. בכל נאכלים קלים קדשים שהרי הזריקה, אחרי

הדם. זריקת בשעת בחוץ נמצא אם אפילו נפסל לא ולפיכך
מוגבלת.103) שריפה,104)תועלת דין לענין פירוש,

פסול  אירע הכלל: "זה ה"ו) פ"ו פסחים (תוספתא ששנינו
תעובר  בבעלים או בדם מיד, ישרף הקרבן) (בגוף בגופו

ויצא בלינה) שיפסל כדי אותו ילינו (פירוש, לבית צורתו
ישרף  שלא הועילה שהזריקה רבינו ומשמיענו השריפה".
מפני  והטעם, צורה. עיבור טעון אלא בגופו פסולו כדין מיד
שנתבאר  כמו באכילה, הותר שלא אלא נפסל לא שהבשר
עקיבא  רבי דעת זוהי הבאה. ובהערה טו בהלכה למעלה
ו'רבינו  רש"י (ראה ז: שם שנתפרשה כפי ז. ו: (מעילה
הגמרא. לשון נקט ורבינו כאן) וכסףֿמשנה שם, גרשום'

הדם,105) זריקת לפני באכילה אסור קלים קדשים בשר
זריקה  בשעת בעזרה היה שלא זה ובשר מתירתו, והזריקה
קורקוס  הר"י דעת על מסתמך זה (פירושנו הותר. לא
אחרת. פירש הכסףֿמשנה אולם בהט"ו. למעלה שהבאנו

שם). ראה

.‚Ï˙˜È¯Ê ÈÙÏ e‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡ ÔÎÂ¿≈≈≈»»ƒ«ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ«
ÏÒÙ ‡Ï - ıeÁa Ì‰Â Ìc‰ ˜¯ÊÂ ÌÈÓc106Á·f‰107, »ƒ¿ƒ¿««»¿≈«…ƒ¿««∆«
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בדיעבד  אבל למצוה, רק נאמר אחת פעם התורה שציוותה
שם  שכתובה או פעם עוד נצטוו כן אם אלא מעכב, אינו
זריקת  בלי לכפרה אפשר שאי מפני עיכוב), על המורה מלה

מחטאת. נלמדים הקרבנות ושאר כלל. מה 4)דם כלומר,
האחת. שנתן אחרי מהארבע שנשתייר

.·‰˜È¯Êa ÔÈzp‰ ÏÎÂ5;‡ˆÈ - ‰ÎÈÙLa Ô˙pL ¿»«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆¿»»ƒ¿ƒ»»»
.CÙMÈ EÈÁ·Ê Ì„Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈

ãycew zegiyn zecewpã

mce xn`py ,`vi - dkitya opzpy dwixfa oipzipd lke"
."jtyi jigaf

רבי  בין מחלוקת את הגמ' תלתה פסחים מסכת בסיום
של  את פוטרת הפסח ברכת האם עקיבא, ורבי ישמעאל
זו  את פוטרת זו ולא זו את פוטרת זו שלא או (ר"י) זבח
הזבח) (מעשה זריקה ישמעאל רבי שלדעת וקבעה (ר"ע),
זו  בכלל זו לא ר"ע ולדעת הפסח), (מעשה שפיכה בכלל
הרמב"ם  כאן שהרי משנה' ב'כסף והקשה זו. בכלל זו ולא
בהלכות  אבל זריקה, בכלל ששפיכה ישמעאל כרבי פסק
הפסח  ברכת שאין כר"ע פסק ה"ז) (פ"ח ומצה חמץ
ותירץ  פסח. של את פוטרת זבח של ולא זבח של פוטרת
שהביאו  כהן, חיים רבינו כפירוש סובר שהרמב"ם הצל"ח
טפל, והזבח עיקר שהפסח הוא ר"י של שטעמו התוספות,
להבין, צריך אבל זבח. של את פוטרת הפסח ברכת ולכן
אינה  הפסח שברכת והרמב"ם ר"ע סברת מהי זה לפי
שהזבח  כירושלמי לכו"ע פשוט והרי זבח, של את פוטרת

לפסח. טפל
במצוות  האם חלוקים ור"ע ישמעאל רבי בזה: הביאור וי"ל
או  הנותן בגדרי לפרשן יש גדרן, התפרש שלא התורה
בפירוש  במכילתא מחלוקתם ולדוגמא המקבל. בגדרי
ר"י  לאמר", האלה הדברים כל את אלקים "וידבר הפסוק
אומר  ר"ע לאו, לאו ועל הן הן על עונין שהיו מלמד אומר:
הבדל  ישנו המקבל גדרי מצד כי הן. לאו ועל הן הן על
ואת  עושה הוא אלה שאת ללא־תעשה, מצוות־עשה בין
לאו  ועל הן הן על אמרו לר"י ולכן עושה, אינו הוא אלה
ומצד  הנותן, בגדרי מתחשבים ר"ע לשיטת אבל לאו,
שהוא  או מצוות־עשה הוא בין ציווי כל הרי הקב"ה
על  ענו ולכן הקב"ה, של רצונו קיום הוא עניינו לא־תעשה,
מכוונת  תשובתם היתה בלאו שגם היינו הן, לאו ועל הן הן
מחלוקות  חמש בעוד (ועיין־שם הקב"ה. של רצונו לקיום

זו). בשיטה המתבארות שביניהם
ר"י  לדעת והזבח, הפסח בעניין מחלוקתם תובן ומעתה
ומתחשבים  המקבל, בגדרי מתחשבים אנו הרשות בענייני
בענייני  אבל טפל. ומה אצלו עיקר מה להחליט ברצונו
מחויב  שהוא כי־אם ברצונו תלויות שאינן המצוות
התורה  אותה שעשתה במה רק טפלה היא הרי לעשותן,
אינו  שלפעמים בזה רק טפל הזבח גם כך לא. ותו טפל

נעשה  כשקרב אבל ובמועט, בטהרה בחול רק ובא קרב
פסח, של על "בירך לר"י גם ולכן לפסח, טפל ואינו חשוב

בדיעבד. רק זבח" של את פטר
(hpz 'r t"ybd ,migqt zkqn lr oxcd itÎlr)

בכוח 5) וזורק מהמזבח רחוק עומד שהכהן פירושה, זריקה
בצד  שעומד היינו ושפיכה שבמזרק. הדם את למזבח

וש  עולה אשם, הדם. את עליו ושופך ניתנים המזבח למים
באצבע. ניתנת וחטאת בשפיכה ופסח מעשר בכור, בזריקה,

.‚ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk6¯qÁ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒƒƒ«
;‰¯tk‰ ¯wÚ Ô‰ Ôlk ‡l‡ ,¯tk ‡Ï - Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆…ƒ≈∆»À»≈ƒ«««»»
Ú·L :¯Ó‡pL ,ÔÈÓ ÏÚ „Èt˜‰ ·e˙k‰ È¯‰L∆¬≈«»ƒ¿ƒ«ƒ¿»»∆∆¡«∆«

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

את 6) יום בכל מקטירים ועליו בהיכל שעמד הזהב מזבח
ושל  הכיפורים יום של ושעיר פר דם עליו ומזים הקטורת
אלא  נאכל ואינו מוקטר אינו שבשרם ושעירים פרים  שאר

נשרף.

.„- ÌÈÏÚa‰ e˙Óe ˙Á‡ ‰zÓ epnÓ Ô˙pL ˙‡hÁ«»∆»«ƒ∆«»»««≈«¿»ƒ
‰˙Èn‰ ¯Á‡Ï ˙BzÓ Úa¯‡ ÌÈÏLÈ7. «¿ƒ«¿««»¿«««ƒ»

רק 7) הן הנותרות והשלוש כיפרה שהראשונה מפני והטעם,
שמתו  חטאת דין לה אין לפיכך מעכבות, ואינן למצוה

המצוה. את וגומרים בעליה,

.‰LÏM‰ ÔzÈ ‡Ï - ÌBia ˙Á‡‰ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»«««…ƒ≈«»
‰ÏÈla8. ««¿»

החמה.8) בשקיעת נפסל שהדם מפני

.Â·iÁ - ıeÁa ÔÓÈÏL‰Â ÌÈÙa ˙Á‡ Ô˙ Ì‡Â9 ¿ƒ»«««ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»««»
ıeÁa ‰ÏÚÓ ÌeMÓ10. ƒ«¬∆«

בפנים,10)כרת.9) לעשותן מצוה אלו מתנות שהרי
מועד  אוהל פתח "ואל ט) יז, (ויקרא בה קוראים אנו לפיכך
שינה  רבינו שם. מעמיו". ההוא האיש ונכרת וגו' יביאנו לא
ורבינו  חוץ. מיתה, לילה, הסדר: שם שבגמרא, הסדר את
נותן  - מיתה דיניהם: חומרת לפי חוץ, לילה, מיתה, סידר:
כרת; חייב אינו נתן אם אבל יתן, לא - לילה לכתחילה;

כרת. ענוש - חוץ

.Ê‰fÓ ‰È‰11B„È ‰ÚË˜Â12ÚÈbiL Ì„˜ ‰fÓ ÏL »»«∆¿ƒ¿¿»»∆«∆…∆∆«ƒ«
‰Èf‰ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÁaÊn‰ ¯ÈÂ‡Ï Ìc13. »«¬ƒ«ƒ¿≈«…»¿»«»»

ושעירים 11) (פרים הפנימיות ובחטאות העוף בחטאת
באצבע  מזה היינו הזאה, לשון בתורה כתוב הנשרפים)

לעבודה.12)מרחוק. ופסול מום בעל ונעשה
היה 13) המזה ואז במזבח נוגע כשהדם נגמרת שההזייה

מום. בעל

.Á˙Ba¯˜ ÔzÓ ‰pL14˙‡hÁa ÔÈa ,˙‡hÁa ƒ»««»¿»¿«»≈¿«»
ÌÈÙa ˙ÈOÚp‰15eÁa ˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁa ÔÈaı16- ««¬≈ƒ¿ƒ≈¿«»««¬≈«

ÔÈ¯Lk - ÌÈL„˜ ¯‡La Ï·‡ .ÏÒÙ17. ƒ¿»¬»ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ

דרומית 14) בקרן להתחיל הוא, בחטאות הנכון הסדר
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ולבסוף  מערבית, צפונית צפונית, מזרחית ואחריה מזרחית
הקרבן. נפסל זה מסדר שינה ואם דרומית מערבית

שבהיכל.15) הזהב מזבח ועל הפרוכת על דמה את שמזים
להיכל.16) חוץ שהיא שבעזרה, המזבח על נזרק שדמה
קרבנות.17) לשאר חטאת בין ההבדל של טעמו נתבאר ולא

.ËÌÈÙÏÂ Ô¯w‰ ÔÓ Ìc‰ Ô˙18˙‡hÁa ÔÈa , »««»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿«»
ÔÈa ÈÓÈt‰ ÁaÊna ÔÈa ,ÌÈL„˜ ¯‡La ÔÈa≈ƒ¿»»»ƒ≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ≈

.ÏeÒt - ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««ƒ»

ורחבן 18) אמה ארכן החיצון, מזבח שבפינות הקרנות ארבע
של  העליון בחציו כנגדן הכהן נותן החטאות ודם אמה
נגד  ניתנות הקרבנות שאר של המתנות שתי וכן המזבח.
של  התחתון בחציו מכאן ואמה מכאן אמה היינו הקרנות
שהוא  בשטח הדם נתן שאם כאן, רבינו ומלמדנו המזבח.
במזבח  בין פסול, - הקרן כנגד שלא היינו הקרן, מן לפנים

בפנימי. ובין החיצון

.ÈÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ B˙B‡ ÔzÏ B˙ÂˆnL Ìc19 »∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«
‰hÓÏ BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰hÓÏ B˙pL20B˙e ∆¿»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿¿«»¿»
ÏÎÈ‰a ÌÈÙa BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰ÏÚÓÏ21B˙e ¿«¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«≈»¿»

ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ B‡ ,ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ«ƒ¿≈««ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
ıeÁa ÔÈzp‰ Ìc Ô˙pL B‡ ,ÏÎÈ‰a ÌÈÙÏ Ô˙pL∆¿»»ƒ¿ƒ«≈»∆»«««ƒ»ƒ«

L·k‰ ÏÚ22„BÒÈ‰ „‚k ‡lL23Á·f‰ ¯Oa È¯‰ - ««∆∆∆…¿∆∆«¿¬≈¿««∆«
ÏeÒt24ÌÈÏÚa‰ e¯tk˙ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .25;Ba »¿««ƒ≈ƒ¿«¿«¿»ƒ

‡lL ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ Ìc ÚÈb‰L ÔÂÈk≈»∆ƒƒ«»«ƒ¿≈«««ƒ∆ƒƒ«∆…
.¯tÎÏ BÓB˜ÓÏ ÚÈb‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ - BÓB˜ÓÏƒ¿¬≈¿∆ƒƒ«ƒ¿¿«≈

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na26¯Lk ˜¯Bf‰ ‰Ê ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆«≈»≈
‰„B·ÚÏ27¯Lk‰ Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ ;28ÏeÒtÏ Ô˙Â29, »¬»¬»ƒƒ≈«»≈¿»««»

˙‡Â ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÏeÒt‰ Ô˙Â¿»««»∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆
B‡ ,ÌÈÙa ıeÁa ÔÈzp‰ ˙‡Â ,ıeÁa ÌÈÙa ÔÈzp‰«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿∆«ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ
ÏÒÙ ‡Ï - „BÒÈ‰ „‚k ‡lL L·k‰ ÏÚ Ô˙pL∆»«««∆∆∆…¿∆∆«¿…ƒ¿«

LÙp‰ Ìc ¯‡L Ì‡ ,Á·f‰ ¯Oa30¯ÊÁÈ ‡l‡ , ¿««∆«ƒƒ¿«««∆∆∆»«¬…
Ïa˜ÈÂ ¯Lk‰31Ìc‰ ˜¯ÊÈÂ LÙp‰ Ìc ¯‡L «»≈ƒ«≈¿»««∆∆¿ƒ¿…«»

.BÓB˜Óaƒ¿

העוף.19) ועולת בהמה הקרבנות 20)חטאת שאר
בחוץ. ופרים 21)הנעשים הכיפורים, יום של ושעיר פר

הקרבנות  מעשה בהלכות המבוארים הנשרפים ושעירים
ירושלים. לחומת שמחוץ הדשן בבית נשרף ובשרם

ממש.22) המזבח על כנגד 23)ולא שלא או פירוש,
"והיסוד  שנינו: א ג, פרק מדות במשנה ממש. במזבח היסוד
פני  ועל הצפון כל פני על מהלך היה החיצון) מזבח (של
אמה  ובמזרח אחת אמה בדרום (תופס) ואוכל המערב. כל
ואם  יסוד היה לא מזרחית דרומית שבקרן מזה ויוצא אחת".
הקרבן  המזבח מחצי למטה הניתנים דם את זו בקרן זרק
ז) ד, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו ונז: נו: בזבחים פסול.

העולה". מזבח יסוד פסולים.24)"אל האימורים וגם
אחר.25) קרבן להביא חייב נפסל 26)ואינו הזבח שבשר

תקנה. לו שנשאר 27)ואין הדם ולפיכך כיפר ובדיעבד
לזריקה. ופסול שיריים קיבל 28)נעשה אם אפילו כלומר,

שיריים  עושה אינה בוודאי פסול כהן קבלת שהרי הכשר,

משנה). שיריים.29)(לחם שעושה טמא פסול אפילו
הבהמה.30) פי 31)בצוואר על אף הראשונה הדם קבלת

מפני  הנשאר, הדם את שיריים עשתה לא כשר שקיבל
הייתה  והזריקה שיריים עושה אינה זריקה בלי שקבלה

פסולה.

.‡ÈÌ„a Ìc ÔÈa ,e·¯Ú˙pL ÌÈL„˜ ÈÓc32˙BÒBk ÔÈa ¿≈»»ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿»≈
˙BÒBÎa33˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ e·¯Ú˙ Ì‡ :34ÔÈza ¿ƒƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ

ÔzÓ ÔÈzp‰ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ - ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ≈«…«»»««¿≈«ƒ»ƒ««
Úa¯‡35.Úa¯‡ ÔzÓ Ïk‰ ÔzÈ - Úa¯‡ ÔzÓ ÔÈza «¿«¿ƒ»ƒ«««¿«ƒ≈«…«««¿«

Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈza ˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ e·¯Ú˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ««¿«ƒ∆≈
˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ - Úa¯‡36ÔÈzp‰ e·¯Ú˙ . «¿«ƒ≈«…«»»««ƒ¿»¿«ƒ»ƒ

‰n‡Ï Ïk‰ CÙMÈ - ‰hÓÏ ÔÈza ‰ÏÚÓÏ37, ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈«…»«»
˙‡hÁ‰ È¯ÈL e·¯Ú˙ elÙ‡ .ÔÈÏeÒt ÌÈÁ·f‰Â38ÌÚ ¿«¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ¿»¿¿»≈««»ƒ

Ïk‰ CÙMÈ - ‰hÓÏ Ïk‰ ÌB˜nL ,‰ÏBÚ‰ Ìc«»»∆¿«…¿«»ƒ»≈«…
‰n‡Ï39. »«»

קרבנות.32) שני של דם נתקבל אחד כוס 33)בכלי בכל
הכוסות. שנתערבו אלא אחד מקרבן דם דם 34)יש כגון

מעשר. בדם ארבע,35)בכור מתן ניתן בלבד חטאות דם
חטאות. שתי של דמן בתערובת כאן "כל 36)והמדובר

בלבד  אחת מתנה נתן אם החיצון, מזבח על הניתנים הדמים
כדי  אחת ממתנה יותר התערובת מן ליתן ואסור כיפר".
פחות  נותן אם אבל תוסיף", "לא על במעשה יעבור שלא

מעשה. עושה אינו הרי תגרע" "בל על כעין 37)ועובר
ומים  לחוץ ופתוח העזרה רצפת כל פני על עובר היה מרזב

בו. וטעונין 38)עוברים במקומן, המתנות ארבע שנתן
למטה. שהוא המזבח יסוד על פי 39)שפיכה על אף

על  זריקה טעון העולה שדם מפני למטה. מקומם ששניהם
ואסור  היסוד על ישר נשפכים חטאת ושיירי המזבח קיר
יוחנן  כר' היסוד, על שיזובו כדי הקיר, על אותם לשפוך

פא. שם יהודה ורב

.·È‰ÏÚÓÏ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓ Ô˙ ‡l‡ ,Ï‡L ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«∆»»«ƒ««¬¿«¿»
ÔzÈ - Ï‡LÂ ‰ÏÚÓÏ Ô˙ .¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰hÓÏe¿«»¬≈∆»≈»«¿«¿»¿»«ƒ≈

‰hÓÏ40.BÏ eÏÚ el‡Â el‡Â , ¿«»¿≈»≈»

(רבי 40) ואלו אלו נמלך, ולא למעלה "נתן פא: שם ברייתא
למטה". ויתן שיחזור מודים וחכמים) אליעזר

.‚ÈCtLÈ - ıeÁa ÔÈzpa ÌÈÙa ÔÈzp‰ e·¯Ú˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿…
˙·¯Úz‰ Ìc Á˜ÏÂ Ï‡L ‡Ï Ì‡Â .‰n‡Ï Ïk‰«…»«»¿ƒ…»«¿»««««¬…∆
¯ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙pL ÔÈa ,ıeÁ·e ÌÈÙa epnÓ Ô˙Â¿»«ƒ∆ƒ¿ƒ«≈∆»«ƒ¿ƒ¿»«
Ïk‰ - ÌÈÙa Ô˙Â ¯ÊÁÂ ıeÁa B‡ ıeÁa Ô˙Â¿»«««¿»«¿»«ƒ¿ƒ«…

¯Lk41ÌÈÓc ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»ƒ
˙‡hÁ Ìc Ï·‡ ;˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,ıeÁa ÌÈzp‰«ƒ»ƒ«ƒ««»¬»««»
˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁ Ì„a ·¯Ú˙pL ıeÁa ˙ÈOÚp‰««¬≈«∆ƒ¿»≈¿««»««¬≈

¯Lk - ÌÈÙa Ô˙Â ¯ÊÁÂ ıeÁa Ô˙ Ì‡ :ÌÈÙa42, ƒ¿ƒƒ»««¿»«¿»«ƒ¿ƒ»≈
ÌcL .‰ÏeÒt - ıeÁa Ô˙Â ¯ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙»«ƒ¿ƒ¿»«¿»««¿»∆«
„ÈÁÈ ˙‡hÁ elÙ‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL ˙‡hÁ«»∆ƒ¿««≈»¬ƒ««»ƒ

˙ÏÎ‡p‰43¯L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ;‰¯eÒ‡ - «∆¡∆∆¬»∆∆¡«¿»«»¬∆
‡e‰Â .¯ÓB‚Â dÓcÓ ‡·eÈ44¯ÚL C¯„ ‡B·iL »ƒ»»¿≈¿∆»∆∆««

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - zah c"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בדיעבד  אבל למצוה, רק נאמר אחת פעם התורה שציוותה
שם  שכתובה או פעם עוד נצטוו כן אם אלא מעכב, אינו
זריקת  בלי לכפרה אפשר שאי מפני עיכוב), על המורה מלה

מחטאת. נלמדים הקרבנות ושאר כלל. מה 4)דם כלומר,
האחת. שנתן אחרי מהארבע שנשתייר

.·‰˜È¯Êa ÔÈzp‰ ÏÎÂ5;‡ˆÈ - ‰ÎÈÙLa Ô˙pL ¿»«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆¿»»ƒ¿ƒ»»»
.CÙMÈ EÈÁ·Ê Ì„Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈

ãycew zegiyn zecewpã

mce xn`py ,`vi - dkitya opzpy dwixfa oipzipd lke"
."jtyi jigaf

רבי  בין מחלוקת את הגמ' תלתה פסחים מסכת בסיום
של  את פוטרת הפסח ברכת האם עקיבא, ורבי ישמעאל
זו  את פוטרת זו ולא זו את פוטרת זו שלא או (ר"י) זבח
הזבח) (מעשה זריקה ישמעאל רבי שלדעת וקבעה (ר"ע),
זו  בכלל זו לא ר"ע ולדעת הפסח), (מעשה שפיכה בכלל
הרמב"ם  כאן שהרי משנה' ב'כסף והקשה זו. בכלל זו ולא
בהלכות  אבל זריקה, בכלל ששפיכה ישמעאל כרבי פסק
הפסח  ברכת שאין כר"ע פסק ה"ז) (פ"ח ומצה חמץ
ותירץ  פסח. של את פוטרת זבח של ולא זבח של פוטרת
שהביאו  כהן, חיים רבינו כפירוש סובר שהרמב"ם הצל"ח
טפל, והזבח עיקר שהפסח הוא ר"י של שטעמו התוספות,
להבין, צריך אבל זבח. של את פוטרת הפסח ברכת ולכן
אינה  הפסח שברכת והרמב"ם ר"ע סברת מהי זה לפי
שהזבח  כירושלמי לכו"ע פשוט והרי זבח, של את פוטרת

לפסח. טפל
במצוות  האם חלוקים ור"ע ישמעאל רבי בזה: הביאור וי"ל
או  הנותן בגדרי לפרשן יש גדרן, התפרש שלא התורה
בפירוש  במכילתא מחלוקתם ולדוגמא המקבל. בגדרי
ר"י  לאמר", האלה הדברים כל את אלקים "וידבר הפסוק
אומר  ר"ע לאו, לאו ועל הן הן על עונין שהיו מלמד אומר:
הבדל  ישנו המקבל גדרי מצד כי הן. לאו ועל הן הן על
ואת  עושה הוא אלה שאת ללא־תעשה, מצוות־עשה בין
לאו  ועל הן הן על אמרו לר"י ולכן עושה, אינו הוא אלה
ומצד  הנותן, בגדרי מתחשבים ר"ע לשיטת אבל לאו,
שהוא  או מצוות־עשה הוא בין ציווי כל הרי הקב"ה
על  ענו ולכן הקב"ה, של רצונו קיום הוא עניינו לא־תעשה,
מכוונת  תשובתם היתה בלאו שגם היינו הן, לאו ועל הן הן
מחלוקות  חמש בעוד (ועיין־שם הקב"ה. של רצונו לקיום

זו). בשיטה המתבארות שביניהם
ר"י  לדעת והזבח, הפסח בעניין מחלוקתם תובן ומעתה
ומתחשבים  המקבל, בגדרי מתחשבים אנו הרשות בענייני
בענייני  אבל טפל. ומה אצלו עיקר מה להחליט ברצונו
מחויב  שהוא כי־אם ברצונו תלויות שאינן המצוות
התורה  אותה שעשתה במה רק טפלה היא הרי לעשותן,
אינו  שלפעמים בזה רק טפל הזבח גם כך לא. ותו טפל

נעשה  כשקרב אבל ובמועט, בטהרה בחול רק ובא קרב
פסח, של על "בירך לר"י גם ולכן לפסח, טפל ואינו חשוב

בדיעבד. רק זבח" של את פטר
(hpz 'r t"ybd ,migqt zkqn lr oxcd itÎlr)

בכוח 5) וזורק מהמזבח רחוק עומד שהכהן פירושה, זריקה
בצד  שעומד היינו ושפיכה שבמזרק. הדם את למזבח

וש  עולה אשם, הדם. את עליו ושופך ניתנים המזבח למים
באצבע. ניתנת וחטאת בשפיכה ופסח מעשר בכור, בזריקה,

.‚ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk6¯qÁ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒƒƒ«
;‰¯tk‰ ¯wÚ Ô‰ Ôlk ‡l‡ ,¯tk ‡Ï - Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆…ƒ≈∆»À»≈ƒ«««»»
Ú·L :¯Ó‡pL ,ÔÈÓ ÏÚ „Èt˜‰ ·e˙k‰ È¯‰L∆¬≈«»ƒ¿ƒ«ƒ¿»»∆∆¡«∆«

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

את 6) יום בכל מקטירים ועליו בהיכל שעמד הזהב מזבח
ושל  הכיפורים יום של ושעיר פר דם עליו ומזים הקטורת
אלא  נאכל ואינו מוקטר אינו שבשרם ושעירים פרים  שאר

נשרף.

.„- ÌÈÏÚa‰ e˙Óe ˙Á‡ ‰zÓ epnÓ Ô˙pL ˙‡hÁ«»∆»«ƒ∆«»»««≈«¿»ƒ
‰˙Èn‰ ¯Á‡Ï ˙BzÓ Úa¯‡ ÌÈÏLÈ7. «¿ƒ«¿««»¿«««ƒ»

רק 7) הן הנותרות והשלוש כיפרה שהראשונה מפני והטעם,
שמתו  חטאת דין לה אין לפיכך מעכבות, ואינן למצוה

המצוה. את וגומרים בעליה,

.‰LÏM‰ ÔzÈ ‡Ï - ÌBia ˙Á‡‰ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»«««…ƒ≈«»
‰ÏÈla8. ««¿»

החמה.8) בשקיעת נפסל שהדם מפני

.Â·iÁ - ıeÁa ÔÓÈÏL‰Â ÌÈÙa ˙Á‡ Ô˙ Ì‡Â9 ¿ƒ»«««ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»««»
ıeÁa ‰ÏÚÓ ÌeMÓ10. ƒ«¬∆«

בפנים,10)כרת.9) לעשותן מצוה אלו מתנות שהרי
מועד  אוהל פתח "ואל ט) יז, (ויקרא בה קוראים אנו לפיכך
שינה  רבינו שם. מעמיו". ההוא האיש ונכרת וגו' יביאנו לא
ורבינו  חוץ. מיתה, לילה, הסדר: שם שבגמרא, הסדר את
נותן  - מיתה דיניהם: חומרת לפי חוץ, לילה, מיתה, סידר:
כרת; חייב אינו נתן אם אבל יתן, לא - לילה לכתחילה;

כרת. ענוש - חוץ

.Ê‰fÓ ‰È‰11B„È ‰ÚË˜Â12ÚÈbiL Ì„˜ ‰fÓ ÏL »»«∆¿ƒ¿¿»»∆«∆…∆∆«ƒ«
‰Èf‰ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÁaÊn‰ ¯ÈÂ‡Ï Ìc13. »«¬ƒ«ƒ¿≈«…»¿»«»»

ושעירים 11) (פרים הפנימיות ובחטאות העוף בחטאת
באצבע  מזה היינו הזאה, לשון בתורה כתוב הנשרפים)

לעבודה.12)מרחוק. ופסול מום בעל ונעשה
היה 13) המזה ואז במזבח נוגע כשהדם נגמרת שההזייה

מום. בעל

.Á˙Ba¯˜ ÔzÓ ‰pL14˙‡hÁa ÔÈa ,˙‡hÁa ƒ»««»¿»¿«»≈¿«»
ÌÈÙa ˙ÈOÚp‰15eÁa ˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁa ÔÈaı16- ««¬≈ƒ¿ƒ≈¿«»««¬≈«

ÔÈ¯Lk - ÌÈL„˜ ¯‡La Ï·‡ .ÏÒÙ17. ƒ¿»¬»ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ

דרומית 14) בקרן להתחיל הוא, בחטאות הנכון הסדר
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‰‡Èa C¯c - ‡·eÈ :¯Ó‡pL ,ÏÎÈ‰‰45Ì‡ Ï·‡ ; «≈»∆∆¡«»∆∆ƒ»¬»ƒ
LtLÙa BÒÈÎ‰46BÈ‡ - ‚‚ B‡ ÔBlÁ C¯„ B‡ ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆∆««≈

.ÏÒÙƒ¿»

המחלוקת 41) אליעזר, ור' עקיבא רבי דעת נגד שם כחכמים
יובא  אשר חטאת "וכל כג): ו, (ויקרא הכתוב בפירוש היא
תשרף". באש תאכל לא בקודש לכפר מועד אהל אל מדמה
אינם  קרבנות שאר אבל דווקא, חטאת סוברים חכמים
אות  כל לדרוש ששיטתו עקיבא, ורבי בכך, נפסלים
פב.). (שם הקרבנות כל את "וכל" מהמלה מרבה שבתורה,

הבעלים.42) נתכפרו בפנים נתן לא פשוטו 43)ואפילו כי
הזייה  טעון שדמן ציבור בחטאות לפרש אפשר מקרא של

בשריפה. ומצוותן נאמר.44)בפנים  רגילה.45)וזה
קטנה.46) צדדית דלת

.„ÈÌÏÚ‰ ¯t47ÒÎ ÌÓcL ,‰¯Ê ‰„B·Ú ¯ÈÚOe «∆¿≈¿ƒ¬»»»∆»»ƒ¿»
ÏÎÈ‰Ï48;ÏÒÙ - ÌÈL„w‰ L„˜Ï BÒÈÎ‰ Ì‡ , «≈»ƒƒ¿ƒ¿…∆«√»ƒƒ¿«

‰ÓÈt ‰Ê ÌB˜ÓaL49‡e‰ ÔÓB˜Ó ÏL50¯t ÔÎÂ . ∆¿»∆¿ƒ»∆¿»¿≈«
L„˜Ï ÒÎ ÌÓcL ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¯ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ∆»»ƒ¿»¿…∆
‰f‰Â ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÌÓc ÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÌÈL„w‰«√»ƒƒƒ¿ƒ»»¿…∆«√»ƒ¿ƒ»

epnÓ51L„˜Ï BÒÈÎ‰Â ¯ÊÁÂ ,ÏÎÈ‰Ï B‡ÈˆB‰Â ƒ∆¿ƒ«≈»¿»«¿ƒ¿ƒ¿…∆
ÏÒÙ - ÌÈL„w‰52˙BÈf‰ epnÓ ¯ÓB‚ BÈ‡Â , «√»ƒƒ¿«¿≈≈ƒ∆«»

‡ˆiL ÔÂÈk ;ÌÈL„w‰ L„˜aL53‡ˆÈ54Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿…∆«√»ƒ≈»∆»»»»¿≈ƒ
,ÏÎÈ‰Ï Ô‡ÈˆB‰Â ÌÈL„w‰ L„˜aL ˙BÈf‰ ¯Ób»««»∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ»«≈»

ÏÎÈ‰Ï ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Â ˙BÈf‰ ˙ˆ˜Ó ‰f‰Â55¯ÊÁÂ , ¿ƒ»ƒ¿»«»¿ƒ»«≈»¿»«
;ÏÎÈ‰aL ˙BÈf‰ ¯ÓB‚ BÈ‡ - ÏÎÈ‰Ï ÔÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ»«≈»≈≈«»∆«≈»

ÏÒÙ BÓB˜ÓÏ ıeÁ Ìc‰ ‡ˆiL ÔÂÈkL56. ∆≈»∆»»«»ƒ¿ƒ¿»

הציבור 47) ועשה מותר וכדומה שחלב והורו דין בית שגגו
בהיכל  הזייה טעון ודמו לחטאת פר מביאים הוראתם, פי על
מביאים  הציבור, ועשה זרה בעבודה טעו ואם הפרוכת. על

לחטאת. בכך.48)שעיר (שם 49)מצוותם בתורה כתוב
משמע  פנימה", הקודש אל דמה את הובא לא "הן יח),
הקדשים. קודש זה - ופנימה הקרבן, נפסל הובא שאם

ההיכל.50) מן לפני הוא הקדשים וקודש בהיכל, מקומם
הכל.51) גמר ולא הזיות על 52)מקצת אף יוצא, פסול

כמצוותו. בהיכל מקומו זה שדם לקדש 53)פי מחוץ
הזיותיו. גמר לפני פי 54)הקדשים על ואף ביוצא, נפסל

הקדשים. בקודש מקומו עכשיו - להיכל לצאת שסופו
וודאי.56)לעזרה.55) פסול

.ÂËÌ‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ˙BÒBk ÈLa dÓc ÏawL ˙‡hÁ«»∆ƒ≈»»ƒ¿≈¿»»∆»≈∆
¯Lk ÈÓÈt‰ - ıeÁÏ57Ì‰Ó „Á‡ ÒÎ .epnÓ ‰fÈÂ ««¿ƒƒ»≈¿«∆ƒ∆ƒ¿«∆»≈∆

ÏeÒt ÔBˆÈÁ‰ Û‡ - ÌL epnÓ ‰f‰Â ÏÎÈ‰Ï58. «≈»¿ƒ»ƒ∆»««ƒ»
Ì‡ dÓc ˙ˆ˜Ó elÙ‡ ;dÓcÓ ‡·eÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¬ƒƒ¿»»»ƒ

.‰ÏÒÙ - L„wa ¯tÎÏ ÒÎƒ¿«¿«≈«…∆ƒ¿¿»

יובא 57) "אשר כג) ו, (שם מהכתוב זה דין למדו ובגמרא
ואין  נכנס) שלא מה (גם פוסל הנכנס תאכל"; לא וגומר

יצא. שלא החלק את פוסל שם 58)היוצא כחכמים
דמה, מקצת ואפילו "מדמה" יובא (שם) הכתוב את שדרשו

"דמה". התורה כתבה שלא מכיוון

.ÊË,¯tk ‡ÏÂ ÌÈÙa Ba ¯tÎÏ BÒÈÎ‰L ˙‡hÁ Ìc««»∆ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ≈
k ÌÈÙa epnÓ ‰f‰ ‡ÏÂ B‡ÈˆB‰ ‡l‡Ì‡ :ÌeÏ ∆»ƒ¿…ƒ»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

,ıeÁa epnÓ ‰fÓe ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‚‚BLa BÒÈÎ‰ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆»≈«∆ƒ∆«
ÏeÒt - „ÈÊÓa BÒÈÎ‰ Ì‡Â ;L„wa ¯tk ‡Ï È¯‰L59. ∆¬≈…ƒ≈«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ»

פסול.59) - בשוגג בין במזיד בין ובכיפר

.ÊÈÒÈÎ‰60;‰¯Lk - ÏÎÈ‰Ï dÓˆÚ ˙‡hÁ‰ ƒ¿ƒ««»«¿»«≈»¿≈»
.d¯Oa ‡ÏÂ - dÓcÓ ‡·eÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¿…¿»»

כשרה.60) - הדם קבלת קודם הכניסה ואפילו צב: שם

.ÁÈ- ÏÎÈ‰Ï ‰ÒÎÂ ‰Òk¯tL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»«≈»
‰¯Lk61. ¿≈»

והתורה 61) מאליה, נכנסה אלא הובאה שלא מפני שם,
יובא. אשר אמרה:

.ËÈÈ¯‰ - d¯‡eˆa ÏÎÈ‰Ï ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ«««»«≈»¿«»»¬≈
ÈÏÎk ·eLÁ ¯‡ev‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê62. ∆»≈ƒ««»»ƒ¿ƒ

הדם 62) שגם פי על אף שכשרה יז בהלכה אמרנו בבהמה
דמה  שאין מפני אבין, ר' שואל העוף בחטאת אבל נכנס,
לומר  אפשר מהצוואר ישר מזה הכהן אלא בכלי קבלה טעון

בכלי. הדם הכניס כאילו שזה

.ÎCtL63BÙÒ‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc64‰Ê È¯‰ - ƒ¿««««»«¬»¬≈∆
˜ÙÒ65CÎÈÙÏ ;ÏÒBt BÈ‡ B‡ dÓ„a ÏÒBt ÈÏk‰ Ì‡ »≈ƒ«¿ƒ≈¿»»≈≈¿ƒ»

Û¯Oz66.˜ÙÒ ‡e‰L ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÏÎk , ƒ»≈¿»««»∆»≈

הרצפה.63) על מהצוואר בעייא 65)לכלי.64)ישר
העוף  חטאת שגם היא התורה כוונת אם שם, נפתרה שלא
התורה  או מהצוואר, ישר להזותו ומותר כלי טעון אינו

בכלי. להשתמש שבהלכה 66)אוסרת הדין אל גם מוסב
שלא  כדי אחר, קרבן מלהביא פטורים הבעלים אבל יט.

בעזרה. חולין יקריב

.‡Î˙‡hÁ67Ô˙Â ,˙BÒBk ‰Úa¯‡a dÓc ÏawL «»∆ƒ≈»»¿«¿»»¿»«
CtL ÔzÚa¯‡ È¯ÈL - ÒBÎÂ ÒBk ÏkÓ ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ»»¿»≈«¿«¿»ƒ¿»
Úa¯‡ Ô˙ .CtLÈ dÓc Ïk ˙‡Â :¯Ó‡pL ,„BÒÈ‰ ÏÚ««¿∆∆¡«¿∆»»»ƒ¿…»««¿«
ÏÚ CtL ÒBk‰ B˙B‡ È¯ÈL - „Á‡ ÒBkÓ ˙Bzn‰««»ƒ∆»¿»≈«ƒ¿»«

‰n‡Ï ÔÈÎtL ˙BÒBk‰ ¯‡Le ,„BÒÈ‰68. «¿¿»«ƒ¿»ƒ»«»

מתנות.67) ארבע שיריים 68)שמצוותה דין זה לדם שאין
מהכתוב  זה ולמדו המזבח. ליסוד להישפך שמצוותם
וההיגיון  דמו. כל ולא ישפוך" דמו "ואת כו) ד, (ויקרא
כוסות  מד' בנתן דמו" "כל הכתוב את להעמיד מחייב

אחת. בכוס דמו" "ואת והכתוב

.·Î- ÔÈlÁ ÈÓc CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙpL Ìc»∆»«¿««ƒ¿¿≈Àƒ
ÏeÒt - ‰f‰ Ì‡Â ,epnÓ ‰fÈ ‡Ï69CB˙Ï ÌÈÓ ÏÙ . …«∆ƒ∆¿ƒƒ»»»««ƒ¿

ÏÙ .¯Lk - Ì„ ‰‡¯Ó Ba LÈ Ì‡ ,˜¯ÊnaL Ìc‰«»∆«ƒ¿»ƒ≈«¿≈»»≈»«
eÈ‰ el‡ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ÔÈlÁ Ì„ B‡ ÔÈÈ BÎB˙Ï¿«ƒ«Àƒ¿ƒƒ»
eÈ‰È ‡lL „Ú ˜¯ÊnaL Ìc Ïh·Ï ÔÈÈe‡¯ Ì‡ :ÌÈÓ«ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆«ƒ¿»«∆…ƒ¿
Ì‡Â ;epnÓ ‰fÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì„ ‰‡¯Ó ÂÈ‡¯Ó«¿»«¿≈»¬≈∆…«∆ƒ∆¿ƒ

.epnÓ ‰fÈ - ÂÈ‡¯Ó Ïh·Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡≈»¿ƒ¿«≈«¿»«∆ƒ∆
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"דם 69) שנינו: במשנה דם. מראה בו יש אם אפילו
יוחנן  ר' ואמר כשר". דם מראית בו יש אם במים שנתערב
לתוך  דם נפל אבל דם, לתוך מים שנפלו אלא שנו "לא שם:
בטלה  שנפלה טיפה כל פירוש בטל", ראשון ראשון מים

"דיחוי". נקרא זה לכשרותה. חוזרת ואינה ונפסלה במים

.‚ÎÁaÊn‰ ÈÏeÒt Ì„a ·¯Ú˙pL ÌÈL„w‰ Ìc70B‡ ««√»ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿≈«
‰ËÈÁMa eÏÒÙpL ÌÈL„w‰ Ì„a71Ïk‰ CÙMÈ - ¿««√»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ»≈«…

CÙMÈ - „Á‡Ó ıeÁ ˙BÒBk‰ Ïk e·¯˜ elÙ‡Â .‰n‡Ï»«»«¬ƒ»¿»«≈∆»ƒ»≈
‰n‡Ï72Ì„a ·¯Ú˙ .ÌÈÏeÒt ÌÈÁ·f‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ . »«»¿»»«¿»ƒ¿ƒƒ¿»≈¿«

˙ÈˆÓz‰73‰n‡Ï CÙMÈ -74- Ô˙Â Ï‡L ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒƒ»≈»«»¿ƒ…»«¿»«
.¯Lk»≈

כאליל.70) ונעבד ונרבע רובע מומים, בעלי כגון
כהלכתה.71) נעשתה לא שאין 72)השחיטה פי על ואף

חכמים  שגזרו והטעם, הכשר, את לבטל כדי הפסול בדם
הכשרים. על הפסולים דמי כשרבו גם להתיר יבואו שמא
מפני  כב), הלכה (ראה חולין בדם תערובת על גזרו ולא
גזרו  לא וחכמים בעזרה חולין דם שימצא שכיח שלא
גזרו  לא שכיחא דלא "מילתא - שכיחים שאינם במקרים

רבנן". על 73)ביה לזריקה ופסול הנפש, דם שאינו דם
בו.74)המזבח. וגזרו שכיח כן גם התמצית דם

.„ÎÔÈ¯eÓ‡‰75˙BÏBÚ‰ È¯·È‡Â76ÌÈˆÓw‰Â ,77 »≈ƒ¿≈¿≈»¿«¿»ƒ
‰B·l‰Â78˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe79ÈÏÎa eLc˜˙pL ¯Á‡ ¿«¿»¿»«ƒ¿»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

˙¯L80ÔÈa ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ el‡ ÏkÓ „Á‡ ˜¯Ê Ì‡ , »≈ƒ»«∆»ƒ»≈««≈»ƒƒ≈
„ia81el‡ È¯‰ - Ï‡ÓOa ÔÈa ÔÈÓÈa ÔÈa ,ÈÏÎa ÔÈa «»≈ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿…¬≈≈

Lk.ÌÈ¯ ¿≈ƒ

המזבח.75) על אותם שמקטירים הבהמה כל 76)חלקי
כול  שעולה המזבח.איבריהן, על נשרפת מנחה 77)ה

על  ומקטיר חפניו מלא ממנה קומץ והכהן הקמח מן באה
למנחת 78)המזבח. חוץ מנחה, כל רוחני. סממן מין

עם  נקטרת והיא לבונה עליה נותנים חוטא, ומנחת סוטה
שנאמר 79)הקומץ. נשרפת שכולה כהן מנחת כגון

תהיה. כליל כהן מנחת וכל טז): ו, אחר 80)(ויקרא
על 81)הקמיצה. ביד וזרקם השרת מכלי שהוציאם
המזבח.

.‰ÎÌÈn‰Â ÔÈi‰82ÔÈ‰a ÔÈa ‰¯Ú˜a ÔÈa ÔÎqpL83ÔÈa ««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»≈¿ƒ≈
˙¯M‰ ÈÏk ¯‡La84B‡ ÏÁ ÈÏÎa ÔÎq .ÌÈ¯Lk - ƒ¿»¿≈«»≈¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ…

.ÔÈÏeÒt - B„Èa¿»¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ilk x`ya oia ,oida oia dxrwa oia okqipy minde oiid"
."oileqt ecia e` leg ilka okqip ,mixyk zxy

עניין  הוא היין ניסוך הרי להבין, צריך העניינים ובפנימיות
לניסוך  בשלמא החכמה. עניין הוא המים וניסוך הבינה,
השכל  המשכת - הבינה של עניינה הוא כי כלי, צריך המים
מה  חכמה, בחינת – המים לניסוך בנוגע אבל בכלים,
בידו  ש"ניסכן אלא עוד ולא דווקא, בכלי שתבוא ההכרח

פסולין".

שונים,והב  עניינים אמנם הם ובינה חכמה בזה: יאור
ביטול, עניינה חכמה כי מזה, זה הפכים גם ולפעמים
הנהר  (רחובות הרחבה עניינה ובינה (מיצר), בלבד נקודה
כי  ביניהם, ושייכות קשר ישנו זאת, עם יחד מרחב). –
ניסוך  ולכן בינה, ללא אמיתית להתגלות באה אינה החכמה
אור  המשכת כלומר דווקא, בכלי להיות צריך המים

הבינה. בכלי החכמה
(p oniq ,dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

המזבח.82) על שנתקדש.83)שמנסכים מדה כלי
להם.84) המיוחדים בכלים שלא

.ÂÎÌÈˆÚ‰ ¯cÒÂ ,B¯cqL ıÓ˜ ÔÎÂ ,Ô¯cqL ÌÈ¯·È‡≈»ƒ∆ƒ¿»¿≈…∆∆ƒ¿¿ƒ≈»≈ƒ
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‰Î¯ÚÓ ÏL85ÌÈˆÚ‰ ÈcvÓ Ô¯cqL B‡ , ∆«¬»»¿«¿»≈∆∆ƒ¿»ƒƒ≈»≈ƒ

CÎa ‰¯Ë˜‰ C¯c Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -86C¯c ÔÈ‡ B‡ ¬≈∆»≈ƒ∆∆«¿»»¿»≈∆∆
Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ Ôk ‰OÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ;CÎa ‰¯Ë˜‰«¿»»¿»¿ƒ»…«¬∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ

.‰ˆ¯‰ - ‰OÚ»»À¿»

עליהם.85) רק 86)כלומר, זה נימוק נאמר שם בגמרא
שנאמר  העצים" "על אם היא הבעייה באיברים אבל בקומץ,
שתאחז  כדי לעצים, סמוך או ממש "על" הכוונה בתורה

משנה). (לחם האש בהם

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאם 1) הדברים העולה, לשחיטת ראוי המזבח כל אם יבאר

יעלו. לא ירדו ואם ירדו לא יעלו

.‡- ÁaÊn‰ L‡¯a ÔËÁML ÌÈL„˜ ÈL„»̃¿≈»»ƒ∆¿»»¿…«ƒ¿≈«
ÔBÙva ÔËÁL el‡k2˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ¿»»«»∆∆¡«¿»«¿»»»∆

Èe‡¯ ÁaÊn‰ ÏkL ,„nÏÓ - EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙ÏÚ……∆¿∆¿»∆¿«≈∆»«ƒ¿≈«»
.ÌÈÓÏM‰ ˙ËÈÁLe ‰ÏBÚ‰ ˙ËÈÁLÏƒ¿ƒ«»»¿ƒ««¿»ƒ

יוסי.2) כר' ופסק נח. זבחים במשנה תנאים מחלוקת

.·‰ÏBÚ3dËÁML B‡ ,ÁaÊn‰ L‡¯a dËÁML »∆¿»»¿…«ƒ¿≈«∆¿»»
d˙B‡ ËÈLÙÈ - ÁaÊn‰ L‡¯Ï d˙B‡ ‰ÏÚ‰Â ‰hÓÏ¿«»¿∆¡»»¿…«ƒ¿≈««¿ƒ»

dÓB˜Óa ‰pÁzÈÂ4‰hÓÏ ÔÁÈ„Óe ÌÈ·¯w‰ „È¯BÓe ,5 ƒ«¿∆»ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ¿ƒ»¿«»
ÌÈ‰kÏ B˙BÂ ¯BÚ‰ „È¯BÓe ,Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ¯ÊBÁÂ6. ¿≈«¬∆»ƒ»¿¿«…¬ƒ

פד.3) שם אם 4)משנה מחלוקת פה. שם ובגמרא שם
לא, או כשרים בקרבנות מזבח של בראשו וניתוח הפשט יש
ירדו, לא עלו שאם בפסולים, המשנה את מעמיד והאוסר
במקומם. ומנתח מפשיט לכן להעלותם, יוכל לא יוריד ואם
ומנתח  מפשיט כשרים שגם שסובר וברור סתם, ורבינו
הראוי  שכל המשנה, על בפירושו כתב וכן המזבח. בראש
לצורך. שלא אותו מורידים אין למזבח עלה אם למזבח

שם.5) מדיח אינו המזבח של כבודו משום שם. ברייתא
"עור 6) ח) ז, (ויקרא שנאמר לכהנים, ניתן עולה עור כי

קדשים  קדשי עורות וכן יהיה", לו לכהן הקריב אשר העולה
קג.). שם (משנה אחרים

.‚ÌÈÁ·Ê ÔÎÂ7ÌÈËeÁL8- ÁaÊn‰ Èa‚Ï eÏÚL ¿≈¿»ƒ¿ƒ∆»¿«≈«ƒ¿≈«
ÔÁÈ„Óe ÌÈ·¯w‰ „È¯BÓe ,ÔÓB˜Óa ÔÁzÓe ÔËÈLÙÓ«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ¿ƒ»

Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ¯ÊBÁÂ ÌÈna9˙‡Â ¯BÚ‰ ˙‡ „È¯BÓe , ««ƒ¿≈«¬∆»ƒ∆»¿∆
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‰‡Èa C¯c - ‡·eÈ :¯Ó‡pL ,ÏÎÈ‰‰45Ì‡ Ï·‡ ; «≈»∆∆¡«»∆∆ƒ»¬»ƒ
LtLÙa BÒÈÎ‰46BÈ‡ - ‚‚ B‡ ÔBlÁ C¯„ B‡ ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆∆««≈

.ÏÒÙƒ¿»

המחלוקת 41) אליעזר, ור' עקיבא רבי דעת נגד שם כחכמים
יובא  אשר חטאת "וכל כג): ו, (ויקרא הכתוב בפירוש היא
תשרף". באש תאכל לא בקודש לכפר מועד אהל אל מדמה
אינם  קרבנות שאר אבל דווקא, חטאת סוברים חכמים
אות  כל לדרוש ששיטתו עקיבא, ורבי בכך, נפסלים
פב.). (שם הקרבנות כל את "וכל" מהמלה מרבה שבתורה,

הבעלים.42) נתכפרו בפנים נתן לא פשוטו 43)ואפילו כי
הזייה  טעון שדמן ציבור בחטאות לפרש אפשר מקרא של

בשריפה. ומצוותן נאמר.44)בפנים  רגילה.45)וזה
קטנה.46) צדדית דלת

.„ÈÌÏÚ‰ ¯t47ÒÎ ÌÓcL ,‰¯Ê ‰„B·Ú ¯ÈÚOe «∆¿≈¿ƒ¬»»»∆»»ƒ¿»
ÏÎÈ‰Ï48;ÏÒÙ - ÌÈL„w‰ L„˜Ï BÒÈÎ‰ Ì‡ , «≈»ƒƒ¿ƒ¿…∆«√»ƒƒ¿«

‰ÓÈt ‰Ê ÌB˜ÓaL49‡e‰ ÔÓB˜Ó ÏL50¯t ÔÎÂ . ∆¿»∆¿ƒ»∆¿»¿≈«
L„˜Ï ÒÎ ÌÓcL ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¯ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ∆»»ƒ¿»¿…∆
‰f‰Â ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÌÓc ÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÌÈL„w‰«√»ƒƒƒ¿ƒ»»¿…∆«√»ƒ¿ƒ»

epnÓ51L„˜Ï BÒÈÎ‰Â ¯ÊÁÂ ,ÏÎÈ‰Ï B‡ÈˆB‰Â ƒ∆¿ƒ«≈»¿»«¿ƒ¿ƒ¿…∆
ÏÒÙ - ÌÈL„w‰52˙BÈf‰ epnÓ ¯ÓB‚ BÈ‡Â , «√»ƒƒ¿«¿≈≈ƒ∆«»

‡ˆiL ÔÂÈk ;ÌÈL„w‰ L„˜aL53‡ˆÈ54Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿…∆«√»ƒ≈»∆»»»»¿≈ƒ
,ÏÎÈ‰Ï Ô‡ÈˆB‰Â ÌÈL„w‰ L„˜aL ˙BÈf‰ ¯Ób»««»∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ»«≈»

ÏÎÈ‰Ï ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Â ˙BÈf‰ ˙ˆ˜Ó ‰f‰Â55¯ÊÁÂ , ¿ƒ»ƒ¿»«»¿ƒ»«≈»¿»«
;ÏÎÈ‰aL ˙BÈf‰ ¯ÓB‚ BÈ‡ - ÏÎÈ‰Ï ÔÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ»«≈»≈≈«»∆«≈»

ÏÒÙ BÓB˜ÓÏ ıeÁ Ìc‰ ‡ˆiL ÔÂÈkL56. ∆≈»∆»»«»ƒ¿ƒ¿»

הציבור 47) ועשה מותר וכדומה שחלב והורו דין בית שגגו
בהיכל  הזייה טעון ודמו לחטאת פר מביאים הוראתם, פי על
מביאים  הציבור, ועשה זרה בעבודה טעו ואם הפרוכת. על

לחטאת. בכך.48)שעיר (שם 49)מצוותם בתורה כתוב
משמע  פנימה", הקודש אל דמה את הובא לא "הן יח),
הקדשים. קודש זה - ופנימה הקרבן, נפסל הובא שאם

ההיכל.50) מן לפני הוא הקדשים וקודש בהיכל, מקומם
הכל.51) גמר ולא הזיות על 52)מקצת אף יוצא, פסול

כמצוותו. בהיכל מקומו זה שדם לקדש 53)פי מחוץ
הזיותיו. גמר לפני פי 54)הקדשים על ואף ביוצא, נפסל

הקדשים. בקודש מקומו עכשיו - להיכל לצאת שסופו
וודאי.56)לעזרה.55) פסול

.ÂËÌ‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ˙BÒBk ÈLa dÓc ÏawL ˙‡hÁ«»∆ƒ≈»»ƒ¿≈¿»»∆»≈∆
¯Lk ÈÓÈt‰ - ıeÁÏ57Ì‰Ó „Á‡ ÒÎ .epnÓ ‰fÈÂ ««¿ƒƒ»≈¿«∆ƒ∆ƒ¿«∆»≈∆

ÏeÒt ÔBˆÈÁ‰ Û‡ - ÌL epnÓ ‰f‰Â ÏÎÈ‰Ï58. «≈»¿ƒ»ƒ∆»««ƒ»
Ì‡ dÓc ˙ˆ˜Ó elÙ‡ ;dÓcÓ ‡·eÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¬ƒƒ¿»»»ƒ

.‰ÏÒÙ - L„wa ¯tÎÏ ÒÎƒ¿«¿«≈«…∆ƒ¿¿»

יובא 57) "אשר כג) ו, (שם מהכתוב זה דין למדו ובגמרא
ואין  נכנס) שלא מה (גם פוסל הנכנס תאכל"; לא וגומר

יצא. שלא החלק את פוסל שם 58)היוצא כחכמים
דמה, מקצת ואפילו "מדמה" יובא (שם) הכתוב את שדרשו

"דמה". התורה כתבה שלא מכיוון

.ÊË,¯tk ‡ÏÂ ÌÈÙa Ba ¯tÎÏ BÒÈÎ‰L ˙‡hÁ Ìc««»∆ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ≈
k ÌÈÙa epnÓ ‰f‰ ‡ÏÂ B‡ÈˆB‰ ‡l‡Ì‡ :ÌeÏ ∆»ƒ¿…ƒ»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

,ıeÁa epnÓ ‰fÓe ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‚‚BLa BÒÈÎ‰ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆»≈«∆ƒ∆«
ÏeÒt - „ÈÊÓa BÒÈÎ‰ Ì‡Â ;L„wa ¯tk ‡Ï È¯‰L59. ∆¬≈…ƒ≈«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ»

פסול.59) - בשוגג בין במזיד בין ובכיפר

.ÊÈÒÈÎ‰60;‰¯Lk - ÏÎÈ‰Ï dÓˆÚ ˙‡hÁ‰ ƒ¿ƒ««»«¿»«≈»¿≈»
.d¯Oa ‡ÏÂ - dÓcÓ ‡·eÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¿…¿»»

כשרה.60) - הדם קבלת קודם הכניסה ואפילו צב: שם

.ÁÈ- ÏÎÈ‰Ï ‰ÒÎÂ ‰Òk¯tL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»«≈»
‰¯Lk61. ¿≈»

והתורה 61) מאליה, נכנסה אלא הובאה שלא מפני שם,
יובא. אשר אמרה:

.ËÈÈ¯‰ - d¯‡eˆa ÏÎÈ‰Ï ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ«««»«≈»¿«»»¬≈
ÈÏÎk ·eLÁ ¯‡ev‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê62. ∆»≈ƒ««»»ƒ¿ƒ

הדם 62) שגם פי על אף שכשרה יז בהלכה אמרנו בבהמה
דמה  שאין מפני אבין, ר' שואל העוף בחטאת אבל נכנס,
לומר  אפשר מהצוואר ישר מזה הכהן אלא בכלי קבלה טעון

בכלי. הדם הכניס כאילו שזה

.ÎCtL63BÙÒ‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc64‰Ê È¯‰ - ƒ¿««««»«¬»¬≈∆
˜ÙÒ65CÎÈÙÏ ;ÏÒBt BÈ‡ B‡ dÓ„a ÏÒBt ÈÏk‰ Ì‡ »≈ƒ«¿ƒ≈¿»»≈≈¿ƒ»

Û¯Oz66.˜ÙÒ ‡e‰L ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÏÎk , ƒ»≈¿»««»∆»≈

הרצפה.63) על מהצוואר בעייא 65)לכלי.64)ישר
העוף  חטאת שגם היא התורה כוונת אם שם, נפתרה שלא
התורה  או מהצוואר, ישר להזותו ומותר כלי טעון אינו

בכלי. להשתמש שבהלכה 66)אוסרת הדין אל גם מוסב
שלא  כדי אחר, קרבן מלהביא פטורים הבעלים אבל יט.

בעזרה. חולין יקריב

.‡Î˙‡hÁ67Ô˙Â ,˙BÒBk ‰Úa¯‡a dÓc ÏawL «»∆ƒ≈»»¿«¿»»¿»«
CtL ÔzÚa¯‡ È¯ÈL - ÒBÎÂ ÒBk ÏkÓ ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ»»¿»≈«¿«¿»ƒ¿»
Úa¯‡ Ô˙ .CtLÈ dÓc Ïk ˙‡Â :¯Ó‡pL ,„BÒÈ‰ ÏÚ««¿∆∆¡«¿∆»»»ƒ¿…»««¿«
ÏÚ CtL ÒBk‰ B˙B‡ È¯ÈL - „Á‡ ÒBkÓ ˙Bzn‰««»ƒ∆»¿»≈«ƒ¿»«

‰n‡Ï ÔÈÎtL ˙BÒBk‰ ¯‡Le ,„BÒÈ‰68. «¿¿»«ƒ¿»ƒ»«»

מתנות.67) ארבע שיריים 68)שמצוותה דין זה לדם שאין
מהכתוב  זה ולמדו המזבח. ליסוד להישפך שמצוותם
וההיגיון  דמו. כל ולא ישפוך" דמו "ואת כו) ד, (ויקרא
כוסות  מד' בנתן דמו" "כל הכתוב את להעמיד מחייב

אחת. בכוס דמו" "ואת והכתוב

.·Î- ÔÈlÁ ÈÓc CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙpL Ìc»∆»«¿««ƒ¿¿≈Àƒ
ÏeÒt - ‰f‰ Ì‡Â ,epnÓ ‰fÈ ‡Ï69CB˙Ï ÌÈÓ ÏÙ . …«∆ƒ∆¿ƒƒ»»»««ƒ¿

ÏÙ .¯Lk - Ì„ ‰‡¯Ó Ba LÈ Ì‡ ,˜¯ÊnaL Ìc‰«»∆«ƒ¿»ƒ≈«¿≈»»≈»«
eÈ‰ el‡ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ÔÈlÁ Ì„ B‡ ÔÈÈ BÎB˙Ï¿«ƒ«Àƒ¿ƒƒ»
eÈ‰È ‡lL „Ú ˜¯ÊnaL Ìc Ïh·Ï ÔÈÈe‡¯ Ì‡ :ÌÈÓ«ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆«ƒ¿»«∆…ƒ¿
Ì‡Â ;epnÓ ‰fÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì„ ‰‡¯Ó ÂÈ‡¯Ó«¿»«¿≈»¬≈∆…«∆ƒ∆¿ƒ

.epnÓ ‰fÈ - ÂÈ‡¯Ó Ïh·Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡≈»¿ƒ¿«≈«¿»«∆ƒ∆
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.¯‡M‰ ˙‡ ¯ÈË˜Óe ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÏÚaÏ B˙BÂ ¯Oa‰«»»¿¿«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆«¿»
È ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÁzÈÂ ËÈLÙÈ ‡l‡ ,Ïk‰ „È¯B ƒ¿≈»…ƒ«…∆»«¿ƒƒ««

ÌÈM‡Ï Èe‡¯‰ ÏkL ?ÁaÊn‰ L‡¯a10‰ÏÚ Ì‡ , ¿…«ƒ¿≈«∆»»»»ƒƒƒ»»
„¯È ‡Ï - ÁaÊn‰ L‡¯Ï11Ú‚p‰ Ïk :¯Ó‡pL ; ¿…«ƒ¿≈«…≈≈∆∆¡«»«…≈«

?Èe‡¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÏBÎÈ .Lc˜È ÁaÊna12 «ƒ¿≈«ƒ¿»»««ƒ∆≈»
,‰ÏBÚ ‰Ó .‰„˜BÓ ÏÚ ‰ÏÚ‰ ‡È‰ :¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ»…»«¿»»»

ÌÈM‡Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L13Û‡ ;„¯z ‡Ï - ‰˙ÏÚ Ì‡ , ∆ƒ¿»»ƒƒƒ»¿»…≈≈«
.„¯È ‡Ï - ‰ÏÚ Ì‡ ,ÌÈM‡Ï Èe‡¯‰ Ïk»»»»ƒƒƒ»»…≈≈

המזבח.8)שלמים.7) בראש נשחטו אם וכלֿשכן
המזבח.9) על אותו שמקטירים שעליהם החלב את פירוש,

לה'".10) "אשה המזבח על שבשעה 11)להקטירו אע"פ
להקטרה. עדיין מוכן אינו העומד 12)שעלה קדשים בשר

ראוי". "אינו כן גם נקרא להקטרה, ולא לאכילה
גמליאל 13) כרבן ולא פג. שם במשנה יהושע ר' כדעת

ומחלוקתם  ירד". לא עלה אם למזבח הראוי "כל שאומר:
לאשים  לא אבל למזבח, ראויים שהם ונסכים, בדם

האש). על (להקטרה

.„„¯z - ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰iÁ dÏÚ‰L ‰ÏBÚ14, »∆∆¡»«»¿…«ƒ¿≈«≈≈
‰Èe‡¯ dÈ‡ ÔÈ„ÚL15. ∆¬«ƒ≈»¿»

פד.14) שם ראויה,15)משנה נקראה כשנשחטה אבל
הכנה. שמחוסרת אלא

.‰ıÓ˜ ÔÎÂ16ÏÎÂ .˙¯L ÈÏÎa Lc˜˙ ‡lL ‰Án‰ ¿≈…∆«ƒ¿»∆…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿»
ÁaÊn‰ È¯eq‡17ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,e„¯È - eÏÚL ƒ≈«ƒ¿≈«∆»≈¿¿ƒ∆≈»¿ƒ

Ô˙lÁzÓ18. ƒ¿ƒ»»

פג:16) נעבד 17)שם כגון להקרבה, האסורים חיים בעלי
ונרבע. רובע טריפה, שעה 18)כאליל, אף ראויים היו לא
המזבח. על להעלותם אחת

.ÂCtL B‡ ‰ÏÈla ‰ËÁLpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¬»««¿»ƒ¿«
˙‡ˆiL B‡ dÓc19‰¯ÊÚÏ ıeÁ20„¯z - ‰˙ÏÚ Ì‡ ,21. »»∆»»»¬»»ƒ»¿»≈≈

וצ"ל 19) כאן, שטעותֿסופר נראה דמה", "ויצא שם במשנה
לדברי  ירדו לא עלו אם אימורים יצאו אבל דם, היינו שיצא,
רבינו  כתב וכן מקומות), ובכמה סח: שם (ברייתא הכל

ירדו. לא לעזרה... חוץ שיצא וזבח ז: ונפסל 20)בהלכה
ופסק 21)ביוצא. שמעון, ור' יהודה ר' מחלוקת פה. שם

יהודה. כר'

.ÊÌÈL„˜ Ï·‡22B‡ elL23Ìc‰ ÔlL24¯Oa‰ B‡25 ¬»»»ƒ∆»∆»«»«»»
ÌÈ¯eÓ‡‰ B‡26‡ÓËpL B‡ ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL Á·ÊÂ , »≈ƒ¿∆«∆»»»¬»»∆ƒ¿»

ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÏÒÙ B‡27ÌB˜Ó ˙·LÁÓa B‡28B‡ ƒ¿«¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆»
ÈepL ˙·LÁÓa29˙‡ e˜¯ÊÂ ÌÈ‡Óh‰ eÏawL B‡ , ¿«¬∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿∆

‰‡ÓËa ‡a‰ Ôa¯˜ ˙„B·Úa ÔÈÈe‡¯e ÏÈ‡B‰ ,BÓc30, »ƒ¿ƒ«¬«»¿»«»¿À¿»
eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ,BÓB˜ÓÏ ıeÁ BÓc Ô˙pLÂ¿∆»«»ƒ¿»¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬

ÌB¯ca31ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌB¯ca ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ «»∆ƒ¿«≈»»«»««ƒ∆»
.e„¯È ‡Ï - ÁaÊn‰ L‡¯Ï eÏÚ Ì‡ ,ÌÈÏeÒt el‡≈¿ƒƒ»¿…«ƒ¿≈«…≈¿

פד.22) שם כגון.23)משנה נפסל 24)פירוש, דם
ה"א, הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ד החמה בשקיעת

הל"ה). פ"א עולה.25)ולמעלה נפסלים 26)בשר
ב). הלכה (שם השחר עמוד וחישב 27)בעליית שחט

זמנו. אחרי הדם את את 28)לזרוק לזרוק בשחיטה חישב
תורה. שקבעה במקום שלא קרבן 29)הדם לשם שחטו

שלא  שפסולים ב.) (שם ששנינו ופסח, חטאת ואפילו אחר,
ציבור.30)לשמם. מתפלא,31)בקרבן הכסףֿמשנה

נשחטה  האומר יהודה ר' שלדעת אמרו ב: במעילה שהרי
נשחטו  שגם מודים הכל ירדו, עלו אם דמה ונשפך בלילה
למה  ואםֿכן יהודה, כר' ו בהלכה פוסק ורבינו ירדו, בדרום
על  הסתמך שרבינו ונראה ירדו. לא עלו שאם כאן פסק
"קדשי  שם: התוספות כגירסת וגרס קכ. זבחים הגמרא
לא  עלו ואם בהם. מועלים אין בדרום, ששחטם קדשים

האזל). (אבן וכו'" שיעלו מהו ירדו להו, ואיבעיא ירדו.

.ÁL ÏkL„wa BÏeqt32BÏa˜Ó L„w‰ -33ÌLÎe . …∆ƒ«…∆«…∆¿«¿¿≈
eÏÚÈ ‡Ï - e„¯È Ì‡ Ck ,e„¯È ‡Ï - eÏÚ Ì‡L34 ∆ƒ»…≈¿»ƒ»¿…«¬

‰iL35.Ì‰ ÔÈÏeÒt È¯‰L , ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ≈

שנשחט 32) אחר או שם) (רש"י לעזרה שנכנס אחר שנפסל
כל). ד"ה שם (תוספות במשנה 33)ונתקדש שמעון ר'

מן  ולמדוהו הוא, הכל דברי זה שכלל סובר, רבינו שם.
ג), הלכה למעלה (ראה יקדש" במזבח הנוגע "כל הכתוב:
יצא  או דמה נשפך בלילה, בנשחטה רק חולק יהודה ור'
היא  "זאת... ב) ו, (ויקרא מהכתוב שנתמעטו מפני דמה,

שם). (ברייתא שם.34)העולה" שנית.35)משנה

.Ë‰ÏLÓ Ì‡Â36- e„¯iL Èt ÏÚ Û‡ ,¯e‡‰ Ì‰a ¿ƒ»¿»»∆»««ƒ∆»¿
eÏÚÈ37.Ô˙¯Ë˜‰ ÌÈÏLÈÂ ‰iL «¬¿ƒ»¿«¿ƒ«¿»»»

ונותר 36) פיגול בדין כא הלכה יח בפרק לקמן אחזה.
שגם  ונראה ברובם", האור "משמשלה רבינו: כתב וטמא,
ראה  מקצתה, פירש כאן ורש"י כן, הדין לינה בפסול

כאן. המזבח.37)משנהֿלמלך אש של לחמו נעשו
פה: שם עולא של מימרה

.ÈıÓ˜38Ïbt˙pL39‰ÏLÓ B˙ˆ˜Óe ı¯‡a B˙ˆ˜Óe …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿»»»∆ƒ¿»»¿»
Blk ‰ÏÚÈ - ¯e‡‰ Ba40. »«¬∆À

מג:38) לאכול 39)שם או להקטירו חישב קמיצה בשעת
למחר. לא 40)שיריים למטה שמונח החלק אם ואפילו

אחאי  רב שלם. כדבר חשוב הקומץ שכל והטעם, כלל. עלה
עולא. דעת לפי שם

.‡ÈÏL BL‡¯a elL ÌÈˆÓ˜e ÌÈ·ÏÁÂ ÌÈ¯·È‡≈»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ∆»¿…∆
‰¯ÊÚa eÏ el‡k - ÁaÊÓ41;eÏÚÈ ‡Ï - e„¯È Ì‡Â , ƒ¿≈«¿ƒ»»¬»»¿ƒ»¿…«¬

ÌÏBÚÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó - e„¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡42. ¬»ƒ…»¿«¿ƒƒ»¿»

בראשו 41) מועלת "לינה פז. שם כרבא פסק בלינה, ונפסלו
מזבח". והעלה 42)של הרצפה על מלן גרע לא שהרי

למזבח.

.·ÈÁaÊÓ ¯ÈÂ‡Â43ÁaÊnk -44ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡Â . «¬ƒƒ¿≈««ƒ¿≈«¿≈≈»»ƒ«ƒ
ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÔÏÚ‰L45e„¯È ‡Ï -46eOÚ È¯‰L , ∆∆¡»…∆¿ƒ«»ƒ…≈¿∆¬≈«¬

ÁaÊÓ ÏL BÓÁÏ47. «¿∆ƒ¿≈«

ופח.43) פז: ומפרש 44)שם שם. לקיש ריש של בעיא
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את  בידו ואוחז המזבח על עומד אדם שאם אשי, רב
והבעיא  כמזבח. שהאויר הדבר, ברור הפסולים, הקדשים
באוירו  קנה בראש והפסול הרצפה, על עומד הכהן אם היא
אם  בספק שגם רבינו ודעת נפשטה, לא הבעיא המזבח. של

ירד. לא אימורי 45)עלה של קדושתם קובעת הזריקה
זריקה  לפני אבל להקטרה, ומתירתם קלים קדשים

להקטרה. פסולים שם 46)האימורים עולא של מימרא
בגופם.47)פג: מעשה כל בלי להקטרה שסופם מכיון

.‚ÈLÈ¯Ù‰48˙BÓL‡ ÈL49˙eÈ¯Á‡Ï50˙‡ ËÁLÂ , ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«¬»¿»«∆
Ì„˜ Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÌÈ¯eÓ‡ ‰ÏÚ‰Â Ì„˜Â ,Ì‰ÈL¿≈∆¿»«¿∆¡»≈ƒ∆∆»≈∆…∆

‰˜È¯Ê51e„¯È el‡ È¯‰ -52. ¿ƒ»¬≈≈≈¿

ז:48) (כ"מ).49)מעילה בחטאות שאם 50)הואֿהדין
בשני. יתכפר האחד של 51)יאבד דמו את זרק ואחרֿכך

כאן). ראב"ד וראה שם, (רש"י של 52)השני דמו שזריקת
השני. של אימוריו את מתירה אינה זה

.„ÈÌÈÎÒp‰Â ÏeÒt‰ Á·f‰53ÁaÊnÏ eÏÚL ÌÈÏeÒt‰ «∆««»¿«¿»ƒ«¿ƒ∆»«ƒ¿≈«
Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,e¯‡aL BÓk ,„¯È ‡Ï Á·f‰ -«∆«…≈≈¿∆≈«¿ƒ¿≈∆»

e„¯È ÌÈÎÒp‰Â ,ÌÈM‡Ï54ÈÙa ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒ ÔÎÂ . »ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿≈¿»ƒ«»ƒƒ¿≈
ÔÓˆÚ55e„¯È - eÏÚÂ eÏÒÙpL56. «¿»∆ƒ¿¿¿»≈¿

מפורטים 53) דיניהם קרבנות, כשמביאים שמנסכים היין
הקרבנות. מעשה מהל' שמעון 54)בפ"ב ור' יהושע כר'

פג.). נסכים.55)(שם להביא שהתנדב  שם 56)אדם
שמעון. ור' גמליאל רבן דעת נגד יהושע, כר' פסק פד.

.ÂËÛBÚ57„¯È ‡Ï - ‰ÏÚÂ ¯Ê B˜ÏnL58ıÓ˜Â ; ∆¿»»¿»»…≈≈¿…∆
„¯È - ‰ÏÚÂ ¯Ê BˆÓwL ‰Án‰59‰fL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»∆¿»»¿»»≈≈««ƒ∆∆

„Á‡Â .ÏÏk Lc˜˙ ‡Ï el‡k ‰Ê - ÏeÒt ‰ÊÂ ÏeÒt»¿∆»∆¿ƒ…ƒ¿«≈¿»¿∆»
ÌÈÏeÒt‰ ¯‡L „Á‡Â ¯f‰60. «»¿∆»¿»«¿ƒ

סט.57) (לפני 58)שם בבמה בזר כשרה שמליקה מפני
בית  שנבנה עד חורבנו אחר וכן בשילה, המשכן שנבנה
במה  לבנות אדם לכל היה מותר בירושלים, המקדש
לא  במקדש לפיכך לכתחילה, לה') קרבנות עליה ולהקריב

תרד.59)תרד. במקדש בזר, היא בבמה שקמיצה ואע"פ
היתה  לא שרת בכלי קמיצה כי למליקה, דומה זה ואין

שם. גמרא אין 60)בבמה. אבל בזר, המדובר בגמרא
מום, בעל כגון אחרים, פסולים ובין זר בין להבדיל נימוק

כסףֿמשנה. ראה אונן. או חלל

.ÊË.ÌÈM‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ïk :e„¯È - eÏÚÈ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ«¬≈¿…∆≈»»ƒƒ
¯˙BÓ ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ«

¯ÓÚ‰61ÌÁl‰ ÈzLe ˙BÁÓ È¯ÈLe62ÌÈt‰ ÌÁÏÂ63 »…∆¿»≈¿»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
Ô˜ÊaL ¯ÚOÂ ÌÈO·k ÈL‡¯aL ¯ÓˆÂ ,˙¯Ëw‰Â¿«¿…∆¿∆∆∆¿»≈¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿«
ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰Â ÌÈLÈz‰«¿»ƒ¿»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ

ÌÈ¯aÁÓ ÔÈ‡L ÔÓÊa64.e„¯È - eÏÚ Ì‡ , ƒ¿«∆≈»¿À»ƒƒ»≈¿

שעורים 61) מסולת מנחה מקריבים בניסן, עשר ששה ביום
לאכילת  והמותר הקומץ, את מקטירים חדשה, מתבואה
ומוספין. תמידין בהלכות ז בפרק עומר דיני ראה כהנים.

שהם 62) שלמים, כבשי שני עם השבועות בחג שמביאים

אותם. אוכלים והכהנים ציבור עשרה 63)קרבנות שתים
שבת, יום בכל שבהיכל השולחן על שמניחים חלות

שלאחריו. שבת ביום לכהנים לכל 64)ונאכלות נמשך זה
כבשים. שבראשי מצמר החל למעלה, המפורטים הדברים

.ÊÈıÓ˜65BÓL ‰vnL66ÌˆÚ‰ ÏÚ67- ÌˆÚ‰ „¯ÈÂ …∆∆ƒ»«¿«»∆∆¿»«»∆∆
B¯ÈÊÁÈ68˜ÙÒ ¯·c‰L ;69ÔÈÏBÚ È¯eaÁ ‡nL , «¬ƒ∆«»»»≈∆»ƒ≈ƒ

ÔÈÏBÚk70.ÔÈ·eLÁ Ì‰ ¿ƒ≈¬ƒ

כג.65) המנחה.66)מנחות שבסולת השמן מן קצת
גורסים 67) וראב"ד (רש"י שם רבינו גירסת היא כך

(למעלה 68)"עצים"). תעלה לא שירדה לבדה עצם
מעלים  הקומץ, מן שמן עליה מזה אם אבל טז), הלכה

שעליה. השמן מפני שלא 69)אותה רבא של בעיא
השמן 70)נפשטה. גם ולפיכך יעלה, ירד אם הקומץ

עמו  ביחד עולה נשפך שעליה והעצם עולה, אליו המחובר
(לחםֿמשנה).

.ÁÈÔÈa BÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈa ÔÈÏeÒt Lc˜Ó ÈÓÈt‰ ÁaÊÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ≈¿ƒ≈
Lc˜Ó BÈ‡ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ Ï·‡ ;BÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ¬»ƒ¿≈««ƒ≈¿«≈
?„ˆÈk .e¯‡aL BÓk ,BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÏeÒt ‡l‡∆»¿ƒ»¿ƒ¿∆≈«¿≈«
.e„¯È ‡Ï - eÏÒÙpL ÌÈÁ·Ê BÏ eÏÚL ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓƒ¿≈««ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿¿…≈¿

‰¯Ê ˙¯Ë˜ BÏ ‰˙ÏÚ71‰¯Ê ˙¯Ëw‰ ÔÈ‡L ,„¯z -72 »¿»¿…∆»»≈≈∆≈«¿…∆»»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÏ ‰Èe‡¯73‰ÏÚL ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ Ï·‡ . ¿»«ƒ¿≈««ƒ¬»ƒ¿≈««¿ƒƒ∆»»

„¯È ‡Ï - ÏeÒt ÔÈa ¯Lk ÔÈa ,‰ÁÓ ıÓ˜ BÏ74ÔÎÂ . …∆ƒ¿»≈»≈≈»…≈≈¿≈
,BÏ Èe‡¯‰ ˙‡ Lc˜Ó ÁaÊn‰L ÌLk .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿≈∆«ƒ¿≈«¿«≈∆»»

L·k‰ Ck75˙¯M‰ ÈÏk ¯‡Le76Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó »«∆∆¿»¿≈«»≈¿«¿ƒ∆»»
.Lc˜È Ì‰a Ú‚p‰ Ïk :ÌÈÏka ¯Ó‡ È¯‰L ,Ì‰Ï»∆∆¬≈∆¡««≈ƒ»«…≈«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â ,„¯È ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ¯·c L·kÏ ÚÈbiMÓƒ∆«ƒ««∆∆»»»»…≈≈¿««ƒ
BÏ Èe‡¯‰ ¯·c Ïk ˙¯L ÈÏÎÏ ÚÈbiLk ÔÎÂ .ÏÒÙpL∆ƒ¿«¿≈¿∆«ƒ«ƒ¿ƒ»≈»»»»»

ÌÏBÚÏ ‰„tÈ ‡ÏÂ ,Lc˜˙Ó -77,ÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿«≈¿…ƒ»∆¿»¿««ƒ∆ƒ¿«
ÁaÊn‰ È¯eq‡a e¯‡aL BÓk78. ¿∆≈«¿¿ƒ≈«ƒ¿≈«

קטורת 71) מקטירים אין שהרי החיצון, למזבח זרה שהיא
למחקה.72)לעולם. ויש מיותרת, זרה המלה

עלתה 73) אם ולכן החיצון, במזבח כלל קטורת אין כלומר,
בקרבנות  החיצון מזבח על קטורת מצאנו (אמנם תרד
מהוראת  ללמוד ואין היתה שעה הוראת זו אבל הנשיאים,
(ראה  תרד לא – הפנימי במזבח אבל נ:), מנחות שעה.
שאם  אלה בין סתם קטורת רבינו מנה טז בהלכה למעלה
על  שמקומה מפני ציבור, קטורת אפילו ומשמע ירדו, עלו
"זרה" כאן לפרש נדחקנו ולפיכך בלבד, הפנימי המזבח
יחיד, נדבת "זרה" פירש אמנם רש"י זה. למזבח זרה היינו
הפנימי. במזבח שהמדובר שם, שנדחה לפירוש והתכוון

הפנימי 74) שמזבח מפני שם, אמרו והטעם כג: זבחים
שרת  שכלי ואע"פ שרת. כלי בקדושת ונתקדש נמשח
זו), הלכה המשך (ראה בלבד להם הראוי את מקדשים
כלי  ושל מזבח של קדושות, שתי בו שיש מפני עדיף, מזבח

שם). (שיטהֿמקובצת "מוליכים 75)שרת פו. שם משנה
ו  פרק (רבינו שם" אותם ומולחים לכבש, האיברים כל את

ד). הלכה הקרבנות מעשה כתב 76)מהלכות למעלה
כאן  כתב ולפיכך שרת. כלי שהוא הפנימי, מזבח דין רבינו
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.¯‡M‰ ˙‡ ¯ÈË˜Óe ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÏÚaÏ B˙BÂ ¯Oa‰«»»¿¿«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆«¿»
È ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÁzÈÂ ËÈLÙÈ ‡l‡ ,Ïk‰ „È¯B ƒ¿≈»…ƒ«…∆»«¿ƒƒ««

ÌÈM‡Ï Èe‡¯‰ ÏkL ?ÁaÊn‰ L‡¯a10‰ÏÚ Ì‡ , ¿…«ƒ¿≈«∆»»»»ƒƒƒ»»
„¯È ‡Ï - ÁaÊn‰ L‡¯Ï11Ú‚p‰ Ïk :¯Ó‡pL ; ¿…«ƒ¿≈«…≈≈∆∆¡«»«…≈«

?Èe‡¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÏBÎÈ .Lc˜È ÁaÊna12 «ƒ¿≈«ƒ¿»»««ƒ∆≈»
,‰ÏBÚ ‰Ó .‰„˜BÓ ÏÚ ‰ÏÚ‰ ‡È‰ :¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ»…»«¿»»»

ÌÈM‡Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L13Û‡ ;„¯z ‡Ï - ‰˙ÏÚ Ì‡ , ∆ƒ¿»»ƒƒƒ»¿»…≈≈«
.„¯È ‡Ï - ‰ÏÚ Ì‡ ,ÌÈM‡Ï Èe‡¯‰ Ïk»»»»ƒƒƒ»»…≈≈

המזבח.8)שלמים.7) בראש נשחטו אם וכלֿשכן
המזבח.9) על אותו שמקטירים שעליהם החלב את פירוש,

לה'".10) "אשה המזבח על שבשעה 11)להקטירו אע"פ
להקטרה. עדיין מוכן אינו העומד 12)שעלה קדשים בשר

ראוי". "אינו כן גם נקרא להקטרה, ולא לאכילה
גמליאל 13) כרבן ולא פג. שם במשנה יהושע ר' כדעת

ומחלוקתם  ירד". לא עלה אם למזבח הראוי "כל שאומר:
לאשים  לא אבל למזבח, ראויים שהם ונסכים, בדם

האש). על (להקטרה

.„„¯z - ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰iÁ dÏÚ‰L ‰ÏBÚ14, »∆∆¡»«»¿…«ƒ¿≈«≈≈
‰Èe‡¯ dÈ‡ ÔÈ„ÚL15. ∆¬«ƒ≈»¿»

פד.14) שם ראויה,15)משנה נקראה כשנשחטה אבל
הכנה. שמחוסרת אלא

.‰ıÓ˜ ÔÎÂ16ÏÎÂ .˙¯L ÈÏÎa Lc˜˙ ‡lL ‰Án‰ ¿≈…∆«ƒ¿»∆…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿»
ÁaÊn‰ È¯eq‡17ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,e„¯È - eÏÚL ƒ≈«ƒ¿≈«∆»≈¿¿ƒ∆≈»¿ƒ

Ô˙lÁzÓ18. ƒ¿ƒ»»

פג:16) נעבד 17)שם כגון להקרבה, האסורים חיים בעלי
ונרבע. רובע טריפה, שעה 18)כאליל, אף ראויים היו לא
המזבח. על להעלותם אחת

.ÂCtL B‡ ‰ÏÈla ‰ËÁLpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¬»««¿»ƒ¿«
˙‡ˆiL B‡ dÓc19‰¯ÊÚÏ ıeÁ20„¯z - ‰˙ÏÚ Ì‡ ,21. »»∆»»»¬»»ƒ»¿»≈≈

וצ"ל 19) כאן, שטעותֿסופר נראה דמה", "ויצא שם במשנה
לדברי  ירדו לא עלו אם אימורים יצאו אבל דם, היינו שיצא,
רבינו  כתב וכן מקומות), ובכמה סח: שם (ברייתא הכל

ירדו. לא לעזרה... חוץ שיצא וזבח ז: ונפסל 20)בהלכה
ופסק 21)ביוצא. שמעון, ור' יהודה ר' מחלוקת פה. שם

יהודה. כר'

.ÊÌÈL„˜ Ï·‡22B‡ elL23Ìc‰ ÔlL24¯Oa‰ B‡25 ¬»»»ƒ∆»∆»«»«»»
ÌÈ¯eÓ‡‰ B‡26‡ÓËpL B‡ ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL Á·ÊÂ , »≈ƒ¿∆«∆»»»¬»»∆ƒ¿»

ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÏÒÙ B‡27ÌB˜Ó ˙·LÁÓa B‡28B‡ ƒ¿«¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆»
ÈepL ˙·LÁÓa29˙‡ e˜¯ÊÂ ÌÈ‡Óh‰ eÏawL B‡ , ¿«¬∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿∆

‰‡ÓËa ‡a‰ Ôa¯˜ ˙„B·Úa ÔÈÈe‡¯e ÏÈ‡B‰ ,BÓc30, »ƒ¿ƒ«¬«»¿»«»¿À¿»
eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ,BÓB˜ÓÏ ıeÁ BÓc Ô˙pLÂ¿∆»«»ƒ¿»¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬

ÌB¯ca31ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌB¯ca ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ «»∆ƒ¿«≈»»«»««ƒ∆»
.e„¯È ‡Ï - ÁaÊn‰ L‡¯Ï eÏÚ Ì‡ ,ÌÈÏeÒt el‡≈¿ƒƒ»¿…«ƒ¿≈«…≈¿

פד.22) שם כגון.23)משנה נפסל 24)פירוש, דם
ה"א, הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ד החמה בשקיעת

הל"ה). פ"א עולה.25)ולמעלה נפסלים 26)בשר
ב). הלכה (שם השחר עמוד וחישב 27)בעליית שחט

זמנו. אחרי הדם את את 28)לזרוק לזרוק בשחיטה חישב
תורה. שקבעה במקום שלא קרבן 29)הדם לשם שחטו

שלא  שפסולים ב.) (שם ששנינו ופסח, חטאת ואפילו אחר,
ציבור.30)לשמם. מתפלא,31)בקרבן הכסףֿמשנה

נשחטה  האומר יהודה ר' שלדעת אמרו ב: במעילה שהרי
נשחטו  שגם מודים הכל ירדו, עלו אם דמה ונשפך בלילה
למה  ואםֿכן יהודה, כר' ו בהלכה פוסק ורבינו ירדו, בדרום
על  הסתמך שרבינו ונראה ירדו. לא עלו שאם כאן פסק
"קדשי  שם: התוספות כגירסת וגרס קכ. זבחים הגמרא
לא  עלו ואם בהם. מועלים אין בדרום, ששחטם קדשים

האזל). (אבן וכו'" שיעלו מהו ירדו להו, ואיבעיא ירדו.

.ÁL ÏkL„wa BÏeqt32BÏa˜Ó L„w‰ -33ÌLÎe . …∆ƒ«…∆«…∆¿«¿¿≈
eÏÚÈ ‡Ï - e„¯È Ì‡ Ck ,e„¯È ‡Ï - eÏÚ Ì‡L34 ∆ƒ»…≈¿»ƒ»¿…«¬

‰iL35.Ì‰ ÔÈÏeÒt È¯‰L , ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ≈

שנשחט 32) אחר או שם) (רש"י לעזרה שנכנס אחר שנפסל
כל). ד"ה שם (תוספות במשנה 33)ונתקדש שמעון ר'

מן  ולמדוהו הוא, הכל דברי זה שכלל סובר, רבינו שם.
ג), הלכה למעלה (ראה יקדש" במזבח הנוגע "כל הכתוב:
יצא  או דמה נשפך בלילה, בנשחטה רק חולק יהודה ור'
היא  "זאת... ב) ו, (ויקרא מהכתוב שנתמעטו מפני דמה,

שם). (ברייתא שם.34)העולה" שנית.35)משנה

.Ë‰ÏLÓ Ì‡Â36- e„¯iL Èt ÏÚ Û‡ ,¯e‡‰ Ì‰a ¿ƒ»¿»»∆»««ƒ∆»¿
eÏÚÈ37.Ô˙¯Ë˜‰ ÌÈÏLÈÂ ‰iL «¬¿ƒ»¿«¿ƒ«¿»»»

ונותר 36) פיגול בדין כא הלכה יח בפרק לקמן אחזה.
שגם  ונראה ברובם", האור "משמשלה רבינו: כתב וטמא,
ראה  מקצתה, פירש כאן ורש"י כן, הדין לינה בפסול

כאן. המזבח.37)משנהֿלמלך אש של לחמו נעשו
פה: שם עולא של מימרה

.ÈıÓ˜38Ïbt˙pL39‰ÏLÓ B˙ˆ˜Óe ı¯‡a B˙ˆ˜Óe …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿»»»∆ƒ¿»»¿»
Blk ‰ÏÚÈ - ¯e‡‰ Ba40. »«¬∆À

מג:38) לאכול 39)שם או להקטירו חישב קמיצה בשעת
למחר. לא 40)שיריים למטה שמונח החלק אם ואפילו

אחאי  רב שלם. כדבר חשוב הקומץ שכל והטעם, כלל. עלה
עולא. דעת לפי שם

.‡ÈÏL BL‡¯a elL ÌÈˆÓ˜e ÌÈ·ÏÁÂ ÌÈ¯·È‡≈»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ∆»¿…∆
‰¯ÊÚa eÏ el‡k - ÁaÊÓ41;eÏÚÈ ‡Ï - e„¯È Ì‡Â , ƒ¿≈«¿ƒ»»¬»»¿ƒ»¿…«¬

ÌÏBÚÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó - e„¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡42. ¬»ƒ…»¿«¿ƒƒ»¿»

בראשו 41) מועלת "לינה פז. שם כרבא פסק בלינה, ונפסלו
מזבח". והעלה 42)של הרצפה על מלן גרע לא שהרי

למזבח.

.·ÈÁaÊÓ ¯ÈÂ‡Â43ÁaÊnk -44ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡Â . «¬ƒƒ¿≈««ƒ¿≈«¿≈≈»»ƒ«ƒ
ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÔÏÚ‰L45e„¯È ‡Ï -46eOÚ È¯‰L , ∆∆¡»…∆¿ƒ«»ƒ…≈¿∆¬≈«¬

ÁaÊÓ ÏL BÓÁÏ47. «¿∆ƒ¿≈«

ופח.43) פז: ומפרש 44)שם שם. לקיש ריש של בעיא
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השרת. כלי ק:77)ושאר מנחות ו 78)משנה פרק
ד. הלכה

.ËÈÔÈ‡79Ál‰ ÈÏk80ÈÏk ‡ÏÂ ,L·i‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó ≈¿≈««¿«¿∆«»≈¿…¿≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ál‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó L·i‰«»≈¿«¿∆«««∆¿»ƒ¬ƒ

˙BcÓa81‰Â Ál‰e¯‡aL BÓk ,Lc˜na eÈ‰L L·i ¿ƒ««¿«»≈∆»«ƒ¿»¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰a82˙B˜¯Ên‰ Ï·‡ ;83˙BLc˜Ó ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¬»«ƒ¿»¿«¿

L·i‰Â Ál‰84ÏeÒt‰ Ìc ÔÈLc˜Ó ˙¯L ÈÏÎe . ««¿«»≈¿≈»≈¿«¿ƒ»«»
·¯wÏ85. ƒ»≈

פח.79) זבחים בהם 80)משנה שנותנים שבמקדש כלים
נוזלים. היינו 81)דברים בהם, למדוד כדי שנעשו כלים

ליבש. מדות ושתי ללח מדות הלכה 82)שבע א פרק
רק  ונתקדשו נמשחו אלה שכלים מפני והטעם, טזֿיז.
ולפיכך  ליבש, אחרות ומדות ללח מיוחדות מדות למדידה,

למדידה. שלא בנתינה מקדשים גדולות,83)אין קערות
מפני 84)אגנים. והטעם, שם. שמואל, של מימרא

שהם  ומתוך – בלבד למדידה ולא – דם לקבל שנמשחו
דברים  לקדש גם ראויים הם נוזלים, בהם לקבל ראויים

שם). (רש"י יוחנן 85)יבשים וכר' כח: בכריתות יוסי כר'
סותרים  כאן שדבריו מעיר, כאן (בלחםֿמשנה פז. זבחים
ישפך  הדם שפסק: יט הלכה רביעי בפרק עצמו דברי את

שם). ראה ישרף. והבשר

.ÎLc˜na ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ ˙¯M‰ ÈÏk Ïk86ÔÈ‡Â , »¿≈«»≈≈¿«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿≈
˙ÚcÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó87ÔÎBzÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,88, ¿«¿ƒ∆»ƒ««¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ»

ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ Ì‡ ,e·w .ÌÈÓÏL ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿ƒƒ≈≈
ÌÈÓÏL Ì‰Â ÔÈOBÚ eÈ‰L ÔzÎ‡ÏÓ89Ì‡Â ,ÔÈLc˜Ó - ¿«¿»∆»ƒ¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡ÏÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - Â‡Ï90. »≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒ
BzÚc Ì‡ ‡l‡ ˙B¯ÒÁ ˙BLc˜Ó ÔÈ‡ ˙Bcn‰ Ï·‡¬»«ƒ≈¿«¿¬≈∆»ƒ«¿

Ô˙‡lÓÏ91˙BLc˜Ó - Ô˙‡lÓÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿«…»¿ƒ≈«¿¿«…»¿«¿
ÏÒt‰Ï92·¯wÏ ‡Ï Ï·‡ ,93. ¿ƒ»≈¬»…ƒ»≈

פח.86) זבחים משנה לעזרה. חוץ לא שהכהן 87)אבל
יוחנן  כר' שרת. לכלי שנותן הדבר את לקדש מתכוון

ז. הסולת 88)במנחות מן שחלק עד הגדיש אם אבל
הגודש  נתקדש לא הכלי, מדפנות למעלה נמצא וכדומה
רבינו  חילק הי"ט המקדש כלי מהלכות בפ"א פח.). (זבחים
את  מקדשים הלח שכלי ופסק לח, לכלי יבש כלי בין
וכאן  מבחוץ, הכלי דופן על שנשפך (הגודש הבירוצים

לחםֿמשנה. ראה היבש), לכלי כשהם 89)הכוונה כלומר,
אז,90)שלמים. לו שצריכים המלא השיעור בהם כשיש

וכדומה. לאיל עשרונים שני או לכבש סולת עשרון כגון
שם.91) בברייתא יוסי אחרי 92)ר' רק חל שהוא פסול

נפסלו. לא נתקדשו ואילמלא ויוצא, לן כגון בכלי, קידוש
פסק 93) בדם לקמצים. דם בין מחלק רבינו ז. מנחות

וכאן  ליקרב, מקדשים שרת שכלי יט, בהלכה למעלה
כאן). (לחםֿמשנה בקמצים המדובר

.‡Î˙¯L ÈÏk94Ï·‡ ,ÏÒt‰Ï ÔpÓÊa ‡lL ÔÈLc˜Ó ¿≈»≈¿«¿ƒ∆…ƒ¿«»¿ƒ»≈¬»
Lc˜˙pL ÌBia B˙ÂˆnL ¯·c ?„ˆÈk .·¯w‰Ï ‡Ï…¿ƒ»≈≈«»»∆ƒ¿»«∆ƒ¿«≈

ÏÒÙ - ‰ÏÈla ˙¯L ÈÏÎa95.·¯˜ BÈ‡ Ï·‡ ,Û¯OÈÂ ƒ¿ƒ»≈««¿»ƒ¿«¿ƒ»≈¬»≈»≈

- ˙¯L ÈÏÎÏ dˆÓ˜ Ô˙Â ‰ÏÈla ‰ÁÓ ıÓwL ÔB‚k¿∆»«ƒ¿»««¿»¿»«À¿»ƒ¿ƒ»≈
˙Ù¯O BÊ È¯‰96. ¬≈ƒ¿∆∆

ק.94) ומועיל 95)מנחות נפסל, היה  לא נתקדש אלמלא
שייפסל. כדי בזמנו, שלא שנעשה במקום 96)הקידוש

ממעשה  פ"ו (ראה שנפסלו קדשים לשריפת המיוחד
ה"ג). הקרבנות

.·ÎÌbÙpL ÁaÊÓ97ÌL eÈ‰L ÌÈL„w‰ Ïk eÏÒÙ - ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒ¿¿»«√»ƒ∆»»
ÔÈËeÁL98ÔÈ‡ È¯‰L ;ÌÓc ˜¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚL Lc˜na ¿ƒ«ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿«»»∆¬≈≈

˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ :¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚ ˜¯ÊÏ ÁaÊÓ ÌL»ƒ¿≈«ƒ¿…»»¿∆¡«¿»«¿»»»∆
„ÓBÚ ‡e‰Â ÁaÊz ,¯ÓBÏk .EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙ÏÚ……∆¿∆¿»∆¿«ƒ¿«¿≈

Ìe‚t ‡Ï ,Bew˙a99. ¿ƒ…»

נט.97) והיה 98)זבחים המזבח, שנפגם לפני שנשחטו
מזריקה, הדם נדחה וכשנפגם עליו, להיזרק ראוי דמם
נשחטו  אם אבל ונראה. חוזר אינו אחד רגע שנדחה ומכיון
(ראה  מעיקרו" "דיחוי שזה מפני נפסלו, לא שנפגם אחר

כד). את 99)הלכה תיקנו אם אפילו דמם את זורקים ואין
יוסי  בר' ישמעאל ר' של מימרא החמה. שקיעת לפני הפגם

שם.

.‚ÎÌbÙpLk ‰¯ÊÚa ÌL eÈ‰L ÌÈiÁ ÌÈL„˜ Ï·‡¬»»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»¿∆ƒ¿«
‰aiLk ‡l‡ ,eÏÒÙ ‡Ï -100;e·¯˜È ÁaÊn‰ …ƒ¿¿∆»¿∆ƒ»∆«ƒ¿≈«ƒ¿¿

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L101. ∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ycwna oihegy my eidy miycwd lk elqtp ,mbtpy gafn
dxfra my eidy miig miycw la` ...mnc wxfp `l oiicry
ilra oi`y ,eaxwi gafnd dpaiyk `l` elqtp `l mbtpyk

."oigcip miig

להקריב  אי־אפשר כי המזבח עם קשור שהקרבן כלומר,
תמים  להיות צריך שהקרבן וכשם מזבח, ללא קרבן
כך  מום, בעל שיהיה אסור המקריב שהכהן וכשם ומובחר,
שהיו  חיים קדשים אבל פגום. שיהיה אסור המזבח גם
חיים  בעלי "אין כי נפסלו, לא - המזבח כשנפגם בעזרה

נידחין".
קרבן  להיות היא עבודתו שכללות האדם, בעבודת ועניינו
חיסרון  איזה יש כאשר שגם נפלאה הוראה ישנה וכאן לה',
'בעלי  הוא מישראל אחד כל נידחין". חיים בעלי "אין
ומובן  ממש", ממעל אלקה "חלק היא נשמתו כי חיים',
עם  קשור היותו בתוקף החיים עניין מהות את בו שיש
נידחין", "אינם ומצב מעמד בכל ולכן החיים, מקור הקב"ה
במחשבה  אדם של מציאותו כל את גם חודר זה ועניין
ומקיים  תורה לומד מתפלל, יהודי כאשר ומעשה דיבור
ממעל" אלקה ה"חלק פעולת בפועל נראית אז מצוות,
ההלכה  של הפנימי התוכן וזהו ממשות. של באופן שבו,
"ואתם  נאמר ישראל על כי נידחין", אינן חיים "בעלי
גם  מצב ובכל היום", כולכם חיים אלקיכם, בה' הדבקים

נידחין". "אינן פגום כשהמזבח
(`p oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)
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הפגם.100) כשיתוקן דעת 101)כלומר, נגד שם כרב פסק
מפני  יוחנן, כר' הלכה יוחנן ור' רב הכלל נגד יוחנן, ר'
לר' וברייתא לרב, מסייעת שהמשנה רבא אמר סח: שביומא

מברייתא. עדיפה ומשנה יוחנן,

.„Î- ÁaÊn‰ ‰· ‡lL „Ú ˙BÓ‰a LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿≈«∆…ƒ¿»«ƒ¿≈«
B¯wÚÓ ÈeÁc‰L ;Ô˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰aiLk102BÈ‡ ¿∆ƒ»∆«¿ƒƒ»∆«»≈ƒ»≈

ÈeÁ„103. »

ודיחוי 102) למזבח, מעולם ראוי היה לא הזה הקרבן
ראוי. פעם שהיה במה רק הוא רבינו 103)הפוסל שם.

בהלכה  שאמר הנימוק היה ומספיק זה, לטעם צריך היה לא
הנימוק  שנקט אלא נדחים, חיים בעלי שאין הקודמת
ראה  יוחנן. ר' לדעת גם שהוא בגמרא, שם שנאמר

לחםֿמשנה.

.‰ÎÔÎÂ104,Ìe‚t ÁaÊn‰Â ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ¿≈≈¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈«»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ˙BvÓ ‰eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL105ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆∆¡«¿ƒ¿»«≈∆«ƒ¿≈«¿«ƒ

ÌÈl˜ ÌÈL„˜Ï106ÌÈÏLe¯Èa Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L , ¿»»ƒ«ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«ƒ
.‰aiL „Ú Ìe‚t ÁaÊn‰Â¿«ƒ¿≈«»«∆ƒ»∆

ס.104) בזמן 105)זבחים "המזבח", דורש: שם אלעזר ר'
חסר. שהוא בזמן ולא שלם, שנאכלים 106)שהוא אע"פ

שם. אביי המזבח". "אצל באכילתם נאמר ולא העיר, בכל

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמתו 1) ציבור של או יחיד של חטאת ותמורת חטאת יבאר

ונמצאת. שאבדה וחטאת בעליה

.‡˙‡hÁ „ÏÂ2‰ÈÏÚa e˙nL ˙‡hÁÂ ˙‡hÁ ˙¯eÓ˙e ¿««»¿««»¿«»∆≈¿»∆»
È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ e¯tkL ¯Á‡ ˙‡ˆÓÂ ‰„·‡L ˙‡hÁÂ¿«»∆»¿»¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿»ƒ¬≈

e˙eÓÈ el‡3‰iM‰ ˙‡hÁ‰ ‰ËÁLpL ¯Á‡ ˙‡ˆÓ . ≈»ƒ¿»««∆ƒ¿¬»««»«¿ƒ»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÓc ˜¯fiL Ì„˜ LÈ¯Ù‰L4˙eÓz Ì‡ ∆ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈»»¬≈»≈ƒ»

˙eÓz CÎÈÙÏ ,ÌeÓ da ÏBtiL „Ú ‰Ú¯z Ì‡5„ˆÈÎÂ . ƒƒ¿∆«∆ƒ»¿ƒ»»¿≈«
ÌÒÈÎÈ ‡l‡ ,B„Èa B‡ ÈÏÎa Ì‚¯‰iL ‡Ï ?˙B˙Ó Ô‰≈≈…∆««¿≈ƒ¿ƒ¿»∆»«¿ƒ≈

Ì‰ÈÏÚ ÏÚBÂ ˙ÈaÏ6Ìlk el‡ ÌÈ¯·„e .e˙eÓiL „Ú ¿«ƒ¿≈¬≈∆«∆»¿»ƒ≈À»
eÚÓL ea¯ ‰LÓ ÈtÓ7ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡ . ƒƒ∆«≈ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¬ƒ

„·Ïa „ÈÁÈ ˙‡hÁa ‡l‡8¯eaˆ ˙‡hÁ Ï·‡ ; ∆»¿««»ƒƒ¿«¬»««ƒ
‰¯tk ¯Á‡ ˙‡ˆÓÂ ‰„·‡L9‰Èe‡¯ ÔÈa ,10dÈ‡ ÔÈa ∆»¿»¿ƒ¿»«««»»≈¿»≈≈»

‰Èe‡¯11ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z -12eÏtÈÂ ¯În˙Â , ¿»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰·„Ï ‰ÈÓ„13¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .14˙‡hÁa »∆»ƒ¿»»¿≈«»»«¿««

˙Ba¯˜ ÏkL ,‰ÈÏÚa e˙nL B‡ ‰¯eÓz B‡ „ÏÂ ¯eaƒ̂¿«¿»∆≈¿»∆»∆»»¿¿
BÓk ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ¯eav‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÎÊ ¯eav‰«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿»¿

¯‡a˙iL15.ÌÈ˙Ó Ï‡¯OÈ Ïk ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈≈ƒ

ב.2) כא, תמורה חטאת 3)משנה מונה אינו רבינו
שנה) מבת למעלה והיא שהזדקנה (פירוש, שנתה שעברה
כריש  ה"ז לקמן פוסק שהוא מפני המתות, החטאות בין
כרבא  המשנה את ומפרש מתה, אינה שנתה שעברה לקיש,

בהערות. ה"ח לקמן ראה א. כב, בעיה 4)שם ב. כב, שם
מאי? בכוס, אבודה פפא, רב ספק 5)של להקריב שאסור

א.6)פסולים. כה, ונזיר ב. יז, א:7)שם טז, בכורות
לה". גמירי הילכתא מתות כתנאֿקמא 8)"חטאות

א. טו, תמורה שהקריבו 9)במשנה, לאחר אפילו כלומר,
במקומה. המזבח.10)אחרת על נמצאת 11)להקרבה

שנתה. שעברה או מום לו 12)בעלת אין תמים קרבן
מכירתו. ידי על נפקעת קדושתו ואין לקנות 13)פדיון,

יהיה  כשהמזבח ציבור נדבת עולות להקריבן בהמות בהם
בא  שהוא כל הכלל: זה מ"ו: פ"ו בשקלים שנינו פנוי.

וכו'. עולות בהם ילקח אשם ומשום חטאת רבי 14)משום
א. טז, שם בברייתא ה"א.15)שמעון פ"א תמורה בהל'

.·¯ÈÚOÂ ¯t16LÈ¯Ù‰Â e„·‡L ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL «¿»ƒ∆«ƒƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ
‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO ÔÎÂ ,Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡17e„·‡L ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈¿ƒ≈¬»»»∆»¿

Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È - Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆ƒ¿«∆ƒ…»∆
˙‡hÁ ÔÈ‡L ;‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»∆≈««

‰˙Ó ¯eav‰18,‰·„ ÔÓˆÚ e·¯˜È ‡Ï ‰nÏÂ . «ƒ≈»¿»»…ƒ¿¿«¿»¿»»
ÈÙÏ ÌeMÓ ‰¯tk ¯Á‡Ï ‰¯Êb ?Ì‰ ÌÈ¯ÎÊ È¯‰L∆¬≈¿»ƒ≈¿≈»¿«««»»ƒƒ¿≈

.‰¯tk«»»

כרבים.16) ופסק תנאים, של מחלוקת א. סה, יומא
הציבור 17) ועשו עבודהֿזרה איסור והתירו שטעו ביתֿדין

הל' (ראה לעולה ופר לחטאת שעיר מביאים כהוראתם,
ה"א). פי"ב לפר 18)שגגות עצמה בפני הלכה קבע רבינו

שכל  מפני הקודמת, בהלכה כבר שנכללו אע"פ ושעירים
ולפיכך  עולה, לקרבן ופסולות נקבות הן מאלו חוץ החטאות
ואפשר  זכרים הם אלה אבל מום, ע"י אלא תקנה להן אין
רעייה, צריכים ואינם נדבה לעולת להקריבם שמותר לחשוב
טעונים  למה ההלכה בסוף ומנמק שנית, דינם כתב ולפיכך

רעייה.

.‚LÈ¯Ùn‰19˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â B˙‡hÁ ««¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆
:˙B„ÓBÚ Ì‰ÈzL È¯‰Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ¿»»ƒ»«¬≈¿≈∆¿

˙eÓz ˙¯Á‡‰ - da ¯tk˙Â Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ CLÓ20; »«««ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈»»«∆∆»
CÏn‰Ï ‡a21LÈ¯Ù‰L BÊa ¯tk˙iL BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - »¿ƒ»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ
‰BL‡¯a22‰Ú¯z ‰iM‰Â ,23,ÌeÓ da ÏtiL „Ú »ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»

˙Á‡Â ‰ÓÈÓz Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»»¿»««≈∆¿ƒ»¿««
‰„tz ÌeÓ ˙ÏÚ·e ,·¯˜z ‰ÓÈÓz - ÌeÓ ˙ÏÚa24. «¬«¿ƒ»ƒ¿««¬«ƒ»∆

‰ËÁL25‰ÓÈÓz‰ Ìc ˜¯fiL Ì„˜ ÌeÓ ˙ÏÚa26- ƒ¿¬»«¬«…∆∆ƒ»≈««¿ƒ»
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰ÈzL eÈ‰ .‰‡‰a ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰27- ¬≈¬»«¬»»»¿≈∆«¬≈ƒ

ÏtÈ ¯‡M‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÓcÓ ‡È·ÈÂ Ô‰ÈzL e¯ÎnÈƒ»¿¿≈∆¿»ƒƒ¿≈∆«»¿«¿»ƒ…
‰·„Ï28. ƒ¿»»»

ב.19) כב, א:20)תמורה כג, שם רב, בשם הונא כרב
מתה". שהשניה והקריבה אחת משך שאם מודים, "הכל
הקרבת  ע"י השניה את בידים דחו שהבעלים מפני והטעם,

שאין 21)האחרת. הוכיחו, ובזה לעשות. מה בביתֿדין
תקנה. למצוא מעוניינים אלא לדחות, היינו 22)דעתם

"שאין 23)האבודה. וסוברים רבי, על החולקים כרבנן
(שם  הבעלים" שכיפרו מאחר שנמצאת אלא מתה, חטאת

בידים. דחוה לא אם א.24)כב:), כד, שם ברייתא,
פדיונה.25) –26)לאחר "התמימה וצ"ל כאן, יש חסרון

רבי  מחלוקת בהנאה", אסורה דמה שנזרק אחר מותרת,
ולחםֿמשנה). (כסףֿמשנה כרבים ופסק שם, ורבנן אלעזר
הרי  התמימה של הדם נזרק שאם הוא, רבנן של נימוקם
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השרת. כלי ק:77)ושאר מנחות ו 78)משנה פרק
ד. הלכה

.ËÈÔÈ‡79Ál‰ ÈÏk80ÈÏk ‡ÏÂ ,L·i‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó ≈¿≈««¿«¿∆«»≈¿…¿≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ál‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó L·i‰«»≈¿«¿∆«««∆¿»ƒ¬ƒ

˙BcÓa81‰Â Ál‰e¯‡aL BÓk ,Lc˜na eÈ‰L L·i ¿ƒ««¿«»≈∆»«ƒ¿»¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰a82˙B˜¯Ên‰ Ï·‡ ;83˙BLc˜Ó ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¬»«ƒ¿»¿«¿

L·i‰Â Ál‰84ÏeÒt‰ Ìc ÔÈLc˜Ó ˙¯L ÈÏÎe . ««¿«»≈¿≈»≈¿«¿ƒ»«»
·¯wÏ85. ƒ»≈

פח.79) זבחים בהם 80)משנה שנותנים שבמקדש כלים
נוזלים. היינו 81)דברים בהם, למדוד כדי שנעשו כלים

ליבש. מדות ושתי ללח מדות הלכה 82)שבע א פרק
רק  ונתקדשו נמשחו אלה שכלים מפני והטעם, טזֿיז.
ולפיכך  ליבש, אחרות ומדות ללח מיוחדות מדות למדידה,

למדידה. שלא בנתינה מקדשים גדולות,83)אין קערות
מפני 84)אגנים. והטעם, שם. שמואל, של מימרא

שהם  ומתוך – בלבד למדידה ולא – דם לקבל שנמשחו
דברים  לקדש גם ראויים הם נוזלים, בהם לקבל ראויים

שם). (רש"י יוחנן 85)יבשים וכר' כח: בכריתות יוסי כר'
סותרים  כאן שדבריו מעיר, כאן (בלחםֿמשנה פז. זבחים
ישפך  הדם שפסק: יט הלכה רביעי בפרק עצמו דברי את

שם). ראה ישרף. והבשר

.ÎLc˜na ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ ˙¯M‰ ÈÏk Ïk86ÔÈ‡Â , »¿≈«»≈≈¿«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿≈
˙ÚcÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó87ÔÎBzÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,88, ¿«¿ƒ∆»ƒ««¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ»

ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ Ì‡ ,e·w .ÌÈÓÏL ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿ƒƒ≈≈
ÌÈÓÏL Ì‰Â ÔÈOBÚ eÈ‰L ÔzÎ‡ÏÓ89Ì‡Â ,ÔÈLc˜Ó - ¿«¿»∆»ƒ¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡ÏÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - Â‡Ï90. »≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒ
BzÚc Ì‡ ‡l‡ ˙B¯ÒÁ ˙BLc˜Ó ÔÈ‡ ˙Bcn‰ Ï·‡¬»«ƒ≈¿«¿¬≈∆»ƒ«¿

Ô˙‡lÓÏ91˙BLc˜Ó - Ô˙‡lÓÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿«…»¿ƒ≈«¿¿«…»¿«¿
ÏÒt‰Ï92·¯wÏ ‡Ï Ï·‡ ,93. ¿ƒ»≈¬»…ƒ»≈

פח.86) זבחים משנה לעזרה. חוץ לא שהכהן 87)אבל
יוחנן  כר' שרת. לכלי שנותן הדבר את לקדש מתכוון

ז. הסולת 88)במנחות מן שחלק עד הגדיש אם אבל
הגודש  נתקדש לא הכלי, מדפנות למעלה נמצא וכדומה
רבינו  חילק הי"ט המקדש כלי מהלכות בפ"א פח.). (זבחים
את  מקדשים הלח שכלי ופסק לח, לכלי יבש כלי בין
וכאן  מבחוץ, הכלי דופן על שנשפך (הגודש הבירוצים

לחםֿמשנה. ראה היבש), לכלי כשהם 89)הכוונה כלומר,
אז,90)שלמים. לו שצריכים המלא השיעור בהם כשיש

וכדומה. לאיל עשרונים שני או לכבש סולת עשרון כגון
שם.91) בברייתא יוסי אחרי 92)ר' רק חל שהוא פסול

נפסלו. לא נתקדשו ואילמלא ויוצא, לן כגון בכלי, קידוש
פסק 93) בדם לקמצים. דם בין מחלק רבינו ז. מנחות

וכאן  ליקרב, מקדשים שרת שכלי יט, בהלכה למעלה
כאן). (לחםֿמשנה בקמצים המדובר

.‡Î˙¯L ÈÏk94Ï·‡ ,ÏÒt‰Ï ÔpÓÊa ‡lL ÔÈLc˜Ó ¿≈»≈¿«¿ƒ∆…ƒ¿«»¿ƒ»≈¬»
Lc˜˙pL ÌBia B˙ÂˆnL ¯·c ?„ˆÈk .·¯w‰Ï ‡Ï…¿ƒ»≈≈«»»∆ƒ¿»«∆ƒ¿«≈

ÏÒÙ - ‰ÏÈla ˙¯L ÈÏÎa95.·¯˜ BÈ‡ Ï·‡ ,Û¯OÈÂ ƒ¿ƒ»≈««¿»ƒ¿«¿ƒ»≈¬»≈»≈

- ˙¯L ÈÏÎÏ dˆÓ˜ Ô˙Â ‰ÏÈla ‰ÁÓ ıÓwL ÔB‚k¿∆»«ƒ¿»««¿»¿»«À¿»ƒ¿ƒ»≈
˙Ù¯O BÊ È¯‰96. ¬≈ƒ¿∆∆

ק.94) ומועיל 95)מנחות נפסל, היה  לא נתקדש אלמלא
שייפסל. כדי בזמנו, שלא שנעשה במקום 96)הקידוש

ממעשה  פ"ו (ראה שנפסלו קדשים לשריפת המיוחד
ה"ג). הקרבנות

.·ÎÌbÙpL ÁaÊÓ97ÌL eÈ‰L ÌÈL„w‰ Ïk eÏÒÙ - ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒ¿¿»«√»ƒ∆»»
ÔÈËeÁL98ÔÈ‡ È¯‰L ;ÌÓc ˜¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚL Lc˜na ¿ƒ«ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿«»»∆¬≈≈

˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ :¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚ ˜¯ÊÏ ÁaÊÓ ÌL»ƒ¿≈«ƒ¿…»»¿∆¡«¿»«¿»»»∆
„ÓBÚ ‡e‰Â ÁaÊz ,¯ÓBÏk .EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙ÏÚ……∆¿∆¿»∆¿«ƒ¿«¿≈

Ìe‚t ‡Ï ,Bew˙a99. ¿ƒ…»

נט.97) והיה 98)זבחים המזבח, שנפגם לפני שנשחטו
מזריקה, הדם נדחה וכשנפגם עליו, להיזרק ראוי דמם
נשחטו  אם אבל ונראה. חוזר אינו אחד רגע שנדחה ומכיון
(ראה  מעיקרו" "דיחוי שזה מפני נפסלו, לא שנפגם אחר

כד). את 99)הלכה תיקנו אם אפילו דמם את זורקים ואין
יוסי  בר' ישמעאל ר' של מימרא החמה. שקיעת לפני הפגם

שם.

.‚ÎÌbÙpLk ‰¯ÊÚa ÌL eÈ‰L ÌÈiÁ ÌÈL„˜ Ï·‡¬»»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»¿∆ƒ¿«
‰aiLk ‡l‡ ,eÏÒÙ ‡Ï -100;e·¯˜È ÁaÊn‰ …ƒ¿¿∆»¿∆ƒ»∆«ƒ¿≈«ƒ¿¿

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L101. ∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ycwna oihegy my eidy miycwd lk elqtp ,mbtpy gafn
dxfra my eidy miig miycw la` ...mnc wxfp `l oiicry
ilra oi`y ,eaxwi gafnd dpaiyk `l` elqtp `l mbtpyk

."oigcip miig

להקריב  אי־אפשר כי המזבח עם קשור שהקרבן כלומר,
תמים  להיות צריך שהקרבן וכשם מזבח, ללא קרבן
כך  מום, בעל שיהיה אסור המקריב שהכהן וכשם ומובחר,
שהיו  חיים קדשים אבל פגום. שיהיה אסור המזבח גם
חיים  בעלי "אין כי נפסלו, לא - המזבח כשנפגם בעזרה

נידחין".
קרבן  להיות היא עבודתו שכללות האדם, בעבודת ועניינו
חיסרון  איזה יש כאשר שגם נפלאה הוראה ישנה וכאן לה',
'בעלי  הוא מישראל אחד כל נידחין". חיים בעלי "אין
ומובן  ממש", ממעל אלקה "חלק היא נשמתו כי חיים',
עם  קשור היותו בתוקף החיים עניין מהות את בו שיש
נידחין", "אינם ומצב מעמד בכל ולכן החיים, מקור הקב"ה
במחשבה  אדם של מציאותו כל את גם חודר זה ועניין
ומקיים  תורה לומד מתפלל, יהודי כאשר ומעשה דיבור
ממעל" אלקה ה"חלק פעולת בפועל נראית אז מצוות,
ההלכה  של הפנימי התוכן וזהו ממשות. של באופן שבו,
"ואתם  נאמר ישראל על כי נידחין", אינן חיים "בעלי
גם  מצב ובכל היום", כולכם חיים אלקיכם, בה' הדבקים

נידחין". "אינן פגום כשהמזבח
(`p oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)
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– ודינה באחרת, בעליה שכיפרו חטאת היא המום בעלת
נאסרת  אינה - לאכילה והותרה נשחטה כבר אם אבל מיתה,

האחרת. הקרבת ב.27)ע"י כב, שם ראה 28)משנה,
יב. הערה למעלה

.„LÈ¯Ù‰29‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â B˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
È¯‰Â ˙B„·B‡‰ e‡ˆÓÂ ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿¿»¿«¬≈
,‰˙Ó ‰iL - ‰BL‡¯a ¯tk˙Â ˙B„ÓBÚ ÔzLÏL¿»¿»¿¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»≈»

‰ÚB¯ ˙ÈLÈÏLe30,‰˙Ó ‰iL - ˙ÈLÈÏMa ¯tk˙ ; ¿ƒƒ»ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿ƒ»≈»
‰ÚB¯ ‰BL‡¯Â31Ì‰ÈzL - ˙ÈÚˆÓ‡a ¯tk˙ ; ¿ƒ»»ƒ¿«≈»∆¿»ƒ¿≈∆

.˙B˙Ó≈

ב.29) פ, אביי 30)מנחות לדעת בניגוד שם. זירא, כרבי
שהשלישית  מפני דבר, של וטעמו מתות. שתיהן – שסובר

עמה. ישר קשר לה ואין הראשונה חליפי מאותו 31)אינה
עצמו. הנימוק

.‰LÈ¯Ùn‰32È‡a ¯tk˙Ó - ˙eÈ¯Á‡Ï ˙B‡hÁ ÈzL ««¿ƒ¿≈«»¿«¬»ƒ¿«≈¿≈
eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‰iM‰Â ,‰ˆ¯iL BÊ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿

.‰·„Ï ‰ÈÓ„»∆»ƒ¿»»

אושעיא.32) רבי של מימרא א. כד, שם

.ÂLÈ¯Ù‰33d„ÏÂe ‡È‰ È¯‰ - ‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿À∆∆¿»¿»¬≈ƒ¿»»
.˙eÈ¯Á‡Ï eL¯t˙pL ˙B‡hÁ ÈzLkƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿¿«¬»

יוחנן.33) רבי של מימרא א. כה, שם

.Êd˙L ‰¯·ÚÂ B˙‡hÁ LÈ¯Ùn‰34„Ú ‰Ú¯z - ««¿ƒ«»¿»¿»¿»»ƒ¿∆«
Ì‡ ÔÎÂ .˙¯Á‡ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL∆ƒ…»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»«∆∆¿≈ƒ

ÌeÓ da ÏÙÂ B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰35‰ÈÓ„a ‡È·È - ƒ¿ƒ«»¿»«»»ƒ¿»∆»
.˙¯Á‡«∆∆

לקיש.34) ריש של מימרא א. כב, כב,35)שם שם משנה,
ב.

.Á˙‡hÁ Ïk36Û‡) ,‰¯tk Ì„˜ ˙‡ˆÓÂ ‰„·‡L »«»∆»¿»¿ƒ¿»…∆«»»«
Èt ÏÚ37ˆÓpL B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpL¯Á‡ ˙‡ «ƒ∆ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»««

ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡ - (d˙L ‰¯·ÚL∆»¿»¿»»≈»≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…
,‰¯tk ¯Á‡ ˙‡ˆÓ .‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ da»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»ƒ¿»«««»»

Èt ÏÚ Û‡38,d˙L ‰¯·Ú B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpL ««ƒ∆ƒ¿»«¬«»¿»¿»»
.˙eÓz BÊ È¯‰ - ‰¯tk ˙ÚLa ‰„e·‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¬»ƒ¿««»»¬≈»

ריש 36) על הגמרא קושיות ליישב שם , רבא של מסקנה
ו'תוספות' רש"י שם ונחלקו הקודמת). הלכה (ראה לקיש
דעת  דינים. חילוקי לכמה תוצאות וממנה עקרונית, מחלוקת
ועם  למיתתה. גורם בקרבן (מגרעות) ריעותות שריבוי רש"י
ושיטת  לרעייה. הדין נוטה הריעותות מספר התמעטות
הריעותות  היינו הקצה, אל הקצה מן מנוגדת ה'תוספות'
למזבח  ראוי הקרבן אם שהרי ונימוקם, לרעייה. מכריעות
אבל  מתה, – שנדחתה וחטאת דיחוי, זה הרי הקריבוהו, ולא
היא  אלא נדחתה לא הרי לומר: מקום יש ראויה אינה אם
קודם  נמצאה אם יוצא, רש"י לשיטת תרעה. ולכן פסולה,
אפילו  תמות – שנתה שעברה או מום בעלת והיא כפרה
או  ומום אבודה – ריעותיות שתי בה שיש מפני לרבנן,

לפני  נמצאה אם ה'תוספות' ולשיטת שנתה. ועברה אבודה
ורבינו  תרעה. – שנתה עברה שבינתיים מום בה ויש כפרה

ה'תוספות'. שיטת את 37)נקט מוחק משנה' ה'לחם בעל
שלפנינו  (בספרים "שנתה" עד "אע"פ" מן המשפט, כל
לשיטת  שהרי וטעמו, מעוגלים). בסוגריים זה משפט הכניסו
– ריעותות כמה בה שיש "אע"פ" לומר מקום אין רבינו
את  לקיים אפשר אולם לרעייה. מכריעות ריעותות כי תרעה,
– רש"י מדעת להוציא היא רבינו וכוונת שלפנינו, הגירסה
או  מום בעלת נמצאת שאם האומר – עליה שמע שאולי
במקרה  שגם רבינו וקובע תמות. – כפרה לפני שנתה עברה
כפרה. קודם נמצאה אם רבנן לדעת תרעה שכזה

כאן 38) אומר לרעיה, מכריעות שריעותות לשיטתו בהתאם
בה  כשיש אפילו תמות, - כפרה אחר נמצאה שאם רבינו,
שכיפרה  חטאת היא: מסיני למשה שהלכה ריעותות, כמה

מתה. – בעליה

.Ë‰·e‚ ‰˙È‰39Ck ¯Á‡Â ‰¯tk ˙ÚLa ‰ÏeÊ‚ B‡ »¿»¿»¿»ƒ¿««»»¿««»
‰LnÓ eÚÓL ‡Ï .‰Ú¯z ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡ - ‰¯ÊÁ»¿»≈»≈»∆»ƒ¿∆…»¿ƒ∆

‰„e·‡ ‡l‡ ea¯40‰ÏÈla d˙„·‡ ¯wÚ ‰˙È‰ .41Û‡ , «≈∆»¬»»¿»ƒ«¬≈»»««¿»«
,‰˙Ó dÈ‡ - ‰¯tk ˙ÚLa ‰„e·‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»¬»ƒ¿««»»≈»≈»

‰Ú¯z ‡l‡42. ∆»ƒ¿∆

אביי.39) של מימרא ב. סב, מדעתנו 40)שם להוסיף ואין
מסיני. למשה שנאמר מה א.41)על כב, שם רבא,

שאין 42) להקרבה, ראויה היתה לא שנאבדה בשעה כי
בלילה. קרבנות מקריבים

.È‰„·‡43epnÓ44‰ÚB¯‰ ÔÓ ‡ÏÂ45ÔÓ ‰„·‡L B‡ , »¿»ƒ∆¿…ƒ»∆∆»¿»ƒ
‰ÚB¯‰46‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡ - ‰ÈÏÚaÓ ‰„e·‡ dÈ‡Â »∆¿≈»¬»ƒ¿»∆»≈»≈»∆»

.‰ÚB¯»

שם.43) פפא, רב של יודעים 44)מימרא אינם הבעלים
החטאת. של היא.45)מקומה איפה יודע הרועה

ממש,46) לאבודה התכוונה מסיני למשה שההלכה מפני
ואחרים  הבהמה מקום יודע אינו זה או שזה למקרה לא אבל

ודעים.י 

.‡ÈÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú ˙BÚB¯ - ˙BÚB¯L el‡ ÏÎÂ47, ¿»≈∆«∆ƒ…»∆
‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ48. ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ב.47) יט, ה"א.48)תמורה למעלה ראה

.·Èd¯ÈkÓ ¯Á‡Â ‰ÚB¯‰ ÔÓe epnÓ ‰„e·‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ∆ƒ»∆¿«≈«ƒ»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡49˙eÓz CÎÈÙÏ ,50. ¬ƒ¿»»¬≈»≈¿ƒ»»

ב.49) כב, שם נפתרה, שלא על 50)בעיה להקריב שאין
פסולים. ספק המזבח

.‚È˙Ïc‰ È¯BÁ‡ ˙‡aÁ ‰˙È‰51¯˙Òa B‡ »¿»∆¿≈¬≈«∆∆¿≈∆
‰‚¯„n‰52‰‡B¯ Ì„‡ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰„e·‡ BÊ È¯‰ - ««¿≈»¬≈¬»∆¬≈≈»»∆

Ì‚‡a B‡ ‰„Oa ‰˙È‰ .‰¯tk ˙ÚLa d˙B‡53È¯‰ - »ƒ¿««»»»¿»«»∆»¬«¬≈
˜ÙÒ BÊ54d˙B‡ ‰‡B¯ Ì„‡ ÌL LÈ ‡nL ,‰„e·‡ ¿≈¬»∆»≈»»»∆»

.˜ÙqÓ ˙eÓz CÎÈÙÏ ,‰¯tk ˙ÚLaƒ¿««»»¿ƒ»»ƒ»≈

יוחנן.51) רבי של מימרא (שיר 52)שם. המקרא לשון
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מסתירה  שהמדריגה במקום עמדה פירוש, יד), ב, השירים
לחםֿמשנה. ראה הדלת, אחורי כמו וזה נראית, ואינה אותה

העיר.53) מן רחוק מרעה את 54)מקום כך מפרש רבינו
כסףֿ ראה אחרת, פירש ורש"י "אבראי". של האיבעיה

ולחםֿמשנה. משנה

.„ÈB˙‡hÁ ÁÏBM‰55Ìi‰ ˙È„nÓ56ÔÈ·È¯˜Ó - «≈««»ƒ¿ƒ««»«¿ƒƒ
Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa d˙B‡57?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »¿∆¿«∆«»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÛBÚ‰ ˙‡hÁa58,‰M‡ ÏL ‰Ó‰a ˙‡hÁa B‡ , ¿««»¿««¿≈»∆ƒ»
‰ÎÈÓÒ ˙a dÈ‡L59e¯‡aL BÓk ,60ÌL‡ Ï·‡ .61 ∆≈»«¿ƒ»¿∆≈«¿¬»»»

È‡cÂ62‰Ú¯È - ÂÈÏÚa e¯tkLÂ ÂÈÏÚa e˙nL63„Ú ««∆≈¿»»¿∆ƒ¿¿»»ƒ¿∆«
ÏkL .‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿ƒ»≈¿ƒ¿»»ƒ¿»»∆…

‰Ú¯È ÌL‡a - ˙eÓz ˙‡hÁaL64,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ∆««»»»»»ƒ¿∆«∆ƒ…
.‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב.55) כח, גיטין חי 56)משנה, הוא אם יודעים אנו ואין
המקדש. לבית הגיעה שהחטאת חוששים 57)בשעה אין

בינתיים. מת יחיד,58)שמא של בהמה הקרבנות כל
אבל  שחיטתם, לפני בעזרה עליהם ידיהם סומכים הבעלים
פ"ד). ג פרשתא כהנים' ('תורת סמיכה טעונים אינם עופות

א.59) צג, מנחות הקרבנות 60)משנה, מעשה מהל' בפ"ג
יכול  כשאינו מקריבים אין גבר, של בהמה חטאת אבל ה"ה.

סמי  בלי כשר שבדיעבד ואע"פ כסףֿמשנה לסמוך (ראה כה
ד"ה  שם גיטין ו'תוספות' הי"ב, המקדש ביאת מהל' פי"ב

והא). ד"ה עד: וזבחים דין 61)והא, עם קשר לזה אין
הדין  לעיקר נמשך זה אלא הים, ממדינת חטאתו השולח
שני  על כאן דילג שהמעתיק להניח, (יש המתות חטאות של
בהמה  חטאת "אבל צ"ל: וכך "אבל". מן משפטים, חצאי
אשם  אבל בחטאת, אמורים דברים במה לא. – איש של
בפיסקה: טו הלכה מתחילה (ר"מ) רומא ובדפוס וכו'".

לפירושנו). סיוע ומכאן אשם". על 62)"אבל הבא אשם
מצורע  נזירות, כגון מסוימים, מקרים לרגל או ודאי חטא
תלוי, אשם ונקרא הספק, על הבא אשם גם ויש שנתרפא.

פ"ח. שגגות בהל' מפורשים כ,63)ודיניו תמורה משנה,
א.64)ב. יח, שם

.ÂË‰iÚ¯Ï ˜zpL ÌL‡ Ïk65‰ÏBÚ B·È¯˜‰ Ì‡ ,66- »»»∆ƒ«ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»
‰¯Êb ?‰lÁzÎÏ ‰ÏBÚ BÓˆÚa ·¯˜È ‡Ï ‰nÏÂ .¯Lk»≈¿»»…ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈»

.‰¯tÎ ÈÙÏ ÌeMÓ ‰¯tk ¯Á‡Ï¿«««»»ƒƒ¿≈«»»

למרעה 65) העבירוהו בעצמם או לרועה מסרוהו שבעליו
עג, א. עג, פסחים ב. ה, שם מום. בו שיפול עד שירעה כדי

בלשון 66)ב. עולה. לשם בפירוש הקריבו כלומר,
פסול. – סתם שחטו שאם משמע "עקירה", הגמרא:
– הוא" "אשם יט): ה, (ויקרא מהכתוב דרשו שם, בזבחים
שאין  ואע"פ שהיה, כמו אשם יישאר פירוש, יהא. בהוויתו
אשם  שם בפירוש עוקר אלאֿאםֿכן להקריבו אפשרות

ממנו.

.ÊËLÈ¯Ùn‰67BÓL‡Ï ‰·˜68ÏtiL „Ú ‰Ú¯z - ««¿ƒ¿≈»«¬»ƒ¿∆«∆ƒ…
·È¯˜‰ Ì‡ .ÌL‡ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯În˙Â ,ÌeÓ da»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿ƒ

d„ÏÂ ÔÎÂ .‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈ - BÓL‡69. ¬»ƒ¿»∆»ƒ¿»»¿≈¿»»

ופסק 67) ורבנן, שמעון רבי מחלוקת ב. יט, תמורה משנה,

בלבד.68)כרבים. הזכרים מן בא "אמר 69)אשם שם:
לאשם, נקבה במפריש אליעזר רבי מודה חנינא, בן יוסי רבי

הסמוכה. הלכה ראה אשם". קרב בנה (שאין) דאין

.ÊÈLÈ¯Ù‰70„Ú ‰Ú¯È - ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰·˜ ƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»¿»»»ƒ¿∆«
.‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿»ƒ¿»»»

אליעזר 70) רבי ורבנן, אליעזר רבי מחלוקת - ב יח, שם
עד  ירעה אומרים וחכמים עולה, יקרב עצמו הולד אומר
אינה  שאמו מפני והטעם עולה. בדמיו וימכר מום בו שיפול
אינו  - האם מכח שקדושתו הולד גם עולה, להקרב ראויה

כרבנן. ופסק עולה. קרב

.ÁÈËBÈ„‰ Ï·‡71˙‡hÁÏ ¯ÎÊ LÈ¯Ù‰L72‡ÈOÂ , ¬»∆¿∆ƒ¿ƒ»»¿«»¿»ƒ
˙‡hÁÏ ‰¯ÈÚO LÈ¯Ù‰L73LÈ¯Ù‰L ÁÈLÓ Ô‰ÎÂ , ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»ƒ«∆ƒ¿ƒ

˙‡hÁÏ ‰¯t74ÔÈLc˜˙Ó ÔÈ‡ el‡ È¯‰ -75˙M„˜ ‡Ï »»¿«»¬≈≈≈ƒ¿«¿ƒ…¿À«
.ÌeÓa ‡lL e¯ÎnÈ CÎÈÙÏ ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡ÏÂ Ûeb‰«¿…¿À«»ƒ¿ƒ»ƒ»¿∆…¿

גדול.71) כהן ולא נשיא לא פשוט, אדם כלומר,
נקבה.72) באה יחיד שעיר 73)חטאת מביא שחטא נשיא

כג). ד, (ויקרא ד).74)זכר (שם, פר להקריב ומצוותו
לאותו 75) ראויים שאינם מפני כלל, קדושה עליהם חלה לא

כלל" נתקדשה לא בחטאות, המשנה "כל שהקדישו דבר
חטאות  בין זה בדין מחלק רבינו הכ"א). תמורה מהל' (פ"א
נקבה  שהמפריש פסק, טז בהלכה למעלה שהרי לאשמות,
מסוגיית  זה דין ולמד מום, בה שיפול עד תרעה לאשם
אינם  אלה שלושה למה שם ששאלו א. כ, תמורה הגמרא
קדושים  שאינם להם היה שפשוט ומשמע כלל, קדושים

ולחםֿמשנה). כסףֿמשנה (ראה

.ËÈ‡È·‰76ÈeÏz ÌL‡77B‡ ‡ËÁ ‡lL BÏ Ú„BÂ ≈ƒ»»»¿«∆…»»
È‡cÂ ‡ËÁL78ÏtiL „Ú ‰Ú¯È - ËÁL ‡lL „Ú Ì‡ : ∆»»««ƒ«∆…ƒ¿«ƒ¿∆«∆ƒ…

ÌeÓ Ba79Ì„‡ ÏL BalL ÈtÓ ;‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ,¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ∆»»
¯Ób - BLÈ¯Ù‰ ˜ÙÒ ÏÚÂ ÏÈ‡B‰Â ,ÂÈ˙BBÚ ÏÚ ‰Âc»∆«¬»¿ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ»«

LÈc˜‰Ï BaÏa80ÌÈ„Ú Èt ÏÚ elÙ‡ BLÈ¯Ù‰ .81 ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ«ƒ≈ƒ
enÊe‰Â82ËÁLpL ¯Á‡ Ì‡Â .‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈ - ¿«ƒ¿»»ƒ¿»»¿ƒ««∆ƒ¿«

ÈÏeÒt ¯‡Lk ,Û¯OÈ ¯Oa‰Â CÙMÈ Ìc‰ - BÏ Ú„B««»ƒ»≈¿«»»ƒ»≈ƒ¿»¿≈
Lc˜n‰ÔÈ83¯Oa‰ - Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡ BÏ Ú„B . «À¿»ƒ«««∆ƒ¿««»«»»

˙BÓL‡‰ ÏÎk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡È84. ≈»≈«…¬ƒ¿»»¬»

ב.76) כג, כריתות בהערות.77)משנה, יד הלכה ראה
חטאת.78) להביא חלה 79)וחייב שקדושה חכמים כדעת

להביא  חייבים אינם בעליו שהרי איֿאפשר, ולהקריבו עליו,
תלוי. חטא 80)אשם לא אם אפילו ולפיכך, הספק. מפני

ה"כ). לקמן (ראה טעות הקדש זה העידו 81)אין עדים
ספק  שאכל כלום יודע אינו עצמו והוא חלב, ספק שאכל

ורבי 82)איסור. רב נגד יוחנן כרבי פוסק א. כד, שם
בפי"ט 83)אלעזר. לקמן שיתבאר כמו נשרפים, שכולם

כשר 84)ה"א. וקרבן כפרתו וגמר הספק על בא שהרי
הוא.

.ÎÔk BÈ‡ È‡cÂ ÌL‡85Ú„B ËÁL ‡lL „Ú Ì‡ . »»««≈≈ƒ«∆…ƒ¿««
ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk ¯„Ú· ‰Ú¯ÈÂ ‡ˆÈ - ‡ËÁ ‡lL BÏ86, ∆…»»≈≈¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»«Àƒ

‰Ê È¯‰ - ËÁLpMÓ Ì‡Â ;ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡Â¿≈¿À»¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈∆
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– ודינה באחרת, בעליה שכיפרו חטאת היא המום בעלת
נאסרת  אינה - לאכילה והותרה נשחטה כבר אם אבל מיתה,

האחרת. הקרבת ב.27)ע"י כב, שם ראה 28)משנה,
יב. הערה למעלה

.„LÈ¯Ù‰29‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â B˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
È¯‰Â ˙B„·B‡‰ e‡ˆÓÂ ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿¿»¿«¬≈
,‰˙Ó ‰iL - ‰BL‡¯a ¯tk˙Â ˙B„ÓBÚ ÔzLÏL¿»¿»¿¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»≈»

‰ÚB¯ ˙ÈLÈÏLe30,‰˙Ó ‰iL - ˙ÈLÈÏMa ¯tk˙ ; ¿ƒƒ»ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿ƒ»≈»
‰ÚB¯ ‰BL‡¯Â31Ì‰ÈzL - ˙ÈÚˆÓ‡a ¯tk˙ ; ¿ƒ»»ƒ¿«≈»∆¿»ƒ¿≈∆

.˙B˙Ó≈

ב.29) פ, אביי 30)מנחות לדעת בניגוד שם. זירא, כרבי
שהשלישית  מפני דבר, של וטעמו מתות. שתיהן – שסובר

עמה. ישר קשר לה ואין הראשונה חליפי מאותו 31)אינה
עצמו. הנימוק

.‰LÈ¯Ùn‰32È‡a ¯tk˙Ó - ˙eÈ¯Á‡Ï ˙B‡hÁ ÈzL ««¿ƒ¿≈«»¿«¬»ƒ¿«≈¿≈
eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‰iM‰Â ,‰ˆ¯iL BÊ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿

.‰·„Ï ‰ÈÓ„»∆»ƒ¿»»

אושעיא.32) רבי של מימרא א. כד, שם

.ÂLÈ¯Ù‰33d„ÏÂe ‡È‰ È¯‰ - ‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿À∆∆¿»¿»¬≈ƒ¿»»
.˙eÈ¯Á‡Ï eL¯t˙pL ˙B‡hÁ ÈzLkƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿¿«¬»

יוחנן.33) רבי של מימרא א. כה, שם

.Êd˙L ‰¯·ÚÂ B˙‡hÁ LÈ¯Ùn‰34„Ú ‰Ú¯z - ««¿ƒ«»¿»¿»¿»»ƒ¿∆«
Ì‡ ÔÎÂ .˙¯Á‡ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL∆ƒ…»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»«∆∆¿≈ƒ

ÌeÓ da ÏÙÂ B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰35‰ÈÓ„a ‡È·È - ƒ¿ƒ«»¿»«»»ƒ¿»∆»
.˙¯Á‡«∆∆

לקיש.34) ריש של מימרא א. כב, כב,35)שם שם משנה,
ב.

.Á˙‡hÁ Ïk36Û‡) ,‰¯tk Ì„˜ ˙‡ˆÓÂ ‰„·‡L »«»∆»¿»¿ƒ¿»…∆«»»«
Èt ÏÚ37ˆÓpL B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpL¯Á‡ ˙‡ «ƒ∆ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»««

ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡ - (d˙L ‰¯·ÚL∆»¿»¿»»≈»≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…
,‰¯tk ¯Á‡ ˙‡ˆÓ .‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ da»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»ƒ¿»«««»»

Èt ÏÚ Û‡38,d˙L ‰¯·Ú B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpL ««ƒ∆ƒ¿»«¬«»¿»¿»»
.˙eÓz BÊ È¯‰ - ‰¯tk ˙ÚLa ‰„e·‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¬»ƒ¿««»»¬≈»

ריש 36) על הגמרא קושיות ליישב שם , רבא של מסקנה
ו'תוספות' רש"י שם ונחלקו הקודמת). הלכה (ראה לקיש
דעת  דינים. חילוקי לכמה תוצאות וממנה עקרונית, מחלוקת
ועם  למיתתה. גורם בקרבן (מגרעות) ריעותות שריבוי רש"י
ושיטת  לרעייה. הדין נוטה הריעותות מספר התמעטות
הריעותות  היינו הקצה, אל הקצה מן מנוגדת ה'תוספות'
למזבח  ראוי הקרבן אם שהרי ונימוקם, לרעייה. מכריעות
אבל  מתה, – שנדחתה וחטאת דיחוי, זה הרי הקריבוהו, ולא
היא  אלא נדחתה לא הרי לומר: מקום יש ראויה אינה אם
קודם  נמצאה אם יוצא, רש"י לשיטת תרעה. ולכן פסולה,
אפילו  תמות – שנתה שעברה או מום בעלת והיא כפרה
או  ומום אבודה – ריעותיות שתי בה שיש מפני לרבנן,

לפני  נמצאה אם ה'תוספות' ולשיטת שנתה. ועברה אבודה
ורבינו  תרעה. – שנתה עברה שבינתיים מום בה ויש כפרה

ה'תוספות'. שיטת את 37)נקט מוחק משנה' ה'לחם בעל
שלפנינו  (בספרים "שנתה" עד "אע"פ" מן המשפט, כל
לשיטת  שהרי וטעמו, מעוגלים). בסוגריים זה משפט הכניסו
– ריעותות כמה בה שיש "אע"פ" לומר מקום אין רבינו
את  לקיים אפשר אולם לרעייה. מכריעות ריעותות כי תרעה,
– רש"י מדעת להוציא היא רבינו וכוונת שלפנינו, הגירסה
או  מום בעלת נמצאת שאם האומר – עליה שמע שאולי
במקרה  שגם רבינו וקובע תמות. – כפרה לפני שנתה עברה
כפרה. קודם נמצאה אם רבנן לדעת תרעה שכזה

כאן 38) אומר לרעיה, מכריעות שריעותות לשיטתו בהתאם
בה  כשיש אפילו תמות, - כפרה אחר נמצאה שאם רבינו,
שכיפרה  חטאת היא: מסיני למשה שהלכה ריעותות, כמה

מתה. – בעליה

.Ë‰·e‚ ‰˙È‰39Ck ¯Á‡Â ‰¯tk ˙ÚLa ‰ÏeÊ‚ B‡ »¿»¿»¿»ƒ¿««»»¿««»
‰LnÓ eÚÓL ‡Ï .‰Ú¯z ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡ - ‰¯ÊÁ»¿»≈»≈»∆»ƒ¿∆…»¿ƒ∆

‰„e·‡ ‡l‡ ea¯40‰ÏÈla d˙„·‡ ¯wÚ ‰˙È‰ .41Û‡ , «≈∆»¬»»¿»ƒ«¬≈»»««¿»«
,‰˙Ó dÈ‡ - ‰¯tk ˙ÚLa ‰„e·‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»¬»ƒ¿««»»≈»≈»

‰Ú¯z ‡l‡42. ∆»ƒ¿∆

אביי.39) של מימרא ב. סב, מדעתנו 40)שם להוסיף ואין
מסיני. למשה שנאמר מה א.41)על כב, שם רבא,

שאין 42) להקרבה, ראויה היתה לא שנאבדה בשעה כי
בלילה. קרבנות מקריבים

.È‰„·‡43epnÓ44‰ÚB¯‰ ÔÓ ‡ÏÂ45ÔÓ ‰„·‡L B‡ , »¿»ƒ∆¿…ƒ»∆∆»¿»ƒ
‰ÚB¯‰46‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡ - ‰ÈÏÚaÓ ‰„e·‡ dÈ‡Â »∆¿≈»¬»ƒ¿»∆»≈»≈»∆»

.‰ÚB¯»

שם.43) פפא, רב של יודעים 44)מימרא אינם הבעלים
החטאת. של היא.45)מקומה איפה יודע הרועה

ממש,46) לאבודה התכוונה מסיני למשה שההלכה מפני
ואחרים  הבהמה מקום יודע אינו זה או שזה למקרה לא אבל

ודעים.י 

.‡ÈÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú ˙BÚB¯ - ˙BÚB¯L el‡ ÏÎÂ47, ¿»≈∆«∆ƒ…»∆
‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ48. ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ב.47) יט, ה"א.48)תמורה למעלה ראה

.·Èd¯ÈkÓ ¯Á‡Â ‰ÚB¯‰ ÔÓe epnÓ ‰„e·‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ∆ƒ»∆¿«≈«ƒ»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡49˙eÓz CÎÈÙÏ ,50. ¬ƒ¿»»¬≈»≈¿ƒ»»

ב.49) כב, שם נפתרה, שלא על 50)בעיה להקריב שאין
פסולים. ספק המזבח

.‚È˙Ïc‰ È¯BÁ‡ ˙‡aÁ ‰˙È‰51¯˙Òa B‡ »¿»∆¿≈¬≈«∆∆¿≈∆
‰‚¯„n‰52‰‡B¯ Ì„‡ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰„e·‡ BÊ È¯‰ - ««¿≈»¬≈¬»∆¬≈≈»»∆

Ì‚‡a B‡ ‰„Oa ‰˙È‰ .‰¯tk ˙ÚLa d˙B‡53È¯‰ - »ƒ¿««»»»¿»«»∆»¬«¬≈
˜ÙÒ BÊ54d˙B‡ ‰‡B¯ Ì„‡ ÌL LÈ ‡nL ,‰„e·‡ ¿≈¬»∆»≈»»»∆»

.˜ÙqÓ ˙eÓz CÎÈÙÏ ,‰¯tk ˙ÚLaƒ¿««»»¿ƒ»»ƒ»≈

יוחנן.51) רבי של מימרא (שיר 52)שם. המקרא לשון
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¯·wÈ87˙È·Ï ‡ˆÈ ¯Oa‰ - Ìc‰ ˜¯ÊpMÓ Ì‡Â ; ƒ»≈¿ƒƒ∆ƒ¿««»«»»≈≈¿≈
‰Ù¯O‰88ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯‡Lk ,89. «¿≈»ƒ¿»¿≈«À¿»ƒ

ב.85) כג, שם לר'86)משנה, חכמים מודים ודאי באשם
שלא  כשנודע ולכן שחטא, מנת על אלא הקדיש שלא מאיר
שגמר  תלוי באשם מהֿשאיןֿכן טעות, הקדש זה הרי חטא

הספק. על להקדישו באשם 87)בלבו כמו נשרף אינו
שנשחטו  חולין ככל ודינו כלל, קדושה בו שאין מפני תלוי,

כקדשים 89)שם.88)בעזרה. נראה הדם שנזרק כיון
כד, אשי, רב של סברא שיישרף. חכמים גזרו ולכן פסולים,

ב.

.‡ÎÌÈL LÈ¯Ù‰Â ÈeÏz ÌL‡a ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏtiL „Ú ‰Ú¯È ÈM‰Â ,„Á‡a ¯tk˙Ó - ˙eÈ¯Á‡Ï¿«¬»ƒ¿«≈¿∆»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…

‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ Ba90¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«
Ôk ‡e‰L È‡cÂ ÌL‡a91. ¿»»««∆≈

ששת,90) רב "אמר ב: כג, שם ה"ה. למעלה בחטאת, כמו
וירעה  שיצא דעתו חטא, שלא לו (שבנודע מאיר רבי מודה
ונתכפר  לאחריות חטאות שני במפריש לחכמים בעדר)
דמיו  ויפלו וימכר שיסתאב עד ירעה השני מהם, באחד

דין 91)לנדבה. יותר פשוט ודאי באשם למה נתברר לא
משנהֿלמלך. ראה תלוי. מבאשם זה

.·ÎÌÈzL Èa ÔÈ‡a ‰¯BzaL ˙BÓL‡‰ Ïk92ÌÈ‡·e »»¬»∆«»»ƒ¿≈¿«ƒ»ƒ
ÌÈÏ˜L ÛÒÎa93,¯ÈÊ ÌL‡Â Ú¯ˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ; ¿∆∆¿»ƒ≈¬«¿…»«¬«»ƒ
‰L Èa Ì‰L94‰aˆ˜ Ì‰ÈÓ„Ï ÔÈ‡Â95ÈeÏz ÌL‡ . ∆≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿»»»»

ÌÈÏB„b‰ ÔÓ B‡ ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡a96‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .97 »ƒ«¿«ƒƒ«¿ƒƒƒ«¿»
ÌÈÏ˜L ÛÒÎa ‡l‡ ‡a BÈ‡L ,e„ÓÏ98. »¿∆≈»∆»¿∆∆¿»ƒ

חודש 92) שלשהֿעשר מבן היינו שנים, שתי בין איל
ב. צ, זבחים משנה, ומעלה. שני 93)מלאים שמחירו

כסף, דינרי ארבעה = המשנה בזמן סלע = שקל שקלים,
המקרא. מן זה דין למדו - ב כב, כריתות ובגמרא שם.

שנה 94) בן הוא וכבש לאשם, כבש מביאים ומצורע נזיר
פ"א). פרה (ויקרא 95)(משנה, נאמר שקלים", "בערכך

בכבש. ולא באיל טז) ובדפוס 96)ה, קושטא, בדפוס
מן  שהוא בפירוש תלוי "אשם הגירסה: (ר"מ) רומא
בכסף  אלא בא שאינו למדו השמועה ומפי הגדולים,
וילנא  במהדורת והגירסה נכונה. זו שגירסה ברור שקלים".
שבא  בפירוש כתוב ודאי באשם הדברים: ופירוש משובשת.
אבל  שקלים, משני פחות לא ושמחירו (איל) הגדולים מן
אבל  הגדולים, מן שבא בתורה בפירוש נאמר תלוי  באשם
השמועה. מפי למדו אלא בפירוש נאמר לא שקלים שני דין

רבינו.97) משה עד מרבו ורבו רבו, מפי תלמיד
והרי 98) השמועה, לפי זה דין מייחס שרבינו היא, פליאה

נפש". "ואם יז) (שם, הכתוב מן זאת למדו הנזכרת בגמרא

.‚Î- ÌÈÚÏÒ ÈzLa ÏÈ‡ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ÌÈÏÈ‡ eÏÊe‰¿≈ƒ¿…ƒ»≈«ƒƒ¿≈¿»ƒ
‰wz BÏ ÔÈ‡99ÈzLa ‡È·ÈÂ e¯˜eiL „Ú ‰‰LÈ ‡l‡ , ≈«»»∆»ƒ¿∆«∆¿¿»ƒƒ¿≈

‰˙Â ÂÈÓc ÏÚ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ È¯‰L ;ÌÈÚÏÒ100BÏ ¿»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»»«»»¿»¿»
.‰aˆƒ̃¿»

א.99) כז, ונתנה.100)שם (ר"מ): רומא בדפוס

.„ÎLÈ¯Ù‰101‰ÙÈ ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰È‰Â ,BÓL‡ ƒ¿ƒ¬»¿»»ƒ¿««¿»»»∆
¯Lk - ÌÈzL ‰ÙÈ ‰¯tk ˙ÚL·e ,ÚÏÒ102ÈeÁc‰L ; ∆«ƒ¿««»»»∆¿«ƒ»≈∆«»

B¯wÚÓ103‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÈeÁ„ BÈ‡104‰OÚpL „Ú ≈ƒ»≈»«¬«ƒ…ƒ¿»«∆«¬»
ÂÈÏ‡Ó ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈzL ‰ÂL105Ì„‡ - »∆¿«ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«≈≈»»»

‰ÙÈ ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰È‰ .Lc˜‰ Á·La ¯tk˙Óƒ¿«≈¿∆«∆¿≈»»ƒ¿««¿»»»∆
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒ ‰ÙÈ ‰¯tk ˙ÚL·e ,ÌÈzL106. ¿«ƒƒ¿««»»»∆∆«¬≈∆»

ÔÈ‡L ;B˙e¯LÎÏ ¯ÊÁÈ - ÌÈzL ‰ÙÈ ‰OÚÂ ¯ÊÁ»«¿«¬»»∆¿«ƒ«¬…¿«¿∆≈
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa107e¯‡aL BÓk ,108¯·c‰ ‰ÓÏ . «¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿¿»«»»

.¯·ÚÂ ÏÙpL ÌeÓÏ ?‰ÓBc∆¿∆»«¿»«

בשבח 102)שם.101) מתכפר אדם אם שם, איבעיא
מפורשת. מברייתא ונפשטה שמעולם 103)הקדש, דבר

שאינו  אמרו שעליו נדחה, בגדר אינה להקרבה ראוי היה לא
ראוי. להיות ראוי.104)חוזר היה מפני 105)לא לא

אם  כתב ולא סתם רבינו עלה. האילים מחיר אלא שפיטמו
שבח  ידי על שהרויח הסלע את להקדש להחזיר מחויב הוא
ולחםֿ שם, גמרא ראה פטור. שהוא משמע ומזה הקדש,

כאן. "כסף 106)משנה כאן אין הקרבה, שבשעת מפני
רבי 107)שקלים". ובכמה דעת א. ז, בקידושין יוחנן

ונדחו  להקרבה ראויים שהיו חיים, שבעלי מקומות.
הפסול, עבר אם אפילו ראויים להיות חוזרים אינם מהקרבה
(חטאות  נדחים אינם חיים בעלי סד.) (יומא סובר רב אבל
לדחויים  ממנה למדים ואין מסיני, למשה הלכה המתות
הלכה  - יוחנן ורבי שרב ואע"פ כרב, רבינו ופסק אחרים).
שהמשנה  רבא אמר שם יומא שבגמרא מפני יוחנן, כרבי
ישמעאל  שרבי אמרו - א נט, ובזבחים רב, כדעת מוכיחה

רב. של בשיטתו נוקט יוסי מהל'108)ברבי בפט"ו
ה"ד. הקרבנות מעשה

.‰ÎLÈ¯Ù‰109ÈL Ì‰a Á˜ÏÂ ,ÌL‡Ï ÌÈÚÏÒ ÈzL ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»¿»«»∆¿≈
ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÙÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÌL‡Ï ÌÈÏÈ‡≈ƒ¿»»ƒ»»∆»≈∆»∆¿≈¿»ƒ

‰Ú¯È ÈM‰Â ,BÓL‡Ï ·¯˜È -110,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ƒ¿««¬»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…
.‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב.109) כו, כריתות שנים 110)משנה, הפריש כמו
הכ"א. למעלה לאחריות,

.ÂÎ·iÁ ‰È‰111B‡ ,ÌÈzL Ôa ‡È·‰Â ‰L Ôa ÌL‡a »»«»¿»»∆»»¿≈ƒ∆¿«ƒ
ÔÓÊ ¯qÁÓ BËÁML B‡ ,‰L Ôa ‡È·‰Â ÌÈzL Ô·a¿∆¿«ƒ¿≈ƒ∆»»∆¿»¿À«¿«

ÌÈÏÚaa112B˙¯eˆ ¯aÚ˙e ,ÏeÒt -113˙È·Ï ‡ˆÈÂ «¿»ƒ»¿À«»¿≈≈¿≈
ÏÏk‰ ‰Ê .‰Ù¯O‰114ÏeÒt - ˙‡hÁa ÏeÒt‰ Ïk : «¿≈»∆«¿»»«»¿«»»

BÓLÏ ‡lL BËÁML ÌL‡‰ ÔÓ ıeÁ ;ÌL‡a115, ¿»»ƒ»»»∆¿»∆…ƒ¿
¯Lk ‡e‰L116¯‡a˙iL BÓk ,117. ∆»≈¿∆ƒ¿»≈

ב.111) מח, מנחות וגמרא פ"א, זבחים תוספתא
האשם,112) את להקריב הבעלים של זמנם הגיע שטרם

יום  לפני מצורע או טומאתו ימי שבעת בתוך טמא נזיר כגון
עצמו, בקרבן זמן מחוסר ויש הכהן. ידי על לטהרתו השמיני

ללידתו. ימים שמונת שעברו לפני אותו,113)כגון ילינו
פסול  נפסלו שלא קדשים שורפים שאין בלינה, שייפסל כדי
יישרף  בגופו שפסולו כל הכלל, "זה קרבן). של (גופו הגוף
השריפה" לבית ויצאו צורתן תעובר ובבעלים בדם מיד,
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להיפך, או איל במקום כבש הביא אם וגם לד:). (פסחים
להביא  חייבים שהבעלים אלא הקרבן, בגוף פסול זה אין

אחרת. שם.114)בהמה קרבן 115)תוספתא לשם אלא
פסול.116)אחר. ה"א.117)ובחטאת פט"ו לקמן

.ÊÎ¯ÈÊ ˙ÏBÚ118,Ú¯ˆÓ ˙ÏBÚ ,˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ , «»ƒ«∆∆«¿…»
È¯qÁÓ B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL Èa ÔËÁML∆¿»»¿≈¿≈»»…∆¿∆»¿À¿≈

ÌÈ¯Lk - ÌÈÏÚaa ÔÓÊ119ÌÈÎÒ ÔÈeÚËe120‰Ê . ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
ÏÒBt BÈ‡ - ‰·„ ˙ÏBÚa ÏÒBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰«¿»…∆≈≈¿«¿»»≈≈
‰˙ÏÚ ‡lL ÔÈa ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ÔÈa ,‰·BÁ ˙ÏBÚa¿«»≈»¿»«¿»ƒ≈∆…»¿»

.Ì‰Ï»∆

שם.118) בעולת 119)מנחות, הכשר כל הכלל, "זה שם:
הפסול  וכל (בדיעבד), חובה בעולת כשר (לכתחילה) נדבה
מסיימים: פ"א, זבחים ובתוספתא באשם". פסול – בחטאת
מחוייבים  כלומר חובה", לשם לבעלים עלו שלא "אלא

אחר. קרבן הכשרות.120)להביא העולות כל

ה'תש"פ  טבת כ"ה רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
והקריב 1) אבדו או ומת לחטאתו מעות המפריש יבאר

תחתיהן. חטאת

.‡˙BÚn‰ eÎÏÈ - ˙ÓÂ B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ»¿«»»≈≈¿«»
ÁÏn‰ ÌÈÏ2,e„·‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ . ¿»«∆«¿≈««¿ƒ»¿«»¿»¿

‰¯tk ¯Á‡ ˙BÚn‰ e‡ˆÓÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙‡hÁ ·È¯˜‰Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈∆¿ƒ¿¿«»«««»»
ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ -3. ≈¿¿»«∆«

בני 2) בהם ייכשלו שלא וכדי בעליה, שמתו כחטאת דינם
המלח. לים אותם משליכים שכיפרו 3)אדם כחטאת

בעליה.

.·BÚÓ LÈ¯Ù‰˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙‡hÁÏ ˙ ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
˙‡hÁ Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙B¯Á‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«»
el‡Â el‡Ó ‡È·È - ˙BBL‡¯‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈»≈

‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,˙‡hÁÏ4. ¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

ציבור.4) לעולות

.‚˙‡hÁ LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ«»
e‡ˆÓpL „Ú d·È¯˜‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz«¿≈∆¿…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«∆ƒ¿¿
‡È·ÈÂ ,¯Înz - ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡hÁ‰ È¯‰Â ,˙BÚn‰«»«¬≈««»«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.„˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»
˙‡ˆÓpL „Ú Ì‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÈzÁz«¿∆»¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«∆ƒ¿»
‡È·ÈÂ ,¯Înz - ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È¯‰Â ,B˙‡hÁ«»«¬≈ƒ«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.‰LÈ¯Ù‰5¯tk˙Ó - ˙eÈ¯Á‡Ï ˙BÚÓ È¯eaˆ ÈL ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈»¿«¬»ƒ¿«≈
‰·„Ï ÏtÈ ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡a6. ¿∆»≈∆¿«≈ƒƒ…ƒ¿»»

בניגוד 5) מזה, וקצת זה מציבור קצת לקחת אסור אבל

ומאלו". מאלו "יביא בהם שנאמר בֿד שבהלכות לדינים
הלכה 6) ד פרק למעלה לאחריות, חטאות שתי בהפריש כמו
ה.

.Â‡e‰L ¯e·ÒÎe ,B˙‡hÁ ÈÓ„ B‡ B˙‡hÁ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ«»¿≈«»¿»∆
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ·iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ ·iÁ7‡ÏÂ «»¿ƒ¿»∆≈«»¬≈≈Àƒ¿…

¯e·ÒÎe ,ÌÈzL ÈÓ„ B‡ ÌÈzL LÈ¯Ù‰ .eLc˜˙ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿«ƒ¿»
- ˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ ÌÈzL ·iÁ ‡e‰L∆«»¿«ƒ¿ƒ¿»∆≈«»∆»««

¯‡M‰Â ,˙Á‡ ‡È·È8‰·„Ï eÏtÈ9. »ƒ««¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

הקדישו.7) לא כן מנת ועל טעות הקדש בהפריש 8)שזה
עד  שירעו הכוונה בהמות ובהפריש כפשוטו, המובן דמים
יפול  הכסף ושאר אחת חטאת ויקנו וימכרן מום בהן שיפול

קדושה.9)לנדבה. עליהם שחלה מפני

.ÊB„Èa ˙BÚÓ Á˜Bl‰10ËwÏÓ ‰È‰L B‡11:¯Ó‡Â «≈«»¿»∆»»¿«≈¿»«
ÔÈlÁ ¯˙Bn‰ - È˙‡hÁ Ì‰Ó ‡È·‡ el‡12‰‡¯È ÔÎÂ . ≈»ƒ≈∆«»ƒ«»Àƒ¿≈≈»∆
˙Ba¯w‰ ¯‡La ¯ÓÁÂ Ï˜ ¯·c‰L ,ÈÏ13¯˙Bn‰L ƒ∆«»»«»…∆ƒ¿»«»¿»∆«»

.ÔÈlÁÀƒ

מטבעות.10) כמה אחת בבת בידו פרוטה 11)לקח מצרף
גדול. סכום שנתלקט עד בהמה 12)לפרוטה בהם קנה אם

אביא  שאמר, מפני חולין, הוא הרי מותר, ונשאר לחטאת
הקרבן. של מחירו כדי אלא כולם הקדיש לא חטאתי, מהם
לחטאת", "אלו כשאמר אבל מהם", "אביא כשאמר זה וכל

כולן. שהקדיש מפני נדבה, המותר באה 13)- חטאת
מפני  מחובתו, יותר לתת התכוון ואולי חטא, על לכפרה
וחומר  קל ולפיכך נדבה בקרבנות כן שאין מה נוקפו, שלבו

חולין. שהמותר הוא

.ÁÌ‰Ó ‡È·‰Â ‡ËBÁ ˙ÁÓÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈∆
B˙ÁÓ14‰¯È˙B‰Â ‡ËBÁ ˙ÁÓ LÈ¯Ù‰L B‡ ,15- ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»

‰·„ ˙ÁÓ ‡È·È ¯˙Bn‰16˙È¯ÈOÚ ¯˙BÓ Ï·‡ . «»»ƒƒ¿«¿»»¬»«¬ƒƒ
ÔÈz·Á‰ ‡È‰L ,ÏB„b Ô‰k ÏL ‰ÙÈ‡‰17.·˜¯È - »≈»∆…≈»∆ƒ«¬ƒƒƒ¿«

- ¯ÈÊ ÏL BÓÁÏ ¯˙BÓe ‰„Bz ÈÓÁÏ ¯˙BÓ ÔÎÂ¿≈««¿≈»««¿∆»ƒ
e·˜¯È18‰·„Ï eÏtÈ - ÂÈÎÒ ÈÓc ¯˙BÓe .19¯·k . ƒ¿¿«¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿»

.ÔÈlÁ - ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnL ,ÌÈÏ˜La e¯‡a≈«¿ƒ¿»ƒ∆««¿»ƒÀƒ

מהכסף.14) חלק שהיה 15)ונשאר ממה יותר קמח הביא
להביא. במשנה 16)צריך נדבה. שקרב חטאת מותר ככל

הכהן  יהוידע דרש מדרש זה שנינו: ד הלכה ז פרק שקלים
עולות. בהם יקח אשמה, ושום חטאת משום הבא כל וכו'
המותר  את מקריב שהחוטא משמע רבינו של מלשונו
החטאת  כמותר שזה אמרו שם בגמרא אבל נדבה, כמנחת
לעולות  המזבח לקיץ הוא חטאת שמותר שם, שנינו והרי

עשירית 17)ציבור. מנחה יום בכל מקריב גדול כהן
חביתין. מנחת נקראת והיא סולת והטעם,18)האיפה

כתוספת  אלא עצמו, בפני קרב לחם מצאנו שלא מפני
הנזיר  כי אחר, נזיר של לקרבנו זה מותר לצרף ואין לקרבן,
ואינו  בתורה כמפורש משלו, נזיר לחמי להביא חייב האחר
כי  ירקבו, תודה לחמי גם הטעם ומזה עליהם. להוסיף יכול

תקנה. להם כמותר 19)אין ודינם הם קדשים קדשי נסכים
ואשם. חטאת
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¯·wÈ87˙È·Ï ‡ˆÈ ¯Oa‰ - Ìc‰ ˜¯ÊpMÓ Ì‡Â ; ƒ»≈¿ƒƒ∆ƒ¿««»«»»≈≈¿≈
‰Ù¯O‰88ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯‡Lk ,89. «¿≈»ƒ¿»¿≈«À¿»ƒ

ב.85) כג, שם לר'86)משנה, חכמים מודים ודאי באשם
שלא  כשנודע ולכן שחטא, מנת על אלא הקדיש שלא מאיר
שגמר  תלוי באשם מהֿשאיןֿכן טעות, הקדש זה הרי חטא

הספק. על להקדישו באשם 87)בלבו כמו נשרף אינו
שנשחטו  חולין ככל ודינו כלל, קדושה בו שאין מפני תלוי,

כקדשים 89)שם.88)בעזרה. נראה הדם שנזרק כיון
כד, אשי, רב של סברא שיישרף. חכמים גזרו ולכן פסולים,

ב.

.‡ÎÌÈL LÈ¯Ù‰Â ÈeÏz ÌL‡a ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏtiL „Ú ‰Ú¯È ÈM‰Â ,„Á‡a ¯tk˙Ó - ˙eÈ¯Á‡Ï¿«¬»ƒ¿«≈¿∆»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…

‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ Ba90¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«
Ôk ‡e‰L È‡cÂ ÌL‡a91. ¿»»««∆≈

ששת,90) רב "אמר ב: כג, שם ה"ה. למעלה בחטאת, כמו
וירעה  שיצא דעתו חטא, שלא לו (שבנודע מאיר רבי מודה
ונתכפר  לאחריות חטאות שני במפריש לחכמים בעדר)
דמיו  ויפלו וימכר שיסתאב עד ירעה השני מהם, באחד

דין 91)לנדבה. יותר פשוט ודאי באשם למה נתברר לא
משנהֿלמלך. ראה תלוי. מבאשם זה

.·ÎÌÈzL Èa ÔÈ‡a ‰¯BzaL ˙BÓL‡‰ Ïk92ÌÈ‡·e »»¬»∆«»»ƒ¿≈¿«ƒ»ƒ
ÌÈÏ˜L ÛÒÎa93,¯ÈÊ ÌL‡Â Ú¯ˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ; ¿∆∆¿»ƒ≈¬«¿…»«¬«»ƒ
‰L Èa Ì‰L94‰aˆ˜ Ì‰ÈÓ„Ï ÔÈ‡Â95ÈeÏz ÌL‡ . ∆≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿»»»»

ÌÈÏB„b‰ ÔÓ B‡ ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡a96‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .97 »ƒ«¿«ƒƒ«¿ƒƒƒ«¿»
ÌÈÏ˜L ÛÒÎa ‡l‡ ‡a BÈ‡L ,e„ÓÏ98. »¿∆≈»∆»¿∆∆¿»ƒ

חודש 92) שלשהֿעשר מבן היינו שנים, שתי בין איל
ב. צ, זבחים משנה, ומעלה. שני 93)מלאים שמחירו

כסף, דינרי ארבעה = המשנה בזמן סלע = שקל שקלים,
המקרא. מן זה דין למדו - ב כב, כריתות ובגמרא שם.

שנה 94) בן הוא וכבש לאשם, כבש מביאים ומצורע נזיר
פ"א). פרה (ויקרא 95)(משנה, נאמר שקלים", "בערכך

בכבש. ולא באיל טז) ובדפוס 96)ה, קושטא, בדפוס
מן  שהוא בפירוש תלוי "אשם הגירסה: (ר"מ) רומא
בכסף  אלא בא שאינו למדו השמועה ומפי הגדולים,
וילנא  במהדורת והגירסה נכונה. זו שגירסה ברור שקלים".
שבא  בפירוש כתוב ודאי באשם הדברים: ופירוש משובשת.
אבל  שקלים, משני פחות לא ושמחירו (איל) הגדולים מן
אבל  הגדולים, מן שבא בתורה בפירוש נאמר תלוי  באשם
השמועה. מפי למדו אלא בפירוש נאמר לא שקלים שני דין

רבינו.97) משה עד מרבו ורבו רבו, מפי תלמיד
והרי 98) השמועה, לפי זה דין מייחס שרבינו היא, פליאה

נפש". "ואם יז) (שם, הכתוב מן זאת למדו הנזכרת בגמרא

.‚Î- ÌÈÚÏÒ ÈzLa ÏÈ‡ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ÌÈÏÈ‡ eÏÊe‰¿≈ƒ¿…ƒ»≈«ƒƒ¿≈¿»ƒ
‰wz BÏ ÔÈ‡99ÈzLa ‡È·ÈÂ e¯˜eiL „Ú ‰‰LÈ ‡l‡ , ≈«»»∆»ƒ¿∆«∆¿¿»ƒƒ¿≈

‰˙Â ÂÈÓc ÏÚ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ È¯‰L ;ÌÈÚÏÒ100BÏ ¿»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»»«»»¿»¿»
.‰aˆƒ̃¿»

א.99) כז, ונתנה.100)שם (ר"מ): רומא בדפוס

.„ÎLÈ¯Ù‰101‰ÙÈ ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰È‰Â ,BÓL‡ ƒ¿ƒ¬»¿»»ƒ¿««¿»»»∆
¯Lk - ÌÈzL ‰ÙÈ ‰¯tk ˙ÚL·e ,ÚÏÒ102ÈeÁc‰L ; ∆«ƒ¿««»»»∆¿«ƒ»≈∆«»

B¯wÚÓ103‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÈeÁ„ BÈ‡104‰OÚpL „Ú ≈ƒ»≈»«¬«ƒ…ƒ¿»«∆«¬»
ÂÈÏ‡Ó ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈzL ‰ÂL105Ì„‡ - »∆¿«ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«≈≈»»»

‰ÙÈ ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰È‰ .Lc˜‰ Á·La ¯tk˙Óƒ¿«≈¿∆«∆¿≈»»ƒ¿««¿»»»∆
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒ ‰ÙÈ ‰¯tk ˙ÚL·e ,ÌÈzL106. ¿«ƒƒ¿««»»»∆∆«¬≈∆»

ÔÈ‡L ;B˙e¯LÎÏ ¯ÊÁÈ - ÌÈzL ‰ÙÈ ‰OÚÂ ¯ÊÁ»«¿«¬»»∆¿«ƒ«¬…¿«¿∆≈
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa107e¯‡aL BÓk ,108¯·c‰ ‰ÓÏ . «¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿¿»«»»

.¯·ÚÂ ÏÙpL ÌeÓÏ ?‰ÓBc∆¿∆»«¿»«

בשבח 102)שם.101) מתכפר אדם אם שם, איבעיא
מפורשת. מברייתא ונפשטה שמעולם 103)הקדש, דבר

שאינו  אמרו שעליו נדחה, בגדר אינה להקרבה ראוי היה לא
ראוי. להיות ראוי.104)חוזר היה מפני 105)לא לא

אם  כתב ולא סתם רבינו עלה. האילים מחיר אלא שפיטמו
שבח  ידי על שהרויח הסלע את להקדש להחזיר מחויב הוא
ולחםֿ שם, גמרא ראה פטור. שהוא משמע ומזה הקדש,

כאן. "כסף 106)משנה כאן אין הקרבה, שבשעת מפני
רבי 107)שקלים". ובכמה דעת א. ז, בקידושין יוחנן

ונדחו  להקרבה ראויים שהיו חיים, שבעלי מקומות.
הפסול, עבר אם אפילו ראויים להיות חוזרים אינם מהקרבה
(חטאות  נדחים אינם חיים בעלי סד.) (יומא סובר רב אבל
לדחויים  ממנה למדים ואין מסיני, למשה הלכה המתות
הלכה  - יוחנן ורבי שרב ואע"פ כרב, רבינו ופסק אחרים).
שהמשנה  רבא אמר שם יומא שבגמרא מפני יוחנן, כרבי
ישמעאל  שרבי אמרו - א נט, ובזבחים רב, כדעת מוכיחה

רב. של בשיטתו נוקט יוסי מהל'108)ברבי בפט"ו
ה"ד. הקרבנות מעשה

.‰ÎLÈ¯Ù‰109ÈL Ì‰a Á˜ÏÂ ,ÌL‡Ï ÌÈÚÏÒ ÈzL ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»¿»«»∆¿≈
ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÙÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÌL‡Ï ÌÈÏÈ‡≈ƒ¿»»ƒ»»∆»≈∆»∆¿≈¿»ƒ

‰Ú¯È ÈM‰Â ,BÓL‡Ï ·¯˜È -110,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ƒ¿««¬»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…
.‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב.109) כו, כריתות שנים 110)משנה, הפריש כמו
הכ"א. למעלה לאחריות,

.ÂÎ·iÁ ‰È‰111B‡ ,ÌÈzL Ôa ‡È·‰Â ‰L Ôa ÌL‡a »»«»¿»»∆»»¿≈ƒ∆¿«ƒ
ÔÓÊ ¯qÁÓ BËÁML B‡ ,‰L Ôa ‡È·‰Â ÌÈzL Ô·a¿∆¿«ƒ¿≈ƒ∆»»∆¿»¿À«¿«

ÌÈÏÚaa112B˙¯eˆ ¯aÚ˙e ,ÏeÒt -113˙È·Ï ‡ˆÈÂ «¿»ƒ»¿À«»¿≈≈¿≈
ÏÏk‰ ‰Ê .‰Ù¯O‰114ÏeÒt - ˙‡hÁa ÏeÒt‰ Ïk : «¿≈»∆«¿»»«»¿«»»

BÓLÏ ‡lL BËÁML ÌL‡‰ ÔÓ ıeÁ ;ÌL‡a115, ¿»»ƒ»»»∆¿»∆…ƒ¿
¯Lk ‡e‰L116¯‡a˙iL BÓk ,117. ∆»≈¿∆ƒ¿»≈

ב.111) מח, מנחות וגמרא פ"א, זבחים תוספתא
האשם,112) את להקריב הבעלים של זמנם הגיע שטרם

יום  לפני מצורע או טומאתו ימי שבעת בתוך טמא נזיר כגון
עצמו, בקרבן זמן מחוסר ויש הכהן. ידי על לטהרתו השמיני

ללידתו. ימים שמונת שעברו לפני אותו,113)כגון ילינו
פסול  נפסלו שלא קדשים שורפים שאין בלינה, שייפסל כדי
יישרף  בגופו שפסולו כל הכלל, "זה קרבן). של (גופו הגוף
השריפה" לבית ויצאו צורתן תעובר ובבעלים בדם מיד,
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.ËÌÈ·Ê Èp˜ ¯˙BÓ20,˙B„ÏBÈ Èp˜ ,˙B·Ê Èp˜ , «ƒ≈»ƒƒ≈»ƒ≈¿
‰·„Ï eÏtÈ Ì‰È¯˙BÓ - ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ21 «»«¬»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»»

‰ÏBÚ ¯˙BÓ .e¯‡aL BÓk ,˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ22- ¿ƒ¿¿¿∆≈«¿«»
‰ÁÓ ¯˙BÓ .ÌÈÓÏLÏ - ÌÈÓÏL ¯˙BÓ .‰ÏBÚÏ¿»«¿»ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿»

ÌÈÓÏLÏ - ÁÒt ¯˙BÓ .‰ÁÓÏ -23¯˙BÓ . ¿ƒ¿»«∆«ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ÈÊ24¯ÈÊ B˙B‡Ï - ¯ÈÊ ¯˙BÓ .ÌÈ¯ÈÊÏ -25. ¿ƒƒƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ

‰·„Ï ˙‡hÁ ¯˙BnL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na? «∆¿»ƒ¬ƒ∆««»ƒ¿»»
‰Úe·˜ ˙‡hÁa26Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰L ÈÓ Ï·‡ ; ¿«»¿»¬»ƒ∆«»¿»¿»

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ27‰Ó‰a ˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ∆¿≈∆ƒ¿ƒ»¿««¿≈»
ÈÚ‰Â28ÔÏlÁÓe ÛBÚ Ì‰ÈzÁz ‡È·Ó -29ÏÚ ¿∆¡ƒ≈ƒ«¿≈∆¿«¿»«

Ì‰Ó ‰‰ÈÂ ÛBÚ‰30ÛBÚ‰ ÈÓc LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»∆≈∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»
ÈÚ‰Â31ÏlÁÈÂ ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ Ì‰ÈzÁz ‡È·Ó - ¿∆¡ƒ≈ƒ«¿≈∆¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

.Ì‰a ‰‰ÈÂ ‰ÈÏÚ ˙BÚn‰«»»∆»¿≈»∆»∆

הוא 20) כך ואחר זיבה מראיית נקיים ימים שבעה סופר זב
טו, (ויקרא יונה בני שני או תורים שתי קרבן להביא חייב

קן. נקרא זה עופות זוג התלמוד ובלשון לנדבות 21)יד)
בהמה 22)ציבור. מהם וקנה נדבה לעולת מעות שהפריש

נדבת  היא השנייה וגם עולה עוד בהן יקנה מעות, ונשארו
ציבור. לנדבת שנופל ואשם חטאת למותר בניגוד יחיד

הצאן 23) מן "ואם מהכתוב זה דין למדו שם בירושלמי
מן  אלא בא שאינו דבר ו) ג, (שם שלמים" לזבח קרבנו
מן  ולא הצאן מן אלא בא שאינו הוא ומה שלמים. - הצאן

פסח. זה קרבנות 24)הבקר? לקנות כספים גבו אם
בהן  יקנו מעות, נשארו שקנו ואחרי נזירים כמה בשביל

אחרים. נזירים בשביל מיוחד 25)קרבנות היה הכסף
הוא  אלא אחר, נזיר קרבן בו לקנות אין ולפיכך נזיר לאותו
"מותר  בפירוש: כתוב במשנה נדבה. קרבן זה במותר מביא

לנדבה". - קרבן.26)נזיר אותו מביא עשיר בין עני בין
הן. קבועות החטאות בהמה 27)רוב חטאת מביא עשיר

מדוכא  עני הוא ואם יונה בני שני או תורים שתי מביא ועני
"דלי  התלמוד: בלשון למנחה. סולת האיפה עשירית מביא
אכל  או למקדש שנכנס טמא או שבועה על העובר דלות".
בהמה, דררגות: (שלוש ויורד עולה קרבן חייב קודש
עופות. כבש, דרגות: (שתי ויולדת ה). ויקרא סולת. עופות,

זֿח). יב, מנכסיו.28)שם על 29)ירד קדושתן מעביר
לחולין. יוצאות והן חולין.30)העופות דלי 31)כמכסף

דלות.

.È‡È·ÈÂ ¯Înz - ÌeÓ da ÏÙÂ ‰Ó‰a LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ¿≈»¿»«»ƒ»≈¿»ƒ
‡È·È ‡Ï - ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a¿»∆»¬»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ
BÓk ,ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ;‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ÂÈÓ„a¿»»¬ƒƒ»≈»∆≈»ƒ¿¿

ÁaÊn‰ È¯eq‡a e¯‡aL32. ∆≈«¿¿ƒ≈«ƒ¿≈«

כמו 32) חילול להן יש עוף בהן לקנות שהפריש מעות אבל
ט. בהלכה שנתבאר

.‡ÈÔÈp˜ È·iÁ Ïk33˙BÚÓ eLÈ¯Ù‰L ‰¯BzaL »«»≈ƒƒ∆«»∆ƒ¿ƒ»
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ˙BÚn‰ ÏÎa ‡È·‰Ï ‰ˆ¯ ,Ô‰Èp˜Ï¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»«»««»

‡È·È - dc·Ï34dc·Ï ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ Ô‰a ‡È·‰Ï ‰ˆ¯ , ¿«»»ƒ»»¿»ƒ»∆«»¿«»
ÈÓc el‡Â È˙‡hÁ ÈÓc el‡ :¯Ó‡ elÙ‡ .‡È·È -»ƒ¬ƒ»«≈¿≈«»ƒ¿≈¿≈

BÏ LÈ - È˙ÏBÚ35„Á‡k Ô‰a ÁwÏÂ ˙BÚn‰ ·¯ÚÏ »ƒ≈¿»≈«»¿ƒ«»∆¿∆»
;‰ÏBÚ B‡ ˙‡hÁ Ïka ÁwÏ B‡ ,B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ«»¿»ƒ««…«»»

˙BL¯t˙Ó ÔÈw‰ ÔÈ‡L36ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ïa ‡l‡37B‡ ∆≈«ƒƒƒ¿»¿∆»ƒ¿ƒ««¿»ƒ
Ô‰k ˙iOÚa38. «¬ƒ«…≈

לעולה.33) ואחד לחטאת אחד עופות. שני פירושו קן סתם
לעולה.34) אחר עוף לו.35)ויקנה נקבעות 36)מותר

לעולה. ואיזהו לחטאת בפירוש 37)איזהו קנו כשהבעלים
ואחר  סתם זוג קנה אם אבל לעולה, זה ועוף לחטאת זה עוף
לשנות. לו מותר עולה, וזה חטאת יהיה זה אמר כך

לעולה,38) או לחטאת שירצה איזה להקריב רשאי הכהן
בין  שקבעו פי על ואף לקיחה בשעת קבעו לא הבעלים אם

להקרבה. לקיחה

.·ÈCÎÈÙÏ39- ˙ÓÂ Ì˙Ò ÔÈp˜Ï ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»»≈
‰·„Ï ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ Ïk eÏtÈ40Ôlk È¯‰L , ƒ¿»»«»«¿ƒƒ¿»»∆¬≈À»

.‰ÏBÚ ‡B·Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ»»

עולה.39) הדמים בכל  לקנות רשאי שהוא ואין 40)מפני
לים  להשליכם שצריך הבעלים שמתו חטאת כדמי דינם

המלח.

.‚È‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡Â ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰L ÈÓ41, ƒ∆»»¿À»«»¿»«¬≈»«»
È˙·BÁÏ el‡ :¯Ó‡Â ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â42‡È·‰Ï ‰ˆ¯ , ¿ƒ¿ƒ»¿»«≈¿»ƒ»»¿»ƒ

˙Ó .‡È·È - ‰Ó‰a ˙ÏBÚ ,‡È·È - ‰Ó‰a ˙‡hÁ Ô‰a»∆««¿≈»»ƒ«¿≈»»ƒ≈
ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ - ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â43. ¿ƒƒ««»≈¿¿»«∆«

עולה.41) להביא חובה עליו אם 42)ומוטלת פירש ולא
עליו. חובה שתיהן והרי לעולה או לא 43)לחטאת ולמה

זה  דומים הדברים שני אין יב? בהלכה כמו לנדבה יפלו
לחטאת  אלו אומרים הבעלים אם אפילו יב בהלכה לזה.
"כולן  ולפיכך לעולה כולן לעשות הם רשאים לעולה ואלו
שמסופקים  זו בהלכה כן שאין מה לעולה", לבוא ראויים
לים  ילכו הספק ומפני לעולה או לחטאת התכוון אם אנו
אבל  התכוון, למה דעתו גילה ולא כשמת זה וכל המלח,
מגלה  הוא הרי עולה או חטאת אלו מדמים מביא כשהוא

משנה). (לחם "לחובתי" באמירתו כוונתו את

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אחד 1) או מהחטאות אחת בהן שנתערב הזבחים כל יבאר

מזבח. מאיסורי

.‡ÌÈÁ·f‰ Ïk2˙B˙n‰ ˙B‡hÁÓ ˙Á‡ Ô‰a ·¯Ú˙pL »«¿»ƒ∆ƒ¿»≈»∆««≈«»«≈
,e˙eÓÈ Ôlk - ‡Ba¯a „Á‡ elÙ‡ ,Ï˜Òp‰ ¯BL B‡«ƒ¿»¬ƒ∆»¿ƒÀ»»
Ì‡Â .ÔÈÏËa ÌÈ‡Â Ô‰ ÔÈ·eLÁ ÌÈiÁ ÈÏÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬≈«ƒ¬ƒ≈¿≈»¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ¯‰ - ·È¯˜‰3. ƒ¿ƒÀ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

ע:2) זבחים שלפי 3)משנה אמרו עג: שם בגמרא
התערובת  את הקריב אם נדחים, אינם חיים שבעלי השיטה
למעלה  לשיטתו ורבינו מהקרבה, שנדחו אע"פ הורצה,

נדחים. אינם חיים שבעלי כד הלכה ד בפרק

.·ÁaÊn‰ È¯eq‡Ó „Á‡ Ô‰a ·¯Ú˙4Ìlk eÚ¯È - ƒ¿»≈»∆∆»≈ƒ≈«ƒ¿≈«ƒ¿À»
‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,e¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈«»∆

Ô‰aL5·¯Ú˙pL ÌÈL„˜ ÏL ÔÈn‰ B˙B‡Ó6. ∆»∆≈«ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿»≈
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קדשים 4) בהמת כשנתערבה המדובר הקודמת בהלכה שם.
בתערובת  עוסקים אנו זו ובהלכה מיתה, שדינן בבהמות
למזבח, להקריבן שאסור בהמות פירוש, מזבח. באיסורי
או  אחד עד עלֿפי אשה שרבע או אדם שהמית שור כגון
כשרים, עדים שני עלֿפי אלא נסקל שאינו הבעלים, עלֿפי

וכדומה. טריפה בהמה היתה 5)או קדשים בהמת שמא
ביותר. ואם 6)היפה עולה, מקריב – עולה היתה אם

המכירה  מדמי לוקח עושה? הוא וכיצד שלמים. – שלמים
בהמת  ואומר: ביותר, השמנה הבהמה למחיר שווה סכום
כסף  על מחוללת תהא שהיא מקום בכל שנתערבה, הקדשים
כמה  כבר נתבאר הכסף. על בזה עוברת הקרבן וקדושת זה,
שיפול  עד ירעו ולפיכך פדיון, לו אין תמים שקרבן פעמים,

מום. בהם

.‚e·¯Ú˙7ÔÈlÁ‰ e¯ÎnÈ - ÌÈÓÈÓz ÔÈlÁa ÌÈL„˜ ƒ¿»¿»»ƒ¿Àƒ¿ƒƒƒ»¿«Àƒ
ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ ˙·¯ÚzaL8?„ˆÈk .Ôlk e·¯˜ÈÂ ∆««¬…∆¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿¿À»≈«

ÔÈlÁ ˙BÓ‰a Úa¯‡a e·¯Ú˙pL ÌÈÓÏL ˙BÓ‰a Úa¯‡«¿«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿»¿¿«¿«¿≈Àƒ
ÔÈlÁ ÏL Úa¯‡‰ e¯ÎnÈ - ÌÈÓÈÓz9CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈÓÏ ¿ƒƒƒ»¿»«¿«∆Àƒ¿ƒ∆»ƒ

B‡ ‰ÏBÚa ÔÎÂ .ÌÈÓÏL Ïk‰ e·¯˜ÈÂ ÌÈÓÏL ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿«…¿»ƒ¿≈¿»
Á ÈÓ„ È¯‰L ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÌÈÓc‰Â .ÌL‡a.Ô‰ ÔÈl ¿»»¿«»ƒÀƒ¿»»»∆¬≈¿≈Àƒ≈

ואם 8)שם.7) שלמים, – שלמים אם שנתערב, הזבח מין
עולה. – לו 9)עולה מוכר שהוא בפירוש, לקונה יאמר

יעילה  יותר היא זו תקנה חולין. שהן הבהמות ארבע את
ב. שבהלכה מזו

.„·¯Ú˙10ÏB„b - ÏÁ ÏL ÌÈ¯ÂLa Lc˜‰ ¯BL ƒ¿»≈∆¿≈ƒ¿»ƒ∆…»
Lc˜‰ ÔlÎaL11e¯ÎnÈÂ ,12.ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ ¯‡M‰ ∆¿À»∆¿≈¿ƒ»¿«¿»¿»¿≈«ƒ

ÌÈL„˜a ÌÈL„˜ e·¯Ú˙13BÈÓa ÔÈÓ14·¯˜È ‰Ê - ƒ¿»¿»»ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«
ÂÈÏÚa ÌLÏ15Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚa ÌLÏ ·¯˜È ‰ÊÂ , ¿≈¿»»¿∆ƒ¿«¿≈¿»»««ƒ

ÌÈ¯·c ‰na .Ba¯˜ ¯ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»∆»≈∆«ƒ»¿»«∆¿»ƒ
‰ÎÈÓÒ Ì‰a ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙Ba¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡16Ï·‡ ; ¬ƒ¿»¿¿»ƒ∆≈»∆¿ƒ»¬»

ÏÚ CÓÒÏ CÈ¯ˆ „Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL‡ ˙Ba¯»̃¿¿¬»ƒƒ¿»∆»»ƒƒ¿…«
„Á‡‰ ÔziL „Ú e·¯˜È ‡Ï el‡ È¯‰ - Ba¯˜ L‡…̄»¿»¬≈≈…ƒ¿¿«∆ƒ≈»∆»

B¯·ÁÏ B˜ÏÁ17,e¯ÎnÈÂ ,Ïka ÌeÓ ÏtiL „Ú B‡ , ∆¿«¬≈«∆ƒ…«…¿ƒ»¿
.ÔÈn‰ B˙B‡Ó Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a „Á‡ Ïk e‡È·ÈÂ¿»ƒ»∆»ƒ¿≈«»∆∆»∆≈«ƒ

ב.10) הלכה פי"ג מנחות את 11)תוספתא יקריב כלומר,
ואם  עולה, – עולה אם קרבן, מין לאותו שבהם הגדול
של  הם השוורים כשכל והמדובר שלמים. – שלמים
אבל  הגדול, את להקריב יכול הוא ולפיכך המקדיש,
להקריב  יכול המקדיש אין אחרים של בשוורים כשנתערב
דבר  מקדיש אדם ואין שלו, שור זה אין שמא הגדול, את
שנתערב  בפירוש: כתוב שם מנחות ובתוספתא שלו. שאינו

קח: מנחות גמרא וראה שיקבל 12)"בשוריו". והדמים
הוא  מהנמכרים אחד אם ואפילו חולין. הם השוורים בעד
בו  שאין קרבן כי הדמים, על עוברת קדושתו אין הקדש,

שם). רש"י (ראה מתחלל אינו עא:13)מום זבחים משנה
בני 14) שני של והם בשלמים, שלמים או בעולה עולה

בעליו.15)אדם. שהוא מי פרק 16)לשם למעלה ראה
ובהערות. בפנים יד, הלכה קלים 17)ד בקדשים המדובר

ואינו  ממונו אינם קדשים קדשי אבל בעלים, ממון שהם

פסק  רבינו שהרי לתמוה, יש (אולם במתנה ליתנם יכול
ושלמיו  עולתו ש"המוכר ח, הלכה מעילה מהלכות ד בפרק
במשנה  איגר עקיבא ר' הגהות ראה כלום". ולא עשה לא

שם).

.‰BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ e·¯Ú˙18‰ÏBÚ ÔB‚k , ƒ¿»¿ƒ¿∆≈ƒ¿»
Ô‰aL ‰¯eÓÁk elÙ‡ e·¯˜È ‡Ï - ÌÈÓÏLa19, ƒ¿»ƒ…ƒ¿¿¬ƒ«¬»∆»∆

.ÏeÒt‰ ˙È·Ï ÌÈL„˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿

עה:18) שם 19)שם במשנה עולה. שניהם להקריב
נאכל  שזה אלא נאכלים, ששניהם ושלמים באשם המדובר
בעזרה, הקלעים מן ולפנים ולילה ליום כהונה לזכרי
אדם  ולכל שביניהם ולילה ימים לשני נאכלים ושלמים

אומר:מישראל  שמעון ר' ורבנן. שמעון ר' בזה ונחלקו  .
וחכמים  שבהם", כחמור ויאכלו אשם) (כדין בצפון "ישחטו
פירוש  הפסול", לבית קדשים מביאים "אין ואומרים חולקים
כי  אכילתם, זמן צמצום ידי על פסול לקדשים לגרום אין
ייפסל  והנשאר הבשר, כל את לאכול יספיקו לא שמא
זה  ובמקרה ושלמים, בעולה כאן מדבר רבינו אבל בנותר.
לבית  קדשים מביאים שאין לנימוק כלל צריכים אנו אין
הלכה  מזבח איסורי מהלכות ה בפרק רבינו שהרי הפסול,
ואם  לוקה, – למזבח קלים קדשים בשר שהמעלה פסק ד
נקט  שרבינו ונראה שבהם. כחמור להקריבם איֿאפשר כן
"מין  המונח את לבאר לדוגמה, ושלמים" "עולה כאן
אבל  וכבש, שור כגון לפרש תטעה שלא מינו", בשאינו
בשאינו  מין של תערובות סוגי כל כוללת עצמה ההלכה
בפני  תערובת סוג כל דיני מפורטים הבאות ובהלכות מינו,

עצמו.

.ÂÔÈ‡ Ck ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊa ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡L ÌLÎe¿≈∆≈¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ»»»≈
Ô‰ÈÏÎB‡a ÔÈËÚÓÓ20Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa ‡ÏÂ21‡l‡ . ¿«¬ƒ¿¿≈∆¿…ƒ¿¬ƒ»»∆»

?‰OÚÈ „ˆÈk22,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú Ïk‰ eÚ¯È ≈««¬∆ƒ¿«…«∆ƒ…»∆
Bc·Ï Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯ÎnÈÂ23‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ¿ƒ»≈»∆»≈∆¿«¿»ƒƒ¿≈«»∆

,¯Á‡‰ ÔÈnÓ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„·e ,‰Ê ÔÈnÓ Ô‰aL∆»∆ƒƒ∆ƒ¿≈«»∆∆»∆ƒƒ»«≈
¯˙Bn‰ „ÈÒÙÈÂ24.B˙ÈaÓ ¿«¿ƒ«»ƒ≈

ימים 20) לשני נאכלים ששניהם בהמה, ומעשר בכור כגון
נאכל  ובכור מישראל, אדם לכל מותר שהמעשר אלא ולילה,

לכהנים. במקום 21)רק צמצום בו שיהיה דבר מצאנו לא
אכילתו, בזמן או באוכליו או צמצום גם בו יהיה ולא

בכלל. זה דין רבינו הביא למה נתבאר לא זה 22)ולפיכך
הקודמת. להלכה גם יחד,23)נמשך שניהם ימכור שאם

שבהם. היפה מחיר כמה ידע דמי 24)לא שבין ההפרש,
גרועה. דמי ובין יפה

.ÊÁL ‰ÏBÚ ·È¯˜‰ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡B‡ da ·i ««ƒ∆¿»ƒ¿ƒ»∆«»»
Ô·È¯˜‰Ï ·iÁ ‰È‰L ÌÈÓÏL25·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ -26 ¿»ƒ∆»»«»¿«¿ƒ»¬≈∆«¿ƒ

.ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÏLe ˙¯Á‡ ‰ÏBÚ ˙·¯Úz‰ ÈÓcÓƒ¿≈««¬…∆»«∆∆¿»ƒ¬≈ƒ

נדרו.25) קיום יאחר שלא פרק 26)כדי זבחים תוספתא
ב. הלכה ח

.Á˙‡hÁ27„Ú Ïk‰ eÚ¯È - ÌÈÓÏLa ‰·¯Ú˙pL «»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒƒ¿«…«
,ÌÈÓÏL Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈«»∆∆»∆¿»ƒ
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.ËÌÈ·Ê Èp˜ ¯˙BÓ20,˙B„ÏBÈ Èp˜ ,˙B·Ê Èp˜ , «ƒ≈»ƒƒ≈»ƒ≈¿
‰·„Ï eÏtÈ Ì‰È¯˙BÓ - ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ21 «»«¬»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»»

‰ÏBÚ ¯˙BÓ .e¯‡aL BÓk ,˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ22- ¿ƒ¿¿¿∆≈«¿«»
‰ÁÓ ¯˙BÓ .ÌÈÓÏLÏ - ÌÈÓÏL ¯˙BÓ .‰ÏBÚÏ¿»«¿»ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿»

ÌÈÓÏLÏ - ÁÒt ¯˙BÓ .‰ÁÓÏ -23¯˙BÓ . ¿ƒ¿»«∆«ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ÈÊ24¯ÈÊ B˙B‡Ï - ¯ÈÊ ¯˙BÓ .ÌÈ¯ÈÊÏ -25. ¿ƒƒƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ

‰·„Ï ˙‡hÁ ¯˙BnL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na? «∆¿»ƒ¬ƒ∆««»ƒ¿»»
‰Úe·˜ ˙‡hÁa26Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰L ÈÓ Ï·‡ ; ¿«»¿»¬»ƒ∆«»¿»¿»

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ27‰Ó‰a ˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ∆¿≈∆ƒ¿ƒ»¿««¿≈»
ÈÚ‰Â28ÔÏlÁÓe ÛBÚ Ì‰ÈzÁz ‡È·Ó -29ÏÚ ¿∆¡ƒ≈ƒ«¿≈∆¿«¿»«

Ì‰Ó ‰‰ÈÂ ÛBÚ‰30ÛBÚ‰ ÈÓc LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»∆≈∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»
ÈÚ‰Â31ÏlÁÈÂ ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ Ì‰ÈzÁz ‡È·Ó - ¿∆¡ƒ≈ƒ«¿≈∆¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

.Ì‰a ‰‰ÈÂ ‰ÈÏÚ ˙BÚn‰«»»∆»¿≈»∆»∆

הוא 20) כך ואחר זיבה מראיית נקיים ימים שבעה סופר זב
טו, (ויקרא יונה בני שני או תורים שתי קרבן להביא חייב

קן. נקרא זה עופות זוג התלמוד ובלשון לנדבות 21)יד)
בהמה 22)ציבור. מהם וקנה נדבה לעולת מעות שהפריש

נדבת  היא השנייה וגם עולה עוד בהן יקנה מעות, ונשארו
ציבור. לנדבת שנופל ואשם חטאת למותר בניגוד יחיד

הצאן 23) מן "ואם מהכתוב זה דין למדו שם בירושלמי
מן  אלא בא שאינו דבר ו) ג, (שם שלמים" לזבח קרבנו
מן  ולא הצאן מן אלא בא שאינו הוא ומה שלמים. - הצאן

פסח. זה קרבנות 24)הבקר? לקנות כספים גבו אם
בהן  יקנו מעות, נשארו שקנו ואחרי נזירים כמה בשביל

אחרים. נזירים בשביל מיוחד 25)קרבנות היה הכסף
הוא  אלא אחר, נזיר קרבן בו לקנות אין ולפיכך נזיר לאותו
"מותר  בפירוש: כתוב במשנה נדבה. קרבן זה במותר מביא

לנדבה". - קרבן.26)נזיר אותו מביא עשיר בין עני בין
הן. קבועות החטאות בהמה 27)רוב חטאת מביא עשיר

מדוכא  עני הוא ואם יונה בני שני או תורים שתי מביא ועני
"דלי  התלמוד: בלשון למנחה. סולת האיפה עשירית מביא
אכל  או למקדש שנכנס טמא או שבועה על העובר דלות".
בהמה, דררגות: (שלוש ויורד עולה קרבן חייב קודש
עופות. כבש, דרגות: (שתי ויולדת ה). ויקרא סולת. עופות,

זֿח). יב, מנכסיו.28)שם על 29)ירד קדושתן מעביר
לחולין. יוצאות והן חולין.30)העופות דלי 31)כמכסף

דלות.

.È‡È·ÈÂ ¯Înz - ÌeÓ da ÏÙÂ ‰Ó‰a LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ¿≈»¿»«»ƒ»≈¿»ƒ
‡È·È ‡Ï - ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a¿»∆»¬»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ
BÓk ,ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ;‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ÂÈÓ„a¿»»¬ƒƒ»≈»∆≈»ƒ¿¿

ÁaÊn‰ È¯eq‡a e¯‡aL32. ∆≈«¿¿ƒ≈«ƒ¿≈«

כמו 32) חילול להן יש עוף בהן לקנות שהפריש מעות אבל
ט. בהלכה שנתבאר

.‡ÈÔÈp˜ È·iÁ Ïk33˙BÚÓ eLÈ¯Ù‰L ‰¯BzaL »«»≈ƒƒ∆«»∆ƒ¿ƒ»
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ˙BÚn‰ ÏÎa ‡È·‰Ï ‰ˆ¯ ,Ô‰Èp˜Ï¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»«»««»

‡È·È - dc·Ï34dc·Ï ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ Ô‰a ‡È·‰Ï ‰ˆ¯ , ¿«»»ƒ»»¿»ƒ»∆«»¿«»
ÈÓc el‡Â È˙‡hÁ ÈÓc el‡ :¯Ó‡ elÙ‡ .‡È·È -»ƒ¬ƒ»«≈¿≈«»ƒ¿≈¿≈

BÏ LÈ - È˙ÏBÚ35„Á‡k Ô‰a ÁwÏÂ ˙BÚn‰ ·¯ÚÏ »ƒ≈¿»≈«»¿ƒ«»∆¿∆»
;‰ÏBÚ B‡ ˙‡hÁ Ïka ÁwÏ B‡ ,B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ«»¿»ƒ««…«»»

˙BL¯t˙Ó ÔÈw‰ ÔÈ‡L36ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ïa ‡l‡37B‡ ∆≈«ƒƒƒ¿»¿∆»ƒ¿ƒ««¿»ƒ
Ô‰k ˙iOÚa38. «¬ƒ«…≈

לעולה.33) ואחד לחטאת אחד עופות. שני פירושו קן סתם
לעולה.34) אחר עוף לו.35)ויקנה נקבעות 36)מותר

לעולה. ואיזהו לחטאת בפירוש 37)איזהו קנו כשהבעלים
ואחר  סתם זוג קנה אם אבל לעולה, זה ועוף לחטאת זה עוף
לשנות. לו מותר עולה, וזה חטאת יהיה זה אמר כך

לעולה,38) או לחטאת שירצה איזה להקריב רשאי הכהן
בין  שקבעו פי על ואף לקיחה בשעת קבעו לא הבעלים אם

להקרבה. לקיחה

.·ÈCÎÈÙÏ39- ˙ÓÂ Ì˙Ò ÔÈp˜Ï ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»»≈
‰·„Ï ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ Ïk eÏtÈ40Ôlk È¯‰L , ƒ¿»»«»«¿ƒƒ¿»»∆¬≈À»

.‰ÏBÚ ‡B·Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ»»

עולה.39) הדמים בכל  לקנות רשאי שהוא ואין 40)מפני
לים  להשליכם שצריך הבעלים שמתו חטאת כדמי דינם

המלח.

.‚È‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡Â ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰L ÈÓ41, ƒ∆»»¿À»«»¿»«¬≈»«»
È˙·BÁÏ el‡ :¯Ó‡Â ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â42‡È·‰Ï ‰ˆ¯ , ¿ƒ¿ƒ»¿»«≈¿»ƒ»»¿»ƒ

˙Ó .‡È·È - ‰Ó‰a ˙ÏBÚ ,‡È·È - ‰Ó‰a ˙‡hÁ Ô‰a»∆««¿≈»»ƒ«¿≈»»ƒ≈
ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ - ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â43. ¿ƒƒ««»≈¿¿»«∆«

עולה.41) להביא חובה עליו אם 42)ומוטלת פירש ולא
עליו. חובה שתיהן והרי לעולה או לא 43)לחטאת ולמה

זה  דומים הדברים שני אין יב? בהלכה כמו לנדבה יפלו
לחטאת  אלו אומרים הבעלים אם אפילו יב בהלכה לזה.
"כולן  ולפיכך לעולה כולן לעשות הם רשאים לעולה ואלו
שמסופקים  זו בהלכה כן שאין מה לעולה", לבוא ראויים
לים  ילכו הספק ומפני לעולה או לחטאת התכוון אם אנו
אבל  התכוון, למה דעתו גילה ולא כשמת זה וכל המלח,
מגלה  הוא הרי עולה או חטאת אלו מדמים מביא כשהוא

משנה). (לחם "לחובתי" באמירתו כוונתו את

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אחד 1) או מהחטאות אחת בהן שנתערב הזבחים כל יבאר

מזבח. מאיסורי

.‡ÌÈÁ·f‰ Ïk2˙B˙n‰ ˙B‡hÁÓ ˙Á‡ Ô‰a ·¯Ú˙pL »«¿»ƒ∆ƒ¿»≈»∆««≈«»«≈
,e˙eÓÈ Ôlk - ‡Ba¯a „Á‡ elÙ‡ ,Ï˜Òp‰ ¯BL B‡«ƒ¿»¬ƒ∆»¿ƒÀ»»
Ì‡Â .ÔÈÏËa ÌÈ‡Â Ô‰ ÔÈ·eLÁ ÌÈiÁ ÈÏÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬≈«ƒ¬ƒ≈¿≈»¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ¯‰ - ·È¯˜‰3. ƒ¿ƒÀ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

ע:2) זבחים שלפי 3)משנה אמרו עג: שם בגמרא
התערובת  את הקריב אם נדחים, אינם חיים שבעלי השיטה
למעלה  לשיטתו ורבינו מהקרבה, שנדחו אע"פ הורצה,

נדחים. אינם חיים שבעלי כד הלכה ד בפרק

.·ÁaÊn‰ È¯eq‡Ó „Á‡ Ô‰a ·¯Ú˙4Ìlk eÚ¯È - ƒ¿»≈»∆∆»≈ƒ≈«ƒ¿≈«ƒ¿À»
‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,e¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈«»∆

Ô‰aL5·¯Ú˙pL ÌÈL„˜ ÏL ÔÈn‰ B˙B‡Ó6. ∆»∆≈«ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿»≈
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˙‡hÁ ·È¯˜‰Â Ì„˜ Ì‡Â .˙‡hÁ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„·eƒ¿≈«»∆∆»∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»
e˙eÓÈ Ôlk - BÏ dLÈ¯Ù‰L ˙‡hÁ ÏÚ ˙¯Á‡28. «∆∆««»∆ƒ¿ƒ»À»»

שם.27) בעליה 28)תוספתא וכיפרו שאבדה חטאת כדין
רבינו, וסובר ה"א). ד פרק (למעלה שנמצאה לפני

ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה ראה כאבודה. דינה - שנתערבה

.ËÔÎÂ29- ÌL‡ ˙BÚÓa ˙‡hÁ ˙BÚÓ e·¯Ú˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿»¿»«»¿»»»
ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡hÁ ÈÓc ÏlÁÓe ,˙BÓ‰a ÈzL Á˜BÏ≈«¿≈¿≈¿«≈¿≈«»¿»»
¯·k Ì‡Â .ÌL‡ ÏÚ ÌL‡ ÈÓ„e ,˙‡hÁ ÏÚ ‡e‰L∆««»¿≈»»«»»¿ƒ¿»

B˙‡hÁ ‰·¯˜30ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙BÚn‰ Ïk CÈÏBÈ -31. »¿»«»ƒ»«»¿»«∆«
BÓL‡ ‰·¯˜ ¯·k Ì‡Â32‰·„Ï Ïk‰ eÏtÈ -33. ¿ƒ¿»»¿»¬»ƒ¿«…ƒ¿»»

שם.29) דמי 30)תוספתא כאן והרי הכסף, שחילל לפני
מעורבים  האבודה שנמצאה לפני בעליה שכיפרו חטאת

אשם. א.31)בדמי הלכה ב בפרק והחטאת 32)כמו
קרבה. בהמה 33)לא שיקנה אחרי שישאר מה כל פירוש,

אשם. מותר כדין לנדבה יפול – לחטאת ויקריבנה יפה

.È‰„Bz34d˙¯eÓ˙a ‰·¯Ú˙pL35,‰·¯˜z Ô‰ÈzL - »∆ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿»
Ô‰nÚ ÌÁl‰ ÛÈÈÂ36CÎÂ .37¯‡La ‰„Bz ‰·¯Ú˙ Ì‡ ¿»ƒ«∆∆ƒ»∆¿»ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»

„Ú Ïk‰ eÚ¯È - B˙„Bz ‰·¯wL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁ·Ê¿»ƒ««ƒ∆»¿»»ƒ¿«…«
,˙¯Á‡ ‰„Bz ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈«»∆»«∆∆

.¯Á‡ Á·Ê ‰Ùi‰ ÈÓ„·eƒ¿≈«»∆∆««≈

תמורת 35)שם.34) זו הרי חולין בהמת על אמר אם
"ואם  לג): כז, (ויקרא שנאמר קדושות, שתיהן זו, תודה

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו, עם 36)המר
אותן  ומניפין תודה) (לחמי חלות ארבעים מביאים התודה
בתמורתה  התודה נתערבה ואם התודה, עם ביחד בעזרה
ח, הלכה יב פרק לקמן (ראה שתיהן עם  הלחם מניפים

יג). הלכה 37)והלכה שם תוספתא וֿז. להלכות נמשך זה
או  לחם טעונה זו שניה תודה אם פירש ולא רבינו סתם ג.
וכסףֿמשנה  ראב"ד ראה ללחם. רמז אין בתוספתא וכן לא,

כאן.

.‡È¯ÈÊ ÏÈ‡a ‰·¯Ú˙38‰·¯˜z Ì‰ÈzL -39, ƒ¿»¿»¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»
ÌÁl‰ ÛÈÈÂ40.Ô‰nÚ ¿»ƒ«∆∆ƒ»∆

לשלמים.38) איל מביא נזיר שהזרוע 39)שם. ואע"פ
חששו  שלא מפני באוכליו, וממעט קדשים כקדשי נאכל

(כסףֿמשנה). כזה קטן לה.40)לחלק הערה ראה

.·È¯BÎa41„Ú eÚ¯È Ì‰ÈL - ÁÒÙa ·¯Ú˙pL ¿∆ƒ¿»≈¿∆«¿≈∆ƒ¿«
ÌeÓ Ì‰a ÏtiL42¯BÎ·k eÏÎ‡ÈÂ ,43‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿¿»»…

,˙BˆÁ „Ú Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡ ÁÒt‰L ÈÙÏ ?e·¯˜Èƒ¿¿¿ƒ∆«∆«∆¡»¿»»»«¬
;ÌÈ‰kÏ ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ÈLÏ ¯BÎa‰Â¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¡»∆»«…¬ƒ
ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â ,ÏeÒt‰ ˙È·Ï ÌÈL„˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿¿≈¿«¬ƒ

.Ô˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ»»

צח:41) פסחים ד, הלכה ח פרק זבחים תוספתא
הנוגעים 42) שם.) (פסחים רבא דברי כאן השמיט רבינו

בהמה  שמביא היינו פדיון, שצריך הפסח של לתקנתו
פסח. מותר כדין שלמים, ומקריבה הפסח את עליה ומחלל

ושחיטת 43) הקבוע, באטליז לשוחטו שאסור בכור כחומרת
ואין  באיטליז בשרו את מוכרים אין וגם חולין, בהמות
עצמה  באכילה אבל באומד, אלא במשקלות אותו שוקלים
וכסףֿ שם, רש"י (ראה חומרה כל מום בעל בבכור אין

כאן). משנה

.‚È¯OÚÓ ÔÎÂ44ÌeÓ Ô‰a ÏtiLk ,ÁÒÙa ·¯Ú˙pL ¿≈«¬≈∆ƒ¿»≈¿∆«¿∆ƒ…»∆
eÏÎ‡È - e·¯Ú˙pL ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ .¯OÚÓk eÏÎ‡È≈»¿¿«¬≈«¿¿««¬≈∆ƒ¿»¿≈»¿

ÔÓeÓa45. ¿»

על 44) הפסח את לחלל צריך כאן גם שם. זבחים תוספתא
(לחםֿמשנה). שלמים ויקריבנה אחרת כל 45)בהמה בלי

בעלי  מעשר לדיני בכור דיני בין הבדל כל אין שהרי תיקון,
מומים.

.„ÈÌÈL„˜ ¯‡L ÔÎÂ46- ¯OÚÓ·e ¯BÎ·a e·¯Ú˙pL ¿≈¿»»»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈
Ba ÏÙpL ¯BÎ·k eÏÎ‡ÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿∆»«

.ÌeÓ Ba ÏÙpL ¯OÚÓk B‡ ÌeÓ¿«¬≈∆»«

עא:46) זבחים משנה

.ÂËÌL‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏLa ·¯Ú˙pL »»∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ««ƒ∆≈
- ÏÎ‡ ¯Oa‰ Ï·‡ ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡l‡ Ô‰ÈMÓ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒƒ¿≈∆∆»»≈ƒ¬»«»»∆¡»

e·¯˜È ‡Ï48‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È ‡l‡ , …ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒ
¯˙Bn‰Â ,ÌÈÓÏL ‰Ùi‰ ÈÓ„·e ,ÌL‡ ‰Ùi‰ ÈÓ„aƒ¿≈«»∆»»ƒ¿≈«»∆¿»ƒ¿«»
Ô‰ÈL - BÓL‡ ·È¯˜‰Â Ì„˜ Ì‡Â .B˙ÈaÓ „ÈÒÙÈ«¿ƒƒ≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¬»¿≈∆

‰·„Ï eÏtÈ49. ƒ¿ƒ¿»»

עה:47) שם ולילה,48)משנה ליום נאכל שאשם מפני
מביאים  ו"אין שביניהם, ולילה ימים לשני נאכלים ושלמים

ה). הלכה (למעלה הפסול" לבית עולות 49)קדשים
חטאת). בדין ח הלכה למעלה (ראה אשם מותר כדין ציבור,

.ÊËÌÈL„w‰ Ïk50ıeÁ ,BÈÓa ÔÈÓ e·¯Ú˙iL ¯LÙ‡ »«√»ƒ∆¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
È¯ÎfÓ ‡l‡ ÌL‡‰ ÔÈ‡L ;ÌL‡‰ ÌÚ ˙‡hÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»»»∆≈»»»∆»ƒƒ¿≈
.‰·˜ ‡l‡ ÌÈO·k‰ ÔÓ ˙‡hÁ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈO·k¿»ƒ¿≈¿«»ƒ«¿»ƒ∆»¿≈»

עא:50) שם משנה

.ÊÈÔÈ·¯Ú˙n‰ el‡ ÏÎÂ51- ·È¯˜‰ Ì‡ ,ÌÈiÁa ¿»≈«ƒ¿»¿ƒ««ƒƒƒ¿ƒ
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ¯‰52. À¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

עג:51) שם ובהערות 52)גמרא א, הלכה למעלה ראה
שם.

.ÁÈ‰Ó‰a53¯„Ú Ïc‚Ó „ÚÂ ÌÈÏLe¯ÈÓ ˙‡ˆÓpL54, ¿≈»∆ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿«ƒ¿«≈∆
d˙cÓÎe55- ‡È‰ d˙L ˙a ‰·˜ Ì‡ :Áe¯ ÏÎÏ ¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈»«¿»»ƒ

‡È‰ ˙‡hÁ ‡nL ,˙eÓzL „Ú ‰tÎÏ dÒBk56‰˙È‰ . ¿»¿ƒ»«∆»∆»«»ƒ»¿»
ÌÈzL ˙a57ÌÈÓÏL ‰p‡È·È -58ÌÁÏ dnÚ ‡È·ÈÂ ,59, «¿«ƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒƒ»∆∆

‡È‰ ‰„Bz ‡nL60BÏ ÔÈ‡ - ÌÈL ÈzL Ôa ¯ÎÊ ‡ˆÓ . ∆»»ƒ»»»»∆¿≈»ƒ≈
‡e‰ ÌL‡ ‡nL ,‰wz61ÂÈÏÚa e¯tk ‡Ï ÔÈ„ÚÂ62. «»»∆»»»«¬«ƒ…ƒ¿¿»»

‰L Ôa ¯ÎÊ ‡ˆÓ63,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú BÁÈpÓ - »»»»∆»»«ƒ«∆ƒ…
‰ÏBÚ Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰˙Óe ,ÂÈzÁz ˙BÓ‰a ÈzL ‡È·Óe≈ƒ¿≈¿≈«¿»«¿∆¿≈ƒ»
‰Ê - ‰È‰ ÌÈÓÏL Ì‡Â ,ÂÈzÁz ‰ÏBÚ ‰Ê - ‰È‰»»∆»«¿»¿ƒ¿»ƒ»»∆

ÂÈÎÒe ,‰ÏBÚ „Á‡‰ ·È¯˜Óe ;ÂÈzÁz ÌÈÓÏL64ÏMÓ ¿»ƒ«¿»«¿ƒ»∆»»¿»»ƒ∆
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¯eaˆ65.‰È‰ ‰„Bz ‡nL ,ÌÁl‰ ÌÚ ÌÈÓÏL ¯Á‡‰Â , ƒ¿»«≈¿»ƒƒ«∆∆∆»»»»
‰È‰ elÙ‡L .BÓeÓa ÏÎ‡È ?‡ˆÓp‰ ‰Êa ‰OÚi ‰Óe«≈¬∆»∆«ƒ¿»≈»≈¿∆¬ƒ»»

¯OÚÓ B‡ ¯BÎa66ÁÒt Ì‡Â ;ÏÎ‡ ‡e‰ BÓeÓa - ¿«¬≈¿∆¡»¿ƒ∆«
ÌÈÓÏL ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ BpÓÊ ¯Á‡67Ïk‰ - BpÓÊ·e ; ««¿«¬≈∆¿»ƒƒ¿««…

Ba ÔÈ¯‰Ê68ÌL‡ B‡ ¯ÈÊ ÌL‡ ‡nL :¯Ó‡z Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿ƒ…«∆»¬«»ƒ¬«
Ú¯ˆÓ69eLÁ ‡Ï CÎÈÙÏ ,„ÈÓz ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ - ‡e‰ ¿…»≈»¿ƒ»ƒ¿ƒ»…»

.Ô‰Ï»∆

קידושין 53) יוחנן ר' של ופירושו ד. ז, פרק שקלים משנה
לירושלים.54)נה: קרובה עיר זה.55)שם כמרחק

הם. קרבנות זבחי רובן שם, הנמצאות ואין 56)בהמות
שם. אביי דברי תקנה. ולעולה,57)לה לחטאת ופסולה

בת  כשהיתה רב זמן לפני נאבדה שמא חוששים אנו ואין
ותודה.58)שנה. לשלמים כולל שם הוא "שלמים"

לה.59) והערה י, הלכה למעלה של 60)ראה מלשונו
שתודה  ואףֿעלֿפי הבהמה, אותה רק שמקריב משמע רבינו
מביאים  ואין ולילה, ימים לשני ושלמים ולילה, ליום נאכלת
להקריב  מותר כאן יב), הלכה (ראה הפסול לבית קדשים
(הר  קרבן לאותו אחרת תקנה אין שהרי כדיעבד, שזה מפני
בהמה  גם שמביא בפירוש נאמר שם בגמרא אולם המוריה).

לחםֿמשנה). (ראה שתים.61)אחרת בן הוא אשם קרבן
ודמיו 62) שיומם, עד ברעייה תקנה לו יש כיפרו שאם

יד). הלכה ד פרק (למעלה לנדבה הוא 63)נופלים והרי
שלמים. ספק עולה עם 64)ספק שמביאים ויין שמן

הבאתם,65)הקרבנות. חובת להטיל מי על אין שהרי
שם. שקלים פדיון.66)משנה להם בדין 67)שאין גם

בהערה  שהבאנו המוריה" "הר של להסברו צריכים אנו זה
אחרים  ושלמים ולילה, ליום נאכל זמנו אחר פסח שהרי נט,
הפסול. לבית קדשים מביאים ואין ימים, לשני נאכלים

יאבד.68) שלא עליו שנה.69)משגיחים בני באים שניהם

.ËÈeËÁLpL ¯Á‡ ÌÈL„˜a ÌÈL„˜ e·¯Ú˙70- ƒ¿»¿»»ƒ¿»»ƒ««∆ƒ¿¬
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e·¯Ú˙ .Ô‰aL ¯eÓÁk eÏÎ‡È71 ≈»¿∆»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

Ô˙¯eˆ ¯aÚz - ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁa B‡72e‡ˆÈÂ ¿Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¿À«»»¿≈¿
.‰Ù¯O‰ ˙È·Ï¿≈«¿≈»

ד.70) ח, פרק שם ותוספתא עה: זבחים משנה
שם.71) בלינה.72)תוספתא שיפסלו כדי אותן, ילינו

נפסלו. שלא קדשים לשרוף שאסור

.Î˙‡hÁ È¯·È‡73‰ÏBÚ È¯·È‡a e·¯Ú˙pL74- ≈¿≈«»∆ƒ¿»¿¿≈¿≈»
ÔÈÙ¯BOÂ ,Ô˙¯eˆ ¯aÚ˙e e„ÒtiL „Ú Ïk‰ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ«…«∆ƒ»¿¿À«»»¿¿ƒ

Ô˙B‡75ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÔÈÙ¯BOL ÌB˜na ‰¯ÊÚa76. »»¬»»«»∆¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

עז.73) שם אבל 74)משנה המזבח, על הקטרה שטעונים
להקטירם. ואסור לכהנים נאכלים חטאת כדעת 75)איברי

הם  חשובים שאיברים מפני ביטול, להם ואין שם. רבנן
בתערובת. בטלים הלכות 76)ואינם ראה העזרה. בתוך

ג. הלכה ז פרק הקרבנות מעשה

.‡Î¯·‡77È¯·È‡a ·¯Ú˙pL ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ÏL ≈∆∆«¬≈ƒ∆ƒ¿»≈¿≈¿≈
˙È·Ï Ïk‰ e‡ˆÈ - ÌÈ¯·È‡ ÛÏ‡a ¯·‡ elÙ‡ ,ÌÈL„»̃»ƒ¬ƒ≈∆¿∆∆≈»ƒ≈¿«…¿≈
˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡Ó ıeÁ Ôlk e·¯˜ elÙ‡Â .‰Ù¯O‰«¿≈»«¬ƒ»¿À»≈∆»ƒ««¬…∆

ÈÏeÒt ÔÈÙ¯BOL ÌB˜na ‰¯ÊÚa Û¯OÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ»≈»¬»»«»∆¿ƒ¿≈
.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

עז:77) שם משנה

.·Î˙BÎÈ˙Á78˙BÎÈ˙Áa e·¯Ú˙pL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¬ƒ»¿≈»»ƒ∆ƒ¿»¿«¬ƒ
ÈLÏ ÔÈÏÎ‡a „Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡p‰ B‡ ,ÌÈl˜ ÌÈL„»̃»ƒ«ƒ«∆¡»ƒ¿∆»¿∆¡»ƒƒ¿≈

.Ô‰aL ¯eÓÁk eÏÎ‡È - ÌÈÓÈ»ƒ≈»¿¿»∆»∆

עה:78) שם משנה

.‚Î‰ÎÈ˙Á79‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ‰‡ÓË ˙‡hÁ ÏL ¬ƒ»∆«»¿≈»∆ƒ¿»¿»¿≈»
ÌÁÏ ÏL ‰Òe¯t ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ˙‡hÁ ÏL ˙BÎÈ˙Á¬ƒ∆«»¿»¿≈¿»∆∆∆
ÌÁÏ ÏL ˙BÒe¯t ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ‡ÓËpL ÌÈt‰«»ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»¿∆∆∆

‰ÏÚz ‰Ê È¯‰ - ¯B‰h‰ ÌÈt‰80e¯‡aL BÓk , «»ƒ«»¬≈∆«¬∆¿∆≈«¿
˙BÓe¯˙a81. ƒ¿

פא:79) יבמות את 80)ברייתא לאכול ומותר מתבטלת,
לכבד  ראויות שאינן קטנות בחתיכות המדובר התערובת.
הברייתא  את לקיש ריש מעמיד שם בגמרא אורחים. בהן
שהלכה  יוחנן ר' אבל חשיבות, כל בה שאין כשנימוחה
מחשיב  אדם כל שלא קטנות, בחתיכות מעמידה כמותו
וראה  דברי. וד"ה יוחנן ר' ד"ה שם תוספות ראה אותן.

כ. הלכה יד.81)למעלה הלכה יד פרק תרומות בהלכות

.„ÎÏ·‡82a ‰·¯Ú˙pL ˙‡hÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á‰‡Ó ¬»¬ƒ»∆«»∆ƒ¿»¿»¿≈»
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰Òe¯t ÔÎÂ ,ÔÈlÁ ÏL ˙BÎÈ˙Á¬ƒ∆Àƒ¿≈¿»∆∆∆«»ƒ
È¯‰ - ÔÈlÁ ÏL ˙BÒe¯t ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ¯B‰h‰«»∆ƒ¿»¿»¿≈»¿∆Àƒ¬≈

ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ÏÎ‡È ‡l‡ ,eÏÚÈ ‡Ï el‡83ÏÎk ≈…«¬∆»≈»≈«…«…¬ƒ¿»
˙BÚn„Ó‰84. «¿À»

מפני 83)שם.82) מתבטלת, אינה למה הנימוק זהו
בהלכה  מהֿשאיןֿכן לכהנים, הכל להאכיל שאפשר

וחולין.84)הקודמת. קודש של תערובת

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכל 1) בלילה, והמולק שמלקו, לעבודה הפסולין כל יבאר

בקודש. פסולו שהיה

.‡ÔÈÏeÒt‰ Ïk2e˜ÏnL ‰„B·ÚÏ3Ô˙˜ÈÏÓ - »«¿ƒ»¬»∆»¿¿ƒ»»
‰ÏeÒt4BÈ‡ - ÏeÒt ÛBÚ‰ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»»≈

‰‡ÓËÏ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·k5,‰ÏÈla ˜ÏÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿«»«»¿À¿»¿≈ƒ»«««¿»
ËÁML B‡6ıeÁa ÌÈL„˜Â ÌÈÙa ÔÈlÁ7ÌÈ‡ - ∆»«Àƒƒ¿ƒ¿»»ƒ«≈»

.‰Ï·pk«¿≈»

א.2) סח, זבחים נשחטים 3)משנה, אינם העוף קרבנות
שנאמר  בציפרנו, העורף מן מולקם הכהן אלא בסכין,

ראשו". את "ומלק טו): א, טעונה 4)(ויקרא שמליקה
ומלק". וגו' הכהן "והקריבו (שם): שנאמר כשר, כהן

פסול 5) כשמלק אבל טמא. – טהור עוף נבילת האוכל
להוציא  המליקה מועילה נפסל, שהקרבן אע"פ קדשים,

נבילה. קדשים 7)עופות.6)מטומאת לשחט והואֿהדין
א. סט, שם ברייתא בפנים,

.·ÌÈ¯Bz ˜ÏÓ8ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL9¯·ÚL ‰BÈ È·e »«ƒ∆…ƒƒ«¿«»¿≈»∆»«
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˙‡hÁ ·È¯˜‰Â Ì„˜ Ì‡Â .˙‡hÁ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„·eƒ¿≈«»∆∆»∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»
e˙eÓÈ Ôlk - BÏ dLÈ¯Ù‰L ˙‡hÁ ÏÚ ˙¯Á‡28. «∆∆««»∆ƒ¿ƒ»À»»

שם.27) בעליה 28)תוספתא וכיפרו שאבדה חטאת כדין
רבינו, וסובר ה"א). ד פרק (למעלה שנמצאה לפני

ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה ראה כאבודה. דינה - שנתערבה

.ËÔÎÂ29- ÌL‡ ˙BÚÓa ˙‡hÁ ˙BÚÓ e·¯Ú˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿»¿»«»¿»»»
ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡hÁ ÈÓc ÏlÁÓe ,˙BÓ‰a ÈzL Á˜BÏ≈«¿≈¿≈¿«≈¿≈«»¿»»
¯·k Ì‡Â .ÌL‡ ÏÚ ÌL‡ ÈÓ„e ,˙‡hÁ ÏÚ ‡e‰L∆««»¿≈»»«»»¿ƒ¿»

B˙‡hÁ ‰·¯˜30ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙BÚn‰ Ïk CÈÏBÈ -31. »¿»«»ƒ»«»¿»«∆«
BÓL‡ ‰·¯˜ ¯·k Ì‡Â32‰·„Ï Ïk‰ eÏtÈ -33. ¿ƒ¿»»¿»¬»ƒ¿«…ƒ¿»»

שם.29) דמי 30)תוספתא כאן והרי הכסף, שחילל לפני
מעורבים  האבודה שנמצאה לפני בעליה שכיפרו חטאת

אשם. א.31)בדמי הלכה ב בפרק והחטאת 32)כמו
קרבה. בהמה 33)לא שיקנה אחרי שישאר מה כל פירוש,

אשם. מותר כדין לנדבה יפול – לחטאת ויקריבנה יפה

.È‰„Bz34d˙¯eÓ˙a ‰·¯Ú˙pL35,‰·¯˜z Ô‰ÈzL - »∆ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿»
Ô‰nÚ ÌÁl‰ ÛÈÈÂ36CÎÂ .37¯‡La ‰„Bz ‰·¯Ú˙ Ì‡ ¿»ƒ«∆∆ƒ»∆¿»ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»

„Ú Ïk‰ eÚ¯È - B˙„Bz ‰·¯wL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁ·Ê¿»ƒ««ƒ∆»¿»»ƒ¿«…«
,˙¯Á‡ ‰„Bz ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈«»∆»«∆∆

.¯Á‡ Á·Ê ‰Ùi‰ ÈÓ„·eƒ¿≈«»∆∆««≈

תמורת 35)שם.34) זו הרי חולין בהמת על אמר אם
"ואם  לג): כז, (ויקרא שנאמר קדושות, שתיהן זו, תודה

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו, עם 36)המר
אותן  ומניפין תודה) (לחמי חלות ארבעים מביאים התודה
בתמורתה  התודה נתערבה ואם התודה, עם ביחד בעזרה
ח, הלכה יב פרק לקמן (ראה שתיהן עם  הלחם מניפים

יג). הלכה 37)והלכה שם תוספתא וֿז. להלכות נמשך זה
או  לחם טעונה זו שניה תודה אם פירש ולא רבינו סתם ג.
וכסףֿמשנה  ראב"ד ראה ללחם. רמז אין בתוספתא וכן לא,

כאן.

.‡È¯ÈÊ ÏÈ‡a ‰·¯Ú˙38‰·¯˜z Ì‰ÈzL -39, ƒ¿»¿»¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»
ÌÁl‰ ÛÈÈÂ40.Ô‰nÚ ¿»ƒ«∆∆ƒ»∆

לשלמים.38) איל מביא נזיר שהזרוע 39)שם. ואע"פ
חששו  שלא מפני באוכליו, וממעט קדשים כקדשי נאכל

(כסףֿמשנה). כזה קטן לה.40)לחלק הערה ראה

.·È¯BÎa41„Ú eÚ¯È Ì‰ÈL - ÁÒÙa ·¯Ú˙pL ¿∆ƒ¿»≈¿∆«¿≈∆ƒ¿«
ÌeÓ Ì‰a ÏtiL42¯BÎ·k eÏÎ‡ÈÂ ,43‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿¿»»…

,˙BˆÁ „Ú Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡ ÁÒt‰L ÈÙÏ ?e·¯˜Èƒ¿¿¿ƒ∆«∆«∆¡»¿»»»«¬
;ÌÈ‰kÏ ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ÈLÏ ¯BÎa‰Â¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¡»∆»«…¬ƒ
ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â ,ÏeÒt‰ ˙È·Ï ÌÈL„˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿¿≈¿«¬ƒ

.Ô˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ»»

צח:41) פסחים ד, הלכה ח פרק זבחים תוספתא
הנוגעים 42) שם.) (פסחים רבא דברי כאן השמיט רבינו

בהמה  שמביא היינו פדיון, שצריך הפסח של לתקנתו
פסח. מותר כדין שלמים, ומקריבה הפסח את עליה ומחלל

ושחיטת 43) הקבוע, באטליז לשוחטו שאסור בכור כחומרת
ואין  באיטליז בשרו את מוכרים אין וגם חולין, בהמות
עצמה  באכילה אבל באומד, אלא במשקלות אותו שוקלים
וכסףֿ שם, רש"י (ראה חומרה כל מום בעל בבכור אין

כאן). משנה

.‚È¯OÚÓ ÔÎÂ44ÌeÓ Ô‰a ÏtiLk ,ÁÒÙa ·¯Ú˙pL ¿≈«¬≈∆ƒ¿»≈¿∆«¿∆ƒ…»∆
eÏÎ‡È - e·¯Ú˙pL ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ .¯OÚÓk eÏÎ‡È≈»¿¿«¬≈«¿¿««¬≈∆ƒ¿»¿≈»¿

ÔÓeÓa45. ¿»

על 44) הפסח את לחלל צריך כאן גם שם. זבחים תוספתא
(לחםֿמשנה). שלמים ויקריבנה אחרת כל 45)בהמה בלי

בעלי  מעשר לדיני בכור דיני בין הבדל כל אין שהרי תיקון,
מומים.

.„ÈÌÈL„˜ ¯‡L ÔÎÂ46- ¯OÚÓ·e ¯BÎ·a e·¯Ú˙pL ¿≈¿»»»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈
Ba ÏÙpL ¯BÎ·k eÏÎ‡ÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿∆»«

.ÌeÓ Ba ÏÙpL ¯OÚÓk B‡ ÌeÓ¿«¬≈∆»«

עא:46) זבחים משנה

.ÂËÌL‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏLa ·¯Ú˙pL »»∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ««ƒ∆≈
- ÏÎ‡ ¯Oa‰ Ï·‡ ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡l‡ Ô‰ÈMÓ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒƒ¿≈∆∆»»≈ƒ¬»«»»∆¡»

e·¯˜È ‡Ï48‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È ‡l‡ , …ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒ
¯˙Bn‰Â ,ÌÈÓÏL ‰Ùi‰ ÈÓ„·e ,ÌL‡ ‰Ùi‰ ÈÓ„aƒ¿≈«»∆»»ƒ¿≈«»∆¿»ƒ¿«»
Ô‰ÈL - BÓL‡ ·È¯˜‰Â Ì„˜ Ì‡Â .B˙ÈaÓ „ÈÒÙÈ«¿ƒƒ≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¬»¿≈∆

‰·„Ï eÏtÈ49. ƒ¿ƒ¿»»

עה:47) שם ולילה,48)משנה ליום נאכל שאשם מפני
מביאים  ו"אין שביניהם, ולילה ימים לשני נאכלים ושלמים

ה). הלכה (למעלה הפסול" לבית עולות 49)קדשים
חטאת). בדין ח הלכה למעלה (ראה אשם מותר כדין ציבור,

.ÊËÌÈL„w‰ Ïk50ıeÁ ,BÈÓa ÔÈÓ e·¯Ú˙iL ¯LÙ‡ »«√»ƒ∆¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
È¯ÎfÓ ‡l‡ ÌL‡‰ ÔÈ‡L ;ÌL‡‰ ÌÚ ˙‡hÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»»»∆≈»»»∆»ƒƒ¿≈
.‰·˜ ‡l‡ ÌÈO·k‰ ÔÓ ˙‡hÁ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈO·k¿»ƒ¿≈¿«»ƒ«¿»ƒ∆»¿≈»

עא:50) שם משנה

.ÊÈÔÈ·¯Ú˙n‰ el‡ ÏÎÂ51- ·È¯˜‰ Ì‡ ,ÌÈiÁa ¿»≈«ƒ¿»¿ƒ««ƒƒƒ¿ƒ
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ¯‰52. À¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

עג:51) שם ובהערות 52)גמרא א, הלכה למעלה ראה
שם.

.ÁÈ‰Ó‰a53¯„Ú Ïc‚Ó „ÚÂ ÌÈÏLe¯ÈÓ ˙‡ˆÓpL54, ¿≈»∆ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿«ƒ¿«≈∆
d˙cÓÎe55- ‡È‰ d˙L ˙a ‰·˜ Ì‡ :Áe¯ ÏÎÏ ¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈»«¿»»ƒ

‡È‰ ˙‡hÁ ‡nL ,˙eÓzL „Ú ‰tÎÏ dÒBk56‰˙È‰ . ¿»¿ƒ»«∆»∆»«»ƒ»¿»
ÌÈzL ˙a57ÌÈÓÏL ‰p‡È·È -58ÌÁÏ dnÚ ‡È·ÈÂ ,59, «¿«ƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒƒ»∆∆

‡È‰ ‰„Bz ‡nL60BÏ ÔÈ‡ - ÌÈL ÈzL Ôa ¯ÎÊ ‡ˆÓ . ∆»»ƒ»»»»∆¿≈»ƒ≈
‡e‰ ÌL‡ ‡nL ,‰wz61ÂÈÏÚa e¯tk ‡Ï ÔÈ„ÚÂ62. «»»∆»»»«¬«ƒ…ƒ¿¿»»

‰L Ôa ¯ÎÊ ‡ˆÓ63,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú BÁÈpÓ - »»»»∆»»«ƒ«∆ƒ…
‰ÏBÚ Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰˙Óe ,ÂÈzÁz ˙BÓ‰a ÈzL ‡È·Óe≈ƒ¿≈¿≈«¿»«¿∆¿≈ƒ»
‰Ê - ‰È‰ ÌÈÓÏL Ì‡Â ,ÂÈzÁz ‰ÏBÚ ‰Ê - ‰È‰»»∆»«¿»¿ƒ¿»ƒ»»∆

ÂÈÎÒe ,‰ÏBÚ „Á‡‰ ·È¯˜Óe ;ÂÈzÁz ÌÈÓÏL64ÏMÓ ¿»ƒ«¿»«¿ƒ»∆»»¿»»ƒ∆
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oiycwendקסו ileqt 'ld - dcear xtq - zah d"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dtb L·iLÂ ,ÌpÓÊ10dÈÚ ˙ÈÓÒpLÂ11‰ÚË˜pLÂ ¿«»¿∆»««»¿∆ƒ¿≈≈»¿∆ƒ¿¿»
Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯·c ÏÎÏ ‰Ï· BÊ È¯‰ - dÏ‚«̄¿»¬≈¿≈»¿»»»∆«¿»…

L„wa dÏeÒt ‰È‰L12‡Ï ;‰Ï· dÈ‡Â ‰ÏeÒt - ∆»»¿»«…∆¿»¿≈»¿≈»…
.¯·c ÏÎÏ ‰Ï· BÊ È¯‰ - L„wa dÏeÒt ‰˙È‰»¿»¿»«…∆¬≈¿≈»¿»»»

שם.8) משיזהיבו 9)משנה, בלבד גדולים כשרים תורים
זמן  כל קטנים, כשהם רק באים יונה ובני נוצותיהם,
איסורי  (הל' דם מקומה ומתמלא גדולה נוצה שעוקרים

ה"ג). פ"ב אבל 11)כנפה.10)מזבח העין, שנחטטה
מומים  להקרבה. כשרה שלימה, והיא ראייתה איבדה אם
דינו  - אבר ויבש אבר, נטילת אלא בעוף פוסלים אינם
וזכרות  תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות האבר. כניטל
רק  ובאה תמימה להיות צריכה בהמה עולת (פירוש, בעוף
נקטעה  גפה, יבש יכול העוף), עולת לא אבל הזכרים, מן
כל  ולא העוף" "מן תלמודֿלומר עינה? ונחטטה רגלה
מקומות). ובכמה ב כד, קידושין (ברייתא העוף"

ד"ה 12) ו'תוספות' שם. (רש"י לעזרה שהביאו אחרי שנפסל
שחיטה). אחרי שנפסלו מפרשים אמר,

.‚˜ÏBn‰ ,CÎÈÙÏ13‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ14˜ÏnL B‡ , ¿ƒ»«≈¿ƒ¿≈¿≈»∆»«
- ıeÁa ÌÈL„˜Â ÌÈÙa ÔÈlÁ ˜ÏnL B‡ ,ÔÈkÒa¿«ƒ∆»«Àƒƒ¿ƒ¿»»ƒ«

‰Ï· BÊ È¯‰15˙¯zÓ ‰˜ÈÏn‰ ÔÈ‡L ;¯·c ÏÎÏ ¬≈¿≈»¿»»»∆≈«¿ƒ»«∆∆
.ÁaÊnÏ ¯Lk ‡e‰L ¯·„ ‡l‡ ˙¯‰ËÓe¿«∆∆∆»»»∆»≈«ƒ¿≈«

ב.13) סט, שם העוף 14)משנה, את פוסלת טריפות
ה"א). פ"ג (שם א.15)למזבח סח, שם משנה,

.„Úa¯p‰ Ï·‡16‰ˆ˜n‰Â ,17„·Úp‰Â18Ô˙‡‰Â ,19 ¬»«ƒ¿»¿«À¿∆¿«∆¡»¿»∆¿»
¯ÈÁn‰Â20È¯‰ - e˜ÏÓpL ,ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰Â , ¿«¿ƒ¿«À¿¿»«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¬≈

˙È·a ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓe ,¯·c ÏÎÏ ‰Ï· el‡≈¿≈»¿»»»¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡ È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡L ;‰ÚÈÏa‰«¿ƒ»∆≈«¿À»»»¬≈∆«¬≈≈

.L„wa ÔÏeÒt¿»«…∆

ב.16) פה, לעבודהֿזרה.17)שם להקריבו שהופרש
זונה.19)כאליל.18) שמכר 20)אתנן היינו כלב, מחיר

כג, (דברים בתורה כתוב כשרה. בהמה במחירו וקיבל כלב
אלקיך". ה' בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא "לא יט):

.‰˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡a ¯·k21ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆««»
‰hÓÏ ˙ÈOÚ22‰ÏÚÓÏ ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ ,23˙‡hÁ . «¬≈¿«»¿«»¿«¿»««

d˙Èf‰ ‰OÚL ÔÈa .‰ÏeÒt - ‰ÏÚÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰»∆¬»»¿«¿»¿»≈∆»»«»»»
˙‡hÁ ‰OÚÓk24‰ÏBÚ ‰OÚÓk d‡OÚL ÔÈa25ÔÈa , ¿«¬≈«»≈∆¬»»¿«¬≈»≈

.˙‡hÁ ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ‰ÏBÚ ÌLÏ d‡OÚL∆¬»»¿≈»≈∆¬»»¿≈«»

ה"ו.21) ופ"ז ה"כ, התחתון 22)פ"ו בחציו דמה את מזים
ונקרא  באמצעו, המזבח את חוגר היה אדום קו המזבח. של
למעלה  הניתנים הדמים מקום בין ומבדיל הסיקרה" "חוט

למטה. הניתנים בהמה,23)ומקום מקרבנות להיפך
למטה. והעולה למעלה מעשיה את 24)שהחטאת הזה

בצוואר. הנשאר את ומיצה או 25)הדם הזיה. בלי מיצוי
(ויקרא  בפירוש נאמר ובחטאת הגוף, מן הראש את שהבדיל

יבדיל". ולא "ומלק... ט): ה,

.ÂÔÓÈÒ ˜ÏÓ elÙ‡ ,‰hÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ¿≈«»∆¬»»¿«»¬ƒ»«ƒ»

ÔÈa .‰ÏeÒt - ‰ÏÚÓÏ „Á‡ ÔÓÈÒÂ ‰hÓÏ „Á‡∆»¿«»¿ƒ»∆»¿«¿»¿»≈
‰ÏBÚ ˙˜ÈÏÓk B˜ÏnL26‰OÚÓk d‡OÚL ÔÈa ∆¿»ƒ¿ƒ«»≈∆¬»»¿«¬≈

ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ˙‡hÁ ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ,˙‡hÁ«»≈∆¬»»¿≈«»≈∆¬»»¿≈
.‰ÏBÚ»

ãycew zegiyn zecewpã

z`hg .dlrnl serd zlere ,dhnl ziyrp serd z`hgy ..."
d`yry serd zler oke ...dleqt dlrnl d`yry serd

."dleqt ...dhnl

לעולה, חטאת שבין החילוק ידוע האדם, בעבודת ומשמעו
"פרקליט  על־דרך דורון, היא ועולה לכפר, באה שחטאת
שסרח  כאדם אחריו, דורון נכנס פרקליט ריצה שנכנס,
מביא  פניו להקביל וכשבא פרקליטין, על־ידי וריצהו במלך

בידו". דורון
ועולת  למטה, נעשית ש"חטאת במה הפנימי הפירוש וזהו
תשובה  עשה שכבר הכפרה אחרי שאפילו למעלה", העוף
המזבח, גבי על הקריבוהו וכבר לבית־המקדש קרבן והביא
תתאה' 'תשובה בבחינת והוא למטה" "נעשית זאת בכל
זה  עניין למעלה. יתעלה ואז לרצות, כדי עולה שיביא עד
דרכן  ש"בעלי־תשובה הרמב"ם שכתב במה גם מתבטא
לומר  הוא גמור "חטא ולכן ביותר", וענווים שפלים להיות
האיסור  בכלל והוא הראשונים", מעשיך זכור לבעל־תשובה

אחיו". את איש תונו "ולא של
(bp oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הגוף.26) מן הראש שהבדיל

.Ê‰hÓÏ d˜ÏnL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ27‰ÏBÚ ˙˜ÈÏÓk ««»∆¿»»¿«»ƒ¿ƒ«»
B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,˙‡hÁ ÌLÏ¿≈«»¿«¬≈«»¿≈»

‰ÏeÒt - ‰ÏBÚ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk28. ¿«¬≈»¿≈»¿»

בחטאת 28)כמצוותה.27) כמו בעוף פוסל השם שינוי
ה"א. פט"ו לקמן ראה בהמה.

.Á˙‡hÁ ‰OÚÓk ‰ÏÚÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ¿≈«»∆¬»»¿«¿»¿«¬≈«»
- ˙‡hÁ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ¿≈»¿«¬≈«»¿≈«»

‰ÏeÒt29‰¯Lk - ˙‡hÁ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk .30, ¿»¿«¬≈»¿≈«»¿≈»
‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡lL „·Ï·e31. ƒ¿«∆…»¿»«¿»ƒ¿≈»

פסולה.29) – מעשיה ששינה כיוון במקומה, שעשאה אע"פ
לשמה.30) שלא שעשאה בהמה חייבים 31)כעולת

אחרת. עולה להביא

.ËB‡ Ô˙iOÚ ÌB˜Ó ÈtÓ eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰ el‡ Ïk»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿¬ƒ»»
˙Ï·k ÔÈ‡ - ÌÓL ÈepL B‡ Ô‰ÈOÚÓ ÈepL ÈtÓƒ¿≈ƒ«¬≈∆ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

ÛBÚ‰32ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ B‡ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ »¿À¿»¿≈««»«»
‰Ïbt˙pL33dÈ‡ - ¯˙B ˙ÈOÚ B‡ ‰‡ÓË B‡ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿¿»«¬≈»≈»
‰‡nËÓ34‰ÚÈÏa‰ ˙È·a35el‡ ÏkL .ÛBÚ‰ ˙Ï·k ¿«¿»¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«»∆»≈

.L„wa ÔÏeÒt¿»«…∆

ב.32) סו, זבחים לקמן 33)משנה, מבוארים פיגול דיני
יג. א.34)פרק סט, שם טהור 35)ברייתא, עוף נבלת
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שהיא  ובשעה אותה כשאוכלים אלא בנגיעה מטמאה אינה
הבליעה. בבית נוגעת

.È,d˙ÂˆÓk ˙ÈOÚ - ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»«»»««»≈«¬≈¿ƒ¿»»
˙ÏÎ‡ dÈ‡Â36.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎk Û¯Oz ‡l‡ , ¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ»≈¿»¿≈«À¿»ƒ

˜ÙÒ ‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔB‚k ?˜Ùq‰ ÏÚ ‡B·z „ˆÈÎÂ¿≈«»««»≈¿∆»¿»»ƒ»¿≈
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ B‡ ‰·Ê37eÏ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ »»¿≈∆∆¿…«≈»∆¿≈»

ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡L ;˜ÙÒ ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ‡ ««¿≈»«»≈∆ƒƒ¿«≈ƒ»»
¯‡a˙iL BÓk ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·È - ‡ËÁ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»ƒ»»»¿∆ƒ¿»≈

˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a38. ¿ƒ¿¿»

א.36) כט, שמביאות 37)נזיר עד לגמרי נטהרות שאינן
אבל  מספק, קרבנות להביא להן התירו לפיכך קרבנותיהן,
ספק  על מביא אינו העוף, חטאת להביא חייב שהוא חוטא

ה"ב). פי"א שגגות (הל' ה"א.38)חטא פ"ח

.‡ÈÛBÚ‰ ˙‡hÁ39‡È‰L dÏ Ú„BÂ ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ««»«»»««»≈¿«»∆ƒ
- dÏ Ú„B ‰˜ÏÓ ‡lL „Ú Ì‡ :È‡cÂ da ˙·iÁ«∆∆»««ƒ«∆…ƒ¿¿»«»

ÏÎ‡˙Â ˙È‡cÂ ‰OÚz40dÏ Ú„B ‰˜ÏÓpL ¯Á‡ Ì‡Â ; ≈»∆«»ƒ¿≈»≈¿ƒ««∆ƒ¿¿»«»
B˙ÈˆÓ˙Â dÓc ˙Èf‰ ¯ÓB‚ ‰Ê È¯‰ -41Û¯O˙Â42È„k , ¬≈∆≈«»«»»¿«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈

,ÏÎ‡z ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ :e¯Ó‡È ‡lL∆……¿««»«»»««»≈≈»≈
‰‡a ˜ÙÒ ÏÚ ‰lÁza È¯‰L43. ∆¬≈«¿ƒ»«»≈»»

ב.39) כו, שם וגמרא ב. כב, כריתות משנה,40)משנה,
שבצוואר.41)שם. הדם מותר ב.42)מיצוי כו, שם

יוחנן. כרבי ופסק יוחנן, ורבי רב וקל 43)מחלוקת
לטעות.

.·È- ‰˜ÏÓpL ¯Á‡Ó da ˙·iÁ dÈ‡L dÏ Ú„B«»∆≈»«∆∆»≈««∆ƒ¿¿»
¯·wz BÊ È¯‰44. ¬≈ƒ»≈

שמן 44) מפרשים - ב כו, שם ובגמרא א. כה, שם משנה,
הוזה  שלא מאחר הוא, חולין שהרי בהנאה, מותרת התורה
פ"ד  למעלה ראה אסרוה. ורבנן ספיקה, כיפרה ולא הדם

תלוי. אשם בדין ה"כ

ה'תש"פ  טבת כ"ו חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) מפורשות העוף בעולת שנתערבה העוף חטאת יבאר

סתומות.

.‡ÛBÚ‰ ˙‡hÁ2ÛBÚ‰ ˙ÏBÚa ‰·¯Ú˙pL3˙ÏBÚ B‡ , ««»∆ƒ¿»¿»¿«»«
‡Ba¯a ˙Á‡ elÙ‡ ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ‰·¯Ú˙pL ÛBÚ‰»∆ƒ¿»¿»¿««»¬ƒ««¿ƒ

e˙eÓÈ Ôlk -4eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . À»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
;‰ÏBÚ BÊÂ ˙‡hÁ BÊ ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ï ˙ÚLa ˙BL¯ÙÓ¿…»ƒ¿«¿ƒ««¿»ƒ«»¿»
Ô‰Óe ˙‡hÁ Ô‰Ó ,B˙·BÁÏ ˙BÙBÚ ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ¿»≈∆«»≈∆
˙‡hÁ ‰·¯Ú˙Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk ‡l‡ L¯t ‡ÏÂ ,‰ÏBÚ»¿…≈≈∆»À»¿¿ƒ¿»¿»«»

‰·BÁa ‰ÏBÚ B‡5ÌÈÈc Ô‰Ï LÈ - ‰Óe˙q‰ BÊ »¿»«¿»≈»∆ƒƒ
ÌÈ¯Á‡6. ¬≈ƒ

פעמים 2) כמה הנזכרים אחדים מונחים של פירושם נקדים
תורים  שתי משמעותו - "קן" א) הבאים: הפרקים בשלושת
"חובה" ב) המזבח. על להקריבם שהופרשו יונה בני שני או

מחוייב  שאדם עולה ואחד חטאת אחד קן, - חובה" "קן או
לא  לקיחתו, שבשעת חובה, קן - סתומה" "קן ג) להביא.
"קן  ד) לעולה. ואיזה לחטאת עוף איזה הבעלים קבעו
עופות  שני מביא "קן" להקריב שהתנדב אדם - נדבה"

אחד. עוף - "פרידה" ה) עולות. ושניהם אפילו 3)כאמור,
בריבוא. של 4)אחת התחתון בחציו נעשית שחטאת מפני

פסול. שינה ואם בעליון, ועולה היינו 5)המזבח שלם, קן
לעולה. ואחד לחטאת אחד ביד 6)זוג, שהרשות מפני

לעולה. או לחטאת שירצה מהם איזה להקריב הבעלים

.·‰·BÁa ˙‡hÁ ‰·¯Ú˙ Ì‡ ?Ô‰ÈÈc „ˆÈÎÂ7BÊ ¿≈«ƒ≈∆ƒƒ¿»¿»«»¿»
‰·BÁaL ˙B‡hÁ ÔÈÓ ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - ‰Óe˙q‰«¿»≈»≈∆»ƒ¿««»∆«»

„·Ïa8˙‡hÁ‰ ÌÚ ‰·BÁaL ˙BÏBÚ‰ ÔÈÓ Ï·‡ ; ƒ¿«¬»ƒ¿«»∆«»ƒ««»
ÔÈÏeÒt - Ô‰a ‰·¯Ú˙pL9˙‡hÁ ‰·¯Ú˙ È¯‰L , ∆ƒ¿»¿»»∆¿ƒ∆¬≈ƒ¿»¿»«»

.˙BÏBÚa¿

עני 7) חוטא של או ענייה יולדת זבה, זב, של קן כגון
על  שעבר או בטומאה, קודש אכל או למקדש שנכנס

כבשה. במקום קן שמביא הביא 8)שבועה, אם לדוגמא:
שתי  מהם להקריב יכול עופות ארבעה שהם קינים שני
מתוך  חטאות שתי למטה להקריב הוא רשאי שהרי חטאות,
של  חשש כל כאן ואין שירצה מהם איזה הקינים שני
כי  להקריב, לו אסור חטאות שלוש אבל עולה , תערובת
ואין  החובה קיני מן הם שהקריב העופות שלושת כל שמא

חטאות. שתי רק חטאות 9)בהם שתי שהקריב אחרי
ספק  הוא עוף וכל אחת וחטאת עולות שתי בתערובת נשארו
עולה  נתערבה אם הדין והוא עולה. ספק שנתערבה, חטאת
עופות  ושלושת עולות, שתי מקריב חובה, קיני בשני

פסולים. - שנשארו

.‚˙‡hÁa ÌÈzL ‰·BÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÈˆÁ - ¿ƒ»ƒ»¿»«»¿«ƒ¿«»¬ƒ
¯Lk ‰·BÁ‰11‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÏeÒt dÈˆÁÂ , «»»≈¿∆¿»»¿≈»∆ƒ∆

.˙‡hÁ ‰OÚÓk ,ÔhÓÏ Ôlk ‰OBÚ∆À»¿«»¿«¬≈«»

שמספר 10) והרא"ש, הראב"ד ופירשום שם. המשנה לשון
החטאות  ממספר שניים פי היה החובה שבקיני העופות

ק  בשני חטאות שתי שנתערבו כגון סתומים.שנתערבו, ינים
למטה והמדובר וחציים למעלה חציים הכהן כשהקריב

וחצי  כשר חצי ודינם: הקודמת. המשנה של לסיומה בהתאם
כי  פסולים, ושלושה כשרים עופות שלושה פירוש פסול,
שנתערבו  החטאות שתי למעלה הקריב שמא חוששים אנו
העוף  ורק החטאות שתי ונפסלו מהסתומות אחד ועוף
חטאות  שתי הוקרבו ולמטה וכשר, עולה הוא השלישי
והעולה  כשרות השתיים כן ואם השנייה ועולה חובה מקיני

חצי 11)פסולה. ועשה חטאות של זוגי מספר כשנתערב
אם  אבל התערובת, חצי כשר למטה וחצי למעלה התערובת
אפשרות  אין אחת, חטאת כגון זוגי, בלתי מספר נתערב
מניין  את אלא לחצאים, התערובת כל את לחלק מציאותית
שזה  כשר" החובה "חצי וכתב: רבינו דייק ולפיכך החובה,

שהיא. תערובת בכל שייך

.„ÔÈ‡ - ‰Óe˙q‰ BÊ ‰·BÁa ‰ÏBÚ ‰·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»¿»»¿»«¿»≈
˙B‡hÁ‰ ÔÈÓ Ï·‡ ;‰·BÁaL ˙BÏBÚ ÔÈÓ ‡l‡ ¯Lk»≈∆»ƒ¿«∆«»¬»ƒ¿«««»
È¯‰L ,ÔÈÏeÒt - Ô‰a ‰·¯Ú˙pL ‰ÏBÚ‰ ÌÚ ‰·BÁaL∆«»ƒ»»∆ƒ¿»¿»»∆¿ƒ∆¬≈
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dtb L·iLÂ ,ÌpÓÊ10dÈÚ ˙ÈÓÒpLÂ11‰ÚË˜pLÂ ¿«»¿∆»««»¿∆ƒ¿≈≈»¿∆ƒ¿¿»
Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯·c ÏÎÏ ‰Ï· BÊ È¯‰ - dÏ‚«̄¿»¬≈¿≈»¿»»»∆«¿»…

L„wa dÏeÒt ‰È‰L12‡Ï ;‰Ï· dÈ‡Â ‰ÏeÒt - ∆»»¿»«…∆¿»¿≈»¿≈»…
.¯·c ÏÎÏ ‰Ï· BÊ È¯‰ - L„wa dÏeÒt ‰˙È‰»¿»¿»«…∆¬≈¿≈»¿»»»

שם.8) משיזהיבו 9)משנה, בלבד גדולים כשרים תורים
זמן  כל קטנים, כשהם רק באים יונה ובני נוצותיהם,
איסורי  (הל' דם מקומה ומתמלא גדולה נוצה שעוקרים

ה"ג). פ"ב אבל 11)כנפה.10)מזבח העין, שנחטטה
מומים  להקרבה. כשרה שלימה, והיא ראייתה איבדה אם
דינו  - אבר ויבש אבר, נטילת אלא בעוף פוסלים אינם
וזכרות  תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות האבר. כניטל
רק  ובאה תמימה להיות צריכה בהמה עולת (פירוש, בעוף
נקטעה  גפה, יבש יכול העוף), עולת לא אבל הזכרים, מן
כל  ולא העוף" "מן תלמודֿלומר עינה? ונחטטה רגלה
מקומות). ובכמה ב כד, קידושין (ברייתא העוף"

ד"ה 12) ו'תוספות' שם. (רש"י לעזרה שהביאו אחרי שנפסל
שחיטה). אחרי שנפסלו מפרשים אמר,

.‚˜ÏBn‰ ,CÎÈÙÏ13‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ14˜ÏnL B‡ , ¿ƒ»«≈¿ƒ¿≈¿≈»∆»«
- ıeÁa ÌÈL„˜Â ÌÈÙa ÔÈlÁ ˜ÏnL B‡ ,ÔÈkÒa¿«ƒ∆»«Àƒƒ¿ƒ¿»»ƒ«

‰Ï· BÊ È¯‰15˙¯zÓ ‰˜ÈÏn‰ ÔÈ‡L ;¯·c ÏÎÏ ¬≈¿≈»¿»»»∆≈«¿ƒ»«∆∆
.ÁaÊnÏ ¯Lk ‡e‰L ¯·„ ‡l‡ ˙¯‰ËÓe¿«∆∆∆»»»∆»≈«ƒ¿≈«

ב.13) סט, שם העוף 14)משנה, את פוסלת טריפות
ה"א). פ"ג (שם א.15)למזבח סח, שם משנה,

.„Úa¯p‰ Ï·‡16‰ˆ˜n‰Â ,17„·Úp‰Â18Ô˙‡‰Â ,19 ¬»«ƒ¿»¿«À¿∆¿«∆¡»¿»∆¿»
¯ÈÁn‰Â20È¯‰ - e˜ÏÓpL ,ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰Â , ¿«¿ƒ¿«À¿¿»«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¬≈

˙È·a ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓe ,¯·c ÏÎÏ ‰Ï· el‡≈¿≈»¿»»»¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡ È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡L ;‰ÚÈÏa‰«¿ƒ»∆≈«¿À»»»¬≈∆«¬≈≈

.L„wa ÔÏeÒt¿»«…∆

ב.16) פה, לעבודהֿזרה.17)שם להקריבו שהופרש
זונה.19)כאליל.18) שמכר 20)אתנן היינו כלב, מחיר

כג, (דברים בתורה כתוב כשרה. בהמה במחירו וקיבל כלב
אלקיך". ה' בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא "לא יט):

.‰˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡a ¯·k21ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆««»
‰hÓÏ ˙ÈOÚ22‰ÏÚÓÏ ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ ,23˙‡hÁ . «¬≈¿«»¿«»¿«¿»««

d˙Èf‰ ‰OÚL ÔÈa .‰ÏeÒt - ‰ÏÚÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰»∆¬»»¿«¿»¿»≈∆»»«»»»
˙‡hÁ ‰OÚÓk24‰ÏBÚ ‰OÚÓk d‡OÚL ÔÈa25ÔÈa , ¿«¬≈«»≈∆¬»»¿«¬≈»≈

.˙‡hÁ ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ‰ÏBÚ ÌLÏ d‡OÚL∆¬»»¿≈»≈∆¬»»¿≈«»

ה"ו.21) ופ"ז ה"כ, התחתון 22)פ"ו בחציו דמה את מזים
ונקרא  באמצעו, המזבח את חוגר היה אדום קו המזבח. של
למעלה  הניתנים הדמים מקום בין ומבדיל הסיקרה" "חוט

למטה. הניתנים בהמה,23)ומקום מקרבנות להיפך
למטה. והעולה למעלה מעשיה את 24)שהחטאת הזה

בצוואר. הנשאר את ומיצה או 25)הדם הזיה. בלי מיצוי
(ויקרא  בפירוש נאמר ובחטאת הגוף, מן הראש את שהבדיל

יבדיל". ולא "ומלק... ט): ה,

.ÂÔÓÈÒ ˜ÏÓ elÙ‡ ,‰hÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ¿≈«»∆¬»»¿«»¬ƒ»«ƒ»

ÔÈa .‰ÏeÒt - ‰ÏÚÓÏ „Á‡ ÔÓÈÒÂ ‰hÓÏ „Á‡∆»¿«»¿ƒ»∆»¿«¿»¿»≈
‰ÏBÚ ˙˜ÈÏÓk B˜ÏnL26‰OÚÓk d‡OÚL ÔÈa ∆¿»ƒ¿ƒ«»≈∆¬»»¿«¬≈

ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ˙‡hÁ ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ,˙‡hÁ«»≈∆¬»»¿≈«»≈∆¬»»¿≈
.‰ÏBÚ»

ãycew zegiyn zecewpã

z`hg .dlrnl serd zlere ,dhnl ziyrp serd z`hgy ..."
d`yry serd zler oke ...dleqt dlrnl d`yry serd

."dleqt ...dhnl

לעולה, חטאת שבין החילוק ידוע האדם, בעבודת ומשמעו
"פרקליט  על־דרך דורון, היא ועולה לכפר, באה שחטאת
שסרח  כאדם אחריו, דורון נכנס פרקליט ריצה שנכנס,
מביא  פניו להקביל וכשבא פרקליטין, על־ידי וריצהו במלך

בידו". דורון
ועולת  למטה, נעשית ש"חטאת במה הפנימי הפירוש וזהו
תשובה  עשה שכבר הכפרה אחרי שאפילו למעלה", העוף
המזבח, גבי על הקריבוהו וכבר לבית־המקדש קרבן והביא
תתאה' 'תשובה בבחינת והוא למטה" "נעשית זאת בכל
זה  עניין למעלה. יתעלה ואז לרצות, כדי עולה שיביא עד
דרכן  ש"בעלי־תשובה הרמב"ם שכתב במה גם מתבטא
לומר  הוא גמור "חטא ולכן ביותר", וענווים שפלים להיות
האיסור  בכלל והוא הראשונים", מעשיך זכור לבעל־תשובה

אחיו". את איש תונו "ולא של
(bp oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הגוף.26) מן הראש שהבדיל

.Ê‰hÓÏ d˜ÏnL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ27‰ÏBÚ ˙˜ÈÏÓk ««»∆¿»»¿«»ƒ¿ƒ«»
B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,˙‡hÁ ÌLÏ¿≈«»¿«¬≈«»¿≈»

‰ÏeÒt - ‰ÏBÚ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk28. ¿«¬≈»¿≈»¿»

בחטאת 28)כמצוותה.27) כמו בעוף פוסל השם שינוי
ה"א. פט"ו לקמן ראה בהמה.

.Á˙‡hÁ ‰OÚÓk ‰ÏÚÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ¿≈«»∆¬»»¿«¿»¿«¬≈«»
- ˙‡hÁ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ¿≈»¿«¬≈«»¿≈«»

‰ÏeÒt29‰¯Lk - ˙‡hÁ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk .30, ¿»¿«¬≈»¿≈«»¿≈»
‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡lL „·Ï·e31. ƒ¿«∆…»¿»«¿»ƒ¿≈»

פסולה.29) – מעשיה ששינה כיוון במקומה, שעשאה אע"פ
לשמה.30) שלא שעשאה בהמה חייבים 31)כעולת

אחרת. עולה להביא

.ËB‡ Ô˙iOÚ ÌB˜Ó ÈtÓ eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰ el‡ Ïk»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿¬ƒ»»
˙Ï·k ÔÈ‡ - ÌÓL ÈepL B‡ Ô‰ÈOÚÓ ÈepL ÈtÓƒ¿≈ƒ«¬≈∆ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

ÛBÚ‰32ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ B‡ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ »¿À¿»¿≈««»«»
‰Ïbt˙pL33dÈ‡ - ¯˙B ˙ÈOÚ B‡ ‰‡ÓË B‡ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿¿»«¬≈»≈»
‰‡nËÓ34‰ÚÈÏa‰ ˙È·a35el‡ ÏkL .ÛBÚ‰ ˙Ï·k ¿«¿»¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«»∆»≈

.L„wa ÔÏeÒt¿»«…∆

ב.32) סו, זבחים לקמן 33)משנה, מבוארים פיגול דיני
יג. א.34)פרק סט, שם טהור 35)ברייתא, עוף נבלת
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‰Óe˙q‰ ‰·BÁ‰ ‰˙È‰L ÔÈa .˙‡hÁa ‰ÏBÚ ‰·¯Ú˙ƒ¿»¿»»¿«»≈∆»¿»«»«¿»
˙BÏBÚ‰ eÈ‰L ÔÈa ,da ·¯Ú˙pL ˙BÏBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À»«»∆ƒ¿»≈»≈∆»»
˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa ,‰Óe˙q‰ ‰·BÁ‰ ÏÚ ÔÈa¯Ó¿Àƒ««»«¿»≈∆»¿≈∆»
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰·BÁaL ˙BÏBÚ ÔÈÓ ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ -≈»≈∆»ƒ¿«∆«»¿ƒ»ƒ
,¯Lk ‰·BÁ‰ ÈˆÁ - ˙BÏBÚa ÌÈzL ‰·BÁ‰ ‰˙È‰»¿»«»¿«ƒ¿¬ƒ«»»≈
,‰ÏÚÓÏ Ôlk ‰OBÚ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÏeÒt dÈˆÁÂ¿∆¿»»¿≈»∆ƒ∆∆À»¿«¿»

.‰ÏBÚ ‰OÚÓk¿«¬≈»

.‰,e·¯Ú˙pL ‰Óe˙Ò ˙¯Á‡ ‰·BÁÂ ‰Óe˙Ò ‰·BÁ»¿»¿»«∆∆¿»∆ƒ¿»¿
Èp˜ ÌÚ ÌÈ·Ê Èp˜ ÔB‚k ,„Á‡ ÌMÓ Ô‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆ƒ≈∆»¿ƒ≈»ƒƒƒ≈
Èp˜ ÌÚ ÌÈ·Ê Èp˜ ÔB‚k ,˙BÓL ÈMÓ B‡ ,ÌÈ·Ê»ƒƒ¿≈≈¿ƒ≈»ƒƒƒ≈
eÈ‰L ÔÈa „Á‡ Ì„‡Ï Ì‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa ,˙B„ÏBÈ¿≈∆»¿≈∆¿»»∆»≈∆»

˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈLÏ12¯Lk ‰ˆÁÓ - ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆»∆¡»»≈
ÏeÒt ‰ˆÁÓe13Ïk‰ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚL ÔÈa . ∆¡»»≈∆»»«…¿«¿»«…

- ‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ B‡ ,‰hÓÏ¿«»»»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»
ÔÈˆÁ Ïk‰L ÈtÓ .ÏeÒt ‰ˆÁÓe ¯Lk ‰ˆÁÓ ÌÏBÚÏ¿»∆¡»»≈∆¡»»ƒ¿≈∆«…∆¿»
‰ÏBÚ‰Â ‰hÓÏ ˙‡hÁ‰Â ,˙‡hÁ ÔÈˆÁÂ ‰ÏBÚ»¿∆¿»«»¿««»¿«»¿»»

ÚÓÏÔ‰Â ˙B¯Lk ÔÈˆÁ - ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚ Ì‡ .‰Ï ¿«¿»ƒ»»«…¿«¿»∆¿»¿≈¿≈
Ô‰Â ˙B¯Lk ÔÈˆÁ - ‰hÓÏ Ôlk ‰OÚ Ì‡Â ,˙BÏBÚ¿ƒ»»À»¿«»∆¿»¿≈¿≈
ÈˆÁ - ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰hÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ .˙B‡hÁ«»»»∆¿»¿«»¿∆¿»¿«¿»¬ƒ

˙·¯Úz‰ ÈtÓ ¯Lk ‰ÏÚÓÏ ‰OÚpL ÈˆÁ‰14‡e‰Â «≈ƒ∆«¬»¿«¿»»≈ƒ¿≈««¬…∆¿
.˙B‡hÁ ‡e‰Â ¯Lk ‰hÓ ÏL ÈˆÁ‰ ÈˆÁÂ ,˙BÏBÚ«¬ƒ«≈ƒ∆«»»≈¿«»

השנייה.12) של הקנים כמספר האחת של הקנים מספר
ושתיים 13) לזו, שתיים לזו, ואחת לזו אחת שם: במשנה

פסול. ומחצה כשר מחצה - לזו ושלוש לזו שלוש לזו,
זה. דין של טעמו כאן ומבאר ממשיך פירוש,14)ורבינו

לחשוש, ויש אדם. בני שני של קרבנותיהם שמעורבים מפני
חציים, ונפסלו רחל של העופות כל למעלה הקריבו שמא
העולות. ונפסלו לאה של כולם היו ולמטה החטאות היינו

.Â‰ÏB„‚ BÊ e·¯Ú˙pL ˙BÓe˙q‰ ˙B·BÁ‰ ÈzL eÈ‰»¿≈««¿∆ƒ¿»¿¿»
:LL ‰iM‰Â ˙BÙBÚ Úa¯‡ ˙Á‡ ‰˙È‰L ÔB‚k ,BfÓƒ¿∆»¿»«««¿«¿«¿ƒ»≈
‰ˆÁÓ - ‰hÓÏ Ïk‰ ‰OÚ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚ Ì‡ƒ»»«…¿«¿»»»«…¿«»∆¡»
ÔÈˆÁ ‰OÚ .e¯‡aL ÌÚhÓe ,¯Lk ‰ˆÁÓe ÏeÒt»∆¡»»≈ƒ««∆≈«¿»»∆¿»
- Ôk ‰OÚ Ï‡ML ¯Á‡ Ì‡ :‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰hÓÏ¿«»¿∆¿»¿«¿»ƒ««∆»«»»≈
.¯Lk ‰a¯Ó‰ - ‰OÚ BzÚcÓ Ì‡Â ,¯Lk ËÚen‰«»»≈¿ƒƒ«¿»»«¿À∆»≈

.Ê‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ BzÚcÓ Ô‰k‰ ‰OÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»…∆»»«…≈ƒ«¿∆¿»¿«¿»
„Á‡ ÏMÓ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡ È‡Â ,‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ¿∆¿»¿«»¿ƒ∆¿»∆…ƒ¿∆ƒ∆∆»
¯·„Â ÏÈ‡B‰ ;¯Lk ‰a¯Ó‰ ‰Ê È¯‰ - ‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»¬≈∆«¿À∆»≈ƒ¿»»
,‰hÓÏ Ì˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ ÂÈ˙Ba¯˜ ˙ˆ˜nL Úe„È»«∆ƒ¿»»¿¿»¿«¿»ƒ¿»»¿«»

ÂÈ˙Ba¯˜ Ïk eÈ‰È15.ÌÈ¯Lk ƒ¿»»¿¿»¿≈ƒ

קרבנותיו.15) כל של מניין כלומר,

.ÁÈÓ„ e˙pL B‡ ,·e¯Úa Ô‰Èp˜ eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿ƒ≈∆¿≈∆»¿¿≈
,˙‡hÁ ·È¯˜È Ô‰k‰ ‰ˆ¯iL ‰ÊÈ‡Ï - Ô‰kÏ Ô‰Èpƒ̃≈∆«…≈¿≈∆∆ƒ¿∆«…≈«¿ƒ«»
ÔÈL¯t˙Ó ÔÈpw‰ ÔÈ‡L ;‰ÏBÚ ·È¯˜È ‰ˆ¯iL ‰ÊÈ‡Ïe¿≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ»∆≈«ƒƒƒ¿»¿ƒ

BÓk ,Ô‰k‰ ˙iOÚa B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ïa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ««¿»ƒ«¬ƒ««…≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

.ËÔ‰ÈzL ‰OÚ ,˙BÏBÚÂ ˙B‡hÁ Ô‰k‰ ÈÙÏ eÈ‰16 »ƒ¿≈«…≈«»¿»»¿≈∆
¯Lk ‰ˆÁÓ - ‰hÓÏ Ô‰ÈzL B‡ ‰ÏÚÓÏ17‰ˆÁÓe ¿«¿»¿≈∆¿«»∆¡»»≈∆¡»

Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ .ÏeÒt»»»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»¿…»«
È¯‰ - ˙BÏBÚ‰ B‡ ‰hÓÏ ‰OÚL Ì‰ ˙B‡hÁ‰ Ì‡ƒ««»≈∆»»¿«»»¬≈
‰hÓÏ ‰OÚL Ì‰ ˙BÏBÚ‰ :¯ÓB‡ È‡L ;ÏeÒt Ïk‰«…»∆¬ƒ≈»≈∆»»¿«»

.‰ÏÚÓÏ ˙B‡hÁ‰Â¿««»¿«¿»

כולן.16) או 17)כלומר, החטאות - אחד שמין מפני
כמצוותו. כולו נעשה - העולות

.È˙B‡hÁ „Á‡ ,˙BÙBÚ È¯eaˆ ‰LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿»ƒ≈∆»«»
BÈˆÁÂ ˙BÏBÚ BÈˆÁ ,Ìe˙Ò „Á‡‰Â ˙BÏBÚ „Á‡Â¿∆»¿»∆»»∆¿¿∆¿
‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ôlk ‰OÚ Ì‡ :L¯t ‡ÏÂ ˙B‡hÁ«»¿…≈≈ƒ»»À»¿«¿»¿«»

¯Lk ‰ˆÁÓ -18.ÏeÒt ‰ˆÁÓe ∆¡»»≈∆¡»»

במקומם.18) נעשו העופות מחצית שהרי

.‡È‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ19¯Lk‰ ÔÈ‡ - »»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»≈«»≈
„·Ïa Ìe˙q‰ ‡l‡20BÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ BÈˆÁ ‰OÚL ∆»«»ƒ¿«∆»»∆¿¿«¿»¿∆¿

ÌÈÏÚa‰ ÔÈa ˜lÁ˙Ó ‡e‰Â .‰hÓÏ21‰ÏBÚÂ ¿«»¿ƒ¿«≈≈«¿»ƒ¿∆
Ô‰ÈLÏ22L¯t Ô‰Ó ‰Ê È‡Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ô‰k‰ È¯‰L , ƒ¿≈∆∆¬≈«…≈≈≈«¿≈∆≈∆≈≈

ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈ¯eav‰ ÈLe .Ìe˙q‰ ‰È‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡Ïe¿≈∆≈∆»»«»¿≈«ƒƒ«¿…»ƒ
‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ ‰Ê È‡ Ú„È ‡Ï È¯‰L ;ÔÈÏeÒt¿ƒ∆¬≈…»«≈∆»»¿«¿»¿≈∆
˙‡hÁ‰Â ‰hÓÏ ˙ÈOÚ ‰ÏBÚ‰ ‡nLÂ ,‰hÓÏ ‰OÚ»»¿«»¿∆»»»«¬≈¿«»¿««»

.‰ÏÚÓÏ¿«¿»

למטה 19) אחד וציבור למעלה אחד ציבור הקריב פירוש,
למטה. וחציו למעלה חציו עשה הסתום השלישי והציבור

אבל 20) כהלכתו, למטה וחציו למעלה נעשה חציו שהרי
למעלה  החטאות עשה שמא פסולים, כולם המפורשים

למטה. בני 21)והעולות שני של היו כשהקנים המדובר,
מהן. חלק הפריש והכהן סתומות שהביאו אדם

השאר.22) את וישלימו לזה ומחציתו לזה מחציתו

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לבין 1) או העופות לבין גוזל ממנה שפרח סתומה קן יבאר

הקרבנות.

.‡‰Óe˙Ò Ô˜2B‡ ,¯ÈÂ‡Ï ÏÊB‚ ‰pnÓ Á¯tL ≈¿»∆»«ƒ∆»»»¬ƒ
Ôlk e˙eÓiL ˙BÙBÚ‰ ÔÈ·Ï Á¯tL3ÏÊBb ˙nL B‡ , ∆»«¿≈»∆»À»∆≈»

ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ - „Á‡4. ∆»ƒ««≈ƒ

הפרק 2) בתחילת ההגדרות ראה א. ב , פרק קנים משנה
בפרק 3)הקודם. למעלה המובאות כדוגמאות כך, שדינם

סתומה,4)ח. בקן שאפילו לרבותא, "סתומה" נקט
בין  ראוי היה מהן אחד וכל הגוזלות, שני בין קשר שקיים
חציו  הוא שהנשאר אומרים אנו אין לעולה, ובין לחטאת
קובעים  הכהן או והבעלים פרח, לא (אם עולה וחציו חטאת
וכן  לזה, מזה החטאת חלק עובר עולה, ואיזה חטאת איזה
שפסק  מפורשת, בקן מכלֿשכן תקנה, לו ואין העולה) חלק
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לנשאר  זוג ליקח שיכול דבוודאי הגוזלות, שני בין הקשר
ג). יכין ישראל (תפארת

.·Á¯t5˙B·¯w‰ ÔÈ·Ï6Bc‚k „Á‡ ÏÒBÙe ÏeÒt -7; »«¿≈«¿≈»≈∆»¿∆¿
ÏÊBb‰L8ÏeÒt - ˙B·¯w‰ ÔÈ·Ï ‰Óe˙Ò ÔwÓ Á¯Bt‰ ∆«»«≈«ƒ≈¿»¿≈«¿≈»

Bc‚k „Á‡ ÏÒBÙeÌe˙q‰ ÔÓ ÏÊBb Á¯t ?„ˆÈk . ≈∆»¿∆¿≈«»«»ƒ«»
‰hÓÏ ‰MÓÁ ‰OÚ Ì‡ :˙BÓe˙Ò ˙BÙBÚ ‰¯OÚÏ«¬»»¿ƒ»»¬ƒ»¿«»

˙B¯Lk ˙BÏBÚ LÓÁ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏ ‰MLÂ9‰MM‰Ó ¿ƒ»¿«¿»¬≈»≈¿≈≈«ƒ»
‰ÏÚÓ ÏL10‰MÓÁ‰Ó ˙B¯Lk ˙B‡hÁ Úa¯‡Â , ∆«¿»¿«¿««»¿≈≈«¬ƒ»

ÏÊBb‰ ‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;‰hÓÏ eOÚpL ˙BÙBÚ∆«¬¿«»∆¬ƒ≈∆»«»
‰hÓ ÏL ‰MÓÁÓ „Á‡ ‡e‰ Á¯Bt‰11‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . «≈«∆»≈¬ƒ»∆«»¿≈ƒ»»

¯Lk‰ ‡ˆÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰MÓÁÂ ‰hÓÏ ‰ML Ì‰Ó≈∆ƒ»¿«»«¬ƒ»¿«¿»ƒ¿»«»≈
‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;˙BÏBÚ Úa¯‡Â ˙B‡hÁ LÓÁ»≈«»¿«¿«∆¬ƒ≈∆»
‰¯OÚ‰Ó ¯Lk‰ ‡ˆÓ .‰ÏÚÓ ÏL ‰MÓÁÓ ÏÊBb‰«»≈¬ƒ»∆«¿»ƒ¿»«»≈≈»¬»»

„Á‡ ÏÒt È¯‰ .‰ÚLz12. ƒ¿»¬≈»«∆»

שעומדות 6)שם.5) אחרים, בעלים של סתומות קנים
פסולים.7)להקרבה. שבתערובת גוזלות לשון 8)שני

אולם  האמור, לדין טעם נתינת על מורה הסגנון המשנה.
הדין  על מילולית חזרה אלא נימוק כל כאן אין למעשה

בזה). שמרגיש ישראל תפארת נעשו 9)(ראה שהרי
כמצוותם. אלה 10)למעלה בין הוא שפרח זה אם בין

התערובת, בעלת של הם הששה כל אם ובין למעלה שקרבו
כשרות. עולות חמש כאן ארבע 11)יש רק והוקרבו

כשרים  גוזלות תשעה הרי התערובת, בעלת משל חטאות
פסולים. לשון 12)ושנים פסול". כן גם בעצמו "והפורח

שם  המשנה על ישראל תפארת ראה למשנה. בפירושו רבינו
שבתערובת  שהסבירו פרח, ד"ה וברטנורא ב, ובועז יכין
של  חבירו והשני במקומו, אחר או הפורח – אחד נפסל
לעולה, ולא לחטאת לא להקריבו איֿאפשר שהרי הפורח,
מקריבים  ולפירושם קרבן. לאותו הפורח הוקרב שמא
מהם  ושנים כולם, שהקריבו מפרש כאן רבינו אולם עשרה,

הנשאר. הגוזל של דינו פירש ולא פסולים.

.‚˙BiL ˙BÙBÚ ‰Úa¯‡Â ˙BÓe˙Ò ˙BÙBÚ ‰Úa¯‡«¿»»¿¿«¿»»¿ƒ
ÏÒt - ˙BiMÏ ˙BBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ Á¯t ,˙BÓe˙Ò¿»«∆»ƒ»ƒ«¿ƒ»«

˙BiM‰ ÔÓ „Á‡13„Á‡ ¯ÊÁ e·¯Ú˙pL ¯Á‡ .14ÔÓ ∆»ƒ«¿ƒ««∆ƒ¿»¿»«∆»ƒ
ÔÓ „Á‡ ÏÒt - ˙BBL‡¯Ï Á¯Ùe ˙BiM‰«¿ƒ»«»ƒ»«∆»ƒ

˙BBL‡¯‰15ÌÈzL ˙BBL‡¯‰ ÔÓ ¯Lk‰ ‡ˆÓÂ . »ƒ¿ƒ¿»«»≈ƒ»ƒ¿«ƒ
„·Ïa16. ƒ¿«

כתוב 13) דינה שהרי נאמרה, עצמה בשביל לא זו, בבא כל
הקדמה  כעין היא אלא הקודמת, ההלכה של בסיפא כבר

השני. אין 14)לדין "חזר", אלה בדינים שנאמר מקום כל
כל  אין זה במקרה שהרי שפרח, עוף אותו שחזר הכוונה
לומר, מתכוון אלא שפרח. לפני שהיה כמו והכל בעיה
ואפשר  הראשונות, הקנים אל התערובת מן אחד שפרח
בפירושו  (רבינו במקומו אחר או עצמו גוזל אותו שחזר

כאן). בפריחה 15)למשנה כמו פסול החוזר שגם ומובן
אחד  פוסל לזו, מזו פרח אמרו: שם במשנה הראשונה.
גם  המקרים, ובשני בחזירתו. אחד פוסל חזר, בהליכתו.

נפסל. – במקומו אחר או עצמו מן 16)הפורח וכן

בלבד, לעולה ואחד לחטאת אחד להקריב יכול השניות,
שחזר  אותו שמא לחשוש יש חטאות שתי יקריב שאם
לחטאת, שם אותו ויקריבו השניות, משל היה לראשונות
היו  לא והרי הקנים, משתי חטאות שלוש תהיינה וביחד

חטאות. משתי יותר בשניות

.„¯ÊÁ17elÙ‡ ,˙BiMÏ ˙BBL‡¯‰ ÔÓ Á¯Ùe „Á‡ »«∆»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¬ƒ
ÌBi‰ Ïk18„ÈÒÙ‰Ï ÛÈÒBÓ BÈ‡ -19;‰Ê ÏÚ ¯˙È »«≈ƒ¿«¿ƒ»≈«∆

¯Lk ‰ˆÁÓ - BÊa BÊ Ôlk ˙B·¯ÚÓ Ô‰ elÙ‡L∆¬ƒ≈¿…»À»»∆¡»»≈
e¯‡aL BÓk ,ÏeÒt ‰ˆÁÓe20. ∆¡»»¿∆≈«¿

הקנים 17) את והשלים מהתערובת, אחד שחזר אחר פירוש,
לשניות. ופרח הראשונות מן אחד חזר הראשונות,

וכמה 18) כמה ובחזרה לשניות מראשונות אחד פרח
כאן,19)פעמים. ושנים כאן משנים יותר מפסיד אינו

פסול, ומחצה כשר מחצה כולם, נתערבו אם אפילו שהרי
כאן. רבינו שמסיים ה.20)כמו הלכה ח פרק למעלה

.‰„Á‡ ¯eaˆ21,‰Úa¯‡ ÈM·e ,˙BÙBÚ ÈL Ba LÈ ƒ∆»≈¿≈«≈ƒ«¿»»
,‰¯OÚ ÈLÈÓÁ·e ,‰BÓL ÈÚÈ·¯·e ,‰ML ÈLÈÏM·e«¿ƒƒƒ»»¿ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»»
Á¯Ùe ,¯OÚ ‰Úa¯‡ ÈÚÈ·M·e ,¯OÚ ÌÈL ÈMM·e«ƒƒ¿≈»»«¿ƒƒ«¿»»»»»«
‰iM‰ ÔÓ „Á‡Â ,‰iMÏ ‰BL‡¯‰ ÔÓ ÏÊBb»ƒ»ƒ»«¿ƒ»¿∆»ƒ«¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯Óe ,˙ÈÚÈ·¯Ï ˙ÈLÈÏMÓe ,˙ÈLÈÏMÏ«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
,˙ÈÚÈ·LÏ ˙ÈMMÓe ,˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁÓe ,˙ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ≈¬ƒƒ¿ƒƒƒƒƒƒ¿ƒƒ
‰BL‡¯Ï ¯ÊÁL „Ú ¯eaˆÏ ¯eavÓ Á¯Ùe „Á‡ ¯ÊÁÂ¿»«∆»»«ƒƒ¿ƒ«∆»«»ƒ»

‰pnÓ Á¯tL„Á‡Â B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt - ‰BL‡¯ ∆»«ƒ∆»ƒ»≈∆»«¬ƒ»¿∆»
B˙¯ÈÊÁa22ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰iM‰Â ‰BL‡¯‰ .23, «¬ƒ»»ƒ»¿«¿ƒ»≈»∆¿

dÏ LÈ ˙ÈÚÈ·¯‰Â ,˙BÙBÚ ÈL dÏ LÈ ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ≈»¿≈¿»¿ƒƒ≈»
dÏ LÈ ˙ÈMM‰Â ,‰ML dÏ LÈ ˙ÈLÈÓÁ‰Â ,‰Úa¯‡«¿»»¿«¬ƒƒ≈»ƒ»¿«ƒƒ≈»

¯OÚ ÌÈL dÏ LÈ ˙ÈÚÈ·M‰Â ,‰BÓL24„Á‡ ¯ÊÁ . ¿»¿«¿ƒƒ≈»¿≈»»»«∆»
‰iL ÌÚt Á¯Ùe25ÔÓ Á¯Ùe „Á‡ ¯ÊÁÂ ,BÊÏ BfÓ »«««¿ƒ»ƒ»¿»«∆»»«ƒ

- ‰BL‡¯Ï ¯ÊÁL „Ú ‰pnÓ ‰ÏÚÓlLÏ ‰B¯Á‡‰»«¬»¿∆¿«¿»ƒ∆»«∆»«»ƒ»
˙ÈLÈÏM‰ .B˙¯ÈÊÁa „Á‡Â B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt≈∆»«¬ƒ»¿∆»«¬ƒ»«¿ƒƒ

ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈ‡ ˙ÈÚÈ·¯‰Â26ÈL dÏ LÈ ˙ÈLÈÓÁ‰Â , ¿»¿ƒƒ≈»∆¿¿«¬ƒƒ≈»¿≈
˙ÈÚÈ·M‰Â ,‰Úa¯‡ dÏ LÈ ˙ÈMM‰Â ,ÌÈ¯Lk ˙BÙBÚ¿≈ƒ¿«ƒƒ≈»«¿»»¿«¿ƒƒ

‰¯OÚ dÏ LÈ27˙ÈLÈÏL ÌÚt Á¯t .28,BÊÏ BfÓ ÏÊBb ≈»¬»»»«««¿ƒƒ»ƒ»
˙ÈÚÈ·¯ ÌÚt ¯ÊÁÂ29B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt - BÊÏ BfÓ ¿»«««¿ƒƒƒ»≈∆»«¬ƒ»

,Ôlk eÏÒÙ ˙ÈMM‰Â ˙ÈLÈÓÁ‰Â ,B˙¯ÈÊÁa „Á‡Â¿∆»«¬ƒ»¿«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ¿¿À»
.ÔÈ¯Lk ˙BÙBÚ ‰BÓL dÏ e¯‡L ˙ÈÚÈ·M‰Â¿«¿ƒƒƒ¿¬»¿»¿≈ƒ
- ‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ Ú·L ¯OÚ ‰Úa¯‡ ‰OÚiLk¿∆«¬∆«¿»»»»∆«¿«¿»¿∆«¿«»

ÔÈÏeÒt ‰MM‰Â ,ÔÈ¯Lk Ô‰Ó ‰BÓL eÈ‰È30ÈtÓ ƒ¿¿»≈∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈
.‰¯ÊÁ·e ‰ÎÈÏ‰a eÁ¯tL el‡ ˙BÏÊBb ˙·¯Úz«¬…∆»≈∆»¿«¬ƒ»«¬»»

ג.21) שם שכל 22)משנה נמצא, ג. בהלכה כלמעלה
בחזרה. והן בהליכה הן שלם, קן מפסידה פריחה

כמו 23) הראשונה, בפעם ממנה כשפרח נפסלת הראשונה
לשלישית  אחד עוף ממנה כשפרח והשניה למעלה, שביארנו
רק  אצלה ונשארו הוא משלה שפרח זה שמא חוששים,
חטאת  אחד רק להקריב אפשר ולפיכך משלה, עופות שלשה
שפרח  העוף יוקבע חטאות שתי תקריב שאם עולה, ואחד

יקריב  ושמא לעולה ותהיינה לשלישית חטאת, שם והו
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‰Óe˙q‰ ‰·BÁ‰ ‰˙È‰L ÔÈa .˙‡hÁa ‰ÏBÚ ‰·¯Ú˙ƒ¿»¿»»¿«»≈∆»¿»«»«¿»
˙BÏBÚ‰ eÈ‰L ÔÈa ,da ·¯Ú˙pL ˙BÏBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À»«»∆ƒ¿»≈»≈∆»»
˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa ,‰Óe˙q‰ ‰·BÁ‰ ÏÚ ÔÈa¯Ó¿Àƒ««»«¿»≈∆»¿≈∆»
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰·BÁaL ˙BÏBÚ ÔÈÓ ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ -≈»≈∆»ƒ¿«∆«»¿ƒ»ƒ
,¯Lk ‰·BÁ‰ ÈˆÁ - ˙BÏBÚa ÌÈzL ‰·BÁ‰ ‰˙È‰»¿»«»¿«ƒ¿¬ƒ«»»≈
,‰ÏÚÓÏ Ôlk ‰OBÚ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÏeÒt dÈˆÁÂ¿∆¿»»¿≈»∆ƒ∆∆À»¿«¿»

.‰ÏBÚ ‰OÚÓk¿«¬≈»

.‰,e·¯Ú˙pL ‰Óe˙Ò ˙¯Á‡ ‰·BÁÂ ‰Óe˙Ò ‰·BÁ»¿»¿»«∆∆¿»∆ƒ¿»¿
Èp˜ ÌÚ ÌÈ·Ê Èp˜ ÔB‚k ,„Á‡ ÌMÓ Ô‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆ƒ≈∆»¿ƒ≈»ƒƒƒ≈
Èp˜ ÌÚ ÌÈ·Ê Èp˜ ÔB‚k ,˙BÓL ÈMÓ B‡ ,ÌÈ·Ê»ƒƒ¿≈≈¿ƒ≈»ƒƒƒ≈
eÈ‰L ÔÈa „Á‡ Ì„‡Ï Ì‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa ,˙B„ÏBÈ¿≈∆»¿≈∆¿»»∆»≈∆»

˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈLÏ12¯Lk ‰ˆÁÓ - ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆»∆¡»»≈
ÏeÒt ‰ˆÁÓe13Ïk‰ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚL ÔÈa . ∆¡»»≈∆»»«…¿«¿»«…

- ‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ B‡ ,‰hÓÏ¿«»»»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»
ÔÈˆÁ Ïk‰L ÈtÓ .ÏeÒt ‰ˆÁÓe ¯Lk ‰ˆÁÓ ÌÏBÚÏ¿»∆¡»»≈∆¡»»ƒ¿≈∆«…∆¿»
‰ÏBÚ‰Â ‰hÓÏ ˙‡hÁ‰Â ,˙‡hÁ ÔÈˆÁÂ ‰ÏBÚ»¿∆¿»«»¿««»¿«»¿»»

ÚÓÏÔ‰Â ˙B¯Lk ÔÈˆÁ - ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚ Ì‡ .‰Ï ¿«¿»ƒ»»«…¿«¿»∆¿»¿≈¿≈
Ô‰Â ˙B¯Lk ÔÈˆÁ - ‰hÓÏ Ôlk ‰OÚ Ì‡Â ,˙BÏBÚ¿ƒ»»À»¿«»∆¿»¿≈¿≈
ÈˆÁ - ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰hÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ .˙B‡hÁ«»»»∆¿»¿«»¿∆¿»¿«¿»¬ƒ

˙·¯Úz‰ ÈtÓ ¯Lk ‰ÏÚÓÏ ‰OÚpL ÈˆÁ‰14‡e‰Â «≈ƒ∆«¬»¿«¿»»≈ƒ¿≈««¬…∆¿
.˙B‡hÁ ‡e‰Â ¯Lk ‰hÓ ÏL ÈˆÁ‰ ÈˆÁÂ ,˙BÏBÚ«¬ƒ«≈ƒ∆«»»≈¿«»

השנייה.12) של הקנים כמספר האחת של הקנים מספר
ושתיים 13) לזו, שתיים לזו, ואחת לזו אחת שם: במשנה

פסול. ומחצה כשר מחצה - לזו ושלוש לזו שלוש לזו,
זה. דין של טעמו כאן ומבאר ממשיך פירוש,14)ורבינו

לחשוש, ויש אדם. בני שני של קרבנותיהם שמעורבים מפני
חציים, ונפסלו רחל של העופות כל למעלה הקריבו שמא
העולות. ונפסלו לאה של כולם היו ולמטה החטאות היינו

.Â‰ÏB„‚ BÊ e·¯Ú˙pL ˙BÓe˙q‰ ˙B·BÁ‰ ÈzL eÈ‰»¿≈««¿∆ƒ¿»¿¿»
:LL ‰iM‰Â ˙BÙBÚ Úa¯‡ ˙Á‡ ‰˙È‰L ÔB‚k ,BfÓƒ¿∆»¿»«««¿«¿«¿ƒ»≈
‰ˆÁÓ - ‰hÓÏ Ïk‰ ‰OÚ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚ Ì‡ƒ»»«…¿«¿»»»«…¿«»∆¡»
ÔÈˆÁ ‰OÚ .e¯‡aL ÌÚhÓe ,¯Lk ‰ˆÁÓe ÏeÒt»∆¡»»≈ƒ««∆≈«¿»»∆¿»
- Ôk ‰OÚ Ï‡ML ¯Á‡ Ì‡ :‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰hÓÏ¿«»¿∆¿»¿«¿»ƒ««∆»«»»≈
.¯Lk ‰a¯Ó‰ - ‰OÚ BzÚcÓ Ì‡Â ,¯Lk ËÚen‰«»»≈¿ƒƒ«¿»»«¿À∆»≈

.Ê‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ BzÚcÓ Ô‰k‰ ‰OÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»…∆»»«…≈ƒ«¿∆¿»¿«¿»
„Á‡ ÏMÓ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡ È‡Â ,‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ¿∆¿»¿«»¿ƒ∆¿»∆…ƒ¿∆ƒ∆∆»
¯·„Â ÏÈ‡B‰ ;¯Lk ‰a¯Ó‰ ‰Ê È¯‰ - ‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»¬≈∆«¿À∆»≈ƒ¿»»
,‰hÓÏ Ì˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ ÂÈ˙Ba¯˜ ˙ˆ˜nL Úe„È»«∆ƒ¿»»¿¿»¿«¿»ƒ¿»»¿«»

ÂÈ˙Ba¯˜ Ïk eÈ‰È15.ÌÈ¯Lk ƒ¿»»¿¿»¿≈ƒ

קרבנותיו.15) כל של מניין כלומר,

.ÁÈÓ„ e˙pL B‡ ,·e¯Úa Ô‰Èp˜ eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿ƒ≈∆¿≈∆»¿¿≈
,˙‡hÁ ·È¯˜È Ô‰k‰ ‰ˆ¯iL ‰ÊÈ‡Ï - Ô‰kÏ Ô‰Èpƒ̃≈∆«…≈¿≈∆∆ƒ¿∆«…≈«¿ƒ«»
ÔÈL¯t˙Ó ÔÈpw‰ ÔÈ‡L ;‰ÏBÚ ·È¯˜È ‰ˆ¯iL ‰ÊÈ‡Ïe¿≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ»∆≈«ƒƒƒ¿»¿ƒ

BÓk ,Ô‰k‰ ˙iOÚa B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ïa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ««¿»ƒ«¬ƒ««…≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

.ËÔ‰ÈzL ‰OÚ ,˙BÏBÚÂ ˙B‡hÁ Ô‰k‰ ÈÙÏ eÈ‰16 »ƒ¿≈«…≈«»¿»»¿≈∆
¯Lk ‰ˆÁÓ - ‰hÓÏ Ô‰ÈzL B‡ ‰ÏÚÓÏ17‰ˆÁÓe ¿«¿»¿≈∆¿«»∆¡»»≈∆¡»

Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ .ÏeÒt»»»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»¿…»«
È¯‰ - ˙BÏBÚ‰ B‡ ‰hÓÏ ‰OÚL Ì‰ ˙B‡hÁ‰ Ì‡ƒ««»≈∆»»¿«»»¬≈
‰hÓÏ ‰OÚL Ì‰ ˙BÏBÚ‰ :¯ÓB‡ È‡L ;ÏeÒt Ïk‰«…»∆¬ƒ≈»≈∆»»¿«»

.‰ÏÚÓÏ ˙B‡hÁ‰Â¿««»¿«¿»

כולן.16) או 17)כלומר, החטאות - אחד שמין מפני
כמצוותו. כולו נעשה - העולות

.È˙B‡hÁ „Á‡ ,˙BÙBÚ È¯eaˆ ‰LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿»ƒ≈∆»«»
BÈˆÁÂ ˙BÏBÚ BÈˆÁ ,Ìe˙Ò „Á‡‰Â ˙BÏBÚ „Á‡Â¿∆»¿»∆»»∆¿¿∆¿
‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ôlk ‰OÚ Ì‡ :L¯t ‡ÏÂ ˙B‡hÁ«»¿…≈≈ƒ»»À»¿«¿»¿«»

¯Lk ‰ˆÁÓ -18.ÏeÒt ‰ˆÁÓe ∆¡»»≈∆¡»»

במקומם.18) נעשו העופות מחצית שהרי

.‡È‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ19¯Lk‰ ÔÈ‡ - »»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»≈«»≈
„·Ïa Ìe˙q‰ ‡l‡20BÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ BÈˆÁ ‰OÚL ∆»«»ƒ¿«∆»»∆¿¿«¿»¿∆¿

ÌÈÏÚa‰ ÔÈa ˜lÁ˙Ó ‡e‰Â .‰hÓÏ21‰ÏBÚÂ ¿«»¿ƒ¿«≈≈«¿»ƒ¿∆
Ô‰ÈLÏ22L¯t Ô‰Ó ‰Ê È‡Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ô‰k‰ È¯‰L , ƒ¿≈∆∆¬≈«…≈≈≈«¿≈∆≈∆≈≈

ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈ¯eav‰ ÈLe .Ìe˙q‰ ‰È‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡Ïe¿≈∆≈∆»»«»¿≈«ƒƒ«¿…»ƒ
‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ ‰Ê È‡ Ú„È ‡Ï È¯‰L ;ÔÈÏeÒt¿ƒ∆¬≈…»«≈∆»»¿«¿»¿≈∆
˙‡hÁ‰Â ‰hÓÏ ˙ÈOÚ ‰ÏBÚ‰ ‡nLÂ ,‰hÓÏ ‰OÚ»»¿«»¿∆»»»«¬≈¿«»¿««»

.‰ÏÚÓÏ¿«¿»

למטה 19) אחד וציבור למעלה אחד ציבור הקריב פירוש,
למטה. וחציו למעלה חציו עשה הסתום השלישי והציבור

אבל 20) כהלכתו, למטה וחציו למעלה נעשה חציו שהרי
למעלה  החטאות עשה שמא פסולים, כולם המפורשים

למטה. בני 21)והעולות שני של היו כשהקנים המדובר,
מהן. חלק הפריש והכהן סתומות שהביאו אדם

השאר.22) את וישלימו לזה ומחציתו לזה מחציתו

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לבין 1) או העופות לבין גוזל ממנה שפרח סתומה קן יבאר

הקרבנות.

.‡‰Óe˙Ò Ô˜2B‡ ,¯ÈÂ‡Ï ÏÊB‚ ‰pnÓ Á¯tL ≈¿»∆»«ƒ∆»»»¬ƒ
Ôlk e˙eÓiL ˙BÙBÚ‰ ÔÈ·Ï Á¯tL3ÏÊBb ˙nL B‡ , ∆»«¿≈»∆»À»∆≈»

ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ - „Á‡4. ∆»ƒ««≈ƒ

הפרק 2) בתחילת ההגדרות ראה א. ב , פרק קנים משנה
בפרק 3)הקודם. למעלה המובאות כדוגמאות כך, שדינם

סתומה,4)ח. בקן שאפילו לרבותא, "סתומה" נקט
בין  ראוי היה מהן אחד וכל הגוזלות, שני בין קשר שקיים
חציו  הוא שהנשאר אומרים אנו אין לעולה, ובין לחטאת
קובעים  הכהן או והבעלים פרח, לא (אם עולה וחציו חטאת
וכן  לזה, מזה החטאת חלק עובר עולה, ואיזה חטאת איזה
שפסק  מפורשת, בקן מכלֿשכן תקנה, לו ואין העולה) חלק
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יצא  כך ומתוך שתים, בעלת של מעופותיה חטאות שלוש
עולות  רק אחת חטאת אף מהשלישית להקריב יהיה שאסור
מהשניה  אחד ופרח חזר וכאשר גדול, יותר הפסד ויהיה
ואם  שנים, רק ונשארו פרח משלה שמא חוששים לראשונה
שני  לחטאות הקריבו שמא בלבד אחת חטאת אפילו תקריב
משלה  חטאות שלש יקריבו כן ואם שפרחו, שלה העופות
עולה. תוקרב אם הדבר וכן חייבת, שהיא שתים במקום
(המפרש  זו שבהלכה הדינים כל יוצאים החשבון, אותו ולפי
למה  כלום, לה אין השניה אם מתפלא, שם המשנה על
עופות  ששני חשש כל אין הרי שנים, רק השלישית מקריבה
שפרח  שזה מכיון לעולות, או לחטאות יוקרבו משלה
לה  אין הראשונה אם הקשה: ועוד כלל. יוקרב לא לשניה
ממנה  שפרח העוף הרי כלום? לה אין השניה למה כלום,
הכלל  שנקבע שמפני בדוחק, ותירץ יוקרב. לא לראשונה
החששות  שם שאין במקום גם גזרו בחזירתו, שפוסל
לסוף  ירדתי ולא זו. למשנה בפירושו רבינו וראה שנאמרו.

מפני 24)דעתו). שלפניה, מאלו פחות מפסידה השביעית
מהאחרות  ואילו לששית, – בלבד אחד עוף פרח שממנה
שלפניה. ואחד שלאחריה לאלו אחד שנים, פרחו

אחד 25) פרח שאם השלישית, מן אחד פרח פירוש,
עומד  הוא הרי כלום, להם שאין השניה או מהראשונה
המתות  חטאות של תערובת מפני כולם ונפסלו למיתה
מקינים, ב פרק בסוף הרא"ש פירוש וראה ישראל. (תפארת

בעוף). נוהג המתות חטאות דין אם אחת 26)בענין כל
וכפי  הראשונה וחזרה בפריחה כמו עופות, ארבעה מפסידה

החשבון. בדין 27)אותו שביארנו כפי שניים, רק מפסידה
ראשונה. שלמעלה,28)פריחה והדינים החשבונות

זו. בבא גם רבינו 29)מסבירים השלישית. החזרה כלומר,
בפני  מספר חזרה וקבע הפריחות, מנין סדר את כאן שינה

הקודמים. המניינים כדרך שלא יש 30)עצמו, שמא
שכולם  ואפשר אחרות, מקנים עופות שלשה בתערובת
מכאן  שלושה פוסלים אנו ולפיכך למטה, כולם או למעלה
כשרות  עולות וארבע חטאות ארבע ונשארו מכאן, ושלושה

חובה. לשם לבעליהן שעלו

.Â‰Óe˙Ò Ô˜31‰Óe˙q‰ ÔÓ Á¯t ,˙L¯ÙÓ Ô˜Â ≈¿»¿≈¿…∆∆»«ƒ«¿»
ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ - ˙L¯ÙÓÏ32¯ÊÁ .33Á¯tL B‡34„Á‡ «¿…∆∆ƒ««≈ƒ»«∆»«∆»

‰È‰ Ì‡ Á¯tL ‰Ê Ú„È ‡ÏÂ ,‰Óe˙qÏ ˙L¯ÙÓ‰ ÔÓƒ«¿…∆∆«¿»¿…»«∆∆»«ƒ»»
;‰Óe˙qaL ˙BÙBÚ‰ Ïk e˙eÓÈ - ˙‡hÁ B‡ ‰ÏBÚ»«»»»»∆«¿»
daL ˙B‡hÁ‰ Ïk - ‰ÏBÚ Ô‰a ‰·¯Ú˙ Ì‡L∆ƒƒ¿»¿»»∆»»««»∆»

˙BÏeÒt35daL ˙BÏBÚ‰ Ïk - ‰·¯Ú˙ ˙‡hÁ Ì‡Â , ¿¿ƒ«»ƒ¿»¿»»»∆»
Ôlk e˙eÓÈ CÎÈÙÏ ,˙BÏeÒt36. ¿¿ƒ»»À»

ד.31) שם לעולה.32)משנה ואיזה לחטאת איזה ויקבע
חטאת  איזו יודע ואינו השלושה כל כשנתערבו והמדובר
לכאן  שפרח העוף אלא נתערבו, לא שאם עולה. ואיזו
הראשון  הזוג בעל יכול העולה, עם או החטאת עם נתערב
עמו. שנתערב קרבן לאותו ולהקריבו אחד עוף חזרה לקחת
חטאת  כדין וימותו, פסולים כולם השלושה ואותם

ישראל). ותפארת (ברטנורא בעולה אחד 33)שנתערבה
ג. הלכה למעלה ראה השלושה. פרח 34)מן שלא פירוש,

במשנה  לתוכה. פרח המפורשת מן אלא הסתומה, מן כלום

"ראשון". המפורשת מן שפרח או מפני 35)כתוב:
שמא  למטה, מהתערובת אחד אפילו להקריב שאיֿאפשר

העולה. נתערבה 36)היא חטאת אם יודעים אנו אין שהרי
החטאות. ונפסלו נתערבה עולה או העולות, ונפסלו

.ÊÔ‡kÓ ˙‡hÁ37,ÚˆÓ‡a ‰Óe˙Òe Ô‡kÓ ‰ÏBÚÂ «»ƒ»¿»ƒ»¿»»∆¿«
- „Á‡ CÏÈ‡Â „Á‡ CÏÈ‡ ÔÈ„„vÏ ÚˆÓ‡‰ ÔÓ Á¯t»«ƒ»∆¿««¿»ƒ≈«∆»¿≈«∆»
Ïˆ‡ CÏ‰L ‰Ê :¯Ó‡È ‡l‡ ,ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿∆»…«∆∆»«≈∆
.‰ÏBÚ ˙BÏBÚ‰ Ïˆ‡ CÏ‰L ‰ÊÂ ,˙‡hÁ ˙B‡hÁ‰««»«»¿∆∆»«≈∆»»
Ô‡kÓ „Á‡Â Ô‡kÓ „Á‡ Á¯Ùe e·¯Ú˙pL ¯Á‡ ¯ÊÁ»«««∆ƒ¿»¿»«∆»ƒ»¿∆»ƒ»

ÚˆÓ‡Ï38Ô‰ È¯‰L ,e˙eÓÈ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÌÈM‰ - »∆¿««¿«ƒ»∆¿»ƒƒ»∆¬≈≈
el‡ - ÔÈ„„v‰Â ;ÔÈ·¯ÚÓ ‰ÏBÚÂ ˙‡hÁ39e·¯˜È «»¿»¿…»ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿¿

eÈ‰Lk ‰ÏBÚ e·¯˜È el‡Â ˙‡hÁ40ÔÓ Á¯t . «»¿≈ƒ¿¿»¿∆»»«ƒ
˙ÈÚˆÓ‡‰41ÔÈ„„vÏ42BÚ ‡nL ,e˙eÓÈ Ôlk -‰Ï »∆¿»ƒ«¿»ƒÀ»»∆»»

.˙BÏBÚa ˙‡hÁÂ ˙B‡hÁa ‰·¯Ú˙ƒ¿»¿»««»¿«»»

ה.37) שם שפרחו 38)משנה אותם חזרו אם יודע ואינו
בתחילה. שם שהיו אלה או מתחילה 39)לשם, ההלכה

חטאות  הרבה כשהיו גם אבל "חטאת", יחיד: בלשון אמנם
כך. חטאת 40)הדין של תערובת חשש אין בצדדים

הסתומה, ונשארה פרחה המפורשת אם שאפילו ועולה,
עולה. ובין חטאת בין להקריבה שפרחו 41)אפשר אחר

מכאן. ואחד מכאן אחד ואחד 42)לתוכה, זה לצד אחד
מן  שפרח או "חזר הגירסא: שלפנינו במשנה זה. לצד

ופרח". "חזר גורס: רבינו אולם לצדדין", האמצע

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וילדה 1) זכר כשאלד קן עולה הרי שאמרה האשה יבאר

לחובתי. ואלו לנדרי אלו ואמרה לכהן פירשה ודין זכר,

.‡‰M‡‰2‰„ÏÈ ,¯ÎÊ „Ï‡Lk Ô˜ ÈÏÚ È¯‰ :‰¯Ó‡L »ƒ»∆»¿»¬≈»«≈¿∆≈≈»»»¿»
Ô‰Â ,d¯„Ï ÌÈL :˙BÙBÚ ‰Úa¯‡ ‰‡È·Ó - ¯ÎÊ»»¿ƒ»«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

e¯‡aL BÓk ‰ÏBÚ3‰„Ï ÌeMÓ d˙·BÁÏ ÌÈLe ,4, »¿∆≈«¿¿«ƒ¿»»ƒ≈»
Ô‰k‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ Ô‰Â¿≈∆»»¿∆»«»ƒ¿≈»»≈∆«…≈

t LÏL ˙BOÚÏ CÈ¯ˆÔÈ„È¯5‰ÏÚÓÏ6˙Á‡ ‰„È¯Ùe »ƒ«¬»¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ»««
‰hÓÏ7‰ÚË .8‰hÓÏ ÌÈzLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈzL ‰OÚÂ ¿«»»»¿»»¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»

CÏÓ ‡ÏÂ9˙Á‡ ‰„È¯t „BÚ ‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ -10 ¿…ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»««
‰‡È·‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏ ‰p·È¯˜ÈÂ¿«¿ƒ∆»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»
Èa B‡ ÔÈ¯Bz Ôlk eÈ‰L ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ ‰Úa¯‡‰»«¿»»ƒƒ∆»¿∆»À»ƒ¿≈

‰BÈ11,‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÔÈ¯Bz ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿≈»
‰hÓÏ ÌÈLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL ‰OÚÂ12‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ¿»»¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»¿ƒ»¿»ƒ

˙‡ˆÏ È„k ‰ÏÚÓÏ Ô‰ÈzL ‰OÚÈÂ ‰BÈ Ô·e ¯Bz „BÚ∆»¿«¬∆¿≈∆¿«¿»¿≈»≈
ÔÈ¯Bz‰ ÈzL ‰lÁza ‰OÚ Ì‡L ;d˙·BÁ È„È¿≈»»∆ƒ»»«¿ƒ»¿≈«ƒ

‰hÓÏ13d˙·BÁ ÌÈÏL‰Ï ‰ÏÚÓÏ ¯Bz ‰ÎÈ¯ˆ -14, ¿«»¿ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ»»
‰BÈ Ôa ‰ÎÈ¯ˆ - ‰hÓÏ ‰Bi‰ Èa ÈL ‰OÚ Ì‡Â¿ƒ»»¿≈¿≈«»¿«»¿ƒ»∆»

‰ÏÚÓÏ15B˙·BÁ ‡È·Ó Ì„‡ ÔÈ‡L .d˙·BÁ ÌÈÏL‰Ï ¿«¿»¿«¿ƒ»»∆≈»»≈ƒ»
„Á‡Â ¯Bz „Á‡ ÏÊBb16ÔÈ¯Bz Ô‰ÈL B‡ ‡l‡ ,‰BÈ Ôa »∆»¿∆»∆»∆»¿≈∆ƒ

‰BÈ Èa Ô‰ÈL B‡17. ¿≈∆¿≈»

לפירושו 2) בהתאם הדינים כאן מבאר רבינו מ"ו. פ"ג קנים
בזה. אחרת שיטה סז:) (זבחים לרש"י אולם זו. למשנה

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



קעי oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - zah e"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שקיני 3) במפורש תורה' ב'משנה מקום בשום מצאתי לא
בפירוש  כן כתב אמנם עולות. כולם הם ונדבה נדר
על  בפירושו מקומות ובכמה קדשים לסדר בהקדמתו
מתכוון  שביארנו" "כמו סתם: אומר כשרבינו אבל המשנה,
שכתב  למה שכוונתו להניח יש ולפיכך הגדול, לספרו הוא
תודה), (כולל שלמים בא עוף שאין הי"א, בפ"א למעלה
שכולן  מזה יוצא חטא, על אלא באים אינם ואשם וחטאת

כבש 4)עולות. מביאה עשירה אבל עניה, ביולדת מדובר
ח). ו, יב, (ויקרא לחטאת ועוף עופות.5)לעולה שלושה

עולה.6) חובה.7)כדין שאל 9)הכהן.8)חטאת לא
קובע  הוא כן ואם עולה, ואיזו חטאת איזו האשה את

ה"ח). פ"ז והן 10)(למעלה כשרות שלמעלה השתים
פסולה  והשניה כשרה, – חטאת והיא – אחת ולמטה עולות,

שלישית. עולה להביא מביאה 11)ועליה עניה, יולדת
יונה. בני שני או תורים אחד 12)שתי מין שעשה פירוש,

ואיזה  למטה מין איזה יודע ואינו למטה, אחד ומין למעלה
וכן  רבינו, דברי פירש אלא השיג לא ראב"ד, (ראה למעלה

למשנה). בפירושו עצמו רבינו הקריבה 13)פירש כן ואם
כמו  יונה, בן ולא לעולה תור להביא ומחויבת לחטאת, תור

זו. בהלכה רבינו הלידה.14)שמסיים כמו 15)קרבנות
בתורים. תור 16)שביארנו אחד "גוזל ר"מ: רומא בדפוס

נכונה. זו וגירסה יונה", בן צריכה 17)ואחד ולפיכך
סתם: שנינו מ"ה, פ"ב שם, במשנה יונה. ובני תור להביא
ורבינו  תורין". נגד יונה ובני יונה בני נגד תורין מביאין "אין
קן  שרק לך לומר חובתו", מביא אדם "שאין וכתב: הוסיף
להביא  מותר נדבה אבל אחד, ממין להיות צריכה חובה
כהנים' ב'תורת למדו זה שדין מפני והטעם, מינים. משני
האחד  ואת חטאת האחד "את הכתוב מן פ"ד) (תזריע
לעולה  "אחד כ): יב, (שם הכתוב ומן ז) ה, (ויקרא עולה"

חובה. בקיני נאמרו ושניהם לחטאת", ואחד

.·d¯„ ‰L¯t18el‡Â È¯„Ï el‡ :Ô‰kÏ ‰¯Ó‡Â ≈¿»ƒ¿»¿»¿»«…≈≈¿ƒ¿ƒ¿≈
È˙·BÁÏ19ÌÈzLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈzL Ô‰k‰ Ì‡OÚÂ , ¿»ƒ«¬»»«…≈¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ

‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ¿«»¿…»«≈∆≈∆»»¿«¿»¿≈∆
:˙BÙBÚ ‰LÏL ‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ‰hÓÏ ‰OÚ Ô‰Ó≈∆»»¿«»¿ƒ»¿»ƒ¿»

d¯„Ï ÌÈL20ÌÈM‰ eOÚÈÂ .d˙·BÁ ÌÈÏL‰Ï „Á‡Â ¿«ƒ¿ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ»»¿≈»«¿«ƒ
d¯„ ÏL ÌÈL ‡nLÂ ,d¯„ ‰L¯t È¯‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¬≈≈¿»ƒ¿»¿∆»¿«ƒ∆ƒ¿»

hÓÏ eOÚ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙BÏeÒt Ì‰L ,‰ «¬¿«»∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈnÓ Ô‰Ó ÌÈLa d¯„ ‰L¯tL ‰Úa¯‡‰ ‰‡È·‰La¿∆≈ƒ»»«¿»»∆≈¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ≈∆ƒƒ

„Á‡21ÔÈÈÓ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;22‰Úa¯‡ ‡È·z - ∆»¬»ƒ»¿≈ƒƒ»ƒ«¿»»
eOÚÈ d¯„ Ba ‰L¯tL ÔÈnÓ ÌÈL :ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«ƒƒƒ∆≈¿»ƒ¿»≈»

d¯„Ï23,d˙·BÁÏ eÈ‰È ‰ˆ¯zL ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó ÌÈLe , ¿ƒ¿»¿«ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿»»
.‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡ eOÚÈÂ¿≈»∆»¿«¿»¿∆»¿«»

לפירוש 18) בהתאם מתבארת זו הלכה גם מ"ו. פ"ג קנים
זו. למשנה הכהן.19)רבינו ביד שלוש 20)ונתערבו

(למעלה  סתומה בקן שנתערבה עולה כדין נפסלו, עופות
החובה  שבקיני העולות מנין אלא כשר שאין ה"ד), פ"ח
עולות  שתי להביא עליה כן ואם ההערות), שם (ראה
נפסלה  שהביאה החטאת שהרי לחובתה, חטאת וגם לנדרה,

כן. ושנים 21)גם אחד, ממין היו הארבעה כל פירוש,
לנדרה. שהם פירשה אחד 22)מהם מין קבעה ואשה

למטה. ומה למעלה עשה מה זוכר אינו והכהן לנדרה,
(ראה 23) עולות ושתיהן תורים שתי נדרה האשה דוגמה:

כדין  ונפסלו, למטה התורים שתי הכהן עשה ושמא ה"א),
אחרות, שתים להביא עליה ואםֿכן למטה, שעשאה עולה
שלה, החובה חטאת את האשה הקריבה לא זה ובמקרה

ונפסלה. למעלה נעשתה שהביאה החטאת שהרי

.‚d¯„ ‰Ú·˜24È¯‰ - ¯ÎÊ „Ï‡ Ì‡ :‰¯Ó‡Â »¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈≈»»¬≈
ÌÈ¯Bz ÈzL ÈÏÚ25‰Úa¯‡ ‰‡È·‰Â ‰„ÏÈÂ , »«¿≈ƒ¿»¿»¿≈ƒ»«¿»»

˙BÙBÚ26‰OÚÂ ,d˙·BÁÏ ÌÈLe d¯„Ï ÌÈL ,27 ¿«ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿»»
‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÌÈLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»¿…»«≈∆

‰hÓÏ ‰OÚ ‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ28‡È‰ Ì‚Â , «¬»¿«¿»¿≈∆«¬»¿«»¿«ƒ
Ì‡ d¯„ ‰Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÁÎL»¿»¿…»¿»¿≈∆ƒ»¿»ƒ¿»ƒ

‰Bi‰ È·a B‡ ÌÈ¯B˙a29‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ¿ƒƒ¿≈«»¬≈¿ƒ»¿»ƒ
d¯„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈ¯Bz ÈzL30eOÚÈÂ , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿≈»
„Á‡ ÏÊB‚ ‡È·˙Â ,‰ÏÚÓÏ ÔzÚa¯‡31ÌÈÏL‰Ï «¿«¿»¿«¿»¿»ƒ»∆»¿«¿ƒ

‰ÏÚÓÏ ‰OÚÈÂ ,d˙·BÁ32ÌÈL ‰OÚ ¯·kL) ; »»¿≈»∆¿«¿»∆¿»»»¿«ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .(˙‡hÁ Ì‰L ,‰hÓÏ¿«»∆≈«»«∆¿»ƒ¬ƒ

‰lÁz ‰Úa¯‡‰ ‰‡È·‰Lk33Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ ÔÈnÓ ¿∆≈ƒ»»«¿»»¿ƒ»ƒƒ∆»¬»ƒ
ÔÈÈÓ ÈL eÈ‰34:˙BÙBÚ ‰ML ‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - »¿≈ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ»

d¯„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈ¯Bz ÈzL35‡È·˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL d˙·BÁÏ36‰OÚÈÂ , ¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»¿≈»∆

Ô‰kÏ Ì˙˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡∆»¿«¿»¿∆»¿«»¿≈ƒ¿»»««…≈
BÏ ‰˙p ‰Ó ‰ÁÎLÂ37BÈ‡Â ‰OÚÂ Ô‰k‰ CÏ‰Â , ¿»¿»«»¿»¿»««…≈¿»»¿≈

‰hÓÏ Ïk‰ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ Ì‡ ,‰OÚ ÔÎÈ‰ Ú„BÈ≈«≈»»»ƒ«…¿«¿»«…¿«»
‡È·z BÊ È¯‰ - ‰hÓÏ ‰ˆÁÓe ‰ÏÚÓÏ ‰ˆÁÓ B‡∆¡»¿«¿»∆¡»¿«»¬≈»ƒ

d¯„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈ¯Bz ÈzL38‡È·˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ
d˙·BÁÏ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL39. ¿≈ƒ¿≈¿≈»¿»»

עלי 24) הרי ואמרה המין, את קבעה כשנדרה פירוש, שם.
חובתה. ידי יצאה לא שני מין הביאה ואם פלוני, מין להביא

מין 25) איזה בשכחה מדובר שהרי "תורים". נקט לדוגמה
ואיזו 26)קבעה. לנדרה מהם איזו ופירשה אחד, ממין

יוםֿטוב'). 'תוספות וראה (כסףֿמשנה, לחובתה
את 28)הכהן.27) למעלה עשה  אם יודע שאינו כלומר,

לנדרה. האשה שקבעה היא 29)העופות יודעת כלומר,
אם  יודעת אינה אבל לנדרה, להקריבו לכהן נתנה מין איזה

(כסףֿמשנה). שנדרה בשעה שקבעה המין הוא יש 30)זה
אינם  שנתנה העופות שמא א. לחומרא: ספקות שני כאן
שני  עוד להביא אותה מחייב זה וספק שנדרה, המין מאותו
שני  תביא תורים היו הראשונים אם כגון השני, ממין עופות
הראשונים  מארבעת תורים שני כי יותר, ולא לנדרה יונה בני
שני  את למטה הכהן עשה שמא ב. ספק לידתה. לחובת עלו

לנדר  שפירשה נפסלו העופות זה במקרה למעלה, שדינם ה
ומפני  נדרה, לתשלום כלום הקריבה לא כן ואם שניהם.
צריכה  – יונה בני או תורים – נדרה מה יודעת שאינה
למעלה, וכולם עופות ארבעה היינו מזה, וקן מזה קן להביא

עולות. כולם על 31)שהרי נוסף שתרצה, מין מאיזה
השנים  שמא ללידתה, חטאת יוקרב זה וגוזל הארבעה.
לעולות. לנדרה שפירשה אלה היו למטה שהוקרבו
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יצא  כך ומתוך שתים, בעלת של מעופותיה חטאות שלוש
עולות  רק אחת חטאת אף מהשלישית להקריב יהיה שאסור
מהשניה  אחד ופרח חזר וכאשר גדול, יותר הפסד ויהיה
ואם  שנים, רק ונשארו פרח משלה שמא חוששים לראשונה
שני  לחטאות הקריבו שמא בלבד אחת חטאת אפילו תקריב
משלה  חטאות שלש יקריבו כן ואם שפרחו, שלה העופות
עולה. תוקרב אם הדבר וכן חייבת, שהיא שתים במקום
(המפרש  זו שבהלכה הדינים כל יוצאים החשבון, אותו ולפי
למה  כלום, לה אין השניה אם מתפלא, שם המשנה על
עופות  ששני חשש כל אין הרי שנים, רק השלישית מקריבה
שפרח  שזה מכיון לעולות, או לחטאות יוקרבו משלה
לה  אין הראשונה אם הקשה: ועוד כלל. יוקרב לא לשניה
ממנה  שפרח העוף הרי כלום? לה אין השניה למה כלום,
הכלל  שנקבע שמפני בדוחק, ותירץ יוקרב. לא לראשונה
החששות  שם שאין במקום גם גזרו בחזירתו, שפוסל
לסוף  ירדתי ולא זו. למשנה בפירושו רבינו וראה שנאמרו.

מפני 24)דעתו). שלפניה, מאלו פחות מפסידה השביעית
מהאחרות  ואילו לששית, – בלבד אחד עוף פרח שממנה
שלפניה. ואחד שלאחריה לאלו אחד שנים, פרחו

אחד 25) פרח שאם השלישית, מן אחד פרח פירוש,
עומד  הוא הרי כלום, להם שאין השניה או מהראשונה
המתות  חטאות של תערובת מפני כולם ונפסלו למיתה
מקינים, ב פרק בסוף הרא"ש פירוש וראה ישראל. (תפארת

בעוף). נוהג המתות חטאות דין אם אחת 26)בענין כל
וכפי  הראשונה וחזרה בפריחה כמו עופות, ארבעה מפסידה

החשבון. בדין 27)אותו שביארנו כפי שניים, רק מפסידה
ראשונה. שלמעלה,28)פריחה והדינים החשבונות

זו. בבא גם רבינו 29)מסבירים השלישית. החזרה כלומר,
בפני  מספר חזרה וקבע הפריחות, מנין סדר את כאן שינה

הקודמים. המניינים כדרך שלא יש 30)עצמו, שמא
שכולם  ואפשר אחרות, מקנים עופות שלשה בתערובת
מכאן  שלושה פוסלים אנו ולפיכך למטה, כולם או למעלה
כשרות  עולות וארבע חטאות ארבע ונשארו מכאן, ושלושה

חובה. לשם לבעליהן שעלו

.Â‰Óe˙Ò Ô˜31‰Óe˙q‰ ÔÓ Á¯t ,˙L¯ÙÓ Ô˜Â ≈¿»¿≈¿…∆∆»«ƒ«¿»
ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ - ˙L¯ÙÓÏ32¯ÊÁ .33Á¯tL B‡34„Á‡ «¿…∆∆ƒ««≈ƒ»«∆»«∆»

‰È‰ Ì‡ Á¯tL ‰Ê Ú„È ‡ÏÂ ,‰Óe˙qÏ ˙L¯ÙÓ‰ ÔÓƒ«¿…∆∆«¿»¿…»«∆∆»«ƒ»»
;‰Óe˙qaL ˙BÙBÚ‰ Ïk e˙eÓÈ - ˙‡hÁ B‡ ‰ÏBÚ»«»»»»∆«¿»
daL ˙B‡hÁ‰ Ïk - ‰ÏBÚ Ô‰a ‰·¯Ú˙ Ì‡L∆ƒƒ¿»¿»»∆»»««»∆»

˙BÏeÒt35daL ˙BÏBÚ‰ Ïk - ‰·¯Ú˙ ˙‡hÁ Ì‡Â , ¿¿ƒ«»ƒ¿»¿»»»∆»
Ôlk e˙eÓÈ CÎÈÙÏ ,˙BÏeÒt36. ¿¿ƒ»»À»

ד.31) שם לעולה.32)משנה ואיזה לחטאת איזה ויקבע
חטאת  איזו יודע ואינו השלושה כל כשנתערבו והמדובר
לכאן  שפרח העוף אלא נתערבו, לא שאם עולה. ואיזו
הראשון  הזוג בעל יכול העולה, עם או החטאת עם נתערב
עמו. שנתערב קרבן לאותו ולהקריבו אחד עוף חזרה לקחת
חטאת  כדין וימותו, פסולים כולם השלושה ואותם

ישראל). ותפארת (ברטנורא בעולה אחד 33)שנתערבה
ג. הלכה למעלה ראה השלושה. פרח 34)מן שלא פירוש,

במשנה  לתוכה. פרח המפורשת מן אלא הסתומה, מן כלום

"ראשון". המפורשת מן שפרח או מפני 35)כתוב:
שמא  למטה, מהתערובת אחד אפילו להקריב שאיֿאפשר

העולה. נתערבה 36)היא חטאת אם יודעים אנו אין שהרי
החטאות. ונפסלו נתערבה עולה או העולות, ונפסלו

.ÊÔ‡kÓ ˙‡hÁ37,ÚˆÓ‡a ‰Óe˙Òe Ô‡kÓ ‰ÏBÚÂ «»ƒ»¿»ƒ»¿»»∆¿«
- „Á‡ CÏÈ‡Â „Á‡ CÏÈ‡ ÔÈ„„vÏ ÚˆÓ‡‰ ÔÓ Á¯t»«ƒ»∆¿««¿»ƒ≈«∆»¿≈«∆»
Ïˆ‡ CÏ‰L ‰Ê :¯Ó‡È ‡l‡ ,ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿∆»…«∆∆»«≈∆
.‰ÏBÚ ˙BÏBÚ‰ Ïˆ‡ CÏ‰L ‰ÊÂ ,˙‡hÁ ˙B‡hÁ‰««»«»¿∆∆»«≈∆»»
Ô‡kÓ „Á‡Â Ô‡kÓ „Á‡ Á¯Ùe e·¯Ú˙pL ¯Á‡ ¯ÊÁ»«««∆ƒ¿»¿»«∆»ƒ»¿∆»ƒ»

ÚˆÓ‡Ï38Ô‰ È¯‰L ,e˙eÓÈ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÌÈM‰ - »∆¿««¿«ƒ»∆¿»ƒƒ»∆¬≈≈
el‡ - ÔÈ„„v‰Â ;ÔÈ·¯ÚÓ ‰ÏBÚÂ ˙‡hÁ39e·¯˜È «»¿»¿…»ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿¿

eÈ‰Lk ‰ÏBÚ e·¯˜È el‡Â ˙‡hÁ40ÔÓ Á¯t . «»¿≈ƒ¿¿»¿∆»»«ƒ
˙ÈÚˆÓ‡‰41ÔÈ„„vÏ42BÚ ‡nL ,e˙eÓÈ Ôlk -‰Ï »∆¿»ƒ«¿»ƒÀ»»∆»»

.˙BÏBÚa ˙‡hÁÂ ˙B‡hÁa ‰·¯Ú˙ƒ¿»¿»««»¿«»»

ה.37) שם שפרחו 38)משנה אותם חזרו אם יודע ואינו
בתחילה. שם שהיו אלה או מתחילה 39)לשם, ההלכה

חטאות  הרבה כשהיו גם אבל "חטאת", יחיד: בלשון אמנם
כך. חטאת 40)הדין של תערובת חשש אין בצדדים

הסתומה, ונשארה פרחה המפורשת אם שאפילו ועולה,
עולה. ובין חטאת בין להקריבה שפרחו 41)אפשר אחר

מכאן. ואחד מכאן אחד ואחד 42)לתוכה, זה לצד אחד
מן  שפרח או "חזר הגירסא: שלפנינו במשנה זה. לצד

ופרח". "חזר גורס: רבינו אולם לצדדין", האמצע

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וילדה 1) זכר כשאלד קן עולה הרי שאמרה האשה יבאר

לחובתי. ואלו לנדרי אלו ואמרה לכהן פירשה ודין זכר,

.‡‰M‡‰2‰„ÏÈ ,¯ÎÊ „Ï‡Lk Ô˜ ÈÏÚ È¯‰ :‰¯Ó‡L »ƒ»∆»¿»¬≈»«≈¿∆≈≈»»»¿»
Ô‰Â ,d¯„Ï ÌÈL :˙BÙBÚ ‰Úa¯‡ ‰‡È·Ó - ¯ÎÊ»»¿ƒ»«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

e¯‡aL BÓk ‰ÏBÚ3‰„Ï ÌeMÓ d˙·BÁÏ ÌÈLe ,4, »¿∆≈«¿¿«ƒ¿»»ƒ≈»
Ô‰k‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ Ô‰Â¿≈∆»»¿∆»«»ƒ¿≈»»≈∆«…≈

t LÏL ˙BOÚÏ CÈ¯ˆÔÈ„È¯5‰ÏÚÓÏ6˙Á‡ ‰„È¯Ùe »ƒ«¬»¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ»««
‰hÓÏ7‰ÚË .8‰hÓÏ ÌÈzLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈzL ‰OÚÂ ¿«»»»¿»»¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»

CÏÓ ‡ÏÂ9˙Á‡ ‰„È¯t „BÚ ‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ -10 ¿…ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»««
‰‡È·‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏ ‰p·È¯˜ÈÂ¿«¿ƒ∆»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»
Èa B‡ ÔÈ¯Bz Ôlk eÈ‰L ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ ‰Úa¯‡‰»«¿»»ƒƒ∆»¿∆»À»ƒ¿≈

‰BÈ11,‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÔÈ¯Bz ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿≈»
‰hÓÏ ÌÈLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL ‰OÚÂ12‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ¿»»¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»¿ƒ»¿»ƒ

˙‡ˆÏ È„k ‰ÏÚÓÏ Ô‰ÈzL ‰OÚÈÂ ‰BÈ Ô·e ¯Bz „BÚ∆»¿«¬∆¿≈∆¿«¿»¿≈»≈
ÔÈ¯Bz‰ ÈzL ‰lÁza ‰OÚ Ì‡L ;d˙·BÁ È„È¿≈»»∆ƒ»»«¿ƒ»¿≈«ƒ

‰hÓÏ13d˙·BÁ ÌÈÏL‰Ï ‰ÏÚÓÏ ¯Bz ‰ÎÈ¯ˆ -14, ¿«»¿ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ»»
‰BÈ Ôa ‰ÎÈ¯ˆ - ‰hÓÏ ‰Bi‰ Èa ÈL ‰OÚ Ì‡Â¿ƒ»»¿≈¿≈«»¿«»¿ƒ»∆»

‰ÏÚÓÏ15B˙·BÁ ‡È·Ó Ì„‡ ÔÈ‡L .d˙·BÁ ÌÈÏL‰Ï ¿«¿»¿«¿ƒ»»∆≈»»≈ƒ»
„Á‡Â ¯Bz „Á‡ ÏÊBb16ÔÈ¯Bz Ô‰ÈL B‡ ‡l‡ ,‰BÈ Ôa »∆»¿∆»∆»∆»¿≈∆ƒ

‰BÈ Èa Ô‰ÈL B‡17. ¿≈∆¿≈»

לפירושו 2) בהתאם הדינים כאן מבאר רבינו מ"ו. פ"ג קנים
בזה. אחרת שיטה סז:) (זבחים לרש"י אולם זו. למשנה
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(כסףֿמשנה).32) המוקפות התיבות ולמחוק למטה. צ"ל:
הראשונים.33) הקינים מין 34)שני איזה זוכר אינו והכהן

למטה. ואיזה למעלה אחד.35)עשה במין כמו
היתה 36) מין מאיזה יודעים אנו אין מינים, שני כשהביאה

ממין  להיות צריכות והעולה שהחטאת ומפני הלידה, עולת
החטאת  את להשלים יכולה אינה ה"א), למעלה (ראה אחד
לעולה. ואחד לחטאת אחד שני זוג להביא צריכה אלא

נתנה 37) אם יודעת אינה אבל לנדרה, קבעה מה יודעת
שנדרה. המין אותו שילמה 38)לכהן אם ידוע לא שהרי

נדרה. שפירשה 39)את העופות את למטה עשה שמא
אנו  שאין ומפני כלל. חטאת הקריבה ולא ונפסלו, לנדרה
מחויבת  לחובתה, שעלתה העולה היתה מין מאיזה יודעים
מעיר, (הכסףֿמשנה שתרצה מאיזה אחד ממין עולה להביא
שם  שנאמר מה כי במשנה, נמצא אינו הזה האחרון שדין

בה"ד). למטה מתפרש וכו'" לכהן "נתנתם

.„d˙·BÁ ‰Ú·˜40‰na ‰ÁÎLÂ d¯„ ‰Ú·˜Â »¿»»»¿»¿»ƒ¿»¿»¿»«∆
‰Ú·˜41˙Á‡ ‰„È¯Ùe ‰ÏBÚÏ O·k d˙·BÁL ¯LÙ‡Â , »¿»¿∆¿»∆»»∆∆¿»¿ƒ»««

‰ML ‡È·z CÎÈÙÏ ;˙‡hÁÏ ‰BÈ Ôa B‡ ¯Bz∆»¿«»¿ƒ»»ƒƒ»
ÔÈ„È¯t42d˙·BÁÏ ÌÈLe d¯„Ï ‰Úa¯‡ :43„BÚÂ , ¿ƒƒ«¿»»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿

O·k ÌÚ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ôa „Á‡ ˙‡hÁ ‡È·z44. »ƒ«»∆»∆»ƒ∆∆
.[O·ÎÂ] ˙BÙBÚ ‰Ú·L ‰‡È·‰L ˙‡ˆÓƒ¿≈∆≈ƒ»ƒ¿»»∆∆

קרבנות 40) ללידתה, תביא קרבנות של סוג איזה קבעה
קבעה  לא אבל כג), הערה למעלה (ראה עניה או עשירה
פירוש  וראה (כסףֿמשנה. ללידתה תביא עופות מין מאיזה

זו). למשנה מה 41)רבינו שכחה וגם ולנדרה, ללידתה
הכל  או למעלה הכל עשה אם זוכר אינו והכהן לכהן, נתנה

למטה. ומחצה למעלה מחצה או עופות.42)למטה
הקודמת.43) שבהלכה בדין קרבנות 44)כמו קבעה שמא

הכבש  עם ביחד העוף חטאת להביא ומחויבת עשירה,
עוף  חטאת עם ביחד עוף עולת כבר שהקריבה אע"פ לעולה
למשניות  רבינו פירוש על מיוסדות זה שבפרק (ההלכות
אלא: כבש, הוזכר לא שם עצמה במשנה אמנם קנים.
כבש, הוסיף רבינו אבל אחת". וחטאת לחובתה "ושתים
חטאת  עוד להביא חייבת היא למה לו היה שקשה מפני
ואחד  לחטאת אחד עופות שני שהקריבה אחרי אחת,
ללידתה  קבעה שאולי פירש זו, קושיה לסלק וכדי לעולה.
העוף  חטאת ועמו כבש, גם להביא ועליה עשירה, קרבנות

כסףֿמשנה). –

.‰Ì‰L ÈtÓ ,˙BÏÎ‡ ÔÈ‡ el‡‰ ˙B‡hÁ‰ ÏÎÂ¿»««»»≈≈»∆¡»ƒ¿≈∆≈
˜ÙÒ45. »≈

(45– הספק על הבא העוף חטאת תמורה: סוף משנה,
תשרף.

ה'תש"פ  טבת כ"ז שישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ואם 1) לעבודה, מהפסולים אחד שקמצן המנחות כל יבאר

הלבונה. לקט

.‡‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ ÔˆÓwL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆¿»»∆»ƒ«¿ƒ»¬»

ÏÒt - ‰B·l‰ ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏeÒt Ì‰ È¯‰ -2, ¬≈≈¿¿≈ƒƒ≈«¿»»«
.ıÓ˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«

שעל 2) הלבונה כל את הכהן מלקט הקומץ הקטרת אחרי
ומקטירה. המנחה

.·Ô˙Â BÈÓÈa ıÓ˜ ,ÏeÒtÏ Ô˙Â ¯Lk‰ ıÓ»̃««»≈¿»««»»«ƒƒ¿»«
L„˜ ÈÏkÓ ıÓ˜ ;ÈÏkÏ B˙ Ck ¯Á‡Â ,BÏ‡ÓOÏƒ¿…¿««»¿»«¿ƒ»«ƒ¿ƒ…∆

.ÏÒt - ÏÁ ÈÏÎÏ Ô˙Â¿»«ƒ¿ƒ…»«

.‚Ë¯˜ B‡ ÁÏÓ ¯Èb¯‚ B‡ ¯B¯ˆ B„Èa ‰ÏÚÂ ıÓ»̃«¿»»¿»¿«¿ƒ∆«…∆
ÏeÒt - ‰B·Ï3. ¿»»

חסר 3) וקומץ הגרגיר, או הצרור מקום חסר שהקומץ מפני
פסול. -

.„ıeÁa ‡e‰L „Ú ıÓ˜4¯ÊÁÈ - ÌÈÙÏ ÒÎÂ »««∆«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬…
.¯LÎÂ ÌÈÙa ıÓ˜ÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈

לעזרה.4) חוץ

.‰epÙÒ‡ÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰tˆ¯‰ Èab ÏÚ ıÓw‰ ¯ft˙5. ƒ¿«≈«…∆««≈»ƒ¿»«¬…¿««¿∆

אם 5) אבל שרת, בכלי שנתקדש אחר כשנתפזר והמדובר,
הרצפה  על שנשפך דם כמו נפסל, - שנתקדש לפני נתפזר

בכלי. שנתקבל לפני

.ÂdˆÓ˜ ‰È‰L B‡ ,˙¯L ÈÏÎa ‡lL ‰Án‰ ‰˙È‰»¿»«ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ»≈∆»»À¿»
ÈÏÎa ‡lL ÁaÊnÏ e‰ÏÚ‰L B‡ ,˙¯L ÈÏÎa ‡lL∆…ƒ¿ƒ»≈∆∆¡»«ƒ¿≈«∆…ƒ¿ƒ

‰¯ÊÚÏ ıeÁ dÓLa dÏÏaL B‡ ,˙¯L6,‰ÏeÒt - »≈∆¿»»¿«¿»»¬»»¿»
.ÌÈÙa d˙ÏÈÏa ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ

בחוץ.6) פסולה - בזר כשרה שבלילה פי על ואף

.Ê,‰„B·ÚÏ ÏeÒt ÔÓM‰ Ô‰ÈÏÚ ˜ˆiL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆»«¬≈∆«∆∆»»¬»
Ì˙˙t B‡ ÔÏÏaL B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¯f‰ ÔB‚k7ÔÁÏÓ B‡ ¿«»¿«≈∆¿»»¿»»¿»»

ÔÙÈ‰ B‡ ÔLÈb‰ .˙B¯Lk -8B‡ LÈbÓe Ô‰k‰ ¯ÊBÁ - ¿≈ƒƒ»¡ƒ»≈«…≈«ƒ
.˙B¯Lk - Ô‰k‰ ÛÈ‰ ‡ÏÂ LÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÛÈÓ≈ƒ¿ƒ…ƒƒ¿…≈ƒ«…≈¿≈
‰ˆÈÓwÓ - ıÓ˜Â Ô¯‰‡ Èa Ï‡ d‡È·‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«∆¡ƒ»∆¿≈«¬…¿»«ƒ¿ƒ»
‰¯LkL ‰ÏÈÏ·e ‰˜ÈˆÈ ÏÚ „nÏ ;‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â¿≈«ƒ¿«¿À»ƒ≈«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈»

.¯Êa¿»

"פתות 7) ו): ב, (ויקרא בתורה כתוב המחבת על במנחה
המנחות. לכל מכאן למדו עה. שם ובגמרא פתים" אותה

ויש 8) והנפה, למזבח הגשה טעונות מהן יש המנחות
תנופה. ולא הגשה טעונות

.ÁÔÓL B‡ ˙¯Á‡ ‰ÁÓ ÔÓL dÎB˙Ï ÏÙpL ‰ÁÓƒ¿»∆»«¿»∆∆ƒ¿»«∆∆∆∆
;‰ÏeÒt - dÓL ¯qÁ .‰ÏÒÙ - ‡e‰L Ïk ÔÈlÁÀƒ»∆ƒ¿¿»ƒ≈«¿»¿»

d˙B·Ï ¯qÁ9ÈË¯˜ ÈL ‰ÈÏÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .‰¯Lk - ƒ«¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»∆»¿≈»¿≈
Ïk ˙‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - „Á‡ Ë¯˜ Ï·‡ ,‰B·Ï¿»¬»…∆∆»¿»∆∆¡«≈»

.d˙B·Ï¿»»

יפחות 9) לא לבונה עלי הרי "האומר קו:) (שם שנינו
ז) הלכה יב פרק הקרבנות מעשה (בהלכות ורבינו מקומץ"
קומץ. שיעורה המנחה עם הבאה הלבונה שגם פוסק,
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אם  בדיעבד אבל לכתחילה הוא זה ששיעור כאן ומלמדנו
כשרה. חיסר

.ËdÓL ‰a¯10ÔÈbÏ ÈL „Ú :d˙B·Ïe11ÏÎÏ ƒ»«¿»¿»»«¿≈Àƒ¿»
‰¯Lk - ‰ÁÓ ÏÎÏ ‰B·Ï ÈˆÓ˜ ÈLe ÔB¯OÚ12ÈL ; ƒ»¿≈À¿≈¿»¿»ƒ¿»¿≈»¿≈

.‰ÏeÒt - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ÔÈˆÓ˜ ÈL B‡ ÔÈbÏÀƒ¿≈¿»ƒ≈«∆¿»

סולת.10) עשרון לכל שמן לוג כגון 11)מצוותה
של  שמן לתוכה נפל אם אבל זו, למנחה לוגין שני שהפריש
פסול. שהוא כל אפילו אחרת מנחה של או חולין

ואילו 12) עשרון" לכל לוגין "שני רבינו כתב שמנה בריבה
בת  גדולה מנחה שאפילו ומשמע מנחה" "לכל כתב כאן
אולם  בלבד, לבונה אחד קומץ טעונה עשרונות כמה
(כך  קמצים משני שיתן "והוא כתב: המשנה על בפירושו

בעשרון". ומעלה לבונה של להיות) צריך

.È‡ËBÁ ˙ÁÓ13ıÓw‰ ÏÚ B‡ ÔÓL ‰ÈÏÚ Ô˙pL ƒ¿«≈∆»«»∆»∆∆««…∆
‰˙È‰ .‰pËwÏÈ - ‰B·Ï ‰ÈÏÚ Ô˙ .‰ÏÒÙ - dlL∆»ƒ¿¿»»«»∆»¿»¿«¿∆»»¿»

‰˜eÁL14¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,˜ÙqÓ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ¿»¬≈¿»ƒ»≈∆¬≈ƒ∆¿»
.ËwÏÏ¿«≈

יתן 13) ולא שמן עליה ישים "לא יא): ה, (ויקרא בה נאמר
לבונה". מעורבת 14)עליה אינה אבל ללוקטה, אפשר ואי

בסולת.

.‡ÈL ÏÚ ÔÓL Ô˙‰˜BÏ BÈ‡ - ıÓwL ¯Á‡ ‰È¯È15 »«∆∆«¿»∆»««∆»«≈∆
.¯Lk ıÓw‰ È¯‰L ,dÏÒt ‡ÏÂ¿…¿»»∆¬≈«…∆»≈

שמן".15) עליה ישים "לא משום

.·ÈÔÓL e‰MÓ Ô˙16- ‰Án‰ ÔÓ ˙ÈÊk Èab ÏÚ »««∆∆∆««≈¿«ƒƒ«ƒ¿»
˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÓM‰ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .˜ÙqÓ dÏÒt¿»»ƒ»≈¬»ƒ»««∆∆«»ƒ¿«ƒ

dÏÒÙ ‡Ï -17‰B·l‰ ÏÒBt BÈ‡Â .18˙ÈÊk ÔziL „Ú …¿»»¿≈≈«¿»«∆ƒ≈¿«ƒ
‰B·Ï19. ¿»

אחרת.16) מנחה של או חולין שנאמר 17)של משום
חשוב. שיעור משמע ועליה עליה" ישים "לא (שם):

פוסלת.18) אינה הלבונה נאמר 19)פירוש, בלבונה
שנאמר  בשמן כן שאין מה בכזית, ונתינה יתן" "לא (שם):

ישים". "לא בו

.‚È- ‰Án‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk ÏÚ ‰B·l‰ Ô˙ elÙ‡¬ƒ»««¿»«»∆ƒ«ƒ¿»
ÏÒt20.ËwÏiL „Ú »««∆¿«≈

"עליה"20) פעם עוד נאמר שבלבונה מפני והטעם,
אחר  ריבוי אין בידינו: וכלל חשוב, שיעור שמשמעותה

למעט. אלא ריבוי

.„È¯Ó‡ ‡Ï ;‰¯Lk - ıÓ˜Â ÌÈÓa dÏabƒ¿»¿«ƒ¿»«¿≈»…∆¡«
‰·¯Á21.ÔÓMÓ ‡l‡ ¬≈»∆»ƒ∆∆

וחריבה 21) ו) ז, (ויקרא וחריבה" בשמן בלולה מנחה "וכל
חוטא. מנחת היינו

.ÂËelÙ‡ .‰¯Lk - ÌÈÓÚt dˆÓwL ‰ÁÓƒ¿»∆¿»»«¬«ƒ¿≈»¬ƒ
,˙Á‡ ˙·a ˙ÈÊk ¯ÈË˜iL ‡e‰Â .˙Ba¯ ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆«¿ƒ¿«ƒ¿«««

.˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰¯Ë˜‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»»¿»ƒ¿«ƒ

.ÊËÁÏn‰L ;‰ÏeÒt - ÁÏÓ ‡Ïa ıÓw‰ ·È¯˜‰ƒ¿ƒ«…∆¿…∆«¿»∆«∆«
Ì„˜ ‰¯ÒÁL ‰ÁÓ .e¯‡aL BÓk ,‰ÁÓa ·kÚÓ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»∆»¿»…∆
‡È‰ ‰ˆÈÓw‰L ;‰p‡ÏÓÈÂ B˙Èa CBzÓ ‡È·È - ‰ˆÈÓ¿̃ƒ»»ƒƒ≈ƒ«¿∆»∆«¿ƒ»ƒ

˙Ú·Bw‰22d˙È˙ ‡Ï ,23.˙¯L ÈÏÎa «««…¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈

שלימה.22) להיות צריכה  הקמיצה לפני 23)בשעת
הקמיצה.

.ÊÈBÓˆÚ ÈÙa ‰B·Ï ıÓ˜ ·c˙‰24Ïk ¯ÒÁ Ì‡ , ƒ¿«≈…∆¿»ƒ¿≈«¿ƒ»≈»
ÌÁl‰ ÌÚL ‰B·Ï ÈÎÈÊa ÈL ÔÎÂ .ÏeÒt - ‡e‰L25, ∆»¿≈¿≈¿ƒ≈¿»∆ƒ«∆∆

ÔÈÏeÒt - ‡e‰L Ïk Ô‰Ó „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡26eÈ‰iL „Ú , ƒ»≈∆»≈∆»∆¿ƒ«∆ƒ¿
.ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ÔÈˆÓ˜ ÈL¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿«

סולת.24) מנחת עם בתורה 25)לא כתוב הפנים בלחם
- בזיכים זכה". לבונה המערכת על "ונתת ז): כד, (ויקרא

הלבונה. את בהם שנותנים שאינה 26)כלים פי על ואף
הלחם. עם אלא לבדה באה

.ÁÈÔÈˆÓ˜ ÈL LÈ¯Ù‰27„Á‡ „·‡Â ,˙Á‡ ‰ÁÓÏ ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»««¿»«∆»
Úa˜‰ ‡Ï - ‰ˆÈÓ˜ Ì„˜ :Ô‰Ó28- ‰ˆÈÓ˜ ¯Á‡Ï ; ≈∆…∆¿ƒ»…À¿«¿««¿ƒ»

LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ .d˙B·Ï ‰a¯L ÈtÓ ,‰ÏeÒÙe Úa˜‰À¿«¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÁÏ ÈÎÈÊa ÈLÏ ÌÈˆÓ˜ ‰Úa¯‡29ÌÈL e„·‡Â , «¿»»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆∆¿»¿¿«ƒ

ÌÈÎÈÊa‰ ˜elÒ Ì„˜ :Ì‰Ó30;ÌÈ¯LÎe eÚa˜‰ ‡Ï - ≈∆…∆ƒ«¿ƒƒ…À¿¿¿≈ƒ
ÈtÓ ÔÈÏeÒÙe eÚa˜‰ - ÔÈÎÈÊa‰ ˜elÒ ¯Á‡Ï¿««ƒ«¿ƒƒÀ¿¿¿ƒƒ¿≈

Èea¯‰31. »ƒ

ולפיכך 28)לבונה.27) למנחה השתייכותם נקבעה לא
אחד. קומץ רק היה קביעתה שבשעת מצוותה 29)כשרה,

של  המערכות לשתי קמצים שני היינו מערכת, לכל  קומץ -
הפנים. על 30)לחם הלחם את מסדרים שבת בכל

הבאה  ולשבת הלבונה את עליו ונותנים שבהיכל השולחן
כן  ואחר הלבונה את ומקטירים הבזיכים את מסלקים

לכהנים. הלחם את לבונתם.31)מחלקים שריבה

.ËÈ,‰v¯Ó ıÈv‰ - B¯ÈË˜‰Â ‡ÓËpL ‰ÁÓ ıÓ…̃∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆
ıÓw‰ ‡ˆÈ .Ô¯‰‡ ‡OÂ :¯Ó‡pL32‰¯ÊÚÏ ıeÁ ∆∆¡«¿»»«¬…»»«…∆»¬»»

‰v¯Ó ıÈv‰L .‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÈ‡ - B¯ÈË˜‰Â BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈«ƒ¿«∆∆«ƒ¿«∆
.‡ˆBi‰ ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡Â ,‡Óh‰ ÏÚ««»≈¿≈¿«∆««≈

ביוצא.32) ונפסל

.ÎB‡ Ôlk ‰È¯ÈL e‡ÓË Ck ¯Á‡Â ‰Án‰ ˙‡ ıÓ»̃«∆«ƒ¿»¿««»ƒ¿¿¿»∆»À»
¯ÈË˜È ‡Ï - e„·‡ B‡ ‰¯ÊÚÏ ıeÁ e‡ˆÈ B‡ eÙ¯Oƒ¿¿»¿»¬»»»¿…«¿ƒ
ÔÓ ËÚÓ ¯‡L .‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,ıÓw‰«…∆¿ƒƒ¿ƒÀ¿»ƒ¿«¿«ƒ
ÌÈ¯ÈM‰ Ô˙B‡Â ,ıÓw‰ ¯ÈË˜È - Ô˙e¯LÎa ÌÈ¯ÈM‰«ƒ«ƒ¿«¿»«¿ƒ«…∆¿»«ƒ«ƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ e¯‡LpL33. ∆ƒ¿¬¬ƒ«¬ƒ»

מן 33) "והנותרת ג) ב, (ויקרא מהכתוב זה דין ולמדו
הנותרת. מן הנותרת ולא ולבניו" לאהרן המנחה

.‡ÎÔB¯OÚ Ba LiL ÈÏÎa ‰hÓlÓ ‰ˆÈÁÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»
‡Ï - ‰ÏÚÓÏÓ ·¯ÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÓ ÏL∆ƒ¿»««ƒ∆¿…»ƒ¿«¿»…

.‰ÏeÒt - ıÓ˜ Ì‡Â ,ıÓ˜Èƒ¿…¿ƒ»«¿»
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(כסףֿמשנה).32) המוקפות התיבות ולמחוק למטה. צ"ל:
הראשונים.33) הקינים מין 34)שני איזה זוכר אינו והכהן

למטה. ואיזה למעלה אחד.35)עשה במין כמו
היתה 36) מין מאיזה יודעים אנו אין מינים, שני כשהביאה

ממין  להיות צריכות והעולה שהחטאת ומפני הלידה, עולת
החטאת  את להשלים יכולה אינה ה"א), למעלה (ראה אחד
לעולה. ואחד לחטאת אחד שני זוג להביא צריכה אלא

נתנה 37) אם יודעת אינה אבל לנדרה, קבעה מה יודעת
שנדרה. המין אותו שילמה 38)לכהן אם ידוע לא שהרי

נדרה. שפירשה 39)את העופות את למטה עשה שמא
אנו  שאין ומפני כלל. חטאת הקריבה ולא ונפסלו, לנדרה
מחויבת  לחובתה, שעלתה העולה היתה מין מאיזה יודעים
מעיר, (הכסףֿמשנה שתרצה מאיזה אחד ממין עולה להביא
שם  שנאמר מה כי במשנה, נמצא אינו הזה האחרון שדין

בה"ד). למטה מתפרש וכו'" לכהן "נתנתם

.„d˙·BÁ ‰Ú·˜40‰na ‰ÁÎLÂ d¯„ ‰Ú·˜Â »¿»»»¿»¿»ƒ¿»¿»¿»«∆
‰Ú·˜41˙Á‡ ‰„È¯Ùe ‰ÏBÚÏ O·k d˙·BÁL ¯LÙ‡Â , »¿»¿∆¿»∆»»∆∆¿»¿ƒ»««

‰ML ‡È·z CÎÈÙÏ ;˙‡hÁÏ ‰BÈ Ôa B‡ ¯Bz∆»¿«»¿ƒ»»ƒƒ»
ÔÈ„È¯t42d˙·BÁÏ ÌÈLe d¯„Ï ‰Úa¯‡ :43„BÚÂ , ¿ƒƒ«¿»»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿

O·k ÌÚ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ôa „Á‡ ˙‡hÁ ‡È·z44. »ƒ«»∆»∆»ƒ∆∆
.[O·ÎÂ] ˙BÙBÚ ‰Ú·L ‰‡È·‰L ˙‡ˆÓƒ¿≈∆≈ƒ»ƒ¿»»∆∆

קרבנות 40) ללידתה, תביא קרבנות של סוג איזה קבעה
קבעה  לא אבל כג), הערה למעלה (ראה עניה או עשירה
פירוש  וראה (כסףֿמשנה. ללידתה תביא עופות מין מאיזה

זו). למשנה מה 41)רבינו שכחה וגם ולנדרה, ללידתה
הכל  או למעלה הכל עשה אם זוכר אינו והכהן לכהן, נתנה

למטה. ומחצה למעלה מחצה או עופות.42)למטה
הקודמת.43) שבהלכה בדין קרבנות 44)כמו קבעה שמא

הכבש  עם ביחד העוף חטאת להביא ומחויבת עשירה,
עוף  חטאת עם ביחד עוף עולת כבר שהקריבה אע"פ לעולה
למשניות  רבינו פירוש על מיוסדות זה שבפרק (ההלכות
אלא: כבש, הוזכר לא שם עצמה במשנה אמנם קנים.
כבש, הוסיף רבינו אבל אחת". וחטאת לחובתה "ושתים
חטאת  עוד להביא חייבת היא למה לו היה שקשה מפני
ואחד  לחטאת אחד עופות שני שהקריבה אחרי אחת,
ללידתה  קבעה שאולי פירש זו, קושיה לסלק וכדי לעולה.
העוף  חטאת ועמו כבש, גם להביא ועליה עשירה, קרבנות

כסףֿמשנה). –

.‰Ì‰L ÈtÓ ,˙BÏÎ‡ ÔÈ‡ el‡‰ ˙B‡hÁ‰ ÏÎÂ¿»««»»≈≈»∆¡»ƒ¿≈∆≈
˜ÙÒ45. »≈

(45– הספק על הבא העוף חטאת תמורה: סוף משנה,
תשרף.

ה'תש"פ  טבת כ"ז שישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ואם 1) לעבודה, מהפסולים אחד שקמצן המנחות כל יבאר

הלבונה. לקט

.‡‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ ÔˆÓwL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆¿»»∆»ƒ«¿ƒ»¬»

ÏÒt - ‰B·l‰ ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏeÒt Ì‰ È¯‰ -2, ¬≈≈¿¿≈ƒƒ≈«¿»»«
.ıÓ˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«

שעל 2) הלבונה כל את הכהן מלקט הקומץ הקטרת אחרי
ומקטירה. המנחה

.·Ô˙Â BÈÓÈa ıÓ˜ ,ÏeÒtÏ Ô˙Â ¯Lk‰ ıÓ»̃««»≈¿»««»»«ƒƒ¿»«
L„˜ ÈÏkÓ ıÓ˜ ;ÈÏkÏ B˙ Ck ¯Á‡Â ,BÏ‡ÓOÏƒ¿…¿««»¿»«¿ƒ»«ƒ¿ƒ…∆

.ÏÒt - ÏÁ ÈÏÎÏ Ô˙Â¿»«ƒ¿ƒ…»«

.‚Ë¯˜ B‡ ÁÏÓ ¯Èb¯‚ B‡ ¯B¯ˆ B„Èa ‰ÏÚÂ ıÓ»̃«¿»»¿»¿«¿ƒ∆«…∆
ÏeÒt - ‰B·Ï3. ¿»»

חסר 3) וקומץ הגרגיר, או הצרור מקום חסר שהקומץ מפני
פסול. -

.„ıeÁa ‡e‰L „Ú ıÓ˜4¯ÊÁÈ - ÌÈÙÏ ÒÎÂ »««∆«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬…
.¯LÎÂ ÌÈÙa ıÓ˜ÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈

לעזרה.4) חוץ

.‰epÙÒ‡ÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰tˆ¯‰ Èab ÏÚ ıÓw‰ ¯ft˙5. ƒ¿«≈«…∆««≈»ƒ¿»«¬…¿««¿∆

אם 5) אבל שרת, בכלי שנתקדש אחר כשנתפזר והמדובר,
הרצפה  על שנשפך דם כמו נפסל, - שנתקדש לפני נתפזר

בכלי. שנתקבל לפני

.ÂdˆÓ˜ ‰È‰L B‡ ,˙¯L ÈÏÎa ‡lL ‰Án‰ ‰˙È‰»¿»«ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ»≈∆»»À¿»
ÈÏÎa ‡lL ÁaÊnÏ e‰ÏÚ‰L B‡ ,˙¯L ÈÏÎa ‡lL∆…ƒ¿ƒ»≈∆∆¡»«ƒ¿≈«∆…ƒ¿ƒ

‰¯ÊÚÏ ıeÁ dÓLa dÏÏaL B‡ ,˙¯L6,‰ÏeÒt - »≈∆¿»»¿«¿»»¬»»¿»
.ÌÈÙa d˙ÏÈÏa ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ

בחוץ.6) פסולה - בזר כשרה שבלילה פי על ואף

.Ê,‰„B·ÚÏ ÏeÒt ÔÓM‰ Ô‰ÈÏÚ ˜ˆiL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆»«¬≈∆«∆∆»»¬»
Ì˙˙t B‡ ÔÏÏaL B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¯f‰ ÔB‚k7ÔÁÏÓ B‡ ¿«»¿«≈∆¿»»¿»»¿»»

ÔÙÈ‰ B‡ ÔLÈb‰ .˙B¯Lk -8B‡ LÈbÓe Ô‰k‰ ¯ÊBÁ - ¿≈ƒƒ»¡ƒ»≈«…≈«ƒ
.˙B¯Lk - Ô‰k‰ ÛÈ‰ ‡ÏÂ LÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÛÈÓ≈ƒ¿ƒ…ƒƒ¿…≈ƒ«…≈¿≈
‰ˆÈÓwÓ - ıÓ˜Â Ô¯‰‡ Èa Ï‡ d‡È·‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«∆¡ƒ»∆¿≈«¬…¿»«ƒ¿ƒ»
‰¯LkL ‰ÏÈÏ·e ‰˜ÈˆÈ ÏÚ „nÏ ;‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â¿≈«ƒ¿«¿À»ƒ≈«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈»

.¯Êa¿»

"פתות 7) ו): ב, (ויקרא בתורה כתוב המחבת על במנחה
המנחות. לכל מכאן למדו עה. שם ובגמרא פתים" אותה

ויש 8) והנפה, למזבח הגשה טעונות מהן יש המנחות
תנופה. ולא הגשה טעונות

.ÁÔÓL B‡ ˙¯Á‡ ‰ÁÓ ÔÓL dÎB˙Ï ÏÙpL ‰ÁÓƒ¿»∆»«¿»∆∆ƒ¿»«∆∆∆∆
;‰ÏeÒt - dÓL ¯qÁ .‰ÏÒÙ - ‡e‰L Ïk ÔÈlÁÀƒ»∆ƒ¿¿»ƒ≈«¿»¿»

d˙B·Ï ¯qÁ9ÈË¯˜ ÈL ‰ÈÏÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .‰¯Lk - ƒ«¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»∆»¿≈»¿≈
Ïk ˙‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - „Á‡ Ë¯˜ Ï·‡ ,‰B·Ï¿»¬»…∆∆»¿»∆∆¡«≈»

.d˙B·Ï¿»»

יפחות 9) לא לבונה עלי הרי "האומר קו:) (שם שנינו
ז) הלכה יב פרק הקרבנות מעשה (בהלכות ורבינו מקומץ"
קומץ. שיעורה המנחה עם הבאה הלבונה שגם פוסק,
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.·Î·¯ÚÓe ‰ÏÚÓÏÓ ‰ˆÈÁÓa ˜eÏÁ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»¿…»
epnÓ ıÓB˜ - ‰hÓlÓ34. ƒ¿«»≈ƒ∆

שעריבת 34) רבינו ומפרש אחד. ככלי דינה תרנגולים עריבת
מגיעה  אינה והמחיצה למעלה במחיצה חלוקה תרנגולים

הכלי. לשולי

.‚Î‰Ê ÔÈÚ‚B ÂÈ˜ÏÁ ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÈÏÎa ÔB¯OÚ‰ ˜ÏÁ»«»ƒ»ƒ¿ƒ∆»¿≈¬»»¿ƒ∆
Û¯ˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ˆÈÁÓ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â ,‰Êa»∆¿≈≈≈∆¿ƒ»¬≈∆»≈ƒ¿»≈
Ì‡Â ,ıÓ˜È ‡Ï CÎÈÙÏ .Û¯ˆÓ BÈ‡ B‡ ‰ˆÈÓ˜Ï ÈÏk‰«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈¿ƒ»…ƒ¿…¿ƒ
eÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È ‡Ï - ıÓ»̃«…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿…≈»¿

.ÌÈ¯ÈM‰«ƒ«ƒ

.„Î„‚k ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ıÓw‰ Ô˙Â ıÓ»̃«¿»««…∆¿«¿»««À¿»¿∆∆
ÔÁÏM‰ BLc˜ - ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙Î¯ÚÓ d·b35 …««¬∆∆∆∆«»ƒƒ¿«À¿»

ÏÒt‰Ï36„Ú ·¯˜ BÈ‡Â .·¯wÏ BLc˜Ó BÈ‡ Ï·‡ , ¿ƒ»≈¬»≈¿«¿ƒ»≈¿≈»≈«
ÈÏÎa Lc˜˙iL37.ıÓ˜Ï Èe‡¯‰ ˙¯L ∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈»»¿…∆

הוא 35) כך הפנים לחם את מקדש השולחן שאויר כשם
טפחים  עשר חמישה היינו הגובה באותו הקומץ את מקדש

צו. שם יהודה בכלי 36)לר' קידושו לפני וביוצא. בלינה
וביוצא. בלינה נפסל אינו השני 37)שרת בפירושו רש"י

אפילו  להקריבו ואין לגמרי נפסל שהקומץ מפרש, פז: שם
כפירושו  סובר ורבינו שרת, בכלי כן אחר יקדשוהו אם
את  להקריב כדי מספיק אינו השולחן שקידוש הראשון,

שרת. בכלי נוסף קידוש וטעון הקומץ

.‰ÎıÓ˜Â ÈÏk‰ ÔÙ„Ï ıÓw‰ ˜Èa„‰38CÙ‰L B‡ , ƒ¿ƒ«…∆¿…∆«¿ƒ¿»«∆»«
,¯ÈË˜È ‡Ï - ‰hÓÏ ÂÈÙe BÎBzÓ ıÓ˜Â B„È ÏÚ ÈÏk‰«¿ƒ«»¿»«ƒƒ¿«»…«¿ƒ

.‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒÀ¿»

רבינו 38) מפרש כך ממש, הכלי דופן יד שעל הסולת מן
שאחרי  שהמדובר מפרש שם רש"י אבל האיבעיא. את
ולא  לקדשו כדי שרת כלי לדופן הקומץ את הדביק הקמיצה

שוליו. על הכלי בתוך הניחו

.ÂÎLÈ¯Ù‰Â ,ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ „·‡Â B˜lÁL ÔB¯OÚƒ»∆ƒ¿¿»«∆»≈¬»»¿ƒ¿ƒ
ÔzLÏL È¯‰Â ,„e·‡‰ ‡ˆÓÂ ÂÈzÁz ¯Á‡ ˜ÏÁ≈∆«≈«¿»¿ƒ¿»»»«¬≈¿»¿»

‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â „Á‡ ÈÏÎa ÔÈÁpÓ39‰Ê ‡ÓË : À»ƒƒ¿ƒ∆»¿≈¿ƒ∆»∆ƒ¿»∆
eÏÒÙÂ ÔBL‡¯ ˜ÏÁ ÌÚ Û¯ËˆÓ ‡e‰ È¯‰ - „·‡L40, ∆»«¬≈ƒ¿»≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ¿¿

Û¯ËˆÓ BÈ‡ LÈ¯Ù‰L ‰ÊÂ41ÂÈÏÚ ÌÈÏLÈ ‡l‡42. ¿∆∆ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈∆»«¿ƒ»»
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔBL‡¯Â L¯ÙÓ - L¯Ùn‰ ‡ÓË43,eÏÒÙÂ ƒ¿»«À¿»À¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿

Ô‰nÚ Û¯ËˆÓ BÈ‡ ‡ˆÓpL ‰ÊÂ44˜ÏÁ‰ ‡ÓË . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈ƒ»∆ƒ¿»«≈∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÂÈzÁz L¯Ùn‰Â „e·‡‰ È¯‰ - ÔBL‡¯‰45. »ƒ¬≈»»¿«À¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ

מה 39) מצרף (שרת) "כלי כ: חגיגה במסכת ושנינו
בזה. זה נוגעים אין ואפילו טומאה) (לעניין שבתוכו"

אחת.40) למנחה מצורפים שניהם היו שאבד לפני שהרי
ולפיכך 41) יחד להצטרף מעולם עמדו לא אלה שני שהרי

להיפסל. מצרפם הכלי שחסרה 42)אין מנחה כדין
טז. שנמצא 43)בהלכה לפני אחת למנחה שהצטרפו מפני

האבוד. עם 44)החלק להצטרף עמד לא מעולם כי
לראשון.45)המופרש. מצורפים היו ששניהם מפני

.ÊÎÂÈ¯ÈL - ‡ˆÓp‰ ÔÓ ıÓ˜ :‰ˆÈÓ˜ ÔÈÚÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ»»«ƒ«ƒ¿»¿»»
ÔBL‡¯‰ ˜ÏÁ‰ ÌÚ46.ÏÎ‡ BÈ‡ L¯Ùn‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ƒ«≈∆»ƒ∆¡»ƒ¿«À¿»≈∆¡»

ÔÈÏÎ‡ ÂÈ¯ÈL - L¯Ùn‰ ÔÓ ıÓ˜47BÈ‡ ‡ˆÓp‰Â , »«ƒ«À¿»¿»»∆¡»ƒ¿«ƒ¿»≈
Ô‰ÈL - ÔBL‡¯‰ ÔÓ ıÓ˜ .ÏÎ‡48;ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ ∆¡»»«ƒ»ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ

ÌÈ¯˙È ÌÈ¯ÈL Ô‰ÈML ÈÙÏ49ÔB¯OÚ Ô‰ È¯‰L , ¿ƒ∆¿≈∆¿»ƒ¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ»
.‰¯eÒ‡ ‡È‰L ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓÏ ÔÈÓB„Â ,ÌÏL»≈¿ƒ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»∆ƒ¬»
ÔB¯OÚ ÂÈÙÏ È¯‰Â ,‰f‰ ıÓw‰ ·¯˜ C‡È‰Â¿≈«»≈«…∆«∆«¬≈¿»»ƒ»
,Ô‰k‰ ˙Ú„a ‰ÈeÏz ‰ˆÈÓw‰L ÈtÓ ?‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿»¿«««…≈

„·Ïa ÔB¯OÚ‰ ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡ ıÓBwL ˙Ú·e50, »≈∆≈≈«¿∆»«»ƒ»ƒ¿«
.‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰ È¯‰Â«¬≈«¬»ƒ≈»¿ƒ∆»∆

שיריים.46) אותו עשה הנמצא של שהקומץ כולו,
הראשון.47) החלק כל אבל 48)וכן והמופרש; האבוד

נאכלים. הראשון שלושת 49)שיירי לכל שייך הקומץ
עשרון  אלא להתיר יכול ואינו ומחצה עשרון היינו החלקים,
הראשון. חלק של השיריים נאכלים כן פי על ואף אחד.

חצאי 50) משני ואחד קמץ שממנו העשרון חצי היינו
- הצטרף איזה יודעים אנו שאין ומפני האחרים העשרונים

אסורים. שניהם

.ÁÎ- ˙¯Á‡ ‰ÁÓ ıÓ˜a ·¯Ú˙pL ‰ÁÓ ıÓ…̃∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿…∆ƒ¿»«∆∆
Â .˙B¯Lk Ô‰Â ˙Á‡k Ô‰ÈL ¯ÈË˜Ó·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎ «¿ƒ¿≈∆¿««¿≈¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ‰k ˙ÁÓa ıÓw‰51B‡ ÌÈÎÒp‰ ˙ÁÓa B‡ «…∆¿ƒ¿«…¬ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ
ÏB„b Ô‰k Èz·Áa52Ïk‰ ¯ÈË˜ÈÂ ˙B¯Lk el‡ È¯‰ - «¬ƒ≈…≈»¬≈≈¿≈¿«¿ƒ«…

ÌÈM‡Ï Ïk‰L ,„Á‡k53. ¿∆»∆«…»ƒƒ

כליל.51) מנחה 52)שכולה יום בכל מקריב גדול כהן
כליל. וכולה בערב, ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, עשרון

מפני 53) השנייה, את מבטלת האחת ואין האש. על מוקטר
זה  מבטלים אין להקרבה) למזבח העולים (דברים ש"עולים
שהשיריים  מנחות שאר כן שאין מה כב:), (שם זה" את

להקטירם. ואסור נאכלים

.ËÎÌ‡ :BÊa BÊ e·¯Ú˙pL eˆÓ˜ ‡lL ˙BÁÓ ÈzL¿≈¿»∆…ƒ¿¿∆ƒ¿»¿»ƒ
BÓˆÚ ÈÙa BfÓ ıÓ˜Ï ÏBÎÈ54- BÓˆÚ ÈÙa BfÓe »ƒ¿…ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈«¿

.˙BÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,˙B¯Lk¿≈¿ƒ»¿

השנייה.54) מהמנחה קמח בקומץ יתערב ולא

.Ï‡Ï - ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓa ·¯Ú˙pL ıÓ…̃∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»…
¯ÈË˜È55‰˙ÏÚ ‰ˆÓ˜pL BÊ - Ïk‰ ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ; «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿¿»»¿»

ÌÈÏÚaÏ56.ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰ˆÓ˜ ‡lL BÊÂ , «¿»ƒ¿∆…ƒ¿¿»…»¿»«¿»ƒ

נקמצה.55) שלא המנחה את להקטיר יצאו 56)שאסור
חובתם. ידי

.‡Ï‰È¯ÈL e·¯Ú˙pL B‡ ,‰È¯ÈLa dˆÓ˜ ·¯Ú˙ƒ¿»≈À¿»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»¿¿»∆»
‰˙ÏÚ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È ‡Ï - dz¯·Á È¯ÈLaƒ¿»≈¬∆¿»…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»

ÌÈÏÚaÏ57. «¿»ƒ

שם 57) בגמרא הקומץ? את מבטלים השיריים אין ולמה
שקמצים  כשם מקמצים, שיריים שווה בגזירה למדו (כג:)
את  מבטלים אינן שיריים גם כך זה את זה מבטלים אינם

הקומץ.
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עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) שהוסיף התנופה ועומר הפנים ולחם הלחם שתי יבאר

במדתם. חסר

.‡ÈzL2ÌÁl‰3ÌÈt‰ ÌÁÏÂ4‰Ùez‰ ¯ÓÚÂ5 ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿…∆«¿»
.˙BÏeÒt - ‡e‰L Ïk ¯qÁ B‡ Ô˙cÓa ÛÈÒB‰L∆ƒ¿ƒ»»ƒ≈»∆¿

א.2) הלכה ח פרק מנחות בחג 3)תוספתא שמקריבים
לחם. לכל עשרון מצוותם בכל 4)השבועות, שמסדרים

לחם. לכל עשרונים שני מצוותם שמקריבים 5)שבת,
נזכר  לא בתוספתא אחד. עשרון מצוותו בניסן, עשר בששה
דינן. שם שנאמר המנחות בכל נכלל והוא התנופה, עומר

עו: מנחות ברייתא וראה

.·˙BlÁ6‰„Bz7¯ÈÊ È˜È˜¯e8ÁL‡lL „Ú :e¯Ò «»¿ƒ≈»ƒ∆»¿«∆…
- Á·f‰ Ìc ˜¯ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt - Á·f‰ Ìc ˜¯Êƒ¿«««∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«««∆«

.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

ה.6) הלכה ד פרק שם לקרבן 7)תוספתא בהמה המביא
חלות. ארבעים עמה מביא ימי 8)תודה, מלאת אחרי נזיר

חלות  עשר עמהן ומביא בהמות, שלוש להקריב חייב נזרו
לרקיקים? חלות בין ומה עח.). שם (משנה רקיקים ועשרה
נילושים  ורקיקים פושרים, ובמים בשמן נילושות חלות
בשמן  אותם מושחים אפייתם ואחרי בלבד, פושרם במים

ח). הלכה יג פרק הקרבנות מעשה (הלכות

.‚ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ9ÏL ÔÓc ˜¯Ê ‡lL „Ú :e¯ÒÁL ¿≈¿≈«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿«»»∆
ÌÈO·k10.ÌÈ¯Lk - ÔÓc ˜¯ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt - ¿»ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«»»¿≈ƒ

עו:9) שלמי 10)שם כבשים שני מקריבים השבועות בחג
א. הלכה ראה הלחם. שתי ועמהם ציבור,

.„ÔÎÂ11ÌÈ¯„Ò ÈL12e¯Ë˜‰ ‡lL „Ú :e¯ÒÁL ¿≈¿≈¿»ƒ∆»¿«∆…À¿¿
ÔÈÎÈÊa‰13.ÌÈ¯Lk - e¯Ë˜‰MÓ ;ÔÈÏeÒt - «¿ƒƒ¿ƒƒ∆À¿¿¿≈ƒ

שם.11) הפנים.12)תוספתא לחם של מערכות שתי
יז.13) הלכה יא פרק למעלה ראה

.‰Ï·‡14ÌÈÎÒp‰15ÔÈa Á·f‰ ·¯wMÓ ÔÈa ,e¯ÒÁL ¬»«¿»ƒ∆»¿≈ƒ∆»««∆«≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎÒ ‡È·ÈÂ ,ÌÈ¯Lk - ·¯˜ ‡lL „Ú«∆…»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

.Ô˙‡lÓÏ¿«…»

שם.14) הקרבנות.15)תוספתא עם הבאים

.ÂÌÈÎÒ16Ì‡ :Á·f‰ ÏÒÙÂ ˙¯L ÈÏÎa eL„wL ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿««∆«ƒ
·¯wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ ‡Ï - ‰ËÈÁMa ÏÒÙ17ÏÒÙ ; ƒ¿««¿ƒ»…»¿«¿»ƒƒ»≈ƒ¿«

CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ18·¯wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ -19ÔÈ‡L ; ƒ«»»¿≈«»¿«¿»ƒƒ»≈∆≈
‰Óe .Á·f‰ ˙ËÈÁLa ‡l‡ ·¯wÏ ÌÈLc˜˙Ó ÌÈÎÒp‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒƒ»≈∆»ƒ¿ƒ««∆««

?Ô‰a ‰OÚÈ20d˙B‡a Áe·Ê ¯Á‡ Á·Ê ÌL ‰È‰ Ì‡ «¬∆»∆ƒ»»»∆««≈»«¿»
‰ÚL21¯Á‡ Á·Ê ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BnÚ e·¯˜È - »»ƒ¿¿ƒ¿ƒ…»»»∆««≈

‰ÈÏa eÏÒÙpL ÈÓk eOÚ - ‰ÚL d˙B‡a Áe·Ê»«¿»»»«¬¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»
eÙ¯OÈÂ22ÈtÓ ,¯eaˆ Ôa¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ‰˙Ó ÔÈc ˙Èa ·lL23- „ÈÁÈ Ôa¯˜a Ï·‡ ; ∆≈≈ƒ«¿∆¬≈∆¬»¿»¿«»ƒ
¯Á‡ Á·Ê ÌÚ e·¯˜È ‡Ï el‡ È¯‰24Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈≈…ƒ¿¿ƒ∆««≈¿««ƒ

eÏÒtiL „Ú ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,‰ÚL d˙B‡a Áe·Ê ‡e‰L∆»«¿»»»∆»«ƒ»«∆ƒ»¿
‰ÈÏa25.eÙ¯OÈÂ ¿ƒ»¿ƒ»¿

מז.16) שם וברייתא עט. שם קדשו 17)משנה אבל
בלינה. כסף18ֿ)להיפסל פסולה. היתה הקבלה פירוש,

כדעת 19)משנה. ליקרב, הנסכים את מקדשת שהשחיטה
(ראה  הראב"ד של השגתו מסולקת ובזה שם. בברייתא רבי

בלי 20)כסףֿמשנה). המזבח על לנסכם איֿאפשר הלא
נסכים.21)קרבן? עמו כמו 22)ואין נעשו עט: שם

ישרפם, ואחרֿכך להלינם צריך ואעפ"כ בלינה. שנפסלו
אין  וגם כב), הערה (ראה כשרים הם התורה שמן מפני
זו  הלכה בסוף וראה אחר. דבר מחמת אלא בגופם פסולם

זבוח. זבח כשיש יחיד, קרבן דואג 23)בדין ביתֿהדין
הזבח, ייפסל שאם ּומתנה האפשריים, המכשולות ְֶַלכל
להקריבם  מותר הדין ומן אחר, זבח עם הנסכים יקרבו
גזרו  וחכמים שעה, באותה זבוח היה שלא זבח עם אפילו

(שם). ביתֿדין 24)ואסרו לב לומר אין יחיד שבקרבן
אפשר. ד"ה טו: שם תוספות ראה בלשון 25)מתנה. ְֶַ

ו  פרק פסחים בתוספתא שנינו צורה". "עיבור התלמוד:
בגופו  פסול אירע הכלל, "זה לד: שם ובגמרא ו, הלכה
לבית  ויצא צורתו תעובר ובבעלים בדם מיד, יישרף
ולפיכך  הנסכים, בגוף הפסול אין שלפנינו, ובדין השריפה".

צורה. עיבור טעונים

.ÊÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ26e·¯˜È - ÔÓLÏ ‡lL eÁaÊpL ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿»ƒ¿¿
.Ì‰ÈkÒƒ¿≈∆

וכלל.26) ופרט מכלל זה דין למדו צא. שם

.Á‰„Bz „ÏÂ27‰„·‡Â B˙„Bz LÈ¯Ùn‰Â ,d˙¯eÓ˙e ¿«»¿»»¿««¿ƒ»¿»¿»
¯tkL ¯Á‡Ï Ô‡È·‰ Ì‡ :‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â28 ¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»ƒ¡ƒ»¿««∆ƒ≈

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡ - ‰BL‡¯ ‰„B˙a¿»ƒ»≈»¿ƒ∆∆¿ƒ¬«ƒ…
ÏÂe ‡È‰ B‡ d˙ÙÈÏÁÂ ‡È‰ È¯‰Â ,da ¯tk‡È‰ B‡ d„ ƒ≈»«¬≈ƒ«¬ƒ»»ƒ¿»»ƒ

ÌÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ÈL È¯‰ - ˙„ÓBÚ d˙¯eÓ˙e29‰na . ¿»»∆∆¬≈¿≈∆¿ƒƒ∆∆«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c30‰„Bz ¯„Ba31‰·„ ˙„Bz Ï·‡ ;32 ¿»ƒ¬ƒ¿≈»¬»«¿»»

ÌÁÏ ÔÈeÚË d˙¯eÓ˙e d˙ÙÈÏÁ -33BÈ‡ d„ÏÂe , ¬ƒ»»¿»»¿ƒ∆∆¿»»≈
‰¯tk ¯Á‡Ï ÔÈa ‰¯tk ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÁÏ ÔeÚË34. »∆∆≈ƒ¿≈«»»≈¿«««»»

עט:27) שם וגמרא שקרבה 28)משנה אחר כלומר,
והלחם 29)ראשונה. שירצה מהן איזו יקריב כלומר,

בפירוש  שנינו כן לחם. טעונה אינו השניה אבל עמה,
שם. לחם.30)בברייתא טענים הרי 31)ששניהם שאמר

מתה, או נאבדה (אם באחריותה ונתחייב תודה להביא עלי
בולד  גם חובתו ידי לצאת יכול ולפיכך אחרת), להביא חייב
(ר' הקדש" בשבח מתכפר "אדם שהרי שהפריש, הבהמה
כשהוא  הלחם, את עמו שמקריב ומובן פ.). שם יוחנן

ראשון. חייב 32)מקריבו ואינו תודה, זו הרי שאמר
לפני 33)באחריותה. בין – חליפתה כדינה: אחת כל

(לשון  בתודות" כ"מרבה שהוא מפני כפרה, לאחר בין כפרה
של  חליפתה כלל אינה השניה פירוש, שם) הגמרא
במקום  אחרת להביא חייבים אינם הבעלים שהרי הראשונה,
ולפיכך  חדשה, נדבה תודת זו הרי הביאו ואם האבודה,
אין  תודה, בתמורת אבל כפרה. לאחר אפילו לחם טעונה
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.·Î·¯ÚÓe ‰ÏÚÓÏÓ ‰ˆÈÁÓa ˜eÏÁ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»¿…»
epnÓ ıÓB˜ - ‰hÓlÓ34. ƒ¿«»≈ƒ∆

שעריבת 34) רבינו ומפרש אחד. ככלי דינה תרנגולים עריבת
מגיעה  אינה והמחיצה למעלה במחיצה חלוקה תרנגולים

הכלי. לשולי

.‚Î‰Ê ÔÈÚ‚B ÂÈ˜ÏÁ ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÈÏÎa ÔB¯OÚ‰ ˜ÏÁ»«»ƒ»ƒ¿ƒ∆»¿≈¬»»¿ƒ∆
Û¯ˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ˆÈÁÓ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â ,‰Êa»∆¿≈≈≈∆¿ƒ»¬≈∆»≈ƒ¿»≈
Ì‡Â ,ıÓ˜È ‡Ï CÎÈÙÏ .Û¯ˆÓ BÈ‡ B‡ ‰ˆÈÓ˜Ï ÈÏk‰«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈¿ƒ»…ƒ¿…¿ƒ
eÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È ‡Ï - ıÓ»̃«…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿…≈»¿

.ÌÈ¯ÈM‰«ƒ«ƒ

.„Î„‚k ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ıÓw‰ Ô˙Â ıÓ»̃«¿»««…∆¿«¿»««À¿»¿∆∆
ÔÁÏM‰ BLc˜ - ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙Î¯ÚÓ d·b35 …««¬∆∆∆∆«»ƒƒ¿«À¿»

ÏÒt‰Ï36„Ú ·¯˜ BÈ‡Â .·¯wÏ BLc˜Ó BÈ‡ Ï·‡ , ¿ƒ»≈¬»≈¿«¿ƒ»≈¿≈»≈«
ÈÏÎa Lc˜˙iL37.ıÓ˜Ï Èe‡¯‰ ˙¯L ∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈»»¿…∆

הוא 35) כך הפנים לחם את מקדש השולחן שאויר כשם
טפחים  עשר חמישה היינו הגובה באותו הקומץ את מקדש

צו. שם יהודה בכלי 36)לר' קידושו לפני וביוצא. בלינה
וביוצא. בלינה נפסל אינו השני 37)שרת בפירושו רש"י

אפילו  להקריבו ואין לגמרי נפסל שהקומץ מפרש, פז: שם
כפירושו  סובר ורבינו שרת, בכלי כן אחר יקדשוהו אם
את  להקריב כדי מספיק אינו השולחן שקידוש הראשון,

שרת. בכלי נוסף קידוש וטעון הקומץ

.‰ÎıÓ˜Â ÈÏk‰ ÔÙ„Ï ıÓw‰ ˜Èa„‰38CÙ‰L B‡ , ƒ¿ƒ«…∆¿…∆«¿ƒ¿»«∆»«
,¯ÈË˜È ‡Ï - ‰hÓÏ ÂÈÙe BÎBzÓ ıÓ˜Â B„È ÏÚ ÈÏk‰«¿ƒ«»¿»«ƒƒ¿«»…«¿ƒ

.‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒÀ¿»

רבינו 38) מפרש כך ממש, הכלי דופן יד שעל הסולת מן
שאחרי  שהמדובר מפרש שם רש"י אבל האיבעיא. את
ולא  לקדשו כדי שרת כלי לדופן הקומץ את הדביק הקמיצה

שוליו. על הכלי בתוך הניחו

.ÂÎLÈ¯Ù‰Â ,ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ „·‡Â B˜lÁL ÔB¯OÚƒ»∆ƒ¿¿»«∆»≈¬»»¿ƒ¿ƒ
ÔzLÏL È¯‰Â ,„e·‡‰ ‡ˆÓÂ ÂÈzÁz ¯Á‡ ˜ÏÁ≈∆«≈«¿»¿ƒ¿»»»«¬≈¿»¿»

‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â „Á‡ ÈÏÎa ÔÈÁpÓ39‰Ê ‡ÓË : À»ƒƒ¿ƒ∆»¿≈¿ƒ∆»∆ƒ¿»∆
eÏÒÙÂ ÔBL‡¯ ˜ÏÁ ÌÚ Û¯ËˆÓ ‡e‰ È¯‰ - „·‡L40, ∆»«¬≈ƒ¿»≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ¿¿

Û¯ËˆÓ BÈ‡ LÈ¯Ù‰L ‰ÊÂ41ÂÈÏÚ ÌÈÏLÈ ‡l‡42. ¿∆∆ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈∆»«¿ƒ»»
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔBL‡¯Â L¯ÙÓ - L¯Ùn‰ ‡ÓË43,eÏÒÙÂ ƒ¿»«À¿»À¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿

Ô‰nÚ Û¯ËˆÓ BÈ‡ ‡ˆÓpL ‰ÊÂ44˜ÏÁ‰ ‡ÓË . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈ƒ»∆ƒ¿»«≈∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÂÈzÁz L¯Ùn‰Â „e·‡‰ È¯‰ - ÔBL‡¯‰45. »ƒ¬≈»»¿«À¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ

מה 39) מצרף (שרת) "כלי כ: חגיגה במסכת ושנינו
בזה. זה נוגעים אין ואפילו טומאה) (לעניין שבתוכו"

אחת.40) למנחה מצורפים שניהם היו שאבד לפני שהרי
ולפיכך 41) יחד להצטרף מעולם עמדו לא אלה שני שהרי

להיפסל. מצרפם הכלי שחסרה 42)אין מנחה כדין
טז. שנמצא 43)בהלכה לפני אחת למנחה שהצטרפו מפני

האבוד. עם 44)החלק להצטרף עמד לא מעולם כי
לראשון.45)המופרש. מצורפים היו ששניהם מפני

.ÊÎÂÈ¯ÈL - ‡ˆÓp‰ ÔÓ ıÓ˜ :‰ˆÈÓ˜ ÔÈÚÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ»»«ƒ«ƒ¿»¿»»
ÔBL‡¯‰ ˜ÏÁ‰ ÌÚ46.ÏÎ‡ BÈ‡ L¯Ùn‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ƒ«≈∆»ƒ∆¡»ƒ¿«À¿»≈∆¡»

ÔÈÏÎ‡ ÂÈ¯ÈL - L¯Ùn‰ ÔÓ ıÓ˜47BÈ‡ ‡ˆÓp‰Â , »«ƒ«À¿»¿»»∆¡»ƒ¿«ƒ¿»≈
Ô‰ÈL - ÔBL‡¯‰ ÔÓ ıÓ˜ .ÏÎ‡48;ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ ∆¡»»«ƒ»ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ

ÌÈ¯˙È ÌÈ¯ÈL Ô‰ÈML ÈÙÏ49ÔB¯OÚ Ô‰ È¯‰L , ¿ƒ∆¿≈∆¿»ƒ¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ»
.‰¯eÒ‡ ‡È‰L ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓÏ ÔÈÓB„Â ,ÌÏL»≈¿ƒ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»∆ƒ¬»
ÔB¯OÚ ÂÈÙÏ È¯‰Â ,‰f‰ ıÓw‰ ·¯˜ C‡È‰Â¿≈«»≈«…∆«∆«¬≈¿»»ƒ»
,Ô‰k‰ ˙Ú„a ‰ÈeÏz ‰ˆÈÓw‰L ÈtÓ ?‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿»¿«««…≈

„·Ïa ÔB¯OÚ‰ ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡ ıÓBwL ˙Ú·e50, »≈∆≈≈«¿∆»«»ƒ»ƒ¿«
.‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰ È¯‰Â«¬≈«¬»ƒ≈»¿ƒ∆»∆

שיריים.46) אותו עשה הנמצא של שהקומץ כולו,
הראשון.47) החלק כל אבל 48)וכן והמופרש; האבוד

נאכלים. הראשון שלושת 49)שיירי לכל שייך הקומץ
עשרון  אלא להתיר יכול ואינו ומחצה עשרון היינו החלקים,
הראשון. חלק של השיריים נאכלים כן פי על ואף אחד.

חצאי 50) משני ואחד קמץ שממנו העשרון חצי היינו
- הצטרף איזה יודעים אנו שאין ומפני האחרים העשרונים

אסורים. שניהם

.ÁÎ- ˙¯Á‡ ‰ÁÓ ıÓ˜a ·¯Ú˙pL ‰ÁÓ ıÓ…̃∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿…∆ƒ¿»«∆∆
Â .˙B¯Lk Ô‰Â ˙Á‡k Ô‰ÈL ¯ÈË˜Ó·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎ «¿ƒ¿≈∆¿««¿≈¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ‰k ˙ÁÓa ıÓw‰51B‡ ÌÈÎÒp‰ ˙ÁÓa B‡ «…∆¿ƒ¿«…¬ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ
ÏB„b Ô‰k Èz·Áa52Ïk‰ ¯ÈË˜ÈÂ ˙B¯Lk el‡ È¯‰ - «¬ƒ≈…≈»¬≈≈¿≈¿«¿ƒ«…

ÌÈM‡Ï Ïk‰L ,„Á‡k53. ¿∆»∆«…»ƒƒ

כליל.51) מנחה 52)שכולה יום בכל מקריב גדול כהן
כליל. וכולה בערב, ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, עשרון

מפני 53) השנייה, את מבטלת האחת ואין האש. על מוקטר
זה  מבטלים אין להקרבה) למזבח העולים (דברים ש"עולים
שהשיריים  מנחות שאר כן שאין מה כב:), (שם זה" את

להקטירם. ואסור נאכלים

.ËÎÌ‡ :BÊa BÊ e·¯Ú˙pL eˆÓ˜ ‡lL ˙BÁÓ ÈzL¿≈¿»∆…ƒ¿¿∆ƒ¿»¿»ƒ
BÓˆÚ ÈÙa BfÓ ıÓ˜Ï ÏBÎÈ54- BÓˆÚ ÈÙa BfÓe »ƒ¿…ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈«¿

.˙BÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,˙B¯Lk¿≈¿ƒ»¿

השנייה.54) מהמנחה קמח בקומץ יתערב ולא

.Ï‡Ï - ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓa ·¯Ú˙pL ıÓ…̃∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»…
¯ÈË˜È55‰˙ÏÚ ‰ˆÓ˜pL BÊ - Ïk‰ ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ; «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿¿»»¿»

ÌÈÏÚaÏ56.ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰ˆÓ˜ ‡lL BÊÂ , «¿»ƒ¿∆…ƒ¿¿»…»¿»«¿»ƒ

נקמצה.55) שלא המנחה את להקטיר יצאו 56)שאסור
חובתם. ידי

.‡Ï‰È¯ÈL e·¯Ú˙pL B‡ ,‰È¯ÈLa dˆÓ˜ ·¯Ú˙ƒ¿»≈À¿»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»¿¿»∆»
‰˙ÏÚ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È ‡Ï - dz¯·Á È¯ÈLaƒ¿»≈¬∆¿»…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»

ÌÈÏÚaÏ57. «¿»ƒ

שם 57) בגמרא הקומץ? את מבטלים השיריים אין ולמה
שקמצים  כשם מקמצים, שיריים שווה בגזירה למדו (כג:)
את  מבטלים אינן שיריים גם כך זה את זה מבטלים אינם

הקומץ.
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חובה  תודה שתמורת וכשם לנודב, נודר בין לחלק טעם
נדבה. תודת תמורת גם כך כפרה, לאחר לחם טעונה אינה

רבי  פסק שם.וכן ראה יג, בהלכה לקמן בפירוש נו
בלבד.34) תודה ולד לדין נמשכת זו אחרונה פיסקה

כשהקריבו  לחם טעון אינו למה נתבאר פ.) (שם ובגמרא
אינו  תודה מותר וכל תודה, מותר הוא שהולד מפני ראשון,
הרש"ש  של תמיהתו מסלק זה פירושנו לחם. טעון
בהלכה  עצמו דברי שסותר רבינו, על שם למנחות בהגהותיו

אחרים. ואחרונים החזוןֿאיש בזה ונתבלטו יג,

.ËLÈ¯Ù‰35‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â B˙„Bz ƒ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
˙BBL‡¯‰ e‡ˆÓÂ ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»¿ƒ¿¿»ƒ
‰iL - ‰BL‡¯a ¯tk˙ :˙B„ÓBÚ ÔzLÏL È¯‰Â«¬≈¿»¿»¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»

ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡36ÌÁÏ ‰eÚË ˙ÈLÈÏL ,37¯tk˙ ; ≈»¿»∆∆¿ƒƒ¿»∆∆ƒ¿«≈
‰BL‡¯ ,ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡ ‰iL - ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ¿ƒ»≈»¿»∆∆ƒ»
ÔÈ‡ Ô‰ÈzL - ˙ÈÚˆÓ‡a ¯tk˙ ;ÌÁÏ ‰eÚË¿»∆∆ƒ¿«≈»∆¿»ƒ¿≈∆≈»

ÌÁÏ ˙BeÚË38. ¿∆∆

הראשונה.36)שם:35) של חליפתה היא שהרי
השניה 37) של אלא הראשונה, של חליפתה שאינה מפני

הוקרבה. לא עם 38)והיא ישיר קשר שלשתיהן לפי
האמצעית.

.È˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰39˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙„B˙Ï ««¿ƒ»¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
„Ú ‰„Bz Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙B¯Á‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆»«
el‡Óe el‡Ó ‡È·È - ˙BBL‡¯‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈≈≈
‰eÚË dÈ‡Â ‰„Bz Ô‰a ‡È·È ¯‡M‰Â ,dÓÁÏa ‰„Bz»¿«¿»¿«¿»»ƒ»∆»¿≈»¿»

ÌÁÏ40ÌÈÎÒ ‰eÚË Ï·‡ ,41B˙„Bz LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ . ∆∆¬»¿»¿»ƒ¿≈««¿ƒ»
- ˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ‰ÈzÁz ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ»«¿∆»¿««»ƒ¿»

ÌÁÏ ‡Ïa ‰„Bz ˙BÚna ‡È·È42˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ . »ƒ«»»¿…∆∆¿≈««¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â Ô‰ÈzÁz ‰„Bz LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙„B˙Ï¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»«¿≈∆¿««»

dÓÁÏÂ ‰„Bz ˙BÚn‰ ÔÓ ‡È·È - ˙BÚn‰ e‡ˆÓ43, ƒ¿¿«»»ƒƒ«»»¿«¿»
.ÌÁÏ ‡Ïa ·¯˜z ‰B¯Á‡‰ ‰„Bz‰ BÊÂ¿«»»«¬»ƒ¿«¿…∆∆

יא.39) הלכה ח פרק שם כמותר 40)תוספתא שדינה
תודה.41)תודה. את 42)ככל יקריב בראשונה פירוש,

שקנה  השניה את לחם, בלי ואחריה הלחם, עם האבודה
שהפריש. את 43)במעות בתחילה מקריבים כלומר,

הבהמה  את שהפריש קודם שהופרשו בדמים שקנה התודה
ח, בהלכה למעלה להאמור סתרה אלה בדינים ואין לתודה.
בהמות  בין לחלק יש כי שירצה, מהן איזו להקריב שיכול

למעות.

.‡È¯ÓB‡‰44„·‡ ,dÓÁÏ ‰Ê È¯‰Â ‰„Bz BÊ È¯‰ : »≈¬≈»«¬≈∆«¿»»«
BÈ‡ - ‰„Bz‰ ‰„·‡ ,¯Á‡ ÌÁÏ ‡È·Ó - ÌÁl‰«∆∆≈ƒ∆∆«≈»¿»«»≈
ÏÏ‚a ‡a ÌÁl‰L ÈtÓ .˙¯Á‡ ‰„Bz ‡È·Ó≈ƒ»«∆∆ƒ¿≈∆«∆∆»ƒ¿«

‰„Bz‰45.ÌÁl‰ ÏÏ‚a ‰‡a ‰„Bz‰ ÔÈ‡Â , «»¿≈«»»»ƒ¿««∆∆

רבא.44) של מימרא פ. שאמר 45)שם אע"פ ולפיכך,
קיימת. כשהתודה אחר לחם להביא חייב זו", "הרי

.·ÈLÈ¯Ù‰46Ô‰a ‡È·Ó - e¯˙BÂ B˙„B˙Ï ˙BÚÓ ƒ¿ƒ»¿»¿¿≈ƒ»∆
.‰„Bz Ô‰a ‡È·Ó BÈ‡ - ¯È˙B‰Â ÌÁlÏ LÈ¯Ù‰ ;ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ≈≈ƒ»∆»

תודה,46) נקרא שלחם מפני והטעם, שם. רבא של מימרא
אבל  מצות", חלות התודה זבח על "והקריב (שם): שנאמר

לחם. קרויה אינה תודה

.‚È¯ÓB‡‰47,d˙¯eÓ˙a ‰·¯Ú˙Â ,‰„Bz BÊ È¯‰ : »≈¬≈»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»»
BÊ È¯‰ - ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe≈»««≈∆¿≈»«≈ƒ¬≈
- ÌÁÏ dnÚ ‡È·È Ì‡L ;‰wz dÏ ÔÈ‡ ˙¯‡Lp‰«ƒ¿∆∆≈»«»»∆ƒ»ƒƒ»∆∆

‡È‰ ‰¯eÓz‰ ‡nL48‡nL - ÌÁÏ ‡Ïa d‡È·‰ Ì‡Â , ∆»«¿»ƒ¿ƒ¡ƒ»¿…∆∆∆»
‰Ú¯z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ BÊ ·¯˜z ‡Ï CÎÈÙÏ .‡È‰ ‰„Bz‰«»ƒ¿ƒ»…ƒ¿«¿»∆»ƒ¿∆

ÌeÓ da ÏtiL „Ú49. «∆ƒ…»

חייא.47) ר' תני לחם.48)שם. צריכה אינה ותמורה
כפרה  לפני שתמורה ח בהלכה למעלה שאמרנו ואע"פ
רבינו  דעת עומדים, אנו כפרה לפני וכאן לחם, טעונה
שאינו  מפני כפרה, כלאחר דינה ומתה, זו" "הרי שבאומר

במקומה. אחרת להביא מעות 49)חייב ויפריש ותימכר
לתודה  בהמה ואלה אלה מדמים ויקח אחרת, לתודה
צריכה  ואינה תודה, למותר יהיו הדמים ומותר ולחמה,
(ראה  עלי הרי באומר באבודה, י בהלכה שכתב כמו לחם,

כד). סי' חכםֿצבי ותשובות וכסףֿמשנה, הראב"ד השגת

.„È˙BÏeÒt Ôlk - ‰È˙BlÁÓ ‰lÁ ‰Ò¯ÙpL ‰„Bz50. »∆ƒ¿¿»«»≈«∆»À»¿
˙B¯Lk ˙BlÁ‰ ¯‡L - ‰‡ÓË B‡ ‰lÁ‰ ˙‡ˆÈ51. »»««»ƒ¿¿»¿»««¿≈

‰ËÁL ‡lL „Ú ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ dÓÁÏ Ò¯Ùƒ¿««¿»ƒ¿»»»«∆…ƒ¿¬»
ËÁBLÂ ¯Á‡ ÌÁÏ ‡È·Ó - ‰„Bz‰52¯Á‡ Ì‡Â ; «»≈ƒ∆∆«≈¿≈¿ƒ««

,˜¯fÈ Ìc‰ - ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ Ò¯Ù ËÁLpL∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»»«»ƒ»≈
ÏeÒt Blk ÌÁl‰Â ,ÏÎ‡È ¯Oa‰Â53‡Ï B¯„ È„ÈÂ , ¿«»»≈»≈¿«∆∆À»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ54B‡ ÌÁl‰ ˙ˆ˜Ó Ò¯Ù Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˜¯Ê . »»ƒ¿««»¿««»ƒ¿«ƒ¿»«∆∆
Ì¯Bz - ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË55ÔÓe ,Òe¯t‰ ÏÚ ÌÏM‰ ÔÓ ƒ¿»»»≈ƒ«»≈««»ƒ

.ıeÁaL ÏÚ ÌÈÙaM ‰nÓe ,‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰«»««»≈ƒ«∆ƒ¿ƒ«∆«

ובין 50) התודה שחיטת בין כשנפרסה והמדובר יב: שם
הדם. אחת 51)זריקת שיצאה מהברייתא, לומד שם רבא

הכל  שהרי נטמאה, ומכלֿשכן הנשארות, נפסלו לא מהן
הטומאה. על מרצה שהציץ המדובר,52)מודים

או  נפרסו מקצתן אם אבל כולן, ונטמאו יצאו כשנפרסו,
לפני  יצא אם שונים, אנו מו. שם בברייתא ישלים. נטמאו
ביוצא. נפסל לא שחיטה שלפני מפני מכניסו, שחיטה
שגם  ומשמע אחר", לחם "מביא כאן כתב שרבינו ולפלא,

כן. הדין דין 53)ב'יצאו' כאן משווה רבינו שם. ברייתא
ההלכה. בתחילת לדבריו מנוגד וזה נפרס. לדין ויצא, נטמא
יצאו  או כשנטמאו המדובר שכאן לפרש, אפשר ובדוחק

וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה וצריך 54)כולן
בנטמא  נאמר שם בברייתא ולחמה. אחרת תודה להביא
שגירסת  וכנראה הטמא". על מרצה שהציץ יצא, נדרו "וידי

לרבינו. היתה עם 55)אחרת באים לחם מיני ארבעה
מין  מכל אחד מרים והכהן מין, מכל עשרה עשרה התודה,
הקרבנות  מעשה מהלכות (פ"ט לכהנים ונאכלים ומניפם,
"מורם  נקראות אלו חלות וארבע יזֿיח). יב, הלכות

מתודה".

.ÂË‰„Bz56‡Ï - ˙BlÁ ÌÈBÓL ÏÚ ‰ËÁLpL »∆ƒ¿¬»«¿ƒ«…
eL„˜57eLc˜È :¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈBÓL CBzÓ ÌÈÚa¯‡ »¿«¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿
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ÌÈÚa¯‡ CLBÓ - ÌÈBÓL CBzÓ ÌÈÚa¯‡58CBzÓ «¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒƒ
Ôa¯˜ ÏkÓ ˙Á‡ Ì‰Ó ÌÈ¯Óe ÌÈBÓL59ÌÈÚa¯‡‰Â , ¿ƒ≈ƒ≈∆««ƒ»»¿»¿»«¿»ƒ

e„tÈ ˙BiM‰60ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ61. «¿ƒƒ»¿≈¿¿Àƒ

יוחנן.56) ור' חזקיה מחלוקת וע: מח. יוחנן 57)שם כר'
שקדשו 58)שם. מודה, יוחנן ר' גם שבזה שם, זירא כר'

שמונים  כשהביא היא, והמחלוקת שמונים. מתוך ארבעים
כלום. אמר ולא התודה מיני 59)עם מארבעת מין מכל
הי"ד. למעלה ראה משמע )60הלחם. מח: שם בגמרא

שם  הלא לשאול, (ויש פדיון צריכים הנשארים זה שבכגון
כאן  אבל הקדש, מכספי שבאים הלחם בשתי המדובר
צריכים  למה הנשארים הארבעים קדשו לא אם יחיד, בקרבן
הכ"ד: הקרבנות ממעשה בפ"ט כתב רבינו והרי פדיון?
יוצא  לעזרה". חוץ ותודה) (נזיר שניהם של הלחם "ומעשה
ואפשר  גמורים. חולין והם בכלי נתקדשו שלא מזה,
אלו  הרי שאמר בפה, כולם את כשהקדיש כאן שהמדובר
יקדשו  אמר התודה שחיטת שבשעת אלא תודה, ללחמי

השמונים). מתוך יעשה 61)ארבעים מה רבינו פירש לא
הי"ג). למעלה (ראה בדמים

.ÊËËÁBM‰62˙ÓBÁÏ ıeÁ dÓÁÏ ‰È‰Â ‰„Bz‰ ˙‡ «≈∆«»¿»»«¿»¿«
È‚t ˙Èa63ıeÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÁl‰ L„˜ ‡Ï - ≈«ƒ…»««∆∆¬»ƒ»»

ÌÈÙÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÁl‰ L„˜ - ‰¯ÊÚÏ64. »¬»»»««∆∆««ƒ∆≈ƒ¿ƒ

עח:62) שם וגמרא (רבינו 63)משנה הבית הר חומת
בבא  רש"י וראה שם. רש"י פירש וכן המשנה, על בפירושו

צ.). שם.64)מציעא יוחנן כר' בעזרה.

.ÊÈdËÁL65epza ÌÁl‰ Èt eÓ¯˜ ‡lL „Ú,¯ ¿»»«∆…»¿¿≈«∆∆««
L„˜ ‡Ï - Ô‰Ó ˙Á‡Ó ıeÁ Ôlk eÓ¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ»¿À»≈««≈∆…»«

ÌÁl‰66. «∆∆

שם.65) נאפה 66)משנה לא שאם משמע, שם בגמרא
שאם  י"ד בהלכה למעלה ולמדנו כפרוס, הוא הרי כראוי

פסולים. כולם אחד נפרס

.ÁÈdËÁL67ÔÓÊ ˙·LÁÓa d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙÂ68B‡ ¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»¿«¬∆∆¿«
ÌB˜Ó ˙·LÁÓa69ÌÁl‰ L„˜ -70˙ÏÚa ˙‡ˆÓ . ¿«¬∆∆»»««∆∆ƒ¿≈«¬«

ÌeÓ71dÓLÏ ‡lL dËÁML B‡ ‰Ù¯Ë B‡72‡Ï - ¿≈»∆¿»»∆…ƒ¿»…
¯ÈÊ ÏÈ‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÌÁl‰ L„˜73.BlL ÌÁl‰ ÌÚ »««∆∆¿≈«ƒ¿≈»ƒƒ«∆∆∆

שם.67) וגמרא ולילה.68)משנה יום אחרי לאכלה חשב
בחוץ 69) הדם את לזרוק או לעזרה חוץ המורם את לאכול

ה"א). פי"ג ולא 70)(ראה השחיטה עם בא שהפסול מפני
לפני 71)לפניה. פסולין מום ובעלת טריפה שם. כחכמים

קדש  לא שחיטה, קודם שפיסולו כל הכלל, "זה השחיטה.
שם. ברייתא הלחם". קדש שחיטה, אחר פיסולו הלחם.

לא 72) שחיטה, אחר שפיסולו ואע"פ אחר, קרבן לשם אלא
דרשו  יא) פרק צו (פרשת כהנים בתורת הלחם. קדש
הלחם  שאין מלמד התודה", זבח "על יב) ז, (ויקרא מהכתוב

תודה. לשם זביחתה שתהא עד שם.73)מתקדש משנה
שכל  מפני והטעם, עט. שם פפא רב של פירושו וכפי
שם  ובמשנה מתודה, לומדים לחם עמהם שמביאים הזבחים
זה, דין השמיט כאן ורבינו וכו'. עצרת כבשי שני וכן כתוב:

למה. נתברר ולא

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
עבודה 1) זו ובאי הקרבנות, שפוסלות המחשבות יבאר

פוסלת. המחשבה מעבודותיה

.‡el‡Â ,˙Ba¯w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBtL Ô‰ ˙B·LÁÓ LÏL»«¬»≈∆¿ƒ∆«»¿»¿≈
ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ :Ô‰2,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓe , ≈«¬∆∆ƒ«≈«¬∆∆«»

‰Ê ?„ˆÈk ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ .ÔÓf‰ ˙·LÁÓe«¬∆∆«¿««¬∆∆ƒ«≈≈«∆
‰ÏBÚ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLÏ ‡lL Á·f‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«∆«∆…ƒ¿¿∆»»»

ÌÈÓÏL ‡e‰L ·LÁÈÂ3‰ÏBÚ ÌLÏ epËÁLÈ B‡ , ¿«¿…∆¿»ƒƒ¿»∆¿≈»
ËÁML B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏe ÌÈÓÏL ÌLÏ B‡ ,ÌÈÓÏLe¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»∆»«
ÈepL ˙·LÁÓ ‡È‰ BÊ - ÂÈÏÚa ÌLÏ ‡lL Á·f‰«∆«∆…¿≈¿»»ƒ«¬∆∆ƒ
˙‡ ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ .ÌM‰«≈«¬∆∆«»≈«¿∆»«∆
epnÓ ¯ÈË˜‰Ï B‡ BÓc ˜¯ÊÏ ˙Ó ÏÚ BÓLÏ Á·f‰«∆«ƒ¿«¿»ƒ¿…»¿«¿ƒƒ∆
epnÓ ÏÎ‡Ï B‡ ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‰¯Ë˜‰Ï Èe‡¯‰ ¯·„»»»»¿«¿»»»¬»»∆¡…ƒ∆
‡È‰ BÊ - B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·„»»»»«¬ƒ»ƒ¿¬ƒ»ƒ
- BÊ ‰·LÁÓ Ô‰a ·LÁL ÌÈÁ·Êe .ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ«¬∆∆«»¿»ƒ∆»«»∆«¬»»
˙·LÁÓ .ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ ÔËÁML ÌÈÁ·Ê ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»«¬∆∆
˙Ó ÏÚ BÓLÏ Á·f‰ ˙‡ ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÓf‰«¿«≈«¿∆»«∆«∆«ƒ¿«¿»
ÔÓÊ BÈ‡L ,‰nÁ‰ Ú˜LzL ¯Á‡Ó BÓc ˜¯ÊÏƒ¿…»≈««∆ƒ¿«««»∆≈¿«
¯ÈË˜‰Ï Èe‡¯‰ ¯·„ epnÓ ¯ÈË˜‰Ï B‡ ,B˙˜È¯Ê¿ƒ»¿«¿ƒƒ∆»»»»¿«¿ƒ
ÔÓÊ BÈ‡L ,¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡Ó ¯ÁÓÏ¿»»≈««∆«¬∆««««∆≈¿«
¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·„ epnÓ ÏÎ‡Ï B‡ ,B˙¯Ë˜‰«¿»»∆¡…ƒ∆»»»»«¬ƒ»¿««
.ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‡È‰ BÊ - B˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ÔÓÊ¿«»»«¬ƒ»ƒ«¬∆∆«¿«
ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - BÊ ‰·LÁÓ Ô‰a ·LÁL ÌÈÁ·Êe¿»ƒ∆»«»∆«¬»»≈«ƒ¿»ƒ

eËÁLpL ÌÈÁ·ÊÏebt ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,ÔpÓÊÏ ıeÁ ¿»ƒ∆ƒ¿¬ƒ¿«»¿≈«ƒ¿»ƒƒ
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Ïebt e‰ÊÂ ,ÌB˜Ó ÏÎa4. ¿»»¿∆ƒ»»«»

לשמם 2) שלא שנזבחו הזבחים כל א. ב, זבחים משנה,
הפסח  מן חוץ חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים,

ממש). פסולים (שהם שעולה 3)והחטאת ששנינו ואע"פ
כאן  רבינו אותה כולל כשרה, לשמה שלא שנשחטה
וחייב  חובה לשם עלתה שלא מפני הפוסלות, במחשבות

אחרת. ה"ב).4)להביא (ראה יהיה" "פיגול יח: ז, ויקרא

.·‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ5Ì‡Â : ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»¿ƒ
‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡ - ÂÈÓÏL Á·Ê ¯OaÓ ÏÎ‡È ÏÎ‡‰≈»…≈»≈ƒ¿«∆«¿»»≈¿«≈∆»

·MÁÓa6.ÈLÈÏMa epnÓ ÏÎ‡iL ‰·¯˜‰ ˙ÚLa ƒ¿«≈ƒ¿««¿»»∆…«ƒ∆«¿ƒƒ
ÂÈOÚÓ ˙ÚLa ÂÈÏÚ ·LÁL Ôa¯˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»»¿»∆»«»»ƒ¿««¬»
.Ôa¯˜ B˙B‡ ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿««¿«»»«¬ƒ«»¿»
Èe‡¯‰ ¯·c ÁaÊna epnÓ ¯ÈË˜‰Ï ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿«¿ƒƒ∆«ƒ¿≈«»»»»
e„ÓÏ Ck .[‰¯Ë˜‰Ï Èe‡¯‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï] ‰¯Ë˜‰Ï¿«¿»»¿««¿«»»¿«¿»»»»¿
˙ÏÈÎ‡ „Á‡Â Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ „Á‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»∆»¬ƒ«»»¿∆»¬ƒ«

ÁaÊÓ7Ôa¯w‰ È¯‰ - ÔpÓÊ ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ , ƒ¿≈«ƒƒ≈¬≈∆««¿«»¬≈«»¿»
.Ïebtƒ

כט.6)שם.5) "ואם 7)שם כתבה: התורה כח. שם
משמע. אכילות שתי יאכל", האכל

.‚BÓc ˜¯Ê ‡l‡ ,Bz·LÁÓ ‰„ÒÙ ‡lL Ôa¯˜ Ï·‡¬»»¿»∆…ƒ¿¿»«¬«¿∆»ƒ¿«»
B˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡Ï epnÓ ¯‡LÂ B˙ÎÏ‰k ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿««¿«¬ƒ»
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חובה  תודה שתמורת וכשם לנודב, נודר בין לחלק טעם
נדבה. תודת תמורת גם כך כפרה, לאחר לחם טעונה אינה

רבי  פסק שם.וכן ראה יג, בהלכה לקמן בפירוש נו
בלבד.34) תודה ולד לדין נמשכת זו אחרונה פיסקה

כשהקריבו  לחם טעון אינו למה נתבאר פ.) (שם ובגמרא
אינו  תודה מותר וכל תודה, מותר הוא שהולד מפני ראשון,
הרש"ש  של תמיהתו מסלק זה פירושנו לחם. טעון
בהלכה  עצמו דברי שסותר רבינו, על שם למנחות בהגהותיו

אחרים. ואחרונים החזוןֿאיש בזה ונתבלטו יג,

.ËLÈ¯Ù‰35‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â B˙„Bz ƒ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
˙BBL‡¯‰ e‡ˆÓÂ ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»¿ƒ¿¿»ƒ
‰iL - ‰BL‡¯a ¯tk˙ :˙B„ÓBÚ ÔzLÏL È¯‰Â«¬≈¿»¿»¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»

ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡36ÌÁÏ ‰eÚË ˙ÈLÈÏL ,37¯tk˙ ; ≈»¿»∆∆¿ƒƒ¿»∆∆ƒ¿«≈
‰BL‡¯ ,ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡ ‰iL - ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ¿ƒ»≈»¿»∆∆ƒ»
ÔÈ‡ Ô‰ÈzL - ˙ÈÚˆÓ‡a ¯tk˙ ;ÌÁÏ ‰eÚË¿»∆∆ƒ¿«≈»∆¿»ƒ¿≈∆≈»

ÌÁÏ ˙BeÚË38. ¿∆∆

הראשונה.36)שם:35) של חליפתה היא שהרי
השניה 37) של אלא הראשונה, של חליפתה שאינה מפני

הוקרבה. לא עם 38)והיא ישיר קשר שלשתיהן לפי
האמצעית.

.È˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰39˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙„B˙Ï ««¿ƒ»¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
„Ú ‰„Bz Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙B¯Á‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆»«
el‡Óe el‡Ó ‡È·È - ˙BBL‡¯‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈≈≈
‰eÚË dÈ‡Â ‰„Bz Ô‰a ‡È·È ¯‡M‰Â ,dÓÁÏa ‰„Bz»¿«¿»¿«¿»»ƒ»∆»¿≈»¿»

ÌÁÏ40ÌÈÎÒ ‰eÚË Ï·‡ ,41B˙„Bz LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ . ∆∆¬»¿»¿»ƒ¿≈««¿ƒ»
- ˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ‰ÈzÁz ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ»«¿∆»¿««»ƒ¿»

ÌÁÏ ‡Ïa ‰„Bz ˙BÚna ‡È·È42˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ . »ƒ«»»¿…∆∆¿≈««¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â Ô‰ÈzÁz ‰„Bz LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙„B˙Ï¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»«¿≈∆¿««»

dÓÁÏÂ ‰„Bz ˙BÚn‰ ÔÓ ‡È·È - ˙BÚn‰ e‡ˆÓ43, ƒ¿¿«»»ƒƒ«»»¿«¿»
.ÌÁÏ ‡Ïa ·¯˜z ‰B¯Á‡‰ ‰„Bz‰ BÊÂ¿«»»«¬»ƒ¿«¿…∆∆

יא.39) הלכה ח פרק שם כמותר 40)תוספתא שדינה
תודה.41)תודה. את 42)ככל יקריב בראשונה פירוש,

שקנה  השניה את לחם, בלי ואחריה הלחם, עם האבודה
שהפריש. את 43)במעות בתחילה מקריבים כלומר,

הבהמה  את שהפריש קודם שהופרשו בדמים שקנה התודה
ח, בהלכה למעלה להאמור סתרה אלה בדינים ואין לתודה.
בהמות  בין לחלק יש כי שירצה, מהן איזו להקריב שיכול

למעות.

.‡È¯ÓB‡‰44„·‡ ,dÓÁÏ ‰Ê È¯‰Â ‰„Bz BÊ È¯‰ : »≈¬≈»«¬≈∆«¿»»«
BÈ‡ - ‰„Bz‰ ‰„·‡ ,¯Á‡ ÌÁÏ ‡È·Ó - ÌÁl‰«∆∆≈ƒ∆∆«≈»¿»«»≈
ÏÏ‚a ‡a ÌÁl‰L ÈtÓ .˙¯Á‡ ‰„Bz ‡È·Ó≈ƒ»«∆∆ƒ¿≈∆«∆∆»ƒ¿«

‰„Bz‰45.ÌÁl‰ ÏÏ‚a ‰‡a ‰„Bz‰ ÔÈ‡Â , «»¿≈«»»»ƒ¿««∆∆

רבא.44) של מימרא פ. שאמר 45)שם אע"פ ולפיכך,
קיימת. כשהתודה אחר לחם להביא חייב זו", "הרי

.·ÈLÈ¯Ù‰46Ô‰a ‡È·Ó - e¯˙BÂ B˙„B˙Ï ˙BÚÓ ƒ¿ƒ»¿»¿¿≈ƒ»∆
.‰„Bz Ô‰a ‡È·Ó BÈ‡ - ¯È˙B‰Â ÌÁlÏ LÈ¯Ù‰ ;ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ≈≈ƒ»∆»

תודה,46) נקרא שלחם מפני והטעם, שם. רבא של מימרא
אבל  מצות", חלות התודה זבח על "והקריב (שם): שנאמר

לחם. קרויה אינה תודה

.‚È¯ÓB‡‰47,d˙¯eÓ˙a ‰·¯Ú˙Â ,‰„Bz BÊ È¯‰ : »≈¬≈»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»»
BÊ È¯‰ - ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe≈»««≈∆¿≈»«≈ƒ¬≈
- ÌÁÏ dnÚ ‡È·È Ì‡L ;‰wz dÏ ÔÈ‡ ˙¯‡Lp‰«ƒ¿∆∆≈»«»»∆ƒ»ƒƒ»∆∆

‡È‰ ‰¯eÓz‰ ‡nL48‡nL - ÌÁÏ ‡Ïa d‡È·‰ Ì‡Â , ∆»«¿»ƒ¿ƒ¡ƒ»¿…∆∆∆»
‰Ú¯z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ BÊ ·¯˜z ‡Ï CÎÈÙÏ .‡È‰ ‰„Bz‰«»ƒ¿ƒ»…ƒ¿«¿»∆»ƒ¿∆

ÌeÓ da ÏtiL „Ú49. «∆ƒ…»

חייא.47) ר' תני לחם.48)שם. צריכה אינה ותמורה
כפרה  לפני שתמורה ח בהלכה למעלה שאמרנו ואע"פ
רבינו  דעת עומדים, אנו כפרה לפני וכאן לחם, טעונה
שאינו  מפני כפרה, כלאחר דינה ומתה, זו" "הרי שבאומר

במקומה. אחרת להביא מעות 49)חייב ויפריש ותימכר
לתודה  בהמה ואלה אלה מדמים ויקח אחרת, לתודה
צריכה  ואינה תודה, למותר יהיו הדמים ומותר ולחמה,
(ראה  עלי הרי באומר באבודה, י בהלכה שכתב כמו לחם,

כד). סי' חכםֿצבי ותשובות וכסףֿמשנה, הראב"ד השגת

.„È˙BÏeÒt Ôlk - ‰È˙BlÁÓ ‰lÁ ‰Ò¯ÙpL ‰„Bz50. »∆ƒ¿¿»«»≈«∆»À»¿
˙B¯Lk ˙BlÁ‰ ¯‡L - ‰‡ÓË B‡ ‰lÁ‰ ˙‡ˆÈ51. »»««»ƒ¿¿»¿»««¿≈

‰ËÁL ‡lL „Ú ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ dÓÁÏ Ò¯Ùƒ¿««¿»ƒ¿»»»«∆…ƒ¿¬»
ËÁBLÂ ¯Á‡ ÌÁÏ ‡È·Ó - ‰„Bz‰52¯Á‡ Ì‡Â ; «»≈ƒ∆∆«≈¿≈¿ƒ««

,˜¯fÈ Ìc‰ - ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ Ò¯Ù ËÁLpL∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»»«»ƒ»≈
ÏeÒt Blk ÌÁl‰Â ,ÏÎ‡È ¯Oa‰Â53‡Ï B¯„ È„ÈÂ , ¿«»»≈»≈¿«∆∆À»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ54B‡ ÌÁl‰ ˙ˆ˜Ó Ò¯Ù Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˜¯Ê . »»ƒ¿««»¿««»ƒ¿«ƒ¿»«∆∆
Ì¯Bz - ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË55ÔÓe ,Òe¯t‰ ÏÚ ÌÏM‰ ÔÓ ƒ¿»»»≈ƒ«»≈««»ƒ

.ıeÁaL ÏÚ ÌÈÙaM ‰nÓe ,‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰«»««»≈ƒ«∆ƒ¿ƒ«∆«

ובין 50) התודה שחיטת בין כשנפרסה והמדובר יב: שם
הדם. אחת 51)זריקת שיצאה מהברייתא, לומד שם רבא

הכל  שהרי נטמאה, ומכלֿשכן הנשארות, נפסלו לא מהן
הטומאה. על מרצה שהציץ המדובר,52)מודים

או  נפרסו מקצתן אם אבל כולן, ונטמאו יצאו כשנפרסו,
לפני  יצא אם שונים, אנו מו. שם בברייתא ישלים. נטמאו
ביוצא. נפסל לא שחיטה שלפני מפני מכניסו, שחיטה
שגם  ומשמע אחר", לחם "מביא כאן כתב שרבינו ולפלא,

כן. הדין דין 53)ב'יצאו' כאן משווה רבינו שם. ברייתא
ההלכה. בתחילת לדבריו מנוגד וזה נפרס. לדין ויצא, נטמא
יצאו  או כשנטמאו המדובר שכאן לפרש, אפשר ובדוחק

וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה וצריך 54)כולן
בנטמא  נאמר שם בברייתא ולחמה. אחרת תודה להביא
שגירסת  וכנראה הטמא". על מרצה שהציץ יצא, נדרו "וידי

לרבינו. היתה עם 55)אחרת באים לחם מיני ארבעה
מין  מכל אחד מרים והכהן מין, מכל עשרה עשרה התודה,
הקרבנות  מעשה מהלכות (פ"ט לכהנים ונאכלים ומניפם,
"מורם  נקראות אלו חלות וארבע יזֿיח). יב, הלכות

מתודה".

.ÂË‰„Bz56‡Ï - ˙BlÁ ÌÈBÓL ÏÚ ‰ËÁLpL »∆ƒ¿¬»«¿ƒ«…
eL„˜57eLc˜È :¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈBÓL CBzÓ ÌÈÚa¯‡ »¿«¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿

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
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Ôa¯w‰Â ,BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,¯˙B ‡¯˜ ¯‡Lp‰ B˙B‡ -«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿»¿¿«»¿»
ÂÈz˙ È‡Â :Ìca ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .¯tÎÂ ‰ˆ¯ ¯·k¿»ƒ¿»¿ƒ≈¬≈≈«»«¬ƒ¿«ƒ
ÁaÊnÏ Ìc ÚÈb‰L ÔÂÈk - ¯tÎÏ ÁaÊn‰ ÏÚ ÌÎÏ»∆««ƒ¿≈«¿«≈≈»∆ƒƒ«»«ƒ¿≈«
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ôa¯w‰ ‰ˆ¯Â ÌÈÏÚa‰ e¯tk˙ B˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿»«»¿»¿ƒ»≈
ÔÈa Ì„‡Ï ÔÈa ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„ ‡l‡ Ïbt˙Óƒ¿«≈∆»»»∆≈«ƒƒ≈»»»≈

ÁaÊnÏ8¯‡a˙iL BÓk ,9˙Á‡ Ba ·LÁL Á·Ê „Á‡ . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈∆»∆«∆»«««
·LÁL B‡ ,‰ËÈÁL ˙ÚLa el‡ ˙B·LÁÓ LÏMÓƒ»«¬»≈ƒ¿«¿ƒ»∆»«
B‡ ,ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,Ìc‰ ˙Ïa˜ ˙ÚLaƒ¿««»««»ƒ¿«»»«ƒ¿≈«

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê ˙Úa¿≈¿ƒ»««ƒ¿≈«

א.8) מג, שם עיי"ש.9)משנה, ה"ז, פי"ח לקמן
דברים 10) בארבעה נפסל "שהזבח א. יג, זבחים משנה,

וכו'".

.„˙B„B·Ú Úa¯‡aL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ10ÏÒÙ Á·f‰ ƒ¿≈»»≈∆¿«¿«¬«∆«ƒ¿»
,Ìc‰ ˙ÎÏB‰·e ,‰Ïa˜·e ,‰ËÈÁLa :‰·LÁÓa¿«¬»»ƒ¿ƒ»¿«»»¿»««»

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê·eƒ¿ƒ»««ƒ¿≈«

.‰ÌÈ¯·„ ÈLa - ÛBÚ‰Â11ÈevÓ·e ,‰˜ÈÏÓa : ¿»ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ
Ìc‰12. «»

א.11) וס"ה, ב. סד, שם סובר 12)משנה, רבינו
ובין  העוף בעולת בין הדם במיצוי פוסלת שמחשבה
וזה  הזאה, טעונה העוף שחטאת ואע"פ העוף, בחטאת
שמיצוי  ה"ז, הקרבנות מעשה מהל' בפ"ז לדעתו בהתאם
במשנה  וכן ההזאה, גמר הוא ולפיכך מעכב, העוף בחטאת
פסול". – לשמה שלא דמה "מיצה העוף בחטאת שנינו שם

.Â‰Úa¯‡a - ˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁn‰Â13‰ˆÈÓ˜a :14, ¿«¿»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ»
˙¯L ÈÏÎa ıÓw‰ ˙È˙·e15ıÓw‰ ˙ÎÏB‰·e , ƒ¿ƒ««…∆ƒ¿ƒ»≈¿»««…∆

.L‡‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê·e ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«»≈

א.13) יב, מנחות בזבח,14)משנה, לשחיטה דומה
הקומץ  וגם לבשר, (הדם) מזבח חלק בין מפרידה השחיטה

יג:). זבחים (רש"י הדם.15)כן לקבלת דומה

.Êel‡Ó ıeÁ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ·LÁ Ì‡ Ï·‡16ÔB‚k , ¬»ƒ»«ƒ¿»ƒ¬≈ƒ≈≈¿
˙ÚLa B‡ Áez ˙ÚLa B‡ ËLÙ‰ ˙ÚLa ·LÁL∆»«ƒ¿«∆¿≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«
‰Án‰ ˙ÏÈÏa ˙ÚLa B‡ ,ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÓ‡ ˙ÎÏB‰17 »«≈ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»

d˙Lb‰ ˙ÚLa B‡18ÔÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿««»»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈
˙·LÁÓ ‰˙È‰L ÔÈa .ÌeÏk ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ d˙B‡»««¬»»∆∆¿≈∆»¿»«¬∆∆
.ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÔÈa ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ ÔÈa ,ÌM‰ ÈepLƒ«≈≈«¬∆∆«»≈«¬∆∆«¿«

שאין 16) למדו, - ה"ד פי"ב צו פרשת כהנים' ב'תורת
וכל  הכפרה, את המעכבים בדברים אלא פוסלת המחשבה

מעכבים. אינם מחשבה 17)אלו ואין הקמיצה, לפני
(ראה  השחיטה לפני בזבח כמו קמיצה לפני פוסלת

הכלל). זה ד"ה - ב יג, זבחים ההערה 18)'תוספות' ראה
הקודמת.

.ÁÁÓ‰ ÔÎÂÔlÎa B‡ el‡ ˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·M ¿≈«¿«≈¿««≈«¿«¬≈¿À»
ÔÈ‡ - el‡ ˙B·LÁÓ LÏMÓ ıeÁ ˙¯Á‡ ‰·LÁÓ«¬»»«∆∆ƒ»«¬»≈≈
·MÁÓ‰ ?„ˆÈk .ÌeÏk ˙„ÒÙÓ ‰·LÁn‰ d˙B‡»««¬»»«¿∆∆¿≈««¿«≈

Ìc ÁÈp‰Ï ‰˜È¯Êe ‰ÎÏB‰Â ‰Ïa˜Â ‰ËÈÁL ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿«»»¿»»¿ƒ»¿«ƒ««
‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Ï B‡ ¯ÁÓÏ ÂÈ¯eÓ‡ B‡ Á·f‰19, «∆«≈»¿»»¿ƒ»»¬»»

,„BÒÈ‰ „‚k ‡lL L·k‰ ÏÚ Ìc‰ ˜¯ÊÏ ·LÁL B‡∆»«ƒ¿…«»««∆∆∆…¿∆∆«¿
‰hÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡Â ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÔzÏ B‡ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆«ƒ»ƒ¿«»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna ÔÈzp‰ ÌÈÓc ÔzÏ B‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
B‡ ,ÔBˆÈÁÏ ÈÓÈta ÔÈzp‰ ˙‡ B‡ ÈÓÈt‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««¿ƒƒ∆«ƒ»ƒ«¿ƒƒ«ƒ
eÏÎ‡iL ·LÁL B‡ ,ÌÈÙÏ ˙‡hÁ‰ Ìc ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«««»ƒ¿ƒ∆»«∆…¿
B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÏeÒt‰ ¯‡L B‡ ÌÈ‡ÓË Á·f‰«∆«¿≈ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ»
B‡ ,‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ¯‡L B‡ ÌÈ‡ÓË Ìe·È¯˜iL∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒ»¬»
¯aLÏ ·LÁL B‡ ,ÔÈÏeÒt‰ Ì„a Á·f‰ Ìc ·¯ÚÏ¿»≈««∆«¿««¿ƒ∆»«ƒ¿…
Û¯OÏ ·LÁL B‡ ,‡ epnÓ ÏÎ‡ÏÂ ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ«¿«∆«¿∆¡…ƒ∆»∆»«ƒ¿…
ÏÎa - ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ B‡ ÔpÓÊÏ ıeÁ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿»¿»

¯Lk Á·f‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B·LÁn‰ el‡20Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¬»¿«≈»∆«∆«»≈¿≈ƒ
ÈÏkÏ B˙È˙ ˙ÚL·e ‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ·LÁ»«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ
ÁÈp‰Ï L‡‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê ˙ÚL·e B˙ÎÏB‰ ˙ÚL·eƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ»«»≈¿«ƒ«
È¯‰ - ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Ï B‡ ¯ÁÓÏ d˙B·Ï B‡ dˆÓÀ̃¿»¿»»¿»»¿ƒ«¬≈

.‰¯Lk BÊ¿≈»

רבי 19) לדעת בניגוד - ב לה, זבחים במשנה, כחכמים
אלה. בשלושה הפוסל כאן 20)יהודה, שנמנו הדינים כל

בלי  - א ולו, ב. לה, שם נשנו הנשרפת, חטאת מדיני חוץ
א. לה, שם בברייתא שנינו הנשרפת, חטאת דיני מחלוקת.

.Ëe¯‡a ¯·k21dÈ‡ - Ï‚¯a ‡lL ‰ÎÏB‰L , ¿»≈«¿∆»»∆…»∆∆≈»
Cl‰Ó‰Â .da ˙ÏÒBt ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÎÏB‰»»¿ƒ»≈««¬»»∆∆»¿«¿«≈
‰·LÁn‰Â ,‰ÎÏB‰ BÊ È¯‰ - CÈ¯ˆ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¬≈»»¿««¬»»
BÓB˜Óa „ÓBÚ ‡e‰Â Ìc‰ Ïa˜ ?„ˆÈk .da ˙ÏÒBt∆∆»≈«ƒ≈«»¿≈ƒ¿

ÁaÊn‰ ÏÚ B˜¯ÊÏ B„È ËLÙe22ËLtL ˙Úa ·LÁÂ , »«»¿»¿««ƒ¿≈«¿»«¿≈∆»«
Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ ;da ˙ÏÒBt ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - Ìca B„È»«»≈««¬»»∆∆»¬»ƒƒ≈
Ba CÏ‰ ‡l‡ ,ÁaÊn‰ Èa‚Ï Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ÌÈÙa Ìc‰«»ƒ¿ƒ¿…»«¿«≈«ƒ¿≈«∆»»«

ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Â23ıeÁÏ BÎel‰ ˙ÚLa ·LÁÂ , ¿ƒ«¿»«ƒ¿«ƒ«
˙ÏÒBt BÊ È¯‰ - da ‡ˆBiÎÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa24. ¿«¬∆∆«¿«¿«≈»¬≈∆∆

הכ"ג.21) פ"א ברגל.22)למעלה שלא הולכה זוהי
המזבח 23) מן ריחוק אלא לעזרה מחוץ לא - ב טו, זבחים

שם). יג,24)(רש"י שם אלעזר ורבי תנאֿקמא מחלוקת
שם  בסוגיה גירסתנו לפי (כסףֿמשנה. כתנאֿקמא. ופסק א.
החזרתו  בשעת רק פוסלת שהמחשבה משמע - ב טו,
המזבח  מן המרחיקה בהולכה אבל שהרחיקו, אחרי למזבח
לעיני  היתה אחרת גירסה ואולי שם. רש"י דעת וכן לא,

שם). המשנה, על בפירושו ברטנורא ראה רבינו.

ה'תש"פ  טבת כ"ח ש"ק יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הבעל,1) אחר או העובד אחר הולכת המחשבה אם יבאר

הראוי  ובדבר לעבודה בהראוי אלא מועלת המחשבה אין
לה.

.‡Ï·‡ ,„·BÚ‰ ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏB‰ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡≈««¬»»∆∆∆»««»≈¬»
ÌeÏk ˙ÏÚBÓ dÈ‡ Ôa¯w‰ ÏÚa ˙·LÁÓ2elÙ‡ . «¬∆∆«««»¿»≈»∆∆¿¬ƒ
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„·BÚ‰ ˙·LÁÓ ‰˙È‰Â ,eÏbtL ÌÈÏÚa‰ eÚÓL»«¿«¿»ƒ∆ƒ¿¿»¿»«¬∆∆»≈
.¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰BÎ¿»¬≈∆»≈

פי 2) על אף ישמעאל ר' ז)"תני כב, (ויקרא רבה ובמדרש
אלא  הולך הכל אין היום כל ומחשבים יושבים שהבעלים

השוחט". אחר

.·Èe‡¯ ‡e‰L ÈnÓ ‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡Â¿≈««¬»»∆∆∆»ƒƒ∆»
Èe‡¯ ÌB˜Ó·e ,‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ¯·„·e ,‰„B·ÚÏ»¬»¿»»»»»¬»¿»»
ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ ?„ˆÈk Èe‡¯ ‡e‰L ÈnÓ .‰„B·ÚÏ»¬»ƒƒ∆»≈«∆»ƒ«¿ƒ
˙ÚLa ·LÁÂ ,˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ìc‰ ÏawL ‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ≈«»ƒ»«¿»«ƒ¿«
ÏÒt ‡Ï - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ B‡ ÌB˜Ó ˙·LÁÓ ‰„B·Ú‰»¬»«¬∆∆»«¬∆∆«¿«…»«
Ìc‰ B˙B‡Â .‰„B·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,Bz·LÁÓa¿«¬«¿¿ƒ∆≈»»¬»¿«»

‰n‡Ï CÙMÈ - B˙ˆ˜Ó ˜¯fL B‡ ÏawL3¯‡L Ì‡Â . ∆ƒ≈∆»«ƒ¿»ƒ»≈»«»¿ƒƒ¿«
‰·LÁÓa Ïa˜ÈÂ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ¯ÊÁÈ - LÙp‰ Ìc««∆∆«¬…»»»¬»ƒ«≈¿«¬»»
ÏÒt - ‰ËÈÁL ˙ÚLa ÏeÒt‰ ·LÁ Ì‡ Ï·‡ .‰BÎ¿»¬»ƒ»««»ƒ¿«¿ƒ»»«
BÓk ,ÔÈÏeÒÙa ‰¯Lk ‰ËÈÁM‰L ;Bz·LÁÓa¿«¬«¿∆«¿ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ¿
- ÔÓLÏ ‡lL eOÚ Ì‡L ,˙Ba¯˜ LÈ .e¯‡aL∆≈«¿≈»¿»∆ƒ«¬∆…ƒ¿»
‰Ê Ô‰k Ìc‰ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈ¯Lk¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒƒ≈«»…≈∆
ÏÒt - B˜¯Ê B‡ BÎÈÏB‰ B‡ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»»¬»ƒ¿»»«

f‰Èt ÏÚ Û‡Â .ÏeÒt ‡e‰L BÓLÏ e‰‡OÚ el‡k ,Á· «∆«¿ƒ¬»»ƒ¿∆»¿««ƒ
ÏÒÙ ¯·k - ˜¯ÊÂ Ïa˜Â ¯Lk‰ ¯ÊÁÂ ,LÙp‰ Ìc LiL∆≈««∆∆¿»««»≈¿ƒ≈¿»«¿»ƒ¿«

Á·f‰4,B˙B‡ ÏÒt ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ ÈtÓ ‡ÏÂ . «∆«¿…ƒ¿≈«¬∆∆ƒ«≈»«
.e¯‡aL BÓk ,‰„B·ÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆»»¬»¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

la` ..dcearl ie`x `edy inn `l` zlren daygnd oi`"
dhigydy ,ezaygna lqt dhigy zrya leqtd ayg m`

."'ek oileqta dxyk

ששחטו  הפסולין "כל (רפ"ג) זבחים בגמרא ומקורו
בבשר  נוגעין טמאים יהיו שלא ובלבד כשרה... שחיטתן
ודנו  כשר". הזבח ושחט, עבר "אם ומכל־מקום כו'",
את  שוחט טמא שיהיה בכלל יתכן היאך הש"ס מפרשי
נאמר  אם ואפילו המזבח, ירך על ששחיטתו הזבח
נשים  עזרת הרי בחיל, ליכנס שמותר בטמא־שרץ שמדובר
כך, כל ארוכה הסכין שתהיה יתכן ואיך אמה, קל"ה ארוכה
שהוציאוהו  וקודם בעזרה, שנטמא לומר שחייבים אלא
שאינו  בטמא־שרץ שמדובר ומכיון לשחוט, הספיק משם
טומאה  קבלת גם אין הרי כלים, לטמא הטומאה אב נעשה

הסכין. על־ידי
שיהיה, מצב שבאיזה יהודי, של מעלתו גודל רואים מכאן
לשחוט  יכול מהעזרה, להוציאו וצריכים נטמא אם אפילו
יום  של כהן־גדול "פר כולל קדשים, קדשי אפילו
עבודה  אינה שהשחיטה מפני לא זה וכל הכיפורים",
שלפנ"ז  בהלכות שנתבאר כפי העיקר היא אדרבא חשובה,
הזבח", בשחיטת אלא ליקרב מתקדשים הנסכים "אין

השוחט. של מעלתו בגלל רק אלא
ההלכה  את שאמר חנה בן שמואל של כוונתו גם זוהי

שאף  יהודי, של מעלתו את להדגיש בזר" כשרה "שחיטה
עבודה  שהיא השחיטה בעבודת לעסוק יכול כהן, שאינו

עיקרית.
(ep oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

לחוץ.3) יוצא והדם העזרה שברצפת יזרוק למרזב לא ולמה
אינו  פסול שהרי הפסול, זריקת אחר שנשאר הדם מן כשר
בצוואר  שנשאר הדם שרק רבינו דעת שיריים? עושה
שיריים  - במזרק שנשאר הדם אבל שיריים אינו הבהמה
שלא  שבזריקה כז, הלכה א פרק למעלה וראה הוא.
היא  הזריקה כאן ואולי כשר. שבמזרק הדם גם כהלכתה

מועילה. אינה שהמחשבה מפני הכוונה 4)כהלכתה,
הכשר  יחזור פסולים בשאר אבל שיריים, שעושה לטמא

ויקבל.

.‚¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ ?„ˆÈk ‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ¯·„a¿»»»»»¬»≈«ƒ¿«»…∆
dÓLÏ ˙ÈOÚpL ÈÓk BÊ È¯‰ - dÓLÏ ‡lL dˆÓwL∆¿»»∆…ƒ¿»¬≈¿ƒ∆«¬≈ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‡È‰L ÈtÓ ;ÔÈÏÎ‡ ‰È¯ÈLe¿»∆»∆¡»ƒƒ¿≈∆ƒƒ«¿ƒ¿≈

˙Ba¯˜ ¯‡LÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÌÈ¯BÚO‰5·MÁÓ‰ ÔÎÂ . «¿ƒ»»»»ƒ¿»»¿»¿≈«¿«≈
˙B‡˜ ˙ÁÓa6‰B·l‰ ËwÏiL Ì„˜ ‰ÈÏÚ ‰B·l‰Â ¿ƒ¿«¿»¿«¿»»∆»…∆∆¿«≈«¿»

Èe‡¯‰ ¯·c dÈ‡ È¯‰L ,˙ÏÚBÓ Bz·LÁÓ ÔÈ‡ -≈«¬«¿∆∆∆¬≈≈»»»»»
‰„B·ÚÏ7‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .8. »¬»¿≈…«≈»∆

גורס 5) רבינו החטים. מן באות האחרות המנחות שכל
מן  יוצא דינה זו מנחה פירוש, הוא" "דחידוש שם בגמרא
באה  סוטה שמנחת פי על ואף השעורים, מן שבאה הכלל,
גריסים  שבאה העומר למנחת דומה אינה השעורים, מן גם
גורס  והראב"ד (רש"י), קמח היא סוטה מנחת אבל גסים
שאר  אבל החדשה, התבואה מן באה פירוש היא" "דחדש
שתי  הקרבת עד חדשה מתבואה להביאן אסור המנחות

בשבועות. ואמרה 6)הלחם בעלה, לה שקינא סוטה מנחת
למדו  ד. במנחות לבונה. עליה יתן ולא טו) ה, (במדבר תורה
כחטאת. פסולה לשמה שלא עשאה שאם המקרא מן

לבונה.7) עליה שיש ריבה 8)מפני שמנה, חיסר כגון
יא. בפרק למעלה שנמנו אחרים ופסולים שמנה

.„ÌbÙpL ÁaÊÓ ?„ˆÈk ‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa9 ¿»»»»¬»≈«ƒ¿≈«∆ƒ¿«
ÏÒt ‡Ï - ÌB˜Ó ˙·LÁÓ B‡ ÔÓÊ ˙·LÁÓ ·LÁÂ¿»««¬∆∆¿««¬∆∆»…»«
Èe‡¯ ‰zÚ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,BÊ ‰·LÁÓa Á·f‰«∆«¿«¬»»∆¬≈≈«»«»»

‰„B·ÚÏ10ıeÁa ‰Án‰ ˙‡ ıÓ˜ .11˙ÚLa ·LÁÂ »¬»»«∆«ƒ¿»«¿»«ƒ¿«
ÔÈ‡ - ÌB˜Ó ˙·LÁÓ B‡ ÔÓÊ ˙·LÁÓ ‰ˆÈÓ¿̃ƒ»«¬∆∆¿««¬∆∆»≈

.ÌeÏk BÊ ‰·LÁÓ«¬»»¿

עליו"9) "וזבחת כ): (שמות מהכתוב למדו נט. בזבחים
הלכה  ג פרק למעלה (וראה חסר כשהוא ולא שלם כשהוא

אחרי 10)כ"ב). לעבודה ראוי שיהיה פי על ואף
לעזרה.11)שיתקנוהו. חוץ

.‰ÌÈ¯·„ el‡12˙Ba¯w‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ«»¿»
Ìc‰ :‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯e13,‰ÏBÚ‰ ¯O·e ÔÈ¯eÓ‡‰Â ¿ƒ¿«¿»»«»¿»≈ƒ¿«»»

.˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁn‰ ÔÓ ‰B·l‰Â ıÓw‰Â¿«…∆¿«¿»ƒ«¿»«ƒ¿»

אחריהן.12) הבאות להלכות הקדמה משמשות הֿז הלכות
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Ôa¯w‰Â ,BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,¯˙B ‡¯˜ ¯‡Lp‰ B˙B‡ -«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿»¿¿«»¿»
ÂÈz˙ È‡Â :Ìca ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .¯tÎÂ ‰ˆ¯ ¯·k¿»ƒ¿»¿ƒ≈¬≈≈«»«¬ƒ¿«ƒ
ÁaÊnÏ Ìc ÚÈb‰L ÔÂÈk - ¯tÎÏ ÁaÊn‰ ÏÚ ÌÎÏ»∆««ƒ¿≈«¿«≈≈»∆ƒƒ«»«ƒ¿≈«
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ôa¯w‰ ‰ˆ¯Â ÌÈÏÚa‰ e¯tk˙ B˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿»«»¿»¿ƒ»≈
ÔÈa Ì„‡Ï ÔÈa ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„ ‡l‡ Ïbt˙Óƒ¿«≈∆»»»∆≈«ƒƒ≈»»»≈

ÁaÊnÏ8¯‡a˙iL BÓk ,9˙Á‡ Ba ·LÁL Á·Ê „Á‡ . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈∆»∆«∆»«««
·LÁL B‡ ,‰ËÈÁL ˙ÚLa el‡ ˙B·LÁÓ LÏMÓƒ»«¬»≈ƒ¿«¿ƒ»∆»«
B‡ ,ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,Ìc‰ ˙Ïa˜ ˙ÚLaƒ¿««»««»ƒ¿«»»«ƒ¿≈«

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê ˙Úa¿≈¿ƒ»««ƒ¿≈«

א.8) מג, שם עיי"ש.9)משנה, ה"ז, פי"ח לקמן
דברים 10) בארבעה נפסל "שהזבח א. יג, זבחים משנה,

וכו'".

.„˙B„B·Ú Úa¯‡aL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ10ÏÒÙ Á·f‰ ƒ¿≈»»≈∆¿«¿«¬«∆«ƒ¿»
,Ìc‰ ˙ÎÏB‰·e ,‰Ïa˜·e ,‰ËÈÁLa :‰·LÁÓa¿«¬»»ƒ¿ƒ»¿«»»¿»««»

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê·eƒ¿ƒ»««ƒ¿≈«

.‰ÌÈ¯·„ ÈLa - ÛBÚ‰Â11ÈevÓ·e ,‰˜ÈÏÓa : ¿»ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ
Ìc‰12. «»

א.11) וס"ה, ב. סד, שם סובר 12)משנה, רבינו
ובין  העוף בעולת בין הדם במיצוי פוסלת שמחשבה
וזה  הזאה, טעונה העוף שחטאת ואע"פ העוף, בחטאת
שמיצוי  ה"ז, הקרבנות מעשה מהל' בפ"ז לדעתו בהתאם
במשנה  וכן ההזאה, גמר הוא ולפיכך מעכב, העוף בחטאת
פסול". – לשמה שלא דמה "מיצה העוף בחטאת שנינו שם

.Â‰Úa¯‡a - ˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁn‰Â13‰ˆÈÓ˜a :14, ¿«¿»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ»
˙¯L ÈÏÎa ıÓw‰ ˙È˙·e15ıÓw‰ ˙ÎÏB‰·e , ƒ¿ƒ««…∆ƒ¿ƒ»≈¿»««…∆

.L‡‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê·e ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«»≈

א.13) יב, מנחות בזבח,14)משנה, לשחיטה דומה
הקומץ  וגם לבשר, (הדם) מזבח חלק בין מפרידה השחיטה

יג:). זבחים (רש"י הדם.15)כן לקבלת דומה

.Êel‡Ó ıeÁ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ·LÁ Ì‡ Ï·‡16ÔB‚k , ¬»ƒ»«ƒ¿»ƒ¬≈ƒ≈≈¿
˙ÚLa B‡ Áez ˙ÚLa B‡ ËLÙ‰ ˙ÚLa ·LÁL∆»«ƒ¿«∆¿≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«
‰Án‰ ˙ÏÈÏa ˙ÚLa B‡ ,ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÓ‡ ˙ÎÏB‰17 »«≈ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»

d˙Lb‰ ˙ÚLa B‡18ÔÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿««»»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈
˙·LÁÓ ‰˙È‰L ÔÈa .ÌeÏk ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ d˙B‡»««¬»»∆∆¿≈∆»¿»«¬∆∆
.ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÔÈa ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ ÔÈa ,ÌM‰ ÈepLƒ«≈≈«¬∆∆«»≈«¬∆∆«¿«

שאין 16) למדו, - ה"ד פי"ב צו פרשת כהנים' ב'תורת
וכל  הכפרה, את המעכבים בדברים אלא פוסלת המחשבה

מעכבים. אינם מחשבה 17)אלו ואין הקמיצה, לפני
(ראה  השחיטה לפני בזבח כמו קמיצה לפני פוסלת

הכלל). זה ד"ה - ב יג, זבחים ההערה 18)'תוספות' ראה
הקודמת.

.ÁÁÓ‰ ÔÎÂÔlÎa B‡ el‡ ˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·M ¿≈«¿«≈¿««≈«¿«¬≈¿À»
ÔÈ‡ - el‡ ˙B·LÁÓ LÏMÓ ıeÁ ˙¯Á‡ ‰·LÁÓ«¬»»«∆∆ƒ»«¬»≈≈
·MÁÓ‰ ?„ˆÈk .ÌeÏk ˙„ÒÙÓ ‰·LÁn‰ d˙B‡»««¬»»«¿∆∆¿≈««¿«≈

Ìc ÁÈp‰Ï ‰˜È¯Êe ‰ÎÏB‰Â ‰Ïa˜Â ‰ËÈÁL ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿«»»¿»»¿ƒ»¿«ƒ««
‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Ï B‡ ¯ÁÓÏ ÂÈ¯eÓ‡ B‡ Á·f‰19, «∆«≈»¿»»¿ƒ»»¬»»

,„BÒÈ‰ „‚k ‡lL L·k‰ ÏÚ Ìc‰ ˜¯ÊÏ ·LÁL B‡∆»«ƒ¿…«»««∆∆∆…¿∆∆«¿
‰hÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡Â ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÔzÏ B‡ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆«ƒ»ƒ¿«»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna ÔÈzp‰ ÌÈÓc ÔzÏ B‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
B‡ ,ÔBˆÈÁÏ ÈÓÈta ÔÈzp‰ ˙‡ B‡ ÈÓÈt‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««¿ƒƒ∆«ƒ»ƒ«¿ƒƒ«ƒ
eÏÎ‡iL ·LÁL B‡ ,ÌÈÙÏ ˙‡hÁ‰ Ìc ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«««»ƒ¿ƒ∆»«∆…¿
B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÏeÒt‰ ¯‡L B‡ ÌÈ‡ÓË Á·f‰«∆«¿≈ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ»
B‡ ,‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ¯‡L B‡ ÌÈ‡ÓË Ìe·È¯˜iL∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒ»¬»
¯aLÏ ·LÁL B‡ ,ÔÈÏeÒt‰ Ì„a Á·f‰ Ìc ·¯ÚÏ¿»≈««∆«¿««¿ƒ∆»«ƒ¿…
Û¯OÏ ·LÁL B‡ ,‡ epnÓ ÏÎ‡ÏÂ ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ«¿«∆«¿∆¡…ƒ∆»∆»«ƒ¿…
ÏÎa - ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ B‡ ÔpÓÊÏ ıeÁ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿»¿»

¯Lk Á·f‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B·LÁn‰ el‡20Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¬»¿«≈»∆«∆«»≈¿≈ƒ
ÈÏkÏ B˙È˙ ˙ÚL·e ‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ·LÁ»«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ
ÁÈp‰Ï L‡‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê ˙ÚL·e B˙ÎÏB‰ ˙ÚL·eƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ»«»≈¿«ƒ«
È¯‰ - ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Ï B‡ ¯ÁÓÏ d˙B·Ï B‡ dˆÓÀ̃¿»¿»»¿»»¿ƒ«¬≈

.‰¯Lk BÊ¿≈»

רבי 19) לדעת בניגוד - ב לה, זבחים במשנה, כחכמים
אלה. בשלושה הפוסל כאן 20)יהודה, שנמנו הדינים כל

בלי  - א ולו, ב. לה, שם נשנו הנשרפת, חטאת מדיני חוץ
א. לה, שם בברייתא שנינו הנשרפת, חטאת דיני מחלוקת.

.Ëe¯‡a ¯·k21dÈ‡ - Ï‚¯a ‡lL ‰ÎÏB‰L , ¿»≈«¿∆»»∆…»∆∆≈»
Cl‰Ó‰Â .da ˙ÏÒBt ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÎÏB‰»»¿ƒ»≈««¬»»∆∆»¿«¿«≈
‰·LÁn‰Â ,‰ÎÏB‰ BÊ È¯‰ - CÈ¯ˆ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¬≈»»¿««¬»»
BÓB˜Óa „ÓBÚ ‡e‰Â Ìc‰ Ïa˜ ?„ˆÈk .da ˙ÏÒBt∆∆»≈«ƒ≈«»¿≈ƒ¿

ÁaÊn‰ ÏÚ B˜¯ÊÏ B„È ËLÙe22ËLtL ˙Úa ·LÁÂ , »«»¿»¿««ƒ¿≈«¿»«¿≈∆»«
Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ ;da ˙ÏÒBt ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - Ìca B„È»«»≈««¬»»∆∆»¬»ƒƒ≈
Ba CÏ‰ ‡l‡ ,ÁaÊn‰ Èa‚Ï Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ÌÈÙa Ìc‰«»ƒ¿ƒ¿…»«¿«≈«ƒ¿≈«∆»»«

ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Â23ıeÁÏ BÎel‰ ˙ÚLa ·LÁÂ , ¿ƒ«¿»«ƒ¿«ƒ«
˙ÏÒBt BÊ È¯‰ - da ‡ˆBiÎÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa24. ¿«¬∆∆«¿«¿«≈»¬≈∆∆

הכ"ג.21) פ"א ברגל.22)למעלה שלא הולכה זוהי
המזבח 23) מן ריחוק אלא לעזרה מחוץ לא - ב טו, זבחים

שם). יג,24)(רש"י שם אלעזר ורבי תנאֿקמא מחלוקת
שם  בסוגיה גירסתנו לפי (כסףֿמשנה. כתנאֿקמא. ופסק א.
החזרתו  בשעת רק פוסלת שהמחשבה משמע - ב טו,
המזבח  מן המרחיקה בהולכה אבל שהרחיקו, אחרי למזבח
לעיני  היתה אחרת גירסה ואולי שם. רש"י דעת וכן לא,

שם). המשנה, על בפירושו ברטנורא ראה רבינו.

ה'תש"פ  טבת כ"ח ש"ק יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הבעל,1) אחר או העובד אחר הולכת המחשבה אם יבאר

הראוי  ובדבר לעבודה בהראוי אלא מועלת המחשבה אין
לה.

.‡Ï·‡ ,„·BÚ‰ ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏB‰ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡≈««¬»»∆∆∆»««»≈¬»
ÌeÏk ˙ÏÚBÓ dÈ‡ Ôa¯w‰ ÏÚa ˙·LÁÓ2elÙ‡ . «¬∆∆«««»¿»≈»∆∆¿¬ƒ
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oiycwendקר ileqt 'ld - dcear xtq - zah g"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אותו,13) זורקים אלא הדם את מקטירים שאין פי על אף
אכילת  שהוא מפני להקטרה הראויים בין רבינו אותו כלל

מזבח.

.Â:‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ el‡Â¿≈¿ƒ«¬ƒ»¿≈»¿ƒ¿«¿»»
ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡p‰ ÔÈa ,ÌÈÁ·f‰ ÏkÓ ÏÎ‡p‰ ¯Oa‰14 «»»«∆¡»ƒ»«¿»ƒ≈«∆¡»«…¬ƒ

ÌÁl‰ ÈzLe ,˙BÁn‰ È¯ÈLe ,Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡p‰ ÔÈa≈«∆¡»¿»»»¿»≈«¿»¿≈«∆∆
.ÌÈt‰ ÌÁÏÂ¿∆∆«»ƒ

קלים.14) קדשים של ושוק וחזה ואשמות חטאות בשר

.Ê‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆≈»¿ƒ…«¬ƒ»¿…
˙Ù¯Op‰ ˙‡hÁ ¯Oa :‰¯Ë˜‰Ï15‰Ó‰a ÏL ¯BÚ‰Â , ¿«¿»»¿««»«ƒ¿∆∆¿»∆¿≈»

‰ÈÏ‡‰ ¯BÚÓ ıeÁ ,Blk16.‰ÏÈÎ‡Ï [Èe‡¯] ‡e‰L À≈»«¿»∆»«¬ƒ»
ÏÈc·Óe ¯BÚa ˜·c‰ ˜c‰ Ìe¯w‰ ‡e‰Â ,‰‡¯n‰ Ï·‡¬»«À¿»¿«¿«««»≈»«¿ƒ
˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡ - ¯Oa‰ ÔÈ·e BÈa≈≈«»»≈»«¬ƒ»¿≈»¬»
ÛBÚ ÏL ‰ˆBp‰Â ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ÌÈ„Èb‰Â¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»∆
L‡¯Â ÌÈt‚‡ ÈL‡¯Â ,BlL ÌBË¯Á‰Â ÌÈ¯tv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¿««¿∆¿»≈¬««ƒ¿…
ÌÈ˜e·c‰ el‡ ÏkÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜Ó elÙ‡ .·f‰«»»¬ƒ¿»«ƒƒ»≈«¿ƒ
,‡ˆÈÂ Ìc‰ ıaˆ·È ÈÁ‰ ÔÓ eÎzÁÈ el‡L ,¯Oaa«»»∆ƒ«¿¿ƒ««¿«¿≈«»¿≈≈
Èe‡¯ BÈ‡L ¯·c ÌÈ‡¯˜ - ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¬ƒƒ¿»ƒ»»∆≈»

w‰ ÔÈÚÏ ‰ÏÈÎ‡Ï,ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰ ÔÎÂ .˙Ba¯ «¬ƒ»¿ƒ¿««»¿»¿≈«»»¿««¿ƒ
ÏÈÏM‰Â17‡ÈÏM‰Â18ezËÏBtL ¯Oa‰Â ,ÛBÚ‰ ˙ˆÈ·e ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈«»¿«»»∆««

‡e‰Â ,¯BÚa ˜a„Ó ¯‡MÈÂ ËLÙ‰ ˙ÚLa ÔÈkq‰««ƒƒ¿«∆¿≈¿ƒ»≈À¿»»¿
˙·LÁÓ ÔÈÚÏ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk - ÏÏ‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»¬»»≈≈»¬ƒ¿ƒ¿««¬∆∆

.‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ¯·„k Ô‰ È¯‰Â ,˙Ba¯w‰«»¿»«¬≈≈¿»»∆≈»«¬ƒ»

אימוריה 15) הקטרת אחר בעזרה לכך המיוחד במקום כולה
האלייה".16)למזבח. שתחת "העור קכב. במשנה

האנשים 17) ורוב השחוטה הבהמה במעי שנמצא עובר
אותו. אוכלים ויוצא 18)אינם בו מונח שהעובר העור

הלידה. אחר

.Á¯·c ÏÚ B‡ „ea‡Ï „ÓBÚ‰ ¯·c ÏÚ ÔÈ·MÁÓe¿«¿ƒ«»»»≈¿ƒ«»»
‰Ù¯OÏ „ÓBÚ‰19Úa¯‡ Ô˙B‡Ó ˙Á‡a ·MÁÓ‰ . »≈ƒ¿≈»«¿«≈¿««≈»«¿«

·Ú‰‰ÏÈÎ‡Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c ÏÎ‡Ï ÔlÎa B‡ ˙B„B »¬¿À»∆¡…»»∆≈«¿«¬ƒ»
˙·LÁÓa ÔÈa ,‰¯Ë˜‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c ¯ÈË˜‰Ï B‡¿«¿ƒ»»∆≈«¿¿«¿»»≈¿«¬∆∆
?„ˆÈk .¯Lk Á·f‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÔÈa ÌB˜n‰«»≈¿«¬∆∆«¿««∆«»≈≈«
ÔÓ B‡ ÂÈ¯eÓ‡Ó ÏÎ‡Ï B‡ Á·f‰ ÌcÓ ˙BzLÏ ·MÁƒ≈ƒ¿ƒ««∆«∆¡…≈≈»ƒ
·MÁL B‡ ,¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa ‰B·l‰ ÔÓe ıÓw‰«…∆ƒ«¿»«¿»»∆ƒ≈
B‡ ıeÁa ‰Án‰ È¯ÈMÓ B‡ Á·f‰ ¯OaÓ ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒƒ¿««∆«ƒ¿»≈«ƒ¿»«
B‡ ÏÎ‡Ï ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk Á·f‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ¿»»¬≈«∆«»≈¿≈ƒ»«∆¡…
B‡ ˜¯n‰Â ÔÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe ¯BÚ‰ ÔÓ ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒƒ»ƒ»¬»¿«ƒƒ¿«»»
˙·LÁÓa ÔÈa ÔÓÊ ˙·LÁÓa ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÏ‡‰»¬»¿«≈»∆≈¿«¬∆∆¿«≈¿«¬∆∆
ÌÈ¯tÓ ÏÎ‡Ï ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk Á·f‰ - ÌB˜Ó»«∆«»≈¿≈ƒ»«∆¡…ƒ»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»»¬≈≈

ÌÈ¯Lk20.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿≈…«≈»∆

שסופו 19) לדבר אלא לשורפו, שמצוה לדבר הכוונה אין
קיים. עודנו הוא עליו שמחשב ובשעה ליאבד, או להישרף

כלום".20) ולא עשה לא ובשריפתם פרים באכילת "חישב

שאינם  בדברים אכילה מחשבת בדיני עומדים אנו כאן
חישב  אבל כאן, זה דין של מקומו ולכן לאכילה ראויים
יג. בפרק אלא כאן מקומו אין מצוותם, היא שזו בשריפתם,

.ËÈe‡¯‰ ¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈ‡Óh‰ eÏÎ‡iL ·LÁ»«∆…¿«¿≈ƒ«¿ƒƒ»»»»
¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈ‡Óh‰ e¯ÈË˜iL B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»∆«¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ»»
Á·f‰ - ‰¯Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊÏ ıeÁ ‰¯Ë˜‰Ï Èe‡¯‰»»¿«¿»»ƒ¿«¬ƒ»¿«¿»»«∆«

Ïebt21e¯‡aL BÓk ,22‰¯Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ . ƒ¿∆≈«¿ƒ¿¬ƒ»¿«¿»»
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -23.Ïebt BÈ‡Â ¬≈∆»¿≈ƒ

טמאים 21) שאכילת מפני והטעם, כרת, חייב והאוכלו
פוסלת. באכילתם המחשבה ולפיכך אכילה, נקראת ופסולים

פיגול.22) היא לזמנו חוץ שמחשבת א, ואין 23)בהלכה
אכילתו. על כרת חייבים

.È‰˙eÁt ‰¯Ë˜‰ ‡ÏÂ ,˙ÈfkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ¿…«¿»»¿»
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·cÓ ÏÎ‡Ï ·MÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .˙ÈfkÓƒ««ƒ¿ƒ»«¿«≈∆¡…ƒ»»»»«¬ƒ»
Èe‡¯‰ ¯·cÓ ¯ÈË˜‰Ï ·LÁL B‡ ˙ÈÊkÓ ˙BÁt»ƒ¿«ƒ∆»«¿«¿ƒƒ»»»»
ÔÈa ÔÓÊ ˙·LÁÓa ÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰¯Ë˜‰Ï¿«¿»»»ƒ¿«ƒ≈¿«¬∆∆¿«≈
˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï ·MÁ .¯Lk Á·f‰ - ÌB˜Ó ˙·LÁÓa¿«¬∆∆»«∆«»≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ«ƒ
ÏÎ‡Ï ·LÁL B‡ ,ıeÁa ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ïe ıeÁa«¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ«∆»«∆¡…
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ïe ‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ««¿«¬ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ««

Ê‰¯Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;¯Lk Á·f‰ - ‰¯Ë˜‰ ÔÓ¿««¿»»«∆«»≈∆≈¬ƒ»¿«¿»»
:¯Ó‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒƒƒ¿¬ƒ»¿»«
el‡ È¯‰ - ˙ÈÊ ÈˆÁ L‡‰ ÏÎ‡˙Â ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡iL∆…««¬ƒ«ƒ¿…«»≈¬ƒ«ƒ¬≈≈
B‡ ÏÎ‡Ï ·MÁ .‡e‰ „Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏ ;ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»∆»ƒ≈∆¡…
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ,˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿»«¿»««¬ƒ«ƒ«≈
ÏÎ‡Ï ·LÁ .ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ‰·LÁn‰ d˙B‡a¿»««¬»»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ»«∆¡…
ÔÈa ,˙ÈÊ ÈˆÁk ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡zLÂ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ¿∆…«¿≈»«»«¬ƒ«ƒ≈
el‡ È¯‰ - ÔÓÊ ˙·LÁÓa ÔÈa ÌB˜Ó ˙·LÁÓa¿«¬∆∆»≈¿«¬∆∆¿«¬≈≈

‡e‰ „Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÌML ;ÔÈÙ¯ËˆÓ24˙ÈÊk ÏÚ ·LÁ . ƒ¿»¿ƒ∆≈¬ƒ»∆»»««¿«ƒ
ÏÎ‡Ï ·LÁ .ÔÈÙ¯ËˆÓ eÏ‡ È¯‰ - ÌÈL e‰eÏÎ‡iL∆…¿¿«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ»«∆¡…

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙BÈa ˙ÈÊk25.Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»≈
‰˜È¯Ê ˙ÚL·e ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï ‰ÁÈ·Ê ˙ÚLa ·LÁ»«ƒ¿«¿ƒ»∆¡…«¬ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
˙·LÁÓa ÔÈa ,ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï∆¡…«¬ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬∆∆
˙ÈÊk ÏÚ ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÔÈa ÌB˜n‰26 «»≈¿«¬∆∆«¿«¿≈ƒ»««¿«ƒ

Úa¯‡L ;‰ÎÏB‰ ˙ÚLa ˙ÈÊk ÏÚÂ ‰Ïa˜ ˙ÚLaƒ¿««»»¿«¿«ƒƒ¿«»»∆«¿«
·LÁ .˙Á‡ ‰„B·Úk Ô‰ È¯‰Â ˙BÙ¯ËˆÓ ˙B„B·Ú‰»¬ƒ¿»¿«¬≈≈«¬»««»«
‰B·l‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ıÓw‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒƒ«…∆¿«¬ƒ«ƒƒ«¿»
‰ÁnÏ ıÓw‰ ÌÚ ‰B·l‰L ;ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆«¿»ƒ«…∆«ƒ¿»
ÔÓ ˙ÈÊk ¯ÈË˜‰Ï ·LÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Á·fÏ ÔÈ¯eÓ‡k»≈ƒ«∆«¿ƒ»ƒ»«¿«¿ƒ¿«ƒƒ
.¯‡a˙pL BÓk ,Ïebt ‰Ê È¯‰ - BpÓÊÏ ıeÁ ‰B·l‰«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿»≈
,¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa Blk Á·f‰ Ìc ˜¯ÊÏ ·MÁÓ‰ „Á‡∆»«¿«≈ƒ¿…««∆«À«¿»»
ÔÂÈk - ¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa BÓc ˙ˆ˜Ó ˜¯ÊÏ ·LÁL B‡∆»«ƒ¿…ƒ¿»»«¿»»≈»

ÏÒt Ìc‰ ÔÓ ‰Èf‰ È„k ÏÚ ·LÁL27. ∆»««¿≈«»»ƒ«»»«

(מלכי 24) שנאמר אכילה, נקראת כלבים שאכילת םֿב מפני
הכלבים. יאכלו איזבל ואת י): שלוש 25)ט, אכילת זמן

משנה).26)ביצים. (כסף זית" "כחצי להיות: צריך
פיגול.27) - כדינו ולמחר פסול, - כדינו בחוץ כלומר,
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עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
השם.1) שינוי במחשבת שנשחטו הזבחים יבאר

.‡ÌÈÁ·f‰ Ïk2ÔÈa ,ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa eËÁLpL »«¿»ƒ∆ƒ¿¬¿«¬∆∆ƒ«≈≈
¯eaˆ ˙Ba¯˜a ÔÈa „ÈÁÈ ˙Ba¯˜a3‡l‡ ,ÌÈ¯Lk - ¿»¿¿»ƒ≈¿»¿¿ƒ¿≈ƒ∆»

‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡lL4˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ; ∆…»«¿»ƒ¿≈»ƒ««»
ÈepL ˙·LÁÓa eOÚ Ì‡L ,ÁÒt‰ÂÔÈÏeÒt - ÌM‰5. ¿«∆«∆ƒ«¬¿«¬∆∆ƒ«≈¿ƒ

˙ÚLa B‡ ‰ËÈÁL ˙ÚLa Á·f‰ ÌL ‰pLÓ‰ „Á‡Â¿∆»«¿«∆≈«∆«ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
‰˜È¯Êa B‡ ‰ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ‰Ïa˜6e¯‡aL BÓk ,7. «»»ƒ¿«»»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

ÌLÏ ‰ÏBÚ ËÁML ÔB‚k ?‰·BÁ ÌLÏ eÏÚ ‡Ï „ˆÈk≈«…»¿≈»¿∆»«»¿≈
Ì‰L ‰ÏBÚ ÌeMÓ ‡Ï ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÌÈÓÏL¿»ƒ…»¿»«¿»ƒ…ƒ»∆≈
‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ ‡l‡ ,ÌÈÓÏL ÌeMÓ ‡ÏÂ da ÔÈ·iÁ«»ƒ»¿…ƒ¿»ƒ∆»«»ƒ¿»ƒ
ÔBÚÓL ÌLÏ Ô·e‡¯ ˙ÏBÚ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .¯Á‡ Á·Ê8 ∆««≈¿≈ƒ»««¿≈¿≈ƒ¿
ÌÈ¯·c ‰na .ÔBÚÓLÏ ‡ÏÂ Ô·e‡¯Ï ‡Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï -…»¿»…ƒ¿≈¿…¿ƒ¿«∆¿»ƒ
‰ÚË Ì‡ Ï·‡ ;ÔB„Êa Á·f‰ ÌL ¯˜ÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡9 ¬ƒ¿∆»«≈«∆«¿»¬»ƒ»»
‰È˙B„B·Ú Ïk ‰OÚÂ ,‡È‰ ÌÈÓÏL ‰ÏBÚ‰ BfL ‰n„Â¿ƒ»∆»»¿»ƒƒ¿»»»¬∆»
ÔÎÂ .‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ - ÌÈÓÏL ÌLÏ¿≈¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈»¿≈
ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa Ô‡OÚL ÁÒt‰Â ˙‡hÁ‰««»¿«∆«∆¬»»¿«¬∆∆ƒ«≈
.‰¯È˜Ú dÈ‡ - ˙eÚËa ‰¯È˜ÚL .ÌÈ¯Lk - ˙eÚËa¿»¿≈ƒ∆¬ƒ»¿»≈»¬ƒ»

ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ10˙·LÁÓa dÓ„ ‰vnL B‡ d˜ÏnL ¿≈«»∆¿»»∆ƒ»»»¿«¬∆∆
˙‡hÁÂ .ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,‰¯Lk - ÌM‰ ÈepLƒ«≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ¿««

‰ÏeÒt - ÛBÚ‰11. »¿»

ב.2) זבחים השם)3)משנה (שינוי קודש שינוי ד. שם
ששינוי  כתב, שם המשנה על בפירושו (רבינו בציבור ישנו
כאן, בו חזר כנראה חובה, לשם עלו ציבור בקרבנות השם
ר' תוספות ראה בגמרא. מקומות לכמה מנוגד שזה מפני

וצ"ע). שם. איגר מפרש.4)עקיבא שם.5)לקמן משנה
ג. הלכה ראה המקרא, מן זה דין דרשו ז: שם ובגמרא

יג.6) שם ד.7)משנה הלכה יג פרק זה 8)למעלה
והולכה  קבלה בשחיטה, ופוסל בעלים" "שינוי נקרא
זריקה  בשעת בחישב או אחר לשם דמו לזרוק עלֿמנת
אחר  לשם והולכה קבלה שחיטה אבל אחר, לשם שזורק
ראה  ס:), ופסחים ד. (שם חובה לשם ועלו כשרים

כאן. (הכסף9ֿ)משנהֿלמלך כרבא פסק מט. מנחות
עומדת  עב: פסחים דגמרא סתמא וגם "רבא") גורס משנה

זו. נעשית 10)בשיטה שהיא אע"פ סד: זבחים משנה
בהמה. כחטאת שם.11)למעלה

.·ÔÎÂ12ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa eOÚpL ˙BÁn‰ Ïk ¿≈»«¿»∆«¬¿«¬∆∆ƒ«≈
‡ËBÁ ˙ÁnÓ ıeÁ ;ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡ÏÂ ,˙B¯Lk -¿≈¿…»«¿»ƒƒƒ¿«≈

˙B‡˜ ˙ÁÓe13˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·LÁ Ì‡L ,14 ƒ¿«¿»∆ƒ»«¿««≈«¿«¬
ÌM‰ ÈepL .˙BÏeÒt - ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ Ô‰lL∆»∆«¬∆∆ƒ«≈¿ƒ«≈
˙ÁÓ ÌLÏ ‰·„ ˙ÁÓ ıÓwL ÔB‚k ?„ˆÈk ‰ÁÓa¿ƒ¿»≈«¿∆»«ƒ¿«¿»»¿≈ƒ¿«

˙LÁ¯Ó B‡ ,‡ËBÁ15ÌLÏ ˙·ÁÓ B‡ ,˙·ÁÓ ÌLÏ ≈«¿∆∆¿≈«¬««¬«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙LÁ¯Ó«¿∆∆¿≈…«≈»∆

ב.12) כחטאת,13)מנחות דינן אלו שתי סוטה, מנחת
ההלכה. בסוף רבינו שמסיים בכלי 14)כמו נתינה קמיצה,

וראה  יב. שם (משנה המזבח על הקטרה הולכה, שרת,

ו). הלכה יג פרק ומחבת,15)למעלה מרחשת דיני פרטי
הקרבנות. מעשה מהלכות יג בפרק נתבארו

.‚,‰BÎ dÈ‡L ‰·LÁÓ ÌÈL„˜a ·MÁÏ ¯eÒ‡»¿«≈¿»»ƒ«¬»»∆≈»¿»
¯‡a˙iL BÓk16BÓLÏ ‡lL BËÁML Á·Ê ,CÎÈÙÏ . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆«∆¿»∆…ƒ¿

ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,dÓLÏ ‡lL dˆÓwL ‰ÁÓ B‡ƒ¿»∆¿»»∆…ƒ¿»≈¿»≈
elÙ‡ .ÔÓLÏ ˙B„B·Ú ¯‡L ÌÈÏL‰Ï ·iÁ - ‰‚‚Laƒ¿»»«»¿«¿ƒ¿»¬ƒ¿»¬ƒ
˜¯ÊÏ ·iÁ - ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa CÈÏB‰Â Ïa˜Â ËÁL»«¿ƒ≈¿ƒ¿«¬∆∆ƒ«≈«»ƒ¿…

‰BÎ ‰·LÁÓa17˙‡hÁ‰ ÔÈ„ ‰pzL ‰Ó ÈtÓe . ¿«¬»»¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»ƒ««»
˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓ ÔÈ„Â ,ÌÈÁ·f‰ ÏkÓ ÁÒt‰Â¿«∆«ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«

·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚ ÔiÚL ÈtÓ ?˙BÁn‰ ÏkÓ ˙B‡˜18. ¿»ƒ»«¿»ƒ¿≈∆ƒ≈¬≈∆«»
- ˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ :˙‡hÁa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿«»¿»«…»¿«»
‰È˙B„B·Ú ¯‡L ÔÎÂ .˙‡hÁ ÌLÏ ‰ËÈÁL ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈«»¿≈¿»¬∆»
B˙B‡ ÌLÏ ‰OÚzL - B˙‡hÁ ÏÚ :¯Ó‡Â .dÓLÏƒ¿»¿∆¡«««»∆≈»∆¿≈
.‰ÈÏÚa ÌLÏ ‰È‰zL - ÂÈÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡Â .‡ËÁ‰«≈¿¿∆¡«¿ƒ∆»»∆ƒ¿∆¿≈¿»∆»
Ïk ‰È‰zL - EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÁÒt ˙ÈOÚÂ :ÁÒÙa ¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆«¿»ƒ»∆««»¡…∆∆ƒ¿∆»
‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡Â .ÁÒt ÌLÏ B˙iOÚ¬ƒ»¿≈∆«¿∆¡««¬«¿∆∆«∆«
BÓL ‰pL Ì‡ ‡‰ .ÁÒt ÌLÏ B˙ÁÈ·Ê ‰È‰zL - ÈÈÏ«»∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈∆«»ƒƒ»¿
:¯ÓB‡ ‡e‰ ‡ËBÁ ˙ÁÓ·e .ÏeÒt - ÂÈÏÚa ÌL B‡≈¿»»»¿ƒ¿«≈≈
˙‡˜ ˙ÁÓ Èk :¯Ó‡ ‰ËBÒ ˙ÁÓ·e ,‡È‰ ‰ÁÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»∆¡«ƒƒ¿«¿»…

ÔÓLÏ Ô‰ÈOÚÓ Ïk eÈ‰iL - ‡È‰19. ƒ∆ƒ¿»«¬≈∆ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

gaf jkitl ...dpekp dpi`y daygn miycwa aygl xeq`"
milydl aiig ,dbbya oia oecfa oia ...enyl `ly ehgyy

."..onyl zeceard x`y

"חייב  הראשונה בעבודה כבר נפסל שהקרבן אע"פ כלומר,
שלוש  עשה אם ואפילו לשמן", העבודות שאר להשלים
במחשבה  לזרוק "חייב השם שינוי במחשבת עבודות
לשמה. שתהיה ועבודה עבודה כל על חיוב ישנו כי נכונה",
לעולה) (שקודמת בחטאת הדין יהיה מה בזה, לחקור ויש
כל  קודמין אז גם האם ונפסלה, לשמה שלא ששחטה
שאר  לאחר אפשר שנפסלה שכיון או לעולה עבודותיה
רק  שייכת זו שחקירה ולהעיר העולה. לאחרי עבודותיה
בקדימה  משא"כ נוסף, דין מצד לעולה שקדמה לחטאת
העומר  קדימת כמו הקרבן, חיוב עצם מצד המוכרחת
שאם  פשוט הכבשים, לשני הלחם שתי עמו, הבא לכבש
שכן  ומסתבר כדינו. ההקרבה סדר נשאר בשחיטה נפסל

בדבר. לעיין ויש לעולה, החטאת בקדימת הדין
זו  מהלכה וההוראה האדם, בנפש גם ישנו הקרבנות עניין
אלא  עוד ולא כדבעי, שלא היה מסויים פרט אם שגם היא
שלא  נעשו העבודות שרוב עד עניינים וכמה בכמה שנכשל
להיות  חייב - אחר־כך שבא העניין מכל־מקום כדבעי,

נכונה". "במחשבה
(fp oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הערות.16) שם ראה א, הלכה יח פרק מימרא 17)לקמן
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אותו,13) זורקים אלא הדם את מקטירים שאין פי על אף
אכילת  שהוא מפני להקטרה הראויים בין רבינו אותו כלל

מזבח.

.Â:‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ el‡Â¿≈¿ƒ«¬ƒ»¿≈»¿ƒ¿«¿»»
ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡p‰ ÔÈa ,ÌÈÁ·f‰ ÏkÓ ÏÎ‡p‰ ¯Oa‰14 «»»«∆¡»ƒ»«¿»ƒ≈«∆¡»«…¬ƒ

ÌÁl‰ ÈzLe ,˙BÁn‰ È¯ÈLe ,Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡p‰ ÔÈa≈«∆¡»¿»»»¿»≈«¿»¿≈«∆∆
.ÌÈt‰ ÌÁÏÂ¿∆∆«»ƒ

קלים.14) קדשים של ושוק וחזה ואשמות חטאות בשר

.Ê‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆≈»¿ƒ…«¬ƒ»¿…
˙Ù¯Op‰ ˙‡hÁ ¯Oa :‰¯Ë˜‰Ï15‰Ó‰a ÏL ¯BÚ‰Â , ¿«¿»»¿««»«ƒ¿∆∆¿»∆¿≈»

‰ÈÏ‡‰ ¯BÚÓ ıeÁ ,Blk16.‰ÏÈÎ‡Ï [Èe‡¯] ‡e‰L À≈»«¿»∆»«¬ƒ»
ÏÈc·Óe ¯BÚa ˜·c‰ ˜c‰ Ìe¯w‰ ‡e‰Â ,‰‡¯n‰ Ï·‡¬»«À¿»¿«¿«««»≈»«¿ƒ
˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡ - ¯Oa‰ ÔÈ·e BÈa≈≈«»»≈»«¬ƒ»¿≈»¬»
ÛBÚ ÏL ‰ˆBp‰Â ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ÌÈ„Èb‰Â¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»∆
L‡¯Â ÌÈt‚‡ ÈL‡¯Â ,BlL ÌBË¯Á‰Â ÌÈ¯tv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¿««¿∆¿»≈¬««ƒ¿…
ÌÈ˜e·c‰ el‡ ÏkÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜Ó elÙ‡ .·f‰«»»¬ƒ¿»«ƒƒ»≈«¿ƒ
,‡ˆÈÂ Ìc‰ ıaˆ·È ÈÁ‰ ÔÓ eÎzÁÈ el‡L ,¯Oaa«»»∆ƒ«¿¿ƒ««¿«¿≈«»¿≈≈
Èe‡¯ BÈ‡L ¯·c ÌÈ‡¯˜ - ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¬ƒƒ¿»ƒ»»∆≈»

w‰ ÔÈÚÏ ‰ÏÈÎ‡Ï,ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰ ÔÎÂ .˙Ba¯ «¬ƒ»¿ƒ¿««»¿»¿≈«»»¿««¿ƒ
ÏÈÏM‰Â17‡ÈÏM‰Â18ezËÏBtL ¯Oa‰Â ,ÛBÚ‰ ˙ˆÈ·e ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈«»¿«»»∆««

‡e‰Â ,¯BÚa ˜a„Ó ¯‡MÈÂ ËLÙ‰ ˙ÚLa ÔÈkq‰««ƒƒ¿«∆¿≈¿ƒ»≈À¿»»¿
˙·LÁÓ ÔÈÚÏ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk - ÏÏ‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»¬»»≈≈»¬ƒ¿ƒ¿««¬∆∆

.‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ¯·„k Ô‰ È¯‰Â ,˙Ba¯w‰«»¿»«¬≈≈¿»»∆≈»«¬ƒ»

אימוריה 15) הקטרת אחר בעזרה לכך המיוחד במקום כולה
האלייה".16)למזבח. שתחת "העור קכב. במשנה

האנשים 17) ורוב השחוטה הבהמה במעי שנמצא עובר
אותו. אוכלים ויוצא 18)אינם בו מונח שהעובר העור

הלידה. אחר

.Á¯·c ÏÚ B‡ „ea‡Ï „ÓBÚ‰ ¯·c ÏÚ ÔÈ·MÁÓe¿«¿ƒ«»»»≈¿ƒ«»»
‰Ù¯OÏ „ÓBÚ‰19Úa¯‡ Ô˙B‡Ó ˙Á‡a ·MÁÓ‰ . »≈ƒ¿≈»«¿«≈¿««≈»«¿«

·Ú‰‰ÏÈÎ‡Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c ÏÎ‡Ï ÔlÎa B‡ ˙B„B »¬¿À»∆¡…»»∆≈«¿«¬ƒ»
˙·LÁÓa ÔÈa ,‰¯Ë˜‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c ¯ÈË˜‰Ï B‡¿«¿ƒ»»∆≈«¿¿«¿»»≈¿«¬∆∆
?„ˆÈk .¯Lk Á·f‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÔÈa ÌB˜n‰«»≈¿«¬∆∆«¿««∆«»≈≈«
ÔÓ B‡ ÂÈ¯eÓ‡Ó ÏÎ‡Ï B‡ Á·f‰ ÌcÓ ˙BzLÏ ·MÁƒ≈ƒ¿ƒ««∆«∆¡…≈≈»ƒ
·MÁL B‡ ,¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa ‰B·l‰ ÔÓe ıÓw‰«…∆ƒ«¿»«¿»»∆ƒ≈
B‡ ıeÁa ‰Án‰ È¯ÈMÓ B‡ Á·f‰ ¯OaÓ ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒƒ¿««∆«ƒ¿»≈«ƒ¿»«
B‡ ÏÎ‡Ï ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk Á·f‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ¿»»¬≈«∆«»≈¿≈ƒ»«∆¡…
B‡ ˜¯n‰Â ÔÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe ¯BÚ‰ ÔÓ ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒƒ»ƒ»¬»¿«ƒƒ¿«»»
˙·LÁÓa ÔÈa ÔÓÊ ˙·LÁÓa ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÏ‡‰»¬»¿«≈»∆≈¿«¬∆∆¿«≈¿«¬∆∆
ÌÈ¯tÓ ÏÎ‡Ï ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk Á·f‰ - ÌB˜Ó»«∆«»≈¿≈ƒ»«∆¡…ƒ»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»»¬≈≈

ÌÈ¯Lk20.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿≈…«≈»∆

שסופו 19) לדבר אלא לשורפו, שמצוה לדבר הכוונה אין
קיים. עודנו הוא עליו שמחשב ובשעה ליאבד, או להישרף

כלום".20) ולא עשה לא ובשריפתם פרים באכילת "חישב

שאינם  בדברים אכילה מחשבת בדיני עומדים אנו כאן
חישב  אבל כאן, זה דין של מקומו ולכן לאכילה ראויים
יג. בפרק אלא כאן מקומו אין מצוותם, היא שזו בשריפתם,

.ËÈe‡¯‰ ¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈ‡Óh‰ eÏÎ‡iL ·LÁ»«∆…¿«¿≈ƒ«¿ƒƒ»»»»
¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈ‡Óh‰ e¯ÈË˜iL B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»∆«¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ»»
Á·f‰ - ‰¯Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊÏ ıeÁ ‰¯Ë˜‰Ï Èe‡¯‰»»¿«¿»»ƒ¿«¬ƒ»¿«¿»»«∆«

Ïebt21e¯‡aL BÓk ,22‰¯Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ . ƒ¿∆≈«¿ƒ¿¬ƒ»¿«¿»»
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -23.Ïebt BÈ‡Â ¬≈∆»¿≈ƒ

טמאים 21) שאכילת מפני והטעם, כרת, חייב והאוכלו
פוסלת. באכילתם המחשבה ולפיכך אכילה, נקראת ופסולים

פיגול.22) היא לזמנו חוץ שמחשבת א, ואין 23)בהלכה
אכילתו. על כרת חייבים

.È‰˙eÁt ‰¯Ë˜‰ ‡ÏÂ ,˙ÈfkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ¿…«¿»»¿»
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·cÓ ÏÎ‡Ï ·MÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .˙ÈfkÓƒ««ƒ¿ƒ»«¿«≈∆¡…ƒ»»»»«¬ƒ»
Èe‡¯‰ ¯·cÓ ¯ÈË˜‰Ï ·LÁL B‡ ˙ÈÊkÓ ˙BÁt»ƒ¿«ƒ∆»«¿«¿ƒƒ»»»»
ÔÈa ÔÓÊ ˙·LÁÓa ÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰¯Ë˜‰Ï¿«¿»»»ƒ¿«ƒ≈¿«¬∆∆¿«≈
˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï ·MÁ .¯Lk Á·f‰ - ÌB˜Ó ˙·LÁÓa¿«¬∆∆»«∆«»≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ«ƒ
ÏÎ‡Ï ·LÁL B‡ ,ıeÁa ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ïe ıeÁa«¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ«∆»«∆¡…
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ïe ‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ««¿«¬ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ««

Ê‰¯Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;¯Lk Á·f‰ - ‰¯Ë˜‰ ÔÓ¿««¿»»«∆«»≈∆≈¬ƒ»¿«¿»»
:¯Ó‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒƒƒ¿¬ƒ»¿»«
el‡ È¯‰ - ˙ÈÊ ÈˆÁ L‡‰ ÏÎ‡˙Â ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡iL∆…««¬ƒ«ƒ¿…«»≈¬ƒ«ƒ¬≈≈
B‡ ÏÎ‡Ï ·MÁ .‡e‰ „Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏ ;ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»∆»ƒ≈∆¡…
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ,˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿»«¿»««¬ƒ«ƒ«≈
ÏÎ‡Ï ·LÁ .ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ‰·LÁn‰ d˙B‡a¿»««¬»»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ»«∆¡…
ÔÈa ,˙ÈÊ ÈˆÁk ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡zLÂ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ¿∆…«¿≈»«»«¬ƒ«ƒ≈
el‡ È¯‰ - ÔÓÊ ˙·LÁÓa ÔÈa ÌB˜Ó ˙·LÁÓa¿«¬∆∆»≈¿«¬∆∆¿«¬≈≈

‡e‰ „Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÌML ;ÔÈÙ¯ËˆÓ24˙ÈÊk ÏÚ ·LÁ . ƒ¿»¿ƒ∆≈¬ƒ»∆»»««¿«ƒ
ÏÎ‡Ï ·LÁ .ÔÈÙ¯ËˆÓ eÏ‡ È¯‰ - ÌÈL e‰eÏÎ‡iL∆…¿¿«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ»«∆¡…

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙BÈa ˙ÈÊk25.Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»≈
‰˜È¯Ê ˙ÚL·e ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï ‰ÁÈ·Ê ˙ÚLa ·LÁ»«ƒ¿«¿ƒ»∆¡…«¬ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
˙·LÁÓa ÔÈa ,ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï∆¡…«¬ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬∆∆
˙ÈÊk ÏÚ ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÔÈa ÌB˜n‰26 «»≈¿«¬∆∆«¿«¿≈ƒ»««¿«ƒ

Úa¯‡L ;‰ÎÏB‰ ˙ÚLa ˙ÈÊk ÏÚÂ ‰Ïa˜ ˙ÚLaƒ¿««»»¿«¿«ƒƒ¿«»»∆«¿«
·LÁ .˙Á‡ ‰„B·Úk Ô‰ È¯‰Â ˙BÙ¯ËˆÓ ˙B„B·Ú‰»¬ƒ¿»¿«¬≈≈«¬»««»«
‰B·l‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ıÓw‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒƒ«…∆¿«¬ƒ«ƒƒ«¿»
‰ÁnÏ ıÓw‰ ÌÚ ‰B·l‰L ;ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆«¿»ƒ«…∆«ƒ¿»
ÔÓ ˙ÈÊk ¯ÈË˜‰Ï ·LÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Á·fÏ ÔÈ¯eÓ‡k»≈ƒ«∆«¿ƒ»ƒ»«¿«¿ƒ¿«ƒƒ
.¯‡a˙pL BÓk ,Ïebt ‰Ê È¯‰ - BpÓÊÏ ıeÁ ‰B·l‰«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿»≈
,¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa Blk Á·f‰ Ìc ˜¯ÊÏ ·MÁÓ‰ „Á‡∆»«¿«≈ƒ¿…««∆«À«¿»»
ÔÂÈk - ¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa BÓc ˙ˆ˜Ó ˜¯ÊÏ ·LÁL B‡∆»«ƒ¿…ƒ¿»»«¿»»≈»

ÏÒt Ìc‰ ÔÓ ‰Èf‰ È„k ÏÚ ·LÁL27. ∆»««¿≈«»»ƒ«»»«

(מלכי 24) שנאמר אכילה, נקראת כלבים שאכילת םֿב מפני
הכלבים. יאכלו איזבל ואת י): שלוש 25)ט, אכילת זמן

משנה).26)ביצים. (כסף זית" "כחצי להיות: צריך
פיגול.27) - כדינו ולמחר פסול, - כדינו בחוץ כלומר,

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



oiycwendקרב ileqt 'ld - dcear xtq - zah g"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ז: שם רבא ביותר.18)של עליהם ז.19)הזהיר שם
ד. ומנחות

.„dËÁML ÔB‚k ,¯Á‡ Á·Ê ÌLÏ dËÁML ˙‡hÁ«»∆¿»»¿≈∆««≈¿∆¿»»
- ÌÈÓÏL ÌLÏ B‡ ÌL‡ ÌLÏ B‡ ‰ÏBÚ ÌLÏ¿≈»¿≈»»¿≈¿»ƒ
- ÔÈlÁ ÌLÏ dËÁL Ì‡ Ï·‡ .e¯‡aL BÓk ,‰ÏeÒt¿»¿∆≈«¿¬»ƒ¿»»¿≈Àƒ

‰¯Lk BÊ È¯‰20ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,21. ¬≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ

מו:20) שם.21)זבחים אביי של כפירושו

.‰ÔÈÏlÁÓ ÌÈL„w‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«√»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈL„˜ ÔÈÏlÁÓ ÔÈlÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„˜22. »»ƒ¿≈«Àƒ¿«¿ƒ»»ƒ

הלכה 22) הוא שהדין סובר ורבינו מהכתוב. זה למדו שם
רבינו  הקדמת ראה הכתוב. על והסמיכוהו מסיני, למה

הדינים. מחלקי א חלק המשנה על לפירושו

.Â˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰‡aL ÔB‚k ,¯Á‡ ‡ËÁ ÌLÏ dËÁL¿»»¿≈≈¿«≈¿∆»»«¬ƒ«
‰ÏeÒt - Ìc ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ dËÁLe ·ÏÁ23. ≈∆¿»»«¬ƒ«»¿»

ט:23) שם דרבא, בריה אחא כרב

.ÊelÙ‡ ,˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L ¯Á‡ Ì„‡ ÌLÏ dËÁL¿»»¿≈»»«≈∆¿À»«»¬ƒ
‰Úe·˜ dÈ‡L ˙‡hÁ24‰ÏeÒt BÊ È¯‰ -25. «»∆≈»¿»¬≈¿»

ויורד.24) עולה קרבן שמביא למקדש טמא נכנס אם כגון
מדוכא  ועני עופות, שני - ועני בהמה. מביא - עשיר היינו,

סולת. נפשטה.25)– שלא שם רבא של בעיא

.Á- ‰ÏBÚ ·iÁÓ ‡e‰L „Á‡ ÌLÏ dËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»»¿≈∆»∆¿À»»
‰¯Lk BÊ È¯‰26ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,27- ÂÈÏÚ ¯tÎÂ . ¬≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ¿ƒ∆»»

B˙BÓk ˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L B¯·Á ÏÚ ‡ÏÂ28. ¿…«¬≈∆¿À»«»¿

"רב".26) גורסים ויש ג: שם רבא של רבינו 27)מימרא
שכל  רבינו, דעת ד. שבהלכה חולין לשם לדין זה מדמה
שנשנו  דברים מהששה שינוי בהן שיש המחשבות אלו
לא  החטאת, את פוסלות שאינן אלו אפילו שם, במשנה
שם. אביי מדברי לדייק יש וכן חובה. לשם עלתה

ולא 28) עליו" "וכפר מהכתוב למדנו בעלים שינוי פירוש,
כמותו, חטאת מחוייב שהוא חבירו, ומשמעות חבירו. על
נפסלה. לא - חטאת מחוייב שאינו אדם לשם שחט אם אבל

.Ë‰¯Lk - ˙Ó ÌLÏ dËÁL29‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,30 ¿»»¿≈≈¿≈»¿…»¿»
ÈÓ ÌLÏ dËÁL .ÌÈ˙nÏ ‰¯tk ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ∆≈«»»«≈ƒ¿»»¿≈ƒ
‡ÏÂ ‰ÏBÚ ‡ÏÂ ˙‡hÁ ‡Ï ,ÏÏk Ôa¯˜ ·iÁÓ BÈ‡L∆≈¿À»»¿»¿»…«»¿…»¿…
‡e‰ ·iÁÓ ‡nL ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ˙Ba¯˜ ¯‡L31 ¿»»¿»¬≈¿»∆»¿À»

.Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈«

ט:29) וח'.30)שם ד' בהלכה של 31)כמו מימרא
עשה", מחוייב שאינו בישראל אדם לך "שאין שם רבא
עשה. על מקופיא) הגמרא: (בלשון קצת מכפרת וחטאת
מי  על כששחטה ואעפ"כ לעשה. מתכוון רבינו שגם ומובן
שהעולה  מפני הקודמת), הלכה (ראה כשרה עולה, שמחוייב

שעבר. מצוותֿעשה כל על תכפר שהפריש

.ÈdÓc ˜¯ÊÏ ‰ËÈÁM‰ ˙ÚLa ·MÁÂ dÓLÏ dËÁL¿»»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿…»»
ÔÈ·MÁnL ÈÙÏ .‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿»¿ƒ∆¿«¿ƒ

˙ÚLa ·LÁL ‰·LÁn‰ ˙‡ÊÂ ,‰„B·ÚÏ ‰„B·ÚÓ≈¬»«¬»¿…««¬»»∆»«ƒ¿«
CÎÈÙÏe ,‰˜È¯Ê ˙ÚLa d·LÁ el‡k - ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»¿ƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»

‰ÏeÒt32. ¿»

יוחנן.32) כר' והלכה ט: שם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת
לקבל  עלֿמנת אבל בלבד, לזרוק בעלֿמנת נאמר זה ודין
או  מפיגול למדנו זה דין שהרי כשר, – להוליך עלֿמנת או
מחשבת  או זריקה מחשבת רק ובשניהם בעלים, משינוי

מל"מ). (ראה פוסלות הקטרה

.‡È‰pML ÔÈa ,ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa BËÁML ÁÒt‰«∆«∆¿»¿«¬∆∆ƒ«≈≈∆ƒ»
¯Á‡ Á·Ê ÌLÏ BÓL33- ÔÈlÁ ÌLÏ e‰pML ÔÈa ¿¿≈∆««≈≈∆ƒ»¿≈Àƒ

ÏeÒt34‰na .'‰Ï ‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ; »∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«««∆
‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,BpÓÊa BËÁML ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆¿»ƒ¿«∆«¿»»

˙È¯ÁLa BËÁL elÙ‡ .ÔÒÈa ¯OÚ35ÈepL ˙·LÁÓa »»¿ƒ»¬ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¬∆∆ƒ
‰·LÁÓa BpÓÊa ‡lL BËÁL Ì‡ Ï·‡ .ÏeÒt - ÌM‰«≈»¬»ƒ¿»∆…ƒ¿«¿«¬»»

ÂÈÏÚa ÌLÏ ‡lL ;¯Lk - BÓLÏ ‡lL36‰OÚ - ∆…ƒ¿»≈∆…¿≈¿»»«¬»
ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L ÈÓk37.ÏeÒÙe BpÓÊa ¿ƒ∆≈¿»ƒƒ¿«»

יג:33) ואדרבה,34)שם זה. לדין מקור מצאתי לא
שווה. שדינם ומשמע יחד, ופסח חטאת כוללת המשנה
חולין  לשם ד) הלכה (למעלה עצמו רבינו פסק ובחטאת
"לה'", בו שנאמר מפני זה דין מנמק (בכסףֿמשנה כשרה

חולין). לשם ולא ה' לשם לזבוח שצריך פסק 35)משמע
יש  שבגמרא מפני יהושע, ר' דעת נגד יא: שם כבןֿבתירה

בתירה. בן בדברי בזמנו.36)שקלאֿוטריא שלא
שלא 37) כשחט והפירוש, סא.). (פסחים הגמרא לשון נקט

ז). הערה א הלכה למעלה (ראה בעלים לשם

.·È˙BˆÁ Ì„˜ ¯OÚ ‰Úa¯‡a BÓLÏ BËÁML ÁÒt∆«∆¿»ƒ¿¿«¿»»»»…∆¬
BpÓÊ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÏeÒt -38B˙L ‰¯·Ú .39BËÁLe »¿ƒ∆≈¿«»¿»¿»¿»

ÌLÏ ÌÈÁ·Ê ¯‡L ËÁBM‰ ÔÎÂ ,ÁÒt ÌLÏ BpÓÊaƒ¿«¿≈∆«¿≈«≈¿»¿»ƒ¿≈
ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ˙BˆÁ ¯Á‡ ÔËÁL elÙ‡ ,ÁÒt40, ∆«¬ƒ¿»»««¬¬≈≈¿≈ƒ

.‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡ÏÂ¿…»«¿»ƒ¿≈»

בןֿבתירה.38) בדעת יב. שם יוחנן לקרבן 39)ר' ופסולה
יא.40)פסח. שם יהושע כר'

.‚È‰„Bz41;ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ - ÌÈÓÏL ÌLÏ dËÁML »∆¿»»¿≈¿»ƒ»¿»«¿»ƒ
eÏÚ ‡Ï - ‰„Bz ÌLÏ ÔËÁML ÌÈÓÏLe.ÌÈÏÚaÏ ¿»ƒ∆¿»»¿≈»…»«¿»ƒ

ÌÈÓÏL ˙‡¯˜ ‰„Bz‰L ÈÙÏ42e‡¯˜ ‡Ï ÌÈÓÏLe , ¿ƒ∆«»ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ…ƒ¿¿
.‰„Bz»

ד.41) תודת 42)זבחים "זבח טו): ז, (ויקרא שנאמר
שם. שלמים, היא שהתודה משמע שלמיו",

.„ÈÏÏk Ôa¯˜ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ÏÚ dËÁML ‰ÏBÚ»∆¿»»«ƒ∆≈¿À»»¿»¿»
ÌLÏ ‡lL dËÁL È¯‰L ,ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï -…»¿»«¿»ƒ∆¬≈¿»»∆…¿≈
·iÁÓ BÈ‡ BÓLÏ dËÁML ‰fL Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÈÏÚa¿»∆»¿««ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿≈¿À»
‰¯tk ·iÁ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡ È‡ ,BÈÚa ÌeÏk¿¿ƒ¿»ƒ∆¿»∆…ƒ¿∆«»«»»
ÌÏBÚÓ ¯·Ú ‡lL Ï‡¯OÈa Ì„‡ EÏ ÔÈ‡L ;ÌÈÓMÏ«»«ƒ∆≈¿»»¿ƒ¿»≈∆…»«≈»

‰OÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ43. «ƒ¿«¬≈

ל.43) הערה ט, הלכה ראה
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.ÂË‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰‡a‰ ‰ÏBÚ44ÌLÏ ‡lL d‡OÚL »«»»¿««ƒ»∆¬»»∆…¿≈
ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚa45‰·BÁ ÌLÏ46ÔÈ‡L , ¿»∆»»¿»«¿»ƒ¿≈»∆≈

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏÚa¿»ƒ¿««ƒ»

אותה.44) מקריבים והיורשים בעליה ז:45)שמתו שם
כשהמוריש 46) אפילו אחרת, להביא מחוייב היורש ואין

עולה". עלי "הרי אמר

.ÊË˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL47‡Ï - ÌÈÏÈ‡ ÌLÏ ÔËÁML ¿≈ƒ¿≈¬∆∆∆¿»»¿≈≈ƒ…
¯eavÏ eÏÚ48‰·BÁ ÌLÏ49ÌÈÏÈ‡ Ô‰L ‰nc Ì‡Â . »«ƒ¿≈»¿ƒƒ»∆≈≈ƒ

‰¯È˜Ú ‡È‰L ÈtÓ ,Ô‰Ï eÏÚ - ÌÈÏÈ‡ ÌLÏ ÔËÁLe¿»»¿≈≈ƒ»»∆ƒ¿≈∆ƒ¬ƒ»
˙eÚËa50. ¿»

מט.47) והכוונה 48)מנחות "בעלים", שם: בגמרא
הציבור. הקרבנות כל של בעליהם שהם כדין 49)לציבור,

שני  להביא וחייבים נכונה. בלתי במחשבה שנשחט זבח כל
אחרים. א.50)כבשים הלכה ראה

.ÊÈÚ¯ˆÓ ÌL‡51Ô˙ ‡lL B‡ ,BÓLÏ ‡lL BËÁML ¬«¿…»∆¿»∆…ƒ¿∆…»«
˙BB‰a Èab ÏÚ BÓcÓ52ÌÈÎÒ ÔeÚË -53·¯˜È Ì‡L ; ƒ»««≈¿»¿»ƒ∆ƒƒ¿«

‰·„ ·È¯˜Ók ‡ˆÓ - ÌÈÎÒ ‡Ïa54ÌL‡‰ ÔÈ‡Â , ¿…¿»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»»¿≈»»»
.‰·„ ‡a»¿»»

ברייתא.51) ה. אשם,52)שם מביא שנתרפא מצורע
הימנ  ידו בוהן על מדמו נותן רגלו והכהן בוהן ועל ית

יצא  לא אבל הקרבן, נפסל לא הללו המקרים ובשני הימנית.
אחר. אשם להביא וצריך אשם 53)ידיֿחובתו ככל

טעון 54)מצורע. אשם ואין נדבה, אשם כמקריב כלומר,
בלבד. מצורע אשם אלא נסכים

.ÁÈ¯ÓÚ‰ ÌÚ ‡a‰ O·k55- BÓLÏ ‡lL BËÁML ∆∆«»ƒ»…∆∆¿»∆…ƒ¿
‡l‡ ,ÌÈB¯OÚ ÈL BlL ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ‡È·È ‡Ï…»ƒƒ¿«¿»ƒ∆¿≈∆¿ƒ∆»

˙B·„p‰ ¯‡Lk „Á‡ ÔB¯OÚ56ÌLÏ ‰ÏÚ ‡Ï È¯‰L ; ƒ»∆»ƒ¿»«¿»∆¬≈…»»¿≈
‰ÏÚÈ ‡Ï - BÓLÏ ‡lL BËÁML „ÈÓz ÔÎÂ .B˙·BÁ»¿≈»ƒ∆¿»∆…ƒ¿…«¬∆

ÌÈˆÚ È¯Ê‚ ÈL BnÚ57‡Ï È¯‰L ;ÌÈ„ÈÓz‰ ¯‡Lk ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒƒ¿»«¿ƒƒ∆¬≈…
.˙B·„p‰ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,„ÈÓz‰ ˙·BÁÏ ‰ÏÚ»»¿««»ƒ∆»¬≈¿»«¿»

חוץ 55) הוא, אחד עשרון כבש נסכי כל בניסן, עשר בששה
עשרונים. שני טעונה שהיא העומר, זה 56)ממנחת ואין

הוא  זה שכבש מפני הקודמת, בהלכה מצורע לאשם דומה
כרבא  פסק אחד, עשרון ומנחתה נדבה באה ועולה עולה,
נגד  "רבא") שגרסו שאם, ד"ה שם תוספות (ראה פט: שם

על 57)אביי. עצים מערכת בבוקר שהבעירו אע"פ
עצים, גזרי שני התמיד קרבן עם ביחד מביאים המזבח,
ומוספין  תמידין מהלכות (פ"ב המערכה על אותם ומוסיפים

ה"ב).

.ËÈ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL58B‡ ,ÔÓLÏ ‡lL ÔËÁML ¿≈ƒ¿≈¬∆∆∆¿»»∆…ƒ¿»
˜¯fÈ Ìc‰ - ÔpÓÊ ¯Á‡Ï ÔÈa ÔpÓÊ ÈÙÏ ÔÈa ÔËÁML59 ∆¿»»≈ƒ¿≈¿«»≈¿««¿«»«»ƒ»≈

ÏÎ‡È ¯Oa‰Â60L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÏ ¯eavÏ eÏÚ ‡l ¿«»»≈»≈««ƒ∆…»«ƒ¿≈
˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙aL ‰˙È‰ Ì‡Â .‰·BÁ61- ˜¯Ê Ì‡Â , »¿ƒ»¿»«»…ƒ¿…¿ƒ»«

.·¯ÚÏ ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Ï ‰ˆ¯‰À¿»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆

השבועות.58) בחג שמקריבים ציבור ברייתא 59)שלמי

מח. את 60)שם לאכול מותר אם דעתו גילה לא רבינו
האימורים, את עדיין הקטירו שלא ואע"פ ביום, הבשר
(ראה  נדבה קרבנות ככל ביוםֿטוב להקטירם אסור שהרי
ד"ה  כ: ביצה ובתוספות ח. הלכה חגיגה מהלכות א פרק
להקטיר  שאסור מפני ביום, אכילתם להתיר מצדדים מאי,
הבשר. את לאכול שמותר נאבדו כאילו זה הרי האימורים
שם  ביצה וצל"ח כבשי, ד"ה כח: נזיר תוספות וראה

בזה). זריקה 61)שהאריך שבות על גזרו לא חכמים
זו. שבות על גזרו בשבת אבל ביוםֿטוב,

.Î¯ÈÊ ÈÓÏL ÔÎÂ62ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL ÔËÁML ¿≈«¿≈»ƒ∆¿»»∆…ƒ¿»««
ÔÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡lL Èt63ÌBÈÏ ƒ∆…»«¿»ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿

‰ÏÈÏÂ64ÌL‡Â ¯ÈÊ ÌL‡ ÔÎÂ .ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â , »«¿»¿≈»¿ƒ∆∆¿≈¬«»ƒ«¬«
eÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL ÔËÁML Ú¯ˆÓ¿…»∆¿»»∆…ƒ¿»««ƒ∆…»

.ÌÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¬≈≈∆¡»ƒ

שלא 62) ששחטן נזיר שלמי שאר לוי, "תני כד: נזיר
ליום  ונאכלין חובה לשם לבעלים עלו ולא כשרין כמצוותן,
"שלא  רבינו ומפרש זרוע". ולא לחם לא טעונין ואינן אחד,
ובמנחות  אחרת, פירש שם (רש"י לשמם שלא כמצוותן"

הפירושים). שני הביא אע"ג 63)מח: לוי. תני מח. מנחות
מפני כלוי, פסק פסולים, ד:) (שם רב רב שלדעת שדעת

ה). (שם כשלמים 64)הופרכה ולא נזיר שלמי כדין
שביניהם. ולילה ימים לשני שנאכלים אחרים,

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
וחישב 1) אחרת, מחשבה זמן מחשבת עם עירב אם יבאר

איפכא. או למעלה למטה הניתנים הדמים על

.‡e¯‡a ¯·k2˙B„B·Ú‰ Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·MÁÓ‰L , ¿»≈«¿∆«¿«≈¿««≈«¿«»¬
Ì‡Â ;Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôa¯w‰ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ«¬∆∆«»«»¿»»¿≈ƒ¿ƒ
ÌÈ¯·c ‰na .Ïebt Ôa¯w‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·MÁƒ≈«¬∆∆«¿««»¿»ƒ«∆¿»ƒ
‰·LÁÓ ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÌÚ ·¯Ú ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…≈≈ƒ«¬∆∆«¿««¬»»

Ì‡ Ï·‡ ;˙¯Á‡3˙·LÁÓ B‡ ,ÌB˜Ó ˙·LÁÓ ·¯Ú «∆∆¬»ƒ≈≈«¬∆∆»«¬∆∆
˙‡hÁ·e ÁÒÙa ÌM‰ ÈepL4- ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÌÚ , ƒ«≈¿∆«¿«»ƒ«¬∆∆«¿«

CÈÏB‰Â Ïa˜Â ËÁL ?„ˆÈk .Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôa¯w‰«»¿»»¿≈ƒ≈«»«¿ƒ≈¿ƒ
el‡ ˙B„B·Ú Úa¯‡a Bz·LÁÓe ,˜¯ÊÂ5˙·LÁÓ ¿»««¬«¿¿«¿«¬≈«¬∆∆

ÔzÚa¯‡Ó ˙Á‡a Bz·LÁÓ ‰˙È‰L B‡ ,ÔÓf‰«¿«∆»¿»«¬«¿¿««≈«¿«¿»
Bz·LÁÓ ‰˙È‰ ˙B„B·Ú‰ ¯‡L·e ÔÓf‰ ˙·LÁÓ«¬∆∆«¿«ƒ¿»»¬»¿»«¬«¿
¯‡La ÏÏk ‰·LÁÓ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï B‡ ‰BÎ¿»…»¿»»«¬»»¿»ƒ¿»
˙·LÁÓa ËÁL Ì‡ Ï·‡ .Ïebt ‰Ê È¯‰ - ˙B„B·Ú‰»¬¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«¬∆∆
B‡ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa ˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ïa˜Â ÔÓf‰«¿«¿ƒ≈ƒ»«¿«¬∆∆«»
˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ïa˜Â ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa ËÁML∆»«¿«¬∆∆«»¿ƒ≈ƒ»«
ÏeÒt ‡l‡ ,Ïebt BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¬≈∆≈ƒ∆»»
ÈepL ˙·LÁÓa ÔËÁML ˙‡hÁ‰Â ÁÒt‰ ÔÎÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈«∆«¿««»∆¿»»¿«¬∆∆ƒ

ÌM‰6B‡ ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˜¯ÊÂ CÈÏB‰Â Ïa˜Â «≈¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿«¬∆∆«¿«
˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ïa˜Â ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÔËÁML∆¿»»¿«¬∆∆«¿«¿ƒ≈ƒ»«
.ÏeÒt ‡l‡ ,Ïebt ‰Ê ÔÈ‡ - ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa¿«¬∆∆ƒ«≈≈∆ƒ∆»»

˙BÙBÚa ÔÈc‰ ‡e‰Â7˙BÁn·e8‡l‡ Ïebt ÌL ÔÈ‡ . ¿«ƒ¿«¿»≈≈ƒ∆»
˙·LÁÓ dnÚ ·¯Ú ‡ÏÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÏÒÙpL Ôa¯»̃¿»∆ƒ¿«¿«¬∆∆«¿«¿…≈≈ƒ»«¬∆∆
dnÚ ·¯Ú ‡ÏÂ ,ÛBqa ‡ÏÂ ‰lÁza ‡Ï ÌB˜n‰«»…«¿ƒ»¿…«¿…≈≈ƒ»
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ז: שם רבא ביותר.18)של עליהם ז.19)הזהיר שם
ד. ומנחות

.„dËÁML ÔB‚k ,¯Á‡ Á·Ê ÌLÏ dËÁML ˙‡hÁ«»∆¿»»¿≈∆««≈¿∆¿»»
- ÌÈÓÏL ÌLÏ B‡ ÌL‡ ÌLÏ B‡ ‰ÏBÚ ÌLÏ¿≈»¿≈»»¿≈¿»ƒ
- ÔÈlÁ ÌLÏ dËÁL Ì‡ Ï·‡ .e¯‡aL BÓk ,‰ÏeÒt¿»¿∆≈«¿¬»ƒ¿»»¿≈Àƒ

‰¯Lk BÊ È¯‰20ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,21. ¬≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ

מו:20) שם.21)זבחים אביי של כפירושו

.‰ÔÈÏlÁÓ ÌÈL„w‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«√»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈL„˜ ÔÈÏlÁÓ ÔÈlÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„˜22. »»ƒ¿≈«Àƒ¿«¿ƒ»»ƒ

הלכה 22) הוא שהדין סובר ורבינו מהכתוב. זה למדו שם
רבינו  הקדמת ראה הכתוב. על והסמיכוהו מסיני, למה

הדינים. מחלקי א חלק המשנה על לפירושו

.Â˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰‡aL ÔB‚k ,¯Á‡ ‡ËÁ ÌLÏ dËÁL¿»»¿≈≈¿«≈¿∆»»«¬ƒ«
‰ÏeÒt - Ìc ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ dËÁLe ·ÏÁ23. ≈∆¿»»«¬ƒ«»¿»

ט:23) שם דרבא, בריה אחא כרב

.ÊelÙ‡ ,˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L ¯Á‡ Ì„‡ ÌLÏ dËÁL¿»»¿≈»»«≈∆¿À»«»¬ƒ
‰Úe·˜ dÈ‡L ˙‡hÁ24‰ÏeÒt BÊ È¯‰ -25. «»∆≈»¿»¬≈¿»

ויורד.24) עולה קרבן שמביא למקדש טמא נכנס אם כגון
מדוכא  ועני עופות, שני - ועני בהמה. מביא - עשיר היינו,

סולת. נפשטה.25)– שלא שם רבא של בעיא

.Á- ‰ÏBÚ ·iÁÓ ‡e‰L „Á‡ ÌLÏ dËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»»¿≈∆»∆¿À»»
‰¯Lk BÊ È¯‰26ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,27- ÂÈÏÚ ¯tÎÂ . ¬≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ¿ƒ∆»»

B˙BÓk ˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L B¯·Á ÏÚ ‡ÏÂ28. ¿…«¬≈∆¿À»«»¿

"רב".26) גורסים ויש ג: שם רבא של רבינו 27)מימרא
שכל  רבינו, דעת ד. שבהלכה חולין לשם לדין זה מדמה
שנשנו  דברים מהששה שינוי בהן שיש המחשבות אלו
לא  החטאת, את פוסלות שאינן אלו אפילו שם, במשנה
שם. אביי מדברי לדייק יש וכן חובה. לשם עלתה

ולא 28) עליו" "וכפר מהכתוב למדנו בעלים שינוי פירוש,
כמותו, חטאת מחוייב שהוא חבירו, ומשמעות חבירו. על
נפסלה. לא - חטאת מחוייב שאינו אדם לשם שחט אם אבל

.Ë‰¯Lk - ˙Ó ÌLÏ dËÁL29‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,30 ¿»»¿≈≈¿≈»¿…»¿»
ÈÓ ÌLÏ dËÁL .ÌÈ˙nÏ ‰¯tk ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ∆≈«»»«≈ƒ¿»»¿≈ƒ
‡ÏÂ ‰ÏBÚ ‡ÏÂ ˙‡hÁ ‡Ï ,ÏÏk Ôa¯˜ ·iÁÓ BÈ‡L∆≈¿À»»¿»¿»…«»¿…»¿…
‡e‰ ·iÁÓ ‡nL ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ˙Ba¯˜ ¯‡L31 ¿»»¿»¬≈¿»∆»¿À»

.Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈«

ט:29) וח'.30)שם ד' בהלכה של 31)כמו מימרא
עשה", מחוייב שאינו בישראל אדם לך "שאין שם רבא
עשה. על מקופיא) הגמרא: (בלשון קצת מכפרת וחטאת
מי  על כששחטה ואעפ"כ לעשה. מתכוון רבינו שגם ומובן
שהעולה  מפני הקודמת), הלכה (ראה כשרה עולה, שמחוייב

שעבר. מצוותֿעשה כל על תכפר שהפריש

.ÈdÓc ˜¯ÊÏ ‰ËÈÁM‰ ˙ÚLa ·MÁÂ dÓLÏ dËÁL¿»»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿…»»
ÔÈ·MÁnL ÈÙÏ .‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿»¿ƒ∆¿«¿ƒ

˙ÚLa ·LÁL ‰·LÁn‰ ˙‡ÊÂ ,‰„B·ÚÏ ‰„B·ÚÓ≈¬»«¬»¿…««¬»»∆»«ƒ¿«
CÎÈÙÏe ,‰˜È¯Ê ˙ÚLa d·LÁ el‡k - ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»¿ƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»

‰ÏeÒt32. ¿»

יוחנן.32) כר' והלכה ט: שם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת
לקבל  עלֿמנת אבל בלבד, לזרוק בעלֿמנת נאמר זה ודין
או  מפיגול למדנו זה דין שהרי כשר, – להוליך עלֿמנת או
מחשבת  או זריקה מחשבת רק ובשניהם בעלים, משינוי

מל"מ). (ראה פוסלות הקטרה

.‡È‰pML ÔÈa ,ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa BËÁML ÁÒt‰«∆«∆¿»¿«¬∆∆ƒ«≈≈∆ƒ»
¯Á‡ Á·Ê ÌLÏ BÓL33- ÔÈlÁ ÌLÏ e‰pML ÔÈa ¿¿≈∆««≈≈∆ƒ»¿≈Àƒ

ÏeÒt34‰na .'‰Ï ‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ; »∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«««∆
‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,BpÓÊa BËÁML ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆¿»ƒ¿«∆«¿»»

˙È¯ÁLa BËÁL elÙ‡ .ÔÒÈa ¯OÚ35ÈepL ˙·LÁÓa »»¿ƒ»¬ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¬∆∆ƒ
‰·LÁÓa BpÓÊa ‡lL BËÁL Ì‡ Ï·‡ .ÏeÒt - ÌM‰«≈»¬»ƒ¿»∆…ƒ¿«¿«¬»»

ÂÈÏÚa ÌLÏ ‡lL ;¯Lk - BÓLÏ ‡lL36‰OÚ - ∆…ƒ¿»≈∆…¿≈¿»»«¬»
ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L ÈÓk37.ÏeÒÙe BpÓÊa ¿ƒ∆≈¿»ƒƒ¿«»

יג:33) ואדרבה,34)שם זה. לדין מקור מצאתי לא
שווה. שדינם ומשמע יחד, ופסח חטאת כוללת המשנה
חולין  לשם ד) הלכה (למעלה עצמו רבינו פסק ובחטאת
"לה'", בו שנאמר מפני זה דין מנמק (בכסףֿמשנה כשרה

חולין). לשם ולא ה' לשם לזבוח שצריך פסק 35)משמע
יש  שבגמרא מפני יהושע, ר' דעת נגד יא: שם כבןֿבתירה

בתירה. בן בדברי בזמנו.36)שקלאֿוטריא שלא
שלא 37) כשחט והפירוש, סא.). (פסחים הגמרא לשון נקט

ז). הערה א הלכה למעלה (ראה בעלים לשם

.·È˙BˆÁ Ì„˜ ¯OÚ ‰Úa¯‡a BÓLÏ BËÁML ÁÒt∆«∆¿»ƒ¿¿«¿»»»»…∆¬
BpÓÊ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÏeÒt -38B˙L ‰¯·Ú .39BËÁLe »¿ƒ∆≈¿«»¿»¿»¿»

ÌLÏ ÌÈÁ·Ê ¯‡L ËÁBM‰ ÔÎÂ ,ÁÒt ÌLÏ BpÓÊaƒ¿«¿≈∆«¿≈«≈¿»¿»ƒ¿≈
ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ˙BˆÁ ¯Á‡ ÔËÁL elÙ‡ ,ÁÒt40, ∆«¬ƒ¿»»««¬¬≈≈¿≈ƒ

.‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡ÏÂ¿…»«¿»ƒ¿≈»

בןֿבתירה.38) בדעת יב. שם יוחנן לקרבן 39)ר' ופסולה
יא.40)פסח. שם יהושע כר'

.‚È‰„Bz41;ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ - ÌÈÓÏL ÌLÏ dËÁML »∆¿»»¿≈¿»ƒ»¿»«¿»ƒ
eÏÚ ‡Ï - ‰„Bz ÌLÏ ÔËÁML ÌÈÓÏLe.ÌÈÏÚaÏ ¿»ƒ∆¿»»¿≈»…»«¿»ƒ

ÌÈÓÏL ˙‡¯˜ ‰„Bz‰L ÈÙÏ42e‡¯˜ ‡Ï ÌÈÓÏLe , ¿ƒ∆«»ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ…ƒ¿¿
.‰„Bz»

ד.41) תודת 42)זבחים "זבח טו): ז, (ויקרא שנאמר
שם. שלמים, היא שהתודה משמע שלמיו",

.„ÈÏÏk Ôa¯˜ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ÏÚ dËÁML ‰ÏBÚ»∆¿»»«ƒ∆≈¿À»»¿»¿»
ÌLÏ ‡lL dËÁL È¯‰L ,ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï -…»¿»«¿»ƒ∆¬≈¿»»∆…¿≈
·iÁÓ BÈ‡ BÓLÏ dËÁML ‰fL Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÈÏÚa¿»∆»¿««ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿≈¿À»
‰¯tk ·iÁ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡ È‡ ,BÈÚa ÌeÏk¿¿ƒ¿»ƒ∆¿»∆…ƒ¿∆«»«»»
ÌÏBÚÓ ¯·Ú ‡lL Ï‡¯OÈa Ì„‡ EÏ ÔÈ‡L ;ÌÈÓMÏ«»«ƒ∆≈¿»»¿ƒ¿»≈∆…»«≈»

‰OÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ43. «ƒ¿«¬≈

ל.43) הערה ט, הלכה ראה
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˙·LÁÓa ÔÈÏÒÙpL ˙Ba¯wa ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ«¬∆∆ƒ«≈«»¿»∆ƒ¿»ƒ¿«¬∆∆
ÌM‰ ÈepL9. ƒ«≈

הנזכרים 2) המונחים פירוש שם, ראה ה"א. פי"ג למעלה
ב.3)כאן. כט, זבחים פסול 4)משנה, השם ששינוי

ב.7)שם.6)בכולן.5)בהם. סד, משנה,8)שם
א. יב, פוסל 9)מנחות אינו השם ששינוי בקדשים אבל

ואע"פ  פיגול, מידי מוציאה השם שינוי מחשבת אין בהם,
ה"א. פט"ו למעלה ראה חובה. לשם עולים שאינם

.·ÏÎ‡Ï ÌlÎa B‡ ˙B„B·Ú‰ Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·MÁÓ‰«¿«≈¿««≈«¿«»¬¿À»∆¡…
B‡ ,¯ÁÓÏ ˙ÈÊÎe ıeÁa ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·cÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ»»»»«¬ƒ»«¿«ƒ¿»»

ıeÁa ˙ÈÊÎe ¯ÁÓÏ ˙ÈÊk10ıeÁa ˙ÈÊ ÈˆÁk B‡ , ¿«ƒ¿»»¿«ƒ««¬ƒ«ƒ«
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¯ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁk B‡ ,¯ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ¿«¬ƒ«ƒ¿»»«¬ƒ«ƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ

Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôa¯w‰ È¯‰ - ıeÁa11·¯Ú Ì‡ ÔÎÂ . «¬≈«»¿»»¿≈ƒ¿≈ƒ≈≈
‰¯Ë˜‰a ‰·LÁn‰12Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -13. ««¬»»««¿»»¬≈∆»¿≈ƒ

המקום,10) למחשבת הזמן מחשבת הקדים אם בין כלומר,
להיפך. לדעת 11)ובין בניגוד כחכמים, – ב כט, זבחים

למחשבת  הזמן מחשבת קדמה שאם האומר יהודה רבי
פיגול. זה הרי – כזית 12)המקום להקטיר עלֿמנת שחט

המקום. מחשבת הקדים או למקומו חוץ וכזית לזמנו חוץ
פירש 13) לא (רבינו אדם. אכילת כדין מזבח אכילת שדין

כזית  ולהקטיר לזמנו חוץ כזית לאכול חישב אם הדין מה
ש  שמפני ולומר לצדד אפשר למקומו. "שאין חוץ שנינו

אין  ה"י) פי"ד למעלה (ראה מצטרפים" והקטרה אכילה
ולפיכך  האכילה, במחשבת כלל פוגמת ההקטרה מחשבת
לפי  בפירוש נאמר ה"ב פ"ב זבחים בתוספתא פיגול. הקרבן

פיגול). שאינו הגר"א גירסת

.‚˙·LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ï B‡ ÏÎ‡Ï ·MÁƒ≈∆¡…¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆
- ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˙ÈÊk ¯ÈË˜‰Ï B‡ ÏÎ‡ÏÂ ÌB˜n‰«»¿∆¡…¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¬∆∆«¿«
¯Á‡L ÔÈa ˙ÈÊk ˙·LÁÓ ÌÈc˜‰L ÔÈa .Ïebt ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈∆ƒ¿ƒ«¬∆∆¿«ƒ≈∆ƒ≈

.˙ÈÊk Ïˆ‡ ·eLÁ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÔÈ‡L .d˙B‡»∆≈¬ƒ«ƒ»≈∆¿«ƒ

.„·MÁ14˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ƒ≈«¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆«¿«¿«¬ƒ«ƒ
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«»¿»«¿»««¬ƒ«ƒ«≈

ÔÓf‰ ˙·LÁÓa15ÏÚ ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .Ïebt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬∆∆«¿«¬≈∆ƒ¿≈ƒ»««
˙ÈÊk ÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁ16 ¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆«¿«¿»«¿»««¿«ƒ

È¯‰ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa BÈˆÁÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa BÈˆÁ∆¿¿«¬∆∆«¿«¿∆¿¿«¬∆∆«»¬≈
.Ïebt ‰Ê∆ƒ

הסמוכה.14) ההלכה האומר 15)ראה כרבא א. לא, שם
המקום  שמחשבת אע"פ כלומר, הפיגול". כישן "ויקץ
לפגל. מצטרפות הן – הזמן מחשבות שתי בין הפסיקה

עצמו.16) בפני זית חצי כל על כשיחשב מדבר הקודם הדין
את  אחד בדיבור כלל אם שאפילו רבותא, משמיענו וכאן
עם  הזמן של הזית כחצי מצטרף והמקום, הזמן מחשבת
רב  של מימרא נתפגל, והקרבן הראשון הזמן של זית כחצי

שם. אשי,

.‰Ì˙B‡ ÔzÏ ‰hÓÏ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ ÏÚ ·LÁ»«««»ƒ«ƒ»ƒ¿«»ƒ≈»
,‰hÓÏ Ìz˙Ï ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ÏÚ B‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»««ƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ»¿«»

BÓk ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L el‡ ˙B·LÁÓa ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿«¬»≈∆≈»¿ƒ¿
e¯‡aL17Ô‰nÚ ·¯ÚÂ ,18‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ∆≈«¿¿≈«ƒ»∆«¬∆∆«¿«¬≈∆

Ïebt19dc·Ï ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ Ô‰nÚ ·LÁ Ì‡Â .20- ƒ¿ƒ»«ƒ»∆«¬∆∆«»¿«»
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ

ה"ח.17) פי"ג חישב 18)למעלה אחרת בעבודה פירוש,
זמן. ברייתא.19)מחשבת - א כז, בלי 20)שם פירוש,

אפשר  בדוחק להשמיענו. בא מה להבין קשה הזמן. מחשבת
אלו  נכונות בלתי שמחשבות לחשוב, תטעה שלא לפרש,
מידי  מוציאות אבל החמור, פיגול מידי מוציאות אינן אמנם

"לבדה". המילה את למחוק ורצוי הקל. פסול

.Â·LÁ21,‰hÓÏ ¯ÁÓÏ Bz˙Ï ‰ÏÚÓÏ Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ »«««»«ƒ»¿«¿»¿ƒ¿»»¿«»
B‡ ,‰ÏÚÓÏ ¯ÁÓÏ Bz˙Ï ‰hÓÏ Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ B‡««»«ƒ»¿«»¿ƒ¿»»¿«¿»
¯ÁÓÏ Bz˙Ï ÏÎÈ‰a ÌÈÙa Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ ·LÁL∆»«««»«ƒ»ƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿»»
ÁaÊna Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ ·LÁL B‡ ,ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««ƒ∆»«««»«ƒ»«ƒ¿≈«
Û‡ .Ïebt BÈ‡ - ÏÎÈ‰a ÌÈÙa ¯ÁÓÏ Bz˙Ï ÔBˆÈÁ‰«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«≈»≈ƒ«
ÌB˜Ó ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁL Èt ÏÚ«ƒ∆»««¬∆∆«¿«ƒ¿ƒ»¿
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Bz·LÁÓa Ìc‰ ˙È˙¿ƒ««»¿«¬«¿¬≈∆»¿≈ƒ

el‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ¯Á‡Óe22‡lL ÔzpL Ìc‰L , ≈««∆≈«¿«¬»≈∆«»∆ƒ«∆…
‰Ê ‰È‰È ‡Ï ‰nÏ ,BÓB˜Óa Ôz el‡k - BÓB˜Ó·ƒ¿¿ƒƒ«ƒ¿»»…ƒ¿∆∆
BÓB˜Óa ‡lL Ìc‰ ÔzÏ ·LÁL BÊ ‰·LÁÓa Ïebtƒ¿«¬»»∆»«ƒ≈«»∆…ƒ¿
Èt ÏÚ Û‡ ,BÓB˜Óa ‡lL Ôzp‰ Ìc‰L ÈtÓ ?¯ÁÓÏ¿»»ƒ¿≈∆«»«ƒ»∆…ƒ¿««ƒ
BÓk ,‰ÏÈÎ‡a ¯Oa‰ ¯ÈzÓ BÈ‡ ,¯Lk Á·f‰L∆«∆«»≈≈«ƒ«»»«¬ƒ»¿

e¯‡aL23‰˜È¯Ê ÏÎÂ ;24¯Oa‰ ˙¯zÓ dÈ‡L ∆≈«¿¿»¿ƒ»∆≈»«∆∆«»»
.Ïbt ‡Ï - BpÓÊÏ ıeÁ dzÏ ·LÁ Ì‡ ,‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿«…ƒ≈

CÎÈÙÏ25- ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‰Ê Á·Êa ·LÁÂ ¯ÊÁ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«¿»«¿∆«∆«¬∆∆«¿«
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ

שכאן 21) מפני הקודמת, שבהלכה לדין דומה זה אין שם.
ולכן  אחרת, פסול מחשבת עם מעורבת עצמה הזמן מחשבת

כסףֿמשנה). (ראה פוסלת אלא מפלגת פ"ב 22)אינה
זוטרא.24)שם.23)ה"י. מר של מימרא - א כז, זבחים
שלמעלה:25) השאלה על רבינו תשובת סיום היא זו פיסקה

פיגול?". זה יהיה לא "למה

.Ê˙ÚLa ‡Ï Ï·‡ ‰ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ÔÓÊ ˙·LÁÓ ·LÁ»««¬∆∆¿«ƒ¿«¿ƒ»¬»…ƒ¿«
˙ÚLa ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁL B‡ ,‰B·l‰ ËewÏƒ«¿»∆»««¬∆∆«¿«ƒ¿«

‰B·l‰ ËewÏ26BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ‡Ï Ï·‡ ƒ«¿»¬»…ƒ¿«¿ƒ»¬≈
Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt27ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁiL „Ú ; ¿»¿≈»ƒ«∆«¿…«¬∆∆«¿«

¯Èzn‰ ÏÎa28˙ÚLa ,‰B·l‰ ÌÚ ıÓw‰ ‡e‰L , ¿»««ƒ∆«…∆ƒ«¿»ƒ¿«
˙È˙ ˙ÚLa B‡ ,‰B·l‰ ËewÏÂ ıÓw‰ ˙ˆÈÓ¿̃ƒ««…∆¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ«

Ô˙˜È¯Ê ˙ÚLa B‡ ,Ô˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,ÈÏka Ô‰ÈL29. ¿≈∆«¿ƒƒ¿«»»»ƒ¿«¿ƒ»»

בכלי 26) הקומץ את מניח הסולת, מן הכהן שקמץ אחרי
על  ומניחה המנחה, שעל הלבונה כל את ומלקט שרת
ה"ב), הקרבנות מעשה מהל' (פי"ג ביחד ומקטירם הקומץ
אחד. מתיר נקראים – והלבונה הקומץ – ושניהם

פיגול 27) אין האומרים א. טז, מנחות במשנה, כחכמים
מתיר. –28)בחצי הראשון המתיר בחצי שחישב ואע"פ

שליקט  אומרים אנו אין שתק, הלבונה ובילקוט – בקומץ
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ואע"ג  החכמים. לדעת כשמואל הראשונה. מחשבת דעת על
משום  דעתו נגד רבינו פסק באיסורין, כרב שהלכה

משנהֿלמלך. ראה שם, וצ"ל 29)שהופרכה סופר, טעות
(כסףֿמשנה). "הקטרתם"

.Á‰B·l‰ ¯ÈË˜iL ıÓw‰ ˙¯Ë˜‰ ˙ÚLa ·LÁ»«ƒ¿««¿»««…∆∆«¿ƒ«¿»
˙ÏbÙÓ ‰¯Ë˜‰ ÔÈ‡L ,Ïebt dÈ‡ - ¯ÁÓÏ¿»»≈»ƒ∆≈«¿»»¿«∆∆

‰¯Ë˜‰30ıÓw‰ B‡ dc·Ï ‰B·l‰ ¯ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»¿«»«…∆
BÊ È¯‰ - ¯ÁÓÏ ÌÈ¯ÈL ÏÎ‡Ï ·MÁÓ ‡e‰Â Bc·Ï¿«¿¿«≈∆¡…¿»ƒ¿»»¬≈

Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt31.¯ÈzÓ ÈˆÁa ÔÈÏbÙÓ ÔÈ‡L , ¿»¿≈»ƒ∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ
¯ÈË˜iL ·LÁÂ Bc·Ï ıÓw‰ ˙‡ ¯ÈË˜‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿ƒ∆«…∆¿«¿»«∆«¿ƒ

B·Ï·LÁÂ ‰B·l‰ ¯ÈË˜‰ Ck ¯Á‡Â ,¯ÁÓÏ ‰ ¿»¿»»¿««»ƒ¿ƒ«¿»¿»«
‰ËLt È¯‰L ,Ïebt ‰Ê È¯‰ - ¯ÁÓÏ ÌÈ¯ÈM‰ ÏÎ‡iL∆…««¿»ƒ¿»»¬≈∆ƒ∆¬≈»¿»

‰Án‰ ÏÎa ÔÓÊ ˙·LÁÓ32. «¬∆∆¿«¿»«ƒ¿»

כרב 30) לזמנו, חוץ להקטיר אחרת בעבודה חישב אם אלא
דפומבדיתא". "חריפי דעת נגד א. יז, שם רב, בשם חסדא

חנינא.31) רבי בשם המנונא רב שכל 32)שם, ואע"פ
היא  הראשונה שהרי מפלגת, אינה עצמה בפני מחשבה
ההלכה), בתחילת (ראה הקטרה מפלגת ואינה הקטרה,
מפלגות. יחד שתיהן – מתיר בחצי מחשבה היא  והשניה
כחצי  ולהקטיר זית כחצי לאכול לחישב זה דין בין מה (צ"ע
שאין  מפני כשר, שהזבח ה"י), (פי"ד למעלה שאמרנו זית,
שיעור  חצי בין הבדל יש ואולי, מצטרפים. והקטרה אכילה
ובחצי  כשר, הזבח שם שהרי לדבר, וראיה מתיר. לחצי

פסול). הזבח מתיר

.ËÌeLÓL È„k ¯ÈË˜‰33‰B·l‰ ÌÚ ıÓw‰ ÔÓ ƒ¿ƒ¿≈À¿ƒ«…∆ƒ«¿»
ÌÈ¯ÈM‰ ÔÓ ÌeLÓL È„k ÏÎ‡iL ·MÁÓ ‡e‰Â¿¿«≈∆…«¿≈À¿ƒ«¿»ƒ

ÌÈÏL‰L „Ú ,¯ÁÓÏ34‰B·l‰ ÌÚ ıÓw‰ Ïk ¿»»«∆ƒ¿ƒ»«…∆ƒ«¿»
Û‡L ;Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¬≈¿»¿≈»ƒ∆«

C¯c ÔÈ‡ - ËÚÓ ËÚÓ CÎa ‰ÏÈÎ‡ C¯cL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆¬ƒ»¿»¿«¿«≈∆∆
CÎa ‰¯Ë˜‰35¯Ë˜‰ ‡lL ‰ÁÓk BÊ È¯‰ ‡l‡ , «¿»»¿»∆»¬≈¿ƒ¿»∆…À¿«

.dˆÓÀ̃¿»

קטן.33) אחרי 34)גרעין שומשום כדי שהקטיר פירוש,
הקומץ  כל את שגמר עד המחשבה באותה שומשום כדי

אומר 35)והלבונה. אחד ב. טז, שם אמוראים מחלוקת
רבינו  ופסק פיגול. אומר ואחד פסול, אומר ואחד כשר,
דעת  מפני נדחתה פיגול האומר שדעת מפני "פסול",
השניים  דעת מפני נדחתה "כשר" האומר דעת וכן השניים,

(כסףֿמשנה). כשירה אינה שהמנחה שסוברים

.È˙B‡˜ ˙ÁÓ B‡ ‡ËBÁ ˙ÁÓ36‰ÈÏÚ ‰È‰L ƒ¿«≈ƒ¿«¿»∆»»»∆»
‰B·Ï37ËwÏiL Ì„˜ ÔÓf‰ ˙·LÁÓ da ·LÁÂ ¿»¿»«»«¬∆∆«¿«…∆∆¿«≈

¯Á‡ Ì‡Â .Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ‰B·l‰«¿»¬≈¿»¿≈»ƒ¿ƒ««
‰B·l‰ ËwlL38È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‰ÈÏÚ ·LÁ ∆ƒ≈«¿»»«»∆»«¬∆∆«¿«¬≈

Ïebt ‰Ê39. ∆ƒ

והערות 36) ה"ג, פי"ד למעלה (ראה לבונה טעונות שאינן
(ראה ופסולות 37)שם). הלבונה את מסלק שאינו זמן כל

ה"י). פי"א (שם).38)למעלה להכשירה וחזרה
כמצוותו.39) המתיר קרב שהרי

.‡Èe¯ÒÁL ÌÈ¯ÈL40¯ÈË˜‰Â ,‰¯Ë˜‰Ï ‰ˆÈÓ˜ ÔÈa ¿»ƒ∆»¿≈¿ƒ»¿«¿»»¿ƒ¿ƒ
eÚa˜ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ıÓw‰«…∆¿«¬∆∆«¿«¬≈∆»≈ƒƒ¿¿
.Ïebt BÈ‡Â eÚa˜ ‡Ï B‡ ,Ïebt Ô‰ È¯‰Â ÏebÙÏ¿ƒ«¬≈≈ƒ…ƒ¿¿¿≈ƒ

חזר 40) ע"ב שם (אמנם יב.). (מנחות נפשטה שלא בעיא
לרבי  שאפילו לומר, רצה כאילו ונראה מדבריו, רבא בו
רבינו  אבל בפיגול. לקובעו מועילה ההקטרה אין עקיבא
עקיבא  שלרבי לפניֿזה שפשט ממה רק בו שחזר סובר,
רבי  מדברי לזה ראיה שאין ואמר לפיגול, ההקטרה קובעת

המוריה'). 'הר בתיקו, הבעיה נשארה ובכן עקיבא,



meil cg` wxt m"anx ixeriyzah g"kÎa"k -t"yz'd

ה'תש"פ  טבת כ"ב ראשון יום

oitYWe oigElW zFkld
-oipwxtqoitzeyeoigely'ld

¦§§¦§ª¨¦
ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦

הרשאה.1) דיני כל רבינו בו כלל

.‡ÈÓ2Ú˜¯˜ BÏ ‰˙È‰L3eÈ‰L B‡ ,„Á‡ „È ˙Áz ƒ∆»¿»«¿««««∆»∆»
ÔÈÏËÏhÓ BÏ4ÔB„wt5Ôe„Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ‰ˆ¯Â ,6ÌÚ ƒ«¿¿ƒƒ»¿»»«¬»ƒ«»ƒ
‡ÈˆB‰Ïe ‰Ê7È¯‰ - B„È ˙ÁzÓ ÔB„wt‰ B‡ Ú˜¯w‰ ∆¿ƒ««¿««ƒ»ƒ««»¬≈
·˙Bk ‰Ê8‰‡L¯‰ BÏ9B„iÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆÂ .10 ∆≈«¿»»¿»ƒƒ¿ƒ»

¯ÓB‡Â .e‰L¯‰L11.CÓˆÚÏ ‡ˆB‰Â ‰ÎÊe Ôec :BÏ ∆ƒ¿»¿≈¿≈¿≈¿«¿»

‡ˆBiÎÂ12BÏ ·˙k ‡Ï Ì‡Â .el‡ ÌÈÈÚa13BÈ‡ - ¿«≈¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ…»«≈
‰z‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,BnÚ Ôe„Ï ÏBÎÈ»»ƒƒ¿≈∆≈≈«»

ÈÈc ÏÚa14Ôk BÏ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡Â .15‡l‡ BÈ‡ - ««ƒƒ¿««ƒ∆»«≈≈∆»
ÁÈÏL16ÏL ‡e‰ È¯‰ - Ba ‰kÊiM ‰Ó ÏÎÂ , »ƒ«¿»«∆ƒ¿∆¬≈∆

BÁlLÓ17˙B‡ˆB‰‰ ÏÎÂ .18ÔÈc ÏÚ ÁÈÏM‰ ‡ÈˆBiL ¿«¿¿»«»∆ƒ«»ƒ««ƒ
ÔÈ·˙Bk CkL ;Ô‰a ·iÁ ÁlLÓ‰ È¯‰ - ‰L¯‰L ‰Ê∆∆À¿»¬≈«¿«≈««»»∆∆»¿ƒ
.BÓlLÏ ÈÏÚ - ‰Ê ÔÈ„a ‡ÈˆBzL Ïk :‰‡L¯‰a««¿»»…∆ƒ¿ƒ∆»«¿«¿

וקד:2) ע. קכג 3)בבאֿקמא סימן בשולחןֿערוך ראה
בה  כפר אם אפילו הרשאה לכתוב יכול שבקרקע א, סעיף
שכתב  ו, הלכה להלן רבינו מדברי נראה וכן השני,
כפר  אם הרשאה לכתוב יכול אינו במעות או שבמטלטלין
בסוף  עוד ועיין עיי"ש כן, הדין אין שבקרקע הרי - בו
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˙·LÁÓa ÔÈÏÒÙpL ˙Ba¯wa ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ«¬∆∆ƒ«≈«»¿»∆ƒ¿»ƒ¿«¬∆∆
ÌM‰ ÈepL9. ƒ«≈

הנזכרים 2) המונחים פירוש שם, ראה ה"א. פי"ג למעלה
ב.3)כאן. כט, זבחים פסול 4)משנה, השם ששינוי

ב.7)שם.6)בכולן.5)בהם. סד, משנה,8)שם
א. יב, פוסל 9)מנחות אינו השם ששינוי בקדשים אבל

ואע"פ  פיגול, מידי מוציאה השם שינוי מחשבת אין בהם,
ה"א. פט"ו למעלה ראה חובה. לשם עולים שאינם

.·ÏÎ‡Ï ÌlÎa B‡ ˙B„B·Ú‰ Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·MÁÓ‰«¿«≈¿««≈«¿«»¬¿À»∆¡…
B‡ ,¯ÁÓÏ ˙ÈÊÎe ıeÁa ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·cÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ»»»»«¬ƒ»«¿«ƒ¿»»

ıeÁa ˙ÈÊÎe ¯ÁÓÏ ˙ÈÊk10ıeÁa ˙ÈÊ ÈˆÁk B‡ , ¿«ƒ¿»»¿«ƒ««¬ƒ«ƒ«
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¯ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁk B‡ ,¯ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ¿«¬ƒ«ƒ¿»»«¬ƒ«ƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ

Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôa¯w‰ È¯‰ - ıeÁa11·¯Ú Ì‡ ÔÎÂ . «¬≈«»¿»»¿≈ƒ¿≈ƒ≈≈
‰¯Ë˜‰a ‰·LÁn‰12Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -13. ««¬»»««¿»»¬≈∆»¿≈ƒ

המקום,10) למחשבת הזמן מחשבת הקדים אם בין כלומר,
להיפך. לדעת 11)ובין בניגוד כחכמים, – ב כט, זבחים

למחשבת  הזמן מחשבת קדמה שאם האומר יהודה רבי
פיגול. זה הרי – כזית 12)המקום להקטיר עלֿמנת שחט

המקום. מחשבת הקדים או למקומו חוץ וכזית לזמנו חוץ
פירש 13) לא (רבינו אדם. אכילת כדין מזבח אכילת שדין

כזית  ולהקטיר לזמנו חוץ כזית לאכול חישב אם הדין מה
ש  שמפני ולומר לצדד אפשר למקומו. "שאין חוץ שנינו

אין  ה"י) פי"ד למעלה (ראה מצטרפים" והקטרה אכילה
ולפיכך  האכילה, במחשבת כלל פוגמת ההקטרה מחשבת
לפי  בפירוש נאמר ה"ב פ"ב זבחים בתוספתא פיגול. הקרבן

פיגול). שאינו הגר"א גירסת

.‚˙·LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ï B‡ ÏÎ‡Ï ·MÁƒ≈∆¡…¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆
- ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˙ÈÊk ¯ÈË˜‰Ï B‡ ÏÎ‡ÏÂ ÌB˜n‰«»¿∆¡…¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¬∆∆«¿«
¯Á‡L ÔÈa ˙ÈÊk ˙·LÁÓ ÌÈc˜‰L ÔÈa .Ïebt ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈∆ƒ¿ƒ«¬∆∆¿«ƒ≈∆ƒ≈

.˙ÈÊk Ïˆ‡ ·eLÁ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÔÈ‡L .d˙B‡»∆≈¬ƒ«ƒ»≈∆¿«ƒ

.„·MÁ14˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ƒ≈«¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆«¿«¿«¬ƒ«ƒ
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«»¿»«¿»««¬ƒ«ƒ«≈

ÔÓf‰ ˙·LÁÓa15ÏÚ ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .Ïebt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬∆∆«¿«¬≈∆ƒ¿≈ƒ»««
˙ÈÊk ÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁ16 ¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆«¿«¿»«¿»««¿«ƒ

È¯‰ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa BÈˆÁÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa BÈˆÁ∆¿¿«¬∆∆«¿«¿∆¿¿«¬∆∆«»¬≈
.Ïebt ‰Ê∆ƒ

הסמוכה.14) ההלכה האומר 15)ראה כרבא א. לא, שם
המקום  שמחשבת אע"פ כלומר, הפיגול". כישן "ויקץ
לפגל. מצטרפות הן – הזמן מחשבות שתי בין הפסיקה

עצמו.16) בפני זית חצי כל על כשיחשב מדבר הקודם הדין
את  אחד בדיבור כלל אם שאפילו רבותא, משמיענו וכאן
עם  הזמן של הזית כחצי מצטרף והמקום, הזמן מחשבת
רב  של מימרא נתפגל, והקרבן הראשון הזמן של זית כחצי

שם. אשי,

.‰Ì˙B‡ ÔzÏ ‰hÓÏ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ ÏÚ ·LÁ»«««»ƒ«ƒ»ƒ¿«»ƒ≈»
,‰hÓÏ Ìz˙Ï ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ÏÚ B‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»««ƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ»¿«»

BÓk ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L el‡ ˙B·LÁÓa ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿«¬»≈∆≈»¿ƒ¿
e¯‡aL17Ô‰nÚ ·¯ÚÂ ,18‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ∆≈«¿¿≈«ƒ»∆«¬∆∆«¿«¬≈∆

Ïebt19dc·Ï ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ Ô‰nÚ ·LÁ Ì‡Â .20- ƒ¿ƒ»«ƒ»∆«¬∆∆«»¿«»
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ

ה"ח.17) פי"ג חישב 18)למעלה אחרת בעבודה פירוש,
זמן. ברייתא.19)מחשבת - א כז, בלי 20)שם פירוש,

אפשר  בדוחק להשמיענו. בא מה להבין קשה הזמן. מחשבת
אלו  נכונות בלתי שמחשבות לחשוב, תטעה שלא לפרש,
מידי  מוציאות אבל החמור, פיגול מידי מוציאות אינן אמנם

"לבדה". המילה את למחוק ורצוי הקל. פסול

.Â·LÁ21,‰hÓÏ ¯ÁÓÏ Bz˙Ï ‰ÏÚÓÏ Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ »«««»«ƒ»¿«¿»¿ƒ¿»»¿«»
B‡ ,‰ÏÚÓÏ ¯ÁÓÏ Bz˙Ï ‰hÓÏ Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ B‡««»«ƒ»¿«»¿ƒ¿»»¿«¿»
¯ÁÓÏ Bz˙Ï ÏÎÈ‰a ÌÈÙa Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ ·LÁL∆»«««»«ƒ»ƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿»»
ÁaÊna Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ ·LÁL B‡ ,ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««ƒ∆»«««»«ƒ»«ƒ¿≈«
Û‡ .Ïebt BÈ‡ - ÏÎÈ‰a ÌÈÙa ¯ÁÓÏ Bz˙Ï ÔBˆÈÁ‰«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«≈»≈ƒ«
ÌB˜Ó ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁL Èt ÏÚ«ƒ∆»««¬∆∆«¿«ƒ¿ƒ»¿
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Bz·LÁÓa Ìc‰ ˙È˙¿ƒ««»¿«¬«¿¬≈∆»¿≈ƒ

el‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ¯Á‡Óe22‡lL ÔzpL Ìc‰L , ≈««∆≈«¿«¬»≈∆«»∆ƒ«∆…
‰Ê ‰È‰È ‡Ï ‰nÏ ,BÓB˜Óa Ôz el‡k - BÓB˜Ó·ƒ¿¿ƒƒ«ƒ¿»»…ƒ¿∆∆
BÓB˜Óa ‡lL Ìc‰ ÔzÏ ·LÁL BÊ ‰·LÁÓa Ïebtƒ¿«¬»»∆»«ƒ≈«»∆…ƒ¿
Èt ÏÚ Û‡ ,BÓB˜Óa ‡lL Ôzp‰ Ìc‰L ÈtÓ ?¯ÁÓÏ¿»»ƒ¿≈∆«»«ƒ»∆…ƒ¿««ƒ
BÓk ,‰ÏÈÎ‡a ¯Oa‰ ¯ÈzÓ BÈ‡ ,¯Lk Á·f‰L∆«∆«»≈≈«ƒ«»»«¬ƒ»¿

e¯‡aL23‰˜È¯Ê ÏÎÂ ;24¯Oa‰ ˙¯zÓ dÈ‡L ∆≈«¿¿»¿ƒ»∆≈»«∆∆«»»
.Ïbt ‡Ï - BpÓÊÏ ıeÁ dzÏ ·LÁ Ì‡ ,‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿«…ƒ≈

CÎÈÙÏ25- ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‰Ê Á·Êa ·LÁÂ ¯ÊÁ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«¿»«¿∆«∆«¬∆∆«¿«
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ

שכאן 21) מפני הקודמת, שבהלכה לדין דומה זה אין שם.
ולכן  אחרת, פסול מחשבת עם מעורבת עצמה הזמן מחשבת

כסףֿמשנה). (ראה פוסלת אלא מפלגת פ"ב 22)אינה
זוטרא.24)שם.23)ה"י. מר של מימרא - א כז, זבחים
שלמעלה:25) השאלה על רבינו תשובת סיום היא זו פיסקה

פיגול?". זה יהיה לא "למה

.Ê˙ÚLa ‡Ï Ï·‡ ‰ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ÔÓÊ ˙·LÁÓ ·LÁ»««¬∆∆¿«ƒ¿«¿ƒ»¬»…ƒ¿«
˙ÚLa ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁL B‡ ,‰B·l‰ ËewÏƒ«¿»∆»««¬∆∆«¿«ƒ¿«

‰B·l‰ ËewÏ26BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ‡Ï Ï·‡ ƒ«¿»¬»…ƒ¿«¿ƒ»¬≈
Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt27ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁiL „Ú ; ¿»¿≈»ƒ«∆«¿…«¬∆∆«¿«

¯Èzn‰ ÏÎa28˙ÚLa ,‰B·l‰ ÌÚ ıÓw‰ ‡e‰L , ¿»««ƒ∆«…∆ƒ«¿»ƒ¿«
˙È˙ ˙ÚLa B‡ ,‰B·l‰ ËewÏÂ ıÓw‰ ˙ˆÈÓ¿̃ƒ««…∆¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ«

Ô˙˜È¯Ê ˙ÚLa B‡ ,Ô˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,ÈÏka Ô‰ÈL29. ¿≈∆«¿ƒƒ¿«»»»ƒ¿«¿ƒ»»

בכלי 26) הקומץ את מניח הסולת, מן הכהן שקמץ אחרי
על  ומניחה המנחה, שעל הלבונה כל את ומלקט שרת
ה"ב), הקרבנות מעשה מהל' (פי"ג ביחד ומקטירם הקומץ
אחד. מתיר נקראים – והלבונה הקומץ – ושניהם

פיגול 27) אין האומרים א. טז, מנחות במשנה, כחכמים
מתיר. –28)בחצי הראשון המתיר בחצי שחישב ואע"פ

שליקט  אומרים אנו אין שתק, הלבונה ובילקוט – בקומץ
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שנראה  משום הוא זו הלכה של טעמה [שכל ז. הלכה
ידוע  שהדבר לפי כשקר, נראה זה אין ובקרקע כמשקר,
ו]. הלכה להלן רדב"ז ועיין שלו, זו שקרקע ומפורסם

(להלן 4) אגב' ב'קנין אלא להקנות יכול  אינו מעות אבל
ז). גזילה 5)הלכה זה ובכלל הנפקד, בו כפר לא אם

(בבאֿקמא  נהרדעי של השני וכלשון הנגזל. בה כפר כשלא
בשום  להקנותה יכול שאינו מלוה, אלא למעט בא ולא שם),

ורדב"ז). (לחםֿמשנה ז הלכה כדלהלן לנהל 6)פנים,
כופר  אינו אבל מסויימות, טענות לנתבע כשיש ומתן, משא
להלן  עוד וראה הקודמת. בהערה למעלה ראה הדבר, בעיקר

הרשאה. צריך החוב בגביית שאף ה, דוקא 7)הלכה
קרקע  לי ומכור צא לשלוחו האומר אבל חבירו, מיד להוציא
באמירה  אלא - קנין צריך אין - לי קנה או מטלטלין, או
קכב  סימן חו"מ בש"ך וראה א, הלכה א פרק (למעלה בלבד

יב). אורכתא 8)ס"ק כתבינן "לא שם): (ב"ק בגמרא כן
כתבינן". - כפריה לא אבל - דכפריה אמטלטלי (=הרשאה)
הכתיבה  ואילו להלן), (ראה הקנין הוא שהעיקר נראה אבל
צורך  אין בראיה, צורך שאין ובמקום לראיה, אלא אינה
הוזכר  שם קד:) (ב"ק פפא דרב במעשה נראה וכן בכתיבה,

הכתיבה. הוזכרה ולא המלה 9)הקנין של עברי תרגום
בשתי  ופירושה שם. שבגמרא "אורכתא" הארמית:
הפקדון  על השליח את משליט שהמשלח שלטון, הלשונות:

לו. אגב'10)ומקנהו 'קנין צריך במעות ורק סודר, בקנין
(ב"ק  פפא דרב במעשה זה קנין ומקור ז). הלכה (להלן
ס"ק  שם (ש"ך גמור בקנין הממון את לשליח שהקנה שם),

להלן.11)יג). ראה ההרשאה. בכתב היינו,12)היינו,
גמורה. הקנאה משום בה שיש שלא 13)לשון כלומר,

ע. שם (כסףֿמשנה). לעצמך והוצא וזכה דון לו כתב
נהרדעי. של שניה סימן 14)מימרא (חושןֿמשפט ה'טור'

ביטל  שמא לחוש לו שיש "משום הטעם, כתב קכב)
ביטל  או מת שאילו [המלוה], מת או השליחות את המשלח
- ונאבד לשליח אח"כ ונתן לשליח, שיתן קודם השליחות
ביטל  או המשלח שמת ידע שלא אע"פ באחריותו, חייב
כלשונם  הגמרא דברי העתיק שרבינו ומכיון השליחות".

רשאי  אחר, חשש בלי שגם נראה ביארם, לסרב ולא הנפקד
נוח  הראשון כי: בטענה, הרשאה, לו שאין זה עם מלדון

ממנו. קשה והשני לעצמך"15)לי, והוצא וזכה "דון
הוא  והרי שלם, בלב לו הקנה כי לטעות מקום ויש כנ"ל,
ע.). (ב"ק בגמרא אחת כדעה למחצה, כשותף

שווייה".16) שליח "והלכתא, שם: הגמרא כמסקנת
שותף.17) ולא שליח שהוא אומרין שאנו מזה תוצאה זוהי
אשי.18) רב מדברי שם,

.·‰˜‰19ÚÈ·¯ B‡ LÈÏL ‰L¯‰L ‰ÊÏ20LiM ‰Ó ƒ¿»»∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««∆≈
Ïk‰ ÏÚ ÔÈc ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á „Èa BÏ21ÏÈ‡B‰ ; ¿«¬≈¬≈∆∆ƒ««…ƒ

ÏÚ Ôc - B˜ÏÁa BÈc ÏÚa ‡e‰ È¯‰Â ,B˜ÏÁ ÏÚ Ô„Â¿»«∆¿«¬≈««ƒ¿∆¿»«
.Ïk‰«…

אביי.19) של מימרא שם, בגמרא 20)בבאֿקמא הוא כן
אמר  אם אבל רביע, או שליש "דוקא הראב"ד  וכתב שם,
ידון  לא שלך, יהיו פלוני ביד לי שיש ממה דינרים מאה לו

המאה". על שיש 21)אלא בשותף ג, הלכה להלן הוא וכן
הכל. על לדון שיכול - הרשאה לו

.‚„Á‡22ÔÈÙzM‰ ÔÓ B‡ e˜ÏÁ ‡lL ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ∆»ƒ»«ƒ∆…»¿ƒ«À»ƒ
˜ÏÁ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰ ÏÚ Ú·Bz - Úa˙Ï ‡aL∆»ƒ¿…«≈«««…ƒ¿≈≈∆
ÔÈ‡Â .ÔÈÙzL ¯‡MÓ ‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÔBÓn‰ ‰Êa¿∆«»≈»ƒ«¿»»ƒ¿»À»ƒ¿≈
È˙ÈÈ‰ el‡ :ÔcL BÙzLÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ¯Á‡‰ ÛzM‰«À»»«≈»«¿À»∆»ƒ»ƒƒ
ÏÚa ·iÁÓe ˙B¯Á‡ ˙BÚË Ú·Bz È˙ÈÈ‰ ,ÌL È‡¬ƒ»»ƒƒ≈«¿»¬≈¿«≈««
Ìb Úa˙Ï ˙‡a ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÈÈcƒƒ∆¬≈≈»»…»»ƒ¿…««

‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ?‰z‡23BÏ LÈ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa «»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»«∆∆≈
ÈÈ‡ È‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ ,BnÚ Ôe„ÏÂ ÔÈc‰ ÏÚa ÏÚ ¯ÊÁÏ«¬…««««ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ

LÈ CÎÈÙÏ .ÈlL ÛzL ÔÚhM ‰Ó ÏÎa ‰„BÓ24Úa˙pÏ ∆¿»«∆»«À»∆ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿»
‡·‰ B‡ ,E˜ÏÁa ÈnÚ Ôe„ B‡ :‰ÊÏ ¯ÓBÏÂ ·kÚÏ¿«≈¿«»∆ƒƒ¿∆¿¿»≈
ÈÏÚa ÌÎÈLe ,È„Èa ÌÎÈL ÔBÓÓ È¯‰L ;‰‡L¯‰«¿»»∆¬≈»¿≈∆¿»ƒ¿≈∆«¬≈
.‡e‰ Ìb Úa˙ÈÂ EÙzL B‡ EÈÁ‡ ‡B·È ¯ÁÓÏe ,ÈÈ„ƒƒ¿»»»»ƒÀ»¿¿ƒ¿««

שותפי 22) ותרי אחי תרי הני הונא, רב "אמר צד. בכתובות
לדינא, בהדיה מינייהו חד ואזל חד, בהדי דינא להו דאית

דברי  בעל לאו את ליה: למימר אידך מצי את,לא דידי ם
אמורים  הדברים שאין מסיק, ולבסוף עבד". שליחותיה אלא
אינו  אם אבל בעיר, נמצא השני השותף או כשהאח אלא
יותר  טענות טוען הייתי שם הייתי אילו לטעון: יכול בעיר
והרי"ד  והמאירי רש"י לדבר: פירושים ושלשה טובות,
לטעון  בא והוא השני, השותף הוא הזה שה"אידך" מפרשים
אמרו  זה ועל שלו. חלק על הפעם שוב עמו שידון דין לבעל
ואם  כן. לטעון יכול אינו לבוא, יכול שהיה בעיר, הוא שאם
הוא  הזה שה"אידך" מפרש הר"ן כן. לטעון יכול בעיר, אינו
שאם  אמרו זה ועל שלפנינו, הזה לשותף שטוען הדין בעל
יכול  הבע"ד אין לבוא, שיכול בעיר, השני השותף היה
ואם  את, דידי דברים בעל לאו שלפנינו לשותף לטעון
ורבינו  כן. לטעון הבע"ד יכול בעיר, אינו השני השותף
כרש"י  אחד בצד מפרשים יב) סימן פ"י (בכתובות והרא"ש
שהוא  כהר"ן שני ובצד השני, השותף הוא הזה שה"אידך"
השותף  היה שאם אמרו זה ועל שלפנינו. הזה לשותף טוען
שלפנינו: לשותף לטעון יכול אינו לבוא, שיכול בעיר, השני
לטעון  יכול בעיר, היה לא ואם את. דידי דברים בעל לאו
ועיין  וצ"ע. רבינו, דברי את הר"ן הביא ובכסףֿמשנה כן.

אבל 23)לחםֿמשנה. בגמרא. כן מפורש רש"י, לדברי
(כשלא  השני שהשותף שאמרו ממה נלמד זה רבינו, לדברי
דברים  בעל לאו שלפנינו: לשותף לטעון יכול בעיר) היה
יותר  טובות טענות טוען הייתי בעיר הייתי ואילו את, דידי
חלקו. על הפעם, שוב עמו לדון לבעלֿדין לחזור שיכול -

זה 24) רבינו לדברי אבל בגמרא. כן מפורש הר"ן, לדברי
לבעלֿדין  לחזור יכול השני שהשותף שאמרנו ממה נלמד
לכתחילה  לסרב הבע"ד יכול כן ואם הפעם, שוב עמו לדון
זו, הלכה על חולק (שם) והרא"ש הזה. השותף עם לדון
עמו  שידון לו איכפת דמה לעכב, יכול הבע"ד שאין וכתב

מחלקו. עכ"פ יפטר נגדו בדין יזכה שאם הכל, על

.„ÏÚa‰25BzL‡ ÈÒÎa26‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ -27‡Â .Ì «««¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»»¿ƒ
˙B¯t LÈ28Ôe„Ï LiL CBzÓ - Ú˜¯wa29,˙B¯t‰ ÏÚ ≈≈««¿«ƒ∆≈»««≈
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‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯wÚ‰ ÏÚ Ôc ,BlL Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈∆»«»ƒ»¿≈»ƒ«¿»»
˙B¯t BÏ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡L ;BzL‡Ó30. ≈ƒ¿∆ƒ≈«¿«≈≈

אביי.25) של מימרא מח: מלוג,26)גיטין נכסי היינו
ח. סעיף קכב סימן שו"ע לו 27)וראה שיש פירות, שקנין

שם). (רש"י הגוף כקנין אינו שם 28)לבעל, בגמרא
אפירי  נחית אבל אפירי, נחית דלא אלא אמרינן "ולא אמרו:
ופירש  אגופא" דינא משתעי אפירי, דינא דמשתעי מיגו -
האיש  אותו עם טענה לו שאין - לפירא נחית דלא רש"י,
פירא, דליכא אלא אמרן "ולא גרס: רבינו אבל כלל, בפירות
מינכן  בכ"י וכ"ה המאירי, הביא וכן וכו'". פירא איכא אבל
ויכול  הואיל פירות, שם שיש "שכל בהערות). (שם שם
(מאירי  העיקר" על דן - לגמרי שלו שהם הפירות, על לדון

פוסקים'). 'יש בשם אע"פ 29)שם, הנ"ל, המאירי לדעת
לדון  שיכול כיון - הפירות על ודברים דין לו אין שלמעשה

העיקר. על הוא דן משותף,30)עליהם, עדיף הוא ולפיכך
ג. בהלכה שלמעלה

.‰ÈÓ31ÔÈa ,‰ÂÏÓ B‡ ÔB„wt B¯·Á „Èa BÏ ‰È‰L ƒ∆»»¿«¬≈ƒ»ƒ¿»≈
˙BÚÓ ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa32ÌÈ„Úa ÁÈÏL ‰OÚÂ ,33 ¿ƒ«¿¿ƒ≈»¿»»»ƒ«¿≈ƒ

‰ˆ¯ Ì‡ :BÏˆ‡ Ì‰L ‰Ê „Èa ˙eL¯‰ - BÏ Ô‡È·‰Ï«¬ƒ»»¿¿«∆∆≈∆¿ƒ»»
Ô˙ È¯‰L ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡Â ,¯ËÙ - ÔzÏƒ≈ƒ¿»¿≈«»¿«¬»»∆¬≈»«
‰Ê ÔÈ‡L ,Ô˙B BÈ‡ - ÔzÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ;BÁeÏLÏƒ¿¿ƒ…»»ƒ≈≈≈∆≈∆

BÈc ÏÚa34ÔB„wt‰ ÏÚ ‰‡L¯‰a ‡B·iL „Ú35ÏÎÂ . ««ƒ«∆»¿«¿»»««ƒ»¿»
‡a‰36:Ô‰a ¯Ó‡p‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ‰‡L¯‰a «»¿«¿»»¬≈ƒ¿««∆¡»»∆

ÂÈnÚ CB˙a ‰OÚ ·BË ‡Ï ¯L‡Â37. «¬∆…»»¿«»

ולא 31) אלעזר, ורבי יוחנן ורב חסדא כרב קד. בבאֿקמא
הרי"ף. פסק וכן שהיא 32)כרבה. הרשאה, לענין שרק

של  פקדון לבין מטלטלין של פקדון בין הבדל יש - בקנין
לבין  פקדון בין וכן ז). הלכה ולהלן א, הלכה (למעלה מעות
ביניהם. הבדל אין - לחוד בשליחות אבל ושם). (שם מלוה

לד. הערה להלן אמר 33)וראה כשלא כאן המדובר
עלֿידי  חובו לו ששלח ללוה או לנפקד המלוה או המפקיד
שמכיון  בעדים, השליח שיעשה צריך ולפיכך זה, שליח
עליו  הכסף אחריות קיבל ודאי - עדים להביא שהטריח
אמר  אם אבל שם), בבאֿקמא (גמרא שלוחו ליד משבא
ליד  משבא - זה שליח עלֿידי לי שלח ללוה או לנפקד
פ"ג  ראה מאחריות. הלוה או הנפקד פטור זה, שליח
ובלחםֿמשנה. א, הלכה ופקדון שאלה מהלכות

הרשאה 34) לו כתב אם שאפילו ע. דבבאֿקמא מהא מקורו
לומר  יכול - לעצמך" והוצא וזכה "דון לו כתב לא אם -

א. הלכה למעלה ראה דיני. בעל אתה אין אבל 35)לו:
ז  הלכה כדלהלן הרשאה, לכתוב יכול אינו המלוה על

רב.36)(כסףֿמשנה). של מימרא לא. שבועות
ושמא 37) לו, לא ריב על מתעבר "שהוא פירש: שם [רש"י

לעשות  יכול שאינו מזה יותר לפשרה, ונוח לו נוח הראשון
אחרים". בממון נראה פשרה וכן אסור. לעולם ולפי"ז

בעל  עם כשהוא "דוקא כתב: הראב"ד אבל רבינו. מדברי
מציל  אחרת, בעיר דינו בעל היה אם אבל - אחת בעיר דינו
עצמו  הפסוק אותו מתוך כן שלמד ונראה הוי". חבירו ממון

עמיו, בתוך דוקא - עמיו" בתוך עשה טוב לא "ואשר
העיר]. באותה הוא אם כלומר

.ÂÚ·Bz‰38˙BÚÓa B‡ ÔÈÏËÏhÓa ÔÈca B¯·Á «≈«¬≈«ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿»
¯ÙÎÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L39·zÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Ba ∆ƒ¿ƒ∆¿¿»«≈»ƒ¿…

¯wLÓk ‰Ê ‡ˆÓpL ,ÂÈÏÚ ‰‡L¯‰40¯ÓB‡ ‡e‰L ; «¿»»»»∆ƒ¿»∆ƒ¿«≈∆≈
¯·Îe ,ÈBÏt „Èa ÈÏ LiM ‰Ó ÏhÏ EÈ˙ÈL¯‰ :BÏƒ¿ƒƒƒ…«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»
·iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ .ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡L ÈBÏt ¯Ó‡»«¿ƒ∆≈∆¿¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ¯Á‡ ˙BL¯‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Úe·L B¯·Á BÏ¬≈¿»≈»¿«¿«≈»»
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,BÏ ‰˜iL ¯·c ÌL ÔÈ‡L ;BÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆≈»»»∆«¿∆¿≈»»
‡l‡ ÔÈ˜ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯·c ˙ÚÈ·z ÏÚ ‰L¯Ó«¿∆«¿ƒ«¿»ƒ∆≈«¿»ƒƒ¿ƒ∆»

ÔBÓn‰ ˙ÚÈ·z ÏÚ41. «¿ƒ««»

נהרדעי.38) של השני כלשון ע. היינו,39)בבאֿקמא
ראה  ההרשאה, אחרי כפר אם אבל ההרשאה, שכתב לפני

יא. הלכה הלשון 40)לקמן לפי בגמרא, שם הוא כן
באופן  אף הרשאה לכתוב אפשר היה זה, טעם ולולא השני.
ערכין  מהלכות (פ"ו להקדישו יכול שאינו ואע"פ בו. שכפר
הרשאה  - לאחרים להקנותו יכול אינו כן ואם כב) הלכה
למעלה  ראה שליחות, משום גם בה ויש גמור, קנין אינה
דף  ווילנא (דפוס שם לבבאֿקמא יוסף' ו'נמוקי טו, הערה

ע"א). יד.41)כז הלכה מכירה מהלכות פ"ה למעלה ראה

.Ê‰ˆ¯Â ,¯Á‡ „Èa ÔB„wt ˙BÚÓ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ»¿««≈¿»»
ÔÈw‰ ÔÈ‡ - Ô‡È·‰Ï ÁÈÏL ˙BL¯‰Ï42ÏÈÚBÓ B„iÓ ¿«¿»ƒ««¬ƒ»≈«ƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÈÙÈÏÁa ‰˜ ÚaËn‰ ÔÈ‡L ,‰Êa43„ˆÈk ‡l‡ . »∆∆≈««¿≈«ƒ¿∆«¬ƒƒ∆»≈«

?‰OBÚ44‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ BÏ Ô˙B45BÏ ‰˜Óe , ∆≈«¿«»∆«¿∆
CÏB‰Â ,BÊ ‰‡L¯‰a Ô‡ÈˆB‰Ï È„k dab ÏÚ ˙BÚn‰«»««»¿≈¿ƒ»¿«¿»»¿≈
BÈ‡ - ¯Á‡ „Èa ‰ÂÏÓ BÏ ‰˙È‰ .Ô‡ÈˆBÓe BnÚ Ô„Â¿»ƒƒ»»¿»ƒ¿»¿««≈≈

‰ÈÏÚ ‰‡L¯‰ ·zÎÏ ÏBÎÈ46·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡Â , »ƒ¿…«¿»»»∆»«¬ƒ»»«
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‰z ‰‡ˆB‰Ï ‰ÂÏn‰L ÈtÓ ;¯ËLaƒ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿»»ƒ¿»¿≈»»
C¯„ BÏ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚa BÈ‡L ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜Ó«¿∆«¬≈»»∆≈»»¿≈∆∆

ÔzLÏL „ÓÚÓa ‡l‡ da ·BÁ Ì„‡ ‰˜iL47‡e‰Â , ∆«¿∆»»»∆»¿«¬«¿»¿»¿
e¯‡aL BÓk ,ÌÚË BÏ ÔÈ‡L ¯·„48˜‰a B‡ ,¯ËL ˙È »»∆≈««¿∆≈«¿¿«¿»«¿«

‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÓˆÚ ·BÁ‰49‰˜Ó ‡e‰L ÈtÓ , ««¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿∆
Ï·‡ .‡¯Ób‰ ÔÓ ÈÏ ‰‡¯iL ÔÈc‰ e‰Ê .Ba „eaÚM‰«ƒ¿∆«ƒ∆≈»∆ƒƒ«¿»»¬»
È„k ,‰ÂÏn‰ ÏÚ Û‡ ‰‡L¯‰ ÔÈ·˙BkL ewz ÌÈB‡b‰«¿ƒƒ¿∆¿ƒ«¿»»«««ƒ¿»¿≈
‰È„ÓÏ BÏ CÏÈÂ B¯·Á ÔBÓÓ „Á‡ Ïk ÏhÈ ‡lL∆…ƒ…»∆»»¬≈¿≈≈ƒ¿ƒ»
LiL ˙BÚÓ ÏhÏ e‰L¯‰ Ì‡L ,ewz „BÚÂ .˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿∆ƒƒ¿»ƒ…»∆≈

B¯·Á „Èa BÏ50‰˙È‰ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ epnÓ Úa˙Ï B‡ ¿«¬≈ƒ¿…«ƒ∆«¿»»¿…»¿»
ı¯‡aL B˜ÏÁÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ e‰˜Ó - Ú˜¯˜ ‰˜nÏ««¿∆«¿««¿≈«¿««≈∆¿∆¿∆∆

Ôab ÏÚ ˙BÚn‰ BÏ ‰˜Óe ,Ï‡¯OÈ51el‡ ÌÈ¯·„e .52 ƒ¿»≈«¿∆«»««»¿»ƒ≈
¯Ó‡È ÈÓ ,‰fL .ÌÈÚeÚ¯e „‡Ó „Ú Ô‰ ÌÈl˜ ÌÈ¯·c53 ¿»ƒ«ƒ≈«¿…¿ƒ∆∆ƒ…«

?Ï‡¯OÈ ı¯‡a ˜ÏÁ BÏ LiL54,Èe‡¯ ‡e‰ elÙ‡Â ∆≈≈∆¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ»
B˙eL¯a BÈ‡55BÊ ‰wz ewzL ÔÓˆÚ ÌÈB‡b‰Â . ≈ƒ¿¿«¿ƒ«¿»∆ƒ¿«»»

dÈ‡Â ,¯‰‰ ˙‡ ÔÈc‰ ·wÈ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ,e¯Ó‡»¿∆≈¿ƒƒ…«ƒ∆»»¿≈»
ÔzÏÂ Ôe„Ï ‰ˆ¯ Ì‡ .Úa˙p‰ ÏÚ Ìi‡Ï È„k ‡l‡∆»¿≈¿«≈««ƒ¿»ƒ»»»¿ƒ≈
‡a‰ ‰Ê ÔÈ‡L ?¯ËtÈ ‰nÏÂ .¯ËÙ - BÊ ‰‡L¯‰a¿«¿»»ƒ¿»¿»»ƒ»≈∆≈∆«»
e‰OÚL ÁÈÏMÓ ˙eÁt ‰ÚeÚ¯‰ BÊ ‰‡L¯‰a¿«¿»»»¿»»ƒ»ƒ«∆»»
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שנראה  משום הוא זו הלכה של טעמה [שכל ז. הלכה
ידוע  שהדבר לפי כשקר, נראה זה אין ובקרקע כמשקר,
ו]. הלכה להלן רדב"ז ועיין שלו, זו שקרקע ומפורסם

(להלן 4) אגב' ב'קנין אלא להקנות יכול  אינו מעות אבל
ז). גזילה 5)הלכה זה ובכלל הנפקד, בו כפר לא אם

(בבאֿקמא  נהרדעי של השני וכלשון הנגזל. בה כפר כשלא
בשום  להקנותה יכול שאינו מלוה, אלא למעט בא ולא שם),

ורדב"ז). (לחםֿמשנה ז הלכה כדלהלן לנהל 6)פנים,
כופר  אינו אבל מסויימות, טענות לנתבע כשיש ומתן, משא
להלן  עוד וראה הקודמת. בהערה למעלה ראה הדבר, בעיקר

הרשאה. צריך החוב בגביית שאף ה, דוקא 7)הלכה
קרקע  לי ומכור צא לשלוחו האומר אבל חבירו, מיד להוציא
באמירה  אלא - קנין צריך אין - לי קנה או מטלטלין, או
קכב  סימן חו"מ בש"ך וראה א, הלכה א פרק (למעלה בלבד

יב). אורכתא 8)ס"ק כתבינן "לא שם): (ב"ק בגמרא כן
כתבינן". - כפריה לא אבל - דכפריה אמטלטלי (=הרשאה)
הכתיבה  ואילו להלן), (ראה הקנין הוא שהעיקר נראה אבל
צורך  אין בראיה, צורך שאין ובמקום לראיה, אלא אינה
הוזכר  שם קד:) (ב"ק פפא דרב במעשה נראה וכן בכתיבה,

הכתיבה. הוזכרה ולא המלה 9)הקנין של עברי תרגום
בשתי  ופירושה שם. שבגמרא "אורכתא" הארמית:
הפקדון  על השליח את משליט שהמשלח שלטון, הלשונות:

לו. אגב'10)ומקנהו 'קנין צריך במעות ורק סודר, בקנין
(ב"ק  פפא דרב במעשה זה קנין ומקור ז). הלכה (להלן
ס"ק  שם (ש"ך גמור בקנין הממון את לשליח שהקנה שם),

להלן.11)יג). ראה ההרשאה. בכתב היינו,12)היינו,
גמורה. הקנאה משום בה שיש שלא 13)לשון כלומר,

ע. שם (כסףֿמשנה). לעצמך והוצא וזכה דון לו כתב
נהרדעי. של שניה סימן 14)מימרא (חושןֿמשפט ה'טור'

ביטל  שמא לחוש לו שיש "משום הטעם, כתב קכב)
ביטל  או מת שאילו [המלוה], מת או השליחות את המשלח
- ונאבד לשליח אח"כ ונתן לשליח, שיתן קודם השליחות
ביטל  או המשלח שמת ידע שלא אע"פ באחריותו, חייב
כלשונם  הגמרא דברי העתיק שרבינו ומכיון השליחות".

רשאי  אחר, חשש בלי שגם נראה ביארם, לסרב ולא הנפקד
נוח  הראשון כי: בטענה, הרשאה, לו שאין זה עם מלדון

ממנו. קשה והשני לעצמך"15)לי, והוצא וזכה "דון
הוא  והרי שלם, בלב לו הקנה כי לטעות מקום ויש כנ"ל,
ע.). (ב"ק בגמרא אחת כדעה למחצה, כשותף

שווייה".16) שליח "והלכתא, שם: הגמרא כמסקנת
שותף.17) ולא שליח שהוא אומרין שאנו מזה תוצאה זוהי
אשי.18) רב מדברי שם,

.·‰˜‰19ÚÈ·¯ B‡ LÈÏL ‰L¯‰L ‰ÊÏ20LiM ‰Ó ƒ¿»»∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««∆≈
Ïk‰ ÏÚ ÔÈc ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á „Èa BÏ21ÏÈ‡B‰ ; ¿«¬≈¬≈∆∆ƒ««…ƒ

ÏÚ Ôc - B˜ÏÁa BÈc ÏÚa ‡e‰ È¯‰Â ,B˜ÏÁ ÏÚ Ô„Â¿»«∆¿«¬≈««ƒ¿∆¿»«
.Ïk‰«…

אביי.19) של מימרא שם, בגמרא 20)בבאֿקמא הוא כן
אמר  אם אבל רביע, או שליש "דוקא הראב"ד  וכתב שם,
ידון  לא שלך, יהיו פלוני ביד לי שיש ממה דינרים מאה לו

המאה". על שיש 21)אלא בשותף ג, הלכה להלן הוא וכן
הכל. על לדון שיכול - הרשאה לו

.‚„Á‡22ÔÈÙzM‰ ÔÓ B‡ e˜ÏÁ ‡lL ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ∆»ƒ»«ƒ∆…»¿ƒ«À»ƒ
˜ÏÁ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰ ÏÚ Ú·Bz - Úa˙Ï ‡aL∆»ƒ¿…«≈«««…ƒ¿≈≈∆
ÔÈ‡Â .ÔÈÙzL ¯‡MÓ ‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÔBÓn‰ ‰Êa¿∆«»≈»ƒ«¿»»ƒ¿»À»ƒ¿≈
È˙ÈÈ‰ el‡ :ÔcL BÙzLÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ¯Á‡‰ ÛzM‰«À»»«≈»«¿À»∆»ƒ»ƒƒ
ÏÚa ·iÁÓe ˙B¯Á‡ ˙BÚË Ú·Bz È˙ÈÈ‰ ,ÌL È‡¬ƒ»»ƒƒ≈«¿»¬≈¿«≈««
Ìb Úa˙Ï ˙‡a ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÈÈcƒƒ∆¬≈≈»»…»»ƒ¿…««

‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ?‰z‡23BÏ LÈ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa «»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»«∆∆≈
ÈÈ‡ È‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ ,BnÚ Ôe„ÏÂ ÔÈc‰ ÏÚa ÏÚ ¯ÊÁÏ«¬…««««ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ

LÈ CÎÈÙÏ .ÈlL ÛzL ÔÚhM ‰Ó ÏÎa ‰„BÓ24Úa˙pÏ ∆¿»«∆»«À»∆ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿»
‡·‰ B‡ ,E˜ÏÁa ÈnÚ Ôe„ B‡ :‰ÊÏ ¯ÓBÏÂ ·kÚÏ¿«≈¿«»∆ƒƒ¿∆¿¿»≈
ÈÏÚa ÌÎÈLe ,È„Èa ÌÎÈL ÔBÓÓ È¯‰L ;‰‡L¯‰«¿»»∆¬≈»¿≈∆¿»ƒ¿≈∆«¬≈
.‡e‰ Ìb Úa˙ÈÂ EÙzL B‡ EÈÁ‡ ‡B·È ¯ÁÓÏe ,ÈÈ„ƒƒ¿»»»»ƒÀ»¿¿ƒ¿««

שותפי 22) ותרי אחי תרי הני הונא, רב "אמר צד. בכתובות
לדינא, בהדיה מינייהו חד ואזל חד, בהדי דינא להו דאית

דברי  בעל לאו את ליה: למימר אידך מצי את,לא דידי ם
אמורים  הדברים שאין מסיק, ולבסוף עבד". שליחותיה אלא
אינו  אם אבל בעיר, נמצא השני השותף או כשהאח אלא
יותר  טענות טוען הייתי שם הייתי אילו לטעון: יכול בעיר
והרי"ד  והמאירי רש"י לדבר: פירושים ושלשה טובות,
לטעון  בא והוא השני, השותף הוא הזה שה"אידך" מפרשים
אמרו  זה ועל שלו. חלק על הפעם שוב עמו שידון דין לבעל
ואם  כן. לטעון יכול אינו לבוא, יכול שהיה בעיר, הוא שאם
הוא  הזה שה"אידך" מפרש הר"ן כן. לטעון יכול בעיר, אינו
שאם  אמרו זה ועל שלפנינו, הזה לשותף שטוען הדין בעל
יכול  הבע"ד אין לבוא, שיכול בעיר, השני השותף היה
ואם  את, דידי דברים בעל לאו שלפנינו לשותף לטעון
ורבינו  כן. לטעון הבע"ד יכול בעיר, אינו השני השותף
כרש"י  אחד בצד מפרשים יב) סימן פ"י (בכתובות והרא"ש
שהוא  כהר"ן שני ובצד השני, השותף הוא הזה שה"אידך"
השותף  היה שאם אמרו זה ועל שלפנינו. הזה לשותף טוען
שלפנינו: לשותף לטעון יכול אינו לבוא, שיכול בעיר, השני
לטעון  יכול בעיר, היה לא ואם את. דידי דברים בעל לאו
ועיין  וצ"ע. רבינו, דברי את הר"ן הביא ובכסףֿמשנה כן.

אבל 23)לחםֿמשנה. בגמרא. כן מפורש רש"י, לדברי
(כשלא  השני שהשותף שאמרו ממה נלמד זה רבינו, לדברי
דברים  בעל לאו שלפנינו: לשותף לטעון יכול בעיר) היה
יותר  טובות טענות טוען הייתי בעיר הייתי ואילו את, דידי
חלקו. על הפעם, שוב עמו לדון לבעלֿדין לחזור שיכול -

זה 24) רבינו לדברי אבל בגמרא. כן מפורש הר"ן, לדברי
לבעלֿדין  לחזור יכול השני שהשותף שאמרנו ממה נלמד
לכתחילה  לסרב הבע"ד יכול כן ואם הפעם, שוב עמו לדון
זו, הלכה על חולק (שם) והרא"ש הזה. השותף עם לדון
עמו  שידון לו איכפת דמה לעכב, יכול הבע"ד שאין וכתב

מחלקו. עכ"פ יפטר נגדו בדין יזכה שאם הכל, על

.„ÏÚa‰25BzL‡ ÈÒÎa26‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ -27‡Â .Ì «««¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»»¿ƒ
˙B¯t LÈ28Ôe„Ï LiL CBzÓ - Ú˜¯wa29,˙B¯t‰ ÏÚ ≈≈««¿«ƒ∆≈»««≈
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ÌÈ„Úa56ÔÈ‡ - BnÚ Ôe„Ï Úa˙p‰ ‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿≈ƒ¬»ƒ…ƒ¿∆«ƒ¿»»ƒ≈
.BÈc ÏÚa ‡B·iL „Ú Ú·M‰Ï ‡ÏÂ BÏ ÔzÏ ÔÈÙBkƒƒ≈¿…¿ƒ»««∆»««ƒ

ÔÎÂ57ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ BÏ ‰˙È‰ Ì‡L ,e¯B‰ ¿≈∆ƒ»¿»ƒ¿»≈∆¬≈≈
˙È·a da ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜ È„Úa ÔÈa ¯ËLaƒ¿»≈¿≈≈ƒ¿»««ƒ∆»«»¿≈

‰‡L¯‰ ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ÔÈc58˙¯ÈÙk ‡e‰L ÈtÓ , ƒ¿ƒ»»«¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«
Ú˜¯˜ „eaÚL59¯ÙkL ‡È‰ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«¿«¬»ƒƒ¿»«∆ƒ∆»«

‰‡L¯‰ ‰ÈÏÚ e·zÎiL ewz ‡Ï - da60. »…ƒ¿∆ƒ¿¿»∆»«¿»»

סודר.42) קנין מו.43)כלומר, בבבאֿמציעא הוא כן
היו  לו, להקנות יכול אינו הדין שמן בו, שכפר בפקדון
כשיקרא  מחזי של הטעם לולא הרשאה עליו כותבים
בה  ויש גמור קנין אינה שהרשאה משום ו), הלכה (למעלה
צריך  ואםֿכן לט), הערה למעלה (ראה שליחות משום גם

חליפין. קנין מועיל לא למה רב 44)עיון, של עובדא
שם. (פאה 45)פפא, אגב' ל'קנין מספיק שהו, כל שקרקע
מ"ו). הבריא 46)פ"ג שאין קמח. בבבאֿבתרא הוא כן

לא  שם) (ב"מ פפא רב של ובמעשה הלוואה. להקנות יכול
אלפי  תריסר הלואה) (=תובע מסיק הוה פפא "דרב גרסו
אגב', 'קנין מועיל בהלוואה שגם מפורש כן שאם דינרי",
ובפקדון  דינרי", אלפי תריסר ליה הוו פפא "דרב אלא
רב  ד"ה עז: בבאֿבתרא ב'תוספות' וראה אמורים, הדברים
בהלוואה  קנין מועיל לא למה עיון, צריך כאן ואף פפא.
למעלה  (ראה בו שכפר בפקדון שמועיל כשם הרשאה, לגבי

מב). שם.47)הערה מהלכות 48)בבאֿבתרא פ"ו
ח. הלכה שם 49)מכירה מכירה, בהלכות למעלה כמבואר

יא. בפקדון.50)הלכה לא 51)כלומר: סודר וקנין
נקנה  מטבע אין שהרי הגאונים, דברי לפי אף מועיל

כסףֿמשנה). ועיין זו, בהלכה (למעלה זה 52)בחליפין
הראשונה  התקנה על ולא השנייה, התקנה על רק מוסב
לחםֿ ועיין (כסףֿמשנה, המלוה על אף הרשאה לכתוב

התלמוד 53)משנה). [ובפירוש זה. על יאמר מי כלומר:
כתב: פי"ד) ופרח בכפתור (הובא גיטין במסכת לרבינו

זק"ש]. ניסן הרב - יאמר" מי הוא 54)"ובאמת שמא
(כסףֿמשנה). בא"י חלק להם שאין גרים, וכן )55מזרע

דברי  הוה, דלא ד"ה מד: בבאֿבתרא ה'תוספות' דחו
מימוניות. הגהות ועיין הגאונים. כדעת האומרים

ה.56) הלכה בצירוף 57)למעלה אחד פרט עוד היינו,
הראשונה. לתקנה אשר מסויימת, היינו,58)הסתייגות

בכתיבה  להקנותו אפשר הרי אחרת ידו, תחת השטר כשאין
למעלה. כמבואר זה 59)ומסירה, ואין בעין, היא והקרקע

ב. הערה למעלה ראה כמשקר, כלֿכך מפני 60)נראה
ו. בהלכה כנ"ל כמשקר, נראה שאז

.ÁÈÓ61˙eÁÈÏM‰ Ïh·Ï ‰ˆ¯Â ,„Á‡Ï ‰L¯‰L ƒ∆ƒ¿»¿∆»¿»»¿«≈«¿ƒ
Ïh·Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï ˙BL¯‰Ïe62ÔÈ‡Â .63‰L¯nÏ ¿«¿¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈«À¿∆

‰fL ;¯Á‡Ï ‰‡L¯‰ ·zÎÏ64ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ƒ¿…«¿»»¿«≈∆∆≈≈¿ƒ
¯Á‡ „Èa ÈB„˜t ‰È‰iL65ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿««≈¿ƒ»ƒƒ¿»»»

ÁÈÏM‰ È¯‰ - ¯Á‡Ï ¯Á‡Â ,¯Á‡Ï ‡e‰ ‰L¯iL∆«¿∆¿«≈¿«≈¿«≈¬≈«»ƒ«
.B‡z ÈÙÏ Ïk‰ ,ÈLÈÏLÏ ÈLÂ ,ÈLÏ ‰‡L¯‰ ·˙Bk≈«¿»»¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ«…¿ƒ¿»

'מרובה'.61) פרק בבבאֿקמא הרי"ף כתב שאע"פ 62)כן
הערה  למעלה ראה שליחות, משום בו יש - בקנין שהרשהו

ט. ס"ק קכב סימן וש"ך לט, והערה שם 63)טו רי"ף,
עצים'. 'הגוזל לו.65)המרשה.64)פרק בבאֿמציעא

.Ë‡a‰66¯ÎnL B‡ ,Úa˙p‰ ‰ÊÏ ÏÁnL ‰‡L¯‰a «»¿«¿»»∆»«¿∆«ƒ¿»∆»«
BÏ67BnÚ ‰OÚL B‡ ,‰Úe·M‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,∆»«««¿»∆»»ƒ

‰¯Lt68Ôw˙Ï :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¿»»…»»¿∆¬≈≈¿«≈
˙eÚÏ ‡ÏÂ EÈzÁÏL69CÎÈÙÏ .70ÔÈa :BnÚ ‰˙‰ Ì‡ , ¿«¿ƒ¿…¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ≈

‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ elÙ‡ ,˙eÚÏ ÔÈa Ôw˙Ï¿«≈≈¿«≈¬ƒ»«««…¬≈∆
.ÏeÁÓ»

יוסף'66) 'נמוקי בשם (כסףֿמשנה הגאונים כתבו כן
'מרובה'). פרק לקחת 67)בבאֿקמא אותו שהרשה כגון

(רדב"ז). לו ומכרו והלך ממנו למעלה 68)חפץ ראה
לא. שבועות רש"י בדברי לו, בו 69)הערה יש שהרי

אמרו  שליח ובכל סא. הערה למעלה ראה שליחות, משום
ו). הלכה פ"א (למעלה ג.70)כן הלכה פ"א למעלה כמו

.ÈÔ·e‡¯71ÔÈ‡ - ÔBÚÓL Ú·˙Â ‰‡L¯‰a ‡aL ¿≈∆»¿«¿»»¿»«ƒ¿≈
E˙B‡ ÁlLÓ‰ ‡nL :BÏ ¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ ÔBÚÓLƒ¿»ƒ¿¿«∆»«¿«≈«¿
¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ?E˙eÁÈÏL Ïh·e ¯Á‡ ‰L¯‰ƒ¿»«≈ƒ≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈≈
È‰z È˙‡L¯‰ BÊÂ ,E„Èa ÈÏ LiL ÔB„wt‰ ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒ«ƒ»∆≈ƒ¿»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ
ÏÚ „ÈÒÙ‰ ‡e‰ - ¯Á‡ ‰L¯‰ „È˜Ùn‰ Ì‡Â .EÏˆ‡∆¿¿¿ƒ««¿ƒƒ¿»«≈ƒ¿ƒ«

.Ô˙ B˙‡L¯‰a È¯‰L ,¯eËt ÔBÚÓLÂ ;BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»∆¬≈¿«¿»»»«

הם.71) שבהגיון דברים אבל מקור, כאן ציינו לא המפרשים

.‡ÈÔ·e‡¯72¯Ó‡Â ,ÈÂÏ Ú·˙Â ÔBÚÓL ˙‡L¯‰a ‡aL ¿≈∆»¿«¿»«ƒ¿¿»«≈ƒ¿»«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :ÈÂÏ73ÔBÚÓL Ú·MÈ Ï·‡ , ≈ƒ…»¿»ƒ≈»¬»ƒ»«ƒ¿

ÏhÈÂ74˙È·a ÁpÓ ‰È‰ÈÂ ,ÈÂÏ „iÓ ÔBÓn‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¿ƒ…ƒƒ«»ƒ«≈ƒ¿ƒ¿∆À»¿≈
ÔBÚÓL ‡B·iL „Ú ÔÈc75Ïk ÔÎÂ .ÏhÈÂ Ú·MÈÂ ƒ«∆»ƒ¿¿ƒ»«¿ƒ…¿≈»

‰È‰ÈÂ ,Ô·e‡¯ Ôe„È - ÔBÚÓLa ÈÂÏ ‰ÏBzL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆
.Ï‡MÈÂ ÔBÚÓL ‡B·iL „Ú ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ÔBÓn‰«»À»¿≈ƒ«∆»ƒ¿¿ƒ»≈

ÌÈ¯Á‰Ï Ô·e‡¯Ï LÈÂ76¯˜L ˙ÚË ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«¬«∆∆
BÈ‡ - ‰Úe·L ÈÂÏ ·iÁ˙ .B¯Á‡Ïe ÔBÓn‰ ·kÚÏ È„k¿≈¿«≈«»¿«¬ƒ¿«≈≈ƒ¿»≈
ÈÙa ÌÈ¯Á‡L „Ú ÚaL ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ»¿«≈¿«≈ƒƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿≈

ÔBÚÓL77Ì¯Á‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;¯˜L ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ ƒ¿«ƒ∆≈»«∆∆∆≈∆«≈∆
ÈB¯Á‡‰ ÌÈB‡b‰ ewzL ‰l˜ ‰wz ‡l‡È„k ,Ì ∆»«»»«»∆ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿≈

B˙Úe·L ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰È˙BÚË ÔÈÈ„ ÈÏÚa eeÎiL∆¿«¿«¬≈ƒƒ«¬≈∆¿≈¿«¿ƒ¿»
‰lw‰ BÊ ‰wz ÈtÓ ‰Ê ÏL78. ∆∆ƒ¿≈«»»««»

המפרשים.72) עלֿידי המקור צויין לא כאן לאחר 73)אף
ההרשאה  שנכתבה בעת אבל כן, אמר ההרשאה שנכתבה
ז). הלכה (למעלה הרשאה לכתוב אין אחרת כן, אמר לא
לב: בשבועות נראה וכן וכסףֿמשנה. הראב"ד השגת ועיין

היכא. ד"ה ב'תוספות' שם בשני 74)ועיין המדובר
שהנתבע  הוא שדין התובע. ביד שטר כשאין א ' אופנים:
הוא  שיכול אלא ופטור, היסת שבועת נשבע בכל הכופר
מהלכות  (פ"א ויטול שישבע התובע על השבועה להפך
ואעפ"כ  התובע, ביד שטר כשיש ב' ו). הלכה ונטען טוען
(פי"ד  פרעתיך שלא לי השבע לתובע: לומר הנתבע יכול
יט. ס"ק קכג סימן ש"ך ועיין ב), הלכה ולוה מלוה מהלכות

כי 75) זה, של לבואו מסויים זמן שקובעים אומרים, ויש
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שם  (שו"ע משבועה להתחמק ורוצה רמאי המשלח שמא
יג). ס"ק שם וסמ"ע ח, היא,76)סעיף הגאונים תקנת

דרבנן, בין דאורייתא בין שבועה, עליו שמטילים מי שכל
טוען  מהלכות (פ"א המשביע על חרם להטיל זכות לו יש

יא). הלכה אשבע.77)ונטען לא - שיבוא ועד
הממון 78) לעכב שיכול למעלה, שאמרנו למה בניגוד

ששם  - ויטול שמעון שישבע אומר אם הב"ד, ביד וליתנם
הגאונים. של קלה תקנה ולא הגמרא, דין הוא

ה'תש"פ  טבת כ"ג שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) משתתפים, הם והיאך שותפות דיני רבינו בו ביאר

חולקים. הם

.‡Ïk ‰˜È ‰na - ÛzzL‰Ï ÔÈÙzM‰ eˆ¯iLk„Á‡ ¿∆ƒ¿«À»ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆»∆»
ÔBÓÓ Ô‰Ó2?Ba ÛzzL‰Ï B¯·Á3˙BÚÓa Ì‡ ≈∆»¬≈¿ƒ¿«≈ƒ¿»

eÏÈËÈÂ ,ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·ÈÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·È - eÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿»ƒ∆¿»¿»ƒ
e‰Èa‚ÈÂ ,„Á‡ ÒÈÎÏ Ô˙B‡4Ì‰ÈL ÒÈk‰ ˙‡5Ï·‡ . »¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈∆¬»

¯ËL e·˙k Ì‡6„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú e„ÈÚ‰Â ƒ»¿¿»¿≈ƒ≈ƒ««ƒ∆»ƒ«
- Ô‰a eÙzzLÈÂ ‰‡Ó ‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ‡È·iL Ì‰ÈL¿≈∆∆»ƒ∆≈»¿∆≈»¿ƒ¿«¿»∆
‰˜ ÚaËn‰ ÔÈ‡L ,ÔÈÙzL eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,e˜ ‡Ï…»«¬«ƒ…«¬À»ƒ∆≈««¿≈«ƒ¿∆

ÔÈÙÈÏÁa7- ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡La eÙzzL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
ewL ÔÂÈk8‡È·iL Ì„iÓ9Bck ‰ÊÂ ÔÈÈ ÏL B˙È·Á ‰Ê ≈»∆»ƒ»»∆»ƒ∆»ƒ∆«ƒ¿∆«

Ô‰a eÙzzL È¯‰Â L·c ÏL10.Ô‰a ÔÈÙzL eOÚ , ∆¿««¬≈ƒ¿«¿»∆«¬À»ƒ»∆
Ô‰È˙B¯t e·¯Ú Ì‡ ÔÎÂ11˙eÙzLa ÌB˜Ó e¯ÎOL B‡ , ¿≈ƒ≈¿≈≈∆∆»¿»¿À»

el‡ È¯‰ - Ô‰a eÙzzLpL B˙È·Á ‰ÊÂ Bck ‰Ê ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆«¿∆»ƒ∆ƒ¿«¿»∆¬≈≈
ÔÈÙzL12‰BwL ÌÈÎ¯c‰ ÏÎa :¯·c ÏL BÏÏk . À»ƒ¿»∆»»¿»«¿»ƒ∆∆

‰fÓ ‰Ê ÔÈÙzM‰ ÔÈB˜ ÔÓˆÚ ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡a ,Á˜Bl‰«≈«¿»«¿»ƒ«¿»ƒ«À»ƒ∆ƒ∆
.Ba ÛzzL‰Ï Ì‰ÈÈa Ïhn‰ ÔBÓn‰«»«À»≈≈∆¿ƒ¿«≈

ומטלטלין.2) כסף כולל נקנית 3)רכוש, השותפות שאין
וצריך  א). סעיף קעו סימן (חושןֿמשפט גרידא בדיבור
זה  אין - שישתתפו קנין עשה עם אבל הממון, גוף לקנות
הלכה  מכירה, מהלכות פ"ה (למעלה בעלמא כדברים אלא

למעלה 4)יד). וראה בהגבהה, נקנה שכיס פו. בבאֿבתרא
י. הערה ולהלן א, הלכה מכירה מהלכות יש 5)פ"ג

אחד  כל אם והואֿהדין דוקא, לאו אחד שכיס אומרים,
בחושןֿמשפט  וראה (כסףֿמשנה). השני של כיסו מגביה

ד. ס"ק שם הגר"א ובביאור נקנים 6)שם, אינם ומטלטלין
עט:). (בבאֿקמא פ"ו 7)בשטר ולמעלה מו. בבאֿמציעא

א. הלכה מכירה, שמטלטלין 8)מהלכות במשנה, מד. שם
במשנה. כח. בקידושין וכ"ה בחליפין. אף 9)נקנים

מקום. בכל קונים שחליפין הביא, לא כלומר,10)שעדיין
של  שהחליפו ולא לשותפות, חבירו חלק קנה מהם אחד כל

בזה. זה ושל בזה קנייה 11)זה מה מקשה: הכסףֿמשנה
פירותיהם  "שעירבו פירש: ולפיכך הפירות? בעירוב יש
סימן  הסמ"ע אבל דמעות". דומיא מהם, אחד כל והגביהם
אדם  שכל קנין, הוא עצמו שהעירוב כתב, ח ס"ק קע"ו
נחשב  זה לערבב, הסכים ואם נפרדים, יהיו שפירותיו רוצה
אין  - תערובתו על מקפיד אדם שאין במעות ולפיכך, לקנין.

בשותפותֿ למעלה רבינו הזכיר לא ואמנם קנין. התערובת
זה, דבר שמקור [ונראה תערובת. ולא הגבהה, אלא מעות
במסקנת  לח: בביצה שאמרו ממה הוא קנין, הוא שעירוב
שאיסור  שכשם אשי, ורב ורבא אביי לדעת שם, הגמרא
נתערב  ואם אחר, של בממון ממון בטל כן היתר, ברוב בטל
הזה  הקב בטל חבירו, של קבין בעשרה חיטין של קב לו
הזה, הקב תמורת לו לשלם שצריך אלא חבירו, של בחיטים
שעלֿידיהם  הקנינים, ככל זה קנין ואין קנין. הוא ביטול הרי
בלאו  העולם כל על החפץ נאסר מזה וכתוצאה החפץ, קנה
הדבר  בביטול, כאן אלא - יג) יט, (ויקרא תגזול" "ולא של
"ולא  של איסור נתבטל הביטול עלֿידי בהיפך: נעשה
וממילא  ברוב, בטלים מאכלות איסורי שכל כשם תגזול",
של  בתערובת שגם ללמוד יש זה ומתוך וקנה. שלו נעשה
שכל  כיון חבירו, של קבים עשרה בשל שלו קבים עשרה
בהן  שמעורבות מחמת חיטים להוציא לו אסור מהם אחד
בחד" "חד ואיסור היתר בתערובת שכן חבירו, של חיטיו
חבירו, של חיטיו קונה אחד כל - אסור הכל באחד), (=אחד
המטבעות  עצם על הקפדה שאין ובמעות שותפים. ונעשים
קנין, התערובת אין ביטול, בהם שייך ולא שווים על אלא

הנ"ל]. הסמ"ע שכתב לכל 12)וכמו להם, קונה שחצרם
השותפין  שחצר פד:) (בבאֿבתרא שאמרו ומה ואחד. אחד
להשתמש  זכות בו לשניהם שיש בחצר אלא אינו קונה, אינו
בחצר  החפץ את המקנה כשמניח ירצה, אשר בכל בו
שהניח  שכיון מרשותו, יציאה זו אין - לחבירו להקנותו
שלו, הוא הזה שהמקום הדבר הוברר זה, במקום חפץ
ששכרוהו  בחצר אבל ברשותו, עודנו שהחפץ ונמצא
ואם  לשניהם, המשותפים דברים רק בו להשתמש במיוחד
ברשותו  גם מונח הוא הרי בחצר החפץ מניח כשהמקנה כן
והניחו  שלו היחיד מרשות החפץ שהוצא ונמצא הקונה, של
קעו, סימן המשפט' (נתיבות לקונה גם השייכת ברשות

אורֿשמח). ועיין ב, ס"ק האורים' 'משפט

.·ewL Èt ÏÚ Û‡ ,˙en‡a eÙzzLpL ÔÈn‡‰»À»ƒ∆ƒ¿«¿¿À»««ƒ∆»
ÈL B‡ ÌÈËiÁ ÈL ?„ˆÈk .ÔÈÙzL ÔÈ‡ - Ì„iÓƒ»»≈»À»ƒ≈«¿≈«»ƒ¿≈
‰ÊÂ ‰Ê ÁwiL ÏkL ,Ì‰ÈÈa e˙‰L ÌÈ‚¯B‡¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆…∆ƒ«∆»∆
˙eÙzL Ô‡k ÔÈ‡ - ‰ÂLa Ô‰ÈÈa ‰È‰È BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿ƒ¿∆≈≈∆¿»∆≈»À»
‡a ‡lL ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÏÏk¿»∆≈»»«¿∆«¬≈»»∆…»

ÌÏBÚÏ13ÔBÓÓa ÌÈ„‚a‰ ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¬»ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿»
ÔÓˆÚ14ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈ¯ÎBÓe Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â15È˙M‰ «¿»¿¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ

Ô‰È˙BÚnÓ ·¯Ú‰Â16eÙzzLÂ ,ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ‚¯B‡Â17 ¿»≈∆ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿
‰Ó ÏÎÂ ,ÔÈÙzL el‡ È¯‰ - Ba ÔÈÁ˜BlL ˙BÚna«»∆¿ƒ¬≈≈À»ƒ¿»«
el‡ È¯‰ - ÔzÓ·e Ô‡OÓ·e ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÎOa eÁÈÂ¯iM∆«¿ƒƒ¿«¿«¿»¿«»»¿«»»¬≈≈

.ÚˆÓ‡Ï»∆¿«

שדעת 13) לפי א. הלכה מכירה, מהלכות כב פרק למעלה
אבל  בעולם, אינם והרי הרווחים, על חלה שהשותפות רבינו
מהם  אחד שכל היא, השותפות של שמהותה סובר הראב"ד
בעולם  הריהו וגופו ידיו, למעשה לחבירו, גופו משעבד
סב  ובהערה יד, הלכה מכירה מהלכות פ"ה למעלה [וראה

כן,14)שם]. עשו לא כאן אבל דרכן, היה כן פירוש:
בחייטים. והמדובר ד). ס"ק קעו סימן 'פרישה' להלן ראה

סעיף 15) שם בשולחןֿערוך הוא וכן שלוקחין, או כלומר:
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ÌÈ„Úa56ÔÈ‡ - BnÚ Ôe„Ï Úa˙p‰ ‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿≈ƒ¬»ƒ…ƒ¿∆«ƒ¿»»ƒ≈
.BÈc ÏÚa ‡B·iL „Ú Ú·M‰Ï ‡ÏÂ BÏ ÔzÏ ÔÈÙBkƒƒ≈¿…¿ƒ»««∆»««ƒ

ÔÎÂ57ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ BÏ ‰˙È‰ Ì‡L ,e¯B‰ ¿≈∆ƒ»¿»ƒ¿»≈∆¬≈≈
˙È·a da ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜ È„Úa ÔÈa ¯ËLaƒ¿»≈¿≈≈ƒ¿»««ƒ∆»«»¿≈

‰‡L¯‰ ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ÔÈc58˙¯ÈÙk ‡e‰L ÈtÓ , ƒ¿ƒ»»«¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«
Ú˜¯˜ „eaÚL59¯ÙkL ‡È‰ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«¿«¬»ƒƒ¿»«∆ƒ∆»«

‰‡L¯‰ ‰ÈÏÚ e·zÎiL ewz ‡Ï - da60. »…ƒ¿∆ƒ¿¿»∆»«¿»»

סודר.42) קנין מו.43)כלומר, בבבאֿמציעא הוא כן
היו  לו, להקנות יכול אינו הדין שמן בו, שכפר בפקדון
כשיקרא  מחזי של הטעם לולא הרשאה עליו כותבים
בה  ויש גמור קנין אינה שהרשאה משום ו), הלכה (למעלה
צריך  ואםֿכן לט), הערה למעלה (ראה שליחות משום גם

חליפין. קנין מועיל לא למה רב 44)עיון, של עובדא
שם. (פאה 45)פפא, אגב' ל'קנין מספיק שהו, כל שקרקע
מ"ו). הבריא 46)פ"ג שאין קמח. בבבאֿבתרא הוא כן

לא  שם) (ב"מ פפא רב של ובמעשה הלוואה. להקנות יכול
אלפי  תריסר הלואה) (=תובע מסיק הוה פפא "דרב גרסו
אגב', 'קנין מועיל בהלוואה שגם מפורש כן שאם דינרי",
ובפקדון  דינרי", אלפי תריסר ליה הוו פפא "דרב אלא
רב  ד"ה עז: בבאֿבתרא ב'תוספות' וראה אמורים, הדברים
בהלוואה  קנין מועיל לא למה עיון, צריך כאן ואף פפא.
למעלה  (ראה בו שכפר בפקדון שמועיל כשם הרשאה, לגבי

מב). שם.47)הערה מהלכות 48)בבאֿבתרא פ"ו
ח. הלכה שם 49)מכירה מכירה, בהלכות למעלה כמבואר

יא. בפקדון.50)הלכה לא 51)כלומר: סודר וקנין
נקנה  מטבע אין שהרי הגאונים, דברי לפי אף מועיל

כסףֿמשנה). ועיין זו, בהלכה (למעלה זה 52)בחליפין
הראשונה  התקנה על ולא השנייה, התקנה על רק מוסב
לחםֿ ועיין (כסףֿמשנה, המלוה על אף הרשאה לכתוב

התלמוד 53)משנה). [ובפירוש זה. על יאמר מי כלומר:
כתב: פי"ד) ופרח בכפתור (הובא גיטין במסכת לרבינו

זק"ש]. ניסן הרב - יאמר" מי הוא 54)"ובאמת שמא
(כסףֿמשנה). בא"י חלק להם שאין גרים, וכן )55מזרע

דברי  הוה, דלא ד"ה מד: בבאֿבתרא ה'תוספות' דחו
מימוניות. הגהות ועיין הגאונים. כדעת האומרים

ה.56) הלכה בצירוף 57)למעלה אחד פרט עוד היינו,
הראשונה. לתקנה אשר מסויימת, היינו,58)הסתייגות

בכתיבה  להקנותו אפשר הרי אחרת ידו, תחת השטר כשאין
למעלה. כמבואר זה 59)ומסירה, ואין בעין, היא והקרקע

ב. הערה למעלה ראה כמשקר, כלֿכך מפני 60)נראה
ו. בהלכה כנ"ל כמשקר, נראה שאז

.ÁÈÓ61˙eÁÈÏM‰ Ïh·Ï ‰ˆ¯Â ,„Á‡Ï ‰L¯‰L ƒ∆ƒ¿»¿∆»¿»»¿«≈«¿ƒ
Ïh·Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï ˙BL¯‰Ïe62ÔÈ‡Â .63‰L¯nÏ ¿«¿¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈«À¿∆

‰fL ;¯Á‡Ï ‰‡L¯‰ ·zÎÏ64ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ƒ¿…«¿»»¿«≈∆∆≈≈¿ƒ
¯Á‡ „Èa ÈB„˜t ‰È‰iL65ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿««≈¿ƒ»ƒƒ¿»»»

ÁÈÏM‰ È¯‰ - ¯Á‡Ï ¯Á‡Â ,¯Á‡Ï ‡e‰ ‰L¯iL∆«¿∆¿«≈¿«≈¿«≈¬≈«»ƒ«
.B‡z ÈÙÏ Ïk‰ ,ÈLÈÏLÏ ÈLÂ ,ÈLÏ ‰‡L¯‰ ·˙Bk≈«¿»»¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ«…¿ƒ¿»

'מרובה'.61) פרק בבבאֿקמא הרי"ף כתב שאע"פ 62)כן
הערה  למעלה ראה שליחות, משום בו יש - בקנין שהרשהו

ט. ס"ק קכב סימן וש"ך לט, והערה שם 63)טו רי"ף,
עצים'. 'הגוזל לו.65)המרשה.64)פרק בבאֿמציעא

.Ë‡a‰66¯ÎnL B‡ ,Úa˙p‰ ‰ÊÏ ÏÁnL ‰‡L¯‰a «»¿«¿»»∆»«¿∆«ƒ¿»∆»«
BÏ67BnÚ ‰OÚL B‡ ,‰Úe·M‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,∆»«««¿»∆»»ƒ

‰¯Lt68Ôw˙Ï :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¿»»…»»¿∆¬≈≈¿«≈
˙eÚÏ ‡ÏÂ EÈzÁÏL69CÎÈÙÏ .70ÔÈa :BnÚ ‰˙‰ Ì‡ , ¿«¿ƒ¿…¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ≈

‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ elÙ‡ ,˙eÚÏ ÔÈa Ôw˙Ï¿«≈≈¿«≈¬ƒ»«««…¬≈∆
.ÏeÁÓ»

יוסף'66) 'נמוקי בשם (כסףֿמשנה הגאונים כתבו כן
'מרובה'). פרק לקחת 67)בבאֿקמא אותו שהרשה כגון

(רדב"ז). לו ומכרו והלך ממנו למעלה 68)חפץ ראה
לא. שבועות רש"י בדברי לו, בו 69)הערה יש שהרי

אמרו  שליח ובכל סא. הערה למעלה ראה שליחות, משום
ו). הלכה פ"א (למעלה ג.70)כן הלכה פ"א למעלה כמו

.ÈÔ·e‡¯71ÔÈ‡ - ÔBÚÓL Ú·˙Â ‰‡L¯‰a ‡aL ¿≈∆»¿«¿»»¿»«ƒ¿≈
E˙B‡ ÁlLÓ‰ ‡nL :BÏ ¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ ÔBÚÓLƒ¿»ƒ¿¿«∆»«¿«≈«¿
¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ?E˙eÁÈÏL Ïh·e ¯Á‡ ‰L¯‰ƒ¿»«≈ƒ≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈≈
È‰z È˙‡L¯‰ BÊÂ ,E„Èa ÈÏ LiL ÔB„wt‰ ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒ«ƒ»∆≈ƒ¿»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ
ÏÚ „ÈÒÙ‰ ‡e‰ - ¯Á‡ ‰L¯‰ „È˜Ùn‰ Ì‡Â .EÏˆ‡∆¿¿¿ƒ««¿ƒƒ¿»«≈ƒ¿ƒ«

.Ô˙ B˙‡L¯‰a È¯‰L ,¯eËt ÔBÚÓLÂ ;BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»∆¬≈¿«¿»»»«

הם.71) שבהגיון דברים אבל מקור, כאן ציינו לא המפרשים

.‡ÈÔ·e‡¯72¯Ó‡Â ,ÈÂÏ Ú·˙Â ÔBÚÓL ˙‡L¯‰a ‡aL ¿≈∆»¿«¿»«ƒ¿¿»«≈ƒ¿»«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :ÈÂÏ73ÔBÚÓL Ú·MÈ Ï·‡ , ≈ƒ…»¿»ƒ≈»¬»ƒ»«ƒ¿

ÏhÈÂ74˙È·a ÁpÓ ‰È‰ÈÂ ,ÈÂÏ „iÓ ÔBÓn‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¿ƒ…ƒƒ«»ƒ«≈ƒ¿ƒ¿∆À»¿≈
ÔBÚÓL ‡B·iL „Ú ÔÈc75Ïk ÔÎÂ .ÏhÈÂ Ú·MÈÂ ƒ«∆»ƒ¿¿ƒ»«¿ƒ…¿≈»

‰È‰ÈÂ ,Ô·e‡¯ Ôe„È - ÔBÚÓLa ÈÂÏ ‰ÏBzL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆
.Ï‡MÈÂ ÔBÚÓL ‡B·iL „Ú ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ÔBÓn‰«»À»¿≈ƒ«∆»ƒ¿¿ƒ»≈

ÌÈ¯Á‰Ï Ô·e‡¯Ï LÈÂ76¯˜L ˙ÚË ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«¬«∆∆
BÈ‡ - ‰Úe·L ÈÂÏ ·iÁ˙ .B¯Á‡Ïe ÔBÓn‰ ·kÚÏ È„k¿≈¿«≈«»¿«¬ƒ¿«≈≈ƒ¿»≈
ÈÙa ÌÈ¯Á‡L „Ú ÚaL ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ»¿«≈¿«≈ƒƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿≈

ÔBÚÓL77Ì¯Á‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;¯˜L ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ ƒ¿«ƒ∆≈»«∆∆∆≈∆«≈∆
ÈB¯Á‡‰ ÌÈB‡b‰ ewzL ‰l˜ ‰wz ‡l‡È„k ,Ì ∆»«»»«»∆ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿≈

B˙Úe·L ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰È˙BÚË ÔÈÈ„ ÈÏÚa eeÎiL∆¿«¿«¬≈ƒƒ«¬≈∆¿≈¿«¿ƒ¿»
‰lw‰ BÊ ‰wz ÈtÓ ‰Ê ÏL78. ∆∆ƒ¿≈«»»««»

המפרשים.72) עלֿידי המקור צויין לא כאן לאחר 73)אף
ההרשאה  שנכתבה בעת אבל כן, אמר ההרשאה שנכתבה
ז). הלכה (למעלה הרשאה לכתוב אין אחרת כן, אמר לא
לב: בשבועות נראה וכן וכסףֿמשנה. הראב"ד השגת ועיין

היכא. ד"ה ב'תוספות' שם בשני 74)ועיין המדובר
שהנתבע  הוא שדין התובע. ביד שטר כשאין א ' אופנים:
הוא  שיכול אלא ופטור, היסת שבועת נשבע בכל הכופר
מהלכות  (פ"א ויטול שישבע התובע על השבועה להפך
ואעפ"כ  התובע, ביד שטר כשיש ב' ו). הלכה ונטען טוען
(פי"ד  פרעתיך שלא לי השבע לתובע: לומר הנתבע יכול
יט. ס"ק קכג סימן ש"ך ועיין ב), הלכה ולוה מלוה מהלכות

כי 75) זה, של לבואו מסויים זמן שקובעים אומרים, ויש
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באורגים. מדובר וכאן יג.16)ג. הערה למעלה ראה
עצמם,17) בממון לוקח אחד (שכל מהמנהג שינו כלומר,

והערב  והשתי הבגדים שקנו לפני במעות, ונשתתפו כנ"ל)
דבר  בכלל אינם בשוק, מצויים שהם ומכיוון שם). ('פרישה'
יא). ס"ק שם, (סמ"ע קנו לא שעדיין אע"פ לעולם בא שלא

.‚ÔÈÙzM‰18‰ÊÂ ÌÈ˙‡Ó ‰ÊÂ ‰Ó ‰Ê ÒÈkÏ eÏÈh‰L «À»ƒ∆ƒƒ«ƒ∆»∆¿∆»«ƒ¿∆
Le˜qÚ˙Â ,˙B‡Ó LÏ19B‡ e˙ÁÙe ,ÔBÓna Ôlk ¿≈¿ƒ¿«¿À»«»»¬

ÈÙÏ ‰ÂLa Ì‰ÈÈa ˙Át‰ B‡ ¯ÎO‰ - e¯È˙B‰ƒ«»»«¿»≈≈∆¿»∆¿ƒ
ÌÈÓ20elÙ‡Â .˙BÚn‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ ,21¯BL eÁ˜Ï ƒ¿»»¿…¿ƒ«»«¬ƒ»¿

B¯OaÓ „Á‡ Ïk ÏËB ‰È‰ e‰eÁ·Ë el‡L ,‰ÁÈ·ËÏƒ¿ƒ»∆ƒ¿»»»≈»∆»ƒ¿»
ÂÈ˙BÚÓ ÈÙk22- e¯È˙B‰ B‡ e˙ÁÙe ÈÁ e‰e¯ÎÓ Ì‡ , ¿ƒ¿»ƒ¿»«»¬ƒ

ÚˆÓ‡Ï ˙Át‰ B‡ ¯ÎO‰23?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «»»«¿»»∆¿««∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ ;Ô‰a eÙzzLpL ˙BÚna e˙Â e‡OpLk24Ì‡ ¿∆»¿¿»¿«»∆ƒ¿«¿»∆¬»ƒ

B‡ e˙ÁÙe ,Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰«»«»ƒ«¬«ƒ…ƒ»»¬
‰pML ÚaËn‰ ˙ÓÁÓ e¯È˙B‰25ÈL‡ B‡ CÏn‰ ƒ≈¬«««¿≈«∆ƒ»«∆∆«¿≈

‰È„n‰26.˙BÚn‰ ÈÙÏ „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ - «¿ƒ»¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ«»
e˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÏhiL «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒƒ¿∆ƒ…

‰‡n‰ ÏÚa28ÏÚa ÏhÈÂ ,¯ÎO‰ ÔÓ ÌÈÚ·¯ ‰LÏL «««≈»¿»¿»ƒƒ«»»¿ƒ…««
ÏhiL ‰Ê ˙ÁÙÈ ‡Ï - e˙ÁÙ Ì‡Â ,ÚÈ·¯ ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿¬…ƒ¿…∆∆ƒ…
‰Ê „ÈÒÙÈÂ ,„ÒÙ‰‰ ÚÈ·¯ ‡l‡ ¯ÎO‰ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL¿»¿ƒ≈«»»∆»¿ƒ««∆¿≈¿«¿ƒ∆
È¯‰ - ˙Át‰ ÔÓ ÌÈÚ·¯ ‰LÏL ¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ÏËBpL∆≈¿ƒ««»»¿»¿»ƒƒ«¿»¬≈
- ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ,e˙‰M ‰Ó ÈÙk ÔÈ˜ÏBÁ el‡≈¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿«∆¿»

.Ìi«̃»

שמואל.18) של מימרא צג: צג. דוקא 19)כתובות
לפי  חולקים קיימים, והמעות נתעסקו לא אם אבל נתעסקו,

(להלן). של 20)המעות ומזלו שיתכן הוא שהטעם נראה
שהשקיע. הממון לכמות לב לשים בלי גורם, השותף

שור 21) ש"אפילו שמואל, למימרת המנונא רב של כפירושו
נוטה  שלזה לאמצע", השכר - לטביחה ועומד לחרישה

כמותו. הרי"ף הכריע ושלפיכך הכסף22ֿ)הסוגיא, לדעת
- טבחוהו ואחרֿכך לחרישה, לכתחילה עמד אם אף משנה
רבה  שפלוגתת שפירש כרש"י (ודלא כחלק חלק מחלקים
בזה  ואף טבחוהו. ושוב לחרישה כשעמד היא המנונא ורב

לאמצע). השכר הונא רב המנונא,23)אמר כרב והיינו
עמד  ושוב לחרישה העומד שור הזכיר המנונא שרב אלא
עמד  מתחילה אם אף כן שהדין מוסיף ורבינו לטביחה,

הגמרא.24)לטביחה. במסקנת צג: שהוסיפו 25)שם
אותו. החסירו או המטבע ערך בגמרא 26)את מצאנו [כן

פסלתו  או מדינה שפסלתו "מטבע מו:) (בבאֿמציעא
-27)מלכות"]. בממון תנאי שכל הידוע, לכלל בהתאם

התנו 28)קיים. שאפילו להודיענו זו, דוגמא רבינו נקט
הולך  שהכל קיים, תנאם - למרבה ולמעט לממעט להוסיף

התנאי. אחרי

.„ÔÈÙzM‰29ÔÓÊ ˙eÙzLa e„ÓÚiL Ì‰ÈÈa e˙‰L «À»ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆««¿¿À»¿«
BÈ‡Â ,B¯·Á ÏÚ ·kÚÓ Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ·eˆ»̃»∆»¿∆»≈∆¿«≈«¬≈¿≈
ÔBÓÓ ‰ÏÎiL „Ú B‡ ÔÓf‰ ÚÈbiL „Ú ˜ÏÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«∆«ƒ««¿««∆ƒ¿∆»
Ô¯w‰ ÔÓ B˜ÏÁ ÏhÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,˙eÙzM‰30 «À»¿≈∆»≈∆»ƒ…∆¿ƒ«∆∆

¯ÎOa ‡ÏÂ31eÙzzL .ÔÓf‰ ÛBÒ „Ú32‡ÏÂ ,Ì˙Ò ¿…«»»««¿»ƒ¿«¿¿»¿…

‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ el‡ È¯‰ - ÔÓÊ Ì‰Ï eÚ·»̃¿»∆¿«¬≈≈¿ƒ»¿«∆ƒ¿∆
Ô‰Ó „Á‡33ÏËB ‰ÊÂ ,‰¯BÁq‰ ÔÓ B˜ÏÁ ÏËB ‰ÊÂ ; ∆»≈∆¿∆≈∆¿ƒ«¿»¿∆≈

‰wÏÁ ÔÈc ‰¯BÁÒ d˙B‡a ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â .B˜ÏÁ34, ∆¿¿ƒ…»¿»¿»¿»ƒ¬À»
„ÒÙ‰ d˙wÏÁa ‰˙È‰L B‡35ÔÈ¯ÎBÓ el‡ È¯‰ - ∆»¿»«¬À»»∆¿≈¬≈≈¿ƒ

d˙B‡36‰È‰ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ37Úe„È ÔÓÊ »¿¿ƒ∆«»ƒ»»¿«»«
·kÚÏ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯BÁÒ d˙B‡ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ«»¿»≈¿»∆»≈∆¿«≈
Úe„i‰ ÔÓfa ‰¯BÁq‰ ¯ÎnzL „Ú e˜ÏÁÈ ‡lL∆…«¿¿«∆ƒ»≈«¿»«¿««»«
ÁÂ¯‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ÔÓ ÏËB „Á‡ ÔÈ‡Â .d˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»»¿≈∆»≈ƒ«∆∆¿…ƒ»∆«
Ì‰Ï ‰È‰ .Ì‰ÈÈa e˙‰ Ì‡ ‡l‡ ,‰wÏÁ‰ ÔÓÊ „Ú«¿««¬À»∆»ƒƒ¿≈≈∆»»»∆

ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ·BÁ38‡Ï :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ≈∆¬≈ƒ≈»««¬≈…
·BÁ Ïk ‰a‚pL „Ú ˜ÏÁ39‡l‡ ;eÏ LiL «¬…«∆ƒ¿∆»∆≈»∆»

ÔÈ˜ÏBÁ40˙B·BÁ‰ eÚ¯ÙiLÎe ,41„Á‡ Ïk ÏhÈ - ¿ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ…»∆»
ÔÈ‡¯Á‡ ÔÈ‡ Ì‡ :¯Á‡Ï ·BÁ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ .B˜ÏÁ‰Ê ∆¿»»¬≈∆¿«≈ƒ≈»«¬»ƒ∆

‰ÊÏ42ÔÈ˜ÏBÁ -43ÔzÈ - BÚ¯ÙÏ ·BÁ‰ ÔÓÊ ÚÈbiLÎÏÂ , »∆¿ƒ¿ƒ¿∆«ƒ«¿««¿»¿ƒ≈
ÌÈ‡¯Á‡ Ô‰ Ì‡Â ;B˜ÏÁ „Á‡ Ïk44Ô‰Ó „Á‡ Ïk - »∆»∆¿¿ƒ≈«¬»ƒ»∆»≈∆

.·BÁ‰ eÚ¯ÙÈÂ ¯ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL „Ú ˜ÏÁÏ ·kÚÓ¿«≈«¬…«∆«ƒ«¿««¿»¿ƒ¿¿«
ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ :BÏ ¯ÓB‡ B¯·Á È¯‰L ?·kÚÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈∆¬≈¬≈≈ƒ¿»
ÌÈÓ„a ÔzÂ ‡O ,¯ËM‰ Ïk ÌlLÏ ·iÁ epnÓ „Á‡∆»ƒ∆«»¿«≈»«¿»ƒ»¿ƒ≈¿»ƒ
ÏËÂ ,˜ÏÁ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ .ÔÓf‰ ÚÈbiL „Ú el‡≈«∆«ƒ««¿«»«¬≈«¬…¿…
‰¯BÁÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ,¯ËM‰ Ïk „‚k ÌÈÓ„ ‰z‡«»»ƒ¿∆∆»«¿»«¬≈≈∆¿»
·kÚÏ BÏ LÈ - BpÓÊa ¯ËM‰ Ïk ÌlL˙e ,EÓˆÚÏ¿«¿¿¿«≈»«¿»ƒ¿«≈¿«≈
ÔÈÁÈÂ¯Ó ¯˙BÈ ÌÈM‰Â ,„ÈÒÙ ‡nL :BÏ ¯ÓBÏÂ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿«∆»«¿ƒ¿«¿«ƒ≈«¿ƒƒ

„Á‡‰ ÔÓ45. ƒ»∆»

הספרים 29) נוסחת וכפי רבא, של מימרא קה. בבאֿמציעא
(=שנים  הדדי בהדי עיסקא דעבדי תרי בי "הני שלפנינו:
ואמר  (=הרוויחו), ורווח נשתתפו) כלומר ביחד, עסק שעשו
ליה  אמר אי ונחלוק), (=בוא ליפלוג תא לחבריה, חד ליה
מתנגד  השני אם =) דמעכב הוא דינא - טפי נרווח אידך
החלוקה)". שמעכב הוא דין - יותר להרוויח שרוצה וטוען
מסויים, זמן וקבעו שותפות שעשו בשנים רבינו, ומפרשה
בי  "הני שם: אחרות ובנוסחאות שם. והרי"ף רש"י ועיין
שם). המאור' ב'בעל (ראה הדדי" בהדי עיסקא דקבילו תרי
ועיין  משלישי, עיסקא שקבלו בשנים כאן המדובר זה, ולפי

שם. ו'תוספות' השותפות.30)רש"י ביטול שזהו
רוצה 31) הוא כי לטעון, יכול שותף שכל במסקנא, שם

הזמן  עד יחד, והרווח הקרן הכסף, בכל בשותפות להמשיך
ברכה. להביא יותר עדיף שנים של מזלם כי בטענה הקצוב,

הונא,32) רב בר רבה של דינו פסק מתוך לא: שם נראה כן
רב  מדברי סט. ושם ספרא, ורב איסור של העובדא רקע על

הכותים. שני של העובדא רקע על להלן 33)פפא וראה
חבירו. לדעת שלא כשחולק ט, הלכה בפ"א 34)פ"ה ראה

ד. הלכה שכנים שטלית 35)מהלכות ח. ז: בבבאֿמציעא
יחלקוה  שאם טמאה ובהמה חלוקה, בכדי שאינה מוזהבת

בדמיה. ומתחלקים אותה מוכרים - המדובר 36)תיפסד
אקנה  או קנה כלומר: אגוד", או "גוד טענת כאן כשאין
אגוד" או "גוד טוען אם אבל ה"ב), שם שכנים בהל' (ראה
כט). ס"ק קעו, סימן (ש"ך לאחר אותה מוכרים אין -

רבא 37) של פירושו וכפי יהודה, רבי של ברייתא לא: גיטין
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לשותפים. ד"ה שם ו'תוספות' בר"ח וראה קרי:38)שם.
אחרים. אצל החובות.39)חובות כל כלומר,

וממשיך 40) החובות. כל שגבו לפני אף חולקים כלומר,
וכו'. החובות וכשיפרעו - חולקין? איך לפרש רבינו

שאין 41) ומכאן חולקים, - חוב כל פרעון לאחרי כלומר,
שיכול  לפי - חלקו יגבה אחד שכל באופן בשטרות, חולקים
ועיין  (רדב"ז, החוב לגבות עדיף שנים, של כוחם לו: לומר

הרא"ש). בשם קעו סימן שניהם 42)ב'טור' שלוו כגון
על  תשלום חובת חלה אחד כל שעל באופן כסף סכום
שאינם  בשטר כשפירשו והמדובר בלבד. הסכום מחצית
הלכה  ולוה מלוה מהלכות בפכ"ה (ראה לזה זה אחראים
לזה. זה ערבים ואינם כאן) וכסףֿמשנה וברדב"ז ט,

והוא 43) השותפות, את לפרק השני את להכריח אחד יכול
יכול  השני ואין בו. חייב שהוא החיוב חלק את ישלם
שאין  מכיון האחד, מן טובים שהשנים בסמוך, כמו לטעון,
שם  סמ"ע וראה ביניהם, קשר ואין השני על האחד שעבוד

נד. תשלום 44)ס"ק את מהם אחד מכל לתבוע שאפשר
אחראים  הם הסתם שמן אחד, בשטר שלוו כגון החוב. כל
מלוה  (הלכות אחראים שאינם פירשו שלא כיון לזה, זה

כאן). רדב"ז ועיין שם, בסיום 45)ולוה שם בבאֿמציעא
שאם  זו), הלכה בתחילת הובא (שתוכנה רבא של המימרא
ואף  להתחלק, השני את להכריח יכול האחד אין זמן, קבעו

החוב. פרעון זמן עד לזה זה משועבדים הם כאן

.‰Ô˙Bp‰46˙ÈBÏt ‰È„ÓÏ CÏÈÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ «≈»«¬≈≈≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰¯BÁÒÏ47‰¯BÁÒÏ ˙B¯t BÏ ˙B˜Ï B‡ ,48·LÈÏ B‡ , ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈≈

˙eÁa Ba49ÔBÓn‰ ¯ÈÊÁ‰Ïe Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -50 «¬≈»«¬…¿«¬ƒ«»
¯ÊÁÈÂ e˙‰L ÌB˜nÏ CÏiL „Ú ,ÛzM‰ „iÓ51B‡ , ƒ««À»«∆≈≈«»∆ƒ¿¿«¬…

e˜iL „Ú52·LiL „Ú B‡ ,¯kÓÈÂ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ «∆ƒ¿»«≈¿ƒ¿…«∆≈≈
˙eÁa53.‡e‰ ÔÓÊ Ú·wL ÈÓk ‰fL . «¬∆∆¿ƒ∆»«¿«

ד.46) בהלכה למעלה שנאמר ממה כלומר,47)נלמד
נו. ס"ק שם סמ"ע וראה סחורה. שם ולמכור לקנות

למכרם.48) עלֿמנת לכאן ולהביא פירות לקנות היינו,
זו.49) בחנות זה בכסף ולתת לשאת אבל 50)כלומר,

פ"ט  ראה כפועל, הוא שהרי בו, לחזור יכול המקבל
יד. הלכה שכירות ונתן 51)מהלכות שנשא לאחר כלומר,

שיקנה.52)שם. תימן: שישא 53)בכ "י עד  כלומר,
- למכירתם ידוע זמן שיש דברים שם יש ואם בחנות. ויתן

(רדב"ז). הזמן שיגיע עד

ה'תש"פ  טבת כ"ד שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בסחורה 1) להתנהג השותף צריך היאך רבינו בו ביאר

חבירו. מדעת שלא לחלוק בא מהם אחד ואם המשותפת,

.‡‚‰nÓ ‰pLÈ ‡Ï - Ì˙Òa B¯·Á ÌÚ ÛzzLn‰«ƒ¿«≈ƒ¬≈ƒ¿»…¿«∆ƒƒ¿«
‰È„n‰2¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏÈ ‡ÏÂ .‰¯BÁq‰ d˙B‡a3, «¿ƒ»¿»«¿»¿…≈≈¿»«≈

da ÛzzLÈ ‡ÏÂ4ÌÈ¯Á‡ ÌÚ5‰¯BÁÒa ˜qÚ˙È ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿«≈»ƒ¬≈ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿»
¯Á‡˙6‰Ùw‰a ¯kÓÈ ‡ÏÂ ,7Bk¯cL ¯·„ ‡l‡ , «∆∆¿…ƒ¿…¿«»»∆»»»∆«¿

„ÈÓz ¯În‰Ï8ÌÈ¯Á‡ „Èa „È˜ÙÈ ‡ÏÂ ,‰Ùw‰a9, ¿ƒ»≈»ƒ¿«»»¿…«¿ƒ¿«¬≈ƒ
B¯·Á ˙ÚcÓ ‰OÚL B‡ ,‰lÁza e˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡10. ∆»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆»»ƒ««¬≈

BÚÈ„B‰ Ck ¯Á‡Â ,B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ‰OÚÂ ¯·Ú»«¿»»∆…ƒ««¬≈¿««»ƒ
È¯‰ - ÂÈOÚÓÏ ÌÈkÒ‰Â ,CÎÂ Ck È˙ÈOÚ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«»ƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»¬≈

¯eËt ‰Ê11ÔÈ˜ ÔÈÎÈ¯ˆ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡Â .12, ∆»¿≈»«¿»ƒ»≈¿ƒƒƒ¿»
.„·Ïa ÌÈ¯·„a ‡l‡∆»ƒ¿»ƒƒ¿»

בתורת 2) לחבירו מעות שהנותן ב, הלכה להלן ראה
והמקור  שעורים. בהם ליקח אין חיטים, בהם ליקח שותפות
הרי  מנהג יש אם - בסתם כשהשתתף ואף קב: קמא מבבא
עוז  במגדל וראה לא) קטן סעיף קעו (סמ"ע התנה כאילו זה

הגאונים. בתשובות זו להלכה אונס 3)מקור יארע פן
חמרא  בידיה הווה "רבינא ק: בכתובות הוא כן  בדרך.
(=רצה  לסיכרא ליה מסיק הווה וכו' זוטא דרבינא  (=יין)
אשי, דרב לקמיה אתא "סיכרא") ששמו למקום להוליכו
אתי  לקחת לי מותר (=האם בהדיה למשקליה מהו ליה אמר
יקרה  שמא (=אקחהו מיתניס דילמא נשקליה, זה?) יין
וזה  הרי"ף, נוסחת הוא (כן מתקיף דילמא נשבקיה, אונס),
לא  זיל ליה אמר יחמיץ), שמא כאן, אותו נשאיר פירושה:
שלך)". את מוליך שאתה כשם אותו (=הוליך מדידך עדיף
לו, התירו אז - כאן יחמיץ שמא חשש יש אם שדווקא הרי
ר"ן  ועיין שלו, את גם מוליך אם אף אסור אחר באופן אבל

בים". "פירש גם רבינו הזכיר ולהלן היינו,4)שם.
ב. הלכה כדלהלן השותפות, בממון או מקור 5)בסחורה

בחלקו  אחרים עימו "הממנה פט: פסחים במשנה זו הלכה
את  לו ליתן חבורה בני רשאים החבורה) בני בידיעת (שלא
רוצים  אנו שאין וצא, חלקך טול לו אומרים כלומר, שלו".

שם). (רע"ב בינינו זר מציעא 6)שיתערב בבא תוספתא
להלן  הובא ותוכנה ,380 A עמוד צוקרמנדל (הוצאת ד פרק
למחצית  בחנות חבירו את ש"המושיב ז), הלכה ז (פרק
עיניו  שאין לפי באומנותו, יעסוק לא אומן היה אם שכר,
בתוספתא  ושם באומנותו". שעוסק בשעה החנות על
(בתוספתא: בחצר עימו שותף היה שאם רבינו ובדברי
מה  על בהסתמכו רבינו זאת השמיט וכאן מותר. בחנות)

להלן. שקיך"7)שכתב פתח כיסיך, "שרי קיג. פסחים
השק  פתח כך ואחר כיסך בתוך ותנם תחילה המעות (=קבל
כמה  דמילתא "סתמא עו: בכתובות אמרו ועוד ללוקח). ותן
הסתם  (=מן חיותא" אינש יהיב לא זוזי, איניש יהיב דלא
את  הלוקח נתן שלא זמן כל הבהמה את המוכר ייתן לא

וקצתם 8)הכסף). בהקפה מוכרים אדם בני קצת ואם
ואפשר  משנה) (כסף בהקפה למכור אסור בהקפה שלא
שלא  וקצת בהקפה מוכרים אדם בני רוב אם שאפילו
אחר  בממון הולכין שאין בהקפה, למכור אין - בהקפה
מכירה  מהלכות ט"ז פרק ולמעלה צב: בתרא (בבא הרוב
תמיד  להימכר שדרכו בדבר אלא היתר ואין ה) הלכה
המשפט  ובנתיבות ב הלכה להלן שמח באור (ראה בהקפה

כג). אות חידושים להשאיל 9)שם רשאי השואל שאין
של  רצונו שאין - להשכיר רשאי השוכר ואין (לאחרים)
א  ופרק לו. מציעא (בבא אחר ביד פקדונו שיהא אדם
כמו  כשומר הוא הרי ושותף א). הלכה שכירות מהלכות

מב:. בתרא בבבא קיים"10)שאמרו שבממון תנאי ש"כל
צד.). מציעא מחל.11)(בבא שכתב 12)שהרי כמו

שתחילה  יא הלכה מכירה מהלכות ה פרק למעלה רבינו
קניין. צריכה אינה
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באורגים. מדובר וכאן יג.16)ג. הערה למעלה ראה
עצמם,17) בממון לוקח אחד (שכל מהמנהג שינו כלומר,

והערב  והשתי הבגדים שקנו לפני במעות, ונשתתפו כנ"ל)
דבר  בכלל אינם בשוק, מצויים שהם ומכיוון שם). ('פרישה'
יא). ס"ק שם, (סמ"ע קנו לא שעדיין אע"פ לעולם בא שלא

.‚ÔÈÙzM‰18‰ÊÂ ÌÈ˙‡Ó ‰ÊÂ ‰Ó ‰Ê ÒÈkÏ eÏÈh‰L «À»ƒ∆ƒƒ«ƒ∆»∆¿∆»«ƒ¿∆
Le˜qÚ˙Â ,˙B‡Ó LÏ19B‡ e˙ÁÙe ,ÔBÓna Ôlk ¿≈¿ƒ¿«¿À»«»»¬

ÈÙÏ ‰ÂLa Ì‰ÈÈa ˙Át‰ B‡ ¯ÎO‰ - e¯È˙B‰ƒ«»»«¿»≈≈∆¿»∆¿ƒ
ÌÈÓ20elÙ‡Â .˙BÚn‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ ,21¯BL eÁ˜Ï ƒ¿»»¿…¿ƒ«»«¬ƒ»¿

B¯OaÓ „Á‡ Ïk ÏËB ‰È‰ e‰eÁ·Ë el‡L ,‰ÁÈ·ËÏƒ¿ƒ»∆ƒ¿»»»≈»∆»ƒ¿»
ÂÈ˙BÚÓ ÈÙk22- e¯È˙B‰ B‡ e˙ÁÙe ÈÁ e‰e¯ÎÓ Ì‡ , ¿ƒ¿»ƒ¿»«»¬ƒ

ÚˆÓ‡Ï ˙Át‰ B‡ ¯ÎO‰23?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «»»«¿»»∆¿««∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ ;Ô‰a eÙzzLpL ˙BÚna e˙Â e‡OpLk24Ì‡ ¿∆»¿¿»¿«»∆ƒ¿«¿»∆¬»ƒ

B‡ e˙ÁÙe ,Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰«»«»ƒ«¬«ƒ…ƒ»»¬
‰pML ÚaËn‰ ˙ÓÁÓ e¯È˙B‰25ÈL‡ B‡ CÏn‰ ƒ≈¬«««¿≈«∆ƒ»«∆∆«¿≈

‰È„n‰26.˙BÚn‰ ÈÙÏ „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ - «¿ƒ»¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ«»
e˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÏhiL «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒƒ¿∆ƒ…

‰‡n‰ ÏÚa28ÏÚa ÏhÈÂ ,¯ÎO‰ ÔÓ ÌÈÚ·¯ ‰LÏL «««≈»¿»¿»ƒƒ«»»¿ƒ…««
ÏhiL ‰Ê ˙ÁÙÈ ‡Ï - e˙ÁÙ Ì‡Â ,ÚÈ·¯ ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿¬…ƒ¿…∆∆ƒ…
‰Ê „ÈÒÙÈÂ ,„ÒÙ‰‰ ÚÈ·¯ ‡l‡ ¯ÎO‰ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL¿»¿ƒ≈«»»∆»¿ƒ««∆¿≈¿«¿ƒ∆
È¯‰ - ˙Át‰ ÔÓ ÌÈÚ·¯ ‰LÏL ¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ÏËBpL∆≈¿ƒ««»»¿»¿»ƒƒ«¿»¬≈
- ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ,e˙‰M ‰Ó ÈÙk ÔÈ˜ÏBÁ el‡≈¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿«∆¿»

.Ìi«̃»

שמואל.18) של מימרא צג: צג. דוקא 19)כתובות
לפי  חולקים קיימים, והמעות נתעסקו לא אם אבל נתעסקו,

(להלן). של 20)המעות ומזלו שיתכן הוא שהטעם נראה
שהשקיע. הממון לכמות לב לשים בלי גורם, השותף

שור 21) ש"אפילו שמואל, למימרת המנונא רב של כפירושו
נוטה  שלזה לאמצע", השכר - לטביחה ועומד לחרישה

כמותו. הרי"ף הכריע ושלפיכך הכסף22ֿ)הסוגיא, לדעת
- טבחוהו ואחרֿכך לחרישה, לכתחילה עמד אם אף משנה
רבה  שפלוגתת שפירש כרש"י (ודלא כחלק חלק מחלקים
בזה  ואף טבחוהו. ושוב לחרישה כשעמד היא המנונא ורב

לאמצע). השכר הונא רב המנונא,23)אמר כרב והיינו
עמד  ושוב לחרישה העומד שור הזכיר המנונא שרב אלא
עמד  מתחילה אם אף כן שהדין מוסיף ורבינו לטביחה,

הגמרא.24)לטביחה. במסקנת צג: שהוסיפו 25)שם
אותו. החסירו או המטבע ערך בגמרא 26)את מצאנו [כן

פסלתו  או מדינה שפסלתו "מטבע מו:) (בבאֿמציעא
-27)מלכות"]. בממון תנאי שכל הידוע, לכלל בהתאם

התנו 28)קיים. שאפילו להודיענו זו, דוגמא רבינו נקט
הולך  שהכל קיים, תנאם - למרבה ולמעט לממעט להוסיף

התנאי. אחרי

.„ÔÈÙzM‰29ÔÓÊ ˙eÙzLa e„ÓÚiL Ì‰ÈÈa e˙‰L «À»ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆««¿¿À»¿«
BÈ‡Â ,B¯·Á ÏÚ ·kÚÓ Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ·eˆ»̃»∆»¿∆»≈∆¿«≈«¬≈¿≈
ÔBÓÓ ‰ÏÎiL „Ú B‡ ÔÓf‰ ÚÈbiL „Ú ˜ÏÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«∆«ƒ««¿««∆ƒ¿∆»
Ô¯w‰ ÔÓ B˜ÏÁ ÏhÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,˙eÙzM‰30 «À»¿≈∆»≈∆»ƒ…∆¿ƒ«∆∆

¯ÎOa ‡ÏÂ31eÙzzL .ÔÓf‰ ÛBÒ „Ú32‡ÏÂ ,Ì˙Ò ¿…«»»««¿»ƒ¿«¿¿»¿…

‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ el‡ È¯‰ - ÔÓÊ Ì‰Ï eÚ·»̃¿»∆¿«¬≈≈¿ƒ»¿«∆ƒ¿∆
Ô‰Ó „Á‡33ÏËB ‰ÊÂ ,‰¯BÁq‰ ÔÓ B˜ÏÁ ÏËB ‰ÊÂ ; ∆»≈∆¿∆≈∆¿ƒ«¿»¿∆≈

‰wÏÁ ÔÈc ‰¯BÁÒ d˙B‡a ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â .B˜ÏÁ34, ∆¿¿ƒ…»¿»¿»¿»ƒ¬À»
„ÒÙ‰ d˙wÏÁa ‰˙È‰L B‡35ÔÈ¯ÎBÓ el‡ È¯‰ - ∆»¿»«¬À»»∆¿≈¬≈≈¿ƒ

d˙B‡36‰È‰ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ37Úe„È ÔÓÊ »¿¿ƒ∆«»ƒ»»¿«»«
·kÚÏ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯BÁÒ d˙B‡ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ«»¿»≈¿»∆»≈∆¿«≈
Úe„i‰ ÔÓfa ‰¯BÁq‰ ¯ÎnzL „Ú e˜ÏÁÈ ‡lL∆…«¿¿«∆ƒ»≈«¿»«¿««»«
ÁÂ¯‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ÔÓ ÏËB „Á‡ ÔÈ‡Â .d˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»»¿≈∆»≈ƒ«∆∆¿…ƒ»∆«
Ì‰Ï ‰È‰ .Ì‰ÈÈa e˙‰ Ì‡ ‡l‡ ,‰wÏÁ‰ ÔÓÊ „Ú«¿««¬À»∆»ƒƒ¿≈≈∆»»»∆

ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ·BÁ38‡Ï :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ≈∆¬≈ƒ≈»««¬≈…
·BÁ Ïk ‰a‚pL „Ú ˜ÏÁ39‡l‡ ;eÏ LiL «¬…«∆ƒ¿∆»∆≈»∆»

ÔÈ˜ÏBÁ40˙B·BÁ‰ eÚ¯ÙiLÎe ,41„Á‡ Ïk ÏhÈ - ¿ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ…»∆»
ÔÈ‡¯Á‡ ÔÈ‡ Ì‡ :¯Á‡Ï ·BÁ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ .B˜ÏÁ‰Ê ∆¿»»¬≈∆¿«≈ƒ≈»«¬»ƒ∆

‰ÊÏ42ÔÈ˜ÏBÁ -43ÔzÈ - BÚ¯ÙÏ ·BÁ‰ ÔÓÊ ÚÈbiLÎÏÂ , »∆¿ƒ¿ƒ¿∆«ƒ«¿««¿»¿ƒ≈
ÌÈ‡¯Á‡ Ô‰ Ì‡Â ;B˜ÏÁ „Á‡ Ïk44Ô‰Ó „Á‡ Ïk - »∆»∆¿¿ƒ≈«¬»ƒ»∆»≈∆

.·BÁ‰ eÚ¯ÙÈÂ ¯ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL „Ú ˜ÏÁÏ ·kÚÓ¿«≈«¬…«∆«ƒ«¿««¿»¿ƒ¿¿«
ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ :BÏ ¯ÓB‡ B¯·Á È¯‰L ?·kÚÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈∆¬≈¬≈≈ƒ¿»
ÌÈÓ„a ÔzÂ ‡O ,¯ËM‰ Ïk ÌlLÏ ·iÁ epnÓ „Á‡∆»ƒ∆«»¿«≈»«¿»ƒ»¿ƒ≈¿»ƒ
ÏËÂ ,˜ÏÁ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ .ÔÓf‰ ÚÈbiL „Ú el‡≈«∆«ƒ««¿«»«¬≈«¬…¿…
‰¯BÁÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ,¯ËM‰ Ïk „‚k ÌÈÓ„ ‰z‡«»»ƒ¿∆∆»«¿»«¬≈≈∆¿»
·kÚÏ BÏ LÈ - BpÓÊa ¯ËM‰ Ïk ÌlL˙e ,EÓˆÚÏ¿«¿¿¿«≈»«¿»ƒ¿«≈¿«≈
ÔÈÁÈÂ¯Ó ¯˙BÈ ÌÈM‰Â ,„ÈÒÙ ‡nL :BÏ ¯ÓBÏÂ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿«∆»«¿ƒ¿«¿«ƒ≈«¿ƒƒ

„Á‡‰ ÔÓ45. ƒ»∆»

הספרים 29) נוסחת וכפי רבא, של מימרא קה. בבאֿמציעא
(=שנים  הדדי בהדי עיסקא דעבדי תרי בי "הני שלפנינו:
ואמר  (=הרוויחו), ורווח נשתתפו) כלומר ביחד, עסק שעשו
ליה  אמר אי ונחלוק), (=בוא ליפלוג תא לחבריה, חד ליה
מתנגד  השני אם =) דמעכב הוא דינא - טפי נרווח אידך
החלוקה)". שמעכב הוא דין - יותר להרוויח שרוצה וטוען
מסויים, זמן וקבעו שותפות שעשו בשנים רבינו, ומפרשה
בי  "הני שם: אחרות ובנוסחאות שם. והרי"ף רש"י ועיין
שם). המאור' ב'בעל (ראה הדדי" בהדי עיסקא דקבילו תרי
ועיין  משלישי, עיסקא שקבלו בשנים כאן המדובר זה, ולפי

שם. ו'תוספות' השותפות.30)רש"י ביטול שזהו
רוצה 31) הוא כי לטעון, יכול שותף שכל במסקנא, שם

הזמן  עד יחד, והרווח הקרן הכסף, בכל בשותפות להמשיך
ברכה. להביא יותר עדיף שנים של מזלם כי בטענה הקצוב,

הונא,32) רב בר רבה של דינו פסק מתוך לא: שם נראה כן
רב  מדברי סט. ושם ספרא, ורב איסור של העובדא רקע על

הכותים. שני של העובדא רקע על להלן 33)פפא וראה
חבירו. לדעת שלא כשחולק ט, הלכה בפ"א 34)פ"ה ראה

ד. הלכה שכנים שטלית 35)מהלכות ח. ז: בבבאֿמציעא
יחלקוה  שאם טמאה ובהמה חלוקה, בכדי שאינה מוזהבת

בדמיה. ומתחלקים אותה מוכרים - המדובר 36)תיפסד
אקנה  או קנה כלומר: אגוד", או "גוד טענת כאן כשאין
אגוד" או "גוד טוען אם אבל ה"ב), שם שכנים בהל' (ראה
כט). ס"ק קעו, סימן (ש"ך לאחר אותה מוכרים אין -

רבא 37) של פירושו וכפי יהודה, רבי של ברייתא לא: גיטין
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.·¯·ÚL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡13B‡ ,‰Ùw‰a ¯ÎÓe ∆»ƒ«À»ƒ∆»«»«¿«»»
M¯t14Ìia15Ô˙Â ‡OpL B‡ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏ‰ B‡ , ≈««»»«¿»«≈∆»»¿»«

Ïk - ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙¯Á‡ ‰¯BÁÒaƒ¿»«∆∆¿≈…«≈¿≈«¿»ƒ»
¯·ÚL ˙ÓÁÓ ‡B·iL ˙Át16Bc·Ï ÌlLÏ ·iÁ17Ì‡Â ; ¿»∆»≈¬«∆»««»¿«≈¿«¿ƒ

‰È‰18e˙‰L BÓk ,ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎO ÌL »»»»»«»»»∆¿«¿∆ƒ¿
Ô˙Bp‰ ,CÎÈÙÏ .¯ÎOa Ì‰ÈÈa19˙¯B˙a B¯·ÁÏ ˙BÚÓ ≈≈∆«»»¿ƒ»«≈»«¬≈¿«

‰¯BÁÒÏ ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ˙eÙzL20‰˜Â CÏ‰Â , À»ƒ«»∆ƒƒƒ¿»¿»«¿»»
‰˜Â ,ÌÈ¯BÚO ˙B˜Ï ˙BÚÓ BÏ Ô˙pL B‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ∆»«»ƒ¿¿ƒ¿»»

Ì‡ :ÌÈhÁ21Ì‡Â ,¯·ÚL ‰ÊÏ e˙Át - e˙Át22 ƒƒƒ»¬»¬»∆∆»«¿ƒ
ÚˆÓ‡Ï e¯È˙B‰ - e¯È˙B‰23ÔÎÂ .24ÛzzLÂ CÏ‰ Ì‡ ƒƒ»∆¿«¿≈ƒ»«¿ƒ¿«≈

„ÈÒÙ‰ - „ÈÒÙ‰ Ì‡ :˙eÙzM‰ ÔBÓÓa ¯Á‡ ÌÚƒ«≈¿»«À»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
Ì‡ Ï·‡ .ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯kzO Ì‡Â ,BÓˆÚÏ¿«¿¿ƒƒ¿«≈«»»»∆¿«¬»ƒ

BÓˆÚ ÔBÓÓa ¯Á‡ ÌÚ ÛzzL25˙Át - ˙Át Ì‡ : ƒ¿«≈ƒ«≈¿»«¿ƒ»«»«
BÓˆÚÏ26e˙‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ ÁÈÂ¯‰ - ÁÈÂ¯‰ Ì‡Â , ¿«¿¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿

.È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰ - Ô‰ÈÈa≈≈∆«…¿ƒ«¿»

הנותן 13) לפיכך הדברים בהמשך שנאמר מה מתוך יוצא
וכו'. לחבירו בספינה.14)מעות נסע שמא 15)הפליג,

המתחיל  דיבור ק: לכתובות ברש"י ראה בים. תקלה תארע
לאמטויי. באו 16)מהו שלא אחרים בהפסדים אבל

וראה  ט. קטן סעיף קפג סימן (ש"ך חייב אינו שעבר, מחמת
ב). הלכה א פרק למעלה למלך פי 17)במשנה על אף

"פשיעה  זו והרי לחבירו אחד משועבדים ששותפין
ג) הלכה שכירות מהלכות א (פרק עליה שפטור בבעלים"
אף  פטור אינו ובזה בידיים מזיק מטעם הוא חייב כאן -
ט  הלכה אישות מהלכות כ"א בפרק ראה "בבעלים".

כאן. למלך א 18)ובמשנה (פרק למעלה רבינו כתב כן
לא  שהשותפות כאן, הדין והוא שליחות, לגבי ה ) הלכה

זה. ידי על כברייתא 19)נתבטלה קב: קמא בבא
יהודה. וכרבי ה 20)האחרונה, הלכה א בפרק למעלה

הדין  הוא ולכאורה לסחורה", ובין לאכילה "בין רבינו: כתב
היא  שותפות שסתם אלא דווקא, לאו ולסחורה כאן,

פוסקים. ושאר הרא"ש דעת וכן לשון 21)לסחורה,
שם. יהודה.22)הברייתא וכרבי שם ברייתא

וכנ"ל.23) זה בשינוי מתבטלת אינה שהשותפות
השותפות 24) ממגמת שינה כאן אף שהרי מהקודם, נלמד

משנה). למעלה 25)(כסף רבינו שכתב מה על שעבר
אפשר  אי כאן, ואף אחרת, בסחורה יתעסק שלא א) (הלכה
כב. קטן סעיף קעו סימן ש"ך ועיין איתו. התעסק שלא

אלא 26) בשכר, ולא בהפסד לא חלק הראשון לשותף ואין
ביניהם. כן התנו כן אם

.‚˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ô‰a ÁwÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰«≈»«¬≈ƒ«»∆≈¿«¬ƒ
BÓˆÚÏ ÁwÏ È‡M¯ - ¯ÎO27ÔÈn‰ B˙B‡Ó28‡e‰LÎe ; »»««ƒ«¿«¿≈«ƒ¿∆

„Á‡k Ì‰ÈL ¯kÓÈ ‡Ï - ¯ÎBÓ29el‡ ¯ÎBÓ ‡l‡ , ≈…ƒ¿…¿≈∆¿∆»∆»≈≈
BÓˆÚÏ ÁwÈ ‡ÏÂ .[ÔÓˆÚ ÈÙa el‡Â] ÔÓˆÚ ÈÙa30 ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ¿≈«¿»¿…ƒ«¿«¿

ÔlÎa B‡ ÌÈhÁ ÔlÎa ‡l‡ ,ÌÈ¯BÚO B¯·ÁÏÂ ÌÈhÁƒƒ¿«¬≈¿ƒ∆»¿À»ƒƒ¿À»
‰ÏaÁa ÔÈÂL Ì‰ÈL ˙BÚÓ eÈ‰iL È„k ,ÌÈ¯BÚO31. ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈∆»ƒ»«»»

(27- חבירו עם "המשתתף א) (הלכה למעלה שאמרנו ומה
ביניהם  כשעשו אלא זה אין - אחרת" בסחורה יתעסק לא

שותפות  ביניהם עשו שלא כאן אבל ענייניהם, לכל שותפות
לא  ולמכרם, אלו פירות לקנות עראי, באופן אלא כללית,
הש"ך  כתב גוונא וכהאי אחרת. בסחורה לעסוק לו נאסר
והמדובר  הפרישה. בשם סז קטן סעיף קעז סימן ביורהֿדעה
להלן. וראה השותפות, ממעות ולא הוא בכספו כשקונה כאן

בין 28) הבדל אין הוא, בכספו שקונה שכיוון שכתבו יש
לקנות  מותר אם ואדרבא להלן) (וראה אחר למין המין אותו
שמשלשל  הרואים שיחשבו לחשד, מקום שיש המין, מאותו
כל  ברדב"ז), (ראה לשניהם השייכים הפירות מאותם לסלו
סימן  שם יוסף בבית (ראה אחר ממין לקנות שמותר שכן
מין  אבל המין, אותו אלא הותר שלא אומרים ויש קעז).

אסור. כל 29)אחר משובח אינו לעצמו שקנה מה שמא
(כסף  בכך נפסד חבירו ונמצא השותפות, של כמו כך

של 30)משנה). בכסף מדובר שכאן מפרשים יש
ולעצמו  אחד מין לחבירו לקנות אסור ולפיכך השותפות,
עצמו, של בכסף שהוא שלמעלה ב"לעצמו" ואילו אחר. מין
שהבבא  אומרים ויש אחר. במין ובין המין באותו בין מותר
של  בכסף עוסקות ושתיהן הקודמת מהבבא המשך היא הזו
שביאר  כמו אחר ממין לקנות אסור לעולם זה ולפי עצמו

האזל). (אבן להלן "בחבילה"31)רבינו תימן: בכתבֿיד
הוא  וכן משנה) בכסף (הובא ירוחם רבינו גרס וכן
שיהיה  כלומר, "יחד", מעניין לפרשו ואפשר שם. בתוספתא
חבירו  מבשל יותר בשלו ישתכר ולא שניהם והפסד ריווח
יאמרו: שלא חשד, מחמת זה שכל ונראה שם). יוסף (בית

דאג. לא ולחבירו דאג, לעצמו

.„ÌB˜ÓÏ ‰¯BÁq‰ CÈÏB :¯Ó‡L ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»«ƒ«¿»ƒ¿
¯˜Èa ‡È‰L ,ÈBÏt32ÌL ¯kÓÂ ,33ÏawL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆ƒ¿…∆¿ƒ¿…»««ƒ∆ƒ≈

·kÚÓ B¯·Á È¯‰ - ‡B·iL ˙Át Ïk B‡ Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ»»»…∆»¿»∆»¬≈¬≈¿«≈
˙BÚÓ Ôz‡L ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÂÈÏÚ»»∆¬≈≈≈¿ƒ∆∆≈»

EnÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ„Ï EÈ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰‡Â ,È„ÈaL34. ∆¿»ƒ¿∆¿∆≈«¬∆¿ƒ¿ƒƒ¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ביוקר.32) שם נמכרת שהסחורה פלוני למקום כלומר,
השני 33) מהשותף רשות שבלי א) (הלכה למעלה וראה

אחר. למקום להוליך בירושלמי 34)אסור זו הלכה מקור
שור  על שעלה שור בדין שלישי) פרק (תחילת קמא בבא
שורו  את לשמוט הניזק השור לבעל שמותר להרגו, אחר
לטעון: יכול אינו המזיק השור ובעל המזיק, לשור מתחת
אחריך  לחזר רוצה איני לו: שאומר לפי נזקך, לך אשלם
נזקים  להרחיק חכמים הצריכו זה ומטעם דינים, בבתי
בבא  עיין לניזק, לשלם חייב שהמזיק כאלה אף מחבירו,

יא. הלכה שכנים מהלכות ט פרק ולמעלה כ: בתרא

.‰ÔÓÊ „Ú ˙B¯t‰ ˙‡ ÔMÈÏ ‡aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»¿«≈∆«≈«¿«
Úe„i‰35ÔÓÊ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á ÔÈ‡ - «»«≈¬≈¿«≈»»¿ƒ≈¿«

.ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á - ˙B¯t Ô˙B‡Ï¿»≈¬≈¿«≈»»

מוסר 35) עליהם שונים, פירות מכירת של התאריכים כגון
נוסף: שם ובתוספתא שם. ובתוספתא בברייתא יהודה רבי
אלא  לקחו לא שמתחילה מותר, - שביעית ערב היה "אם
לצורך  שביעית ערב של פירות ליישן (כלומר, כן" מנת על

שביעית).
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.ÂÔ‰Ï LÈ - Ô‰a eÙzzLÂ Ô‰È˙B¯t eÓML ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»≈≈∆¿ƒ¿«¿»∆≈»∆
‰Ê ÏÚ ‰Ê ‰ÈB‡36‡ÓeL ‡Ïa ˙B¯t e·¯Ú .37 »»∆«∆≈¿≈¿…»

ÔÈ·MÁÓ el‡ È¯‰ - Ô‰ÈÓ„a e˙Â e‡OÂ ,Ìe¯ÎÓe¿»¿»¿¿»¿ƒ¿≈∆¬≈≈¿«¿ƒ
ÔÈ·MÁÓe ,eÙzzLpL ˙Úa ÔÈÂL eÈ‰ ‰nk ˙B¯t‰ ˙‡∆«≈«»»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿«¿ƒ

.„ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ˙‡∆«»»«∆¿≈

אחד 36) של פירותיו את כהוגן שמו שלא נתברר שאם
לזה  זה מוחלים שהם ואפשר שותפים שהם פי על אף מהם,
ברדב"ז. וראה וממכר. מקח כבכל אונאה דין בהם יש -

מקום 37) וודאי יש בזה, לכתחילה דקדקו שלא ומכיוון
כן  אומרים אנו אין כן פי על ואף לזה, זה שמחלו לחשוב

יבֿיג). קטן סעיף שם בסמ"ע (ראה

.ÊÔÈÒÎBÓ Ì‰Ï eÏÁnL ÔÈÙzL38ÚˆÓ‡Ï eÏÁÓ -39. À»ƒ∆»¬»∆¿ƒ»¬»∆¿«
e¯Ó‡ Ì‡Â40eÏÁnM ‰Ó - eÏÁÓ ÈBÏt ÌeMÓ : ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»«¿«∆»¬
BÏ eÏÁÓ41eÈ‰ .42ÌÈËÒÏ Ô‰ÈÏÚ e„ÓÚÂ ,C¯ca ÔÈ‡a »¬»»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆ƒ¿ƒ

ÏÈv‰ - ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÈv‰Â ,‡¯iM‰ ˙‡ eÏÊ‚Â¿»¿∆««»»¿ƒƒ∆»ƒ«À»ƒƒƒ
ÚˆÓ‡Ï43‡Ïc ,ÏÈv‰Ï ÂÈ¯·Á ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ elÙ‡) . »∆¿«¬ƒ≈¿ƒ¬≈»¿«ƒ¿»

¯Ó‡ Ì‡Â (.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ïc ÔÂÈk ,‚Ït44È‡ ÈÓˆÚÏ : ¿«≈»¿»¬«¿¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ
B˜ÏÁ È„k „Ú ÏÈv‰ - ÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‡) ÏÈvÓ45 «ƒƒ¿ƒ¿«ƒƒƒ«¿≈∆¿

Ì‰lL ¯˙Bi‰Â ,BÓˆÚÏ46ÏÈv‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡Â ;47( ¿«¿¿«≈∆»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
.BÓˆÚÏ ÏÈv‰ -ƒƒ¿«¿

מכס.38) שימחלו.39)גובי ביקש אחד שרק פי על אף
למענו, שימחלו הייתה שבקשתו פי על שאף אומרים ויש
פי  על זאת שעשו שכיוון לאמצע. השכר - לו והסכימו
ועיין  הרא"ש, בשם משנה (כסף כשלוחם הוא הרי בקשתו

א). קטן סעיף קעח סימן יש 40)בסמ"ע המכס. גובי
מבלי  מעצמם, כן אמרו המוכסים אם דווקא שהיינו אומרים
השותפין  של שלוחם הוא הרי כן, לא שאם אליהם. שפנה

הרא"ש). בשם משנה (כסף למעלה ואין 41)כמבואר
בזה. חלק בבבא 42)לכולם הובאה מציעא, בבא תוספתא

חמא. בר רמי ידי על שם ונתפרשה קט"ז: שכל 43)קמא
להציל  מתכוון הוא הסתם מן דעתו, את גילה שלא זמן

שותף. של כדרכו השותפים, כל בתוספתא 44)בשביל
הציל  שהציל מה דין בבית עימהם היתנה "ואם שם:
תנט  סימן קמא בבא זרוע באור כתב כבר אבל לעצמו".
דין  בבית להתנות צריך שאין נראה שם הגמרא שמסוגיית
ט  הלכה להלן רבינו שכתב פי על ואף שם. עיין דווקא,
לא  הפסד במקום כאן - דין בית צריכה שותפות שחלוקת

כן. פי 45)הצריכו על ואף השותפות. מן נתחלק שהרי
פרק  למעלה (ראה השותפות לחלוקת הזמן עוד הגיע שלא
(שיטה  לחלוק לו התירו הפסד כאן שיש כיוון - ד) הלכה ד

יהונתן). רבינו בשם שם שיכולים 46)מקובצת שכיוון
הפקר. זה אין הפקר.47)להציל, דין לזה יש שאז

.Á¯·c48Úe„i‰49‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÙzL ÈLÏ »»«»«ƒ¿≈À»ƒ««ƒ∆
Ïk ÈL ÏL B˙˜ÊÁÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯aƒ¿∆»≈∆≈≈≈∆¿»∆≈ƒ»

˙eÙzM‰ ÈÓÈ50B‡ epnÓ BÁ˜lL ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ; ¿≈«À»¿≈»ƒ¿…∆¿»ƒ∆
‰zÓa BÏ B˙pL51B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ¯Á‡Ï ¯Ó‡Â , ∆¿»¿«»»¿…«»«≈∆«ƒ≈¬≈

„Ú Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»∆»¬≈¿∆¿«¿≈∆«
‰È‡¯ ¯Á‡‰ ‡È·iL52. ∆»ƒ»«≈¿»»

מהגמרא 48) כן ודייק א, פרק בתרא בבבא הרי"ף כתב כן
ד. לשותפים.49)שם שייך שהוא ברבים שמפורסם

המשפט 50) (חושן רב זמן שם מונח היה אפילו משמע
שיהא  ובלבד שם). וש"ך סמ"ע ועיין א, סעיף קעט סימן
להם  יש השותפות, ימי אחרי אבל השותפות, ימי בתוך

שם). (רי"ף זה על זה אינם 51)חזקה שותפים כי
ברשותו, שהחפץ מזה הוכחה, ואין השני. על אחד מקפידים
שם). (הרי"ף במתנה לו נתנו או לו מכרו שחבירו

הרא"ש).52) בשם משנה (כסף בעדים

.Ë„Á‡53˜ÏÁÏ ‡aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ54˙ÚcÓ ‡lL ∆»ƒ«À»ƒ∆»«¬…∆…ƒ««
elÙ‡Â ,‰LÏL ÈÙa ˜ÏBÁ - B¯·Á55˙BËBÈ„‰ Ô‰56; ¬≈≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ≈∆¿

ÔÈÓ‡ e‰iL „·Ï·e57‡ÓeLa ÔÈÚ„BÈÂ ,58˜ÏÁ Ì‡Â . ƒ¿«∆¿∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»«
dÏ59ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ‰LÏMÓ ˙BÁÙa60‰na . »¿»ƒ¿»…»»¿«∆

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c61˙B¯t e˜ÏÁLa ?62eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈¬»ƒ»
˙BÚÓ63‡lL ˜lÁÏ BÏ LÈÂ ,Ì‰ ÌÈ˜eÏÁk ˙BÚn‰ - »«»«¬ƒ≈¿≈¿«≈∆…

c ˙Èa ÈÙaÁÈpÓe ,ÔÈ64‰na .ÔÈc ˙È·a B¯·Á ˜ÏÁ ƒ¿≈≈ƒ«ƒ«≈∆¬≈¿≈ƒ«∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c65„Á‡ ÚaËÓ Ôlk ˙BÚn‰ eÈ‰Lk ? ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»À»«¿≈«∆»

,ÌÈLÈ Ô˙ˆ˜Óe ÌÈL„Á Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÂLÂ¿»ƒ¬»ƒ»ƒ¿»»¬»ƒƒ¿»»¿»ƒ
˙BÚ¯ Ô˙ˆ˜Óe ˙BÙÈ Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿»»»ƒ¿»»»
.ÔÈc ˙È·a ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿≈¿≈¿ƒ»∆»¿≈ƒ

בעובדה 53) הונא רב בר רבה של פסקו לא: מציעא בבא
אביי. של וכתיקונו ספרא, ורב איסור תום 54)של אחרי

אות  מיימוני (הגהת בכלל זמן היה שלא או השותפות זמן
ד). הלכה ד פרק למעלה וראה בשם 55)ג'. אביי כדברי

פסק  להוצאת ולא לברור, אלא צריך שאינו לפי נחמן. רב
שם). (גמרא (סמ"ע 56)דין הדיוטות הם כולם כלומר,

מו). קטן סעיף קעו נאמין 57)סימן היאך כן, לא שאם
(ביתֿדין  דין" "בית נקראו שהרי ועוד משנה) (כסף להם
דין  בית נקראים אינם נאמנים, אינם ואם הדיוטות), של

(כסף 58)(רדב"ז). יחלקו היאך כן לא שאם פשוט.
השותפות.59)משנה). את אותה, חילק כלומר,

בחלוקה 60) הפסיד אם שאפילו משמע זו מוחלטת מצורה
יח). סעיף קעו סימן ברמ"א (וראה בו לחזור הוא יכול זו,

רקע 61) על פפא ורב נחמן רב כדברי וסט: סט. מציעא בבא
הכותים. שני של בהם 62)העובדא שיש שומא, שצריכים
שם). (גמרא מינים להלן.63)כמה ראה שוות, שכולן

(64- דין בבית צורך אין החלוקה, עצם שעל פי על שאף
קטן  סעיף שם סמ"ע וראה החלוקה. על להם להודיע צריך

שם.65)מט. גמרא

.È¯eÒ‡66ÛzzL‰Ï67‡nL ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌÚ »¿ƒ¿«≈ƒ≈»ƒ∆»
B˙‡¯Èa BÚÈaLÈÂ ,‰Úe·L B¯·Á BÏ ·iÁ˙È68¯·Îe . ƒ¿«≈¬≈¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ,BÓB˜Óa e¯‡a69˙B¯Ùa ≈«¿ƒ¿∆»«¬¿»¿≈

‡ÏÂ ,˙BÙ¯Ëa ‡ÏÂ ,[˙B¯BÎ·a ‡ÏÂ] ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿…ƒ¿¿…ƒ¿≈¿…
Ì‡Â .ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜La ‡ÏÂ ,˙BÓe¯˙a ‡ÏÂ ,˙BÏ·aƒ¿≈¿…ƒ¿¿…ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ

¯·Ú70ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ‰OÚÂ71Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯Â . »«¿»»«»»»∆¿«¿ƒ¿∆ƒ∆ƒ
¯·ÚL ÈtÓ ,BÓˆÚÏ „ÈÒÙ‰ - „ÈÒÙ‰72. ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈∆»«

שבזמן 66) שכתבו ויש שמואל. של אביו דברי סג: סנהדרין
(הגהות  זה איסור אין זרה בעבודה נשבעים הגויים שאין
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.·¯·ÚL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡13B‡ ,‰Ùw‰a ¯ÎÓe ∆»ƒ«À»ƒ∆»«»«¿«»»
M¯t14Ìia15Ô˙Â ‡OpL B‡ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏ‰ B‡ , ≈««»»«¿»«≈∆»»¿»«

Ïk - ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙¯Á‡ ‰¯BÁÒaƒ¿»«∆∆¿≈…«≈¿≈«¿»ƒ»
¯·ÚL ˙ÓÁÓ ‡B·iL ˙Át16Bc·Ï ÌlLÏ ·iÁ17Ì‡Â ; ¿»∆»≈¬«∆»««»¿«≈¿«¿ƒ

‰È‰18e˙‰L BÓk ,ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎO ÌL »»»»»«»»»∆¿«¿∆ƒ¿
Ô˙Bp‰ ,CÎÈÙÏ .¯ÎOa Ì‰ÈÈa19˙¯B˙a B¯·ÁÏ ˙BÚÓ ≈≈∆«»»¿ƒ»«≈»«¬≈¿«

‰¯BÁÒÏ ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ˙eÙzL20‰˜Â CÏ‰Â , À»ƒ«»∆ƒƒƒ¿»¿»«¿»»
‰˜Â ,ÌÈ¯BÚO ˙B˜Ï ˙BÚÓ BÏ Ô˙pL B‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ∆»«»ƒ¿¿ƒ¿»»

Ì‡ :ÌÈhÁ21Ì‡Â ,¯·ÚL ‰ÊÏ e˙Át - e˙Át22 ƒƒƒ»¬»¬»∆∆»«¿ƒ
ÚˆÓ‡Ï e¯È˙B‰ - e¯È˙B‰23ÔÎÂ .24ÛzzLÂ CÏ‰ Ì‡ ƒƒ»∆¿«¿≈ƒ»«¿ƒ¿«≈

„ÈÒÙ‰ - „ÈÒÙ‰ Ì‡ :˙eÙzM‰ ÔBÓÓa ¯Á‡ ÌÚƒ«≈¿»«À»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
Ì‡ Ï·‡ .ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯kzO Ì‡Â ,BÓˆÚÏ¿«¿¿ƒƒ¿«≈«»»»∆¿«¬»ƒ

BÓˆÚ ÔBÓÓa ¯Á‡ ÌÚ ÛzzL25˙Át - ˙Át Ì‡ : ƒ¿«≈ƒ«≈¿»«¿ƒ»«»«
BÓˆÚÏ26e˙‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ ÁÈÂ¯‰ - ÁÈÂ¯‰ Ì‡Â , ¿«¿¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿

.È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰ - Ô‰ÈÈa≈≈∆«…¿ƒ«¿»

הנותן 13) לפיכך הדברים בהמשך שנאמר מה מתוך יוצא
וכו'. לחבירו בספינה.14)מעות נסע שמא 15)הפליג,

המתחיל  דיבור ק: לכתובות ברש"י ראה בים. תקלה תארע
לאמטויי. באו 16)מהו שלא אחרים בהפסדים אבל

וראה  ט. קטן סעיף קפג סימן (ש"ך חייב אינו שעבר, מחמת
ב). הלכה א פרק למעלה למלך פי 17)במשנה על אף

"פשיעה  זו והרי לחבירו אחד משועבדים ששותפין
ג) הלכה שכירות מהלכות א (פרק עליה שפטור בבעלים"
אף  פטור אינו ובזה בידיים מזיק מטעם הוא חייב כאן -
ט  הלכה אישות מהלכות כ"א בפרק ראה "בבעלים".

כאן. למלך א 18)ובמשנה (פרק למעלה רבינו כתב כן
לא  שהשותפות כאן, הדין והוא שליחות, לגבי ה ) הלכה

זה. ידי על כברייתא 19)נתבטלה קב: קמא בבא
יהודה. וכרבי ה 20)האחרונה, הלכה א בפרק למעלה

הדין  הוא ולכאורה לסחורה", ובין לאכילה "בין רבינו: כתב
היא  שותפות שסתם אלא דווקא, לאו ולסחורה כאן,

פוסקים. ושאר הרא"ש דעת וכן לשון 21)לסחורה,
שם. יהודה.22)הברייתא וכרבי שם ברייתא

וכנ"ל.23) זה בשינוי מתבטלת אינה שהשותפות
השותפות 24) ממגמת שינה כאן אף שהרי מהקודם, נלמד

משנה). למעלה 25)(כסף רבינו שכתב מה על שעבר
אפשר  אי כאן, ואף אחרת, בסחורה יתעסק שלא א) (הלכה
כב. קטן סעיף קעו סימן ש"ך ועיין איתו. התעסק שלא

אלא 26) בשכר, ולא בהפסד לא חלק הראשון לשותף ואין
ביניהם. כן התנו כן אם

.‚˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ô‰a ÁwÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰«≈»«¬≈ƒ«»∆≈¿«¬ƒ
BÓˆÚÏ ÁwÏ È‡M¯ - ¯ÎO27ÔÈn‰ B˙B‡Ó28‡e‰LÎe ; »»««ƒ«¿«¿≈«ƒ¿∆

„Á‡k Ì‰ÈL ¯kÓÈ ‡Ï - ¯ÎBÓ29el‡ ¯ÎBÓ ‡l‡ , ≈…ƒ¿…¿≈∆¿∆»∆»≈≈
BÓˆÚÏ ÁwÈ ‡ÏÂ .[ÔÓˆÚ ÈÙa el‡Â] ÔÓˆÚ ÈÙa30 ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ¿≈«¿»¿…ƒ«¿«¿

ÔlÎa B‡ ÌÈhÁ ÔlÎa ‡l‡ ,ÌÈ¯BÚO B¯·ÁÏÂ ÌÈhÁƒƒ¿«¬≈¿ƒ∆»¿À»ƒƒ¿À»
‰ÏaÁa ÔÈÂL Ì‰ÈL ˙BÚÓ eÈ‰iL È„k ,ÌÈ¯BÚO31. ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈∆»ƒ»«»»

(27- חבירו עם "המשתתף א) (הלכה למעלה שאמרנו ומה
ביניהם  כשעשו אלא זה אין - אחרת" בסחורה יתעסק לא

שותפות  ביניהם עשו שלא כאן אבל ענייניהם, לכל שותפות
לא  ולמכרם, אלו פירות לקנות עראי, באופן אלא כללית,
הש"ך  כתב גוונא וכהאי אחרת. בסחורה לעסוק לו נאסר
והמדובר  הפרישה. בשם סז קטן סעיף קעז סימן ביורהֿדעה
להלן. וראה השותפות, ממעות ולא הוא בכספו כשקונה כאן

בין 28) הבדל אין הוא, בכספו שקונה שכיוון שכתבו יש
לקנות  מותר אם ואדרבא להלן) (וראה אחר למין המין אותו
שמשלשל  הרואים שיחשבו לחשד, מקום שיש המין, מאותו
כל  ברדב"ז), (ראה לשניהם השייכים הפירות מאותם לסלו
סימן  שם יוסף בבית (ראה אחר ממין לקנות שמותר שכן
מין  אבל המין, אותו אלא הותר שלא אומרים ויש קעז).

אסור. כל 29)אחר משובח אינו לעצמו שקנה מה שמא
(כסף  בכך נפסד חבירו ונמצא השותפות, של כמו כך

של 30)משנה). בכסף מדובר שכאן מפרשים יש
ולעצמו  אחד מין לחבירו לקנות אסור ולפיכך השותפות,
עצמו, של בכסף שהוא שלמעלה ב"לעצמו" ואילו אחר. מין
שהבבא  אומרים ויש אחר. במין ובין המין באותו בין מותר
של  בכסף עוסקות ושתיהן הקודמת מהבבא המשך היא הזו
שביאר  כמו אחר ממין לקנות אסור לעולם זה ולפי עצמו

האזל). (אבן להלן "בחבילה"31)רבינו תימן: בכתבֿיד
הוא  וכן משנה) בכסף (הובא ירוחם רבינו גרס וכן
שיהיה  כלומר, "יחד", מעניין לפרשו ואפשר שם. בתוספתא
חבירו  מבשל יותר בשלו ישתכר ולא שניהם והפסד ריווח
יאמרו: שלא חשד, מחמת זה שכל ונראה שם). יוסף (בית

דאג. לא ולחבירו דאג, לעצמו

.„ÌB˜ÓÏ ‰¯BÁq‰ CÈÏB :¯Ó‡L ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»«ƒ«¿»ƒ¿
¯˜Èa ‡È‰L ,ÈBÏt32ÌL ¯kÓÂ ,33ÏawL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆ƒ¿…∆¿ƒ¿…»««ƒ∆ƒ≈

·kÚÓ B¯·Á È¯‰ - ‡B·iL ˙Át Ïk B‡ Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ»»»…∆»¿»∆»¬≈¬≈¿«≈
˙BÚÓ Ôz‡L ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÂÈÏÚ»»∆¬≈≈≈¿ƒ∆∆≈»

EnÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ„Ï EÈ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰‡Â ,È„ÈaL34. ∆¿»ƒ¿∆¿∆≈«¬∆¿ƒ¿ƒƒ¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ביוקר.32) שם נמכרת שהסחורה פלוני למקום כלומר,
השני 33) מהשותף רשות שבלי א) (הלכה למעלה וראה

אחר. למקום להוליך בירושלמי 34)אסור זו הלכה מקור
שור  על שעלה שור בדין שלישי) פרק (תחילת קמא בבא
שורו  את לשמוט הניזק השור לבעל שמותר להרגו, אחר
לטעון: יכול אינו המזיק השור ובעל המזיק, לשור מתחת
אחריך  לחזר רוצה איני לו: שאומר לפי נזקך, לך אשלם
נזקים  להרחיק חכמים הצריכו זה ומטעם דינים, בבתי
בבא  עיין לניזק, לשלם חייב שהמזיק כאלה אף מחבירו,

יא. הלכה שכנים מהלכות ט פרק ולמעלה כ: בתרא

.‰ÔÓÊ „Ú ˙B¯t‰ ˙‡ ÔMÈÏ ‡aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»¿«≈∆«≈«¿«
Úe„i‰35ÔÓÊ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á ÔÈ‡ - «»«≈¬≈¿«≈»»¿ƒ≈¿«

.ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á - ˙B¯t Ô˙B‡Ï¿»≈¬≈¿«≈»»

מוסר 35) עליהם שונים, פירות מכירת של התאריכים כגון
נוסף: שם ובתוספתא שם. ובתוספתא בברייתא יהודה רבי
אלא  לקחו לא שמתחילה מותר, - שביעית ערב היה "אם
לצורך  שביעית ערב של פירות ליישן (כלומר, כן" מנת על

שביעית).
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בתשובה). רבינו בשם הרדב"ז כתב וכן אבל 67)מיימוני
ד). אות מיימוני (הגהות איתו ולתת לשאת מותר

לאחרים 68) גורם שהישראל ונמצא כלומר: זרה. בעבודה
האליל. שם מותר 69)שיישמע בדיעבד אבל לכתחילה,

כדלהלן. מהריווח  מן 71)השותף.70)ליהנות נלמד
הגניבה  את שאף ד) אות מיימוני הגהות (הביאו הירושלמי

חולקים. - השותפים מן אחד כשותף 72)שגנב זה והרי
ב. הלכה למעלה רבינו שכתב ששינה,

.‡ÈÔÈ˜qÚ˙n‰ ÔÓ B‡ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡73- ˙nL ∆»ƒ«À»ƒƒ«ƒ¿«¿ƒ∆≈
‰ÏËa74ÔÓÊÏ e˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÒÚ‰ B‡ ˙eÙzM‰ »¿»«À»»≈∆««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«

‰ÊÎÂ .ÌÈL¯Bi‰ ˙eL¯Ï ÔBÓn‰ ‡ˆÈ ¯·kL ;Úe·»̃«∆¿»»»«»ƒ¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰ e¯B‰75. «¿ƒ

לשותפים 73) רבינו הגדרת א הלכה ו פרק לקמן ראה
יכולים 74)ומתעסקין. היורשים וגם השותף שגם משמע

אחד  מות עם מאליה בטלה שהיא השותפות, את לבטל
נ. קטן סעיף קעו סימן סמ"ע וראה השותפים,

מקור 75) לזה הביא לז) סימן מציעא דבבא ט (פרק והרא"ש
שדה  "המקבל מציעא) דבבא ט (פרק התוספתא מדברי
וכו'". אבינו שעשה מה לנו תן לו יאמרו לא - ומת מחבירו
דשכיב  שתלא "האי קט. מציעא בבא בגמרא שאמרו ומה
בלא  מסתלקין דיליה יורשים ומת), לשתול שדה (המקבל
מילתא  דלאו מפרש הוא היא", מילתא ולאו שבחא,
לעולם  אבל בשבח. מסתלקין אלא שבח בלי דמסתלקין

כנ"ל. מסתלקין,

ה'תש"פ  טבת כ"ה רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומחצית 1) מלוה מחצית שהיא "עיסקא" דיני כל בו נתבארו

נשלמו. ולא פיקדון.

.‡˙eÙzM‰ ÔBÓÓa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB Ô‰L ÌÈL2Û‡ , ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«À»«
˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL ÔBÓn‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«»∆∆»≈∆¬≈ƒ¿≈
ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - e¯È˙B‰ B‡ e˙Át Ì‡Â ,˙eÙzL3. À»¿ƒ»¬ƒ¬≈»∆¿«

,eˆ¯iM ‰Ó Ïk „ÒÙ‰·e ¯ÎOa ˙B˙‰Ï Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«¿«»»«∆¿≈»«∆ƒ¿
Ï·‡ .e¯‡aL BÓk4‡e‰ „·Ïa „Á‡‰ ‰È‰ Ì‡ ¿∆≈«¿¬»ƒ»»»∆»ƒ¿«

ÔBÓn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ÔBÓÓa Ô˙BÂ ‡OBpL∆≈¿≈¿»«ƒ««ƒ∆«»
Ì‰ÈL ÏMÓ5˜ÒÚ ˙‡¯˜ ˙eÙzM‰ BÊ È¯‰ -6‰ÊÂ , ƒ∆¿≈∆¬≈«À»ƒ¿≈≈∆¿∆

Bc·Ï ‡e‰ È¯‰L ,˜qÚ˙Ó ‡¯˜ Ô˙BÂ ‡OBp‰«≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«≈∆¬≈¿«
Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L BÙzLÂ ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙Óƒ¿«≈¿«»«»¿À»∆≈≈¿≈

.˙BÚn‰ ÏÚa ‡¯˜ƒ¿»«««»

רווחים 2) לשם מהן, אחד עלֿידי ניתן הממון כלומר:
מחצה, מקבל - כלום מממונו הטיל שלא זה ואף משותפים,
כתמורת  ביניהם התנו כך כי ממונו, כל שהטיל הראשון כמו
הראשון. עם יחד בזה המשקיע השני של המשאֿוהמתן

דלהלן 3) בעסק כמו כפועל, שכרו לשני לשלם צורך ואין
פקדון  וחצי מלוה חצי יש כאן שגם נאמר אם שאף ב, הלכה
זה  מתעסקים: שניהם שהרי ריבית, כאן אין - כדלהלן

ריבית. כאן ואין בפקדון, וזה קד:4)במלוה בבאֿמציעא
סט.),5) (שם מהגרוניא אליעזר רבי של בעובדא נראה כן

אריסו  היה לולא הרועה, עם בממון שהשתתף שאף
כדלהלן  עסק, כדין שכרו, לו לשלם חייב היה לו, המשועבד

ב. ובאופן 6)הלכה הבאה. בהלכה להלן מפורש ודינו
הוא  המעות, בעל של חלקו - בממון משתתפים ששניהם
(לחםֿמשנה). פקדון וחצי מלוה לחצי נחלק והוא "עסק"

.·ÌÈÓÎÁ ewz7B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰ ÏkL : ƒ¿¬»ƒ∆»«≈»«¬≈
,‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a ÔBÓn‰ ÈˆÁ ‰È‰È - Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿∆¬ƒ«»¿««¿»»
„·‡L Èt ÏÚ Û‡ B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ˜qÚ˙n‰ È¯‰Â«¬≈«ƒ¿«≈«»¿«¬»««ƒ∆»«

Ò‡a8‡e‰ È¯‰Â ,ÔB„wt ˙¯B˙a ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â , ¿…∆¿«¬ƒ»«≈¿«ƒ»«¬≈
˙BÚn‰ ÏÚa ˙eÈ¯Á‡a9ÏL ÈˆÁ‰ „·‡ B‡ ·‚ Ì‡Â . ¿«¬»«««»¿ƒƒ¿«»««¬ƒ∆

ÌlLÏ ·iÁ ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡ - ÔB„wt10‰È‰È CÎÈÙÏe . ƒ»≈«ƒ¿«≈«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆
ÈÙÏe .˙BÚn‰ ÏÚa ÏL ,ÁÈÂ¯‰ Ì‡ ,ÈˆÁ‰ BÊ ¯ÎO11 ¿««¬ƒƒƒ¿ƒ«∆«««»¿ƒ

ÏL „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ ,BÊ ‰wz«»»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆«»»«∆¿≈∆
,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï ÔBÓn‰ Ïk»«»»∆¿«¿»∆∆ƒ«»≈≈
Ô‰L ÂÈ˙BÚÓ ÈˆÁ ¯ÎO ÏËB ÔBÓn‰ ÏÚa ‡ˆÓƒ¿»«««»≈¿«¬ƒ¿»∆≈
Á¯BË ˜qÚ˙n‰ ‰Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿∆»∆«ƒ¿«≈≈«
‡ˆÓÂ ,e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÈtÓ ÔB„wt ÏL ÈˆÁa BÏ«¬ƒ∆ƒ»ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙Èa¯ ˜·‡ È„ÈÏ ÔÈ‡a12eOÚÈ C‡È‰Â .13‰ˆB¯ Ì‡ , »ƒƒ≈¬«ƒƒ¿≈««¬ƒ∆
?‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ˙BÈ‰Ï14ÔzÈ ƒ¿«»»«∆¿≈»∆¿«¿»∆ƒ≈

ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL B¯ÎO ˜qÚ˙nÏ15˙eÙzM‰ ÈÓÈÓ «ƒ¿«≈¿»∆¿»»ƒ≈«À»
ÏËa ÏÚBÙk16‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL17‰pnÓ ÏËaL18. ¿≈»≈∆»¿»»∆»≈ƒ∆»

Ì‡Â19¯Á‡ ˜ÒÚ BÏ ‰È‰20‡e‰L Ïk21Ba ˜qÚ˙‰Ï ¿ƒ»»≈∆«≈»∆¿ƒ¿«≈
‰Ê ÏL ÂÈ˙BÚÓ ÌÚ22¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ƒ¿»∆∆≈»ƒ¿«¬»»

ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ÏL23‰ÏÚ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,24ÏÎa ¯È„ BÏ ∆»»∆»¬ƒ∆¡»ƒ»¿»
Bic - ˙eÙzM‰ ÈÓÈ25‰È‰È - e¯È˙B‰ B‡ e˙Át Ì‡Â ; ¿≈«À»«¿ƒ»¬ƒƒ¿∆

BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï26‰È‰È ÁÂ¯‰ Ïk : »∆¿«¿»∆¿≈ƒ»«»»∆«ƒ¿∆
BLÈÏL EÏ27ÏÈ‡B‰ ,E¯ÎOa B˙È¯ÈOÚ B‡28BÏ LÈÂ ¿¿ƒ¬ƒƒƒ¿»¿ƒ¿≈

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ˜ÒÚ29„ÈÒÙÈ - B„ÈÒÙ‰ Ì‡Â ; ≈∆«≈¬≈∆À»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ
BÒÈ¯‡ ˜qÚ˙n‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â .‰ˆÁÓ30˜ÒÚ BÏ ‰È‰Â ∆¡»¿ƒ»»∆«ƒ¿«≈¬ƒ¿»»≈∆

;ÏÏk ¯Á‡ ¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯Á‡«≈≈»ƒ¿«¬»»«≈¿»
.‰„O‰ ÏÚ·Ï ‡e‰ „aÚLÓ ÒÈ¯‡‰L∆»»ƒ¿À¿»¿«««»∆

קד:)?7) (שם נהרדעא שניתנה 8)חכמי מלוה כדין
מז.). (קידושין כדלהלן,9)להוצאה חנם, כשומר ודינו

נוטל  שאינו כיון - ההתעסקות על שכר נוטל שהוא ואע"פ
סובר, והראב"ד חנם. כשומר הוא הרי השמירה, על שכר

שכר. כשומר גניבה 10)שדינו על פטור חנם ששומר
אֿב). הלכות ופקדון שאלה מהלכות (פ"ד ואבידה

במשנה.11) סח. (פ"ו 12)בבאֿמציעא מדרבנן ואיסורו
היא  דאורייתא ריבית ואילו א). הלכה ולוה מלוה מהלכות
(שם). בהוספה לו לשלם עלֿמנת שהלוה קצוצה", "ריבית

בעת 13) שהוא, תנאי כל ביניהם התנו כשלא בסתם, והיינו
שכר, של מינימום על להתנות בידם שהרשות העסק, יצירת
ריבית, אבק משום בו יהיה שלא ובלבד ממון, של תנאי ככל

ד. הלכה להלן המעות 14)וראה בעל רוצה שאם
חכמים, ותקנת להלכה בהתאם והפסד כשכר בהפרשים,
ג. הלכה להלן ראה כפועל, שכר לשלם צריך אינו

שם).15) (הרי"ף פעמי חד שכר לא שם,16)אבל ברייתא
המשנה. לדברי ביאור המבאר 17)המוסיפה כאביי שם,
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הברייתא. אך 18)את כבדה, במלאכה עסק שאם
הקלה  זו עבודה עבור לקבל רוצה כמה יותר, משתלמת
עבד  שלא בטל כפועל מפרשים, ויש שם). (רש"י ממנה
כאן  שאין ומפני כזו. קלה עבודה בעד יקבל כמה כלום,

לט). סימן שם (רא"ש הקילו - ריבית אבק שם 19)אלא
שם. ברי"ף וראה כסףֿמשנה 20)סט. המין. מאותו

שם. יט ובהערה א, הלכה פ"ח להלן וראה אחד. בפירוש
שם.21) בבאֿמציעא במשנה לרבינו המשניות בפירוש ראה
זה.22) של במעותיו עוסק שהוא העסק עם ביחד כלומר,
בו 23) עוסק והוא הפרטי, מעסקו כלל מתבטל שאינו שכיון

יתירה טירחא כאן ואין ה"עיסקא", עם כאן בדֿבבד אין -
פקדון, וחצי מלוה חצי היא עיסקא שכל ואע"פ ריבית. אבק
בשביל  וכה כה בין עוסק הוא שהרי טירחא, ריבוי כאן ואין
ד"ה  (שם ה'תוספות' בזה תירצו הפקדון? חצי חלקו,
לזה. ויום לזה יום להתחלק: להם שהיה דאמרי)

התנה 24) אם אבל החלוקה, בעת כן עושה שהוא היינו,
עסק  לו שיהיה רבינו, לשיטת צריך, לא העסק, מתחילת
בפירוש  (כסףֿמשנה ד הלכה להלן רבינו כדברי אחר,

בה 25)אחד). מודה רב שגם שמואל, של מימרא סט. שם
דינר,26)(כסףֿמשנה). שכר בענין למעלה כמו כאן, אף

לו  שיהיה צריך ולכן החלוקה, בעת כן בשאמר המדובר
לו  שיהיה צורך אין בתחילה, כן התנה אם אבל אחר, עסק
אחד). בפירוש (כסףֿמשנה ד הלכה כדלהלן אחר עסק

בעל 27) עם בשוה שוה חלק נוטל שהוא ממה חוץ היינו,
מותר 28)הממון. מספיק לא אחר, עסק לו אין שאם

ג. הלכה כדלהלן ההפסד, מן להפחית גם צריך אלא בשכר,
זה 29) הרי - בשכרך שליש "מותר שאומר: שם, כרב,

שם. כפירש"י ולא רבינו מפרשה וכן כמסקנת 30)מותר",
מהגרוניא. ר"א של בעובדא שם, הגמרא

.‚„BÚÂ31B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰ ÏkL :ÌÈÓÎÁ ewz ¿ƒ¿¬»ƒ∆»«≈»«¬≈
¯ ‡ÏÂ ,e¯È˙B‰ B‡ e˙ÁÙe ,Ô‰a ˜qÚ˙‰ÏBÏ ÔzÏ ‰ˆ ¿ƒ¿«≈»∆»¬ƒ¿…»»ƒ≈

- È‡z ÌeL Ô‰ÈÈa e˙‰ ‡ÏÂ ,ÌBÈ ÏÎa BÏÓÚ ¯ÎO¿«¬»¿»¿…ƒ¿≈≈∆¿«
LÈÏL ÔB„wt ÏL ÈˆÁ B˙B‡a ˜qÚ˙n‰ ¯ÎO ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««ƒ¿«≈¿¬ƒ∆ƒ»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .ÔBÓn‰ Ïk ÁÂ¯ ˙e˙L ‡e‰L ,ÔB„wt‰ ÁÂ∆̄««ƒ»∆¿∆«»«»¿ƒ»
ÈˆÁ :ÁÂ¯‰ ÈLÈÏL ÈL ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - BÁÈÂ¯‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ…«ƒ¿«≈¿≈¿ƒ≈»∆«¬ƒ
ÁÂ¯‰ ˙e˙Le ,‰ÂÏÓ Ô‰L ˙BÚn‰ ÈˆÁ ÏL ÁÂ¯‰»∆«∆¬ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆«
ÈLÈÏL ÈL Ïk‰ ‡ˆÓ ,ÔB„wta ˜qÚ˙pL ¯ÎOa¿»»∆ƒ¿«≈«ƒ»ƒ¿»«…¿≈¿ƒ≈
B˙Át Ì‡Â .ÁÂ¯‰ LÈÏL ˙BÚn‰ ÏÚa ÏhÈÂ ;ÁÂ¯‰»∆«¿ƒ…«««»¿ƒ»∆«¿ƒ¿»

˙Át‰ LÈÏL ˜qÚ˙n‰ „ÈÒÙÈ -32·iÁ ‡e‰ È¯‰L , «¿ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ«¿»∆¬≈«»
BÏ LÈÂ ,‰ÂÏÓ ˙BÚn‰ ÈˆÁL ÈtÓ ˙Át‰ ÈˆÁa«¬ƒ«¿»ƒ¿≈∆¬ƒ«»ƒ¿»¿≈

ÔB„wt ÏL ÈˆÁ‰ B˙B‡a B¯ÎOa ˙e˙L33‡ˆÓÂ , ¿ƒ¿»¿«¬ƒ∆ƒ»¿ƒ¿»
„ÈÒÙÈ ˙BÚn‰ ÏÚ·e ;BLÈÏL ˙Át‰ ÔÓ ÂÈÏÚ ¯‡LpL∆ƒ¿«»»ƒ«¿»¿ƒ«««»«¿ƒ

˙Át‰ ÈLÈÏL ÈL34. ¿≈¿ƒ≈«¿»

מסביב 31) סט. סח: שם בגמרא השקלאֿוטריא מתוך יוצא
בסמוך. וראה עיליש, רב של רבינו,32)לעובדא לדעת

בזמן  וגם הרווח בזמן גם עדיפויות, שתי למקבל יש
או  אחת, עדיפות רק שיש בגמרא שמשמע ומה ההפסד,
תרי  - באגר פלגא "אי שם: אמרו שהרי בהפסד, או בשכר
זה  באגר", תילתי תרי - בהפסד פלגא אי בהפסד, תילתי

ד. בהלכה רבינו שמסביר כמו כך, התנו אם אלא אינו
כמו  - בשכר או אחת, עדיפות רק שיש סובר, והראב"ד
שטועה" מי ה"יש וכסברת - בהפסד או כאן, מזכיר שהוא
באגר  פלגא "אי שם שאמרו מה זה, ולפי ד). הלכה (להלן
כשכך  ולא חכמים, תקנת לפי זהו וכו'" בהפסד תילתי תרי -

ריבית.33)התנו. אבק  יהיה שלא ויש 34)כדי והואיל
עסק  לו שיהיה צריך למתעסק, מועט והפסד רב רווח כאן

ד). הלכה להלן (לחםֿמשנה אחר

.„Ì‡ ,Ì˙Ò ˜ÒÚ Ô˙Bp‰L :¯ÓB‡Â ‰ÚBhL ÈÓ LÈ≈ƒ∆∆¿≈∆«≈≈∆¿»ƒ
ÌL ‰È‰ Ì‡Â ,BÈˆÁ ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - ¯ÎO ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒ…«ƒ¿«≈∆¿¿ƒ»»»

LÈÏL „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰35Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡Â . ∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»»≈∆»ƒ≈
Le¯Ùa ‰Ê ¯·c ÏÚ e˙‰36„ÈÒÙiL ,e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .37 ƒ¿«»»∆¿≈¿≈ƒƒ¿∆«¿ƒ

ÈL ÏhÈ - ¯ÎO ÌL ‰È‰È Ì‡Â ,‰ˆÁÓ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈∆¡»¿ƒƒ¿∆»»»ƒ…¿≈
ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÂ¯‰ ÈLÈÏL38Ì‡L ,e˙‰ Ì‡ ¿ƒ≈»∆«¬≈∆À»¿≈ƒƒ¿∆ƒ

‰È‰È Ì‡Â ,B˙ÈÚÈLz ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - ¯ÎO ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒ…«ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆
‰È‰iL e˙‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙È¯ÈOÚ „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL»∆¿≈«¿ƒ¬ƒƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿∆
˙ÙÒB˙Â ,Ìi˜ B‡z - B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˜qÚ˙n‰ ÁÂ∆̄««ƒ¿«≈≈«∆¿≈¿»«»¿∆∆

È‡z‰ ÔÈ‡L ,e¯B‰ È˙Ba¯Â .BÏÓÚ „‚k BÊ39‰Ê ¿∆∆¬»¿««∆≈«¿«∆
Ï·‡ ;¯Á‡ ˜ÒÚ ˜qÚ˙nÏ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÈÚBÓƒ∆»ƒ≈»»«ƒ¿«≈≈∆«≈¬»

¯Á‡ ˜ÒÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡40˜qÚ˙n‰ ¯ÎO ‡‰iL CÈ¯ˆ - ƒ≈≈∆«≈»ƒ∆¿≈¿««ƒ¿«≈
˙e˙La B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙È41e¯‡aL BÓk ,42¯·c ‰fL . »≈«∆¿≈ƒ¿¿∆≈«¿∆∆¿«

¯eq‡43Ba ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‡e‰44ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ . ƒ¿≈«¿«ƒ¿…≈»∆ƒ
‰Ê45. ∆

אחת,35) עדיפות על רק היתה חכמים תקנת דבריהם, ולפי
לא. הערה וראה בהפסד, רבינו שהזכיר זו כמו 36)כגון

ג. בהלכה למעלה בשכר,37)שכתבנו עדיפות יש שכאן
בהתנו. רק אפשרי זה - רבינו הוא,38)ולדעת שהעיקר

משום  יהא שלא כדי שהיא, עדיפות איזו למקבל שיהיה
נכון.39)ריבית. וכן "תנאי", תימן: מקורם 40)בכ"י

אלא  דינר במותר התירו שלא סט. בבאֿמציעא מגמרא
בין  מחלקים ואינם ג), הלכה (למעלה אחר עסק לו בשיש

בלחםֿמשנה. וראה התנה, ללא שם 41)התנה מקורם
באגר". תילתי תרי - בהפסד פלגא "אי בהלכה 42)מח:

שבו.43)ג. הריבית אלא 44)מצד  מועיל  תנאי שאין
איסור. גם עמו שיש במקום לא אבל בלבד, בממון

ומה 45) התנה. ללא התנה בין חילוק יש רבינו, שלדעת
אחר, עסק לו שיהיה שצריך שליש, במותר סט. שם שאמרו
בהפסד  פלגא "אי סח: שם שאמרו מה ואף התנו. כשלא זהו
כן, התנו לא אם ואמנם כן. כשהתנה - באגר" תילתי תרי -
כיון  ואז, ג). הלכה (למעלה עדיפויות שתי לו שיהיו צריך
הערה  למעלה וראה אחר, עסק צריך אין רב, רווח לו שיש

לא.

.‰ÏhiL ,e˙‰ Ì‡L :È˙Ba¯ e¯B‰46˜qÚ˙n‰ ««∆ƒƒ¿∆ƒ…«ƒ¿«≈
¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˙BÚn‰ ÏÚ·e ,¯ÎO‰Ó ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ≈«»»«««»¿ƒ««»»
‰LÏLe ,ÔB„wt ˙¯B˙a „·Ïa ˙BÚn‰ ÚÈ·¯ ‡ˆÓ -ƒ¿»¿ƒ««»ƒ¿«¿«ƒ»¿»
„ÒÙ‰ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a ÌÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿««¿»»¿ƒ»ƒ»»»∆¿≈

„ÒÙ‰ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL ˜qÚ˙n‰ „ÈÒÙÈ -47t˙BÁ «¿ƒ«ƒ¿«≈¿»¿ƒ≈∆¿≈»
ÚÈ·¯‰ LÈÏL48LÈÏLe ÚÈ·¯ ˙BÚn‰ ÏÚa „ÈÒÙÈÂ , ¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ«««»¿ƒ«¿ƒ
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בתשובה). רבינו בשם הרדב"ז כתב וכן אבל 67)מיימוני
ד). אות מיימוני (הגהות איתו ולתת לשאת מותר

לאחרים 68) גורם שהישראל ונמצא כלומר: זרה. בעבודה
האליל. שם מותר 69)שיישמע בדיעבד אבל לכתחילה,

כדלהלן. מהריווח  מן 71)השותף.70)ליהנות נלמד
הגניבה  את שאף ד) אות מיימוני הגהות (הביאו הירושלמי

חולקים. - השותפים מן אחד כשותף 72)שגנב זה והרי
ב. הלכה למעלה רבינו שכתב ששינה,

.‡ÈÔÈ˜qÚ˙n‰ ÔÓ B‡ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡73- ˙nL ∆»ƒ«À»ƒƒ«ƒ¿«¿ƒ∆≈
‰ÏËa74ÔÓÊÏ e˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÒÚ‰ B‡ ˙eÙzM‰ »¿»«À»»≈∆««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«

‰ÊÎÂ .ÌÈL¯Bi‰ ˙eL¯Ï ÔBÓn‰ ‡ˆÈ ¯·kL ;Úe·»̃«∆¿»»»«»ƒ¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰ e¯B‰75. «¿ƒ

לשותפים 73) רבינו הגדרת א הלכה ו פרק לקמן ראה
יכולים 74)ומתעסקין. היורשים וגם השותף שגם משמע

אחד  מות עם מאליה בטלה שהיא השותפות, את לבטל
נ. קטן סעיף קעו סימן סמ"ע וראה השותפים,

מקור 75) לזה הביא לז) סימן מציעא דבבא ט (פרק והרא"ש
שדה  "המקבל מציעא) דבבא ט (פרק התוספתא מדברי
וכו'". אבינו שעשה מה לנו תן לו יאמרו לא - ומת מחבירו
דשכיב  שתלא "האי קט. מציעא בבא בגמרא שאמרו ומה
בלא  מסתלקין דיליה יורשים ומת), לשתול שדה (המקבל
מילתא  דלאו מפרש הוא היא", מילתא ולאו שבחא,
לעולם  אבל בשבח. מסתלקין אלא שבח בלי דמסתלקין

כנ"ל. מסתלקין,

ה'תש"פ  טבת כ"ה רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומחצית 1) מלוה מחצית שהיא "עיסקא" דיני כל בו נתבארו

נשלמו. ולא פיקדון.

.‡˙eÙzM‰ ÔBÓÓa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB Ô‰L ÌÈL2Û‡ , ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«À»«
˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL ÔBÓn‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«»∆∆»≈∆¬≈ƒ¿≈
ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - e¯È˙B‰ B‡ e˙Át Ì‡Â ,˙eÙzL3. À»¿ƒ»¬ƒ¬≈»∆¿«

,eˆ¯iM ‰Ó Ïk „ÒÙ‰·e ¯ÎOa ˙B˙‰Ï Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«¿«»»«∆¿≈»«∆ƒ¿
Ï·‡ .e¯‡aL BÓk4‡e‰ „·Ïa „Á‡‰ ‰È‰ Ì‡ ¿∆≈«¿¬»ƒ»»»∆»ƒ¿«

ÔBÓn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ÔBÓÓa Ô˙BÂ ‡OBpL∆≈¿≈¿»«ƒ««ƒ∆«»
Ì‰ÈL ÏMÓ5˜ÒÚ ˙‡¯˜ ˙eÙzM‰ BÊ È¯‰ -6‰ÊÂ , ƒ∆¿≈∆¬≈«À»ƒ¿≈≈∆¿∆

Bc·Ï ‡e‰ È¯‰L ,˜qÚ˙Ó ‡¯˜ Ô˙BÂ ‡OBp‰«≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«≈∆¬≈¿«
Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L BÙzLÂ ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙Óƒ¿«≈¿«»«»¿À»∆≈≈¿≈

.˙BÚn‰ ÏÚa ‡¯˜ƒ¿»«««»

רווחים 2) לשם מהן, אחד עלֿידי ניתן הממון כלומר:
מחצה, מקבל - כלום מממונו הטיל שלא זה ואף משותפים,
כתמורת  ביניהם התנו כך כי ממונו, כל שהטיל הראשון כמו
הראשון. עם יחד בזה המשקיע השני של המשאֿוהמתן

דלהלן 3) בעסק כמו כפועל, שכרו לשני לשלם צורך ואין
פקדון  וחצי מלוה חצי יש כאן שגם נאמר אם שאף ב, הלכה
זה  מתעסקים: שניהם שהרי ריבית, כאן אין - כדלהלן

ריבית. כאן ואין בפקדון, וזה קד:4)במלוה בבאֿמציעא
סט.),5) (שם מהגרוניא אליעזר רבי של בעובדא נראה כן

אריסו  היה לולא הרועה, עם בממון שהשתתף שאף
כדלהלן  עסק, כדין שכרו, לו לשלם חייב היה לו, המשועבד

ב. ובאופן 6)הלכה הבאה. בהלכה להלן מפורש ודינו
הוא  המעות, בעל של חלקו - בממון משתתפים ששניהם
(לחםֿמשנה). פקדון וחצי מלוה לחצי נחלק והוא "עסק"

.·ÌÈÓÎÁ ewz7B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰ ÏkL : ƒ¿¬»ƒ∆»«≈»«¬≈
,‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a ÔBÓn‰ ÈˆÁ ‰È‰È - Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿∆¬ƒ«»¿««¿»»
„·‡L Èt ÏÚ Û‡ B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ˜qÚ˙n‰ È¯‰Â«¬≈«ƒ¿«≈«»¿«¬»««ƒ∆»«

Ò‡a8‡e‰ È¯‰Â ,ÔB„wt ˙¯B˙a ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â , ¿…∆¿«¬ƒ»«≈¿«ƒ»«¬≈
˙BÚn‰ ÏÚa ˙eÈ¯Á‡a9ÏL ÈˆÁ‰ „·‡ B‡ ·‚ Ì‡Â . ¿«¬»«««»¿ƒƒ¿«»««¬ƒ∆

ÌlLÏ ·iÁ ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡ - ÔB„wt10‰È‰È CÎÈÙÏe . ƒ»≈«ƒ¿«≈«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆
ÈÙÏe .˙BÚn‰ ÏÚa ÏL ,ÁÈÂ¯‰ Ì‡ ,ÈˆÁ‰ BÊ ¯ÎO11 ¿««¬ƒƒƒ¿ƒ«∆«««»¿ƒ

ÏL „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ ,BÊ ‰wz«»»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆«»»«∆¿≈∆
,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï ÔBÓn‰ Ïk»«»»∆¿«¿»∆∆ƒ«»≈≈
Ô‰L ÂÈ˙BÚÓ ÈˆÁ ¯ÎO ÏËB ÔBÓn‰ ÏÚa ‡ˆÓƒ¿»«««»≈¿«¬ƒ¿»∆≈
Á¯BË ˜qÚ˙n‰ ‰Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿∆»∆«ƒ¿«≈≈«
‡ˆÓÂ ,e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÈtÓ ÔB„wt ÏL ÈˆÁa BÏ«¬ƒ∆ƒ»ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙Èa¯ ˜·‡ È„ÈÏ ÔÈ‡a12eOÚÈ C‡È‰Â .13‰ˆB¯ Ì‡ , »ƒƒ≈¬«ƒƒ¿≈««¬ƒ∆
?‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ˙BÈ‰Ï14ÔzÈ ƒ¿«»»«∆¿≈»∆¿«¿»∆ƒ≈

ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL B¯ÎO ˜qÚ˙nÏ15˙eÙzM‰ ÈÓÈÓ «ƒ¿«≈¿»∆¿»»ƒ≈«À»
ÏËa ÏÚBÙk16‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL17‰pnÓ ÏËaL18. ¿≈»≈∆»¿»»∆»≈ƒ∆»

Ì‡Â19¯Á‡ ˜ÒÚ BÏ ‰È‰20‡e‰L Ïk21Ba ˜qÚ˙‰Ï ¿ƒ»»≈∆«≈»∆¿ƒ¿«≈
‰Ê ÏL ÂÈ˙BÚÓ ÌÚ22¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ƒ¿»∆∆≈»ƒ¿«¬»»

ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ÏL23‰ÏÚ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,24ÏÎa ¯È„ BÏ ∆»»∆»¬ƒ∆¡»ƒ»¿»
Bic - ˙eÙzM‰ ÈÓÈ25‰È‰È - e¯È˙B‰ B‡ e˙Át Ì‡Â ; ¿≈«À»«¿ƒ»¬ƒƒ¿∆

BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï26‰È‰È ÁÂ¯‰ Ïk : »∆¿«¿»∆¿≈ƒ»«»»∆«ƒ¿∆
BLÈÏL EÏ27ÏÈ‡B‰ ,E¯ÎOa B˙È¯ÈOÚ B‡28BÏ LÈÂ ¿¿ƒ¬ƒƒƒ¿»¿ƒ¿≈

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ˜ÒÚ29„ÈÒÙÈ - B„ÈÒÙ‰ Ì‡Â ; ≈∆«≈¬≈∆À»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ
BÒÈ¯‡ ˜qÚ˙n‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â .‰ˆÁÓ30˜ÒÚ BÏ ‰È‰Â ∆¡»¿ƒ»»∆«ƒ¿«≈¬ƒ¿»»≈∆

;ÏÏk ¯Á‡ ¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯Á‡«≈≈»ƒ¿«¬»»«≈¿»
.‰„O‰ ÏÚ·Ï ‡e‰ „aÚLÓ ÒÈ¯‡‰L∆»»ƒ¿À¿»¿«««»∆

קד:)?7) (שם נהרדעא שניתנה 8)חכמי מלוה כדין
מז.). (קידושין כדלהלן,9)להוצאה חנם, כשומר ודינו

נוטל  שאינו כיון - ההתעסקות על שכר נוטל שהוא ואע"פ
סובר, והראב"ד חנם. כשומר הוא הרי השמירה, על שכר

שכר. כשומר גניבה 10)שדינו על פטור חנם ששומר
אֿב). הלכות ופקדון שאלה מהלכות (פ"ד ואבידה

במשנה.11) סח. (פ"ו 12)בבאֿמציעא מדרבנן ואיסורו
היא  דאורייתא ריבית ואילו א). הלכה ולוה מלוה מהלכות
(שם). בהוספה לו לשלם עלֿמנת שהלוה קצוצה", "ריבית

בעת 13) שהוא, תנאי כל ביניהם התנו כשלא בסתם, והיינו
שכר, של מינימום על להתנות בידם שהרשות העסק, יצירת
ריבית, אבק משום בו יהיה שלא ובלבד ממון, של תנאי ככל

ד. הלכה להלן המעות 14)וראה בעל רוצה שאם
חכמים, ותקנת להלכה בהתאם והפסד כשכר בהפרשים,
ג. הלכה להלן ראה כפועל, שכר לשלם צריך אינו

שם).15) (הרי"ף פעמי חד שכר לא שם,16)אבל ברייתא
המשנה. לדברי ביאור המבאר 17)המוסיפה כאביי שם,
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‰‡Ó BÏ Ô˙ ?„ˆÈk .„ÒÙ‰‰ Ïk LÈÏL ‡e‰L ,ÚÈ·¿̄ƒ«∆¿ƒ»«∆¿≈≈«»«≈»
ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ e¯ÒÁÂ ,‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈ¯È„49ÏÚa - ƒ»ƒ«¿«∆¿»¿«¿»»¿∆¿ƒ««

‰ML ÌlLÓ ˜qÚ˙n‰Â ,‰BÓL „ÈÒÙÓ ˙BÚn‰«»«¿ƒ¿»¿«ƒ¿«≈¿«≈ƒ»
¯OÚ50ÏÚ·Ï LiL ˜ÏÁ Ïk :ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚÂ . »»¿«∆∆¿»»≈∆∆≈¿««

BÓk ÏËB - ÁÂ¯ ÌL ‰È‰È Ì‡ ,¯ÎOa ˙BÚn‰«»«»»ƒƒ¿∆»∆«≈¿
˜ÏÁ‰ B˙B‡ „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È Ì‡Â ,e˙‰L∆ƒ¿¿ƒƒ¿∆»∆¿≈«¿ƒ«≈∆

˙‡ˆÓ .BLÈÏL ˙ÙÒB˙Â51Ì‡L :BÊ ‰cÓ ÈÙÏ „ÓÏ ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»»≈¿ƒƒ»∆ƒ
‡Ï - B˙Át Ì‡ ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰ ÏhiL e˙‰ƒ¿∆ƒ…«ƒ¿«≈¿ƒ««»»ƒ¿»…
‡e‰L „ÒÙ‰‰ ÚÈ·¯ È¯‰L ;ÌeÏk ˜qÚ˙n‰ ÌlLÈ¿«≈«ƒ¿«≈¿∆¬≈¿ƒ««∆¿≈∆
‰Ó LÈÏL Bc‚k BÏ LÈ ,‰ÂÏn‰ ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿∆¿¿ƒ«

˙BÚn‰ ÏÚa ÏhiM52„‚k ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÚÈ·¯ ‡e‰L , ∆ƒ…«««»∆¿ƒ«¿ƒ¿»∆¿∆∆
ÔÎÂ .‰Ê53:ÁÂ¯‰ e¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,˙Át‰ ÏÚ e˙‰ Ì‡ ∆¿≈ƒƒ¿««¿»¿…ƒ¿ƒ»∆«

Ì‡Â ,e˙‰M ‰Ó ÈÙk ˜qÚ˙n‰ ˙ÁBt - B˙Át Ì‡ƒ¿»≈«ƒ¿«≈¿ƒ«∆ƒ¿¿ƒ
‰È‰L ˜ÏÁ‰ B˙B‡ BÓk ˜qÚ˙n‰ ÏËB - BÙÈÒB‰ƒ≈«ƒ¿«≈¿«≈∆∆»»
.˙BÚn‰ ÏÚa ÏËpM ‰Ó LÈÏL ˙ÙÒB˙Â ,„ÈÒÙÓ«¿ƒ¿∆∆¿ƒ«∆»««««»
˜qÚ˙n‰ ˙ÁÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰ Ì‡L ,e˙‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿∆ƒ»»»∆¿≈ƒ¿…«ƒ¿«≈
B¯È˙B‰ Ì‡Â ,˙Át‰ ÚÈ·¯ ÌlLÓ - B˙ÈÁÙ‰Â ,ÚÈ·¿̄ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ««¿»¿ƒƒ

‰ˆÁÓ ÏËB -54e¯B‰L el‡ ÌÈ¯·cL Èt ÏÚ Û‡Â . ≈∆¡»¿««ƒ∆¿»ƒ≈∆
‡nL ,BÊ C¯c ÏÚ CÏz Ì‡ ,Ì‰ ÌÚË È¯·c55 ƒ¿≈««≈ƒ≈≈«∆∆∆»

ÔB‚k ?„ˆÈk .¯ÎO ÏhÈÂ ˙ÁÙiL ¯LÙ‡ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…»»≈«¿
,¯ÎOa ‰Ú·MÓ „Á‡ ˜qÚ˙n‰ ÏhiL ,BnÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»ƒ∆ƒ…«ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿»«»»

B˙ÁÙe56¯˙È ‰Ú·MÓ „Á‡ ˜qÚ˙n‰ ÏËB ‡ˆÓ -57 ¿»ƒ¿»≈«ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿»»≈
ÌÈ¯È„ ‰Ú·L B˙ÁtL ÔB‚k ?„ˆÈk .„ÒÙ‰‰ ‰Ê ÏÚ«∆«∆¿≈≈«¿∆¿»ƒ¿»ƒ»ƒ
„Á‡ ¯È„ EÏ ·iÁ È‡ :BÏ ¯ÓB‡ ˜qÚ˙n‰ È¯‰ -¬≈«ƒ¿«≈≈¬ƒ«»¿ƒ»∆»

È‡z‰ ÈÙk58Ô‰L ,ÌÈL ÈÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡Â , ¿ƒ«¿«¿«»«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆≈
ÔB„wt‰ ˜ÏÁ LÈÏL59ÔzÏ ·iÁ ˙BÚn‰ ÏÚa ‡ˆÓ . ¿ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿»«««»«»ƒ≈

‰Úa¯‡ „ÈÒÙ‰ el‡Â .‰Ú·L „ÈÒÙ‰L ¯ÎOa ¯È„ BÏƒ»¿»»∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿»»
.ÔÈ¯È„ ÈL BÏ ÔzÏ ˙BÚn‰ ÏÚa ·iÁ ‰È‰ - ¯OÚ»»»»«»«««»ƒ≈¿≈ƒ»ƒ

‡L ¯·„Â ,ÏB„b dÓz ‰ÊÂÔÈ‡Â ,B˙B‡ ˙Ï·BÒ ˙Úc‰ ÔÈ ¿∆≈«»¿»»∆≈«««∆∆¿≈
ÔÈc‰Â C¯c‰ Ï·‡ .ÌBÏÁ‰ È¯·„ BÓk ‡l‡ ÈÏˆ‡ ‰Ê∆∆¿ƒ∆»¿ƒ¿≈«¬¬»«∆∆¿«ƒ
‰È‰È Ì‡ ,˜qÚ˙n‰ ÁÈÂ¯iL ÏkL :ÈÏ ‰‡¯iL ˙Ó‡‰»¡∆∆≈»∆ƒ∆…∆«¿ƒ««ƒ¿«≈ƒƒ¿∆
.ÁÈÂ¯Ó ‰È‰L ˜ÏÁ‰ ÈLÈÏL ÈL „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL»∆¿≈«¿ƒ¿≈¿ƒ≈«≈∆∆»»«¿ƒ«
B˙B‡ BÓk ÏhÈ - BÁÈÂ¯‰Â ,„ÒÙ‰‰ ÏÚ e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿««∆¿≈¿ƒ¿ƒƒ…¿

B¯·Á ˜ÏÁ LÈÏL ˙ÙÒB˙Â ,„ÈÒÙÓ ‰È‰L ˜ÏÁ‰60. «≈∆∆»»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈∆¬≈
ÏhiL e˙‰ Ì‡L :BÊ ‰cÓ ÈÙÏ ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»«»≈¿ƒƒ»∆ƒƒ¿∆ƒ…
ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - „ÈÒÙ‰Â ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ««»»¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿«≈

˙e˙L61ÏËB - ÁÈÂ¯‰Â ,ÚÈ·¯ „ÈÒÙiL e˙‰ Ì‡Â ; ¿¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ«≈
‰ˆÁÓ62ÔÈc‰ ‡ˆÈÂ ,dÓz ‡ˆÓ˙ ‡Ï ‰Ê C¯c ÏÚÂ . ∆¡»¿«∆∆∆…ƒ¿»≈«¿≈≈«ƒ

.˜„v‰ Â˜a¿««∆∆

וזהו 46) ההפסד. על התנו ולא השכר על שהתנו המדובר
תילתי  תרי - באגר פלגא "אי (שם) שאמרו מה כעין

בו.47)בהפסד". שיש לחלק מקביל שלא 48)שזה כדי
שליש  לו מחזיר הממון שבעל נמצא ריבית. משום בזה יהיה
משלשה  שליש כלומר: שכרו, לחלק לו שהוקצב ממה

דברי  ומקור באגר רבעים. פלגא "אי שם: שאמרו ממה הם
מחצה  על מחצה התנו אם כלומר בהפסד", תילתי תרי -

שליש  הממון בעל לו מוסיף הפסד, היה אם - ברווח
ראוי  שהיה מה מכל שתות דהיינו לו, ראוי שהיה מהמחצה
שני  מפסיד הממון בעל ונמצא למתעסק, ונותנים לשניהם

בכסףֿמשנה. ראה שליש, - והמתעסק שהיו 49)שליש,
– רבעים שלשה שהם שמונהֿעשר לחלקם: צריכים
הממון. לבעל - רביע שהם וששה למתעסק,

לבעל 50) ראוי שהיה מהחלק שליש מקבל שהמתעסק
ששה  רק מפסיד הוא ונמצא מששה, שתים היינו הממון,

שמונה. מפסיד הממון ובעל רוצה 51)עשר, רבינו
והוא  זו, משיטה לכת מרחיקת המסקנה את להראות
שאם  והיינו, כלום. יפסיד לא שהמתעסק יצא, שלפעמים
הפסד, ברביע לשאת הדין מצד צריך והוא רביע, הוא חלקו
המלוה, מחלק שליש למתעסק לנכות יש זו, שיטה לפי אך
רביע, שהוא רבעים, משלשה שליש זה במקרה שהוא

ההפסד. חלק לגובה משלשה 52)המקביל שליש כלומר
רביע. דהיינו על 53)רבעים, רק התנו שהפעם היינו,

"אי  שם: שאמרו מה כעין השכר, על התנו ולא ההפסד,
באגר". תילתי תרי - בהפסד המגיע 54)פלגא רביע היינו:

שליש  כאן: שזה המעות, בעל מחלק שליש ועוד מחלקו,
שהם  רבעים, שני ביחד הרי רביע, שהוא רבעים, משלשה

הראב"ד 55)מחצה. שמעיר כמו להוכיח, כאן רוצה רבינו
לידי  להביא יכולה זו שיטה כמה עד השניה, בהשגתו
שכר  יקבל שהמתעסק הצדק לקוי ואף תמוהים, דברים

הפסד. של משבעה.56)במקרה אחד של זה בשיעור
מקבל 57) - לחלקו משבע אחד מפסיד שהוא שאףֿעלֿפי

שתי  דהיינו הממון, בעל של השביעיות משש שליש הוא
מהכל. משבעה.58)שביעיות אחד לפי 59)שהוא

מחלקו  שליש תמיד מקבל שהמתעסק רבותיו, של העיקרון
בהפסד. בין ברווח בין הממון, בעל שברווח 60)של

בעל  של מחלקו שליש מקבל שהמתעסק רבינו, מודה
השליש  פנים: בשתי היא רבינו ששיטת ויוצא המעות,
מחלקוֿהוא. שליש הוא למתעסק, שמנכים שבהפסד
של  מחלקו שליש הוא למתעסק שמוסיפים השליש וברווח,
- באגר פלגא "אי שם: שאמרו מה זה, [ולפי המעות. בעל
יש  - למתעסק באגר פלגא אי פירושו: בהפסד", תילתי תרי
בהפסד  פלגא ש"אי כשם מחלקו, בהפסד תילתי תרי  רק לו
למפרשים  ואילו במתעסק. מדובר באגר" תילתי תרי -
פלגא  "אי שהבבא הבבות, שתי בין לחלק הכרח יש אחרים,
פלגא  "אי הבבא ואילו במתעסק, מדברת וכו'" בהפסד

הממון]. בבעל מדברת וכו'" מהחלק 61)באגר שמנכים
שתות. רק ונשאר מהכל, שניםֿעשר חלק היינו שליש, שלו

של 62) הרבעים משלושת שליש שלו, לרביע שמוסיפים
רביע. דהיינו הפקדון, בעל

ה'תש"פ  טבת כ"ו חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
"עיסקא".1) דיני המשך

.‡Ì˙Ò B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰2B‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï «≈»«¬≈¿»¿ƒ¿«≈»∆
Ì‰ÈÈa „ÒÙ‰‰Â ¯ÎO‰ ‰È‰iL Le¯Ùa e˙‰L∆ƒ¿¿≈∆ƒ¿∆«»»¿«∆¿≈≈≈∆

‰ÂLa3ÔBÓn‰ „·‡Â ,4ÌlLiL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿»∆¿∆¡««»≈ƒ∆»∆¿«≈
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LÈÏL ˜qÚ˙n‰5e¯‡aL BÓk ,6„·‡ Ì‡7˙ˆ˜Ó «ƒ¿«≈¿ƒ¿∆≈«¿ƒ»«ƒ¿»
‡e‰L ‰ˆÁÓ ÌlLÓ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÔBÓn‰«»¿≈»∆ƒ∆¿«≈∆¡»∆

‰ÂÏÓ ˙¯B˙a8LÈÏL ÌlLÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰ÊÂ . ¿«ƒ¿»¿∆∆»¿¬»ƒ¿«≈¿ƒ
˙BÚn‰ ÏÚa ÏhÏ „ÒÙ‰‰ ÚÈb‰ ‡lLa - „ÒÙ‰a«∆¿≈¿∆…ƒƒ««∆¿≈ƒ…«««»
ÔBÚÓLÏ Ô˙pL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk .BBÓÓ ÈˆÁÓ ˙BÁt»≈¬ƒ»≈«¿≈∆»«¿ƒ¿
È¯‰ - ÌÈÚLz ˙ÁÙe ,Ô˙Â ‡OÂ ,¯Èc ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó≈»¿∆¿ƒƒ»¿»»¿»«»«ƒ¿ƒ¬≈
.ÌÈML ÏËB Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ ,ÌÈLÏL ÌlLÓ ÔBÚÓLƒ¿¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈≈ƒƒ
„ÈÒÙÈ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰MÓÁÂ ‰‡Ó ÔBÚÓL ˙Át Ï·‡¬»»«ƒ¿≈»«¬ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ
‡ˆÓ ,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÌÈLÏLe ‰MÓÁ ÔBÚÓLƒ¿¬ƒ»¿ƒ∆ƒ«»≈≈ƒ¿»
˙BÁt Ô·e‡¯ ÏhÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÌÈMÓÁ ÏËB Ô·e‡¿̄≈≈¬ƒƒ¿»…ƒ…¿≈»

˜ÒÚ ¯ËL ,CÎÈÙÏ .ÌÈMMÓ9ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‡ˆBi‰10, ƒƒƒ¿ƒ»¿«≈∆«≈««¿ƒ
ÚaL - Ba ˜qÚ˙Ó Ô‰È·‡ ‰È‰L11¯ËM‰ ÏÚa ∆»»¬ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»«««¿»
‰ÂÏÓ ˙¯B˙a ‡e‰L ‰ˆÁÓ ‰·B‚Â12Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆∆¡»∆¿«ƒ¿»««ƒ

L¯BÈÏ ÌÈÚBË ÌÏBÚlL13ÏËB BÈ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ . ∆¿»¬ƒ¿≈ƒ≈»«¿»∆≈≈
ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ .‰ˆÁnÓ ˙BÁt ÌÏBÚÏ¿»»ƒ∆¡»¿»»¬ƒ≈∆≈
È¯‰L ?ÔB„wta ˜qÚ˙pL B¯ÎO „‚k Ô‡k BÏ ÔÈ˙ÁBt¬ƒ»¿∆∆¿»∆ƒ¿«≈«ƒ»∆¬≈
ÔB„wt Ô‡k ¯‡L ‡ÏÂ ,ÔB„wt ÏL ÈˆÁ‰ Ïk „·‡»«»«¬ƒ∆ƒ»¿…ƒ¿»»ƒ»

a¯k ‰‡¯È - B¯ÎO ÏhÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ÏÏk;˙È ¿»∆…«ƒ…ƒ…¿»≈»∆¿ƒƒ
ÏËB „·Ïa ‰ÂÏn‰ ÈˆÁ È¯‰L14ÏhiL e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¬≈¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿∆ƒ…

Blk ÔBÓn‰ „·‡Â ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰15ÌlLÓ - «ƒ¿«≈¿ƒ««»»¿»««»À¿«≈
‰ÂÏÓ ˙¯B˙a ‡e‰L Blk ÚÈ·¯‰16¯‡L Ì‡ Ï·‡ . »¿ƒ«À∆¿«ƒ¿»¬»ƒƒ¿«

ËÚn‰ B˙B‡ ÏÚ ÛÈÒBz Ì‡L È„k ,ËÚÓ ÔBÓn‰ ÔÓƒ«»¿«¿≈∆ƒƒ««¿«
B˙ÁtL „ÒÙ‰‰ ˙e˙L17B‡ ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ Ïk‰ ‡B·È , ¿«∆¿≈∆¿»»«…¿ƒ««»

¯·kL ÌÚh‰ ÔÓ ,„·Ïa ˙e˙L ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙È»≈¬≈∆¿«≈¿ƒ¿«ƒ«««∆¿»
e¯‡a18. ≈«¿

הרווח 2) מן שלישים שני ג: הלכה פ"ו למעלה נזכר שדינו
למתעסק, ההפסד מן ושליש הממון. לבעל ושליש למתעסק,

הממון. לבעל שלישים שם 3)ושני למעלה נזכר [שדינו
מימי  ויום יום שבכל שכרו למתעסק ש"יתן ב: הלכה

בטל]. כפועל נשאר 4)השותפות שלא הממון, כל כלומר,
בטל,5)כלום. כפועל לו שישלם ובהתנו: סתם. [בנותן
וג.6)כנ"ל]. ב הלכה שם במקרה 7)למעלה כלומר,
לבעל 8)שאבד. להחזיר המתעסק חייב לעולם כלומר,

דברי  ומקור מלוה. בתורת שקיבל הקרן חצי את הממון
דלהלן. מהא ארץ 9)רבינו כדייני ע: ע. בבאֿבתרא

בבבאֿמציעא  הרי"ף פסק וכן כמותם, שפסק וכרבא ישראל,
המקבל. השותפות 10)פרק בטלה - המתעסק מות שעם

מן  תובע הממון ובעל יא). הלכה פ"ה למעלה (ראה
רווחיו. ובתוספת בעסק, שהשקיע הסכום כל את היתומים

הנפרע 11) כל אלא כדין נפרעים שאינם היורשים, מן ים
א). הלכה ולוה מלוה מהלכות ופי"ד פז. (כתובות בשבועה
אוחזין  ב'שנים השבועה כנוסח הוא כאן השבועה ונוסח
שאינם  מכיון מחציה". פחות בה לי שאין "שבועה בטלית':
מהלכות  ופ"ט ב. (בבאֿמציעא טענתם חצי אלא נוטלים
אלא  נוטל שאינו כיון כאן, גם כן - ז) הלכה ונטען טוען
שנתן  הסכום מחצי פחות אצלו לו שאין נשבע טענתו, חצי

מיימוניות). (הגהות הפקדון,12)לו חלק את לא אבל
טוענים  ואנו נאנסו, לטעון: יכול היה חי, הנפקד היה שאילו

היה  לא עצמו הלוה שגם במלוה, מהֿשאיןֿכן ליתומים, כן
אונס. בטענת להפטר ואלמלי 13)יכול כג. בבאֿבתרא

מחצית  את יקבל לא הממון שבעל האפשרות קיימת היתה
כן  לטעון צריכים היינו הממון, כל כשאבד כגון ממונו,

חוץ 14)ליתומים. כלום מקבל הממון בעל אין כלומר,
כלל. ריבית נטילת כאן ואין שהתנו 15)מהמלוה, באופן
בשוה. ביניהם וההפסד השכר הוא:16)שיהיה והכלל

כמבואר  בחזרה, תמיד הממון בעל מקבל ההלואה חלק את
שפחת.17)למעלה. תימן: הלכה 18)בכ"י פ "ו למעלה

ההפסד, של שלישים שני רק תמיד משלם שהמתעסק ה,
ובלחםֿמשנה. בראב"ד וראה שתות. כאן והיינו,

.·˜qÚ˙n‰19„ÈÒÙ‰L20ÁÈÂ¯‰L „Ú Á¯ËÂ ¯ÊÁÂ , «ƒ¿«≈∆ƒ¿ƒ¿»«¿»««∆ƒ¿ƒ«
·MÁe ‡Ba :˙BÚn‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»«¿«««»¿«≈

ÌÈLÈÏL ÈL „ÈÒÙ˙Â ,‰lÁz e„ÒÙ‰L „ÒÙ‰‰21, «∆¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ
LÈÏL Ïh˙Â ,‰B¯Á‡a eÁÂ¯‰L ÁÂ¯‰ ·MÁe22; ¿«≈»∆«∆ƒ¿«¿»«¬»¿ƒ…¿ƒ

ÏÚ B‡ ÁÂ¯‰ ÏÚ „·Ïa ‰B¯Á‡a ·MÁÓ ‡l‡∆»¿«≈»«¬»ƒ¿««»∆««
.Ô¯w‰ ÏÚ ÛÈÒB‰L ÁÂ¯a ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,„ÒÙ‰‰«∆¿≈¿≈∆»»∆«∆ƒ««∆∆

רבא.19) של מימרא קה. זאת 20)בבאֿמציעא הודיע ולא
ביחד  והרווח ההפסד את מחשבין ולפיכך הממון, לבעל
ההפסד  חשבון להפריד: יש - הודיעו אם אבל כבסמוך,
בדברי  לפרש יש וכן שם. (גמרא לחוד הרווח וחשבון לחוד

כסףֿמשנה). פ"ה 21)רבינו. למעלה רבינו שכתב כמו
ג. שם.22)הלכה רבינו שכתב כמו

.‚Ô˙23,˜ÒÚa ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡Óa ˙BÚÈ¯È ÌÈ˙‡Ó BÏ »«»«ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ»ƒ¿≈∆
ÏÚ BÏ ·MÁÓ - ¯ËL ÏÎa ‰‡Ó ,˙B¯ËL ÈL Ô·˙Îe¿»»¿≈¿»≈»¿»¿»¿«≈«
ÏÚ „ÈÒÙ‰L ‡e‰ ˙BÚn‰ ÏÚ·e ,BÓˆÚ ÈÙa ¯ËL Ïk»¿»ƒ¿≈«¿«««»∆ƒ¿ƒ«

BÓˆÚ24¯ÊÁÂ ,ÌÈ¯È„ ‰‡Óa ˙BÚÈ¯È ‰‡Ó BÏ Ô˙ . «¿»«≈»¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»«
‰‡Óa ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ‰‡Ó ¯Á‡ ˜ÒÚa BÏ Ô˙Â¿»«¿≈∆«≈≈»»ƒ∆«ƒ¿≈»
BÈ‡ - ÔÈ¯Èc ÌÈ˙‡Óa ˜ÒÚ ¯ËL BÏ ·˙ÎÂ ,ÔÈ¯È„ƒ»ƒ¿»«¿«≈∆¿»«ƒƒ»ƒ≈
‡e‰ ˜qÚ˙n‰Â ,„Á‡ ¯ËLa ‡l‡ BÏ ·MÁÓ¿«≈∆»ƒ¿»∆»¿«ƒ¿«≈

BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰L25‰‡n‰ ¯ÎÓ Ì‡L ?„ˆÈk . ∆ƒ¿ƒ««¿≈«∆ƒ»««≈»
- ÌÈÚ·La ˙Bi·Á ‰‡n‰Â ,ÌÈLÏLe ‰‡Óa ˙BÚÈ¯È¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ
,„Á‡ ¯ËL ‰OÚL ÈtÓ ;Ïk‰ ÏËB ˙BÚn‰ ÏÚa«««»≈«…ƒ¿≈∆»»¿»∆»

ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ˙‡Ó Ïk‰ È¯‰26el‡ Ï·‡ . ¬≈«…»«ƒ¿…ƒ¿ƒ«¿¬»ƒ
˜qÚ˙n‰ ÁÈÂ¯Ó ‰È‰ - eÈ‰Lk ÌÈ˜ÒÚ ÈL ÌÁÈp‰ƒƒ»¿≈¬»ƒ¿∆»»»«¿ƒ««ƒ¿«≈

ÌÈ¯OÚ ÌÈ„‚aa B˜ÏÁa27˙Bi·Áa B˜ÏÁa „ÈÒÙÓe , ¿∆¿«¿»ƒ∆¿ƒ«¿ƒ¿∆¿∆»ƒ
‰¯OÚ28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯OÚ ÏËB ‰È‰Â , ¬»»¿»»≈¬»»¿≈…«≈»∆

רבא.23) של מימרא קד: הפסד 24)שם יש באחד אם
להלן. רבינו שמבאר כמו רווח, ברי"ף 25)ובשני זה כעין

מקבל 26)שם. לא הפסיד, ולא הרוויח לא שאם ומכאן
טרחתו. בשביל כלום שלישים.27)המתעסק שני היינו,

ג.28) הלכה פ"ו למעלה לשיטתו ורבינו שליש. היינו,

.„ÔÈ‡29B‡ ˜ÒÚ ÏL ˙BÚn‰ ˜ÏÁÏ ÏBÎÈ ˜qÚ˙n‰ ≈«ƒ¿«≈»«¬…«»∆≈∆
‰ÂÏÓ ˙¯B˙aL ÈˆÁ‰ ˙‡ Ïh‡ :¯ÓBÏÂ ,‰¯BÁÒ¿»¿«∆…∆«¬ƒ∆¿«ƒ¿»
˙¯B˙aL ÈˆÁ‰ ÁÈp‡Â ,Ba Ôz‡Â ‡O‡Â ,ÈÓˆÚÏ¿«¿ƒ¿∆»¿∆≈¿«ƒ««¬ƒ∆¿«
‡l‡ ‰Ê ÔBÓÓ BÏ Ô˙ ‡lL ;ÔÈc ˙È·a ÔB„wtƒ»¿≈ƒ∆…»«»∆∆»
ÔÈc ˙È·a elÙ‡ ,‰Ê ‰OÚÂ ˜ÏÁ Ì‡Â .BlÎa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿À¿ƒ»«¿»»∆¬ƒ¿≈ƒ
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‰‡Ó BÏ Ô˙ ?„ˆÈk .„ÒÙ‰‰ Ïk LÈÏL ‡e‰L ,ÚÈ·¿̄ƒ«∆¿ƒ»«∆¿≈≈«»«≈»
ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ e¯ÒÁÂ ,‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈ¯È„49ÏÚa - ƒ»ƒ«¿«∆¿»¿«¿»»¿∆¿ƒ««

‰ML ÌlLÓ ˜qÚ˙n‰Â ,‰BÓL „ÈÒÙÓ ˙BÚn‰«»«¿ƒ¿»¿«ƒ¿«≈¿«≈ƒ»
¯OÚ50ÏÚ·Ï LiL ˜ÏÁ Ïk :ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚÂ . »»¿«∆∆¿»»≈∆∆≈¿««

BÓk ÏËB - ÁÂ¯ ÌL ‰È‰È Ì‡ ,¯ÎOa ˙BÚn‰«»«»»ƒƒ¿∆»∆«≈¿
˜ÏÁ‰ B˙B‡ „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È Ì‡Â ,e˙‰L∆ƒ¿¿ƒƒ¿∆»∆¿≈«¿ƒ«≈∆

˙‡ˆÓ .BLÈÏL ˙ÙÒB˙Â51Ì‡L :BÊ ‰cÓ ÈÙÏ „ÓÏ ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»»≈¿ƒƒ»∆ƒ
‡Ï - B˙Át Ì‡ ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰ ÏhiL e˙‰ƒ¿∆ƒ…«ƒ¿«≈¿ƒ««»»ƒ¿»…
‡e‰L „ÒÙ‰‰ ÚÈ·¯ È¯‰L ;ÌeÏk ˜qÚ˙n‰ ÌlLÈ¿«≈«ƒ¿«≈¿∆¬≈¿ƒ««∆¿≈∆
‰Ó LÈÏL Bc‚k BÏ LÈ ,‰ÂÏn‰ ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿∆¿¿ƒ«

˙BÚn‰ ÏÚa ÏhiM52„‚k ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÚÈ·¯ ‡e‰L , ∆ƒ…«««»∆¿ƒ«¿ƒ¿»∆¿∆∆
ÔÎÂ .‰Ê53:ÁÂ¯‰ e¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,˙Át‰ ÏÚ e˙‰ Ì‡ ∆¿≈ƒƒ¿««¿»¿…ƒ¿ƒ»∆«

Ì‡Â ,e˙‰M ‰Ó ÈÙk ˜qÚ˙n‰ ˙ÁBt - B˙Át Ì‡ƒ¿»≈«ƒ¿«≈¿ƒ«∆ƒ¿¿ƒ
‰È‰L ˜ÏÁ‰ B˙B‡ BÓk ˜qÚ˙n‰ ÏËB - BÙÈÒB‰ƒ≈«ƒ¿«≈¿«≈∆∆»»
.˙BÚn‰ ÏÚa ÏËpM ‰Ó LÈÏL ˙ÙÒB˙Â ,„ÈÒÙÓ«¿ƒ¿∆∆¿ƒ«∆»««««»
˜qÚ˙n‰ ˙ÁÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰ Ì‡L ,e˙‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿∆ƒ»»»∆¿≈ƒ¿…«ƒ¿«≈
B¯È˙B‰ Ì‡Â ,˙Át‰ ÚÈ·¯ ÌlLÓ - B˙ÈÁÙ‰Â ,ÚÈ·¿̄ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ««¿»¿ƒƒ

‰ˆÁÓ ÏËB -54e¯B‰L el‡ ÌÈ¯·cL Èt ÏÚ Û‡Â . ≈∆¡»¿««ƒ∆¿»ƒ≈∆
‡nL ,BÊ C¯c ÏÚ CÏz Ì‡ ,Ì‰ ÌÚË È¯·c55 ƒ¿≈««≈ƒ≈≈«∆∆∆»

ÔB‚k ?„ˆÈk .¯ÎO ÏhÈÂ ˙ÁÙiL ¯LÙ‡ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…»»≈«¿
,¯ÎOa ‰Ú·MÓ „Á‡ ˜qÚ˙n‰ ÏhiL ,BnÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»ƒ∆ƒ…«ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿»«»»

B˙ÁÙe56¯˙È ‰Ú·MÓ „Á‡ ˜qÚ˙n‰ ÏËB ‡ˆÓ -57 ¿»ƒ¿»≈«ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿»»≈
ÌÈ¯È„ ‰Ú·L B˙ÁtL ÔB‚k ?„ˆÈk .„ÒÙ‰‰ ‰Ê ÏÚ«∆«∆¿≈≈«¿∆¿»ƒ¿»ƒ»ƒ
„Á‡ ¯È„ EÏ ·iÁ È‡ :BÏ ¯ÓB‡ ˜qÚ˙n‰ È¯‰ -¬≈«ƒ¿«≈≈¬ƒ«»¿ƒ»∆»

È‡z‰ ÈÙk58Ô‰L ,ÌÈL ÈÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡Â , ¿ƒ«¿«¿«»«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆≈
ÔB„wt‰ ˜ÏÁ LÈÏL59ÔzÏ ·iÁ ˙BÚn‰ ÏÚa ‡ˆÓ . ¿ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿»«««»«»ƒ≈

‰Úa¯‡ „ÈÒÙ‰ el‡Â .‰Ú·L „ÈÒÙ‰L ¯ÎOa ¯È„ BÏƒ»¿»»∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿»»
.ÔÈ¯È„ ÈL BÏ ÔzÏ ˙BÚn‰ ÏÚa ·iÁ ‰È‰ - ¯OÚ»»»»«»«««»ƒ≈¿≈ƒ»ƒ

‡L ¯·„Â ,ÏB„b dÓz ‰ÊÂÔÈ‡Â ,B˙B‡ ˙Ï·BÒ ˙Úc‰ ÔÈ ¿∆≈«»¿»»∆≈«««∆∆¿≈
ÔÈc‰Â C¯c‰ Ï·‡ .ÌBÏÁ‰ È¯·„ BÓk ‡l‡ ÈÏˆ‡ ‰Ê∆∆¿ƒ∆»¿ƒ¿≈«¬¬»«∆∆¿«ƒ
‰È‰È Ì‡ ,˜qÚ˙n‰ ÁÈÂ¯iL ÏkL :ÈÏ ‰‡¯iL ˙Ó‡‰»¡∆∆≈»∆ƒ∆…∆«¿ƒ««ƒ¿«≈ƒƒ¿∆
.ÁÈÂ¯Ó ‰È‰L ˜ÏÁ‰ ÈLÈÏL ÈL „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL»∆¿≈«¿ƒ¿≈¿ƒ≈«≈∆∆»»«¿ƒ«
B˙B‡ BÓk ÏhÈ - BÁÈÂ¯‰Â ,„ÒÙ‰‰ ÏÚ e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿««∆¿≈¿ƒ¿ƒƒ…¿

B¯·Á ˜ÏÁ LÈÏL ˙ÙÒB˙Â ,„ÈÒÙÓ ‰È‰L ˜ÏÁ‰60. «≈∆∆»»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈∆¬≈
ÏhiL e˙‰ Ì‡L :BÊ ‰cÓ ÈÙÏ ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»«»≈¿ƒƒ»∆ƒƒ¿∆ƒ…
ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - „ÈÒÙ‰Â ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ««»»¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿«≈

˙e˙L61ÏËB - ÁÈÂ¯‰Â ,ÚÈ·¯ „ÈÒÙiL e˙‰ Ì‡Â ; ¿¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ«≈
‰ˆÁÓ62ÔÈc‰ ‡ˆÈÂ ,dÓz ‡ˆÓ˙ ‡Ï ‰Ê C¯c ÏÚÂ . ∆¡»¿«∆∆∆…ƒ¿»≈«¿≈≈«ƒ

.˜„v‰ Â˜a¿««∆∆

וזהו 46) ההפסד. על התנו ולא השכר על שהתנו המדובר
תילתי  תרי - באגר פלגא "אי (שם) שאמרו מה כעין

בו.47)בהפסד". שיש לחלק מקביל שלא 48)שזה כדי
שליש  לו מחזיר הממון שבעל נמצא ריבית. משום בזה יהיה
משלשה  שליש כלומר: שכרו, לחלק לו שהוקצב ממה

דברי  ומקור באגר רבעים. פלגא "אי שם: שאמרו ממה הם
מחצה  על מחצה התנו אם כלומר בהפסד", תילתי תרי -

שליש  הממון בעל לו מוסיף הפסד, היה אם - ברווח
ראוי  שהיה מה מכל שתות דהיינו לו, ראוי שהיה מהמחצה
שני  מפסיד הממון בעל ונמצא למתעסק, ונותנים לשניהם

בכסףֿמשנה. ראה שליש, - והמתעסק שהיו 49)שליש,
– רבעים שלשה שהם שמונהֿעשר לחלקם: צריכים
הממון. לבעל - רביע שהם וששה למתעסק,

לבעל 50) ראוי שהיה מהחלק שליש מקבל שהמתעסק
ששה  רק מפסיד הוא ונמצא מששה, שתים היינו הממון,

שמונה. מפסיד הממון ובעל רוצה 51)עשר, רבינו
והוא  זו, משיטה לכת מרחיקת המסקנה את להראות
שאם  והיינו, כלום. יפסיד לא שהמתעסק יצא, שלפעמים
הפסד, ברביע לשאת הדין מצד צריך והוא רביע, הוא חלקו
המלוה, מחלק שליש למתעסק לנכות יש זו, שיטה לפי אך
רביע, שהוא רבעים, משלשה שליש זה במקרה שהוא

ההפסד. חלק לגובה משלשה 52)המקביל שליש כלומר
רביע. דהיינו על 53)רבעים, רק התנו שהפעם היינו,

"אי  שם: שאמרו מה כעין השכר, על התנו ולא ההפסד,
באגר". תילתי תרי - בהפסד המגיע 54)פלגא רביע היינו:

שליש  כאן: שזה המעות, בעל מחלק שליש ועוד מחלקו,
שהם  רבעים, שני ביחד הרי רביע, שהוא רבעים, משלשה

הראב"ד 55)מחצה. שמעיר כמו להוכיח, כאן רוצה רבינו
לידי  להביא יכולה זו שיטה כמה עד השניה, בהשגתו
שכר  יקבל שהמתעסק הצדק לקוי ואף תמוהים, דברים

הפסד. של משבעה.56)במקרה אחד של זה בשיעור
מקבל 57) - לחלקו משבע אחד מפסיד שהוא שאףֿעלֿפי

שתי  דהיינו הממון, בעל של השביעיות משש שליש הוא
מהכל. משבעה.58)שביעיות אחד לפי 59)שהוא

מחלקו  שליש תמיד מקבל שהמתעסק רבותיו, של העיקרון
בהפסד. בין ברווח בין הממון, בעל שברווח 60)של

בעל  של מחלקו שליש מקבל שהמתעסק רבינו, מודה
השליש  פנים: בשתי היא רבינו ששיטת ויוצא המעות,
מחלקוֿהוא. שליש הוא למתעסק, שמנכים שבהפסד
של  מחלקו שליש הוא למתעסק שמוסיפים השליש וברווח,
- באגר פלגא "אי שם: שאמרו מה זה, [ולפי המעות. בעל
יש  - למתעסק באגר פלגא אי פירושו: בהפסד", תילתי תרי
בהפסד  פלגא ש"אי כשם מחלקו, בהפסד תילתי תרי  רק לו
למפרשים  ואילו במתעסק. מדובר באגר" תילתי תרי -
פלגא  "אי שהבבא הבבות, שתי בין לחלק הכרח יש אחרים,
פלגא  "אי הבבא ואילו במתעסק, מדברת וכו'" בהפסד

הממון]. בבעל מדברת וכו'" מהחלק 61)באגר שמנכים
שתות. רק ונשאר מהכל, שניםֿעשר חלק היינו שליש, שלו

של 62) הרבעים משלושת שליש שלו, לרביע שמוסיפים
רביע. דהיינו הפקדון, בעל

ה'תש"פ  טבת כ"ו חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
"עיסקא".1) דיני המשך

.‡Ì˙Ò B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰2B‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï «≈»«¬≈¿»¿ƒ¿«≈»∆
Ì‰ÈÈa „ÒÙ‰‰Â ¯ÎO‰ ‰È‰iL Le¯Ùa e˙‰L∆ƒ¿¿≈∆ƒ¿∆«»»¿«∆¿≈≈≈∆

‰ÂLa3ÔBÓn‰ „·‡Â ,4ÌlLiL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿»∆¿∆¡««»≈ƒ∆»∆¿«≈
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„ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÏB„b‰«»…»»¿∆»«»»«∆¿≈
.e¯‡aL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡ ÏÚ Ô‰ÈÈa≈≈∆«»«¿»ƒ∆≈«¿

מימרא 29) על בהסתמכו רבותיו, נגד שם הרי"ף הכריע כן
חלק  את להוציא יכול המתעסק שאין קד:), (שם רבא של
יחד, בכולו להתעסק לו ניתן שהעסק אחרי לצרכיו, המלוה
בשלו. רק ולעסוק הפקדון של החלק את להזניח יכול ואינו
בטלה  כחפצו, לעשות למתעסק לו ניתן שאם מוסיף, והרי"ף

בעסק. חכמים שתיקנו התקנה כל

.‰Ô˙pL ˜qÚ˙n‰30ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰zÓ «ƒ¿«≈∆»««»»«¬≈ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ
˜ÒÚ ÏL31˙BÚn‰ ÏÚa ‡È·‰Â ,˜ÒÚ‰ ˙BÚnÓ B‡ ∆≈∆ƒ¿»≈∆¿≈ƒ«««»

˜ÒÚ ÏMÓ ˙BÚn‰ B‡ ÔÈÏËÏhn‰ el‡L ‰¯e¯a ‰È‡¿̄»»¿»∆≈«ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆≈∆
Ïa˜Ó‰ ‰pL elÙ‡Â .B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰≈ƒƒ»ƒ»«¬ƒƒ»«¿«≈
- „ÈÒÙ‰ B‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰zÓ Ì˙e Ì¯ÎÓe ,Ì˙B‡»¿»»¿»»«»»«¬≈ƒƒ¿ƒ

ÌlLÏ ·iÁ32e¯‡a ¯·k .‰¯e¯a ‰È‡¯a Ïk‰Â .33, «»¿«≈¿«…ƒ¿»»¿»¿»≈«¿
.‰ˆÁÓ ‰·B‚Â ˙BÚn‰ ÏÚa ÚaL - ˙nL ˜qÚ˙n‰L∆«ƒ¿«≈∆≈ƒ¿»«««»¿∆∆¡»

Ì‡Â34˙BÚn‰ ÔÓ el‡ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú ÌL LÈ ¿ƒ≈»≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ≈ƒ«»
˙BÚn‰ ÏÚa Ì˙B‡ ÏËB - Ì‰ ˜ÒÚ ÏL35‡Ïa ∆≈∆≈≈»«««»¿…

‰Úe·L36Ì‰Ó ÌÈÏËB ‰M‡ ‡ÏÂ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡Â . ¿»¿≈««¿…ƒ»¿ƒ≈∆
ÌeÏk37‡l‡ ;38˜ÏÁ È¯‰ - ÁÂ¯ Ì‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ¿∆»ƒ≈»»»∆∆«¬≈≈∆

ÏÚa ˜ÏÁ B˙B‡a ÏhÈÂ ,ÂÈL¯BÈ ÏL ˙Ó ÏL ÁÂ¯‰»∆«∆≈∆¿»¿ƒ…¿≈∆««
.‰M‡‰Â ·BÁ¿»ƒ»

מהלוקח,30) להוציא יכול המעות בעל אין מכר, אם אבל
נט). ס"ק קעז סימן יו"ד (ש"ך העסק עומד כך שלשם

ניתנו 31) לא שכולם המלוה, מחלק ובין הפקדון מחלק בין
במתנה. ליתנם ולא בהם, לעסוק או 32)אלא המתעסק

אין  השני מתנה המקבל מן כי אומרים, ויש מתנה. המקבל
שם). ש"ך ועיין לח, ס"ק שם (ט"ז למעלה 33)מוציאין

שם. דברינו וראה א, כרבא 34)הלכה קד: בבאֿמציעא
הרי"ף. שהכריע וכמו אבין, בר אידי כרב ואין 35)ולא

לבעלֿחוב  משתעבדים שאינם יתומים, של כמטלטלין דינם
נשאר  שהעסק לפי ח), הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי"א
אלא  למתעסק ניתן ולא המעות, בעל של ברשותו תמיד
לבעליו. חוזר והוא העסק בטל זה של מותו ועם להתעסק,

אלא 36) גובה שאינו היתומים מן חובו כגובה דינו ואין
הממון, בעל ברשות שהכל א), הלכה שם (פי"ד בשבועה

שם),37)כנ"ל. (הרי"ף המעות לבעל רק שייכים שהם
לג. הערה שם.38)וראה הרי"ף בדברי זה כל

.ÂÔ˙Bp‰39˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ì‰a ÁwÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ «≈»«¬≈ƒ«»∆≈¿«¬ƒ
˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - Á˜Ï ‡ÏÂ ,¯ÎO40Ì‡Â .41 »»¿…»«≈»»∆»«¿…∆¿ƒ

¯ÎÓe Á˜lL ‰¯e¯a ‰È‡¯a Ú„B42‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ - «ƒ¿»»¿»∆»«»«¬≈∆ƒ
.BÁ¯k ÏÚa ¯ÎO‰ epnÓƒ∆«»»¿«»¿

(39(4 ,381 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד בבאֿמציעא
שם. ברי"ף וממנו ג) הלכה ה פרק (שם בירושלמי והובאה

והואֿהדין 40) היזק. לו גרם אלא בידיים, לחבירו הזיק שלא
רווח, לשם בכספו להשתמש יוכל שלא לחבירו הגורם לכל

שם). (ירושלמי לשלם חייב וירושלמי 41)שאינו תוספתא
מעות 42)שם. הניח אם אבל העיסקא, של בממון

והרי  עשוי, שעשה "מה - הוא במעותיו ומכר ולקח העיסקא,
י). הלכה מכירה מהלכות (פ"ז הרמאין" מכלל הוא

.ÊÔ˙43- ¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ BÏ »«»ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»
‡ÏÂ ˙eÒÎ ‡Ï ÁwÈ ‡ÏÂ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏkÓ Ô‰a Á˜BÏ≈«»∆ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿…ƒ«…¿¿…

ÌÈˆÚ44‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .45·ÈLBn‰ .46B¯·Á ˙‡ ≈ƒ¿≈…«≈»∆«ƒ∆¬≈
˜ÒÚÈ ‡Ï - Ôn‡ ‰È‰ Ì‡ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ ˙eÁa«¬¿«¬ƒ»»ƒ»»À»…«¬…
˜ÒBÚL ‰ÚLa ˙eÁ‰ ÏÚ ÂÈÈÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,B˙en‡a¿À»¿ƒ∆≈≈»««¬¿»»∆≈

.B˙en‡aÌ‡Â47¯zÓ - ¯ˆÁa BnÚ ÛzL ‰È‰48. ¿À»¿ƒ»»À»ƒ∆»≈À»
‡ÏÂ49Á˜BÏ ‰È‰È50ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ¯ÎBÓe51Ì‡Â . ¿…ƒ¿∆≈«≈¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ

ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎÓe Á˜Ï52. »«»««»»»∆¿«

שם.43) ורי"ף ירושלמי ,(32 ,380 (עמוד שם תוספתא
פירות 44) אינם ואלו פירות, בהן ליקח מעות לו נתן שהרי

פירות.45)(כסףֿמשנה). בכלל שאינם דברים
וראה 46) שם. הרי"ף והביאה (8 ,380 (עמוד שם תוספתא

ה. והערה א הלכה פ"ה שם.47)למעלה תוספתא
בלקוחות.48) בינתיים לעסוק יכול תוספתא 49)שהשותף
בכספו.50)שם. בחנות 51)אף רק להתעסק שצריך

השותפות.52)המשותפת. בכסף ונתן נשא כאילו

ה'תש"פ  טבת כ"ז שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההלכות.1) ונשלמו "עיסקא". דיני המשך

.‡Ô˙Bp‰2·ÈLB‰Ï ÌÈÏB‚¯z‰ ÏÚ·Ï ÌÈˆÈa «≈≈ƒ¿««««¿¿ƒ¿ƒ
Ïc‚ÈÂ ,ÌÈÁB¯Ù‡‰ e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÌÈÏB‚¯z‰««¿¿ƒ¬≈∆«∆≈¿»∆¿ƒƒ«≈

Ì‰ÈÈa ÁÂ¯‰ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈÏB‚¯z‰ ÏÚa Ô˙B‡3CÈ¯ˆ - »««««¿¿ƒ¿ƒ¿∆»∆«≈≈∆»ƒ
BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï4ÔÎÂ .5ÌM‰6ÌÈÏ‚Ú ¿«¬¿«¬»¿¿≈«»¬»ƒ

,eÏÈc‚iL Ô‰a ˜qÚ˙Ó ˙BÈ‰Ï ‰ÚB¯‰ ÏÚ ÌÈÁÈÒe¿»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆∆«¿ƒ
BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ - ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰Â¿«»»»∆¿««»¿«¬¿«¬»¿

ÌBÈ ÏÎa7Ïc‚Óe .ÏËa ÏÚBÙk8eÈ‰iL „Ú Ô˙B‡ ¿»¿≈»≈¿«≈»«∆ƒ¿
ÌÈL LÏL Èa ÌÈÏ‚Ú‰9‡‰zL „Ú ¯BÓÁ‰Â , »¬»ƒ¿≈»»ƒ¿«¬«∆¿≈

˙ÚBË10CB˙a B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â . ∆∆¿≈»ƒ¿…∆…ƒ««¬≈¿
‰Ê ÔÓÊ11ÔÎÂ .12˙BÈ‰Ï ÌhÙÓ‰ ÏÚ ‰Ó‰a ÌM‰ ¿«∆¿≈«»¿≈»««¿«≈ƒ¿

d˙B‡ ÌhÙÓ13ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰Â ,14ˆ -BÏÓÚ ÔzÏ CÈ¯ ¿«≈»¿«»»»∆¿«»ƒƒ≈¬»
Ì‡Â .ÏËa ÏÚBÙk15‰ÈÏ‡‰Â L‡¯‰ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡16 ¿≈»≈¿ƒ»«¬≈»…¿»«¿»

¯zÓ - ¯ÎO‰ ˙ÈˆÁÓ ÏÚ ¯˙È EÏÓÚa ElL17eÈ‰ . ∆¿«¬»¿»≈««¬ƒ«»»À»»
BÊ ÌÚ Ì˙B‡ ÌhÙnL ˙B¯Á‡ ˙BÓ‰a ÌhÙÓÏ«¿«≈¿≈¬≈∆¿«≈»ƒ

ÔÎÂ ,BÏˆ‡ ‰ÓeM‰18ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú BÏ eÈ‰ Ì‡ «»∆¿¿≈ƒ»¬»ƒ¿»ƒ
˙B¯Á‡ ÌÈˆÈa B‡ ÌÈ¯Á‡19‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ¬≈ƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿

‡l‡ BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï elÙ‡ ,B¯·Á ÏL·e BlLa ˜qÚ˙Óƒ¿«≈¿∆¿∆¬≈¬ƒ…∆¡»∆»
ËÚeÓ ¯·„20˙eÙzM‰ ÈÓÈ ÏÎa21˜ÏBÁÂ ,Bic - ˙‡f‰ »»»¿»¿≈«À»«…«¿≈

Ì‡Â .‰ÂLa ¯ÎOa22‰È‰23‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BÒÈ¯‡ «»»¿»∆¿ƒ»»¬ƒƒ¿
BlLa ÏtËÓ24CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ˙B„O‰ ÏÚa ÏL·e ¿«≈¿∆¿∆«««»≈»ƒ

ÌeÏk BÏ ˙BÏÚ‰Ï25. ¿«¬¿
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קצט oitzeye oigely 'ld - oipw xtq - zah f"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בתחתונים  דירה ית' לו לעשות הקב"ה של שלוחו שהוא
במעשה  לקב"ה שותף נעשה שליחותו שממלא ידי ועל

בראשית.
מציאותו  להיות חייבת כמותו", אדם של ש"שלוחו ומכיון
אף  ברית, בני אתם "מה - למשלח דומה השליח של
רק  להעשות זו שליחות יכולה ולכן ברית". בני שלוחכם
ממש". ממעל אלקה "חלק היא שנשמתו יהודי ידי על
ועל־ידי  יהודי, של מציאותו עצם מצד הוא השליחות ועניין

לקב"ה. שותף גם נעשה העבודה
.. ושקטה יראה "ארץ הפסוק על המדרש ידוע שהרי
עם  הקב"ה שהתנה מלמד .. שקטה ואח"כ יראה בתחילה
התורה  מקבלין ישראל אם להם: ואמר בראשית מעשה
לתוהו  העולם את מחזיר אני לאו ואם מתקיימין אתם
נעשה  יהודי של שבעבודתו בפשטות מובן וא"כ ובוהו"
הקב"ה  אין ובזכותו בראשית, במעשה לקב"ה שותף הוא
עילוי  שפועל אלא עוד ולא ובוהו לתוהו העולם את מחזיר
ערעור  עליו שיצא שטר על־דרך בעולם, יותר גדול
שלא  משטר יותר גדול תוקף לו שיש בבית־דין ונתקיים
שישראל  אחר הזה העולם גם כך מעולם, ערעור עליו יצא

בזכותם. ומתקיים ומצוות תורה בו מקיימים
לקב"ה  שותף נעשה שיהודי רק שלא זו שבהלכה והחידוש
והשכר  הרווח מתחלק לעתיד־לבוא - העבודה וגמר ובסיום
נותן  העבודה בתחילת שכבר אלא ישראל ובני הקב"ה בין
כדי  מישראל ואחד אחד לכל ומזונו עמלו שכר הקב"ה
שכר  לו שנותן רק ולא השליחות. מילוי את לו לאפשר
יוכל  לא זה לולי כי הבית לבעל גם תועלת יש שבזה מזונו
עמלו" "שכר ומיד תיכף לו נותן גם אלא ולעבוד להמשיך

העבודה. וגמר בסיום מיד כשותף שיקבל השכר מלבד
יותר  לו ליתן צריך מזונו אם וקל־וחומר ובמכל־שכן

בשעתו המלך שלמה ז.)מסעודת פרק ריש מציעא בבא (משנה

רק  יכולים ומזה על־אחת־כמה־וכמה, עמלו ששכר הרי
יהודי  כל יקבל שלעתיד־לבוא והריוח השכר מהו לשער

עבו  דתו.על
חיים' ב'עץ המבואר פי על להוסיף שסיבת (בתחילתו)ויש

כוחותיו  שלימות שיתגלו בכדי היא העולמות בריאת
והבאתם  העולם בריאת קודם שגם והגם כו' ופעולותיו
כח  אין למעלה שהרי בשלימות, כוחותיו היו פועל לידי
גם  כוחותיו שיבואו הקב"ה של רצונו זאת בכל פועל, חסר
כי  הנ"ל בהלכה משתקף זה ועניין הזה. בעולם פועל, לידי
האפרוחים  את פועל לידי להוציא התרנגולים תפקיד
המובא  חמור וכן וסייחים עגלים גם ועל־דרך־זה שבביצים.
"חמור  - הבהמית נפש עם העבודה שהם ההלכה בהמשך

שונאך".
קצת: אחר ובאופן

שנמצא  האלוקי האור את לגלות היא ישראל של עבודתם
התרנגולים  לבעל ניתנה זו ועבודה בהעלם, בעולם
ויצאו  שיתבקעו עד הביצים את לחמם היא שפעולתם
והקדושה  החום ידי שעל בעבודה ועניינו אפרוחים, מהם
עד  העולם. בענייני שבהעלם האלוקי הניצוץ את מגלים
היינו  תרנגולים, בעצמם ונעשים האפרוחים את שמגדלין
שתפקידו  בזה ומרומז קדושה. של חום מפיץ עצמו שהוא

קונו. את לשרת משנתו לקום יהודי לעורר התרנגול של
סמוך  להיות יכול שיהודי זו מהלכה הנלמדת ההוראה
ביניהם" "הריוח יהיה שלעתיד־לבוא בלבד זו שלא ובטוח
"צריך  העבודה בתחילת שכבר אלא העבודה, בסיום
את  לעבוד שיוכל כדי ועמלו" מזונו שכר להעלות (הקב"ה)
בכל  שמדובר ובפרט לבב. וטוב שמחה מתוך במנוחה ה'
או  התרנגולים כבעל שבפשוטים בפשוט אפילו יהודי
הקב"ה  מספק להם שגם וסייחים עגלים שמגדל רועה

כדבעי. ה' את לעבוד שיוכל כדי ועמלו מזונו שכר
(k oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

במשנה.2) סח. מציעא  דיבור 3)בבא שם רש"י  ראה
כנ"ל  ריבית, אבק של חשש כאן ויש מושיבין אין המתחיל

ב. הלכה ו עמלו 4)פרק "שכר במקום תימן בכתבֿיד
ובכ"י  רומי. בדפוס וכן בטל". כפועל "שכרו - ומזונו"
שם  התוספות שכתבו כמו ודלא כפועל" "שכרו אברבנאל:
המשנה  שבהתחלת שכיוון כן, אם אלא המתחיל דיבור
לו  לתת צריך אינו "עמלו" נאמר וכאן "כפועל" נאמר:
מזמנו  קטן חלק אלא להקדיש צריך שאינו לפי ממש, כפועל

זו. שם.5)לעבודה המשנה את 6)המשך  ששמים
אחרי  לאמצע הריווח את לחלק הזמן, באותו שוויים

גידול. של ב.7)תקופתֿמה הלכה ו פרק למעלה ראה
שם.8) המשנה שנאמר 9)סוף מה רבינו מפרש כך

המשניות  פירוש וראה משולשין", שיהו "עד שם במשנה
אחר. באופן פירש שם ורש"י שתוכל 10)שם. "והוא

שם). המשניות (פירוש משא" ["מפני 11)לשאת
הלכה  ד פרק למעלה וראה ד) הלכה (להלן סתם" שנשתתפו
[המשותפת  סחורה אותה למכירת ידוע זמן "היה ד:
שתימכר  עד יחלקו שלא לעכב מהם אחד לכל יש - ביניהם]

למכירתה"]. הידוע בזמן הדין12ֿ)הסחורה מתוך יוצא
אלעזר  רבי של העובדא ומתוך ושמואל. רב של ודברים

סט.). מציעא (בבא של 13)מהגרוניא תפקידו שזהו
לאמצע,14)המפטם. שניהם וההפסד, השכר כלומר,

פיקדון. ומחצה מלוה מחצה רב 15)היינו של מימרא
(שם). אלעזר רבי של "או 16)והעובדא תימן: בכתבֿיד

ב. הלכה ו פרק למעלה משנה הלחם פירש וכן האלייה".
(17- חבירו של בחלקו טרחתו שכר מקבל שהוא שכיוון

ריבית. אבק משום כאן על 18)אין הגמרא מסקנת לפי
מסוף  קצת יוצא וכן רב. של המימרות שתי שבין הסתירה
מיימוני. הגהות וראה אלעזר, רבי של העובדא

לביצים.19) רבינו למד ומזה בעגלים, רק הזכירו בגמרא
למעלה  רבינו שהזכיר אחר" ש"עסק מכאן, קצת ומשמע

oitzeye oigely 'ld - oipw xtq - zah f"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÏB„b‰«»…»»¿∆»«»»«∆¿≈
.e¯‡aL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡ ÏÚ Ô‰ÈÈa≈≈∆«»«¿»ƒ∆≈«¿

מימרא 29) על בהסתמכו רבותיו, נגד שם הרי"ף הכריע כן
חלק  את להוציא יכול המתעסק שאין קד:), (שם רבא של
יחד, בכולו להתעסק לו ניתן שהעסק אחרי לצרכיו, המלוה
בשלו. רק ולעסוק הפקדון של החלק את להזניח יכול ואינו
בטלה  כחפצו, לעשות למתעסק לו ניתן שאם מוסיף, והרי"ף

בעסק. חכמים שתיקנו התקנה כל

.‰Ô˙pL ˜qÚ˙n‰30ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰zÓ «ƒ¿«≈∆»««»»«¬≈ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ
˜ÒÚ ÏL31˙BÚn‰ ÏÚa ‡È·‰Â ,˜ÒÚ‰ ˙BÚnÓ B‡ ∆≈∆ƒ¿»≈∆¿≈ƒ«««»

˜ÒÚ ÏMÓ ˙BÚn‰ B‡ ÔÈÏËÏhn‰ el‡L ‰¯e¯a ‰È‡¿̄»»¿»∆≈«ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆≈∆
Ïa˜Ó‰ ‰pL elÙ‡Â .B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰≈ƒƒ»ƒ»«¬ƒƒ»«¿«≈
- „ÈÒÙ‰ B‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰zÓ Ì˙e Ì¯ÎÓe ,Ì˙B‡»¿»»¿»»«»»«¬≈ƒƒ¿ƒ

ÌlLÏ ·iÁ32e¯‡a ¯·k .‰¯e¯a ‰È‡¯a Ïk‰Â .33, «»¿«≈¿«…ƒ¿»»¿»¿»≈«¿
.‰ˆÁÓ ‰·B‚Â ˙BÚn‰ ÏÚa ÚaL - ˙nL ˜qÚ˙n‰L∆«ƒ¿«≈∆≈ƒ¿»«««»¿∆∆¡»

Ì‡Â34˙BÚn‰ ÔÓ el‡ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú ÌL LÈ ¿ƒ≈»≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ≈ƒ«»
˙BÚn‰ ÏÚa Ì˙B‡ ÏËB - Ì‰ ˜ÒÚ ÏL35‡Ïa ∆≈∆≈≈»«««»¿…

‰Úe·L36Ì‰Ó ÌÈÏËB ‰M‡ ‡ÏÂ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡Â . ¿»¿≈««¿…ƒ»¿ƒ≈∆
ÌeÏk37‡l‡ ;38˜ÏÁ È¯‰ - ÁÂ¯ Ì‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ¿∆»ƒ≈»»»∆∆«¬≈≈∆

ÏÚa ˜ÏÁ B˙B‡a ÏhÈÂ ,ÂÈL¯BÈ ÏL ˙Ó ÏL ÁÂ¯‰»∆«∆≈∆¿»¿ƒ…¿≈∆««
.‰M‡‰Â ·BÁ¿»ƒ»

מהלוקח,30) להוציא יכול המעות בעל אין מכר, אם אבל
נט). ס"ק קעז סימן יו"ד (ש"ך העסק עומד כך שלשם

ניתנו 31) לא שכולם המלוה, מחלק ובין הפקדון מחלק בין
במתנה. ליתנם ולא בהם, לעסוק או 32)אלא המתעסק

אין  השני מתנה המקבל מן כי אומרים, ויש מתנה. המקבל
שם). ש"ך ועיין לח, ס"ק שם (ט"ז למעלה 33)מוציאין

שם. דברינו וראה א, כרבא 34)הלכה קד: בבאֿמציעא
הרי"ף. שהכריע וכמו אבין, בר אידי כרב ואין 35)ולא

לבעלֿחוב  משתעבדים שאינם יתומים, של כמטלטלין דינם
נשאר  שהעסק לפי ח), הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי"א
אלא  למתעסק ניתן ולא המעות, בעל של ברשותו תמיד
לבעליו. חוזר והוא העסק בטל זה של מותו ועם להתעסק,

אלא 36) גובה שאינו היתומים מן חובו כגובה דינו ואין
הממון, בעל ברשות שהכל א), הלכה שם (פי"ד בשבועה

שם),37)כנ"ל. (הרי"ף המעות לבעל רק שייכים שהם
לג. הערה שם.38)וראה הרי"ף בדברי זה כל

.ÂÔ˙Bp‰39˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ì‰a ÁwÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ «≈»«¬≈ƒ«»∆≈¿«¬ƒ
˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - Á˜Ï ‡ÏÂ ,¯ÎO40Ì‡Â .41 »»¿…»«≈»»∆»«¿…∆¿ƒ

¯ÎÓe Á˜lL ‰¯e¯a ‰È‡¯a Ú„B42‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ - «ƒ¿»»¿»∆»«»«¬≈∆ƒ
.BÁ¯k ÏÚa ¯ÎO‰ epnÓƒ∆«»»¿«»¿

(39(4 ,381 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד בבאֿמציעא
שם. ברי"ף וממנו ג) הלכה ה פרק (שם בירושלמי והובאה

והואֿהדין 40) היזק. לו גרם אלא בידיים, לחבירו הזיק שלא
רווח, לשם בכספו להשתמש יוכל שלא לחבירו הגורם לכל

שם). (ירושלמי לשלם חייב וירושלמי 41)שאינו תוספתא
מעות 42)שם. הניח אם אבל העיסקא, של בממון

והרי  עשוי, שעשה "מה - הוא במעותיו ומכר ולקח העיסקא,
י). הלכה מכירה מהלכות (פ"ז הרמאין" מכלל הוא

.ÊÔ˙43- ¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ BÏ »«»ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»
‡ÏÂ ˙eÒÎ ‡Ï ÁwÈ ‡ÏÂ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏkÓ Ô‰a Á˜BÏ≈«»∆ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿…ƒ«…¿¿…

ÌÈˆÚ44‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .45·ÈLBn‰ .46B¯·Á ˙‡ ≈ƒ¿≈…«≈»∆«ƒ∆¬≈
˜ÒÚÈ ‡Ï - Ôn‡ ‰È‰ Ì‡ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ ˙eÁa«¬¿«¬ƒ»»ƒ»»À»…«¬…
˜ÒBÚL ‰ÚLa ˙eÁ‰ ÏÚ ÂÈÈÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,B˙en‡a¿À»¿ƒ∆≈≈»««¬¿»»∆≈

.B˙en‡aÌ‡Â47¯zÓ - ¯ˆÁa BnÚ ÛzL ‰È‰48. ¿À»¿ƒ»»À»ƒ∆»≈À»
‡ÏÂ49Á˜BÏ ‰È‰È50ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ¯ÎBÓe51Ì‡Â . ¿…ƒ¿∆≈«≈¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ

ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎÓe Á˜Ï52. »«»««»»»∆¿«

שם.43) ורי"ף ירושלמי ,(32 ,380 (עמוד שם תוספתא
פירות 44) אינם ואלו פירות, בהן ליקח מעות לו נתן שהרי

פירות.45)(כסףֿמשנה). בכלל שאינם דברים
וראה 46) שם. הרי"ף והביאה (8 ,380 (עמוד שם תוספתא

ה. והערה א הלכה פ"ה שם.47)למעלה תוספתא
בלקוחות.48) בינתיים לעסוק יכול תוספתא 49)שהשותף
בכספו.50)שם. בחנות 51)אף רק להתעסק שצריך

השותפות.52)המשותפת. בכסף ונתן נשא כאילו

ה'תש"פ  טבת כ"ז שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההלכות.1) ונשלמו "עיסקא". דיני המשך

.‡Ô˙Bp‰2·ÈLB‰Ï ÌÈÏB‚¯z‰ ÏÚ·Ï ÌÈˆÈa «≈≈ƒ¿««««¿¿ƒ¿ƒ
Ïc‚ÈÂ ,ÌÈÁB¯Ù‡‰ e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÌÈÏB‚¯z‰««¿¿ƒ¬≈∆«∆≈¿»∆¿ƒƒ«≈

Ì‰ÈÈa ÁÂ¯‰ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈÏB‚¯z‰ ÏÚa Ô˙B‡3CÈ¯ˆ - »««««¿¿ƒ¿ƒ¿∆»∆«≈≈∆»ƒ
BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï4ÔÎÂ .5ÌM‰6ÌÈÏ‚Ú ¿«¬¿«¬»¿¿≈«»¬»ƒ

,eÏÈc‚iL Ô‰a ˜qÚ˙Ó ˙BÈ‰Ï ‰ÚB¯‰ ÏÚ ÌÈÁÈÒe¿»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆∆«¿ƒ
BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ - ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰Â¿«»»»∆¿««»¿«¬¿«¬»¿

ÌBÈ ÏÎa7Ïc‚Óe .ÏËa ÏÚBÙk8eÈ‰iL „Ú Ô˙B‡ ¿»¿≈»≈¿«≈»«∆ƒ¿
ÌÈL LÏL Èa ÌÈÏ‚Ú‰9‡‰zL „Ú ¯BÓÁ‰Â , »¬»ƒ¿≈»»ƒ¿«¬«∆¿≈

˙ÚBË10CB˙a B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â . ∆∆¿≈»ƒ¿…∆…ƒ««¬≈¿
‰Ê ÔÓÊ11ÔÎÂ .12˙BÈ‰Ï ÌhÙÓ‰ ÏÚ ‰Ó‰a ÌM‰ ¿«∆¿≈«»¿≈»««¿«≈ƒ¿

d˙B‡ ÌhÙÓ13ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰Â ,14ˆ -BÏÓÚ ÔzÏ CÈ¯ ¿«≈»¿«»»»∆¿«»ƒƒ≈¬»
Ì‡Â .ÏËa ÏÚBÙk15‰ÈÏ‡‰Â L‡¯‰ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡16 ¿≈»≈¿ƒ»«¬≈»…¿»«¿»

¯zÓ - ¯ÎO‰ ˙ÈˆÁÓ ÏÚ ¯˙È EÏÓÚa ElL17eÈ‰ . ∆¿«¬»¿»≈««¬ƒ«»»À»»
BÊ ÌÚ Ì˙B‡ ÌhÙnL ˙B¯Á‡ ˙BÓ‰a ÌhÙÓÏ«¿«≈¿≈¬≈∆¿«≈»ƒ

ÔÎÂ ,BÏˆ‡ ‰ÓeM‰18ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú BÏ eÈ‰ Ì‡ «»∆¿¿≈ƒ»¬»ƒ¿»ƒ
˙B¯Á‡ ÌÈˆÈa B‡ ÌÈ¯Á‡19‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ¬≈ƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿

‡l‡ BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï elÙ‡ ,B¯·Á ÏL·e BlLa ˜qÚ˙Óƒ¿«≈¿∆¿∆¬≈¬ƒ…∆¡»∆»
ËÚeÓ ¯·„20˙eÙzM‰ ÈÓÈ ÏÎa21˜ÏBÁÂ ,Bic - ˙‡f‰ »»»¿»¿≈«À»«…«¿≈

Ì‡Â .‰ÂLa ¯ÎOa22‰È‰23‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BÒÈ¯‡ «»»¿»∆¿ƒ»»¬ƒƒ¿
BlLa ÏtËÓ24CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ˙B„O‰ ÏÚa ÏL·e ¿«≈¿∆¿∆«««»≈»ƒ

ÌeÏk BÏ ˙BÏÚ‰Ï25. ¿«¬¿
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טירחה  לו החוסך המין, מאותו היינו, ב), הלכה ו (פרק
שיש  עסק סתם לא אבל זו, בפעולה עוסק כך שבין יתירה,

"מותר 20)לו. שם: הסוגיא מתוך שיוצא כמו והיינו,
בראב"ד. ועיין ב, הלכה ו פרק למעלה ראה שליש",

שם:21) למעלה רבינו קוראו וכן שביניהם. העסק כלומר,
משנה). (לחם השותפות" מימי ויום יום שם 22)"שבכל

מהגרוניא. אלעזר רבי של במעשה הסוגייה, בסוף
בבהמה.24)המתעסק.23) כשותף לו שיש בחלק
למעלה25) השדה" לבעל הוא משועבד שם,"שהאריס

שם. מהגמרא

.·B‡ ÌÈÏB‚¯z ·ÈLB‰ B‡ ÔÈÁÈÒ B‡ ÌÈÏ‚Ú ÌM‰«»¬»ƒ¿»ƒƒ«¿¿ƒ
BÏ ‰ÏÚ‰ ‡ÏÂ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ Ìht‰ ÏÚ ‰Ó‰a ÌL»¿≈»«««»¿«¬ƒ»»¿…∆¡»
‰nÎa ÔÈ‡B¯ :˙BÚÓ ÏL ˜ÒÚ‰ ÔÈ„k BÈ„ È¯‰ - ¯ÎO»»¬≈ƒ¿ƒ»≈∆∆»ƒ¿«»
ÏËBÂ ,eÁÈÂ¯‰ ‰nÎÂ ,ÌÈˆÈa‰ B‡ ˙BÓ‰a‰ ÔÈÓL»ƒ«¿≈«≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈
ÌlLÓ - e„ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;¯ÎO‰ ÈLÈÏL ÈL ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈¿≈¿ƒ≈«»»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

„ÒÙ‰‰ LÈÏL26. ¿ƒ«∆¿≈

ג.26) הלכה שם למעלה כמבואר

.‚ÔÈÓL27˙BOÚÏ Bk¯cL ¯·c ÏÎÂ ¯BÓÁÂ ‰¯t28 »ƒ»»«¬¿»»»∆«¿«¬
ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,ÏÎ‡ÏÂ29‰fL Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆¡…¿ƒ¿∆«»»»∆¿«««ƒ∆∆

˜qÚ˙Ó30˙„B·Úa BÓˆÚÏ ¯Á‡ ÁÂ¯ BÏ LÈ È¯‰ , ƒ¿«≈¬≈≈∆««≈¿«¿«¬«
¯ÎBO È¯‰L ,˙BÓ‰a‰31‰‰Â da „·BÚ B‡ d˙B‡ «¿≈∆¬≈≈»≈»¿∆¡∆

ÎOaÔÈ‡Â .d˙„B·Ú·e d¯32ÔÈÓL33Bn‡ ÌÚ Ï‚Ú34, ƒ¿»»«¬»»¿≈»ƒ≈∆ƒƒ
,ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡ ÁÈq‰Â Ï‚Ú‰L ;Bn‡ ÌÚ ÁÈÒ ‡ÏÂ¿…¿»ƒƒ∆»≈∆¿«¿»≈∆¿

.˜ÒÚ Ba LÈÂ¿≈≈∆

במשנה.27) סט: כפועל 29)מלאכה.28)שם שכר ללא
חבירו.30)בטל. בחלק מטפל גם והוא לבדו, הוא

לאחרים.31) נשך 32)משכיר איזהו בפרק הרי"ף פסק כן
סח: שם ובברייתא במשנה גמליאל בן שמעון כרבן דלא
של  למסגרת דבריו את הכניסו סט.) (שם שבגמרא מפני
כתבו  וכן כשיטה". הלכה "אין בידינו: הוא וכלל "שיטה",
משנה). (לחם אלא המתחיל דיבור שם התוספות

שכר.33) תוספת בלי נגרר 34)היינו, שהוא אמו סמך על
אחריה.

.„ÌM‰35?da ÏtËÏ ·iÁ È˙Ó „Ú ,B¯·ÁÏ ‰Ó‰a «»¿≈»«¬≈«»««»¿«≈»
Ô‡v‰ Ô‰Â ,˙B¯„Bb·e ;L„Á ¯OÚ ‰BÓL - ˙BB˙‡a«¬¿»»»…∆«¿¿≈«…

‡a Ì‡Â .L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ - ¯˜a‰Â36˜ÏÁÏ ¿«»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»«¬…
B¯·Á - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a37eÙzzLpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¿¿«∆¬≈¿«≈»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿

ÈÙÏ .Ì˙Ò38,‰BL‡¯ ‰L ÏL ‰ÏÈÙË ‰ÓB„ BÈ‡L ¿»¿ƒ∆≈∆¿ƒ»∆»»ƒ»
˙nzLÓ dÈ‡L ,ËÚeÓ ÁÂ¯‰Â ,‰a¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿À»¿»∆«»∆≈»ƒ¿«∆∆
,˙¯Á‡‰ ‰L ÏL ‰ÏÈÙËÏ ,ÈL˜a ‡l‡ ‰lÁza«¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿ƒ»∆»»»«∆∆
˙nzLÓ ‡È‰ È¯‰L ,‰a¯Ó ÁÂ¯‰Â ,ËÚeÓ ‡È‰L∆ƒ»¿»∆«¿À∆∆¬≈ƒƒ¿«∆∆
ÛBÒ „Ú ÂÈÏÚ ·kÚÓ CÎÈÙÏ ,ÌBÈ ÏÎa ˙ÙÒBÓe ‰a¯‰«¿≈∆∆¿»¿ƒ»¿«≈»»«

‰„ÏÈ .‰iL ‰L39‰ÓeM‰ ‰Ó‰a‰40È¯‰ - BÏˆ‡ »»¿ƒ»»¿»«¿≈»«»∆¿¬≈
ÌB˜Ó .ÚˆÓ‡Ï ÁÂ¯‰ ÏÏkÓ „Ïe‰41Ïc‚Ï e‚‰pL «»»ƒ¿«»∆«»∆¿«»∆»¬¿«≈

eÏc‚È - Ì˙B„ÏÂ42e‚‰pL ÌB˜Ó .e¯ÎnÈ Ck ¯Á‡Â ¿»»ƒ¿¿¿««»ƒ»¿»∆»¬
‰w„a ,˙B„Ïea Ïth‰Ï ˜qÚ˙n‰ ·iÁ - Ïc‚Ï ‡lL∆…¿«≈«»«ƒ¿«≈¿ƒ«≈«¿»¿«»

ÌBÈ ÌÈMÓÁ ‰q‚·e ÌBÈ ÌÈLÏL43‰ˆ¯ .ÔÈ˜ÏBÁÂ ,44 ¿ƒ¿«»¬ƒƒ¿¿ƒ»»
ÈÙa Ô˙B‡ ÌL - ‰Ê ÔÓÊ ÏÚ ¯˙È Ô‰a Ïth‰Ï¿ƒ«≈»∆»≈«¿«∆»»ƒ¿≈

‰LÏL45aÏÎÂ ,ÌÈMÓÁ‰ ÌBi·e ÌÈLÏL ÌBÈ ¿»¿¿ƒ««¬ƒƒ¿…
,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - Ck ¯Á‡ eÁÈÂ¯iL∆«¿ƒ««»ƒ…«ƒ¿«≈¿»¬»ƒ
ÈtÓe ,„Ïe‰ ÈˆÁ BÏ LÈ È¯‰L ;ÁÂ¯‰ ÚÈ·¯ B¯·ÁÂ«¬≈¿ƒ«»∆«∆¬≈≈¬ƒ«»»ƒ¿≈

ÈˆÁ‰ B˙B‡ ÈˆÁ ÏËB B¯·Á ÏL ÈˆÁa ˜qÚ˙pL46, ∆ƒ¿«≈«¬ƒ∆¬≈≈¬ƒ«¬ƒ
ÌÈÚ·¯ ‰LÏL È¯‰47‰LÏL ÈÙa Ôk ‰˙‰ ‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿≈¿»

‰ÂLa Ô‰ÈÈa ˙B„Ïe‰Â ,ÏÁÓ È¯‰ -48.Ô‰L ˙BÓk ¬≈»«¿«¿»≈≈∆¿»∆¿∆≈
ÌB˜Ó49˙BÏÚ‰Ï e‚‰pL50Ûzk ¯ÎO51˙BÚÓÏ »∆»¬¿«¬¿««»ƒ¿
˜ÒÚ‰52˜qÚ˙n‰ ÏËBpL ¯ÎO‰ Ïk ‰È‰ÈÂ ,ÔÈÏÚÓ - »≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆»«»»∆≈«ƒ¿«≈

‡OBpL ¯ÎOa53BÙ˙k ÏÚ54˙BÚn‰ ¯ÎO ÏÏÎa55. ¿»»∆≈«¿≈ƒ¿«¿««»
ÔÎÂ56‰Ó‰a ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï Ôk¯c Ì‡57.BÏ ÔÈÏÚÓ - ¿≈ƒ«¿»¿«¬¿«¿≈»«¬ƒ

ÌB˜Ó58BÏÓÚ ¯ÎOa ˙B„ÏÂ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï e‚‰pL59 »∆»¬¿«¬¿«¿»ƒ¿«¬»
˜qÚ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈÏÚÓ -60‡Ï - Ì˙Ò ÛzzLn‰ B‡ «¬ƒ¿»«ƒ¿«≈«ƒ¿«≈¿»…

.‰È„n‰ ‚‰nÓ ‰pLÈ¿«∆ƒƒ¿««¿ƒ»

סומכוס.35) כדברי בברייתא, סט. מציעא בעל 36)בבא
דיבור  שם שברש"י שני וכפירוש להלן, נראה [כן הבהמה

אלא]. כנ"ל.37)המתחיל בברייתא.38)המטפל שם
שבעל  אלא, המתחיל דיבור שם שברש"י שני וכפירוש
יורה  ערוך שולחן ראה מעכב. והמטפל לחלק רוצה הבהמה
שם  ט"ז וראה מעכבים, ששניהם כג, סעיף קעז סימן דעה

ל. קטן במשנה.39)סעיף סט: ששמו 40)שם הבהמה
שם.41)אותה. בהם 42)במשנה לטפל המתעסק חייב

גדולים.עד כרבי 43)שיהיו ולא קמא כתנא שם ברייתא
א  ופרק כו: (בכורות בכור לעניין גם אמרו וכן יוסי,
(רש"י  הפסוקים מן זאת ולמדו יד) הלכה בכורות מהלכות

כרבה). המתחיל דיבור שם מציעא סיום 44)בבא
שם. אבל 45)הברייתא ט. הלכה ה פרק ולמעלה לא: שם

אביי  דברי סט. שם הוא וכן אסור, שלושה בפני שלא
גדא. בר מנשה רבי של הוא 46)בעובדא השני שהחצי

מקבל  שהמתעסק פיקדון", ומחצה מלוה "מחצה בבחינת
אף  לריווח שותף הוא ולפיכך, החצי, של אחריות עצמו על
מלוה. בתורת חצי לו יש שממנו חבירו, של בחצי

שבין 47) אחרי חבירו, של בחלקו עמלו שכר לוקח ואינו
ממש  שלו אלא מלוה שאינו בחלקוֿהוא, הוא מטפל כך
האם, לבעל משועבד שהוא וכיוון רש"י). בשם משנה (כסף
הפעוטה  הטירחה שבשביל המשועבד, האריס כמו הוא הרי
מיוחד  שכר לקבל צריך אינו חבירו של ברביע לו שיש

משנה). והם 48)(לחם כלל, חילקו לא כאילו זה שהרי
וכן  לאמצע, הוא שהריווח הוולדות, בכל עדיין שותפים
שחילק  גדא בר מנשיא לרב אביי בתשובת בגמרא שם הוא
בשל  נוטל אינו שם רש"י ולפירוש לך" פלג "מאן - לעצמו
לב. קטן סעיף קעז סימן יורהֿדעה בט"ז וראה כלום, חבירו
בתרא  (בבא וקטנים גדולים בנים שהניח במי אמרו וכן
אם  לאמצע, השביחו הנכסים את גדולים "השביחו קמג:
- ואוכלים עושים אנו הרי אבא שהניח מה ראו אמרו
מפרשים). קצת בשם משנה (כסף לעצמן" השביחו

שם 49) בתוספות חננאל, רבינו כגירסת בברייתא, סח: שם
מקום. המתחיל שנושא 51)להוסיף.50)דיבור סבל
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הכתף. על הנ"ל 52)הסחורה השכר מוסיפין כלומר,
שניהם. על חלה וההוצאה העסק, מעות לחשבון

אם 53) שאפילו רבינו, לשון משמעות שנראית כמו והיינו,
אחר. לכתף שילם אם 54)לא שאפילו אומרים ויש

החשבון  על ההוצאה חלה - הכתף היה בעצמו המתעסק
כח. קטן סעיף שם ט"ז ראה העסק, של הכללי

אותה 55) לסבול צריכים ששניהם הקרן, בכל כלומר,
שם  וראה המתעסק, חשבון על אותה מטילים ולא בשווה,

רמ"א. בברייתא.56)בהגהת שם זה היינו,57)אף
שכר  יותר נותנים בהמה של שלעסק מקום, באותו שהנוהג
גדול  יותר הוא בבהמה שהעמל מפני לסחורה, מאשר עמל
ביחד: ההלכות שתי נאמרו שבברייתא ואף משנה), (לחם
לבהמה  מעלין, למעות כתף שכר להעלות שנהגו "מקום
שווה, פירושן אין - שם) בתוספות ר"ח (גירסת מעלין"
מפרש  והראב"ד כנ"ל. אלא כתף, שכר אינו בהמה  ששכר
לפעמים  שצריכים לעמלים כתף שכר - בהמה" "שכר גם
כמו  הייתה הנ"ל בברייתא שגירסתו לפי הכתף על להוליכם
למעות  כתף שכר להעלות שנהגו "מקום לפנינו: שהוא
בדברי  מפרשים ויש שם. ברש"י וראה מעלין", לבהמה
הסחורה  עליה לשאת בהמה כשצריך - בהמה" "שכר רבינו
מא  סימן ה פרק מציעא בבא חריפתא (פלפולא העיסקא של

ל). "ולהעלות 58)אות שם: בתוספות ר"ח כגירסת זה אף
מעלין". ומזונו עמלו בשכר שנותנים 59)וולדות היינו,

הכוונה  ואולי שם). מלובלין (מהר"ם שכרו בעד וולדות
עמלם. בשכר וולדות אף להם המשך 60)שמוסיפים

שם. הברייתא

.‰dÎB˙Ï ÔBÚÓL „È¯B‰Â ,‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô·e‡¿̄≈∆»¿»»∆¿ƒƒ¿¿»
¯kÓÏÂ ,˙B‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ïe ,dÚËÏ B‡ dÚ¯ÊÏ¿»¿»¿»¿»¿ƒ»∆»»¿ƒ¿…

‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ ,˙B¯t‰61ÔÈa ,Ì‰ÈÈa ‰È‰È «≈¿»«»≈««»»ƒ¿∆≈≈∆≈
‰ÂLa e˜ÏÁiL e˙‰L62Ô·e‡¯ ÏhiL e˙‰L ÔÈa , ∆ƒ¿∆«¿¿¿»∆≈∆ƒ¿∆ƒ…¿≈

¯˙È63ÔÈa ,Ô·e‡¯ ÏMÓ dlk ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰L ÔÈa , »≈≈∆»¿»«»»À»ƒ∆¿≈≈
¯zÓ ‰Ê ÏÎa - ÔBÚÓL ÏMÓ ‰˙È‰L64Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆»¿»ƒ∆ƒ¿¿»∆À»¿≈»

ı¯‡‰ ˙„B·Úa ÏtËÓ‰ ÔBÚÓLÂ .˙Èa¯ ˜·‡¬«ƒƒ¿ƒ¿«¿«≈«¬«»»∆
ÒÈ¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,˙B¯t‰ ˙¯ÈÎÓ·e ‰‡ˆB‰·e65. «»»ƒ¿ƒ««≈«ƒ¿»»ƒ

¯ÓB‡ ‰„O‰ ÏÚ·e ,Èz„¯È ‰ˆÁÓÏ :¯ÓB‡ ÒÈ¯‡»ƒ≈¿∆¡»»«¿ƒ«««»∆≈
‰È„n‰ ‚‰Ó ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÂÈz„¯B‰ LÈÏLÏ66, ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««ƒ¿««¿ƒ»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - ‚‰nk ‡lL ÔÚhL ‰ÊÂ67. ¿∆∆»«∆…«ƒ¿»»»¿»ƒ¿»»

השבח.61) למחצה".62)כלומר: "אריס הנקרא וזהו
לרביע".63) או לשליש, "אריס הנקרא שבקרקע 64)וזהו

בעל  של ברשותו נשארת תמיד היא שהרי לריבית, מקום אין
הגמרא  חכמי מצינו "שכן הלוואה בבחינת היא ואין הקרקע

משנה). (כסף אריסים" להם נחמן 65)שהיו וכרב קי. שם
יהודה. כרב רביע.66)ולא ואם שליש אם מחצה, אם

בשטר.67) או בעדים

.ÂÏÚa68Ì‡ :dL¯‚Â BzL‡ ÈÒÎa ÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ
ÒÈ¯‡ ÏÚa‰ ‰È‰69e˜lzÒ ÏÚa ˜lzÒÂ ÏÈ‡B‰ - »»«««»ƒƒ¿ƒ¿«≈««ƒ¿«¿

Ì‰70,Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡ ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ Ì‰Ï ÔÈ‡Â , ≈¿≈»∆ƒ«»»∆»ƒ«∆«
‰Úe·L·e71Ì‡Â .72˙Úc ÏÚ - ÒÈ¯‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ƒ¿»¿ƒ≈«««»ƒ«««
‚‰Ó]73ÒÈ¯‡k Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,e„¯È ı¯‡‰ [74. ƒ¿«»»∆»¿¿»ƒ»∆¿»ƒ

דרב 68) בריה הונא רב ידי על שנפתרה בעייה פ. כתובות
ירדו 69)יהושע. לא שאם אריסות, בטיב "יודע כלומר:

שם). (רש"י עובדה" עצמו הוא היה ירדו 70)אלו, "שלא
ואבידה  גזילה מהלכות י (פרק הבעל" דעת על אלא לה

שם). הסוגייה מן יב שהוציא 71)הלכה עצמו הבעל כדין
במשנה  עט: (שם מהפירות אכל ולא אשתו נכסי על הוצאות
גזילה  בהלכות ושם ט) הלכה אישות מהלכות כ"ג ופרק
אם  כלומר: התחתונה", על וידם להם "ששמין מפורש:
ואם  בשבועה, השבח את נוטל השבח על יתירה ההוצאה
בעל  כמו בשבועה, ההוצאה נוטל ההוצאה על יתר השבח
הפסדתוני  להם: אומרת שהיא שם). אישות (הלכות עצמו
ולפיכך, יורד, בעלי היה יורדים הייתם לא שאם בירידתכם,
אם  אלו אריסים של דינם מהו רבינו הזכיר ולא כדינו. דינם
שבאופן  עצמו הבעל כמו דינם בזה גם אם הפירות, מן אכלו
אכל" שאכל ומה הוציא שהוציא "מה אלא כלום. לו אין זה
שם  רש"י ודעת ח). הלכה שם אישות והלכות שם (משנה
הגמרא  בסוגיית אמנם נראה וכן עצמו. כבעל דינם בזה שגם
קטן  סעיף פח סימן שמואל ובבית מחוקק בחלקת ועיין שם,
כאן. משנה בלחם וראה כן. רבינו דעת שאף שכתבו כב

פ.72) "על 73)שם כתב: שם ואבידה גזילה  בהלכות
הקרקע". הייתה 74)דעת אם העליונה: על [וידם

נו  השבח, על יתירה השבח ההוצאה ואם ההוצאה, את טלים
(כן  ברשות ירדו שהרי השבח, את נוטלים ההוצאה, על יתר
בסוגיית  שם שנראה ומה שם). ואבידה גזילה בהלכות נראה
הבעל  אם אלא אינו זה - ברשות שלא כיורד שדינו הגמרא
קיימא" לאריסי "ארעא אריס, אינו אם אבל אריס, עצמו
בתוספות  וראה ברשות. כיורד זה והרי שם) הגמרא (כלשון

הסוגייה]. בסוף שם רי"ד

.ÊÔÈÁ‡‰75˙M¯È e˜ÏÁ ‡lL ÔÈL¯Bi‰ ¯‡L B‡ »«ƒ¿»«¿ƒ∆…»¿¿À«
Ô‰ È¯‰ - „ÁÈa da ÔÈLnzLÓ Ôlk ‡l‡ ,ÔLÈ¯BÓƒ»∆»À»ƒ¿«¿ƒ»¿««¬≈≈

¯·c ÏÎÏ ÔÈÙzLk76ÔÓ B‡ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ . ¿À»ƒ¿»»»∆»ƒ»«ƒƒ
ÔÈÙzM‰77CÏn‰ ˙en‡Ï ÏÙpL78ÁÂ¯‰ -79 «À»ƒ∆»«¿À»«∆∆»∆«
ÚˆÓ‡Ï80‰ÏÁ .81Ô‰Ó „Á‡82ÔÓ ‡t¯˙ - ‡t¯˙Â »∆¿«»»∆»≈∆¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈ƒ

Ì‡Â .ÚˆÓ‡‰83ÔB‚k ,‰ÚÈLÙa ‰ÏÁ84‚ÏMa CÏ‰L »∆¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»¿∆»««∆∆
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÁL „Ú ÌÁ‰ ÈÓÈa ‰nÁa B‡85È¯‰ - ««»ƒ≈«…«∆»»¿«≈»∆¬≈

.BÓˆÚ ÏMÓ ‡t¯˙Ó ‰Ê∆ƒ¿«≈ƒ∆«¿

מהלכות 75) ט פרק להלן וראה במשנה, קמד: בתרא בבא
א. הלכה וראה 76)נחלות ההיא. המשותפת בירושה

ומפרשה 77)בראב"ד. השותפין" "אחין שם במשנה
משנה). (כסף השותפין או אחין או 78)רבינו: "גבאי

שם  נחלות (הלכות המלך" בממון ומוציא שמכניס סופר
ו). בהלכות 79)הלכה משנה (מגיד ההפסד הדין והוא

הירושלמי). בשם שם אביהם 80)נחלות מחמת "אם
נעמיד  ואמר: זה, בדבר ידוע אביהן שהיה כגון מינוהו,
היה  ואפילו וכו' היתומים עם חסד לעשות כדי בנו, תחתיו
הרי  - מינוהו עצמו מחמת ואם למנותו, וראוי ביותר חכם
שם  בתרא בבבא הסוגייה מן שם נחלות (הלכות לעצמו" זה

כאן). משנה וכסף בראב"ד שם.81)וראה משנה
שם.83)באונס.82) זה המימרא 84)אף לפי שם,

מצינים  חוץ שמים בידי "הכל חנינא: רבי של המפורסמת
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טירחה  לו החוסך המין, מאותו היינו, ב), הלכה ו (פרק
שיש  עסק סתם לא אבל זו, בפעולה עוסק כך שבין יתירה,

"מותר 20)לו. שם: הסוגיא מתוך שיוצא כמו והיינו,
בראב"ד. ועיין ב, הלכה ו פרק למעלה ראה שליש",

שם:21) למעלה רבינו קוראו וכן שביניהם. העסק כלומר,
משנה). (לחם השותפות" מימי ויום יום שם 22)"שבכל

מהגרוניא. אלעזר רבי של במעשה הסוגייה, בסוף
בבהמה.24)המתעסק.23) כשותף לו שיש בחלק
למעלה25) השדה" לבעל הוא משועבד שם,"שהאריס

שם. מהגמרא

.·B‡ ÌÈÏB‚¯z ·ÈLB‰ B‡ ÔÈÁÈÒ B‡ ÌÈÏ‚Ú ÌM‰«»¬»ƒ¿»ƒƒ«¿¿ƒ
BÏ ‰ÏÚ‰ ‡ÏÂ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ Ìht‰ ÏÚ ‰Ó‰a ÌL»¿≈»«««»¿«¬ƒ»»¿…∆¡»
‰nÎa ÔÈ‡B¯ :˙BÚÓ ÏL ˜ÒÚ‰ ÔÈ„k BÈ„ È¯‰ - ¯ÎO»»¬≈ƒ¿ƒ»≈∆∆»ƒ¿«»
ÏËBÂ ,eÁÈÂ¯‰ ‰nÎÂ ,ÌÈˆÈa‰ B‡ ˙BÓ‰a‰ ÔÈÓL»ƒ«¿≈«≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈
ÌlLÓ - e„ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;¯ÎO‰ ÈLÈÏL ÈL ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈¿≈¿ƒ≈«»»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

„ÒÙ‰‰ LÈÏL26. ¿ƒ«∆¿≈

ג.26) הלכה שם למעלה כמבואר

.‚ÔÈÓL27˙BOÚÏ Bk¯cL ¯·c ÏÎÂ ¯BÓÁÂ ‰¯t28 »ƒ»»«¬¿»»»∆«¿«¬
ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,ÏÎ‡ÏÂ29‰fL Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆¡…¿ƒ¿∆«»»»∆¿«««ƒ∆∆

˜qÚ˙Ó30˙„B·Úa BÓˆÚÏ ¯Á‡ ÁÂ¯ BÏ LÈ È¯‰ , ƒ¿«≈¬≈≈∆««≈¿«¿«¬«
¯ÎBO È¯‰L ,˙BÓ‰a‰31‰‰Â da „·BÚ B‡ d˙B‡ «¿≈∆¬≈≈»≈»¿∆¡∆

ÎOaÔÈ‡Â .d˙„B·Ú·e d¯32ÔÈÓL33Bn‡ ÌÚ Ï‚Ú34, ƒ¿»»«¬»»¿≈»ƒ≈∆ƒƒ
,ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡ ÁÈq‰Â Ï‚Ú‰L ;Bn‡ ÌÚ ÁÈÒ ‡ÏÂ¿…¿»ƒƒ∆»≈∆¿«¿»≈∆¿

.˜ÒÚ Ba LÈÂ¿≈≈∆

במשנה.27) סט: כפועל 29)מלאכה.28)שם שכר ללא
חבירו.30)בטל. בחלק מטפל גם והוא לבדו, הוא

לאחרים.31) נשך 32)משכיר איזהו בפרק הרי"ף פסק כן
סח: שם ובברייתא במשנה גמליאל בן שמעון כרבן דלא
של  למסגרת דבריו את הכניסו סט.) (שם שבגמרא מפני
כתבו  וכן כשיטה". הלכה "אין בידינו: הוא וכלל "שיטה",
משנה). (לחם אלא המתחיל דיבור שם התוספות

שכר.33) תוספת בלי נגרר 34)היינו, שהוא אמו סמך על
אחריה.

.„ÌM‰35?da ÏtËÏ ·iÁ È˙Ó „Ú ,B¯·ÁÏ ‰Ó‰a «»¿≈»«¬≈«»««»¿«≈»
Ô‡v‰ Ô‰Â ,˙B¯„Bb·e ;L„Á ¯OÚ ‰BÓL - ˙BB˙‡a«¬¿»»»…∆«¿¿≈«…

‡a Ì‡Â .L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ - ¯˜a‰Â36˜ÏÁÏ ¿«»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»«¬…
B¯·Á - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a37eÙzzLpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¿¿«∆¬≈¿«≈»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿

ÈÙÏ .Ì˙Ò38,‰BL‡¯ ‰L ÏL ‰ÏÈÙË ‰ÓB„ BÈ‡L ¿»¿ƒ∆≈∆¿ƒ»∆»»ƒ»
˙nzLÓ dÈ‡L ,ËÚeÓ ÁÂ¯‰Â ,‰a¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿À»¿»∆«»∆≈»ƒ¿«∆∆
,˙¯Á‡‰ ‰L ÏL ‰ÏÈÙËÏ ,ÈL˜a ‡l‡ ‰lÁza«¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿ƒ»∆»»»«∆∆
˙nzLÓ ‡È‰ È¯‰L ,‰a¯Ó ÁÂ¯‰Â ,ËÚeÓ ‡È‰L∆ƒ»¿»∆«¿À∆∆¬≈ƒƒ¿«∆∆
ÛBÒ „Ú ÂÈÏÚ ·kÚÓ CÎÈÙÏ ,ÌBÈ ÏÎa ˙ÙÒBÓe ‰a¯‰«¿≈∆∆¿»¿ƒ»¿«≈»»«

‰„ÏÈ .‰iL ‰L39‰ÓeM‰ ‰Ó‰a‰40È¯‰ - BÏˆ‡ »»¿ƒ»»¿»«¿≈»«»∆¿¬≈
ÌB˜Ó .ÚˆÓ‡Ï ÁÂ¯‰ ÏÏkÓ „Ïe‰41Ïc‚Ï e‚‰pL «»»ƒ¿«»∆«»∆¿«»∆»¬¿«≈

eÏc‚È - Ì˙B„ÏÂ42e‚‰pL ÌB˜Ó .e¯ÎnÈ Ck ¯Á‡Â ¿»»ƒ¿¿¿««»ƒ»¿»∆»¬
‰w„a ,˙B„Ïea Ïth‰Ï ˜qÚ˙n‰ ·iÁ - Ïc‚Ï ‡lL∆…¿«≈«»«ƒ¿«≈¿ƒ«≈«¿»¿«»

ÌBÈ ÌÈMÓÁ ‰q‚·e ÌBÈ ÌÈLÏL43‰ˆ¯ .ÔÈ˜ÏBÁÂ ,44 ¿ƒ¿«»¬ƒƒ¿¿ƒ»»
ÈÙa Ô˙B‡ ÌL - ‰Ê ÔÓÊ ÏÚ ¯˙È Ô‰a Ïth‰Ï¿ƒ«≈»∆»≈«¿«∆»»ƒ¿≈

‰LÏL45aÏÎÂ ,ÌÈMÓÁ‰ ÌBi·e ÌÈLÏL ÌBÈ ¿»¿¿ƒ««¬ƒƒ¿…
,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - Ck ¯Á‡ eÁÈÂ¯iL∆«¿ƒ««»ƒ…«ƒ¿«≈¿»¬»ƒ
ÈtÓe ,„Ïe‰ ÈˆÁ BÏ LÈ È¯‰L ;ÁÂ¯‰ ÚÈ·¯ B¯·ÁÂ«¬≈¿ƒ«»∆«∆¬≈≈¬ƒ«»»ƒ¿≈

ÈˆÁ‰ B˙B‡ ÈˆÁ ÏËB B¯·Á ÏL ÈˆÁa ˜qÚ˙pL46, ∆ƒ¿«≈«¬ƒ∆¬≈≈¬ƒ«¬ƒ
ÌÈÚ·¯ ‰LÏL È¯‰47‰LÏL ÈÙa Ôk ‰˙‰ ‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿≈¿»

‰ÂLa Ô‰ÈÈa ˙B„Ïe‰Â ,ÏÁÓ È¯‰ -48.Ô‰L ˙BÓk ¬≈»«¿«¿»≈≈∆¿»∆¿∆≈
ÌB˜Ó49˙BÏÚ‰Ï e‚‰pL50Ûzk ¯ÎO51˙BÚÓÏ »∆»¬¿«¬¿««»ƒ¿
˜ÒÚ‰52˜qÚ˙n‰ ÏËBpL ¯ÎO‰ Ïk ‰È‰ÈÂ ,ÔÈÏÚÓ - »≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆»«»»∆≈«ƒ¿«≈

‡OBpL ¯ÎOa53BÙ˙k ÏÚ54˙BÚn‰ ¯ÎO ÏÏÎa55. ¿»»∆≈«¿≈ƒ¿«¿««»
ÔÎÂ56‰Ó‰a ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï Ôk¯c Ì‡57.BÏ ÔÈÏÚÓ - ¿≈ƒ«¿»¿«¬¿«¿≈»«¬ƒ

ÌB˜Ó58BÏÓÚ ¯ÎOa ˙B„ÏÂ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï e‚‰pL59 »∆»¬¿«¬¿«¿»ƒ¿«¬»
˜qÚ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈÏÚÓ -60‡Ï - Ì˙Ò ÛzzLn‰ B‡ «¬ƒ¿»«ƒ¿«≈«ƒ¿«≈¿»…

.‰È„n‰ ‚‰nÓ ‰pLÈ¿«∆ƒƒ¿««¿ƒ»

סומכוס.35) כדברי בברייתא, סט. מציעא בעל 36)בבא
דיבור  שם שברש"י שני וכפירוש להלן, נראה [כן הבהמה

אלא]. כנ"ל.37)המתחיל בברייתא.38)המטפל שם
שבעל  אלא, המתחיל דיבור שם שברש"י שני וכפירוש
יורה  ערוך שולחן ראה מעכב. והמטפל לחלק רוצה הבהמה
שם  ט"ז וראה מעכבים, ששניהם כג, סעיף קעז סימן דעה

ל. קטן במשנה.39)סעיף סט: ששמו 40)שם הבהמה
שם.41)אותה. בהם 42)במשנה לטפל המתעסק חייב

גדולים.עד כרבי 43)שיהיו ולא קמא כתנא שם ברייתא
א  ופרק כו: (בכורות בכור לעניין גם אמרו וכן יוסי,
(רש"י  הפסוקים מן זאת ולמדו יד) הלכה בכורות מהלכות

כרבה). המתחיל דיבור שם מציעא סיום 44)בבא
שם. אבל 45)הברייתא ט. הלכה ה פרק ולמעלה לא: שם

אביי  דברי סט. שם הוא וכן אסור, שלושה בפני שלא
גדא. בר מנשה רבי של הוא 46)בעובדא השני שהחצי

מקבל  שהמתעסק פיקדון", ומחצה מלוה "מחצה בבחינת
אף  לריווח שותף הוא ולפיכך, החצי, של אחריות עצמו על
מלוה. בתורת חצי לו יש שממנו חבירו, של בחצי

שבין 47) אחרי חבירו, של בחלקו עמלו שכר לוקח ואינו
ממש  שלו אלא מלוה שאינו בחלקוֿהוא, הוא מטפל כך
האם, לבעל משועבד שהוא וכיוון רש"י). בשם משנה (כסף
הפעוטה  הטירחה שבשביל המשועבד, האריס כמו הוא הרי
מיוחד  שכר לקבל צריך אינו חבירו של ברביע לו שיש

משנה). והם 48)(לחם כלל, חילקו לא כאילו זה שהרי
וכן  לאמצע, הוא שהריווח הוולדות, בכל עדיין שותפים
שחילק  גדא בר מנשיא לרב אביי בתשובת בגמרא שם הוא
בשל  נוטל אינו שם רש"י ולפירוש לך" פלג "מאן - לעצמו
לב. קטן סעיף קעז סימן יורהֿדעה בט"ז וראה כלום, חבירו
בתרא  (בבא וקטנים גדולים בנים שהניח במי אמרו וכן
אם  לאמצע, השביחו הנכסים את גדולים "השביחו קמג:
- ואוכלים עושים אנו הרי אבא שהניח מה ראו אמרו
מפרשים). קצת בשם משנה (כסף לעצמן" השביחו

שם 49) בתוספות חננאל, רבינו כגירסת בברייתא, סח: שם
מקום. המתחיל שנושא 51)להוסיף.50)דיבור סבל
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שם). ותוספות (רשב"ם וחום קור הם כגון,85)ופחים",
המשניות  (פירוש ברעה" מפורסמות שהם המאכלות "שאכל

שם). לרבינו

ה'תש"פ  טבת כ"ח ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והאריסין 1) השותפין שבועת דין רבינו בו ביאר

והאפוטרופסין.

.‡ÔÈÙzM‰2Ôlk3ÔÈtB¯ËBt‡‰Â ,ÔÈÒÈ¯‡‰Â ,4epnL «À»ƒÀ»¿»¬ƒƒ¿»«¿ƒ∆ƒ
ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡5˙‡OB ‡È‰L ‰M‡‰Â ,ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ »≈ƒ««¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ≈

B‡ ˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ6Ô·e ,˙ÈÂÁ dÏÚa d·ÈLB‰L ¿∆∆¿««ƒ∆ƒ»«¿»∆¿»ƒ∆
˙Èa‰7ÚaL el‡Ó „Á‡ Ïk -8Ì‰È¯·cÓ9˙ÚËa ««ƒ»∆»≈≈ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿«¬«
˜ÙÒ10‡Ï ‡nL B‡ ÔzÓe ‡OÓa B¯·Á ÏÊ‚ ‡nL , »≈∆»»«¬≈¿«»«»∆»…

‰nÏÂ .Ì‰ÈÈaL ÔBaLÁa ˜c˜„11ÌÈÓÎÁ ewz ƒ¿≈«∆¿∆≈≈∆¿»»ƒ¿¬»ƒ
‰Ó ÏkL ,ÔÓˆÚÏ ÔÈ¯BÓ el‡L ÈtÓ ?BÊ ‰Úe·L¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿»∆»«
ÈtÓ ,Ì‰Ï ‡e‰ Èe‡¯ - ˙BÚn‰ ÏÚa ÈÒÎpÓ eÁ˜iM∆ƒ¿ƒƒ¿≈«««»»»∆ƒ¿≈

CÎÈÙÏ .ÔÈÁ¯BËÂ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL12Ì‰Ï ewz ∆¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆
Ïk eOÚiL È„k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ‰Úe·L ÔÈ·iÁL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆«»ƒ¿»¿«¬«»≈¿≈∆«¬»

.‰eÓ‡Â ˜„ˆa Ô‰ÈOÚÓ«¬≈∆¿∆∆∆¡»

במשנה.2) מה: גם 3)שבועות לכלול כן כתב
שנוטלים  שאע"פ להשבע, חייבים שכולם המתעסקים,
נוטלים  שאינם מאחר לעצמם, היתר הם מורים - שכרם
הלכה  פ"ו (למעלה בלבד בטל כפועל אלא משלם, שכרם
ד"ה  מח: שבועות ב'תוספות' רבינוֿתם לדעת בניגוד ב)
ברמ"א  וראה (רדב"ז, שבועה צריכים אינם שהם בה, דמורו
ט). ס"ק שם ובש"ך ד, סעיף צג סימן חושןֿמשפט

פטר 4) לטיניות: מלים משתי מורכבת "אפוטרופוס" המילה
(=בן). פוס בגלל 5)(=אב) זה מינוי מקבלת ימנע שלא

כעל  עליו המצביע המינוי שעצם אחרי עליו, שבועה הטלת
אבי  שמינהו אפוטרופוס אבל רב, סיפוק לו גורם נאמן, אדם
המינוי. מקבלת ימנע פן אותו, משביעין אין היתומים,
ד. הלכה להלן וראה ונב: נב. בגיטין שאול אבא וכדעת

במשנה.6) פו: א 7)כתובות סעיף צג סימן חו"מ בשו"ע
היינו  הבית", בעל בעניני ונותן "שנושא המחבר: הוסיף
פירש  הבית, בן ד"ה מח: בשבועות ורש"י הבית. מנהל
שכל  ה, הלכה להלן רבינו דעת אבל האחין". מן "אחד

ד. ס"ק שם סמ"ע וראה זה, בכלל חפץ 8)שליח בנקיטת
ד). הלכה שבועה 9)(להלן אלא התורה מן מצינו שלא

(הגהות  בספק ולא ודאי, בטענת זו ואף במקצת, מודה של
(שבועות 10)מיימוניות). בגמרא זו משנה פירשו כן

מח:).11)מח:). (שם בגמרא והתשובה השאלה
מהלכות 12) (פ"א ספק על משביעין אין כלל שבדרך אף

ז). הלכה ונטען טוען

.·ÔÈ‡Â13„Ú ˜ÙÒ ˙ÚËa ÚaL el‡Ó „Á‡ Ïk ¿≈»∆»≈≈ƒ¿»¿«¬«»≈«
ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÛÒk ÈzLa Ô˙B‡ ÚÈaLn‰ „LÁiL14 ∆«¿…««¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆∆≈¿≈»ƒ

ÛÒk ÏL15¯‡a˙iL BÓk ,16˙BÁÙa ÔÈ„LBÁ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆¿∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ¿»
.ÔÈÚaL ÌÈ‡ - ‰fÓƒ∆≈»ƒ¿»ƒ

נחמן.13) רב בשם מניומי בר יוסף רב מימרת מח: שבועות

פרוטות.14) ושתים שלשים ובה מדינר, ששית היא מעה כל
בן 15) ר"י רבו כדעת סובר שהוא נראה רבינו מלשון

הר"ן  כתבו וכן במקצת, בהודאה כאן צורך שאין מיגאש,
[ואע"פ  רבינו. בדברי כאן והכסףֿמשנה שם, בשבועות
"כמאן  שאמרו שם בשבועות הסוגיא תחילת שלפי
טענת  על התורה מן שבועה שחייבים (שאמר כשמואל"
על  - במקצת) וכופר במקצת מודה הנתבע אם כסף, שתי
שאם  במקצת, בהודאה אלא זו שבועה חייבים שאין כרחינו
צריכה  אינה הכפירה הלא כסף, שתי צריך למה כן לא
למסקנה  הנה, - לט:) שבועות (עיין מפרוטה יותר להיות
שאין  (שסובר כרב" טענה, כפירת "אימא שאמרו: שם
ופרוטה, כסף שתי בתובעו אלא התורה מן בשבועה חייבים
כרחינו  על לט:), (שם בפרוטה ומודה כסף בשתי כופר והוא
הצריכו  לא למה כן, לא שאם בהודאה, צורך אין שכאן
צורך  אין המסקנה שלפי ע"כ אלא ופרוטה, כסף שתי טענת

בהודאה]. ולא בכפירה טוען 16)אלא מהלכות פ"ג להלן
ז. הלכה שם ועיין א, הלכה ונטען

.‚ÔÈ‡ - „Á‡‰ ÛzM‰ ˙Ó Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰ Ô‡kÓƒ»««∆ƒ≈«À»»∆»≈
;‡nL ˙ÚËa ÂÈ·‡ ÏL BÙzL ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ L¯Bi‰«≈»¿«¿ƒ«À»∆»ƒ¿«¬«∆»
È„k ,È‡cÂa ÂÈ·‡ Ba B„LÁL ¯·c‰ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈««»»∆¬»»ƒ¿««¿≈
ÈÓ LÈÂ .ÛÒk ÈzLa L¯Bi‰ ‰Ê B˙B‡ „LÁiL∆«¿…∆«≈ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ
‰ÊÎÂ .‡nL ˙ÚËa L¯Bi‰ B˙B‡ ÚÈaLnL ,‰¯B‰L17 ∆»∆«¿ƒ««≈¿«¬«∆»¿»∆

‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈL¯Bi‰ È¯‰L ,Ôe„Ï Èe‡»̄»∆¬≈«¿ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»
dÏÚa ÈiÁa ‡tB¯ËBt‡ ˙ÈOÚpL18. ∆«¬≈«¿»¿«≈«¿»

ליתומים.17) טוענים סז.18)שאנו פו. בכתובות נראה כן
משביעין  אפוטרופסות, משבועת הבעל אותה פטר לא שאם
אביהם  אותה חשד אם יודעים שאינם אף היורשים אותה

יודעים. אינם יורשים סתם שהרי מעות, בשתי

.„,BÙzL B‡ BÒÈ¯‡ ‰fL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»≈ƒ∆∆¬ƒÀ»
BÒÈ¯‡ B‡ BÙzL :¯Ó‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ‰„BÓ ‡e‰ ‡l‡∆»∆ƒƒ«¿¿»«À»¬ƒ

ÌeÏk ÈzÏÊ‚ ‡Ï Ï·‡ ,È‡ B˙Èa Ôa B‡19‰Ê È¯‰ - ∆≈¬ƒ¬»…»«¿ƒ¿¬≈∆
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL20B¯ËÙÏ 'BbÓ' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ; ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿ƒƒ¿»¿

ÔBÓÓ B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·L21e‰ÊÈ‡ .22LiL ˙Èa‰ Ôa ¿»∆»¿»¿»≈∆∆««ƒ∆≈
ÌÈÏÚBt ÒÈÎnL ‰Ê ?˜ÙÒ ˙ÚËa ÚÈaL‰Ï BÏ¿«¿ƒ«¿«¬«»≈∆∆«¿ƒ¬ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓe ˙B¯t BÏ ÒÈÎÓe ,ÌÈÏÚBt ‡ÈˆBÓeƒ¬ƒ«¿ƒ≈ƒ

˙B¯t23ÒÎ ‡l‡ ,Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L ˙Èa‰ Ôa Ï·‡ : ≈¬»∆««ƒ∆≈≈¿≈∆»ƒ¿»
ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - „·Ïa ‡ˆBÈÂ BÏ‚¯a¿«¿¿≈ƒ¿«≈»¿«¿ƒ«ƒ»≈¿≈
ÌÈÓB˙È‰ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

˜ÙÒ ˙ÚËa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ24‰M‡‰ ÔÎÂ .25‡lL «¿ƒƒ¿«¬«»≈¿≈»ƒ»∆…
‰˙ ‡ÏÂ ‰‡O ‡ÏÂ ,dÏÚa ÈiÁa ‡tB¯ËBt‡ ˙ÈOÚ«¬≈«¿»¿«≈«¿»¿…»¿»¿…»¿»
.˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙¯e·˜ ¯Á‡Ï¿««¿««¿»≈«¿ƒƒ»ƒ»≈

‰‡O Ì‡ ÔÎÂ26ÔÈ‡ - ‰¯e·˜e ‰˙ÈÓ ÔÈa ‰˙Â ¿≈ƒ»¿»¿»¿»≈ƒ»¿»≈
;‰¯e·˜Ï ‰˙ÈÓ ÔÈa LnzLpL ‰Ê ÏÚ ÌÈÚÈaLÓ«¿ƒƒ«∆∆ƒ¿«≈≈ƒ»ƒ¿»
¯kÓz ‡Ï - ‰Ê ÏÚ Ú·MzL ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈∆ƒ»««∆…ƒ¿…

.Ïe˙Ó ˙n‰ ‡ˆÓÂ ,‰¯e·˜Ïƒ¿»¿ƒ¿»«≈ƒ¿«≈

אריס 19) שאינו ולטעון לכפור היה שיכול מיגו, לו ויש
וכו'. שותף ספר 20)ואינו כגון קדושה, של חפץ באחיזת

במשנה  המנויות השבועות כל כדין תפילין, או תורה
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הלכה  ונטען טוען מהלכות פ"א להלן וראה שם, שבועות
כל 21)ב. פרק ברא"ש, (הובא מיגאש בן ר"י רבו כדעת

ח, הלכה שכירות מהלכות בפ"ב וראה ד) סימן הנשבעין
הט"ז  כתב בזה והטעם ג. הלכה ולוה מלוה מהלכות ופי"ג
אין  שב"חזקה" שכשם רצו) סימן ריש (חושןֿמשפט
כן  כמו ד.) (פסחים לברר שאפשר במקום עליה סומכים
ומכיון  לברר, איֿאפשר אלאֿאםֿכן סומכין אין ב"מיגו"

לברר. צריך - השבועה עלֿידי לברר שבועות 22)שאפשר
לעצמו.23)מח: היתר מורה הוא נב.24)שאז גיטין

ד. והערה א הל' לעיל וראה שאול, כאבא ונב:
בברייתא.25) פז. כרב 26)כתובות ולא מתנא כרב שם,

שם. הרי"ף פסק וכן רב, בשם יהודה

.‰ÁlLÓ‰27ÁÏML B‡ ,B¯ÎÓÏ ıÙÁ B¯·Á „Èa «¿«≈«¿«¬≈≈∆¿»¿∆»«
Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯BÁÒ B‡ ˙B¯t BÏ ˙B˜Ï B„Èa ˙BÚÓ»¿»ƒ¿≈¿»««ƒ

¯ÎO BÏ Ô˙ ‡lL28‰‡‰ ‡ÏÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÏÚ ∆…»«»»«∆¿≈≈∆¿…¬»»
È¯‰ - B¯·Á ÔBÓÓa Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,BÊ ˙eÁÈÏLaƒ¿ƒƒ¿»»¿»«¿»¬≈¬≈

˙Èa Ô·k ‰Ê29BÏ ÏÊ‚ ‡lL ,˜ÙqÓ ÚÈaL‰Ï BÏ LÈÂ , ∆¿∆«ƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ»≈∆…»«
Áq‰ BÏ ‡È·‰L ˙Úa ÌeÏkB‡ d˙ˆ˜Ó B‡ ‰wL ‰¯B ¿¿≈∆≈ƒ«¿»∆»»ƒ¿»»

.Ô‰Ó BÏ ¯ÎnL ˙BÚn‰«»∆»«≈∆

וכסףֿמשנה).27) (מגדלֿעוז הגאונים כלומר,28)תשובת
(ראה  להשביעו שיש ובוודאי בוודאי שכר, מקבל אם
מלעשות  שימנע חשש אין שאז ב) והערה א הלכה למעלה
אלא  בשכר, זאת עושה הוא שהרי חבירו, של שליחותו
ימנע  שמא חשש שיש זה, על שכר מקבל אינו אם אפילו
- ד הערה שם למעלה (ראה לחבירו חסד גמילות מלעשות
עושה  בוודאי בחינם כשעשה ועוד: י). ס"ק צג סימן סמ"ע
משביעין  זאת ובכל שם), (ט"ז לחשדו ואין מצוה לשם כן

כן 29)אותו. אמרו שלא וסובר רבינו, על חולק הרשב"א
(כסףֿמשנה). בית" "בן אלא

.ÂÔÈÙzM‰30‰È‰L B‡ ,„ÁÈa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL «À»ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««∆»»
B‡ d˙ˆ˜Ó B‡ ‰¯BÁq‰ „È˜ÙÓe Ô˙BÂ ‡OB „Á‡‰»∆»≈¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»»

ÌÚ ˙BÚn‰31ÔÈÓ ‡ÏÂ ‰cÓ ‡ÏÂ Ï˜LÓ ‡Ïa ÈM‰ «»ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿»¿…ƒ»¿…ƒ¿»
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,˜ÙÒÏ ÔÈÒÎ Ì‰ÈL È¯‰ -¬≈¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈¿»∆»≈∆
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L B¯·Á ˙‡ ÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ«∆¬≈¿««À»ƒ¬»ƒ»»
BnÚ ˜qÚ˙ ‡Ï ÈM‰Â ,Ô˙BÂ ‡OBpL ‡e‰ „Á‡‰»∆»∆≈¿≈¿«≈ƒ…ƒ¿«≈ƒ

.Ô˙Â ‡OpL ‰Ê ‡l‡ ÚaL ÔÈ‡ - ÏÏk¿»≈ƒ¿»∆»∆∆»»¿»«

שאמרו 30) ממה נראה וכן (כסףֿמשנה). בטעמו פשוט דבר
עוסקים  כששניהם רבים, בלשון "השותפין" שם: במשנה
העוסק  הוא שרק יחיד, בלשון הבית" ו"בן נשבעים, שניהם

יד). ס"ק צד סימן (הגר"א הנשבע ובשו"ע 31)והוא אצל,
"ביד". ה): סעיף צג סימן (חו"מ

.Êe˜ÏÁ32‰L¯b˙Â ,ÔÈÒÈ¯‡‰Â ÔÈÙzM‰33,‰M‡‰ »¿«À»ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ»
ÁÈÏM‰ BÏ ‡È·‰Â ,˙Èa‰ Ôa ÂÈÏÚÓ „¯ÙÂ34‰¯BÁÒ ¿ƒ¿«≈»»∆««ƒ¿≈ƒ«»ƒ«¿»

Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,˜˙LÂ ,Ô‰a BÏ ¯ÎnL ˙BÚÓ B‡ BÏ ‰wL∆»»»∆»«»∆¿»«¿»¿»∆
˙ÚËa BÚÈaL‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - „iÓ ÌÚ·z ‡ÏÂ¿…¿»»ƒ»≈»«¬…¿«¿ƒ¿«¬«

˜ÙÒ35Ï·‡ .36È‡cÂ ˙ÚË BÏ ‰˙È‰ Ì‡37BÚÈaLÓ - »≈¬»ƒ»¿»«¬««««¿ƒ
‰ÈÏÚ38da ÏbÏ‚Óe ,39‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk40ÔÎÂ .41Ì‡ »∆»¿«¿≈»»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ

ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,ÔÓÊ ¯Á‡ ‰Úe·L BÏ ·iÁ˙ƒ¿«≈¿»««¿«≈∆»≈∆

Ì‰È¯·c42‰OÚpL ÔB‚k ,43ÌÚt ˙Èa Ôa B‡ ÛzL BÏ ƒ¿≈∆¿∆«¬»À»∆«ƒ««
ÈzÏÊ‚ ‡lL :ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡«∆∆¬≈∆»¿«¿≈»»∆…¿«¿«ƒ
B‡ ÈÒÈ¯‡ B‡ ÈÙzL ˙ÈÈ‰Lk ‡ÏÂ eÈÈaL BÊ ˙eÙzLa¿À»∆≈≈¿…¿∆»ƒ»À»ƒ¬ƒƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰BL‡¯a ÈtB¯ËBt‡ B‡ È˙Èa Ôa∆≈ƒ«¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈»∆

במשנה.32) מה. אלא 33)שבועות הזכירה לא המשנה
בשם  (כסףֿמשנה לכולם הואֿהדין אבל ואריסין, שותפין

שהם 34)הרי"ף). למעלה, הרשומים מאלו אחד כלומר,
המעות. בעל של תבע 35)כשלוחים שלא זה שמתוך

חשד. שום כאן שאין נראה חלוקה, משנה,36)בשעת
וכו'.37)שם. והאריס השותף שטוען 38)על שכיון

שירצה. זמן בכל להשביעו יכול שם 39)ודאי, משנה,
הכל", את עליו מגלגלין - אחר ממקום שבועה לו "נתגלגל
בה  שגם דרבנן בשבועה גם בה המדובר שם המסקנא ולפי

בסמוך. וראה שותפות.40)מגלגלין, של ספק טענות אף
הנ"ל.41) מהמשנה נלמדת זו בבא שנפתרה 42)אף בעיא

'שמא',43)(שם). רק היא האחרת השבועה שגם אף
על  'שמא' משבועת אף שבועה לגלגל שאפשר ומכאן

(כסףֿמשנה). 'שמא' שבועת

.ÁÔÈÙzM‰44Ïˆ‡ ˙B·BÁ Ì‰Ï ¯‡LÂ ,e˜ÏÁL «À»ƒ∆»¿¿ƒ¿«»∆≈∆
;˜ÙqÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÚÈaL‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈»¿ƒ¿«¿ƒ«∆∆∆ƒ»≈
ÏÎa ,‡e‰ Úe„È ¯·c - ¯‡LpL ·BÁ‰Â ,e˜ÏÁ È¯‰L∆¬≈»¿¿«∆ƒ¿«»»»«¿»
ÔÓ B˜ÏÁ ‰ÊÂ ·BÁ‰ ÔÓ B˜ÏÁ ‰Ê ÁwÈ eÚ¯tiM ‰Ó«∆ƒ»¿ƒ«∆∆¿ƒ«¿∆∆¿ƒ
eÚ„È ¯·Îe ,ÒÈka ˙BÚÓ Ì‰Ï ¯‡L Ì‡ ÔÎÂ .·BÁ‰«¿≈ƒƒ¿«»∆»«ƒ¿»»¿

Ô˙B‡45ÔÈ‡ - B˜ÏÁ „Á‡ Ïk eÏË ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , »«¬«ƒ…»¿»∆»∆¿≈
Ì‰ ÔÈ˜eÏÁk ˙BÚn‰L ;‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÚÈaLÓ46ÔÎÂ . «¿ƒƒ∆∆∆∆«»«¬ƒ≈¿≈

ÔÈÙzM‰ Ïk ÔBaLÁ eOÚ Ì‡47Ô‰Ó „Á‡Ï ¯‡LÂ , ƒ»∆¿»«À»ƒ¿ƒ¿«¿∆»≈∆
È„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Úe„ÈÂ ·eˆ˜ ¯·c B¯·Á Ïˆ‡‡Ï Ô ≈∆¬≈»»»¿»«««ƒ∆¬«ƒ…

‡e‰L Ïk Ì‰ÈÈa ¯‡L Ì‡ Ï·‡ .e˜ÏÁ È¯‰ - BÏË¿»¬≈»¿¬»ƒƒ¿«≈≈∆»∆
eÚ„È ‡ÏÂ Ô˙B‡ e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,˙B¯t‰ ÔÓƒ«≈«¬«ƒ…»¿»¿…»¿

ÌÏ˜LÓ48‡lL ˙eÙzM‰ ÔÓ „ˆ Ì‰ÈÈa ¯‡LpL B‡ , ƒ¿»»∆ƒ¿«≈≈∆«ƒ«À»∆…
B˜ÏÁ ‰nk Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ú„È ‡ÏÂ ,ÔBaLÁ Ba eOÚ»∆¿¿…»«»∆»≈∆«»∆¿
‰Ê ÔÈÚÈaLÓe ,ÔÈ„Ú ˙Ói˜ ˙eÙzM‰ È¯‰ - BÚÈbn‰««ƒ¬≈«À»«∆∆¬«ƒ«¿ƒƒ∆

.‰Ê ˙‡∆∆

וכסףֿמשנה).44) (מגדלֿעוז הגאונים כלומר,45)תשובת
שבמעות  כיון הסכום, ידעו שלא אף בכיס, כסף שיש ידעו
למעלה  כמבואר חבירו, מדעת שלא לחלוק אחד כל יכול

(אורֿשמח). ט הלכה שם.46)פ"ב פ"ה למעלה
השותפות.47) כל תימן: לא 48)בכ"י ולפיכך [כלומר:

חלקו  לא אם משקלם, ידעו אם אפילו אבל אותם. חלקו
לחלוק  אין בפירות שהרי חלקו, כאילו דינו אין - אותם

שם]. בפ"ה למעלה כמבואר חבירו, מדעת שלא

.ËÈÓ49ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰wÏÁ ¯Á‡ B¯·Á ˙‡ Ú·zL ƒ∆»«∆¬≈««¬À»≈»
e¯‡aL BÓk ,ÏebÏ‚ È„È ÏÚ ‡l‡ BÚÈaL‰Ï50Ï·‡ . ¿«¿ƒ∆»«¿≈ƒ¿¿∆≈«¿¬»

ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈ51‰È‰Lk ÌeÏk BÏÊbL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ≈¿«¬ƒ¿»«ƒ∆¿»¿¿∆»»
.ÏÊbL ‰na ‰„BÈ ‡ÏÂ B˙Èa Ôa B‡ BÒÈ¯‡ B‡ BÙzLÀ»¬ƒ∆≈¿…∆«∆∆»«

שם.49) ז.50)רי"ף הלכה הגאונים 51)למעלה תקנת
גם  וראה להשביע, שאין במקום אף להחרים, שיש היא

יא. הלכה פ"ג למעלה
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שם). ותוספות (רשב"ם וחום קור הם כגון,85)ופחים",
המשניות  (פירוש ברעה" מפורסמות שהם המאכלות "שאכל

שם). לרבינו

ה'תש"פ  טבת כ"ח ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והאריסין 1) השותפין שבועת דין רבינו בו ביאר

והאפוטרופסין.

.‡ÔÈÙzM‰2Ôlk3ÔÈtB¯ËBt‡‰Â ,ÔÈÒÈ¯‡‰Â ,4epnL «À»ƒÀ»¿»¬ƒƒ¿»«¿ƒ∆ƒ
ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡5˙‡OB ‡È‰L ‰M‡‰Â ,ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ »≈ƒ««¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ≈

B‡ ˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ6Ô·e ,˙ÈÂÁ dÏÚa d·ÈLB‰L ¿∆∆¿««ƒ∆ƒ»«¿»∆¿»ƒ∆
˙Èa‰7ÚaL el‡Ó „Á‡ Ïk -8Ì‰È¯·cÓ9˙ÚËa ««ƒ»∆»≈≈ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿«¬«
˜ÙÒ10‡Ï ‡nL B‡ ÔzÓe ‡OÓa B¯·Á ÏÊ‚ ‡nL , »≈∆»»«¬≈¿«»«»∆»…

‰nÏÂ .Ì‰ÈÈaL ÔBaLÁa ˜c˜„11ÌÈÓÎÁ ewz ƒ¿≈«∆¿∆≈≈∆¿»»ƒ¿¬»ƒ
‰Ó ÏkL ,ÔÓˆÚÏ ÔÈ¯BÓ el‡L ÈtÓ ?BÊ ‰Úe·L¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿»∆»«
ÈtÓ ,Ì‰Ï ‡e‰ Èe‡¯ - ˙BÚn‰ ÏÚa ÈÒÎpÓ eÁ˜iM∆ƒ¿ƒƒ¿≈«««»»»∆ƒ¿≈

CÎÈÙÏ .ÔÈÁ¯BËÂ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL12Ì‰Ï ewz ∆¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆
Ïk eOÚiL È„k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ‰Úe·L ÔÈ·iÁL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆«»ƒ¿»¿«¬«»≈¿≈∆«¬»

.‰eÓ‡Â ˜„ˆa Ô‰ÈOÚÓ«¬≈∆¿∆∆∆¡»

במשנה.2) מה: גם 3)שבועות לכלול כן כתב
שנוטלים  שאע"פ להשבע, חייבים שכולם המתעסקים,
נוטלים  שאינם מאחר לעצמם, היתר הם מורים - שכרם
הלכה  פ"ו (למעלה בלבד בטל כפועל אלא משלם, שכרם
ד"ה  מח: שבועות ב'תוספות' רבינוֿתם לדעת בניגוד ב)
ברמ"א  וראה (רדב"ז, שבועה צריכים אינם שהם בה, דמורו
ט). ס"ק שם ובש"ך ד, סעיף צג סימן חושןֿמשפט

פטר 4) לטיניות: מלים משתי מורכבת "אפוטרופוס" המילה
(=בן). פוס בגלל 5)(=אב) זה מינוי מקבלת ימנע שלא

כעל  עליו המצביע המינוי שעצם אחרי עליו, שבועה הטלת
אבי  שמינהו אפוטרופוס אבל רב, סיפוק לו גורם נאמן, אדם
המינוי. מקבלת ימנע פן אותו, משביעין אין היתומים,
ד. הלכה להלן וראה ונב: נב. בגיטין שאול אבא וכדעת

במשנה.6) פו: א 7)כתובות סעיף צג סימן חו"מ בשו"ע
היינו  הבית", בעל בעניני ונותן "שנושא המחבר: הוסיף
פירש  הבית, בן ד"ה מח: בשבועות ורש"י הבית. מנהל
שכל  ה, הלכה להלן רבינו דעת אבל האחין". מן "אחד

ד. ס"ק שם סמ"ע וראה זה, בכלל חפץ 8)שליח בנקיטת
ד). הלכה שבועה 9)(להלן אלא התורה מן מצינו שלא

(הגהות  בספק ולא ודאי, בטענת זו ואף במקצת, מודה של
(שבועות 10)מיימוניות). בגמרא זו משנה פירשו כן

מח:).11)מח:). (שם בגמרא והתשובה השאלה
מהלכות 12) (פ"א ספק על משביעין אין כלל שבדרך אף

ז). הלכה ונטען טוען

.·ÔÈ‡Â13„Ú ˜ÙÒ ˙ÚËa ÚaL el‡Ó „Á‡ Ïk ¿≈»∆»≈≈ƒ¿»¿«¬«»≈«
ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÛÒk ÈzLa Ô˙B‡ ÚÈaLn‰ „LÁiL14 ∆«¿…««¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆∆≈¿≈»ƒ

ÛÒk ÏL15¯‡a˙iL BÓk ,16˙BÁÙa ÔÈ„LBÁ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆¿∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ¿»
.ÔÈÚaL ÌÈ‡ - ‰fÓƒ∆≈»ƒ¿»ƒ

נחמן.13) רב בשם מניומי בר יוסף רב מימרת מח: שבועות

פרוטות.14) ושתים שלשים ובה מדינר, ששית היא מעה כל
בן 15) ר"י רבו כדעת סובר שהוא נראה רבינו מלשון

הר"ן  כתבו וכן במקצת, בהודאה כאן צורך שאין מיגאש,
[ואע"פ  רבינו. בדברי כאן והכסףֿמשנה שם, בשבועות
"כמאן  שאמרו שם בשבועות הסוגיא תחילת שלפי
טענת  על התורה מן שבועה שחייבים (שאמר כשמואל"
על  - במקצת) וכופר במקצת מודה הנתבע אם כסף, שתי
שאם  במקצת, בהודאה אלא זו שבועה חייבים שאין כרחינו
צריכה  אינה הכפירה הלא כסף, שתי צריך למה כן לא
למסקנה  הנה, - לט:) שבועות (עיין מפרוטה יותר להיות
שאין  (שסובר כרב" טענה, כפירת "אימא שאמרו: שם
ופרוטה, כסף שתי בתובעו אלא התורה מן בשבועה חייבים
כרחינו  על לט:), (שם בפרוטה ומודה כסף בשתי כופר והוא
הצריכו  לא למה כן, לא שאם בהודאה, צורך אין שכאן
צורך  אין המסקנה שלפי ע"כ אלא ופרוטה, כסף שתי טענת

בהודאה]. ולא בכפירה טוען 16)אלא מהלכות פ"ג להלן
ז. הלכה שם ועיין א, הלכה ונטען

.‚ÔÈ‡ - „Á‡‰ ÛzM‰ ˙Ó Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰ Ô‡kÓƒ»««∆ƒ≈«À»»∆»≈
;‡nL ˙ÚËa ÂÈ·‡ ÏL BÙzL ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ L¯Bi‰«≈»¿«¿ƒ«À»∆»ƒ¿«¬«∆»
È„k ,È‡cÂa ÂÈ·‡ Ba B„LÁL ¯·c‰ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈««»»∆¬»»ƒ¿««¿≈
ÈÓ LÈÂ .ÛÒk ÈzLa L¯Bi‰ ‰Ê B˙B‡ „LÁiL∆«¿…∆«≈ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ
‰ÊÎÂ .‡nL ˙ÚËa L¯Bi‰ B˙B‡ ÚÈaLnL ,‰¯B‰L17 ∆»∆«¿ƒ««≈¿«¬«∆»¿»∆

‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈL¯Bi‰ È¯‰L ,Ôe„Ï Èe‡»̄»∆¬≈«¿ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»
dÏÚa ÈiÁa ‡tB¯ËBt‡ ˙ÈOÚpL18. ∆«¬≈«¿»¿«≈«¿»

ליתומים.17) טוענים סז.18)שאנו פו. בכתובות נראה כן
משביעין  אפוטרופסות, משבועת הבעל אותה פטר לא שאם
אביהם  אותה חשד אם יודעים שאינם אף היורשים אותה

יודעים. אינם יורשים סתם שהרי מעות, בשתי

.„,BÙzL B‡ BÒÈ¯‡ ‰fL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»≈ƒ∆∆¬ƒÀ»
BÒÈ¯‡ B‡ BÙzL :¯Ó‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ‰„BÓ ‡e‰ ‡l‡∆»∆ƒƒ«¿¿»«À»¬ƒ

ÌeÏk ÈzÏÊ‚ ‡Ï Ï·‡ ,È‡ B˙Èa Ôa B‡19‰Ê È¯‰ - ∆≈¬ƒ¬»…»«¿ƒ¿¬≈∆
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL20B¯ËÙÏ 'BbÓ' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ; ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿ƒƒ¿»¿

ÔBÓÓ B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·L21e‰ÊÈ‡ .22LiL ˙Èa‰ Ôa ¿»∆»¿»¿»≈∆∆««ƒ∆≈
ÌÈÏÚBt ÒÈÎnL ‰Ê ?˜ÙÒ ˙ÚËa ÚÈaL‰Ï BÏ¿«¿ƒ«¿«¬«»≈∆∆«¿ƒ¬ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓe ˙B¯t BÏ ÒÈÎÓe ,ÌÈÏÚBt ‡ÈˆBÓeƒ¬ƒ«¿ƒ≈ƒ

˙B¯t23ÒÎ ‡l‡ ,Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L ˙Èa‰ Ôa Ï·‡ : ≈¬»∆««ƒ∆≈≈¿≈∆»ƒ¿»
ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - „·Ïa ‡ˆBÈÂ BÏ‚¯a¿«¿¿≈ƒ¿«≈»¿«¿ƒ«ƒ»≈¿≈
ÌÈÓB˙È‰ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

˜ÙÒ ˙ÚËa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ24‰M‡‰ ÔÎÂ .25‡lL «¿ƒƒ¿«¬«»≈¿≈»ƒ»∆…
‰˙ ‡ÏÂ ‰‡O ‡ÏÂ ,dÏÚa ÈiÁa ‡tB¯ËBt‡ ˙ÈOÚ«¬≈«¿»¿«≈«¿»¿…»¿»¿…»¿»
.˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙¯e·˜ ¯Á‡Ï¿««¿««¿»≈«¿ƒƒ»ƒ»≈

‰‡O Ì‡ ÔÎÂ26ÔÈ‡ - ‰¯e·˜e ‰˙ÈÓ ÔÈa ‰˙Â ¿≈ƒ»¿»¿»¿»≈ƒ»¿»≈
;‰¯e·˜Ï ‰˙ÈÓ ÔÈa LnzLpL ‰Ê ÏÚ ÌÈÚÈaLÓ«¿ƒƒ«∆∆ƒ¿«≈≈ƒ»ƒ¿»
¯kÓz ‡Ï - ‰Ê ÏÚ Ú·MzL ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈∆ƒ»««∆…ƒ¿…

.Ïe˙Ó ˙n‰ ‡ˆÓÂ ,‰¯e·˜Ïƒ¿»¿ƒ¿»«≈ƒ¿«≈

אריס 19) שאינו ולטעון לכפור היה שיכול מיגו, לו ויש
וכו'. שותף ספר 20)ואינו כגון קדושה, של חפץ באחיזת

במשנה  המנויות השבועות כל כדין תפילין, או תורה

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



zahפד b"kÎa"k ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyzah g"kÎa"k -t"yz'd

ה'תש"פ  טבת כ"ב ראשון יום

מד. מג. עשה מצות
נא. נ. מח. מז. מו. מה.

― המ"ג קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― הּפסח ימי ּבכלֿׁשבעת הּתמיד על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָנֹוסף
ּתקריבּו ימים "ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמּצֹות. ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָחג

לה'" el)אּׁשה ,bk `xwie). ִֶַ

― המ"ד העמרהּמצוה מנחת jkeהיא Ð dcn my) ְְִִִֶַַַָָֹ
(ef dgpn zcn dzidלהקריב ׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּכבׂש עּמּה ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָמנחת
אתֿעמר "והבאתם יתעּלה: אמרֹו והּוא לעֹולה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבןֿׁשנתֹו

אלֿהּכהן קצירכם i)ראׁשית ,my)היא זֹו ּומנחה . ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ועליה ּבּכּורים", "מנחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנקראת:
ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' ּבּכּורים מנחת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ"ואםּֿתקריב

ci)ּכרמל" ,a my)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt)ּכלֿאם" : ְְְְִִֶַַָָ
ואחד חֹובה, ׁשהן מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ― ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואם
"חֹובה. אמרּו: ּבּכּורים". מנחת ּתקריב ואם הּוא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָמהם
לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר ְְֵֵֶַַַָָָאּתה
ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה ― ּבּכּורי מנחת את ְְְְְִִִֵֶַַָָֹּתקריב
מּמנחֹות. י' ּבפרק ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻנתּבארּו

― המ"ה קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ט"ז יֹום ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום חמּׁשים ּביֹום ּגם ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמּוסף

עצרת מּוסף וזהּו zereayd)ּבניסן, bg)ּבספר הּנזּכר והּוא , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
ּבהקריבכם הּבּכּורים "ּוביֹום אמרֹו: והּוא ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָ"ּבמדּברֿסיני".
ניחח" לריח עֹולה והקרבּתם וגֹו' לה' חדׁשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמנחה

(fkÎek ,gk xacna).

― המ"ו לחםהּמצוה ׁשּתי להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּבגלל ּבאים ׁשהם הּכתּובים הּקרּבנֹות עם לּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמץ

הּקבּוע עצרת ּביֹום xnerl)הּלחם miyingd meia), ְֲֶֶֶֶַַַָ
ּבוּיקרא הּכתּוב ׁשּפרׁש ּכמֹו הּקרּבנֹות (bk,ּולהקריב ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

(hiÎgiעם הנפתן אחר הּלחם ׁשּתי הּכהנים ואֹוכלים .ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשלמים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכבׂשי

עׂשרנים" ׁשני ׁשּתים ּתנּופה fi)לחם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ
מּמנחֹות ד' ּבפרק ּבגלל(dn:)נתּבאר הּבא זה ׁשּקרּבן , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

זּולת וׁשּזה הּיֹום מּמּוסף חלּוק n)הּלחם dpey oaxw).זה ְִֶֶֶֶֶַַַַָ
מנחֹות ּבמּסכת מסּפיק ּבאּור אתֿזה ּבארנּו cּוכבר wxt) ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(a dpynּופרק ד' ּבפרק נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה וכלּֿדיני ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ח' ּופרק מּמנחֹות.(h)ה' י"א ּופרק ְִֶֶֶֶָ

― המ"ז קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
Ð)נֹוסף g"x sqen lre oicinzd lr)והּוא ּבתׁשרי, א' ּביֹום ְְְְִֵָ

הּׁשביעי "ּובחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשנה. ראׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמּוסף

לה'" ניחח לריח עלה ועׂשיתם וגֹו' לחדׁש (xacnaּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
(.aÎ` ,hk.

― המ"ח קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ּבּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנֹוסף
ריח לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי לחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"ּובעׂשֹור

gÎf)ניחח" ,my). ִַֹ

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
יתעּל אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ּבימי נֹוסף קרּבן ה:להקריב ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

לה'" ניחח ריח אּׁשה עלה bi)"והקרבּתם ,my)וזהּו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
החג. ֶַָמּוסף

― הנ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשמיני מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְְִִִִֶֶַַַַַָֻנֹוסף
עצמֹו, ּבפני זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ּומהּֿׁשחּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעצרת.
עצרת ׁשמיני אצלנּו: ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, מּכלֿימי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻנבּדל

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. ּבפני gn.)רגל dkeq)רגל" ׁשהּוא , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
קרּבן עצמֹו, ראיה(sqen)ּבפני זֹו הּנה עצמֹו". ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט וזה חלּוק. ְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּקרּבנֹו

ה'תש"פ  טבת כ"ג שני יום

קסא. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני כ "בֿ כ "ג טבת 

קמ. תעשה לא מצות
― הקס"א העמר,הּמצוה ּבספירת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ

הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: אמרֹו (xwie`והּוא ְְְְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָ
(eh ,bkׁשנה יֹובל, ׁשני לסּפֹור ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ּדע, .ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשמּטה, ּוׁשמּטה nw)ׁשנה dyr zevn), ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ
יֹום יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ואחד ּכלֿאחד חּיב ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּכ

יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו אמר: ׁשהרי ׁשבּוע, fh)וׁשבּוע ,my), ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
"ּתסּפרֿל ׁשבעת "ׁשבעה h)ואמר: ,fh mixac)ּכׁשם , ְְְְִִֵַָָָָָֹֻ

ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו אחת, מצוה והּׁשמּטים הּׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמנין
ּכלֿמיֿׁשּקדמני אֹותּה מנה וכ אחת, מצוה העמר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹספירת
יטע ואל ּבזה. ּׁשעׁשּו מה הּוא ונכֹון אחת, ּכמצוה ―ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָ

d,אמרם dpyd y`x)(.eq zegpn :fi dbibgלממני "מצוה : ְְְְִִֵָָָ
(zepnl)ׁשּתי ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב עד ׁשבּועי" לממני ּומצוה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹומי

לּה ׁשּיׁש מצוה איזֹו מחלקי ׁשּכלֿחלקֿוחלק לפי ― ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמצות
נעׂשֹות היּו אבל מּמּנה. החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָחלקים,

אמרּו אּלּו מצות xnba`)ׁשּתי ,l"fg),מצוה הּימים מנין : ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹ
ׁשמדקּדק מּמי יעלם ׁשּלא ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומנין
לׁשֹון אין ,וכ ּכ לעׂשֹות חֹובה ּתאמר: אם ׁשהרי ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבדברים,
ּוראיה עצמּה. ּבפני מצוה הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא מחּיב ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻזה

זה על `zg)ּברּורה devna millkp zexitqd izyy)ׁשאנּו זה , ְֶֶֶַָָ
וכ ּכ ׁשהם ּבאמרנּו, ּבכלֿלילה אתֿהּׁשבּועֹות ּגם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹונים

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



פה zah e"kÎc"k iyingÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבפני מצוה הּׁשבּועֹות היּו ואּלּו ימים, וכ וכ ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָׁשבּועֹות
ּבלבד, הּׁשבּועֹות ּבלילי אּלא מנינם מתקינים היּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹעצמּה,
על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר ּברכֹות: ׁשּתי להן היּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹואז
הּדבר ואין העמר", ׁשבּועי ספירת ו"על העמר" ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹספירת
ּכמֹו וׁשבּועיו, ימיו ― העמר ספירת היא הּמצוה אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכן,

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּצּוה.

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
והּוא לאכלם, ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה

ּבכֹורֹות אחר(dl.)ּבמּסכת הּקרּבן אֹותֹו ׁשּנפסל אֹו , ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
והּוא אכילתֹו, הּמֹונעים הּפסּול מּדרכי ּבדר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָׁשחיטתֹו

ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא b)ׁשּנאמר: ,ci my)ספרי ּולׁשֹון . ְְֱִֵֵֶֶַַָָֹֹ
(my d`x zyxt)ּבפסּולי ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא :ְִֵֵַָָֹֹ

אליעזר "רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. הּכתּוב ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּמקּדׁשין
לּצֹורם מּנין אֹומר: ואכל(jzeg)ּבןֿיעקב הּבכֹור ּבאזן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

תאכל "לא לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשעֹובר ְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹֹמּמּנּו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכלּֿתֹועבה";

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ְְֶֶַזֹו

ה'תש"פ  טבת כ"ד שלישי יום

קלב. תעשה לא מצות
― הקל"ב אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהּפּגּול.
ׁשעסק האיׁש ׁשחׁשב הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשעת
ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו זמּנֹו אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהקרבתֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו זמּנֹו, אחר מּמּנּו (yexit"aלהקטיר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
("zeipyndּפּגּול אכילת על והאזהרה מּזבחים. ב' ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבפרק

הם". ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל אמרֹו: היא bl)זה ,hk zeny), ְִִֵֶֶַָֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה ׁשּבארנּו אתֿהענׁש(lw`)ּכמֹו אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

"ואם אתֿאהרן: צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ירצה לא הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשלמיו מּבׂשרֿזבח יאכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהאכל
מּמּנּו האכלת והּנפׁש יהיה ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּמקריב

ּתּׂשא" gi)עונּה ,f `xwie),זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה . ְֲִֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ּבקרּבן מדּבר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהקרבתֹו
הּׁשליׁשי. ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

hk.)אמרּו migaf)ּכף" :(dhd)על ּבמחּׁשב לׁשמֹוע, אזנ ְְְְְִִֵַַַָָֹ
ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹזבחֹו
― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמתקלקל
ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחּיב
חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו "ואכליו ּבּנֹותר: ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹואמר

g)ונכרתה" ,hi my)ּכרתֹות ּובגמרא .(.d)ּתהי "אל אמרּו: ְְְְְְְִִִֵַָָָָ
ולא ּתֹורה מּגּופי אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּגזרה

ּדילף ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב עון(cnlpy)לּמדֹו עון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ

הכא ּכתיב עונּה(lebt"a")מּנֹותר: מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב מה(xzep"a")ּתּׂשא", ― יּׂשא" עונֹו "ואכליו ְְְֲִִִָָָָָָֹֹ

― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן אף ּכרת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָלהּלן
והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָיביא

קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות

ה'תש"פ  טבת כ"ה רביעי יום

קכ. תעשה לא מצות
― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר elk`l)ׁשהזהרנּו `le ,xi`ydl) ְְְִִֶַָָֻ
ּתֹודה: ּבקרּבן אמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְְְִֶַַָָָָָָֹמּקרּבן

עדּֿבקר" מּמּנּו l)"לאֿתֹותירּו ,ak `xwie)למדנּו ּומּזה . ְִִִֶֶֶַַָֹֹ
אכילתם זמן לאחר מהם ּׁשּנֹותר ׁשּכלֿמה קדׁשים, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאר
לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי לׂשרפֹו וחּיב נֹותר הּוא הרי ―ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
e`ld z` lhane wzpn ,xzepd ztixy zevn z` miiwny dfa)

(dwel epi`e ,"exizez `l" lyּכמֹו עׂשה, מצות ּוׂשרפתֹו ;ְְְֲִֵֵַָ
עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ה'תש"פ  טבת כ"ו חמישי יום

קלא. תעשה לא מצות
יום שלישיֿ חמישי כ "דֿ כ "ו טבת 

― הקל"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
הּזמן אחר הּקדׁשים מּבׂשר מהּֿׁשּנׁשאר והּוא ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַַַַָָאתֿהּנֹותר,
אזהרה הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹהּקבּוע
הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה נתּבאר אּלא אכילתֹו, לאּסּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמפרׁשת
ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו והּוא נֹותר, ׁשאֹוכל ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלמי
יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי עדֿיֹום "והּנֹותר הּׁשלמים: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָקרּבן
ירצה, לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם
הּנפׁש ונכרתה חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹואכליו

מעּמיה" gÎe)ההוא ,hi my)אם ּבכרת ׁשהּוא נתּבאר הּנה , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג אכל ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא
מּמהּֿׁשאמר היא האזהרה אבל ּבּכתּוב; מפרׁש ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהענׁש

הּוא" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל "וזר cl)ּבּמּלּואים: ,hk zeny). ְִִִֶַַָֹֹֹ
מהּֿׁשּנתקלקל ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹּכּנּוי

ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור (fi:)מןֿהּקדׁשים ְְְְֳִִִִַַָָָָָ
אין והּנֹותר "הּפּגּול הּמׁשנה: מהּֿׁשאמרה על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו

ׁשמֹות ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה `mixeqiמצטרפין ly) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
(mipeyהּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ,"erbpy mici) ְְְִֶַַַָָָָֹֻ

(n mz`nehy ,xzepe lebt ly znieqn zenkaאבל ְֲַָָָּדרּבנן;
אליעזר(xeriy)לענין רּבי ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָ

ּפסּול, ּכלֿׁשּבּקדׁש ― הם קדׁש ּכי "לאֿיאכל ִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאֹומר:
מּפסּולי הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על לאֿתעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּתן
על אכילתֹו על מזהרים מהם ּכלֿאחד ּולפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמקּדׁשין
ענׁש נתּבאר ּוכבר הם". ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל אמרֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹּפי

ּכרת. ׁשהּוא ֵֶַָָהּנֹותר
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ה'תש"פ  טבת כ"ב ראשון יום

מד. מג. עשה מצות
נא. נ. מח. מז. מו. מה.

― המ"ג קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― הּפסח ימי ּבכלֿׁשבעת הּתמיד על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָנֹוסף
ּתקריבּו ימים "ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמּצֹות. ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָחג

לה'" el)אּׁשה ,bk `xwie). ִֶַ

― המ"ד העמרהּמצוה מנחת jkeהיא Ð dcn my) ְְִִִֶַַַָָֹ
(ef dgpn zcn dzidלהקריב ׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּכבׂש עּמּה ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָמנחת
אתֿעמר "והבאתם יתעּלה: אמרֹו והּוא לעֹולה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבןֿׁשנתֹו

אלֿהּכהן קצירכם i)ראׁשית ,my)היא זֹו ּומנחה . ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ועליה ּבּכּורים", "מנחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנקראת:
ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' ּבּכּורים מנחת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ"ואםּֿתקריב

ci)ּכרמל" ,a my)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt)ּכלֿאם" : ְְְְִִֶַַָָ
ואחד חֹובה, ׁשהן מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ― ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואם
"חֹובה. אמרּו: ּבּכּורים". מנחת ּתקריב ואם הּוא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָמהם
לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר ְְֵֵֶַַַָָָאּתה
ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה ― ּבּכּורי מנחת את ְְְְְִִִֵֶַַָָֹּתקריב
מּמנחֹות. י' ּבפרק ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻנתּבארּו

― המ"ה קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ט"ז יֹום ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום חמּׁשים ּביֹום ּגם ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמּוסף

עצרת מּוסף וזהּו zereayd)ּבניסן, bg)ּבספר הּנזּכר והּוא , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
ּבהקריבכם הּבּכּורים "ּוביֹום אמרֹו: והּוא ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָ"ּבמדּברֿסיני".
ניחח" לריח עֹולה והקרבּתם וגֹו' לה' חדׁשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמנחה

(fkÎek ,gk xacna).

― המ"ו לחםהּמצוה ׁשּתי להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּבגלל ּבאים ׁשהם הּכתּובים הּקרּבנֹות עם לּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמץ

הּקבּוע עצרת ּביֹום xnerl)הּלחם miyingd meia), ְֲֶֶֶֶַַַָ
ּבוּיקרא הּכתּוב ׁשּפרׁש ּכמֹו הּקרּבנֹות (bk,ּולהקריב ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

(hiÎgiעם הנפתן אחר הּלחם ׁשּתי הּכהנים ואֹוכלים .ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשלמים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכבׂשי

עׂשרנים" ׁשני ׁשּתים ּתנּופה fi)לחם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ
מּמנחֹות ד' ּבפרק ּבגלל(dn:)נתּבאר הּבא זה ׁשּקרּבן , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

זּולת וׁשּזה הּיֹום מּמּוסף חלּוק n)הּלחם dpey oaxw).זה ְִֶֶֶֶֶַַַַָ
מנחֹות ּבמּסכת מסּפיק ּבאּור אתֿזה ּבארנּו cּוכבר wxt) ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(a dpynּופרק ד' ּבפרק נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה וכלּֿדיני ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ח' ּופרק מּמנחֹות.(h)ה' י"א ּופרק ְִֶֶֶֶָ

― המ"ז קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
Ð)נֹוסף g"x sqen lre oicinzd lr)והּוא ּבתׁשרי, א' ּביֹום ְְְְִֵָ

הּׁשביעי "ּובחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשנה. ראׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמּוסף

לה'" ניחח לריח עלה ועׂשיתם וגֹו' לחדׁש (xacnaּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
(.aÎ` ,hk.

― המ"ח קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ּבּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנֹוסף
ריח לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי לחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"ּובעׂשֹור

gÎf)ניחח" ,my). ִַֹ

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
יתעּל אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ּבימי נֹוסף קרּבן ה:להקריב ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

לה'" ניחח ריח אּׁשה עלה bi)"והקרבּתם ,my)וזהּו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
החג. ֶַָמּוסף

― הנ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשמיני מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְְִִִִֶֶַַַַַָֻנֹוסף
עצמֹו, ּבפני זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ּומהּֿׁשחּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעצרת.
עצרת ׁשמיני אצלנּו: ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, מּכלֿימי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻנבּדל

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. ּבפני gn.)רגל dkeq)רגל" ׁשהּוא , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
קרּבן עצמֹו, ראיה(sqen)ּבפני זֹו הּנה עצמֹו". ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט וזה חלּוק. ְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּקרּבנֹו

ה'תש"פ  טבת כ"ג שני יום

קסא. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני כ "בֿ כ "ג טבת 

קמ. תעשה לא מצות
― הקס"א העמר,הּמצוה ּבספירת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ

הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: אמרֹו (xwie`והּוא ְְְְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָ
(eh ,bkׁשנה יֹובל, ׁשני לסּפֹור ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ּדע, .ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשמּטה, ּוׁשמּטה nw)ׁשנה dyr zevn), ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ
יֹום יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ואחד ּכלֿאחד חּיב ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּכ

יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו אמר: ׁשהרי ׁשבּוע, fh)וׁשבּוע ,my), ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
"ּתסּפרֿל ׁשבעת "ׁשבעה h)ואמר: ,fh mixac)ּכׁשם , ְְְְִִֵַָָָָָֹֻ

ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו אחת, מצוה והּׁשמּטים הּׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמנין
ּכלֿמיֿׁשּקדמני אֹותּה מנה וכ אחת, מצוה העמר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹספירת
יטע ואל ּבזה. ּׁשעׁשּו מה הּוא ונכֹון אחת, ּכמצוה ―ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָ

d,אמרם dpyd y`x)(.eq zegpn :fi dbibgלממני "מצוה : ְְְְִִֵָָָ
(zepnl)ׁשּתי ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב עד ׁשבּועי" לממני ּומצוה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹומי

לּה ׁשּיׁש מצוה איזֹו מחלקי ׁשּכלֿחלקֿוחלק לפי ― ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמצות
נעׂשֹות היּו אבל מּמּנה. החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָחלקים,

אמרּו אּלּו מצות xnba`)ׁשּתי ,l"fg),מצוה הּימים מנין : ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹ
ׁשמדקּדק מּמי יעלם ׁשּלא ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומנין
לׁשֹון אין ,וכ ּכ לעׂשֹות חֹובה ּתאמר: אם ׁשהרי ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבדברים,
ּוראיה עצמּה. ּבפני מצוה הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא מחּיב ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻזה

זה על `zg)ּברּורה devna millkp zexitqd izyy)ׁשאנּו זה , ְֶֶֶַָָ
וכ ּכ ׁשהם ּבאמרנּו, ּבכלֿלילה אתֿהּׁשבּועֹות ּגם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹונים

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



hkפו wxt dinxi - mi`iap

èë-÷øô äéîøéfiÎf
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i"yx
(Á).åàéùéהשיאני הנחש כמו הסתה ג)ל' :(בראשית
(·È)åà íúàø÷å.íúëìäå éú מקרא זה והרי בדרכי

êìîä.(ÊË)קצר: ìà:גלה לא אשר צדקיהו
(ÊÈ).íéøòåùä íéðàúëשערוריה ו)ל' :(הושע

cec zcevn
(Ê).Â˘¯„Â:'וכו העיר  שלום  את ·˘ÓÂÏ‰.בקשו  ÈÎכשיהיה

מתפלל  הוי ז"ל חכמינו כמאמ' שלום  לכם  גם  יהיה  שלום  בה 
מלכות: של ÂÎÂ'.(Á)בשלומה Â‡È˘È Ï‡השקר נביאי

שאומרים במה  אתכם יפתו אל בקרבכם  אשר והקוסמים 
המובן בדבר וקיצר  מדברי, בהיפך  לירושלים  תשובו שמהר 

בחלום:ÌÎÈ˙ÂÓÂÏÁ.מעצמו: שראו מה לכם ‡˘¯האומרים
.ÌÈÓÏÁÓ Ì˙‡ישאלו שהם  מהם שואלים שאתם  לומר רצה 

חלום : ·˘˜¯.(Ë)שאלת  ÈÎשקר הוא  בשמי שאומרים מה
שלחתים: לא ˘‰.(È)כי ÌÈÚ·˘ Ï··Ï ˙‡ÏÓ ÈÙÏ ÈÎ ישראל על התפשטותה מהתחלת שנה  שבעים לבבל יושלם כאשר

מ"ד  משנותיו עוד  נשארו א"כ  שנים  מ"ה מלך  והוא  נ "נ למלכות בשניה היתה והיא  בראשונה יהויקים  את  נ"נ  שכבש  מעת 
וימי שנים ס"ו כן אם הרי  ולזה  לזה עלתה כי אביו מלכות בימי אחת שנה  שנבלעה  אלא שנים כ "ג  בנו מרודך  אויל  וימי שנים 

כורשבלשאצר ומלך  דריוש  כשמת  ומיד  שנה  שבעים מלאו לדריוש  אחת  בשנת  א"כ  אחת  חסר שנה שבעים  הרי שנים  ג' בנו
בדניאל: וכמ "ש לארצם  ושבו הפקידה היתה הראשונה ‡˙ÌÎ.בשנה „Â˜Ù‡הטוב דברי את  עליכם אקיים  ואז  בכם אזכור אז

המשקרים: הנביאים כדברי הזה  הזמן קודם  לא  אבל  È˙Ú„È.(È‡)וכו' ÈÎ‡ ÈÎשהמה וכו' המחשבות את  ידעתי אנכי אשר 
לכם לתת סיבה יהיה  וזהו הערל לבבכם  יכנע אז כי לטובה  לכם  שנה שבעים  בגולה שתתעכבו מה ר"ל  לרעה  ולא  לשלום

הנה : שתשובו אחר טובה  ותקוה  טוב ‡È˙Â.(È·)אחרית  Ì˙‡¯˜Âמקום המקודש  במקום  ותהיו תשובו לבבכם שיכנע  אחר ר"ל
המקומות: מכל  הגולה בני כל  את להשיב אלי ותתפללו בדרכי ותלכו אלי  תקראו כאשר אז ה' את לעבוד ביותר È˙ÚÓ˘Âהמוכן

.ÌÎÈÏ‡:אליכם אשמע ‡È˙Â.(È‚)אז  Ì˙˘˜·Â:לבבכם בכל  אותי תדרשו אם תמצאו אז אותי תבקשו È˙‡ˆÓÂ(È„)וכאשר
.ÌÎÏהממשלה והוא לכם  להשיב הראוי  הדבר את ר"ל  שבותכם את  ואשיב משאלותיכם למלאות לכם נמצא  אהיה  אז

‡˙ÌÎ.הראשונה: È˙ˆ·˜Âשתשובו מה וכאומר הזה  המקום אל  אשיב כולם  ואת וכו' הגוים מכל אקבץ הגולה כל  את ר "ל 
המקודש במקום תהיו למען היא  הכוונה עצם כי לטובה ההשבה מהירת  נחשב  לשיהא  ההיא  הגאולה על הכוונה  עצם  אין מבבל 
שמה שתתעכבו  מה תחשב לטובה  א "כ  עולם  גאולת  ושלימה כללית  גאולה על  לפניו  להתפלל ה ' את  לעבוד  ביותר מוכן מקום

ממנה): שוב גלו לכן  לחטוא עוד והוסיפו עשו כן לא הם (אבל  תפלתכם ויקובל  לה' לשוב  לבבכם  יכנע ‡Ì˙¯Ó.(ÂË)למען ÈÎ
מעצמו: המובן  בדבר  וקיצר נשוב שמהר מתנבאים והמה  בבבל  נביאים לנו העמיד ה' הנה  תאמרו ‰'.(ÊË)אם ¯Ó‡ ‰Î ÈÎ

וכו': העם כל  ועל  המלוכה כסא  על  היושב  המלך  על  ה ' אמר  כה כי  ידברו אמת לא  לומר ‰'.(ÊÈ)רצה ¯Ó‡ ‰Îבעבור
ה ': אמר כה  שנית  אמר וכו' אחיכם באמרו הדברים ·Ì.שארכו ÁÏ˘Ó È‰ ואיך וכאומר והדבר , והרעב  האויב  חרב  בם אגרה

פה: היושבים  את גם האויב ביד  אמסור אם מהרה אתם תשובו כן ‰˘ÌÈ¯ÚÂ.אם ÌÈ‡˙Î לאכול אין  אשר המגונים כתאנים 
כד ): (לעיל  וכו ' צדקיהו את  אתן כן וכו' הרעות וכתאנים  וכמ"ש אדם  מבני  ומרוחקים השנואים  רעתן בעבור

oeiv zcevn
(Á).Â‡È˘Èהשיאני הנחש  כמו  והסתה פיתוי ג)(ב ענין :ראשית

.ÌÎÈÓÒÂ˜Â: כישוף מין לפיÈÙÏ.(È)הוא איש  כמו לשיעור,
יב)אכלו  השלמה:ÏÓ‡˙.:(שמות זכרון:‡Â˜Ù„.ענין ענין
(‡È).˙È¯Á‡: סוף(„È).ÌÎ˙Â·˘: השבה ‰˜ÌÈ.(ÂË)מל'

אשלח ÁÏ˘Ó.(ÊÈ)העמיד : בהמות  ושן  כמו והשסה גרוי ענין
לב)בם שמה‰˘ÌÈ¯ÚÂ.:(דברים כמו ומאוס מגונה  דבר  ענין

ה)ושערורה :(לעיל

zah g"kÎf"k ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תש"פ  טבת כ"ז שישי יום

קכט. קל. תעשה לא מצות
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻׁשהזהרנּו
יאכל" לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר "והּבׂשר (xwie`יתעּלה: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(hi ,aiזבחים ּובתֹוספּתא לֹוקה. ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ;ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
(d wxt)זה הרי ― טמא ּבׂשר ׁשאכל ׁשּטהֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר,

ּפסחים מּגמרא ב' ּובפרק אתֿהארּבעים. (ck:)לֹוקה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
הּגּוף "טמאת ycw)אמרּו: ly xya lk`y `nh),ּבכרת ְְְֵַַָָֻ

הּבׂשר ycw)טמאת ly `nh xya lk`y)ּוכבר ּבלאו". ְְְַַָָָָֻ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני a)נתּבארּו dpyn). ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הקכ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
לאֿתּגע" "ּבכלֿקדׁש ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא c)קדׁש, ,my). ְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ספרא rixfz)ּולׁשֹון zyxt)ֿואל לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש : ְְְְִִֶֶָָָֹֹ
ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש מה ― תבא לא ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻהּמקּדׁש
ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו הּקדׁש אף ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּכרת,
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם "לאֿתּגע" ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאמרֹו

ּבמּכֹות אמ(ci:)ׁשּנתּבאר "ּבכלֿקדׁשּבבאּור יתעּלה: רֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאכל טמא מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלא
אׁשרּֿתאכל "והּנפׁש ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאתֿהּקדׁש,
ונכרתה" עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבׂשר

(k ,f my)."לאֿתּגע מ"ּבכלֿקדׁש אתיא לן? מנא אזהרה ;ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ
לאֹוכל. אזהרה ― לאֿתּגע" "ּבכלֿקדׁש אמרּו: ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֹוׁשם
לּנֹוגע? אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה
לא ואלֿהּמקּדׁש לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹּתלמּוד
ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹתבא"

נׁשמה zxk)נטילת aeig)נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

איּכא נׁשמה נטילת מאי ― לנגיעה ואי (`jiנׁשמה; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָ
(dnyp zlihp okzizרחמנא ואּפקּה לאכילה. אּלא ?ְְֲֲִֶַַַַָָָָ

(d`hazd dxezd)ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָלאכילה
ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ּומןֿהּלׁשֹונֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאכילה.
הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאתֿהּקדׁש
עֹולה קרּבן מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָמזיד;
ּוכבר עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹויֹורד,

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ew.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תש"פ  טבת כ"ח ש"ק יום

צא. עשה מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש כ "זֿ כ "ח טבת 

― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
xg`l odn xzepde minieqn zepaxw zlik`l onf draw dxezd)

("xzep" `ed onfdמּבׂשר "והּנֹותר יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֶַַַָָ
יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום fi)הּזבח ,f `xwie)ּובפרּוׁש . ְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

תֹותירּו "לא הּפסח: ּבכבׂש יתעּלה ׁשאמר זה על ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאמרּו
ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר מּמּנּו והּנֹותר עדּֿבקר (zenyמּמּנּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(i ,aiֿלא על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ּבמכלּתא: אמרּו ,ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ
ּבפסחים רּבים ּובמקֹומֹות fhe.)ּובמּכֹות(ct.)תעׂשה". :v) ְְְֲִִִִֶַַַָ

mitqep)וזּולתם miax zenewn)ּדנֹותר ׁשּלאו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְֵֶָָָָָ
הּוא לעׂשה ׁשּנּתק "y`aלאו :"dyr"d z` miiwn m`y) ֲִֵֶַַָ

(elhane e`ld z` wzpn Ð "etxyz.עליו לֹוקין אין ּולפיכ ,ְִִֵָָָ
עד מּמּנּו "והּנֹותר ׁשּנאמר: מהּֿׁשהזּכרנּו, הּוא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהעׂשה

הּפּגּול ודין ּתׂשרפּו". ּבאׁש aygּבקר aixwnd odkdy) ְְִִִֵֶַָֹֹ
(jxevd itk `ly ,zenieqn zeaygnּכמֹו ׁשוה, ְְֶַָָוהּנֹותר

לאֿתעׂשה ּבמצות alw)ׁשאבאר dyrz `l)הזּכיר ׁשּכבר , ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאתֿהּפּגּול

ּתמּורה(fk:)ּבפסחים .(cl.)ּובסֹוף ְְְִִָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצאי ש"ק ויגש המודיע אשר כפי הנראה נתעברה זוגתו תחי' וב"ה הכל 

כשורה, אך היא חלושה,

הנה לע"ע תעלים הדבר כמה שתוכל, ויתן השי"ת שיהי' הכל כשורה ובעתו. ובטח מבקרת היא 

מזמן לזמן אצל רופא מומחה וממלאת אחרי הוראתו.

ובטח יודיע ג"כ לכאן מזמן לזמן ע"ד בריאותה הטוב שמרגשת עצמה כשורה.

עוד מודיע שהוא עתה המשגיח על למוד הנגלה בהאולם דת"ת, ויהי רצון שתהי' השפעתו על 

המשך בעמוד רלד
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:òøî äðìëàú-àì øLà íéøòMä íéðàzk íúBà ézúðå øácä-úàå áòøä-úà áøçä-úà¤©¤−¤¤¨¨¨´§¤©¨®¤§¨©¦´À̈©§¥¦Æ©´Ÿ¨¦½£¤¬Ÿ¥¨©−§¨¥«Ÿ©

i"yx
(Á).åàéùéהשיאני הנחש כמו הסתה ג)ל' :(בראשית
(·È)åà íúàø÷å.íúëìäå éú מקרא זה והרי בדרכי

êìîä.(ÊË)קצר: ìà:גלה לא אשר צדקיהו
(ÊÈ).íéøòåùä íéðàúëשערוריה ו)ל' :(הושע

cec zcevn
(Ê).Â˘¯„Â:'וכו העיר  שלום  את ·˘ÓÂÏ‰.בקשו  ÈÎכשיהיה

מתפלל  הוי ז"ל חכמינו כמאמ' שלום  לכם  גם  יהיה  שלום  בה 
מלכות: של ÂÎÂ'.(Á)בשלומה Â‡È˘È Ï‡השקר נביאי

שאומרים במה  אתכם יפתו אל בקרבכם  אשר והקוסמים 
המובן בדבר וקיצר  מדברי, בהיפך  לירושלים  תשובו שמהר 

בחלום:ÌÎÈ˙ÂÓÂÏÁ.מעצמו: שראו מה לכם ‡˘¯האומרים
.ÌÈÓÏÁÓ Ì˙‡ישאלו שהם  מהם שואלים שאתם  לומר רצה 

חלום : ·˘˜¯.(Ë)שאלת  ÈÎשקר הוא  בשמי שאומרים מה
שלחתים: לא ˘‰.(È)כי ÌÈÚ·˘ Ï··Ï ˙‡ÏÓ ÈÙÏ ÈÎ ישראל על התפשטותה מהתחלת שנה  שבעים לבבל יושלם כאשר

מ"ד  משנותיו עוד  נשארו א"כ  שנים  מ"ה מלך  והוא  נ "נ למלכות בשניה היתה והיא  בראשונה יהויקים  את  נ"נ  שכבש  מעת 
וימי שנים ס"ו כן אם הרי  ולזה  לזה עלתה כי אביו מלכות בימי אחת שנה  שנבלעה  אלא שנים כ "ג  בנו מרודך  אויל  וימי שנים 

כורשבלשאצר ומלך  דריוש  כשמת  ומיד  שנה  שבעים מלאו לדריוש  אחת  בשנת  א"כ  אחת  חסר שנה שבעים  הרי שנים  ג' בנו
בדניאל: וכמ "ש לארצם  ושבו הפקידה היתה הראשונה ‡˙ÌÎ.בשנה „Â˜Ù‡הטוב דברי את  עליכם אקיים  ואז  בכם אזכור אז

המשקרים: הנביאים כדברי הזה  הזמן קודם  לא  אבל  È˙Ú„È.(È‡)וכו' ÈÎ‡ ÈÎשהמה וכו' המחשבות את  ידעתי אנכי אשר 
לכם לתת סיבה יהיה  וזהו הערל לבבכם  יכנע אז כי לטובה  לכם  שנה שבעים  בגולה שתתעכבו מה ר"ל  לרעה  ולא  לשלום

הנה : שתשובו אחר טובה  ותקוה  טוב ‡È˙Â.(È·)אחרית  Ì˙‡¯˜Âמקום המקודש  במקום  ותהיו תשובו לבבכם שיכנע  אחר ר"ל
המקומות: מכל  הגולה בני כל  את להשיב אלי ותתפללו בדרכי ותלכו אלי  תקראו כאשר אז ה' את לעבוד ביותר È˙ÚÓ˘Âהמוכן

.ÌÎÈÏ‡:אליכם אשמע ‡È˙Â.(È‚)אז  Ì˙˘˜·Â:לבבכם בכל  אותי תדרשו אם תמצאו אז אותי תבקשו È˙‡ˆÓÂ(È„)וכאשר
.ÌÎÏהממשלה והוא לכם  להשיב הראוי  הדבר את ר"ל  שבותכם את  ואשיב משאלותיכם למלאות לכם נמצא  אהיה  אז

‡˙ÌÎ.הראשונה: È˙ˆ·˜Âשתשובו מה וכאומר הזה  המקום אל  אשיב כולם  ואת וכו' הגוים מכל אקבץ הגולה כל  את ר "ל 
המקודש במקום תהיו למען היא  הכוונה עצם כי לטובה ההשבה מהירת  נחשב  לשיהא  ההיא  הגאולה על הכוונה  עצם  אין מבבל 
שמה שתתעכבו  מה תחשב לטובה  א "כ  עולם  גאולת  ושלימה כללית  גאולה על  לפניו  להתפלל ה ' את  לעבוד  ביותר מוכן מקום

ממנה): שוב גלו לכן  לחטוא עוד והוסיפו עשו כן לא הם (אבל  תפלתכם ויקובל  לה' לשוב  לבבכם  יכנע ‡Ì˙¯Ó.(ÂË)למען ÈÎ
מעצמו: המובן  בדבר  וקיצר נשוב שמהר מתנבאים והמה  בבבל  נביאים לנו העמיד ה' הנה  תאמרו ‰'.(ÊË)אם ¯Ó‡ ‰Î ÈÎ

וכו': העם כל  ועל  המלוכה כסא  על  היושב  המלך  על  ה ' אמר  כה כי  ידברו אמת לא  לומר ‰'.(ÊÈ)רצה ¯Ó‡ ‰Îבעבור
ה ': אמר כה  שנית  אמר וכו' אחיכם באמרו הדברים ·Ì.שארכו ÁÏ˘Ó È‰ ואיך וכאומר והדבר , והרעב  האויב  חרב  בם אגרה

פה: היושבים  את גם האויב ביד  אמסור אם מהרה אתם תשובו כן ‰˘ÌÈ¯ÚÂ.אם ÌÈ‡˙Î לאכול אין  אשר המגונים כתאנים 
כד ): (לעיל  וכו ' צדקיהו את  אתן כן וכו' הרעות וכתאנים  וכמ"ש אדם  מבני  ומרוחקים השנואים  רעתן בעבור

oeiv zcevn
(Á).Â‡È˘Èהשיאני הנחש  כמו  והסתה פיתוי ג)(ב ענין :ראשית

.ÌÎÈÓÒÂ˜Â: כישוף מין לפיÈÙÏ.(È)הוא איש  כמו לשיעור,
יב)אכלו  השלמה:ÏÓ‡˙.:(שמות זכרון:‡Â˜Ù„.ענין ענין
(‡È).˙È¯Á‡: סוף(„È).ÌÎ˙Â·˘: השבה ‰˜ÌÈ.(ÂË)מל'

אשלח ÁÏ˘Ó.(ÊÈ)העמיד : בהמות  ושן  כמו והשסה גרוי ענין
לב)בם שמה‰˘ÌÈ¯ÚÂ.:(דברים כמו ומאוס מגונה  דבר  ענין

ה)ושערורה :(לעיל

zah g"kÎf"k ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תש"פ  טבת כ"ז שישי יום

קכט. קל. תעשה לא מצות
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻׁשהזהרנּו
יאכל" לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר "והּבׂשר (xwie`יתעּלה: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(hi ,aiזבחים ּובתֹוספּתא לֹוקה. ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ;ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
(d wxt)זה הרי ― טמא ּבׂשר ׁשאכל ׁשּטהֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר,

ּפסחים מּגמרא ב' ּובפרק אתֿהארּבעים. (ck:)לֹוקה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
הּגּוף "טמאת ycw)אמרּו: ly xya lk`y `nh),ּבכרת ְְְֵַַָָֻ

הּבׂשר ycw)טמאת ly `nh xya lk`y)ּוכבר ּבלאו". ְְְַַָָָָֻ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני a)נתּבארּו dpyn). ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הקכ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
לאֿתּגע" "ּבכלֿקדׁש ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא c)קדׁש, ,my). ְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ספרא rixfz)ּולׁשֹון zyxt)ֿואל לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש : ְְְְִִֶֶָָָֹֹ
ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש מה ― תבא לא ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻהּמקּדׁש
ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו הּקדׁש אף ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּכרת,
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם "לאֿתּגע" ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאמרֹו

ּבמּכֹות אמ(ci:)ׁשּנתּבאר "ּבכלֿקדׁשּבבאּור יתעּלה: רֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאכל טמא מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלא
אׁשרּֿתאכל "והּנפׁש ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאתֿהּקדׁש,
ונכרתה" עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבׂשר

(k ,f my)."לאֿתּגע מ"ּבכלֿקדׁש אתיא לן? מנא אזהרה ;ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ
לאֹוכל. אזהרה ― לאֿתּגע" "ּבכלֿקדׁש אמרּו: ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֹוׁשם
לּנֹוגע? אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה
לא ואלֿהּמקּדׁש לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹּתלמּוד
ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹתבא"

נׁשמה zxk)נטילת aeig)נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

איּכא נׁשמה נטילת מאי ― לנגיעה ואי (`jiנׁשמה; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָ
(dnyp zlihp okzizרחמנא ואּפקּה לאכילה. אּלא ?ְְֲֲִֶַַַַָָָָ

(d`hazd dxezd)ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָלאכילה
ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ּומןֿהּלׁשֹונֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאכילה.
הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאתֿהּקדׁש
עֹולה קרּבן מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָמזיד;
ּוכבר עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹויֹורד,

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ew.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תש"פ  טבת כ"ח ש"ק יום

צא. עשה מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש כ "זֿ כ "ח טבת 

― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
xg`l odn xzepde minieqn zepaxw zlik`l onf draw dxezd)

("xzep" `ed onfdמּבׂשר "והּנֹותר יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֶַַַָָ
יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום fi)הּזבח ,f `xwie)ּובפרּוׁש . ְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

תֹותירּו "לא הּפסח: ּבכבׂש יתעּלה ׁשאמר זה על ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאמרּו
ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר מּמּנּו והּנֹותר עדּֿבקר (zenyמּמּנּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(i ,aiֿלא על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ּבמכלּתא: אמרּו ,ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ
ּבפסחים רּבים ּובמקֹומֹות fhe.)ּובמּכֹות(ct.)תעׂשה". :v) ְְְֲִִִִֶַַַָ

mitqep)וזּולתם miax zenewn)ּדנֹותר ׁשּלאו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְֵֶָָָָָ
הּוא לעׂשה ׁשּנּתק "y`aלאו :"dyr"d z` miiwn m`y) ֲִֵֶַַָ

(elhane e`ld z` wzpn Ð "etxyz.עליו לֹוקין אין ּולפיכ ,ְִִֵָָָ
עד מּמּנּו "והּנֹותר ׁשּנאמר: מהּֿׁשהזּכרנּו, הּוא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהעׂשה

הּפּגּול ודין ּתׂשרפּו". ּבאׁש aygּבקר aixwnd odkdy) ְְִִִֵֶַָֹֹ
(jxevd itk `ly ,zenieqn zeaygnּכמֹו ׁשוה, ְְֶַָָוהּנֹותר

לאֿתעׂשה ּבמצות alw)ׁשאבאר dyrz `l)הזּכיר ׁשּכבר , ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאתֿהּפּגּול

ּתמּורה(fk:)ּבפסחים .(cl.)ּובסֹוף ְְְִִָָ
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dפח dpyn xyr mipy wxt zegpn zkqn

„ïBøOò íéML ìL äçðî íãà ácðúî,ãçà éìëa àéáîe.øîà íà:ãçàå íéML éìò éøä–éìëa íéML àéáî ¦§©¥¨¨¦§¨¤¦¦¦¨¥¦¦§¦¤¨¦¨©£¥¨©¦¦§¤¨¥¦¦¦¦§¦
ãçà,ãçà éìëa ãçàå;íBéa àéáî øeaö ïkLúaMa úBéäì ìçL âçä ìL ïBLàøä áBèãçàå íéML,Bic ¤¨§¤¨¦§¦¤¨¤¥¦¥¦§¨¦¤¤¨¤¨¦§©©¨¦¦§¤¨©

ãçà øeavä ïî úBçt àäiL ãéçiì.øîàïBòîL éaø:íéøtì elà àGäå,íéNákì elàå,íò äæ íéììáð íðéàå ©¨¦¤§¥¨¦©¦¤¨¨©©¦¦§©£¥©¨¦§¥©§¨¦§¥¨¦§¨¦¤¦
äæ?ììaäì íéìBëé íéML ãò àlà.Bì eøîà:íéììáð íéML,íéììáð ïéà ãçàå íéMLå?ïäì øîà:úBcî ìk ¤¤¨©¦¦§¦§¦¨¥¨§¦¦¦§¨¦§¦¦§¤¨¥¦§¨¦¨©¨¤¨¦

íéîëçïk:äàñ íéòaøàa–ìáBè àeä,áBèø÷ øñç äàñ íéòaøàa–ïäa ìBaèì ìBëé Bðéà.íéácðúî ïéà £¨¦¥§©§¨¦§¨¥§©§¨¦§¨¨¥ª§¥¨¦§¨¤¥¦§©§¦
âG,äMîçå íéðL.GL íéácðúî ìáàäL,äòaøàå,äMLå,äìòîìe äMMîe. §©¦©£¦¨£¨¦§©§¦§¨§©§¨¨§¦¨¦¦¨§©§¨
‰ïéé íéácðúî,ïîL íéácðúî ïéàå;éøácàáé÷ò éaø.ïBôøè éaøøîBà:L ïéácðúîïî.øîàïBôøè éaø:äî ¦§©§¦©¦§¥¦§©§¦¤¤¦§¥©¦£¦¨©¦©§¥¦§©§¦¤¤¨©©¦©§©

ïéia eðéön,äáãð àáe äáBç àaL,ïîMä óà,äáãð àáe äáBç àa.Bì øîààáé÷ò éaø:àG,ïéia zøîà íà, ¨¦©©¦¤¨¨¨§¨¨©©¤¤¨¨¨§¨¨¨©©¦£¦¨¦¨©§¨©©¦
Bîöò éðôa BúáBç áø÷ àeä ïkL;ïîMa øîàz,Bîöò éðôa BúáBç áø÷ BðéàL?ãçà ïBøOò íéácðúî íéðL ïéà, ¤¥¨¥¨¦§¥©§Ÿ©©¤¤¤¥¨¥¨¦§¥©§¥§©¦¦§©§¦¦¨¤¨

cccc.'eke mi`ian xeav oky,íéðåøùò øùò òáøà íä íéùáë øùò äòáøàì ùáëì ïåøùòå ,íéðåøùò íéùìùå äòùú íä íéøô â"éì øôì íéðåøùò äùìù
øîàå .ãçàå íéùù éøä ,íéðù úáù óñåî éùáë éðùìå ,íéðù íéãéîú éðùìå ,äòáùå íéùéîç éøä ,íéðåøùò òáøà íä íéìéàä éðùì ìéàì íéðåøùò éðùå
,äáò ïúìéìá íéøô úçðîù ,ìéñôî åäì áøòî éàå ,íéùáëìå íéìéàì åìàå íéøôì åìà àìäå ,åéä ãçà éìëá íåé åúåà ìù ïúåà ìë éëå ,ïåòîù éáø íäì

äã ïåøùòì ïéää úéòéáø ,äëø ïúìéìá íéùáë úçðîå ,íéðåøùò äùìùì ïéää éöç ,ïåøùòì íéâåì éðùäøñç åæ úàöîðå ,åæî åæ úåòìåá ïäå ,íéâåì äùìù åðéé
á÷òé ïá øæòéìà éáøë äì øáñ àðú éàäå .ãçà âåìá ììáäì ìåëé íéùù ãòã ,ãçà éìëá íéðåøùò ãçàå íéùù ãéçé àéáî ïéà äî éðôî àìà .äøéúé åæå
éëäã ,úáëòî äìéìáä ïéà ììáäì äéåàøù ïåéë ,äìåë äììáð àìù éô ìò óàå .âåì àìà äì ïéà íéðåøùò íéùù ìù äçðî åìéôà úåãî éúù ÷øôá øîàã

:åá úáëòî äìéá äìéáì éåàø åðéàù ìëå ,åá úáëòî äìéá ïéà äìéáì éåàøä ìëã ïì àîéé÷.millkp oi` cg`e miyye:äéîúá.aehxwúéòéáø ìù úéòéáø
:âåìä.bel miacpzn oi`:äùîç ìù àìå íéðù ìù àìå ãçà âåì ìù íéëñð úçðî åðéöî àìù .íéëñðì ïéé.mibel 'b miacpzn la`äòáøàå .ùáëì åæçã

,íéìéà éðùì åæç äðåîùå ,ìéàì äòáøàå ùáëì åäééðéî äùìù åæç äòáùã ,íéáãðúî äìòîìå äùùîå .øôì åæçã ïéää éöç àåäù íéâåì äùùå .ìéàì åæçã
:íìåòì ïëå .ùáëìå íéìéà éðùì åæç øùò ãçà ,øôå ìéàì åæç äøùò ,øôå ùáëì åæç äòùúå

dddd.oii miacpzn:åîöò éðôá ïéúéùì åëñðîå ,ïîùå úìåñ àìá.ony miacpzn oi`e:ïééå úìåñ àìá.ony oiacpzníééøéùå õîå÷ä øéè÷îå åöîå÷å
:íéìëàð.envr ipta ezaeg axw `ed oky:äçðîä áëòî åðéà äçðîä íò äáåç àá àåäù éô ìò óà .åîöò éðôá áø÷ àåä åúáåç íòonya xn`z

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íãà ácðúîלהביאïBøOò íéML ìL äçðî,סולת –àéáîe ÄÀÇÅÈÈÄÀÈÆÄÄÄÈÅÄ
ãçà éìëa.עישרון הששים כל  את –éìò éøä :øîà íà להביא ÄÀÄÆÈÄÈÇÂÅÈÇ

של  ãçàåמנחה íéML,סולת עישרון –éìëa íéML àéáî ÄÄÀÆÈÅÄÄÄÄÀÄ
ãçà éìëa ãçàå ,ãçàשל אחת מנחות, שתי  שמביא כלומר – ÆÈÀÆÈÄÀÄÆÈ

יותר להביא יכול היחיד שאין  אחד, עישרון  של ואחת עישרון  ששים
אחד , בכלי  עישרון ïBLàøäמששים áBè íBéa àéáî øeaö ïkLÆÅÄÅÄÀÈÄ

âçä ìLהסוכות –ãçàå íéML úaMa úBéäì ìçL, עישרון – ÆÆÈÆÈÄÀÇÇÈÄÄÀÆÈ
יום: באותו מקריבים mixt,שהרי  xyr dyely עשרונים שלושה ומנחתם

הרי  mipexyrלפר, dryze miyely;הפרים עשר  `mili,לשלושה ipy
הרי לאיל, עשרונים שני  mipexyrומנחתם drax`;האילים לשני 

,miyak xyr drax`הרי לכבש, עישרון  mipexyrומנחתם xyr drax`
חג  מוספי  עם הבאות המנחות כל  נמצאו  הכבשים; עשר  לארבעה

mipexyrהסוכות draye miying;(;(;(;(יגיגיגיג----טוטוטוטו כטכטכטכט,,,, שני((((במדבר במדבר במדבר במדבר  עוד  נוספו
התמידים לשני דדדד----הההה),),),),עשרונים כח כח כח כח ,,,, כבשי((((שםשםשםשם לשני  עשרונים ושני 

שבת של  ט ט ט ט ););););מוסף שםשםשםשם,,,, עישרון .((((שםשםשםשם ואחד  ששים ãéçiìהרי BicÇÇÈÄ
ãçà øeavä ïî úBçt àäiL עישרון ששים אלא יביא ולא – ÆÀÅÈÄÇÄÆÈ

אחד. íéNákìבכלי elàå ,íéøtì elà àGäå :ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÇÂÅÇÈÄÀÅÇÀÈÄ
הכבשים, עם ומנחות הפרים עם מנחות מביאים הסוכות בחג הלא –

äæ íò äæ íéììáð íðéàåאחד בכלי  אלו מנחות מערבים שאין – ÀÅÈÄÀÈÄÆÄÆ
של נדבה מנחת בענין  מכאן  ללמוד באים וכיצד  ד), ט, לעיל (עיין 

בלבד? עישרון ששים עד הוא אחד בכלי ששיעורה –àlàיחיד, ÆÈ
הוא: ììaäìהטעם íéìBëé íéML ãò סולת עישרון  ששים עד  – ÇÄÄÀÄÀÄÈÅ

את  יפה לבלול יכולים אין עישרון מששים יותר בשמן ; יפה נבללים

"לא  ב): (ג, לעיל  ששנינו פי על ואף – אחד . בכלי  בשמן הסולת
הראוי שכל  לבילה, ראויה כשהמנחה היינו  כשרה", המנחה בלל,

מעכבת  בילה לבילה, ראוי  שאינו  כל  אבל בו, מעכבת בילה אין לבילה
Bì((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).בו eøîà:שמעון לרבי  חכמים –,íéììáð íéML ÈÀÄÄÄÀÈÄ

íéììáð ïéà ãçàå íéMLå?אחד בכלי בשמן  –ïäì øîà– ÀÄÄÀÆÈÅÄÀÈÄÈÇÈÆ
לחכמים: שמעון ïkרבי íéîëç úBcî ìkשיעור בהן  שנתנו – ÈÄÂÈÄÅ

יותר : ולא פחות לא ìáBèקצוב, àeä äàñ íéòaøàa מקווה – ÀÇÀÈÄÀÈÅ
לטבילה, הוא כשר סאה, ארבעים בשיעור מים בו íéòaøàaÀÇÀÈÄשיש

áBèø÷ øñç äàñבלוג וארבעה מששים אחד –,(mibel 24 = d`qd) ÀÈÈÅËÀ
משהו , חסר  סאה בארבעים ïäaכלומר ìBaèì ìBëé Bðéà–במי ÅÈÄÀÈÆ

לטבילה. כשר שאינו הזה, íéácðúîהמקווה ïéà,לנסכים יין  – ÅÄÀÇÀÄ
äMîçå íéðL ,âG חמישה ולא לוגים שני  ולא אחד  לוג לא – ÀÇÄÇÂÄÈ

נסכים, במנחת אלו  שיעורים שאין  לפי  íéácðúîלוגים, ìáàÂÈÄÀÇÀÄ
GLäL יין לוגים שלושה הם כבש  של הנסכים שכן  יין, לוגים – ÀÈ

,("oidd ziriax")äòaøàå ארבעה הם איל של הנסכים שכן לוגים, – ÀÇÀÈÈ
יין  oidd"),לוגים ziyily")äMLå הם פר של הנסכים שכן  לוגים, – ÀÄÈ

יין לוגים oidd"),ששה ivg")äìòîìe äMMîe הם שראויים – ÄÄÈÀÇÀÈ
(שלושה) לכבש  ראויים לוגים שבעה כגון קרבנות, כמה של  לנסכים
לפר – תשעה אילים, לשני  ראויים לוגים שמונה (ארבעה), ולאיל

לשני – עשר אחד  ולאיל , לפר – עשרה (שלושה), ולכבש  (ששה)
לעולם. וכן  ולכבש, אילים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïéé íéácðúî,המזבח על  אותו ומנסכים ושמן , סולת בלי  לנסכים, – ÄÀÇÀÄÇÄ
לשיתין . ïîLויורד  íéácðúî ïéàå;סולת בלי  –éaø éøác ÀÅÄÀÇÀÄÆÆÄÀÅÇÄ

ïîL ïéácðúî :øîBà ïBôøè éaø .àáé÷òבלי עצמו, בפני – ÂÄÈÇÄÇÀÅÄÀÇÀÄÆÆ
שקומצו  מבואר , בגמרא epiidcסולת. ,unew xeriyk ilka epnn yixtn)

mizif ipyk""""טובטובטובטוב יום יום יום יום  נאכלים ),""""תוספותתוספותתוספותתוספות ושייריו הקומץ, ומקטיר

ב ב ב ב ).).).).לכהנים צאצאצאצא,,,, øè((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים éaø øîààaL ,ïéia eðéön äî :ïBô ÈÇÇÄÇÀÇÈÄÇÇÄÆÈ
äáBç,נסכים מנחת –äáãð àáeבפני כמנחה יין שמתנדבים – ÈÈÀÈÈ
äáBçעצמה, àa ,ïîMä óà,נסכים במנחת –äáãð àáe– ÇÇÆÆÈÈÈÀÈÈ

עצמה. בפני  נדבה כמנחת סולת, בלי  לבד , שמן  Bìשמביאים øîàÈÇ
àáé÷ò éaø: טרפון לרבי –àG,מיין שמן ללמוד  אין  –zøîà íà ÇÄÂÄÈÄÈÇÀÈ

ïéia,נדבה בא שהוא –Bîöò éðôa BúáBç áø÷ àeä ïkL– ÇÇÄÆÅÈÅÈÄÀÅÇÀ

izdw - zex`ean zeipyn

bÎa wxt xzq` - miaezk

á-÷øô øúñàbkÎ`i

àé:da äNòi-äîe øzñà íBìL-úà úòãì íéLpä-úéa øöç éðôì Cläúî éëcøî íBéå íBé-ìëáe§¨´¨½¨§§©Æ¦§©¥½¦§¥−£©´¥©¨¦®¨©Æ©Æ¤§´¤§¥½©¥¨¤−¨«
áéLãç øNò íéðL íéLpä úãk dì úBéä õwî LBøåLçà Cìnä-ìà | àBáì äøòðå äøòð øz òébäáe§©¦¿©ŸÁ©£¸̈§©£¹̈¨´¤©¤´¤£©§¥À¦¥Á¡¸¹̈§¨³©¨¦Æ§¥´¨¨´½Ÿ¤

:íéLpä é÷eøîúáe íéîNaa íéLãç äMLå ønä ïîLa íéLãç äML ïäé÷eøî éîé eàìîé ïk ékâéäæáe ¦²¥¬¦§§−§¥´§¥¤®¦¨³¢¨¦Æ§¤´¤©½Ÿ§¦¨³¢¨¦Æ©§¨¦½§©§¥−©¨¦«¨¤¾
:Cìnä úéa-ãò íéLpä úéaî dnò àBáì dì ïúpé øîàz øLà-ìk úà Cìnä-ìà äàa äøòpä©«©£−̈¨¨´¤©¤®¤¥Á¨£¤̧Ÿ©¹¦¨³¥«¨Æ¨´¦½̈¦¥¬©¨¦−©¥¬©¤«¤

ãéøîL Cìnä ñéøñ æâLòL ãé-ìà éðL íéLpä úéa-ìà äáL àéä ø÷aáe äàá àéä | áøòä¤´¤¦´¨À̈Â©Ÿ¤¦´¨º̈¤¥³©¨¦Æ¥¦½¤©¯©«£§©²§¦¬©¤−¤Ÿ¥´
:íLá äàø÷ðå Cìnä da õôç-íà ék Cìnä-ìà ãBò àBáú-àì íéLâìétäåèøzñà-øz òébäáe ©¦«©§¦®Ÿ¨¬Æ¤©¤½¤¦´¦¨¥¬¨²©¤−¤§¦§§¨¬§¥«§©¦´©Ÿ¤§¥´

øîàé øLà-úà íà ék øác äL÷á àì Cìnä-ìà àBáì úáì Bì-ç÷ì øLà éëcøî ãc ìéçéáà-úa©£¦©´¦´Ÿ¨§¢©¿£¤Á¨©«¸§©¹¨´¤©¤À¤³Ÿ¦§¨Æ¨½̈¦Â¦´¤£¤¬Ÿ©²
:äéàø-ìk éðéòa ïç úàNð øzñà éäzå íéLpä øîL Cìnä-ñéøñ éâäæèCìnä-ìà øzñà ç÷lzå ¥©¬§¦©¤−¤Ÿ¥´©¨¦®©§¦³¤§¥ÆŸ¥´¥½§¥¥−¨Ÿ¤«¨©¦¨©̧¤§¥¹¤©¤³¤

:Búeëìîì òáL-úðLa úáè Lãç-àeä éøéNòä Lãça Búeëìî úéa-ìà LBøåLçàæéCìnä áäàiå £©§¥Æ¤¥´©§½©¬Ÿ¤¨£¦¦−´Ÿ¤¥¥®¦§©¤−©§©§«©¤¡©̧©¤³¤
úçz äëéìîiå dLàøa úeëìî-øúk íNiå úìeúaä-ìkî åéðôì ãñçå ïç-àOzå íéLpä-ìkî øzñà-úà¤¤§¥Æ¦¨©¨¦½©¦¨¥¬¨¤²¤§¨−̈¦¨©§®Ÿ©¨³¤¤«¤©§Æ§Ÿ½̈©©§¦¤−¨©¬©

:ézLåçéïziå äNò úBðéãnì äçðäå øzñà äzLî úà åéãáòå åéøN-ìëì ìBãâ äzLî Cìnä Nòiå ©§¦«©©̧©©¤¹¤¦§¤´¨À§¨¨¨Æ©£¨½̈¥−¦§¥´¤§¥®©£¨¨³©§¦Æ¨½̈©¦¥¬
:Cìnä ãék úàNîèé:Cìnä-øòLa áLé éëcøîe úéðL úBìeúa õáwäáeëdzãìBî úãbî øzñà ïéà ©§¥−§©¬©¤«¤§¦¨¥¬§−¥¦®¨§¢©−Ÿ¥¬§©«©©¤«¤¥´¤§¥À©¤³¤«©§¨Æ

(ñ) :Bzà äðîàá äúéä øLàk äNò øzñà éëcøî øîàî-úàå éëcøî äéìò äeö øLàk dnò-úàå§¤©½̈©£¤²¦¨¬¨¤−¨¨§¢¨®§¤©£©³¨§§©Æ¤§¥´Ÿ½̈©£¤²¨§¨¬§¨§−̈¦«
àëeL÷áéå óqä éøîMî Cìnä éñéøñ-éðL Løúå ïúâa óö÷ Cìnä-øòLa áLé éëcøîe íää íéîia©¨¦´¨¥½¨§¢©−Ÿ¥´§©«©©¤®¤¨©Á¦§¨̧¨¤¹¤§¥«¨¦¥³©¤Æ¤Æ¦Ÿ§¥´©©½©§©§Æ
ì:LøåLçà Cìna ãé çìLáëíLa Cìnì øzñà øîàzå äkìnä øzñàì ãbiå éëcøîì øácä òãeiå ¦§´Ÿ©½̈©¤−¤£©§¥«Ÿ©¦¨©³©¨¨Æ§¨§¢©½©©¥−§¤§¥´©©§¨®©¯Ÿ¤¤§¥²©¤−¤§¥¬

:éëcøîâë(ñ) :Cìnä éðôì íéîiä éøác øôña áúkiå õò-ìò íäéðL eìziå àöniå øácä Lwáéå ¨§¢¨«©§ª©³©¨¨Æ©¦¨¥½©¦¨¬§¥¤−©¥®©¦¨¥À§¥²¤¦§¥¬©¨¦−¦§¥¬©¤«¤
â-÷øô øúñàbÎ`

àBàñk-úà íNiå eäàOðéå éââàä àúãnä-ïa ïîä-úà LBøåLçà Cìnä ìcb älàä íéøácä | øçà©©´©§¨¦´¨¥À¤¦©Á©¤̧¤£©§¥¹¤¨¨¯¤«©§¨²¨¨£¨¦−©«§©§¥®©Æ̈¤Æ¤¦§½
:Bzà øLà íéøOä-ìk ìòîáïë-ék ïîäì íéåçzLîe íéòøk Cìnä øòLa-øLà Cìnä éãáò-ìëå ¥©¾¨©¨¦−£¤¬¦«§¨©§¥̧©¤¹¤£¤§©´©©¤À¤Ÿ§¦³¦«§©£¦Æ§¨½̈¦¥−

çzLé àìå òøëé àì éëcøîe Cìnä Bì-äeö:äåâéëcøîì Cìnä øòLa-øLà Cìnä éãáò eøîàiå ¦¨´©¤®¤¨̧§¢©½¬Ÿ¦§©−§¬Ÿ¦«§©£¤«©¸Ÿ§¹©§¥¬©¤²¤£¤§©¬©©¤−¤§¨§¢¨®
:Cìnä úåöî úà øáBò äzà òecî©Æ©Æ©¨´¥½¥−¦§©¬©¤«¤

i"yx
(‡È).äá äùòé äîå להם שניתן צדיקים משני אחד זה

גם  יז) א (שמואל שנאמר דוד ומרדכי דוד ישועה רמז
דבר  לידי בא לא אמר עבדך הכה הדוב גם הארי את
אמר  מרדכי וכן זה עם להלחם עליו לסמוך אלא זה
שעתידה  אלא ערל למשכב שתלקח זו לצדקת אירע לא
יהא  מה לדעת מחזר היה לפיכך לישראל להושיע לקום

øîàú.(È‚)זמן:øú.(È·)בסופה: øùà ìë שחוק כל
זמר: éðù.(È„)ומיני íéùðä úéá ìà:השני

(ÊË).éøéùòä ùãçá הגוף מן נהנה שהגוף צינה עת
עליו: לחבבה כדי צינה עת אותו הקב"ה זימן

(ÊÈ).íéùðä ìëî:קבץ הבעולות נשים שאף הבעולות
(ÁÈ).äùò úåðéãîì äçðäå המס מן להם הניח לכבודה

úàùî.שעליהם: ïúéå כדי והכל להם דורנות שלח

כן: פי על ואף מולדתה, תגיד אולי ïéà(Î)לפתותה
.äúãìåî úãâî øúñà המלך בשער יושב שמרדכי לפי

כך: על והמרמזה ãé.(Î‡)המזרזה çìùì להשקותו
המות: éëãøîì.(Î·)סם øáãä òãåéå מספרים שהיו

מרדכי  שהיה יודעים ואין טרסי בלשון לפניו דבריהם
הגזית: לשכת מיושבי שהיה לשונות בשבעים מכיר

(‚Î).íéîéä éøáã øôñá áúëéå מרדכי שעשה הטובה
למלך:

(‡).äìàä íéøáãä øçà להיות זו רפואה שנבראת
לישראל: åâå'.לתשועה êìîä ìãâ.ïîä úà שהקב''ה

המכה  שיביא קודם ישראל של למכתן רפואה בורא
íéåçúùîå.(·)עליהם: íéòøåë אלוה עצמו שעשה

ישתחוה: ולא יכרע לא ומרדכי לפיכך



פט d dpyn xyr mipy wxt zegpn zkqn

„ïBøOò íéML ìL äçðî íãà ácðúî,ãçà éìëa àéáîe.øîà íà:ãçàå íéML éìò éøä–éìëa íéML àéáî ¦§©¥¨¨¦§¨¤¦¦¦¨¥¦¦§¦¤¨¦¨©£¥¨©¦¦§¤¨¥¦¦¦¦§¦
ãçà,ãçà éìëa ãçàå;íBéa àéáî øeaö ïkLúaMa úBéäì ìçL âçä ìL ïBLàøä áBèãçàå íéML,Bic ¤¨§¤¨¦§¦¤¨¤¥¦¥¦§¨¦¤¤¨¤¨¦§©©¨¦¦§¤¨©

ãçà øeavä ïî úBçt àäiL ãéçiì.øîàïBòîL éaø:íéøtì elà àGäå,íéNákì elàå,íò äæ íéììáð íðéàå ©¨¦¤§¥¨¦©¦¤¨¨©©¦¦§©£¥©¨¦§¥©§¨¦§¥¨¦§¨¦¤¦
äæ?ììaäì íéìBëé íéML ãò àlà.Bì eøîà:íéììáð íéML,íéììáð ïéà ãçàå íéMLå?ïäì øîà:úBcî ìk ¤¤¨©¦¦§¦§¦¨¥¨§¦¦¦§¨¦§¦¦§¤¨¥¦§¨¦¨©¨¤¨¦

íéîëçïk:äàñ íéòaøàa–ìáBè àeä,áBèø÷ øñç äàñ íéòaøàa–ïäa ìBaèì ìBëé Bðéà.íéácðúî ïéà £¨¦¥§©§¨¦§¨¥§©§¨¦§¨¨¥ª§¥¨¦§¨¤¥¦§©§¦
âG,äMîçå íéðL.GL íéácðúî ìáàäL,äòaøàå,äMLå,äìòîìe äMMîe. §©¦©£¦¨£¨¦§©§¦§¨§©§¨¨§¦¨¦¦¨§©§¨
‰ïéé íéácðúî,ïîL íéácðúî ïéàå;éøácàáé÷ò éaø.ïBôøè éaøøîBà:L ïéácðúîïî.øîàïBôøè éaø:äî ¦§©§¦©¦§¥¦§©§¦¤¤¦§¥©¦£¦¨©¦©§¥¦§©§¦¤¤¨©©¦©§©

ïéia eðéön,äáãð àáe äáBç àaL,ïîMä óà,äáãð àáe äáBç àa.Bì øîààáé÷ò éaø:àG,ïéia zøîà íà, ¨¦©©¦¤¨¨¨§¨¨©©¤¤¨¨¨§¨¨¨©©¦£¦¨¦¨©§¨©©¦
Bîöò éðôa BúáBç áø÷ àeä ïkL;ïîMa øîàz,Bîöò éðôa BúáBç áø÷ BðéàL?ãçà ïBøOò íéácðúî íéðL ïéà, ¤¥¨¥¨¦§¥©§Ÿ©©¤¤¤¥¨¥¨¦§¥©§¥§©¦¦§©§¦¦¨¤¨

cccc.'eke mi`ian xeav oky,íéðåøùò øùò òáøà íä íéùáë øùò äòáøàì ùáëì ïåøùòå ,íéðåøùò íéùìùå äòùú íä íéøô â"éì øôì íéðåøùò äùìù
øîàå .ãçàå íéùù éøä ,íéðù úáù óñåî éùáë éðùìå ,íéðù íéãéîú éðùìå ,äòáùå íéùéîç éøä ,íéðåøùò òáøà íä íéìéàä éðùì ìéàì íéðåøùò éðùå
,äáò ïúìéìá íéøô úçðîù ,ìéñôî åäì áøòî éàå ,íéùáëìå íéìéàì åìàå íéøôì åìà àìäå ,åéä ãçà éìëá íåé åúåà ìù ïúåà ìë éëå ,ïåòîù éáø íäì

äã ïåøùòì ïéää úéòéáø ,äëø ïúìéìá íéùáë úçðîå ,íéðåøùò äùìùì ïéää éöç ,ïåøùòì íéâåì éðùäøñç åæ úàöîðå ,åæî åæ úåòìåá ïäå ,íéâåì äùìù åðéé
á÷òé ïá øæòéìà éáøë äì øáñ àðú éàäå .ãçà âåìá ììáäì ìåëé íéùù ãòã ,ãçà éìëá íéðåøùò ãçàå íéùù ãéçé àéáî ïéà äî éðôî àìà .äøéúé åæå
éëäã ,úáëòî äìéìáä ïéà ììáäì äéåàøù ïåéë ,äìåë äììáð àìù éô ìò óàå .âåì àìà äì ïéà íéðåøùò íéùù ìù äçðî åìéôà úåãî éúù ÷øôá øîàã

:åá úáëòî äìéá äìéáì éåàø åðéàù ìëå ,åá úáëòî äìéá ïéà äìéáì éåàøä ìëã ïì àîéé÷.millkp oi` cg`e miyye:äéîúá.aehxwúéòéáø ìù úéòéáø
:âåìä.bel miacpzn oi`:äùîç ìù àìå íéðù ìù àìå ãçà âåì ìù íéëñð úçðî åðéöî àìù .íéëñðì ïéé.mibel 'b miacpzn la`äòáøàå .ùáëì åæçã

,íéìéà éðùì åæç äðåîùå ,ìéàì äòáøàå ùáëì åäééðéî äùìù åæç äòáùã ,íéáãðúî äìòîìå äùùîå .øôì åæçã ïéää éöç àåäù íéâåì äùùå .ìéàì åæçã
:íìåòì ïëå .ùáëìå íéìéà éðùì åæç øùò ãçà ,øôå ìéàì åæç äøùò ,øôå ùáëì åæç äòùúå

dddd.oii miacpzn:åîöò éðôá ïéúéùì åëñðîå ,ïîùå úìåñ àìá.ony miacpzn oi`e:ïééå úìåñ àìá.ony oiacpzníééøéùå õîå÷ä øéè÷îå åöîå÷å
:íéìëàð.envr ipta ezaeg axw `ed oky:äçðîä áëòî åðéà äçðîä íò äáåç àá àåäù éô ìò óà .åîöò éðôá áø÷ àåä åúáåç íòonya xn`z

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íãà ácðúîלהביאïBøOò íéML ìL äçðî,סולת –àéáîe ÄÀÇÅÈÈÄÀÈÆÄÄÄÈÅÄ
ãçà éìëa.עישרון הששים כל  את –éìò éøä :øîà íà להביא ÄÀÄÆÈÄÈÇÂÅÈÇ

של  ãçàåמנחה íéML,סולת עישרון –éìëa íéML àéáî ÄÄÀÆÈÅÄÄÄÄÀÄ
ãçà éìëa ãçàå ,ãçàשל אחת מנחות, שתי  שמביא כלומר – ÆÈÀÆÈÄÀÄÆÈ

יותר להביא יכול היחיד שאין  אחד, עישרון  של ואחת עישרון  ששים
אחד , בכלי  עישרון ïBLàøäמששים áBè íBéa àéáî øeaö ïkLÆÅÄÅÄÀÈÄ

âçä ìLהסוכות –ãçàå íéML úaMa úBéäì ìçL, עישרון – ÆÆÈÆÈÄÀÇÇÈÄÄÀÆÈ
יום: באותו מקריבים mixt,שהרי  xyr dyely עשרונים שלושה ומנחתם

הרי  mipexyrלפר, dryze miyely;הפרים עשר  `mili,לשלושה ipy
הרי לאיל, עשרונים שני  mipexyrומנחתם drax`;האילים לשני 

,miyak xyr drax`הרי לכבש, עישרון  mipexyrומנחתם xyr drax`
חג  מוספי  עם הבאות המנחות כל  נמצאו  הכבשים; עשר  לארבעה

mipexyrהסוכות draye miying;(;(;(;(יגיגיגיג----טוטוטוטו כטכטכטכט,,,, שני((((במדבר במדבר במדבר במדבר  עוד  נוספו
התמידים לשני דדדד----הההה),),),),עשרונים כח כח כח כח ,,,, כבשי((((שםשםשםשם לשני  עשרונים ושני 

שבת של  ט ט ט ט ););););מוסף שםשםשםשם,,,, עישרון .((((שםשםשםשם ואחד  ששים ãéçiìהרי BicÇÇÈÄ
ãçà øeavä ïî úBçt àäiL עישרון ששים אלא יביא ולא – ÆÀÅÈÄÇÄÆÈ

אחד. íéNákìבכלי elàå ,íéøtì elà àGäå :ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÇÂÅÇÈÄÀÅÇÀÈÄ
הכבשים, עם ומנחות הפרים עם מנחות מביאים הסוכות בחג הלא –

äæ íò äæ íéììáð íðéàåאחד בכלי  אלו מנחות מערבים שאין – ÀÅÈÄÀÈÄÆÄÆ
של נדבה מנחת בענין  מכאן  ללמוד באים וכיצד  ד), ט, לעיל (עיין 

בלבד? עישרון ששים עד הוא אחד בכלי ששיעורה –àlàיחיד, ÆÈ
הוא: ììaäìהטעם íéìBëé íéML ãò סולת עישרון  ששים עד  – ÇÄÄÀÄÀÄÈÅ

את  יפה לבלול יכולים אין עישרון מששים יותר בשמן ; יפה נבללים

"לא  ב): (ג, לעיל  ששנינו פי על ואף – אחד . בכלי  בשמן הסולת
הראוי שכל  לבילה, ראויה כשהמנחה היינו  כשרה", המנחה בלל,

מעכבת  בילה לבילה, ראוי  שאינו  כל  אבל בו, מעכבת בילה אין לבילה
Bì((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).בו eøîà:שמעון לרבי  חכמים –,íéììáð íéML ÈÀÄÄÄÀÈÄ

íéììáð ïéà ãçàå íéMLå?אחד בכלי בשמן  –ïäì øîà– ÀÄÄÀÆÈÅÄÀÈÄÈÇÈÆ
לחכמים: שמעון ïkרבי íéîëç úBcî ìkשיעור בהן  שנתנו – ÈÄÂÈÄÅ

יותר : ולא פחות לא ìáBèקצוב, àeä äàñ íéòaøàa מקווה – ÀÇÀÈÄÀÈÅ
לטבילה, הוא כשר סאה, ארבעים בשיעור מים בו íéòaøàaÀÇÀÈÄשיש

áBèø÷ øñç äàñבלוג וארבעה מששים אחד –,(mibel 24 = d`qd) ÀÈÈÅËÀ
משהו , חסר  סאה בארבעים ïäaכלומר ìBaèì ìBëé Bðéà–במי ÅÈÄÀÈÆ

לטבילה. כשר שאינו הזה, íéácðúîהמקווה ïéà,לנסכים יין  – ÅÄÀÇÀÄ
äMîçå íéðL ,âG חמישה ולא לוגים שני  ולא אחד  לוג לא – ÀÇÄÇÂÄÈ

נסכים, במנחת אלו  שיעורים שאין  לפי  íéácðúîלוגים, ìáàÂÈÄÀÇÀÄ
GLäL יין לוגים שלושה הם כבש  של הנסכים שכן  יין, לוגים – ÀÈ

,("oidd ziriax")äòaøàå ארבעה הם איל של הנסכים שכן לוגים, – ÀÇÀÈÈ
יין  oidd"),לוגים ziyily")äMLå הם פר של הנסכים שכן  לוגים, – ÀÄÈ

יין לוגים oidd"),ששה ivg")äìòîìe äMMîe הם שראויים – ÄÄÈÀÇÀÈ
(שלושה) לכבש  ראויים לוגים שבעה כגון קרבנות, כמה של  לנסכים
לפר – תשעה אילים, לשני  ראויים לוגים שמונה (ארבעה), ולאיל

לשני – עשר אחד  ולאיל , לפר – עשרה (שלושה), ולכבש  (ששה)
לעולם. וכן  ולכבש, אילים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïéé íéácðúî,המזבח על  אותו ומנסכים ושמן , סולת בלי  לנסכים, – ÄÀÇÀÄÇÄ
לשיתין . ïîLויורד  íéácðúî ïéàå;סולת בלי  –éaø éøác ÀÅÄÀÇÀÄÆÆÄÀÅÇÄ

ïîL ïéácðúî :øîBà ïBôøè éaø .àáé÷òבלי עצמו, בפני – ÂÄÈÇÄÇÀÅÄÀÇÀÄÆÆ
שקומצו  מבואר , בגמרא epiidcסולת. ,unew xeriyk ilka epnn yixtn)

mizif ipyk""""טובטובטובטוב יום יום יום יום  נאכלים ),""""תוספותתוספותתוספותתוספות ושייריו הקומץ, ומקטיר

ב ב ב ב ).).).).לכהנים צאצאצאצא,,,, øè((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים éaø øîààaL ,ïéia eðéön äî :ïBô ÈÇÇÄÇÀÇÈÄÇÇÄÆÈ
äáBç,נסכים מנחת –äáãð àáeבפני כמנחה יין שמתנדבים – ÈÈÀÈÈ
äáBçעצמה, àa ,ïîMä óà,נסכים במנחת –äáãð àáe– ÇÇÆÆÈÈÈÀÈÈ

עצמה. בפני  נדבה כמנחת סולת, בלי  לבד , שמן  Bìשמביאים øîàÈÇ
àáé÷ò éaø: טרפון לרבי –àG,מיין שמן ללמוד  אין  –zøîà íà ÇÄÂÄÈÄÈÇÀÈ

ïéia,נדבה בא שהוא –Bîöò éðôa BúáBç áø÷ àeä ïkL– ÇÇÄÆÅÈÅÈÄÀÅÇÀ

izdw - zex`ean zeipyn

bÎa wxt xzq` - miaezk

á-÷øô øúñàbkÎ`i

àé:da äNòi-äîe øzñà íBìL-úà úòãì íéLpä-úéa øöç éðôì Cläúî éëcøî íBéå íBé-ìëáe§¨´¨½¨§§©Æ¦§©¥½¦§¥−£©´¥©¨¦®¨©Æ©Æ¤§´¤§¥½©¥¨¤−¨«
áéLãç øNò íéðL íéLpä úãk dì úBéä õwî LBøåLçà Cìnä-ìà | àBáì äøòðå äøòð øz òébäáe§©¦¿©ŸÁ©£¸̈§©£¹̈¨´¤©¤´¤£©§¥À¦¥Á¡¸¹̈§¨³©¨¦Æ§¥´¨¨´½Ÿ¤

:íéLpä é÷eøîúáe íéîNaa íéLãç äMLå ønä ïîLa íéLãç äML ïäé÷eøî éîé eàìîé ïk ékâéäæáe ¦²¥¬¦§§−§¥´§¥¤®¦¨³¢¨¦Æ§¤´¤©½Ÿ§¦¨³¢¨¦Æ©§¨¦½§©§¥−©¨¦«¨¤¾
:Cìnä úéa-ãò íéLpä úéaî dnò àBáì dì ïúpé øîàz øLà-ìk úà Cìnä-ìà äàa äøòpä©«©£−̈¨¨´¤©¤®¤¥Á¨£¤̧Ÿ©¹¦¨³¥«¨Æ¨´¦½̈¦¥¬©¨¦−©¥¬©¤«¤

ãéøîL Cìnä ñéøñ æâLòL ãé-ìà éðL íéLpä úéa-ìà äáL àéä ø÷aáe äàá àéä | áøòä¤´¤¦´¨À̈Â©Ÿ¤¦´¨º̈¤¥³©¨¦Æ¥¦½¤©¯©«£§©²§¦¬©¤−¤Ÿ¥´
:íLá äàø÷ðå Cìnä da õôç-íà ék Cìnä-ìà ãBò àBáú-àì íéLâìétäåèøzñà-øz òébäáe ©¦«©§¦®Ÿ¨¬Æ¤©¤½¤¦´¦¨¥¬¨²©¤−¤§¦§§¨¬§¥«§©¦´©Ÿ¤§¥´

øîàé øLà-úà íà ék øác äL÷á àì Cìnä-ìà àBáì úáì Bì-ç÷ì øLà éëcøî ãc ìéçéáà-úa©£¦©´¦´Ÿ¨§¢©¿£¤Á¨©«¸§©¹¨´¤©¤À¤³Ÿ¦§¨Æ¨½̈¦Â¦´¤£¤¬Ÿ©²
:äéàø-ìk éðéòa ïç úàNð øzñà éäzå íéLpä øîL Cìnä-ñéøñ éâäæèCìnä-ìà øzñà ç÷lzå ¥©¬§¦©¤−¤Ÿ¥´©¨¦®©§¦³¤§¥ÆŸ¥´¥½§¥¥−¨Ÿ¤«¨©¦¨©̧¤§¥¹¤©¤³¤

:Búeëìîì òáL-úðLa úáè Lãç-àeä éøéNòä Lãça Búeëìî úéa-ìà LBøåLçàæéCìnä áäàiå £©§¥Æ¤¥´©§½©¬Ÿ¤¨£¦¦−´Ÿ¤¥¥®¦§©¤−©§©§«©¤¡©̧©¤³¤
úçz äëéìîiå dLàøa úeëìî-øúk íNiå úìeúaä-ìkî åéðôì ãñçå ïç-àOzå íéLpä-ìkî øzñà-úà¤¤§¥Æ¦¨©¨¦½©¦¨¥¬¨¤²¤§¨−̈¦¨©§®Ÿ©¨³¤¤«¤©§Æ§Ÿ½̈©©§¦¤−¨©¬©

:ézLåçéïziå äNò úBðéãnì äçðäå øzñà äzLî úà åéãáòå åéøN-ìëì ìBãâ äzLî Cìnä Nòiå ©§¦«©©̧©©¤¹¤¦§¤´¨À§¨¨¨Æ©£¨½̈¥−¦§¥´¤§¥®©£¨¨³©§¦Æ¨½̈©¦¥¬
:Cìnä ãék úàNîèé:Cìnä-øòLa áLé éëcøîe úéðL úBìeúa õáwäáeëdzãìBî úãbî øzñà ïéà ©§¥−§©¬©¤«¤§¦¨¥¬§−¥¦®¨§¢©−Ÿ¥¬§©«©©¤«¤¥´¤§¥À©¤³¤«©§¨Æ

(ñ) :Bzà äðîàá äúéä øLàk äNò øzñà éëcøî øîàî-úàå éëcøî äéìò äeö øLàk dnò-úàå§¤©½̈©£¤²¦¨¬¨¤−¨¨§¢¨®§¤©£©³¨§§©Æ¤§¥´Ÿ½̈©£¤²¨§¨¬§¨§−̈¦«
àëeL÷áéå óqä éøîMî Cìnä éñéøñ-éðL Løúå ïúâa óö÷ Cìnä-øòLa áLé éëcøîe íää íéîia©¨¦´¨¥½¨§¢©−Ÿ¥´§©«©©¤®¤¨©Á¦§¨̧¨¤¹¤§¥«¨¦¥³©¤Æ¤Æ¦Ÿ§¥´©©½©§©§Æ
ì:LøåLçà Cìna ãé çìLáëíLa Cìnì øzñà øîàzå äkìnä øzñàì ãbiå éëcøîì øácä òãeiå ¦§´Ÿ©½̈©¤−¤£©§¥«Ÿ©¦¨©³©¨¨Æ§¨§¢©½©©¥−§¤§¥´©©§¨®©¯Ÿ¤¤§¥²©¤−¤§¥¬

:éëcøîâë(ñ) :Cìnä éðôì íéîiä éøác øôña áúkiå õò-ìò íäéðL eìziå àöniå øácä Lwáéå ¨§¢¨«©§ª©³©¨¨Æ©¦¨¥½©¦¨¬§¥¤−©¥®©¦¨¥À§¥²¤¦§¥¬©¨¦−¦§¥¬©¤«¤
â-÷øô øúñàbÎ`

àBàñk-úà íNiå eäàOðéå éââàä àúãnä-ïa ïîä-úà LBøåLçà Cìnä ìcb älàä íéøácä | øçà©©´©§¨¦´¨¥À¤¦©Á©¤̧¤£©§¥¹¤¨¨¯¤«©§¨²¨¨£¨¦−©«§©§¥®©Æ̈¤Æ¤¦§½
:Bzà øLà íéøOä-ìk ìòîáïë-ék ïîäì íéåçzLîe íéòøk Cìnä øòLa-øLà Cìnä éãáò-ìëå ¥©¾¨©¨¦−£¤¬¦«§¨©§¥̧©¤¹¤£¤§©´©©¤À¤Ÿ§¦³¦«§©£¦Æ§¨½̈¦¥−

çzLé àìå òøëé àì éëcøîe Cìnä Bì-äeö:äåâéëcøîì Cìnä øòLa-øLà Cìnä éãáò eøîàiå ¦¨´©¤®¤¨̧§¢©½¬Ÿ¦§©−§¬Ÿ¦«§©£¤«©¸Ÿ§¹©§¥¬©¤²¤£¤§©¬©©¤−¤§¨§¢¨®
:Cìnä úåöî úà øáBò äzà òecî©Æ©Æ©¨´¥½¥−¦§©¬©¤«¤

i"yx
(‡È).äá äùòé äîå להם שניתן צדיקים משני אחד זה

גם  יז) א (שמואל שנאמר דוד ומרדכי דוד ישועה רמז
דבר  לידי בא לא אמר עבדך הכה הדוב גם הארי את
אמר  מרדכי וכן זה עם להלחם עליו לסמוך אלא זה
שעתידה  אלא ערל למשכב שתלקח זו לצדקת אירע לא
יהא  מה לדעת מחזר היה לפיכך לישראל להושיע לקום

øîàú.(È‚)זמן:øú.(È·)בסופה: øùà ìë שחוק כל
זמר: éðù.(È„)ומיני íéùðä úéá ìà:השני

(ÊË).éøéùòä ùãçá הגוף מן נהנה שהגוף צינה עת
עליו: לחבבה כדי צינה עת אותו הקב"ה זימן

(ÊÈ).íéùðä ìëî:קבץ הבעולות נשים שאף הבעולות
(ÁÈ).äùò úåðéãîì äçðäå המס מן להם הניח לכבודה

úàùî.שעליהם: ïúéå כדי והכל להם דורנות שלח

כן: פי על ואף מולדתה, תגיד אולי ïéà(Î)לפתותה
.äúãìåî úãâî øúñà המלך בשער יושב שמרדכי לפי

כך: על והמרמזה ãé.(Î‡)המזרזה çìùì להשקותו
המות: éëãøîì.(Î·)סם øáãä òãåéå מספרים שהיו

מרדכי  שהיה יודעים ואין טרסי בלשון לפניו דבריהם
הגזית: לשכת מיושבי שהיה לשונות בשבעים מכיר

(‚Î).íéîéä éøáã øôñá áúëéå מרדכי שעשה הטובה
למלך:

(‡).äìàä íéøáãä øçà להיות זו רפואה שנבראת
לישראל: åâå'.לתשועה êìîä ìãâ.ïîä úà שהקב''ה

המכה  שיביא קודם ישראל של למכתן רפואה בורא
íéåçúùîå.(·)עליהם: íéòøåë אלוה עצמו שעשה

ישתחוה: ולא יכרע לא ומרדכי לפיכך



eפי dpyn xyr dyly wxt zegpn zkqn

‚íéöò éìò éøä–ïéøæâ éðMî úçôé àG.äðBáì–õîwî úçôé àG.ïä íéöî÷ äMîç:øîBàä:äðBáì éìò éøä £¥¨©¥¦¦§Ÿ¦§¥¦§¦§¨¦§Ÿ¦Ÿ¤£¦¨§¨¦¥¨¥£¥¨©§¨
–õîwî úçôé àG.äçðî ácðúnä–äðBáì õî÷ dnò àéáé.õeça õîwä úà äìònä–áiç.ïékæá éðLe ¦§Ÿ¦Ÿ¤©¦§©¥¦§¨¨¦¦¨Ÿ¤§¨©©£¤¤©Ÿ¤©©¨§¥¨¦¦

íéöî÷ éðL ïéðeòè. §¦§¥§¨¦
„áäæ éìò éøä–áäæ øðécî úçôé àG.óñk–óñk øðécî úçôé àG.úLçð–óñk äònî úçôé àG.ézLøt, £¥¨©¨¨¦§Ÿ¦¦©¨¨¤¤¦§Ÿ¦¦©¤¤§Ÿ¤¦§Ÿ¦¨¨¤¤¥©§¦

ézLøt äî òãBé éðéàå–øîàiL ãò àéáî àeä:ézðekúð Cëì àG. §¥¦¥©©¥©§¦¥¦©¤Ÿ©§¨¦§©©§¦
‰ïéé éìò éøä–GMî úçôé àGïébì äL.ïîL–âHî úçôé àG.éaøøîBà:GLïébì äL.ézLøt,òãBé éðéàå £¥¨©©¦¦§Ÿ¦§¨ª¦¤¤¦§Ÿ¦©¦¥§¨ª¦¥©§¦§¥¦¥©

ézLøt äî–äaøîä íBék àéáé. ©¥©§¦¨¦§©§ª¤
ÂäìBò éìò éøä–Nák àéáé.äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:øBz Bà,äðBé ïa Bà.ø÷aä ïî ézLøt,äî òãBé éðéàå £¥¨©¨¨¦¤¤©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¤¨¥©§¦¦©¨¨§¥¦¥©©

bbbb.mixifb ipyn zegti `l:íéðù íéöò èåòéîã .úåìåãâ úåéò÷á éúù.aiig uega unewd z` dlrndeäìòîä éîð éåä àììë éàäáå .àéä äàìòäã ,úøë
:éùù õîå÷ì íéðôá õîå÷ äìòîäã éàäì áéùç àìå ,àì åúå íéöîå÷ äùîç áéùç êëìä ,àéä àúééìòî äøè÷äã íéðôá õîå÷.mikifa ipyeíçì ìù

:íéðôä
cccc.adf xpicn zegti `l:áäæ ìù äëéúç åðééäã ,øîà÷ àáäãã àëñð àîìã ,àì éàã .áäæ ìù òáèî øîàéù àåäå.sqk drnn zegti `l zyegp

:óñë äòî äåùù úùåçð àéáéù.izyxit:áäæ êëå êë.izyxit dnk rcei ipi`e:êë ìëì ïéåëúð àì íìåòîù åîöòá òãéù ãò êë ìë àéáé
dddd.oii ilr ixd:íéëñðì.oibel dylyn zegti `l:ïéâåì á"é ïéäù ,ååä ïéâåì àúìú ,ùáëì ïéää úéòéáø .íéëñðáù íéúåçô ïäù.beln zegti `l ony

:ïîù âåì äðåòè àéäå ,úìåñ ïåøùò äçðîáù úåçôäù.oibel dyly xne` iaxïéàå .ïîù ïéää úéòéáøá ìåìá ùáëì ïåøùò ,íéëñð úçðîáù úåçôë
:éáøë äëìä.daexn meikúåîé øàù ìëî íåéä úáåç ìù úåðáø÷ì íéëñðá äáåøî íåéä åúåàù .úáùá úåéäì ìçùë úåëåñä âç ìù ïåùàø áåè íåéë

íìåëì íéëéøöä íéëñðäå .ãçà øéòùå íéðù íéìéàå ,âçã óñåî 'áå úáùã óñåî 'á ,íéôñåî äòáøàå íéùáë øùò äòáøàå íéøô øùò äùìù ååäã .äðùä
:âåì íéòáøàå äàî

eeee.dpei oa e` xez e` xne` dixfr oa xfrl` 'x .yak `iai dler ilr ixdäúåçôå ,äîäá úìåòì àìà íúñ äìåò íéøå÷ åéä àì àî÷ àðúã äéøúàá

`xephxa yexit

לעיל. שבארנו  כמו  ששים, ועד מאחד מנחות ששים יביא נדר , כמה

i y i l y m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéöòהאומר : éìò éøä,למקדש להביא –ïéøæâ éðMî úçôé àG ÂÅÈÇÅÄÄÀÙÄÀÅÄÀÄ
המזבח. גבי  על עורכים שהיו  החתיכות כאותן  עץ, חתיכות משתי –

äðBáì,לבונה עלי הרי האומר : –õîwî úçôé àG.לבונה – ÀÈÄÀÙÄÙÆ
÷ äMîçïä íéöî:קומץ של השיעור נקבע דברים בחמישה – ÂÄÈÀÈÄÅ

(`õîwî úçôé àG ,äðBáì éìò éøä :øîBàä ששנינו כמו  – ÈÅÂÅÈÇÀÈÄÀÙÄÙÆ
שכתוב הטעם, מבואר  בגמרא ח ח ח ח ):):):):לעיל. וווו,,,, בקמצו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ממנו  "והרים

מקיש – המנחה" על  אשר  הלבונה כל  ואת ומשמנה המנחה מסלת
אף  קומץ, – מנחה של הרמה מה מנחה, של  להרמה לבונה הכתוב

קומץ. – aäðBáì)לבונה õî÷ dnò àéáé ,äçðî ácðúnä– ÇÄÀÇÅÄÀÈÈÄÄÈÙÆÀÈ
בדיעבד  ברם, לעיל . שהבאנו  קרטים מהטעם שני  עמה הביא אם

ג). (א, לעיל כמבואר כשרה, bõeça)לבונה, õîwä úà äìònäÇÇÂÆÆÇÙÆÇ
לעזרה, חוץ המנחה של הקומץ את המקטיר  –áiç.כרת במזיד  – ÇÈ

שנינו זבחים במסכת דדדד),),),),ברם, לא ((((יגיגיגיג,,,, שאפילו  היא, חכמים שדעת
ומבואר כרת; חייב ממנו, כזית רק בחוץ הקומץ כל את הקטיר

ב ב ב ב ))))בתוספות קוקוקוקו,,,, "המעלה((((מנחות מנחות מנחות מנחות  נקטה כדיunewשמשנתנו ,"
הלבונה  בזיכי  של הקמצים משני  אחד  בחוץ שהמעלה להשמיענו,

,(epzpyna cin cnlpy itk) אלעזר רבי כדעת ולא וווו),),),),חייב; יגיגיגיג,,,, ((((זבחים זבחים זבחים זבחים 

בחוץ הקמצים שני שיקטיר עד חייב טובטובטובטוב").").").").שאינו  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

ïékæáדדדד----הההה)))) éðLeלעיל (עיין  הפנים לחם של הלבונה בזיכי שני – ÀÅÈÄÄ
ה), ÷íéöîיא, éðL ïéðeòè.בזיך לכל לבונה קומץ – ÀÄÀÅÀÈÄ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

áäæהאומר: éìò éøä לבדק זהב של  מטבע לתת שנדר כלומר – ÂÅÈÇÈÈ
המקדש , áäæבית øðécî úçôé àG לא להקדש  לתת הוא חייב – ÄÀÙÄÄÇÈÈ

כסף. דינרי  וחמישה עשרים שהוא זהב, מדינר האומר :óñkפחות – ÆÆ
הבית, לבדק כסף של  מטבע עלי óñkהרי øðécî úçôé àG– ÄÀÙÄÄÇÆÆ

כסף . מדינר  פחות לא להקדש נחושת çðúLיתן  עלי  הרי האומר : – ÀÙÆ
הבית, óñkלבדק äònî úçôé àG לפחות ששווייה נחושת יתן  – ÄÀÙÄÈÈÆÆ

כסף zern).מעה 6 = sqk xpic):האומרézLøt כמה נדרי  בשעת – ÅÇÀÄ
להקדש , אתן  נחושת או  כסף או  ézLøtזהב äî òãBé éðéàå– ÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ

שנדרתי, הסכום את àéáîששכחתי  àeä,הרבה כך  כל  –ãò ÅÄÇ
ézðekúð Cëì àG :øîàiL שלא לו  ברור שיהא עד  דהיינו  – ÆÙÇÀÈÄÀÇÇÀÄ

גדול. כה לסכום התכוון 

i r i a x m e i
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ïééהאומר: éìò éøä,לנסכים –GMî úçôé àGïébì äL, יין – ÂÅÈÇÇÄÄÀÙÄÀÈËÄ
הכ נסכי  שבנסכים.כשיעור  הפחות שהוא הריïîLבש , האומר: – ÆÆ

שמן, âHîעלי  úçôé àG,סולת עישרון של מנחה שכן  שמן , – ÄÀÙÄ
שמן . לוג טעונה שבמנחות, הקטנה GLשהיא :øîBà éaøïébì äL ÇÄÅÀÈËÄ

שבמנחות  הקטן  שהוא כבש, של נסכים שבמנחת השמן  כשיעור שמן , –
האומר: אביא,ézLøtהנסכים. שמן או יין כמה בנדרי –éðéàå ÅÇÀÄÀÅÄ

ézLøt äî òãBé, נדרתי כמה זוכר שאיני  –äaøîä íBék àéáé ÅÇÇÅÇÀÄÈÄÀÇÀËÆ
שהוא  בשבת, להיות שחל הסוכות חג של  ראשון טוב כיום היינו –

הקרבנות  שכן  השנה, ימות מכל  ובנסכיהם הציבור בקרבנות מרובה יום
כבשים  עשר  וארבעה אילים ושני פרים עשר שלושה הם: היום באותו 

התמידים, – כבשים ושני  השבת, מוספי  – כבשים שני החג, מוספי –
היום; שבמוספי  חטאת שעיר ששה mikqpdeמלבד הם: הללו לקרבנות

לוגים  ושמונה שבעים הרי  פר , לכל יין לוגים וששה שמן לוגים

שמונה  הרי איל, לכל  יין  לוגים וארבעה שמן  לוגים ארבעה לפרים;
הרי כבש , לכל  יין לוגים ושלושה שמן לוגים שלושה לאילים; לוגים

אותו  של  הקרבנות נסכי  נמצאו לכבשים; לוגים וארבעה חמישים
יין . לוג וארבעים ומאה שמן  לוג וארבעים מאה היום:

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äìBòהאומר: éìò éøä,עולה קרבן  להביא שנדר –Nák àéáé ÂÅÈÇÈÈÄÆÆ
בהמה. שבעולות הפחות שהוא לעולתו , זכר  –ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆ

à äéøæòäðBé ïa Bà ,øBz Bà :øîB,העוף עולת שיביא כלומר  – ÂÇÀÈÅÆÈ
קמא  תנא בין מחלוקת כאן  שאין  מבואר, בגמרא יונה. בן  או תור
קוראים  היו לא קמא תנא של שבמקומו  אלא עזריה, בן אלעזר לרבי 

izdw - zex`ean zeipyn
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äìBò íéácðúî ìáà,íéîìLe.óBòáe–úçà äãéøt elôà. £¨¦§©§¦¨§¨¦¨£¦§¦¨©©
¯ ˘ Ú ‰ ˘ Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡ïBøOò éìò éøä–ãçà àéáé;íéðBøNò–íéðL àéáé.ézLøt,ézLøt äî òãBé éðéàå–ïBøOò íéML àéáé. £¥¨©¦¨¨¦¤¨¤§¦¨¦§©¦¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦¨¦¦¦¦¨
äçðî éìò éøä–äöøiL Bæéà àéáé.äãeäé éaøøîBà:úìqä úçðî àéáé,úBçðnaL úãçéî àéäL. £¥¨©¦§¨¨¦¥¤¦§¤©¦§¨¥¨¦¦§©©Ÿ¤¤¦§ª¤¤¤©§¨

·äçðî,äçðnä ïéî–úçà àéáé.úBçðî,úBçðnä ïéî–íézL àéáé.ézLøt,ézLøt äî òãBé éðéàå–àéáé ¦§¨¦©¦§¨¨¦©©§¨¦©§¨¨¦§©¦¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦¨¦
ïzLîç.íéðBøNò ìL äçðî ézLøt,ézLøt äî òãBé éðéàå–ïBøOò íéML ìL äçðî àéáé.éaøøîBà:àéáé £¦§¨¥©§¦¦§¨¤¤§¦§¥¦¥©©¥©§¦¨¦¦§¨¤¦¦¦¨©¦¥¨¦

íéðBøNò ìL úBçðî,íéML ãòå ãçàî. §¨¤¤§¦¥¤¨§©¦¦

.'ek:éúéì àì éîð àúùä ,åîöò éðôá éìëá éúéìã äéá ïçëùà àìã ïåéëã.zg` dcixt elit`äëìäå .íéðù ïéá íéáãðúî ,ãçà äðåé ïá åà ,ãçà øåú
øîàðù éôì äçðîä ïî õåç ,úåôúåùá äáãðá íéàá úåðáø÷ä ìëå .ùáëå ìéà éëñð ïéá øô éëñð ïéá íéëñð úçðî íéáãðúîå .ïîöò éðôá ïîùå ïéé íéáãðúîù

áéúëã ,ùôð äá('á àø÷éå):äçðî ïáø÷ áéø÷ú éë ùôðå
bi`̀̀̀izyxit .oexyr ilr ixd:éúøîà äîë òãåé éðéàå àéáà íéðåøùò äîë.mipexyr miyy `iaiøîåàå éðúîã ,äéì úôëéà àì ,øãð éëäî øéöá éàã

:ïåøùò íéùùî äøéúé úçà äçðî ïéàã ,é÷åôñì àëéì éëäî éôèáå .äáãðì àäé øàùäå éøãðì àäé éúùøéôù äî.dgpn ilr ixdäçðî éìò éøä øîåàä
:íúñ.dvxiy dfi` `iai:úåçðî ùîçî.zcgeinúçðî ,úáçî úçðî ,éååì íù íäì ùé úåçðî øàù ìëå .éååì íù äì ïéàå íúñ äçðî úàø÷ðù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äôàî úçðî ,úùçøî
aaaa.dgpnd oin dgpn:äçðî ïéî åà ,äçðî éìò éøä øîåàäzg` `iai:äùøôá úåøåîàä úåçðîä ïîzegpnéúù àéáé ,éìò úåçðî ïéî øîåàù åà .éìò

:ãçà ïéîî úåçðî.izyxit:àéáäì éúøãðù íä íéðéî äîë òãåé éðéàå ,àéáàù úåçðî éðéî.ozyng `ian,úáçî úçðî ,úùçøî úçðî ,úìåñ úçðî
:ïé÷é÷øå úåìç ,íéðéî éðù äàá àéäå øåðú äôàî úçðîzyxitmipexyr ly dgpn i:äá éúòá÷ íéðåøùò äîë òãåé éðéàå ,ãçà éìëá.oexyr miyy `iai

:äáãðì àäé øàùäå éøãðì àäé éúùøéôù äîë øîåàå äðúîã ,ïì úôëéà àì øãð éëäî øéöá éàå .é÷åôñì àëéì éëäî éôèã.xne` iaxäçðî øîàã ïåéë
,àéä àúìî àðîã àúåòéá÷ã éáøì äéì úéàã ,äøéúé äçðî éåäå øãð éëäî øéöá àîù ,ãçà éìëá íéùù àéáé íàå ,äòá÷ ãçà éìëá àîìà ,àãç òîùîã
ìëä ïéá àéáî àöîðù .íéùù ãò ,òáøà ìù àãçå ,äùìù ìù àãçå ,íéðù ìù àãçå ,ãçà ïåøùò ìù àãç ,íéùù ãòå úçàî úåçðî íéùù àéáé êëìä

:éáøë äëìä ïéàå .äáãð êðéàå ,øãð åäééðéî àãç éàãåã ,ïåøùò íéùìùå úåàî äðåîù óìà

`xephxa yexit

ואינו  עצמו בפני קרב הוא הרי נסכים, במנחת חובה, שכשמקריבו 
במנחה, Bîöòמעורב éðôa BúáBç áø÷ BðéàL ,ïîMa øîàzÙÇÇÆÆÆÅÈÅÈÄÀÅÇÀ

אלא  עצמו  בפני  קרב אינו  נסכים, במנחת חובה, בא כשהשמן שאף –
מכאן  אלא כנדבה? עצמו בפני שיבוא התאמר, הסולת; עם הוא בלול 

שמן  ובין  יין  שבין  היא, הלכה ברם, עצמו . בפני שמן מתנדבים שאין
עצמה. בפני נדבה כמנחת ïBøOòמתנדבים íéácðúî íéðL ïéàÅÀÇÄÄÀÇÀÄÄÈ

ãçà במנחה שנאמר  לפי הטעם, מבואר בגמרא בשותפות; למנחה – ÆÈ
שכתוב """""נפש", א א א א ):):):): בבבב,,,, מנחה",ytpe((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  קרבן  תקריב ìáàÂÈכי

íéîìLe ,äìBò íéácðúî.בשותפות שלמים או  עולה –,óBòáe ÄÀÇÀÄÈÀÈÄÈ
úçà äãéøt elôà שניים מתנדבים אחד  יונה בן או  אחד  תור  – ÂÄÀÄÈÇÇ

בשותפות.
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נדרו, בכוונת ספק ויש  פרטים, בהם פירש  לא שהנודר  הקדש, בנדרי דן זה פרק

שיבואר . כפי פירש , מה זוכר  ואינו שפירש  או 

ïBøOòהאומר: éìò éøä,למנחה –ãçà àéáéשל מנחה יביא – ÂÅÈÇÄÈÈÄÆÈ
סולת. אחד עשרונים,íéðBøNòעישרון  עלי  הרי אמר: אם –àéáé ÆÀÄÈÄ

íéðL"עשרונים" שמיעוט סולת, עשרונים שני של  מנחה יביא – ÀÇÄ
אמר: ואם למנחה,ézLøtשניים. אביא עשרונים כמה נדרי בשעת – ÅÇÀÄ

ézLøt äî òãBé éðéàå,שנדרתי העשרונים מנין  את ששכחתי – ÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ
ïBøOò íéML àéáé, עישרון מששים יתירה אחת מנחה שאין  – ÈÄÄÄÄÈ

האומר : ד ). יב, (לעיל ששנינו äçðîכמו éìò éøä ולא סתם, – ÂÅÈÇÄÀÈ
מנחה, איזו äöøiLפירש  Bæéà àéáé המפורשות המנחות חמש  מן – ÈÄÅÆÄÀÆ

מאפהֿרקיקים. מאפהֿחלות, מרחשת, מחבת, סולת, דהיינו : בתורה

úãçéî àéäL ,úìqä úçðî àéáé :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÄÄÀÇÇÙÆÆÄÀËÆÆ
úBçðnaL לה ואין  סתם, "מנחה" בתורה נקראת סולת שמנחת – ÆÇÀÈ

שכתוב כמו  לווי , אאאא):):):):שם בבבב,,,, תקריב((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כי  dgpn"ונפש  oaxw'לה
epaxw didi zlq מנחת לווי: שם להן יש  המנחות שאר  כל  אבל ,"

תנור. מאפה מנחת מרחשת, מנחת מחבת,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äçðnä ïéî ,äçðî מין עלי הרי  או: מנחה, עלי הרי האומר : – ÄÀÈÄÇÄÀÈ
úçàהמנחה, àéáé ששנינו כמו שירצה, איזו  המנחות, מחמש  – ÈÄÇÇ

הקודמת. úBçðnäבמשנה ïéî ,úBçðîעלי הרי אמר : אם – ÀÈÄÇÀÈ
המנחות, מין  עלי  הרי  או : íézLמנחות, àéáéשל מנחות שתי  – ÈÄÀÇÄ

אמר: ואם המנחות. מיני  מחמשת אחד נדריézLøtמין  בשעת – ÅÇÀÄ
אביא, מנחות מיני  ézLøtאלו  äî òãBé éðéàåממני שנשתכח – ÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ

נדרתי , מינים ïzLîçאלו  àéáé מנחת דהיינו: המנחות, חמש  כל – ÈÄÂÄÀÈ
שני בה שיש  תנור , מאפה ומנחת מרחשת, מנחת מחבת, מנחת סולת,
האומר : הקודמת. במשנה בארנו  שכבר  כמו ורקיקים, חלות מינים:

ézLøtשאביא נדרי , בשעת –íéðBøNò ìL äçðî,אחד בכלי  – ÅÇÀÄÄÀÈÆÆÀÄ
ézLøt äî òãBé éðéàå,נדרתי עשרונים כמה זוכר  שאיני  –àéáé ÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄÈÄ

ïBøOò íéML ìL äçðî שאין הקודמת, במשנה הטעם כמבואר – ÄÀÈÆÄÄÄÈ
משש פחות נדר ואם אחד; בכלי עישרון  מששים יתירה הרימנחה ים,

יצא גדול, והביא קטן  קרבן  שהנודר  היא, oldlהלכה cnlpy itk)
oiire ;zxg` jxca i"yx zeawra yxtny `xephxa oiir ;epwxta g dpyn

.(miycg zetqezãçàî ,íéðBøNò ìL úBçðî àéáé :øîBà éaøÇÄÅÈÄÀÈÆÆÀÄÅÆÈ
íéML ãòå רבי –(`iypd dcedi iax)חכמים על  dpynaחולק oldl) ÀÇÄÄ

(gיכול שאינו  ומכאן  יצא; לא גדול, והביא קטן קרבן שהנודר  וסובר,

עישרון , מששים פחות נדר  שמא אחד , בכלי עישרון ששים להביא
עישרון , ששים ועד  מאחד מנחות ששים שיביא רבי, אומר  לפיכך

של ומנחה עשרונים, שני של  ומנחה אחד, עישרון של מנחה דהיינו
הכל בסך מביא שנמצא ששים, עד  וכו ' ארבעה של ומנחה שלושה,

אחת  תהא הללו  המנחות מכל עישרון; ושלושים מאות שמונה אלף
במשנה  ששנינו  שמה למדים, נמצאנו – נדבה. הן והאחרות נדרו , לשם

oexyir",הקודמת: miyy `iai ,izyxit dn rcei ipi`e izyxit" דעת
מפרשים יש  ברם, כך. על חולק ורבי היא, קדקדקדקד,,,,חכמים מנחותמנחותמנחותמנחות ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

שיביאם בבבב),),),), קבע לא אבל עשרונים כשפירש  מדובר , הקודמת שבמשנה
בששים  עשרונים ששים שמביא רבי , מודה זה ובכגון אחד , בכלי 

ושכח  במשנתנו , כמדובר  אחד , בכלי  העשרונים כל  נדר אם אבל כלים.

izdw - zex`ean zeipyn
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‚íéöò éìò éøä–ïéøæâ éðMî úçôé àG.äðBáì–õîwî úçôé àG.ïä íéöî÷ äMîç:øîBàä:äðBáì éìò éøä £¥¨©¥¦¦§Ÿ¦§¥¦§¦§¨¦§Ÿ¦Ÿ¤£¦¨§¨¦¥¨¥£¥¨©§¨
–õîwî úçôé àG.äçðî ácðúnä–äðBáì õî÷ dnò àéáé.õeça õîwä úà äìònä–áiç.ïékæá éðLe ¦§Ÿ¦Ÿ¤©¦§©¥¦§¨¨¦¦¨Ÿ¤§¨©©£¤¤©Ÿ¤©©¨§¥¨¦¦

íéöî÷ éðL ïéðeòè. §¦§¥§¨¦
„áäæ éìò éøä–áäæ øðécî úçôé àG.óñk–óñk øðécî úçôé àG.úLçð–óñk äònî úçôé àG.ézLøt, £¥¨©¨¨¦§Ÿ¦¦©¨¨¤¤¦§Ÿ¦¦©¤¤§Ÿ¤¦§Ÿ¦¨¨¤¤¥©§¦

ézLøt äî òãBé éðéàå–øîàiL ãò àéáî àeä:ézðekúð Cëì àG. §¥¦¥©©¥©§¦¥¦©¤Ÿ©§¨¦§©©§¦
‰ïéé éìò éøä–GMî úçôé àGïébì äL.ïîL–âHî úçôé àG.éaøøîBà:GLïébì äL.ézLøt,òãBé éðéàå £¥¨©©¦¦§Ÿ¦§¨ª¦¤¤¦§Ÿ¦©¦¥§¨ª¦¥©§¦§¥¦¥©

ézLøt äî–äaøîä íBék àéáé. ©¥©§¦¨¦§©§ª¤
ÂäìBò éìò éøä–Nák àéáé.äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:øBz Bà,äðBé ïa Bà.ø÷aä ïî ézLøt,äî òãBé éðéàå £¥¨©¨¨¦¤¤©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¤¨¥©§¦¦©¨¨§¥¦¥©©

bbbb.mixifb ipyn zegti `l:íéðù íéöò èåòéîã .úåìåãâ úåéò÷á éúù.aiig uega unewd z` dlrndeäìòîä éîð éåä àììë éàäáå .àéä äàìòäã ,úøë
:éùù õîå÷ì íéðôá õîå÷ äìòîäã éàäì áéùç àìå ,àì åúå íéöîå÷ äùîç áéùç êëìä ,àéä àúééìòî äøè÷äã íéðôá õîå÷.mikifa ipyeíçì ìù

:íéðôä
cccc.adf xpicn zegti `l:áäæ ìù äëéúç åðééäã ,øîà÷ àáäãã àëñð àîìã ,àì éàã .áäæ ìù òáèî øîàéù àåäå.sqk drnn zegti `l zyegp

:óñë äòî äåùù úùåçð àéáéù.izyxit:áäæ êëå êë.izyxit dnk rcei ipi`e:êë ìëì ïéåëúð àì íìåòîù åîöòá òãéù ãò êë ìë àéáé
dddd.oii ilr ixd:íéëñðì.oibel dylyn zegti `l:ïéâåì á"é ïéäù ,ååä ïéâåì àúìú ,ùáëì ïéää úéòéáø .íéëñðáù íéúåçô ïäù.beln zegti `l ony

:ïîù âåì äðåòè àéäå ,úìåñ ïåøùò äçðîáù úåçôäù.oibel dyly xne` iaxïéàå .ïîù ïéää úéòéáøá ìåìá ùáëì ïåøùò ,íéëñð úçðîáù úåçôë
:éáøë äëìä.daexn meikúåîé øàù ìëî íåéä úáåç ìù úåðáø÷ì íéëñðá äáåøî íåéä åúåàù .úáùá úåéäì ìçùë úåëåñä âç ìù ïåùàø áåè íåéë

íìåëì íéëéøöä íéëñðäå .ãçà øéòùå íéðù íéìéàå ,âçã óñåî 'áå úáùã óñåî 'á ,íéôñåî äòáøàå íéùáë øùò äòáøàå íéøô øùò äùìù ååäã .äðùä
:âåì íéòáøàå äàî

eeee.dpei oa e` xez e` xne` dixfr oa xfrl` 'x .yak `iai dler ilr ixdäúåçôå ,äîäá úìåòì àìà íúñ äìåò íéøå÷ åéä àì àî÷ àðúã äéøúàá
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לעיל. שבארנו  כמו  ששים, ועד מאחד מנחות ששים יביא נדר , כמה
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íéöòהאומר : éìò éøä,למקדש להביא –ïéøæâ éðMî úçôé àG ÂÅÈÇÅÄÄÀÙÄÀÅÄÀÄ
המזבח. גבי  על עורכים שהיו  החתיכות כאותן  עץ, חתיכות משתי –

äðBáì,לבונה עלי הרי האומר : –õîwî úçôé àG.לבונה – ÀÈÄÀÙÄÙÆ
÷ äMîçïä íéöî:קומץ של השיעור נקבע דברים בחמישה – ÂÄÈÀÈÄÅ

(`õîwî úçôé àG ,äðBáì éìò éøä :øîBàä ששנינו כמו  – ÈÅÂÅÈÇÀÈÄÀÙÄÙÆ
שכתוב הטעם, מבואר  בגמרא ח ח ח ח ):):):):לעיל. וווו,,,, בקמצו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ממנו  "והרים

מקיש – המנחה" על  אשר  הלבונה כל  ואת ומשמנה המנחה מסלת
אף  קומץ, – מנחה של הרמה מה מנחה, של  להרמה לבונה הכתוב

קומץ. – aäðBáì)לבונה õî÷ dnò àéáé ,äçðî ácðúnä– ÇÄÀÇÅÄÀÈÈÄÄÈÙÆÀÈ
בדיעבד  ברם, לעיל . שהבאנו  קרטים מהטעם שני  עמה הביא אם

ג). (א, לעיל כמבואר כשרה, bõeça)לבונה, õîwä úà äìònäÇÇÂÆÆÇÙÆÇ
לעזרה, חוץ המנחה של הקומץ את המקטיר  –áiç.כרת במזיד  – ÇÈ

שנינו זבחים במסכת דדדד),),),),ברם, לא ((((יגיגיגיג,,,, שאפילו  היא, חכמים שדעת
ומבואר כרת; חייב ממנו, כזית רק בחוץ הקומץ כל את הקטיר

ב ב ב ב ))))בתוספות קוקוקוקו,,,, "המעלה((((מנחות מנחות מנחות מנחות  נקטה כדיunewשמשנתנו ,"
הלבונה  בזיכי  של הקמצים משני  אחד  בחוץ שהמעלה להשמיענו,

,(epzpyna cin cnlpy itk) אלעזר רבי כדעת ולא וווו),),),),חייב; יגיגיגיג,,,, ((((זבחים זבחים זבחים זבחים 

בחוץ הקמצים שני שיקטיר עד חייב טובטובטובטוב").").").").שאינו  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

ïékæáדדדד----הההה)))) éðLeלעיל (עיין  הפנים לחם של הלבונה בזיכי שני – ÀÅÈÄÄ
ה), ÷íéöîיא, éðL ïéðeòè.בזיך לכל לבונה קומץ – ÀÄÀÅÀÈÄ
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áäæהאומר: éìò éøä לבדק זהב של  מטבע לתת שנדר כלומר – ÂÅÈÇÈÈ
המקדש , áäæבית øðécî úçôé àG לא להקדש  לתת הוא חייב – ÄÀÙÄÄÇÈÈ

כסף. דינרי  וחמישה עשרים שהוא זהב, מדינר האומר :óñkפחות – ÆÆ
הבית, לבדק כסף של  מטבע עלי óñkהרי øðécî úçôé àG– ÄÀÙÄÄÇÆÆ

כסף . מדינר  פחות לא להקדש נחושת çðúLיתן  עלי  הרי האומר : – ÀÙÆ
הבית, óñkלבדק äònî úçôé àG לפחות ששווייה נחושת יתן  – ÄÀÙÄÈÈÆÆ

כסף zern).מעה 6 = sqk xpic):האומרézLøt כמה נדרי  בשעת – ÅÇÀÄ
להקדש , אתן  נחושת או  כסף או  ézLøtזהב äî òãBé éðéàå– ÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ

שנדרתי, הסכום את àéáîששכחתי  àeä,הרבה כך  כל  –ãò ÅÄÇ
ézðekúð Cëì àG :øîàiL שלא לו  ברור שיהא עד  דהיינו  – ÆÙÇÀÈÄÀÇÇÀÄ

גדול. כה לסכום התכוון 
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ïééהאומר: éìò éøä,לנסכים –GMî úçôé àGïébì äL, יין – ÂÅÈÇÇÄÄÀÙÄÀÈËÄ
הכ נסכי  שבנסכים.כשיעור  הפחות שהוא הריïîLבש , האומר: – ÆÆ

שמן, âHîעלי  úçôé àG,סולת עישרון של מנחה שכן  שמן , – ÄÀÙÄ
שמן . לוג טעונה שבמנחות, הקטנה GLשהיא :øîBà éaøïébì äL ÇÄÅÀÈËÄ

שבמנחות  הקטן  שהוא כבש, של נסכים שבמנחת השמן  כשיעור שמן , –
האומר: אביא,ézLøtהנסכים. שמן או יין כמה בנדרי –éðéàå ÅÇÀÄÀÅÄ

ézLøt äî òãBé, נדרתי כמה זוכר שאיני  –äaøîä íBék àéáé ÅÇÇÅÇÀÄÈÄÀÇÀËÆ
שהוא  בשבת, להיות שחל הסוכות חג של  ראשון טוב כיום היינו –

הקרבנות  שכן  השנה, ימות מכל  ובנסכיהם הציבור בקרבנות מרובה יום
כבשים  עשר  וארבעה אילים ושני פרים עשר שלושה הם: היום באותו 

התמידים, – כבשים ושני  השבת, מוספי  – כבשים שני החג, מוספי –
היום; שבמוספי  חטאת שעיר ששה mikqpdeמלבד הם: הללו לקרבנות

לוגים  ושמונה שבעים הרי  פר , לכל יין לוגים וששה שמן לוגים

שמונה  הרי איל, לכל  יין  לוגים וארבעה שמן  לוגים ארבעה לפרים;
הרי כבש , לכל  יין לוגים ושלושה שמן לוגים שלושה לאילים; לוגים

אותו  של  הקרבנות נסכי  נמצאו לכבשים; לוגים וארבעה חמישים
יין . לוג וארבעים ומאה שמן  לוג וארבעים מאה היום:
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äìBòהאומר: éìò éøä,עולה קרבן  להביא שנדר –Nák àéáé ÂÅÈÇÈÈÄÆÆ
בהמה. שבעולות הפחות שהוא לעולתו , זכר  –ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆ

à äéøæòäðBé ïa Bà ,øBz Bà :øîB,העוף עולת שיביא כלומר  – ÂÇÀÈÅÆÈ
קמא  תנא בין מחלוקת כאן  שאין  מבואר, בגמרא יונה. בן  או תור
קוראים  היו לא קמא תנא של שבמקומו  אלא עזריה, בן אלעזר לרבי 

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn xyr dyly wxt zegpn zkqn

äìBò íéácðúî ìáà,íéîìLe.óBòáe–úçà äãéøt elôà. £¨¦§©§¦¨§¨¦¨£¦§¦¨©©
¯ ˘ Ú ‰ ˘ Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡ïBøOò éìò éøä–ãçà àéáé;íéðBøNò–íéðL àéáé.ézLøt,ézLøt äî òãBé éðéàå–ïBøOò íéML àéáé. £¥¨©¦¨¨¦¤¨¤§¦¨¦§©¦¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦¨¦¦¦¦¨
äçðî éìò éøä–äöøiL Bæéà àéáé.äãeäé éaøøîBà:úìqä úçðî àéáé,úBçðnaL úãçéî àéäL. £¥¨©¦§¨¨¦¥¤¦§¤©¦§¨¥¨¦¦§©©Ÿ¤¤¦§ª¤¤¤©§¨

·äçðî,äçðnä ïéî–úçà àéáé.úBçðî,úBçðnä ïéî–íézL àéáé.ézLøt,ézLøt äî òãBé éðéàå–àéáé ¦§¨¦©¦§¨¨¦©©§¨¦©§¨¨¦§©¦¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦¨¦
ïzLîç.íéðBøNò ìL äçðî ézLøt,ézLøt äî òãBé éðéàå–ïBøOò íéML ìL äçðî àéáé.éaøøîBà:àéáé £¦§¨¥©§¦¦§¨¤¤§¦§¥¦¥©©¥©§¦¨¦¦§¨¤¦¦¦¨©¦¥¨¦

íéðBøNò ìL úBçðî,íéML ãòå ãçàî. §¨¤¤§¦¥¤¨§©¦¦

.'ek:éúéì àì éîð àúùä ,åîöò éðôá éìëá éúéìã äéá ïçëùà àìã ïåéëã.zg` dcixt elit`äëìäå .íéðù ïéá íéáãðúî ,ãçà äðåé ïá åà ,ãçà øåú
øîàðù éôì äçðîä ïî õåç ,úåôúåùá äáãðá íéàá úåðáø÷ä ìëå .ùáëå ìéà éëñð ïéá øô éëñð ïéá íéëñð úçðî íéáãðúîå .ïîöò éðôá ïîùå ïéé íéáãðúîù

áéúëã ,ùôð äá('á àø÷éå):äçðî ïáø÷ áéø÷ú éë ùôðå
bi`̀̀̀izyxit .oexyr ilr ixd:éúøîà äîë òãåé éðéàå àéáà íéðåøùò äîë.mipexyr miyy `iaiøîåàå éðúîã ,äéì úôëéà àì ,øãð éëäî øéöá éàã

:ïåøùò íéùùî äøéúé úçà äçðî ïéàã ,é÷åôñì àëéì éëäî éôèáå .äáãðì àäé øàùäå éøãðì àäé éúùøéôù äî.dgpn ilr ixdäçðî éìò éøä øîåàä
:íúñ.dvxiy dfi` `iai:úåçðî ùîçî.zcgeinúçðî ,úáçî úçðî ,éååì íù íäì ùé úåçðî øàù ìëå .éååì íù äì ïéàå íúñ äçðî úàø÷ðù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äôàî úçðî ,úùçøî
aaaa.dgpnd oin dgpn:äçðî ïéî åà ,äçðî éìò éøä øîåàäzg` `iai:äùøôá úåøåîàä úåçðîä ïîzegpnéúù àéáé ,éìò úåçðî ïéî øîåàù åà .éìò

:ãçà ïéîî úåçðî.izyxit:àéáäì éúøãðù íä íéðéî äîë òãåé éðéàå ,àéáàù úåçðî éðéî.ozyng `ian,úáçî úçðî ,úùçøî úçðî ,úìåñ úçðî
:ïé÷é÷øå úåìç ,íéðéî éðù äàá àéäå øåðú äôàî úçðîzyxitmipexyr ly dgpn i:äá éúòá÷ íéðåøùò äîë òãåé éðéàå ,ãçà éìëá.oexyr miyy `iai

:äáãðì àäé øàùäå éøãðì àäé éúùøéôù äîë øîåàå äðúîã ,ïì úôëéà àì øãð éëäî øéöá éàå .é÷åôñì àëéì éëäî éôèã.xne` iaxäçðî øîàã ïåéë
,àéä àúìî àðîã àúåòéá÷ã éáøì äéì úéàã ,äøéúé äçðî éåäå øãð éëäî øéöá àîù ,ãçà éìëá íéùù àéáé íàå ,äòá÷ ãçà éìëá àîìà ,àãç òîùîã
ìëä ïéá àéáî àöîðù .íéùù ãò ,òáøà ìù àãçå ,äùìù ìù àãçå ,íéðù ìù àãçå ,ãçà ïåøùò ìù àãç ,íéùù ãòå úçàî úåçðî íéùù àéáé êëìä

:éáøë äëìä ïéàå .äáãð êðéàå ,øãð åäééðéî àãç éàãåã ,ïåøùò íéùìùå úåàî äðåîù óìà
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ואינו  עצמו בפני קרב הוא הרי נסכים, במנחת חובה, שכשמקריבו 
במנחה, Bîöòמעורב éðôa BúáBç áø÷ BðéàL ,ïîMa øîàzÙÇÇÆÆÆÅÈÅÈÄÀÅÇÀ

אלא  עצמו  בפני  קרב אינו  נסכים, במנחת חובה, בא כשהשמן שאף –
מכאן  אלא כנדבה? עצמו בפני שיבוא התאמר, הסולת; עם הוא בלול 

שמן  ובין  יין  שבין  היא, הלכה ברם, עצמו . בפני שמן מתנדבים שאין
עצמה. בפני נדבה כמנחת ïBøOòמתנדבים íéácðúî íéðL ïéàÅÀÇÄÄÀÇÀÄÄÈ

ãçà במנחה שנאמר  לפי הטעם, מבואר בגמרא בשותפות; למנחה – ÆÈ
שכתוב """""נפש", א א א א ):):):): בבבב,,,, מנחה",ytpe((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  קרבן  תקריב ìáàÂÈכי

íéîìLe ,äìBò íéácðúî.בשותפות שלמים או  עולה –,óBòáe ÄÀÇÀÄÈÀÈÄÈ
úçà äãéøt elôà שניים מתנדבים אחד  יונה בן או  אחד  תור  – ÂÄÀÄÈÇÇ

בשותפות.
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נדרו, בכוונת ספק ויש  פרטים, בהם פירש  לא שהנודר  הקדש, בנדרי דן זה פרק

שיבואר . כפי פירש , מה זוכר  ואינו שפירש  או 

ïBøOòהאומר: éìò éøä,למנחה –ãçà àéáéשל מנחה יביא – ÂÅÈÇÄÈÈÄÆÈ
סולת. אחד עשרונים,íéðBøNòעישרון  עלי  הרי אמר: אם –àéáé ÆÀÄÈÄ

íéðL"עשרונים" שמיעוט סולת, עשרונים שני של  מנחה יביא – ÀÇÄ
אמר: ואם למנחה,ézLøtשניים. אביא עשרונים כמה נדרי בשעת – ÅÇÀÄ

ézLøt äî òãBé éðéàå,שנדרתי העשרונים מנין  את ששכחתי – ÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ
ïBøOò íéML àéáé, עישרון מששים יתירה אחת מנחה שאין  – ÈÄÄÄÄÈ

האומר : ד ). יב, (לעיל ששנינו äçðîכמו éìò éøä ולא סתם, – ÂÅÈÇÄÀÈ
מנחה, איזו äöøiLפירש  Bæéà àéáé המפורשות המנחות חמש  מן – ÈÄÅÆÄÀÆ

מאפהֿרקיקים. מאפהֿחלות, מרחשת, מחבת, סולת, דהיינו : בתורה

úãçéî àéäL ,úìqä úçðî àéáé :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÄÄÀÇÇÙÆÆÄÀËÆÆ
úBçðnaL לה ואין  סתם, "מנחה" בתורה נקראת סולת שמנחת – ÆÇÀÈ

שכתוב כמו  לווי , אאאא):):):):שם בבבב,,,, תקריב((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כי  dgpn"ונפש  oaxw'לה
epaxw didi zlq מנחת לווי: שם להן יש  המנחות שאר  כל  אבל ,"

תנור. מאפה מנחת מרחשת, מנחת מחבת,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äçðnä ïéî ,äçðî מין עלי הרי  או: מנחה, עלי הרי האומר : – ÄÀÈÄÇÄÀÈ
úçàהמנחה, àéáé ששנינו כמו שירצה, איזו  המנחות, מחמש  – ÈÄÇÇ

הקודמת. úBçðnäבמשנה ïéî ,úBçðîעלי הרי אמר : אם – ÀÈÄÇÀÈ
המנחות, מין  עלי  הרי  או : íézLמנחות, àéáéשל מנחות שתי  – ÈÄÀÇÄ

אמר: ואם המנחות. מיני  מחמשת אחד נדריézLøtמין  בשעת – ÅÇÀÄ
אביא, מנחות מיני  ézLøtאלו  äî òãBé éðéàåממני שנשתכח – ÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ

נדרתי , מינים ïzLîçאלו  àéáé מנחת דהיינו: המנחות, חמש  כל – ÈÄÂÄÀÈ
שני בה שיש  תנור , מאפה ומנחת מרחשת, מנחת מחבת, מנחת סולת,
האומר : הקודמת. במשנה בארנו  שכבר  כמו ורקיקים, חלות מינים:

ézLøtשאביא נדרי , בשעת –íéðBøNò ìL äçðî,אחד בכלי  – ÅÇÀÄÄÀÈÆÆÀÄ
ézLøt äî òãBé éðéàå,נדרתי עשרונים כמה זוכר  שאיני  –àéáé ÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄÈÄ

ïBøOò íéML ìL äçðî שאין הקודמת, במשנה הטעם כמבואר – ÄÀÈÆÄÄÄÈ
משש פחות נדר ואם אחד; בכלי עישרון  מששים יתירה הרימנחה ים,

יצא גדול, והביא קטן  קרבן  שהנודר  היא, oldlהלכה cnlpy itk)
oiire ;zxg` jxca i"yx zeawra yxtny `xephxa oiir ;epwxta g dpyn

.(miycg zetqezãçàî ,íéðBøNò ìL úBçðî àéáé :øîBà éaøÇÄÅÈÄÀÈÆÆÀÄÅÆÈ
íéML ãòå רבי –(`iypd dcedi iax)חכמים על  dpynaחולק oldl) ÀÇÄÄ

(gיכול שאינו  ומכאן  יצא; לא גדול, והביא קטן קרבן שהנודר  וסובר,

עישרון , מששים פחות נדר  שמא אחד , בכלי עישרון ששים להביא
עישרון , ששים ועד  מאחד מנחות ששים שיביא רבי, אומר  לפיכך

של ומנחה עשרונים, שני של  ומנחה אחד, עישרון של מנחה דהיינו
הכל בסך מביא שנמצא ששים, עד  וכו ' ארבעה של ומנחה שלושה,

אחת  תהא הללו  המנחות מכל עישרון; ושלושים מאות שמונה אלף
במשנה  ששנינו  שמה למדים, נמצאנו – נדבה. הן והאחרות נדרו , לשם

oexyir",הקודמת: miyy `iai ,izyxit dn rcei ipi`e izyxit" דעת
מפרשים יש  ברם, כך. על חולק ורבי היא, קדקדקדקד,,,,חכמים מנחותמנחותמנחותמנחות ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

שיביאם בבבב),),),), קבע לא אבל עשרונים כשפירש  מדובר , הקודמת שבמשנה
בששים  עשרונים ששים שמביא רבי , מודה זה ובכגון אחד , בכלי 

ושכח  במשנתנו , כמדובר  אחד , בכלי  העשרונים כל  נדר אם אבל כלים.
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ïè÷–àöé àG.ïè÷,ìBãb àéáäå–àöé.éaøøîBà:àöé àG. ¨¨¨¨¨¨§¥¦¨¨¨©¦¥¨¨
ËäìBò äæ øBL,áàzñðå–äöø íà,àéáéíéðL åéîãa.äìBò elà íéøåL éðL,eáàzñðå–äöø íà,àéáé ¤¨§¦§¨©¦¨¨¨¦§¨¨§©¦§¥§¨¦¥¨§¦§¨£¦¨¨¨¦

ãçà íäéîãa.éaøøñBà.äìBò äæ ìéà,áàzñðå–äöø íà,Nák åéîãa àéáé.äìBò äæ Nák,áàzñðå–íà ¦§¥¤¤¨©¦¥©¦¤¨§¦§¨©¦¨¨¨¦§¨¨¤¤¤¤¤¨§¦§¨©¦
äöø,ìéà åéîãa àéáé.éaøøñBà.øîBàä:Lc÷ä éNákî ãçà,Lc÷ä éøåMî ãçàå;íéðL Bì eéä–ïäaL ìBãbä ¨¨¨¦§¨¨©¦©¦¥¨¥¤¨¦§¨©¤§¥§¤¨¦§¨©¤§¥¨§©¦©¨¤¨¤

Lc÷ä;GLäL–Lc÷ä ïäaL éðBðéaä.ézLøt,òãBé éðéàåézLøt äî,øîàL Bà:àaà éì øîà,òãBé éðéàå ¤§¥§¨©¥¦¤¨¤¤§¥¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦¤¨©¨©¦©¨§¥¦¥©
äî–Lc÷ä ïäaL ìBãbä. ¨©¨¤¨¤¤§¥

.`vi `l:éáøë äëìä ïéàå ïðáø àìå àéä éáø àìà àéä ìëä éøáã åàì àùéøã ,éùåøôì ,àôéñá àëä ïðáøå éáøã àúâåìô àðú éëä íåùî
hhhh.a`zqpeíåî ìòáã .íåî åá ìôðùáéúëãë àîè éø÷à(æ"ë àø÷éå)áåúëä åãôéù ïéîåî éìòááå ,'äì ïáø÷ äðîî åáéø÷é àì øùà äàîè äîäá ìë íàå

:ìéòìã ïé÷øôá ïðéùøôãë ,øáãî.mipy einca `iai dvx m`øåù éìò éøä øîàã íúäã ,àöé àì äðîá íéðù àéáäå äðîá øåù ïðéøîàã àùéøì éîã àìå
:äéîåé÷ì éöî àì åúã ,äéøãð äéì ìæà ,áàúñðå äìåò áéø÷à äæ øåù øîàã ïåéëã ,éðàù áàúñðå äæ øåùá àëä ìáà ,åðàéáéù ãò áééç äðîá.xqe` iax

:éáøë äëìä ïéàå .åúåéøçàá áééç åðéà ,äæ øîàã ïåéëã .àöé àéáä íà ìáà .äìçúëì.ycwd oday ipepiad,íéðù åì ùé éëã .ùã÷ä ïäáù éðåðéáä óà
áéúëã ùéã÷ä ïäáù áèåî àîúñîå ùéã÷î äôé ïéòá ùéã÷îäù ,ùã÷ä ìåãâä(á"é íéøáã)ïðéòãé àìã ,éðåðéáì óà ïéùùåç ,äùìù åì ùé éëå .íëéøãð øçáî

éëéäå .åäééðéî ãç àìà çáæîì áø÷ àì åäéî .éøéñà åäééåøú êëìä ,ïè÷ éáâì äôé ïéò éåäã éðåðéáà éà ,äôé ïéò éåäã ìåãâà éà ,ùã÷ää ìç åäééðéî éäà
ìç ìåãâà éàå .åììçå íåî åá ìôð éøä ,ìåãâà àìå ìç éðåðéáà éà ,êùôð äîîã .ìåãâà åúåà ììçîå ,íîåéù ãò éðåðéáì ïéúîî å,äééðéî ãç éøúùìã ãéáò

:àø÷éòî ïéìåç éðåðéá àöîð ,àø÷éòî.izyxit:àåä äæéà éúòãé àìå ïäî äæéà.`a` il xn`y e`éðéàå ùã÷äì éúùøôä éøååùî ãçà ,åúúéî úòùá
:éì øîà ïäî äæéà ìò òãåé.ycwd oday lecbd:ùøéô ìåãâä éàãåã à÷éôñ àëéì éúùøéô øîàã àëéäã

`xephxa yexit

וחכמים, רבי של מחלוקתם בסיפא מביאה שמשנתנו  מבואר , בגמרא

הוא, רבי לדעת ו-ז , במשניות לעיל , ששנינו  מה שכל להשמיענו , כדי 
יצא; גדול והביא קטן שהמתנדב וסוברים עליו חולקים חכמים אבל 

אינו  פירשתי , מה יודע ואיני  הבקר מן פירשתי האומר : – ומכאן
חובתו , ידי ויוצא בלבד , פר  אלא ועגל , פר  – חכמים לדעת – מביא

סוברים  לעיל , שנישנו הדברים בשאר  וכן מועט; מרובה בכלל  שיש 
חובתו. ידי  ויוצא הגדול, את שמביא minkgk.חכמים dklde

i y y m e i
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הזכרנו  ai),כבר wxt ` dpynl dncwda) בה ונפל  לקרבן, בהמה הקדיש אדם שאם
דנה, משנתנו תחתיה. קרבן אחרת בהמה בדמיה ומביא אותה, פודה הוא הרי  מום,
להביא  לו  מותר אם וכן בהמות, שתי שהוממה הבהמה בדמי להביא לו  מותר אם

וכדומה. כבש תחת איל כגון אחר , ממין בהמה

äìBò äæ øBL זה "שור ואמר : לעולה, שורו  הקדיש  אדם אם – ÆÈ
לקרבן ,áàzñðåעולה", ונפסל מום בו שנפל  –àéáé ,äöø íà ÀÄÀÈÇÄÈÈÈÄ

íéðL åéîãa.לעולה שוורים שני להביא הוא יכול  פדיונו  בדמי  – ÀÈÈÀÇÄ
הקודמת: במשנה ששנינו פי  על  dpna,ואף xey",dpna miipy `iade

,"`vi `l אינו הלכך  במנה", שור  עלי  "הרי ואמר: שנדר  משום היינו

מדובר כאן אבל  שנדר . כפי במנה שור  שיביא עד חובתו ידי  יוצא
הרי השור  ומשנסתאב עולה", זה "שור  ואמר: שורו  שהקדיש במי 

רצונו  כפי  בדמיו  להביא לו  מותר  הלכך נדרו, éðLÀÅ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).סולק
äìBò elà íéøåLשני" שאמר: לעולה, שוורים שני הקדיש אם – ÀÈÄÅÈ
עולה", אלו  ונפסלו ,eáàzñðåשוורים מהם אחד  בכל  מום שנפל – ÀÄÀÈÂ

ãçà íäéîãa àéáé ,äöø íà פדיונם בדמי להביא הוא יכול  – ÄÈÈÈÄÄÀÅÆÆÈ
לעולה. אחד  øñBàשור  éaø שנסתאבו השניים בדמי אחד  להביא – ÇÄÅ

ונסתאבו , שניים הקדיש  אם אלא שנסתאב, האחד בדמי שניים או

חייב  ונסתאב, אחד הקדיש ואם שניים; בדמיהם להביא הוא חייב
אבל לכתחילה, אוסר  שרבי  מבואר, בגמרא אחד . בדמיו להביא הוא

יצא. שניים, תחת אחד או אחד  תחת שניים הביא אם ìéàÇÄבדיעבד
äìBò äæ,עולה זה איל  ואמר : איל הקדיש –áàzñðå בו ונפל  – ÆÈÀÄÀÈÇ

Nákמום, åéîãa àéáé ,äöø íà שהקדישו בשור הדין  והוא – ÄÈÈÈÄÀÈÈÆÆ
אחר. ממין  בהמה בדמיו  להביא – חכמים לדעת – שיכול ונסתאב,

ואמר: כבש  הקדיש  אם áàzñðåוכן  ,äìBò äæ Nákונפסל – ÆÆÆÈÀÄÀÈÇ
בו  שנפל מום מחמת ìéàלקרבן  åéîãa àéáé ,äöø íà מאותו – ÄÈÈÈÄÀÈÈÇÄ

בשור . למעלה שבארנו  øñBàהטעם éaø הבהמה בדמי להביא – ÇÄÅ

ואף  המין. מאותו להביא הוא צריך  אלא אחר, ממין בהמה שנסתאבה

יצא. אחר, ממין  הביא אם בדיעבד  אבל  דווקא, לכתחילה øîBàäÈÅ:כאן 
Lc÷ä éNákî ãçà, לקרבן מוקדש –Lc÷ä éøåMî ãçàå– ÆÈÄÀÈÇÆÀÅÀÆÈÄÀÈÇÆÀÅ

לקרבן , מוקדש  משוורי  אחד íéðLאו Bì eéä או כבשים שני  – ÈÀÇÄ
שוורים, Lc÷äשני ïäaL ìBãbä יפה בעין  המקדיש  שכל – ÇÈÆÈÆÆÀÅ

שוורים,GLäLמקדיש. שלושה או  כבשים שלושה לו  היו  אם – ÀÈ
Lc÷ä ïäaL éðBðéaä,הקדש שבהן הבינוני אף מבואר: בגמרא – ÇÅÄÆÈÆÆÀÅ

וכיצד הקטן; לגבי  יפה עין משום בו יש  שהרי  אליו , התכוון  שמא
והוא  הגדול , על ומחללו  מום, בו שיפול עד  לבינוני ימתין יעשה?

לא  ואם ונפדה, מום בו  נפל הרי  אליו, התכוון  שאם לחולין , יוצא
הגדול, הומם אם הדין  והוא מעיקרו . חולין הוא הרי אליו , התכוון 

היתירים  בדמים נוסף קרבן  להביא שצריך  אלא הבינוני, על שמחללו 
הבינוני  על  טובטובטובטוב").").").").שבגדול  יום יום יום יום  אמר :("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות איזה ézLøtאם – ÅÇÀÄ

הקדש , יהיה משוורי או  ézLøtמכבשי äî òãBé éðéàåששכחתי – ÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ
הקדשתי , מהם àaàאיזה éì øîà :øîàL Bà, מותו לפני  – ÆÈÇÈÇÄÇÈ

השוורים, מן אחד  או  הכבשים, מן  אחד äîשהקדיש  òãBé éðéàåÀÅÄÅÇÈ
הקדיש , מהם איזה –Lc÷ä ïäaL ìBãbä מן ופירש, שהואיל – ÇÈÆÈÆÆÀÅ

שכתוב כמו הקדיש , שבהם מיטב יאיאיאיא):):):):הסתם יביביביב,,,, "מבחר((((דבריםדבריםדבריםדברים

((((רשרשרשרש""""יייי).).).).נדריכם"
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אמר  הצדיק שמעון  של פטירתו  "בשעת ב): קט, (מנחות מסופר  בגמרא בברייתא
שנים  שתי ממנו  גדול שהיה אחיו, שמעי  בו  נתקנא תחתי . ישמש  בני  חוניו להם:

לו  אמר  eipegl):ומחצה. irny) באונקלי הלבישו עבודה; סדר ואלמדך (oinkבוא
(miyp ly lirn בצלצול miyp)וחגרו ly dxebga) להם אמר  מזבח, אצל  והעמידו

בכהונה  שאשמש היום אותו  – לאהובתו וקיים זה נדר  מה ראו  הכהנים: לאחיו 
שליכי באונקלי  אלבש הכהנים (jly)גדולה אחיו  בקשו  שליכי . בצלצול ואחגור 

מזבח  שם ובנה מצרים של לאלכסנדריה הלך  אחריו . ורצו מפניהם רץ להרגו ,
מעשה, היה כך לא יהודה: רבי לו אמר  מאיר . רבי דברי זרה; עבודה לשם והעלה
ואף  ומחצה, שנים שתי ממנו  גדול אחיו שמעי  שהיה חוניו, עליו  קיבל  לא – אלא

לו אמר אחיו. בשמעי חוניו  בו נתקנא כן פי  irnyl):על  eipeg) סדר ואלמדך בוא
לאחיו להם אמר  המזבח. אצל  והעמידו בצלצול וחגרו  באונקלי הלבישו עבודה;
גדולה  בכהונה שאשמש  היום אותו – לאהובתו וקיים זה נדר  מה ראוי  הכהנים:
סח  – להרגו  הכהנים אחיו בקשו שליכי. בצלצול  ואחגור  שליכי באונקלי  אלבש
לבית  רץ אחריו . ורצו  מפניהם רץ – חוניו את להרוג בקשו המאורע. כל  להם
לאלכסנדריה  הלך  הוא! זה הוא, זה אומר: אותו  הרואה כל אחריו, רצו  – המלך
יט): יט, (ישעיה שנאמר  שמים, לשם עליו  והעלה מזבח שם ובנה מצרים של
למשנתנו בפירושו הרמב"ם – מצרים". ארץ בתוך לה' מזבח יהיה ההוא "ביום
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ézLøt–ìâòå øt àéáé.äîäaä ïî,ézLøt äî òãBé éðéàå–ìâòå øt àéáé,ìéà,äìèå éãb.ézLøt,òãBé éðéàå ¥©§¦¨¦©¨¥¤¦©§¥¨§¥¦¥©©¥©§¦¨¦©¨¥¤©¦§¦§¨¤¥©§¦§¥¦¥©
ézLøt äî–éñBîäðBé ïáe øBz íäéìò ó. ©¥©§¦¦£¥¤¤¨

ÊíéîìLe äãBz éìò éøä–Nák àéáé.ø÷aä ïî ézLøt,ézLøt äî òãBé éðéàå–äøôe øt àéáé,äìâòå ìâò. £¥¨©¨§¨¦¨¦¤¤¥©§¦¦©¨¨§¥¦¥©©¥©§¦¨¦©¨¨¥¤§¤§¨
äîäaä ïî,ézLøt äî òãBé éðéàå–äøôe øt àéáé,äìâòå ìâò,ìçøå ìéà,äiãâe éãb,äøéòNe øéòN,äìè ¦©§¥¨§¥¦¥©©¥©§¦¨¦©¨¨¥¤§¤§¨©¦§¨¥§¦§¦¨¨¦§¦¨¨¤

äéìèå. §©§¨
ÁøBL éìò éøä–äðîa åéëñðe àeä àéáé.ìâò–Lîça åéëñðe àeä àéáé.ìéà–íézLa åéëñðe àeä àéáé. £¥¨©¨¦§¨¨§¨¤¥¤¨¦§¨¨§¨¥©¦¨¦§¨¨¦§©¦

Nák–òìña åéëñðe àeä àéáé.äðîa øBL–äðîa àéáé,åéëñpî õeç.Lîça ìâò–Lîça àéáé,åéëñpî õeç. ¤¤¨¦§¨¨§¤©§¨¤¨¦§¨¤¦§¨¨¥¤§¨¥¨¦§¨¥¦§¨¨
íézLa ìéà–íézLa àéáé,åéëñpî õeç.òìña Nák–òìña àéáé,åéëñpî õeç.äðîa øBL,äðîa íéðL àéáäå ©¦¦§©¦¨¦¦§©¦¦§¨¨¤¤§¤©¨¦§¤©¦§¨¨§¨¤§¥¦§©¦§¨¤

–àöé àG,øðéc øñç äðîa äæ elôà,øðéc øñç äðîa äæå.øBçL,ïáì àéáäå;ïáì,øBçL àéáäå;ìBãb,àéáäå ¨¨£¦¤§¨¤¨¥¦¨§¤§¨¤¨¥¦¨¨§¥¦¨¨¨¨§¥¦¨¨§¥¦

éë øîå .äðåé ïá åà øåú àéáé êëìä ,óåòä úìåòì íâ íúñ äìåò íéøå÷ åéä äéøæò ïá øæòìà 'øã äéøúàáå .ùáë àéáé êëìä ,ùáë àåä äîäá úìåòáù
:äéøúà éë øîå äéøúà.lbre xt `iaiàì ìåãâ àéáäå ïè÷ áãðúîä ïî÷ì øîàã àéä éáø ïéúéðúîå .íéøëæá àìà é÷åôñì àëéì äìåòã .úåá÷ð àìå íéøëæ

:íéîëçë äëìäå .èòåî äáåøî ììëá ùéã ,àöé ìåãâ àéáäå ïè÷ áãðúîä éøîàå äéìò éâéìô ïðáø ìáà .àöé.izyxitäîäáä úåðáø÷î ãçàrcei ipi`e
.izyxit odn dfi`n:äìèå éãâå øéòùå ìéà ìâòå øô åðééäã ,íéðè÷å íéìåãâ íéøëæä äîäá éðéî ìëî àéáé.izyxitíà .éúùøéô äî òãåé éðéàå .ïéîä úà

:óåò ïéî åà äîäá ïéî
ffff.minlye dcez:íéîìù åà äãåú.yak `iai:íéîìùå äãåúáù úåçô.dxte xt `iai:úåá÷ðå íéøëæá é÷åôñì àëéà íéîìùå äãåúã.lgxeúá äá÷ð

:íéðù éúù.icb:íéæòä ïî äðù ïá.xiry:íéðù éúù ïá æò.dlh:åúðù ïá ùáë
gggg.dpna eikqpe `ed `iai:äðî åéëñð íò øåùä êøò àäéù äô ìòáù äøåúá åðéã ùøôúð êëynga eikqpe `ed `iai lbr:íéòìñilr ixd xn`

.dpna xey:åòá÷ êë éøäù åéëñðî õåç äðîá åðàéáé.`vi `l dpna mipy `iade dpna xey:äðîá øåù òá÷ éøäùxne` iax ,`vi lecb `iade ohw

`xephxa yexit

חייב  סתם, "עולה" הנודר הלכך  בהמה, לעולת אלא סתם "עולה"
שהזכרנו  כמו  כבש , הוא בהמה שבעולות והפחות בהמה, עולת להביא

"עולה" קוראים היו עזריה בן אלעזר  רבי של  במקומו ואילו  למעלה;
מביא  סתם, "עולה" שהנודר אומר, הוא לפיכך  העוף, לעולת גם סתם

האומר; יונה. בן או ø÷aäתור ïî ézLøt להביא שנדרתי בשעה – ÅÇÀÄÄÇÈÈ
אביא, הבקר  מן  בהמה איזו פירשתי ézLøtעולה, äî òãBé éðéàåÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ

שנדרתי, הבקר מין את ששכחתי –ìâòå øt àéáé שאין זכרים, – ÈÄÇÈÅÆ
הזכרים מן אלא באה יייי).).).).עולה גגגג;;;; אאאא,,,, פירשתי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אמר : ïîÄואם

äîäaä,עולה להביא –ézLøt äî òãBé éðéàåששכחתי – ÇÀÅÈÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ
נדרתי , בהמה øtאיזו àéáéשלוש בן  אומרים: ויש שנים; שתי  בן – ÈÄÇ

שנה,ìâòåשנים, בן  –ìéà,שנים שתי  בן זכר כבש  –éãb בן – ÈÅÆÇÄÀÄ
הראשונה, בשנתו פרäìèåעזים – אלו  שכל  שנה, בן זכר  כבש  – ÀÈÆ

הלכך לעולה, שקרבים הם הבהמה ממין  – וטלה וגדי ואיל ועגל
האומר : בכולם. עולה,ézLøtחייב כקרבן  להביא מה נדרי בשעת – ÅÇÀÄ

ézLøt äî òãBé éðéàå,נדרתי מין ואיזה נדרתי מה ששכחתי  – ÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ
עוף, מין או בהמה מין íäéìòאם óéñBî,לעיל שנימנו אלו  על – ÄÂÅÆ

וטלה, וגדי ואיל  ועגל  פר äðBéדהיינו ïáe øBz עולת נדר שמא – ÆÈ
העוף.

i y i n g m e i
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íéîìLeהאומר : äãBz éìò éøä תודה קרבן להביא שנדר – ÂÅÈÇÈÀÈÄ
שלמים, קרבן Nákאו  àéáé תודה שבקרבנות הפחות שהוא – ÈÄÆÆ
האומר: ézLøtושלמים. äî òãBé éðéàå ,ø÷aä ïî ézLøtÅÇÀÄÄÇÈÈÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ

לתודה  שיביא הבקר, מן  בהמה פירש נדרו  שבשעת הוא, שזוכר –
שפירש, הבהמה את ששכח אלא לשלמים, äøôe,או øt àéáéÈÄÇÈÈ

äìâòå ìâò מן וגם הזכרים מן  גם באים ושלמים שתודה – ÅÆÀÆÀÈ
פירשתי  אמר : אם ézLøtהנקבות. äî òãBé éðéàå ,äîäaä ïîÄÇÀÅÈÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ

בהמה  איזו  ושכח לשלמים, או  לתודה בהמה שנדר  הוא, שזוכר –
äìâòåנדר, ìâò ,äøôe øt àéáé,הקודמת במשנה כמבואר  – ÈÄÇÈÈÅÆÀÆÀÈ

ìçøå ìéà,השנייה בשנתם וכבשה כבש  –äiãâe éãbכמבואר – ÇÄÀÈÅÀÄÀÄÈ
הקודמת, שנים,øéòNבמשנה שתי בן  תיש  –äøéòNe בת עז  – ÈÄÀÄÈ

שנים, äéìèåשתי äìèשהואיל הראשונה; בשנתם וכבשה כבש  – ÈÆÀÇÀÈ
אלו  oin)וכל  lk ly dawpde xkfd) שהתודה הם, הבהמה ממין

כולם. את להביא הוא חייב מהם, באים והשלמים

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øBLהאומר: éìò éøä,שלמים לקרבן  או עולה, לקרבן שור שנדר – ÂÅÈÇ
äðîa åéëñðe àeä àéáéנסכיו מנחת עם שור  יביא –zleqd) ÈÄÀÈÈÀÈÆ

(oiide onyde בתורה דינו  נתפרש כך  מבאר: רש "י  דינר. מאה בשווי 
לאלו  הבינונים הדמים הם הדמים "אלו  כותב: והרמב"ם פה. שבעל

ארצות". באותן  זמן  באותו או ìâòהדברים לעולה עגל נדר  אם – ÅÆ
Lîçaלשלמים, åéëñðe àeä àéáé נסכיו מנחת עם עגל  יביא – ÈÄÀÈÈÀÈÅ

דינר . עשרים שהן סלעים, חמש  של  לעולה ìéàבשווי  איל  הנודר – ÇÄ
לשלמים, íézLaאו  åéëñðe àeä àéáé מנחת עם איל  יביא – ÈÄÀÈÈÄÀÇÄ

דינרים. שמונה שהן  סלעים, בשתי  לעולה Nákנסכיו  כבש נדר  אם – ÆÆ
לשלמים, òìñaאו åéëñðe àeä àéáé.דינרים ארבעה שהיא – ÈÄÀÈÈÀÆÇ
äðîa øBL,במנה שור  עלי  הרי  האומר: –õeç ,äðîa àéáé ÀÈÆÈÄÀÈÆ

åéëñpî דינ מאה ששווה שור  יביא מנסכיו.– חוץ Lîçaר ìâò ÄÀÈÈÅÆÀÈÅ
סלעים, בחמש  עגל עלי הרי האומר: –åéëñpî õeç ,Lîça àéáéÈÄÀÈÅÄÀÈÈ

מנסכיו . חוץ סלעים חמש  ששווה עגל יביא –íézLa ìéàהאומר – ÇÄÄÀÇÄ
סלעים, בשתי  איל  עלי åéëñpîהרי õeç ,íézLa àéáé יביא – ÈÄÄÀÇÄÄÀÈÈ

מנסכיו. חוץ סלעים בשתי  òìñaאיל Nákכבש עלי הרי האומר : – ÆÆÀÆÇ
åéëñpîבסלע, õeç ,òìña àéáé חוץ סלע ששוויו  כבש יביא – ÈÄÀÆÇÄÀÈÈ

äðîaמנסכיו. øBL, דינר במאה שור  נדר  –äðîa íéðL àéáäå ÀÈÆÀÅÄÀÇÄÀÈÆ
דינר, במאה שוורים שני  והביא –àöé àGנדר שהרי חובתו , ידי – ÈÈ

במנה, øðécשור øñç äðîa äæå ,øðéc øñç äðîa äæ elôàÂÄÆÀÈÆÈÅÄÈÀÆÀÈÆÈÅÄÈ
שיביא  עד  יצא, לא דינר, חסר מנה שווה השוורים משני אחד  שכל –

שנדר. כפי  במנה שחור,øBçLשור שור נדר –ïáì àéáäåשור – ÈÀÅÄÈÈ
שור שנדר  או øBçLלבן ; àéáäå ,ïáìשנדר או  שחור ; שור – ÈÈÀÅÄÈ

ìBãb, גדול שור  –ïè÷ àéáäå,קטן שור  –àöé àG, חובתו ידי  – ÈÀÅÄÈÈÈÈ
נדר  אם אבל  שנדר . מה להביא הוא קטן ,÷ïèוחייב שור  –àéáäå ÈÈÀÅÄ

ìBãb, גדול שור  –àöé.מועט מרובה בכלל  שיש  חובתו, ידי – ÈÈÈ
àöé àG :øîBà éaø.שנדר מה להביא הוא שחייב חובתו , ידי – ÇÄÅÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn



פיג h dpyn xyr dyly wxt zegpn zkqn

ïè÷–àöé àG.ïè÷,ìBãb àéáäå–àöé.éaøøîBà:àöé àG. ¨¨¨¨¨¨§¥¦¨¨¨©¦¥¨¨
ËäìBò äæ øBL,áàzñðå–äöø íà,àéáéíéðL åéîãa.äìBò elà íéøåL éðL,eáàzñðå–äöø íà,àéáé ¤¨§¦§¨©¦¨¨¨¦§¨¨§©¦§¥§¨¦¥¨§¦§¨£¦¨¨¨¦

ãçà íäéîãa.éaøøñBà.äìBò äæ ìéà,áàzñðå–äöø íà,Nák åéîãa àéáé.äìBò äæ Nák,áàzñðå–íà ¦§¥¤¤¨©¦¥©¦¤¨§¦§¨©¦¨¨¨¦§¨¨¤¤¤¤¤¨§¦§¨©¦
äöø,ìéà åéîãa àéáé.éaøøñBà.øîBàä:Lc÷ä éNákî ãçà,Lc÷ä éøåMî ãçàå;íéðL Bì eéä–ïäaL ìBãbä ¨¨¨¦§¨¨©¦©¦¥¨¥¤¨¦§¨©¤§¥§¤¨¦§¨©¤§¥¨§©¦©¨¤¨¤

Lc÷ä;GLäL–Lc÷ä ïäaL éðBðéaä.ézLøt,òãBé éðéàåézLøt äî,øîàL Bà:àaà éì øîà,òãBé éðéàå ¤§¥§¨©¥¦¤¨¤¤§¥¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦¤¨©¨©¦©¨§¥¦¥©
äî–Lc÷ä ïäaL ìBãbä. ¨©¨¤¨¤¤§¥

.`vi `l:éáøë äëìä ïéàå ïðáø àìå àéä éáø àìà àéä ìëä éøáã åàì àùéøã ,éùåøôì ,àôéñá àëä ïðáøå éáøã àúâåìô àðú éëä íåùî
hhhh.a`zqpeíåî ìòáã .íåî åá ìôðùáéúëãë àîè éø÷à(æ"ë àø÷éå)áåúëä åãôéù ïéîåî éìòááå ,'äì ïáø÷ äðîî åáéø÷é àì øùà äàîè äîäá ìë íàå

:ìéòìã ïé÷øôá ïðéùøôãë ,øáãî.mipy einca `iai dvx m`øåù éìò éøä øîàã íúäã ,àöé àì äðîá íéðù àéáäå äðîá øåù ïðéøîàã àùéøì éîã àìå
:äéîåé÷ì éöî àì åúã ,äéøãð äéì ìæà ,áàúñðå äìåò áéø÷à äæ øåù øîàã ïåéëã ,éðàù áàúñðå äæ øåùá àëä ìáà ,åðàéáéù ãò áééç äðîá.xqe` iax

:éáøë äëìä ïéàå .åúåéøçàá áééç åðéà ,äæ øîàã ïåéëã .àöé àéáä íà ìáà .äìçúëì.ycwd oday ipepiad,íéðù åì ùé éëã .ùã÷ä ïäáù éðåðéáä óà
áéúëã ùéã÷ä ïäáù áèåî àîúñîå ùéã÷î äôé ïéòá ùéã÷îäù ,ùã÷ä ìåãâä(á"é íéøáã)ïðéòãé àìã ,éðåðéáì óà ïéùùåç ,äùìù åì ùé éëå .íëéøãð øçáî

éëéäå .åäééðéî ãç àìà çáæîì áø÷ àì åäéî .éøéñà åäééåøú êëìä ,ïè÷ éáâì äôé ïéò éåäã éðåðéáà éà ,äôé ïéò éåäã ìåãâà éà ,ùã÷ää ìç åäééðéî éäà
ìç ìåãâà éàå .åììçå íåî åá ìôð éøä ,ìåãâà àìå ìç éðåðéáà éà ,êùôð äîîã .ìåãâà åúåà ììçîå ,íîåéù ãò éðåðéáì ïéúîî å,äééðéî ãç éøúùìã ãéáò

:àø÷éòî ïéìåç éðåðéá àöîð ,àø÷éòî.izyxit:àåä äæéà éúòãé àìå ïäî äæéà.`a` il xn`y e`éðéàå ùã÷äì éúùøôä éøååùî ãçà ,åúúéî úòùá
:éì øîà ïäî äæéà ìò òãåé.ycwd oday lecbd:ùøéô ìåãâä éàãåã à÷éôñ àëéì éúùøéô øîàã àëéäã

`xephxa yexit

וחכמים, רבי של מחלוקתם בסיפא מביאה שמשנתנו  מבואר , בגמרא

הוא, רבי לדעת ו-ז , במשניות לעיל , ששנינו  מה שכל להשמיענו , כדי 
יצא; גדול והביא קטן שהמתנדב וסוברים עליו חולקים חכמים אבל 

אינו  פירשתי , מה יודע ואיני  הבקר מן פירשתי האומר : – ומכאן
חובתו , ידי ויוצא בלבד , פר  אלא ועגל , פר  – חכמים לדעת – מביא

סוברים  לעיל , שנישנו הדברים בשאר  וכן מועט; מרובה בכלל  שיש 
חובתו. ידי  ויוצא הגדול, את שמביא minkgk.חכמים dklde

i y y m e i
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הזכרנו  ai),כבר wxt ` dpynl dncwda) בה ונפל  לקרבן, בהמה הקדיש אדם שאם
דנה, משנתנו תחתיה. קרבן אחרת בהמה בדמיה ומביא אותה, פודה הוא הרי  מום,
להביא  לו  מותר אם וכן בהמות, שתי שהוממה הבהמה בדמי להביא לו  מותר אם

וכדומה. כבש תחת איל כגון אחר , ממין בהמה

äìBò äæ øBL זה "שור ואמר : לעולה, שורו  הקדיש  אדם אם – ÆÈ
לקרבן ,áàzñðåעולה", ונפסל מום בו שנפל  –àéáé ,äöø íà ÀÄÀÈÇÄÈÈÈÄ

íéðL åéîãa.לעולה שוורים שני להביא הוא יכול  פדיונו  בדמי  – ÀÈÈÀÇÄ
הקודמת: במשנה ששנינו פי  על  dpna,ואף xey",dpna miipy `iade

,"`vi `l אינו הלכך  במנה", שור  עלי  "הרי ואמר: שנדר  משום היינו

מדובר כאן אבל  שנדר . כפי במנה שור  שיביא עד חובתו ידי  יוצא
הרי השור  ומשנסתאב עולה", זה "שור  ואמר: שורו  שהקדיש במי 

רצונו  כפי  בדמיו  להביא לו  מותר  הלכך נדרו, éðLÀÅ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).סולק
äìBò elà íéøåLשני" שאמר: לעולה, שוורים שני הקדיש אם – ÀÈÄÅÈ
עולה", אלו  ונפסלו ,eáàzñðåשוורים מהם אחד  בכל  מום שנפל – ÀÄÀÈÂ

ãçà íäéîãa àéáé ,äöø íà פדיונם בדמי להביא הוא יכול  – ÄÈÈÈÄÄÀÅÆÆÈ
לעולה. אחד  øñBàשור  éaø שנסתאבו השניים בדמי אחד  להביא – ÇÄÅ

ונסתאבו , שניים הקדיש  אם אלא שנסתאב, האחד בדמי שניים או

חייב  ונסתאב, אחד הקדיש ואם שניים; בדמיהם להביא הוא חייב
אבל לכתחילה, אוסר  שרבי  מבואר, בגמרא אחד . בדמיו להביא הוא

יצא. שניים, תחת אחד או אחד  תחת שניים הביא אם ìéàÇÄבדיעבד
äìBò äæ,עולה זה איל  ואמר : איל הקדיש –áàzñðå בו ונפל  – ÆÈÀÄÀÈÇ

Nákמום, åéîãa àéáé ,äöø íà שהקדישו בשור הדין  והוא – ÄÈÈÈÄÀÈÈÆÆ
אחר. ממין  בהמה בדמיו  להביא – חכמים לדעת – שיכול ונסתאב,

ואמר: כבש  הקדיש  אם áàzñðåוכן  ,äìBò äæ Nákונפסל – ÆÆÆÈÀÄÀÈÇ
בו  שנפל מום מחמת ìéàלקרבן  åéîãa àéáé ,äöø íà מאותו – ÄÈÈÈÄÀÈÈÇÄ

בשור . למעלה שבארנו  øñBàהטעם éaø הבהמה בדמי להביא – ÇÄÅ

ואף  המין. מאותו להביא הוא צריך  אלא אחר, ממין בהמה שנסתאבה

יצא. אחר, ממין  הביא אם בדיעבד  אבל  דווקא, לכתחילה øîBàäÈÅ:כאן 
Lc÷ä éNákî ãçà, לקרבן מוקדש –Lc÷ä éøåMî ãçàå– ÆÈÄÀÈÇÆÀÅÀÆÈÄÀÈÇÆÀÅ

לקרבן , מוקדש  משוורי  אחד íéðLאו Bì eéä או כבשים שני  – ÈÀÇÄ
שוורים, Lc÷äשני ïäaL ìBãbä יפה בעין  המקדיש  שכל – ÇÈÆÈÆÆÀÅ

שוורים,GLäLמקדיש. שלושה או  כבשים שלושה לו  היו  אם – ÀÈ
Lc÷ä ïäaL éðBðéaä,הקדש שבהן הבינוני אף מבואר: בגמרא – ÇÅÄÆÈÆÆÀÅ

וכיצד הקטן; לגבי  יפה עין משום בו יש  שהרי  אליו , התכוון  שמא
והוא  הגדול , על ומחללו  מום, בו שיפול עד  לבינוני ימתין יעשה?

לא  ואם ונפדה, מום בו  נפל הרי  אליו, התכוון  שאם לחולין , יוצא
הגדול, הומם אם הדין  והוא מעיקרו . חולין הוא הרי אליו , התכוון 

היתירים  בדמים נוסף קרבן  להביא שצריך  אלא הבינוני, על שמחללו 
הבינוני  על  טובטובטובטוב").").").").שבגדול  יום יום יום יום  אמר :("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות איזה ézLøtאם – ÅÇÀÄ

הקדש , יהיה משוורי או  ézLøtמכבשי äî òãBé éðéàåששכחתי – ÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ
הקדשתי , מהם àaàאיזה éì øîà :øîàL Bà, מותו לפני  – ÆÈÇÈÇÄÇÈ

השוורים, מן אחד  או  הכבשים, מן  אחד äîשהקדיש  òãBé éðéàåÀÅÄÅÇÈ
הקדיש , מהם איזה –Lc÷ä ïäaL ìBãbä מן ופירש, שהואיל – ÇÈÆÈÆÆÀÅ

שכתוב כמו הקדיש , שבהם מיטב יאיאיאיא):):):):הסתם יביביביב,,,, "מבחר((((דבריםדבריםדבריםדברים

((((רשרשרשרש""""יייי).).).).נדריכם"

י ה נ ש מ ר ו א ב

אמר  הצדיק שמעון  של פטירתו  "בשעת ב): קט, (מנחות מסופר  בגמרא בברייתא
שנים  שתי ממנו  גדול שהיה אחיו, שמעי  בו  נתקנא תחתי . ישמש  בני  חוניו להם:

לו  אמר  eipegl):ומחצה. irny) באונקלי הלבישו עבודה; סדר ואלמדך (oinkבוא
(miyp ly lirn בצלצול miyp)וחגרו ly dxebga) להם אמר  מזבח, אצל  והעמידו

בכהונה  שאשמש היום אותו  – לאהובתו וקיים זה נדר  מה ראו  הכהנים: לאחיו 
שליכי באונקלי  אלבש הכהנים (jly)גדולה אחיו  בקשו  שליכי . בצלצול ואחגור 

מזבח  שם ובנה מצרים של לאלכסנדריה הלך  אחריו . ורצו מפניהם רץ להרגו ,
מעשה, היה כך לא יהודה: רבי לו אמר  מאיר . רבי דברי זרה; עבודה לשם והעלה
ואף  ומחצה, שנים שתי ממנו  גדול אחיו שמעי  שהיה חוניו, עליו  קיבל  לא – אלא

לו אמר אחיו. בשמעי חוניו  בו נתקנא כן פי  irnyl):על  eipeg) סדר ואלמדך בוא
לאחיו להם אמר  המזבח. אצל  והעמידו בצלצול וחגרו  באונקלי הלבישו עבודה;
גדולה  בכהונה שאשמש  היום אותו – לאהובתו וקיים זה נדר  מה ראוי  הכהנים:
סח  – להרגו  הכהנים אחיו בקשו שליכי. בצלצול  ואחגור  שליכי באונקלי  אלבש
לבית  רץ אחריו . ורצו  מפניהם רץ – חוניו את להרוג בקשו המאורע. כל  להם
לאלכסנדריה  הלך  הוא! זה הוא, זה אומר: אותו  הרואה כל אחריו, רצו  – המלך
יט): יט, (ישעיה שנאמר  שמים, לשם עליו  והעלה מזבח שם ובנה מצרים של
למשנתנו בפירושו הרמב"ם – מצרים". ארץ בתוך לה' מזבח יהיה ההוא "ביום
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ézLøt–ìâòå øt àéáé.äîäaä ïî,ézLøt äî òãBé éðéàå–ìâòå øt àéáé,ìéà,äìèå éãb.ézLøt,òãBé éðéàå ¥©§¦¨¦©¨¥¤¦©§¥¨§¥¦¥©©¥©§¦¨¦©¨¥¤©¦§¦§¨¤¥©§¦§¥¦¥©
ézLøt äî–éñBîäðBé ïáe øBz íäéìò ó. ©¥©§¦¦£¥¤¤¨

ÊíéîìLe äãBz éìò éøä–Nák àéáé.ø÷aä ïî ézLøt,ézLøt äî òãBé éðéàå–äøôe øt àéáé,äìâòå ìâò. £¥¨©¨§¨¦¨¦¤¤¥©§¦¦©¨¨§¥¦¥©©¥©§¦¨¦©¨¨¥¤§¤§¨
äîäaä ïî,ézLøt äî òãBé éðéàå–äøôe øt àéáé,äìâòå ìâò,ìçøå ìéà,äiãâe éãb,äøéòNe øéòN,äìè ¦©§¥¨§¥¦¥©©¥©§¦¨¦©¨¨¥¤§¤§¨©¦§¨¥§¦§¦¨¨¦§¦¨¨¤

äéìèå. §©§¨
ÁøBL éìò éøä–äðîa åéëñðe àeä àéáé.ìâò–Lîça åéëñðe àeä àéáé.ìéà–íézLa åéëñðe àeä àéáé. £¥¨©¨¦§¨¨§¨¤¥¤¨¦§¨¨§¨¥©¦¨¦§¨¨¦§©¦

Nák–òìña åéëñðe àeä àéáé.äðîa øBL–äðîa àéáé,åéëñpî õeç.Lîça ìâò–Lîça àéáé,åéëñpî õeç. ¤¤¨¦§¨¨§¤©§¨¤¨¦§¨¤¦§¨¨¥¤§¨¥¨¦§¨¥¦§¨¨
íézLa ìéà–íézLa àéáé,åéëñpî õeç.òìña Nák–òìña àéáé,åéëñpî õeç.äðîa øBL,äðîa íéðL àéáäå ©¦¦§©¦¨¦¦§©¦¦§¨¨¤¤§¤©¨¦§¤©¦§¨¨§¨¤§¥¦§©¦§¨¤

–àöé àG,øðéc øñç äðîa äæ elôà,øðéc øñç äðîa äæå.øBçL,ïáì àéáäå;ïáì,øBçL àéáäå;ìBãb,àéáäå ¨¨£¦¤§¨¤¨¥¦¨§¤§¨¤¨¥¦¨¨§¥¦¨¨¨¨§¥¦¨¨§¥¦

éë øîå .äðåé ïá åà øåú àéáé êëìä ,óåòä úìåòì íâ íúñ äìåò íéøå÷ åéä äéøæò ïá øæòìà 'øã äéøúàáå .ùáë àéáé êëìä ,ùáë àåä äîäá úìåòáù
:äéøúà éë øîå äéøúà.lbre xt `iaiàì ìåãâ àéáäå ïè÷ áãðúîä ïî÷ì øîàã àéä éáø ïéúéðúîå .íéøëæá àìà é÷åôñì àëéì äìåòã .úåá÷ð àìå íéøëæ

:íéîëçë äëìäå .èòåî äáåøî ììëá ùéã ,àöé ìåãâ àéáäå ïè÷ áãðúîä éøîàå äéìò éâéìô ïðáø ìáà .àöé.izyxitäîäáä úåðáø÷î ãçàrcei ipi`e
.izyxit odn dfi`n:äìèå éãâå øéòùå ìéà ìâòå øô åðééäã ,íéðè÷å íéìåãâ íéøëæä äîäá éðéî ìëî àéáé.izyxitíà .éúùøéô äî òãåé éðéàå .ïéîä úà

:óåò ïéî åà äîäá ïéî
ffff.minlye dcez:íéîìù åà äãåú.yak `iai:íéîìùå äãåúáù úåçô.dxte xt `iai:úåá÷ðå íéøëæá é÷åôñì àëéà íéîìùå äãåúã.lgxeúá äá÷ð

:íéðù éúù.icb:íéæòä ïî äðù ïá.xiry:íéðù éúù ïá æò.dlh:åúðù ïá ùáë
gggg.dpna eikqpe `ed `iai:äðî åéëñð íò øåùä êøò àäéù äô ìòáù äøåúá åðéã ùøôúð êëynga eikqpe `ed `iai lbr:íéòìñilr ixd xn`

.dpna xey:åòá÷ êë éøäù åéëñðî õåç äðîá åðàéáé.`vi `l dpna mipy `iade dpna xey:äðîá øåù òá÷ éøäùxne` iax ,`vi lecb `iade ohw

`xephxa yexit

חייב  סתם, "עולה" הנודר הלכך  בהמה, לעולת אלא סתם "עולה"
שהזכרנו  כמו  כבש , הוא בהמה שבעולות והפחות בהמה, עולת להביא

"עולה" קוראים היו עזריה בן אלעזר  רבי של  במקומו ואילו  למעלה;
מביא  סתם, "עולה" שהנודר אומר, הוא לפיכך  העוף, לעולת גם סתם

האומר; יונה. בן או ø÷aäתור ïî ézLøt להביא שנדרתי בשעה – ÅÇÀÄÄÇÈÈ
אביא, הבקר  מן  בהמה איזו פירשתי ézLøtעולה, äî òãBé éðéàåÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ

שנדרתי, הבקר מין את ששכחתי –ìâòå øt àéáé שאין זכרים, – ÈÄÇÈÅÆ
הזכרים מן אלא באה יייי).).).).עולה גגגג;;;; אאאא,,,, פירשתי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אמר : ïîÄואם

äîäaä,עולה להביא –ézLøt äî òãBé éðéàåששכחתי – ÇÀÅÈÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ
נדרתי , בהמה øtאיזו àéáéשלוש בן  אומרים: ויש שנים; שתי  בן – ÈÄÇ

שנה,ìâòåשנים, בן  –ìéà,שנים שתי  בן זכר כבש  –éãb בן – ÈÅÆÇÄÀÄ
הראשונה, בשנתו פרäìèåעזים – אלו  שכל  שנה, בן זכר  כבש  – ÀÈÆ

הלכך לעולה, שקרבים הם הבהמה ממין  – וטלה וגדי ואיל ועגל
האומר : בכולם. עולה,ézLøtחייב כקרבן  להביא מה נדרי בשעת – ÅÇÀÄ

ézLøt äî òãBé éðéàå,נדרתי מין ואיזה נדרתי מה ששכחתי  – ÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ
עוף, מין או בהמה מין íäéìòאם óéñBî,לעיל שנימנו אלו  על – ÄÂÅÆ

וטלה, וגדי ואיל  ועגל  פר äðBéדהיינו ïáe øBz עולת נדר שמא – ÆÈ
העוף.
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íéîìLeהאומר : äãBz éìò éøä תודה קרבן להביא שנדר – ÂÅÈÇÈÀÈÄ
שלמים, קרבן Nákאו  àéáé תודה שבקרבנות הפחות שהוא – ÈÄÆÆ
האומר: ézLøtושלמים. äî òãBé éðéàå ,ø÷aä ïî ézLøtÅÇÀÄÄÇÈÈÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ

לתודה  שיביא הבקר, מן  בהמה פירש נדרו  שבשעת הוא, שזוכר –
שפירש, הבהמה את ששכח אלא לשלמים, äøôe,או øt àéáéÈÄÇÈÈ

äìâòå ìâò מן וגם הזכרים מן  גם באים ושלמים שתודה – ÅÆÀÆÀÈ
פירשתי  אמר : אם ézLøtהנקבות. äî òãBé éðéàå ,äîäaä ïîÄÇÀÅÈÀÅÄÅÇÇÅÇÀÄ

בהמה  איזו  ושכח לשלמים, או  לתודה בהמה שנדר  הוא, שזוכר –
äìâòåנדר, ìâò ,äøôe øt àéáé,הקודמת במשנה כמבואר  – ÈÄÇÈÈÅÆÀÆÀÈ

ìçøå ìéà,השנייה בשנתם וכבשה כבש  –äiãâe éãbכמבואר – ÇÄÀÈÅÀÄÀÄÈ
הקודמת, שנים,øéòNבמשנה שתי בן  תיש  –äøéòNe בת עז  – ÈÄÀÄÈ

שנים, äéìèåשתי äìèשהואיל הראשונה; בשנתם וכבשה כבש  – ÈÆÀÇÀÈ
אלו  oin)וכל  lk ly dawpde xkfd) שהתודה הם, הבהמה ממין

כולם. את להביא הוא חייב מהם, באים והשלמים
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øBLהאומר: éìò éøä,שלמים לקרבן  או עולה, לקרבן שור שנדר – ÂÅÈÇ
äðîa åéëñðe àeä àéáéנסכיו מנחת עם שור  יביא –zleqd) ÈÄÀÈÈÀÈÆ

(oiide onyde בתורה דינו  נתפרש כך  מבאר: רש "י  דינר. מאה בשווי 
לאלו  הבינונים הדמים הם הדמים "אלו  כותב: והרמב"ם פה. שבעל

ארצות". באותן  זמן  באותו או ìâòהדברים לעולה עגל נדר  אם – ÅÆ
Lîçaלשלמים, åéëñðe àeä àéáé נסכיו מנחת עם עגל  יביא – ÈÄÀÈÈÀÈÅ

דינר . עשרים שהן סלעים, חמש  של  לעולה ìéàבשווי  איל  הנודר – ÇÄ
לשלמים, íézLaאו  åéëñðe àeä àéáé מנחת עם איל  יביא – ÈÄÀÈÈÄÀÇÄ

דינרים. שמונה שהן  סלעים, בשתי  לעולה Nákנסכיו  כבש נדר  אם – ÆÆ
לשלמים, òìñaאו åéëñðe àeä àéáé.דינרים ארבעה שהיא – ÈÄÀÈÈÀÆÇ
äðîa øBL,במנה שור  עלי  הרי  האומר: –õeç ,äðîa àéáé ÀÈÆÈÄÀÈÆ

åéëñpî דינ מאה ששווה שור  יביא מנסכיו.– חוץ Lîçaר ìâò ÄÀÈÈÅÆÀÈÅ
סלעים, בחמש  עגל עלי הרי האומר: –åéëñpî õeç ,Lîça àéáéÈÄÀÈÅÄÀÈÈ

מנסכיו . חוץ סלעים חמש  ששווה עגל יביא –íézLa ìéàהאומר – ÇÄÄÀÇÄ
סלעים, בשתי  איל  עלי åéëñpîהרי õeç ,íézLa àéáé יביא – ÈÄÄÀÇÄÄÀÈÈ

מנסכיו. חוץ סלעים בשתי  òìñaאיל Nákכבש עלי הרי האומר : – ÆÆÀÆÇ
åéëñpîבסלע, õeç ,òìña àéáé חוץ סלע ששוויו  כבש יביא – ÈÄÀÆÇÄÀÈÈ

äðîaמנסכיו. øBL, דינר במאה שור  נדר  –äðîa íéðL àéáäå ÀÈÆÀÅÄÀÇÄÀÈÆ
דינר, במאה שוורים שני  והביא –àöé àGנדר שהרי חובתו , ידי – ÈÈ

במנה, øðécשור øñç äðîa äæå ,øðéc øñç äðîa äæ elôàÂÄÆÀÈÆÈÅÄÈÀÆÀÈÆÈÅÄÈ
שיביא  עד  יצא, לא דינר, חסר מנה שווה השוורים משני אחד  שכל –

שנדר. כפי  במנה שחור,øBçLשור שור נדר –ïáì àéáäåשור – ÈÀÅÄÈÈ
שור שנדר  או øBçLלבן ; àéáäå ,ïáìשנדר או  שחור ; שור – ÈÈÀÅÄÈ

ìBãb, גדול שור  –ïè÷ àéáäå,קטן שור  –àöé àG, חובתו ידי  – ÈÀÅÄÈÈÈÈ
נדר  אם אבל  שנדר . מה להביא הוא קטן ,÷ïèוחייב שור  –àéáäå ÈÈÀÅÄ

ìBãb, גדול שור  –àöé.מועט מרובה בכלל  שיש  חובתו, ידי – ÈÈÈ
àöé àG :øîBà éaø.שנדר מה להביא הוא שחייב חובתו , ידי – ÇÄÅÈÈ
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‡Èäîäaä úìBòa øîàð(è ,à àø÷éå):"çBçéð-çéø äMà",óBòä úìBòáe(æé ,íù íù):"ççéð çéø äMà",äçðnáe ¤¡©§©©§¥¨¦¥¥©¦©§©¨¦¥¥©¦Ÿ©©¦§¨
(á ,á íù):"ççéð çéø äMà",ãnìì:èéòînä ãçàå äaønä ãçàL,íéîMì Bzòc úà íãà ïeëiL ãáìáe. ¦¥¥©¦Ÿ©§©¥¤¤¨©©§¤§¤¨©©§¦¦§©¤§©¥¨¨¤©§©¨©¦
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‡ïéèçBL ìkä,äøLk ïúèéçLe,Løçî õeç,ïè÷å äèBL,ïúèéçLa eì÷ì÷é ànL.ïéàBø íéøçàå eèçML ïlëå ©Ÿ£¦§¦¨¨§¥¨¥¥¥¤§¨¨¤¨§©§§¦§¦¨¨§ª¨¤¨£©£¥¦¦
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.xg`:íéìùåøéá ãåò åùîùé àìù äøæ äãåáòì åùîù íà.oinen ilrak od ixde:íéùã÷á íéìëåàå íé÷ìåçù

ÔÈÏÂÁ ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.oihgey lkdòîùî àôéñáå ,äìçúëì ïéèçåù ìëäî ïðéáøîã éàäã òîùî àùéøîã .ãáòéã äøéùë ïúèéçùå ,äìçúëì íéèçåù ìëä ,êéøô àøîâá
àèéùô ïéèçåù ìëä ïðúã ïåéëã ,éðú÷ àãçå äìçúëì ïéúéðúî äìåë øîéîì àëéì àäå .éáøúà àì äìçúëì ìáà äéì ïðéáøî ãáòéã ,ìëäî ïðéáøî éëã
äùìù åðéðôì åèçù àìù ,ïé÷æçåî ïéàù ô"òàå ,ïéèçåù äèéçù úåëìä íéòãåéä íéçîåîä ìë ,ïéèçåù ìëä ,éëä àøîâá ïéúéðúî àùøôî àð÷ñîáå .äøùëã
íéòãåé èåçùì åì íéøñåîä åìàù ïîæá ,íéçîåî éáéùçã íéøåîà íéøáã äîá .äéäù éãéì åàåáéå äèéçùá åôìòúé àìù çë ïäá ùé íà úåàøì íéîòô
åúèéçù äèéçù úåëìä òãåé íàå ,åúåà ïé÷ãåá ,èçù íàå .èåçùé àì ,äèéçù úåëìä òãåé íà åá íéòãåé ïéà íà ìáà ,äèéçù úåëìä òãåéù åá íéøéëîå

:äøùë.ohwe dhey yxgn ueg:úòã ïäá ïéàù ,ì÷ì÷ì ïé÷æçåî ïä ãéîúã .ïúèéçùî ìåëàì øåñà äèéçù úåëìä íéòãåéå ãáòéã åìéôàã.ehgyy oleke
,éà÷ àùéøã äèéçù úåëìä òãåé íà åá íéòãåé ïéàùà óà àìà éà÷ àãéøâ ïè÷å äèåù ùøçà åàìã òîùî ,åèçùù ïìåëå àìà ,åèçù íàå éðú÷ àìãî
åúåà ïéàåø íéøçà ïéàã áâ ìò óà àìà .ïéúéðúî éàä éë àúëìä úéìå .äøùë åúèéçù ,åúåà ïéàåø íéøçàå èçùå ,äé÷ãáìã ïî÷ äéúéì éàå .åúåà ïé÷ãåáã

`xephxa yexit

"íäéçà CBúa שהיו מכהונתם, יצאו  לא זה שבדבר כלומר  – ÀÂÅÆ
שכן  קדשים, לשאר  הדין והוא מצות, הנאפות מנחות, éøäÂÅאוכלים

ïéîeî éìòák íä מומין בעלי  כהנים כדין דינם זבחים זבחים זבחים זבחים – משנהמשנהמשנהמשנה ((((עייןעייןעייןעיין ÅÀÇÂÅÄ
א א א א ):):):): ïéìëBàåיביביביב,,,, ïé÷ìBç,ואוכלים בקרבנות חלק נוטלים –ìáà ÀÄÀÀÄÂÈ

ïéáéø÷î àG.הם פסולים הכהונה שלעבודת קרבנות, – ÇÀÄÄ

y c e w z a y
א י ה נ ש מ ר ו א ב

שיכוון צריך קרבן המקריב שכל  מוסר , בדברי  מנחות מסכת את מסיימת משנתנו
לפני לרצון  יתקבל  יכלתו, מידת כפי שמביא קרבנו , ואז להקב"ה, ולבו  דעתו את

ה'.

"çBçéð-çéø äMà" :äîäaä úìBòa øîàð אשה "עולה – ÆÁÇÀÇÇÀÅÈÄÅÅÇÄÇ
לה'", ניחוח ççéð"ריח çéø äMà" :óBòä úìBòáe עולה" – ÀÇÈÄÅÅÇÄÙÇ

לה'", ניחוח ריח אשה נאמר:äçðnáeהוא –"ççéð çéø äMà" ÇÄÀÈÄÅÅÇÄÙÇ
לה'", ניחוח ריח אשה המזבחה אזכרתה את הכהן "והקטיר  –

èéòînä ãçàå äaønä ãçàL :ãnìì שמרבה העשיר  בין – ÀÇÅÆÆÈÇÇÀÆÀÆÈÇÇÀÄ
כקרבן  יכלתו , כפי  מועט קרבן  שמביא העני  ובין  עשרו, כפי  בקרבנותיו
לרצון , לפניו  מתקבלים שקרבנותיהם ה', לפני שווים שניהם מנחה,

íéîMì Bzòc úà íãà ïeëiL ãáìáe.'ה מצוות את לקיים – ÄÀÇÆÀÇÅÈÈÆÇÀÇÈÇÄ
אמרו ב ב ב ב ):):):):וכן קד קד קד קד ,,,, ytp((((מנחות מנחות מנחות מנחות  da xn`py dgpn zipzyp dn iptn"ונפש")

א)? ב, ויקרא – לה'" מנחה קרבן תקריב ed`:כי  jexa yecwd xn`
.iptl eytp aixwd eli`k eilr ip` dlrn ,ipr ?dgpn `iadl ekxc inועוד

(שם): elldאמרו  oebih ipin dying da xn`py dgpn zipzyp dn"
שיש מה כל  ומאפהֿרקיקים; מאפהֿחלות מרחשת, מחבת, (סולת,

– טיגון  קורא שמן  dcerq,)?רש רש רש רש """"ייייבו  eade` dyry mce xya jlnl lyn
dpd`y ick oebih ipin dying on il dyr :el xn` ,ipr `edy ea rceie

jnn– בהן לפני שתקובל  ).רש רש רש רש """"יייי(כלומר

ï é ì å ç ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

zhigy, הצואר סימני  חיתוך  פירושה: לאכילה, בשרם המכשרת והעוף, הבהמה
לקיבה),hyeedשהם: הבליעה מבית המזון  עובר שדרכו  (הגרגרת,dpwde(הצינור 

בברייתא  טבעות). והעשוי  הריאה אל  הגרון מן  הנמשך הנשימה, צינור דהיינו 
אומר : רבי מובא: א) כח, (חולין  jiziev"בגמרא xy`k ...zgafe"(כא יב, (דברים

–lr dyn deehvpy cnln(שחיטת)lre hyeed(שחיטת)aex lre dpwd(סימן)

sera cg`,(אחד סימן  ברוב כשרה העוף miipy(ששחיטת aex lre(הסימנים (שני
.dndaa דורשים יש  הקבלה. פי  על נמסרו  שחיטה שהלכות ללמדנו  באה זו ברייתא

רי "ש בבהמה, שניים – שי "ן  בעוף, אחד – אל"ף נוטריקון: בדרך "כאשר " תיבת
למפרע "כאשר" של תיבות ראשי  היינו  כמוהו , אחד  של רובו  –Ð .(zetqez)
א. השחיטה: את הפוסלים דברים חמישה הם שחיטה הלכות דהיינוdiidy,עיקרי
ב. גמרה; כך ואחר אחרת בהמה שחיטת כדי בשחיטתו Ðשהפסיק dqxcכגון

(שלא  והבאה הולכה בלא הסימנים את ופסק בכוח הצואר על  הסכין  את שדחק
ג. ושוב); הלוך הסכין  את Ðהעביר dclgסימן בין  הסכין  את שהכניס כגון 

הסימן את שחט אפילו  או למעלה; מלמטה העליון  הסימן  את וחתך  לסימן 
הסימן את ושחט הסכין  והוציא וחזר  שחיטה, דרך  שהיא למטה, מלמעלה התחתון

מ  "חלדה" (לשון  ד .dclegלשוןהעליון בחורים); Ðהמסתתרת dnxbd ששחט
(לשון בפרקנו ג במשנה שיבואר  כפי  השחיטה, ממקום למטה או "dnxbd"למעלה

ה. שחיטה); למקום חוץ הסכין הטיית Ðהיינו xewir הסימנים אחד שעקר  כגון 
,(i"yx itl) שחיטה גמר קודם חיבורו  ממקום הסימנים אחד מאליו  שנעקר כגון או 

Ð .(m"anxd itl) הלכות יודע שאינו  טבח כל  א): ט, (חולין בגמרא אמרו וכן 
חלדה, דרסה, שהייה, שחיטה: הלכות הן  ואלו  משחיטתו, לאכול  אסור  שחיטה
הם  מפורשים שחיטה, דיני שאר  וכן אלו, הלכות פרטי  ואמנם ועיקור. הגרמה

מסכתנו. של  הראשונים הפרקים בשני

ïéèçBL ìkä בהלכות הבקיאים המומחים, כל מבואר: בגמרא – ÇÙÂÄ
שלא  מוחזקים, שאינם פי על  אף לכתחילה, לשחוט מותרים שחיטה,

שלא  כוח בהם יש  אם לראות פעמים שלוש לפנינו  עדיין  שחטו 
אבל כלל. לעילוף חוששים שאין  שהייה, לידי  ויבוא בשחיטה יתעלפו
להם  אסור  שחיטה, בהלכות הם בקיאים אם יודעים אנו  אין  אם

לכתחילה, äøLkלשחוט ïúèéçLe בודקים שחטו, שאם כלומר – ÀÄÈÈÀÅÈ
כשרה. שחיטתם שחיטה, הלכות הם יודעים ואם Løçîאותם, õeçÅÅÅ

מדבר, ואינו  שומע שאינו –äèBL, בדעתו שפוי שאינו  –ïè÷å– ÆÀÈÈ
מוסרים  אין שחיטה, הלכות הם יודעים שאפילו במצוות; חייב שאינו 

גביהם. על  עומדים באחרים אף לשחוט, eì÷ì÷éלהם ànLÆÈÀÇÀÀ
ïúèéçLa אם בדיעבד  וכן  חלדה; או דרסה או  שהייה ידי על  – ÄÀÄÈÈ

קלקלו  שמא פסולה, שחיטתן  גביהם, על  אחרים עמדו  ולא שחטו 
לנו ïlëåבשחיטתן . ידוע שאינו  מי ובין  וקטן , שוטה חרש  בין  – ÀËÈ

אותו , לבדוק שנוכל לפנינו ואינו שחיטה, בהלכות הוא בקי  אם
eèçML, בדיעבד –ïúBà ïéàBø íéøçàå גביהם על  שעמדו – ÆÈÂÇÂÅÄÄÈ

כהלכה, ששחטו äøLkוראו  ïúèéçL שרוב היא, ההלכה ברם, – ÀÄÈÈÀÅÈ
לשחוט, להם מותר לכתחילה ואף הם, מומחים שחיטה אצל המצויים

אפילו  וקטן שוטה חרש אבל  אותם. רואים אחרים שאין פי  על  אף
פסולה. שחיטתם גביהם, על עמדו  לא אחרים אם úèéçLÀÄÇבדיעבד,

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn xyr dyly wxt zegpn zkqn

ÈäìBò éìò éøä–Lc÷na äpáéø÷é;BéðBç úéáa dáéø÷ä íàå–àöé àG.BéðBç úéáa äpáéø÷àL–äpáéø÷é £¥¨©¨©§¦¤¨©¦§¨§¦¦§¦¨§¥§¨¨¤©§¦¤¨§¥§©§¦¤¨
Lc÷na;BéðBç úéáa dáéø÷ä íàå–àöé.ïBòîL éaøøîBà:äìBò Bæ ïéà.éðéøäøéæð–Lc÷na çlâé;íàå ©¦§¨§¦¦§¦¨§¥§¨¨©¦¦§¥¥¨£¥¦¨¦§©©©¦§¨§¦

BéðBç úéáa çlb–àöé àG.BéðBç úéáa çlâàL–Lc÷na çlâé;BéðBç úéáa çlb íàå–àöé.ïBòîL éaøøîBà: ¦©§¥§¨¨¤£©©§¥§§©©©¦§¨§¦¦©§¥§¨¨©¦¦§¥
øéæð äæ ïéà.BéðBç úéáa eLnML íéðäkä–íéìLeøéa Lc÷na eLnLé àG.éøö ïéàåøçà øáãì øîBì C,øîàpL ¥¤¨¦©Ÿ£¦¤¦§§¥§§©§©¦§¨¦¨©¦§¥¨¦©§¨¨©¥¤¤¡©

(è ,âë á íéëìî):'ä çaæî-ìà úBîaä éðäk eìòé àG Cà"ìLeøéaí,"íäéçà CBúa úBvî eìëà-íà ék–éøä ©©£Ÿ£¥©¨¤¦§©¦¨¨¦¦¦¨§©§£¥¤£¥
ïéîeî éìòák íä:ïéìëBàå ïé÷ìBç,ïéáéø÷î àG ìáà. ¥§©£¥¦§¦§§¦£¨©§¦¦

iiii.eipeg ziaaéðôî ,éúçú ùîùé éðá åéðåç ,íäì øîà ÷éãöä ïåòîù úîùëù .íéøöî ìù àéøãðñëìàá ÷éãöä ïåòîù ìù åðá åéðåç äðáù ùã÷îä úéá
ïäë éòîù äðîúðå .äöçîå íéðù éúù åðîî ìåãâ åéçà éòîù äéäù éôì ìåãâ ïäë úåéäì åéðåç åéìò ìá÷ àìå .åéçà éòîùî øúåé äãåáòá ìéâøå é÷á äéäù

,åéçà éòîùá åéðåç àð÷úð íéîéì .åéáà úçú ìåãâøö øåæà äéìòå ïøùá ìò íéùðä úåùáåìù ä÷ã ãá úðåúë åùéáìä äãåáò øãñ êãîìàå àá åì øîà
øåæàá øåâçàå éëéìù úðåúë ùáìà ìåãâ ïäëì äðîúàù íåéä åúåà ,åúáåäàì íéé÷å äæ øãð äî åàø íéðäëä åéçàì øîàå àöé ,çáæîä ìöà åãéîòäå ïè÷
åì êìä ,àåä äæ øîåà åúåà äàåøä ìë ïééãòå .êìîä úéáì íäéðôî õø ,åéðåç úà âåøäì åù÷á ,òøåàîä ìë íäì çñ ,åâøäì íéðäëä åéçà åù÷á .éëéìù

äéòùé àáðúð çáæî åúåà ìòå .'ä íùì åéìò äìòäå çáæî äðáå ùã÷î íù äùòå ìàøùéî úåááø äá åéäù íéøöî ìù àéøãðñëàì(è"é )äéäé àåää íåéá
êëéôì .ïáø÷ ïðéà íù íéáø÷ åéäù úåðáø÷äù íéãåî ìëäå .åîù ìò åéðåç úéá àø÷ðå äðù íéúàîì áåø÷ àåää úéáä ãîòå .íéøöî õøà êåúá 'äì çáæî

:åøãð éãé àöé àì íù äáéø÷äå äìåò éìò éøä øîàù éî.eipeg ziaa dpaixw`y,äúåéøçàá áééçúà àìå äðâøäàù úðî ìò äìåò éìò éøä øîåàë äùòð
:äìåò íù äéìò àø÷ éøäù ,õåçá èçåù íåùî úøë áééç ìáà åøãð éãé àöé åéðåç úéáá äáéø÷ä íà êëìä.dler ef oi` xne` oerny iaxàéä éøäå

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .åéðåç úéáá äðáéø÷àù øîàùë ììë äéìò ìç ùã÷ä íù ïéàù .íéøåîâ ïéìåç.`vi `l eipeg ziaa glb m`eçìâéå øåæçé àìà
:åéúåðáø÷ àéáé íùå ,íéìùåøéá ùã÷îá.`vi eipeg ziaa glb m` eipeg ziaa glb`yäéùôð éøåòöì ,åéðåç úéáá çìâéù éãë øéæðá øãðù àøáâ éàäã

ìáà ,åéìò úåøéæð íù ìç àìå ,éøåòèöàì àðéöî àì éôè ,àðçøè åéðåç úéáá àéâñ éà øîà ,ìàøùé õøàî ÷åçøå åéðåç úéáì áåø÷ äéäù éðôîå ,ïéåëúð

`xephxa yexit

בצורת  באלכסנדריה בית שבנה מוסיף, והוא יהודה, רבי  כדברי  חוניו ענין את מביא
בן ליוסף "מלחמות" בספר  המסופר  לפי  ברם, – וכו'. מזבח ובנה המקדש בית
שהיה  אחר , חוניו אלא הבית את בנה הצדיק שמעון  של  בנו חוניו לא מתתיהו,
דבר  מוצא ד , חלק יעבץ, של ישראל" "תולדות (עיין הצדיק שמעון של בניו מבני

מ  שם – ד מתתיהו ;פרק בן  יוסף ידי על  למסופר  בהתאמה דלעיל  הברייתא בוארת
ושלושים  כמאתיים חוניו  בית נבנה שהזכרנו  המקורות לפי  ישראל"). "תפארת ועיין
ההלכה  – אחריו. שנים כמה אספסינוס ידי על  ונחרב שני, בית חורבן לפי שנה
אבל שמים, לשם המזבח את והקים הבית את בנה שחוניו יהודה, כרבי  אמנם היא
חייב  חוניו, בבית קרבנות שהקריב מי  לפיכך  הבמות, איסור בזמן  היה וזה הואיל 
שם  הקריב לא שחוניו סוברים, יש  – ומכאן  לעזרה. מחוץ קדשים השוחט משום
מנחות  (תוספות שלהם ונדבות נדרים מעלה היה נח לבני אלא ישראל , של קרבנות
שם  והקריב חוץ", "שחוטי איסור על  באמת עבר שחוניו  סוברים, ויש  ב). קט,
היו הם ואף להקריב, איך  המצרים את גם לימד  שהוא אלא ישראל , של קרבנות
בתוך לה' מזבח יהיה ההוא "ביום ישעיה: נבואת נתקיימה ובזה לה', שם עובדים

מצרים" Ðארץ .(m"anxdl zeipynd yexit) והקריב עולה שנדר במי דנה משנתנו 
חוניו. בבית להקריבה מלכתחילה שנדר  או חוניו , בבית

äìBòהאומר: éìò éøä,עולה קרבן  להביא שנדר דהיינו –äpáéø÷é ÂÅÈÇÈÇÀÄÆÈ
Lc÷na;שבירושלים המקדש  בבית העולה את להקריב הוא חייב – ÇÄÀÈ

BéðBç úéáa dáéø÷ä íàå, למשנתנו בהקדמה לעיל כמבואר  – ÀÄÄÀÄÈÀÅÀ
àöé àG. קרבן אינו  חוניו בבית שהקריב שקרבנו נדרו , חובת ידי – ÈÈ

úéáa äpáéø÷àLBéðBç שאקריבנה עולה עלי  הרי אמר: אם – ÆÇÀÄÆÈÀÅÀ
חוניו, Lc÷naבבית äpáéø÷é"עולה עלי  "הרי  שאמר  שכיון – ÇÀÄÆÈÇÄÀÈ

אינו  חוניו  בבית להקריבה ותנאו  המקדש, בבית עולה להביא נתחייב
חוניו ; בבית להקריבה עולה לידור יכול אדם שאין íàåÀÄתנאי ,

BéðBç úéáa dáéø÷äש כפי בנדרו ,– נדרו .àöéהתנה חובת ידי  – ÄÀÄÈÀÅÀÈÈ
הרג  כאילו זה והרי  קרבן אינו שקרבנו פי  על  שאף מבואר , בגמרא

עולה  עלי "הרי  שהאומר נדרו, ידי יצא מקום מכל הבהמה, את שם
שלא  מנת על  עולה עלי "הרי  כאומר : נעשה חוניו" בבית שאקריבנה

שהקריבה וכיון אהרגנה", אם באחריותה `dze")אתחייב bxdy") בבית
הריהו  קרבן , שם עליה שחל כיון מקום מכל  נדרו . קיים הרי  חוניו ,

לעזרה. מחוץ השוחט משום Bæחייב ïéà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅ
äìBò ולא נדר, נדרו  אין חוניו" בבית "שאקריבנה ואמר  שהואיל – È

האומר : ולאכלה. למכרה ומותר  כלל , קדושה שם הבהמה על  חלה
øéæð éðéøä,(יום שלושים – נזירות (וסתם נזירות עליו שקיבל – ÂÅÄÈÄ

Lc÷na çlâéשער לגלח הוא חייב נזירותו ימי  שהשלים לאחר – ÀÇÇÇÄÀÈ
בתורה כמפורש  קרבנותיו, ולהביא יגיגיגיג----יח יח יח יח ),),),),ראשו  וווו,,,, בבית ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

BéðBçהמקדש ; úéáa çlb íàå תגלחתו ביום שהביא כלומר – ÀÄÄÇÀÅÀ
חוניו, בבית קרבנותיו àöéאת àG ולגלח לחזור  וחייב חובתו , ידי – ÈÈ

המקדש . בבית קרבנותיו  BéðBçולהביא úéáa çlâàL: אמר אם – ÆÂÇÇÀÅÀ
חוניו , בבית שאגלח נזיר Lc÷naהריני çlâé נזירות שנדר שכיון  – ÀÇÇÇÄÀÈ

בבית  נזירותו , ימי  בגמר  קרבנותיו , ולהביא ראשו שער לגלח נתחייב

בענין  שבארנו כמו  כלום, אינו  חוניו" בבית "שאגלח ותנאו  המקדש,
BéðBçעולה. úéáa çlb íàå,בנדרו שהתנה כמו –àöé בגמרא – ÀÄÄÇÀÅÀÈÈ

מנת  "על  כאומר שנעשה בעולה, כמו הטעם לומר  אין שכאן  מבואר,
נזירות, עליו שקיבל כיון  שהרי קרבנותי ", באחריות אתחייב שלא

הוא, הטעם אלא קרבנותיו, הבאת של  באחריות חייב הוא כורחו  בעל 
עצמו  את לצער  חוניו, בבית שיגלח מנת על נזירות שנדר זה שאדם

אם  אמר: מירושלים, ורחוק חוניו  לבית קרוב שהיה וכיון נתכוון,
להצטער רוצה איני  יותר  ואביא, אטרח חוניו , בבית להקריב אפשר

בגילוח  כלל  נתחייב ולא נזירות, שם עליו  חל  לא הלכך  ולטרוח;
מקום  מכל אבל  חוץ. שחוטי משום גם חייב שאינו ומכאן  ובקרבנות;

אלא  נזירות בתורת לא חייב, הוא יין משתיית ולהינזר עצמו לצער
שיצא  דהיינו  יצא, חוניו בבית גילח אם כאן : ששנינו  וזהו  נדר ; בתורת

שחייב  ידוע זמן  יין  ישתה שלא שנשבע כמי הוא שהרי  נדרו, ידי 
לדעת  – ועומדת תלויה שהנזירות לבאר , מוסיפים ויש  – לקיים.
בגילוח  גמורה נזירות גם לשונו במשמעות שיש  בתנאי, – חכמים

נתברר במקדש  גילח ואם היין; מן עצמו  לצער קבלה וגם במקדש,
שלצער נתברר, חוניו בבית גילח ואם נתכוון, גמורה שלנזירות הדבר

נתכוון אאאא).).).).עצמו  יא יא יא יא ,,,, נזיר נזיר נזיר נזיר  øéæð((((תוספותתוספותתוספותתוספות äæ ïéà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅÆÈÄ
יין. לשתות לו ומותר כלל, נזירות עליו חלה לא –iaxk dkld oi`e

oerny.בנזיר ולא בעולה àGלא ,BéðBç úéáa eLnML íéðäkäÇÙÂÄÆÄÀÀÅÀ
íéìLeøéa Lc÷na eLnLé הכהונה בעבודת לשמש  להם אסור  – ÀÇÀÇÄÀÈÄÈÇÄ

מבואר בתוספות שבירושלים. המקדש רשרשרשרש""""יייי),),),),בבית תשובתתשובתתשובתתשובת ((((בשםבשםבשםבשם

אסורים  במקדש  שדווקא להשמיענו , "בירושלים" נקטה שמשנתנו

הזה  בזמן  שכן  וכל  לשמש, מותרים היו  ובגבעון בנוב אבל לשמש ,
תחילה. בתורה ולקרות לדוכן לעלות øîBìשכשרים Céøö ïéàåÀÅÈÄÇ

øçà øáãìצריך אין זרה, לעבודה היינו אחר, לדבר  שימשו  שאם – ÀÈÈÇÅ
במקדש, לשמש  הם שפסולים éðäkלומר  eìòé àG Cà" :øîàpLÆÆÁÇÇÇÂÙÂÅ

ìLeøéa 'ä çaæî-ìà úBîaäí בבמות שהקטירו (הכהנים ÇÈÆÄÀÇÄÈÈÄ
ה'), מזבח על  לשרת עוד  יעלו  לא זרה úBvîלעבודה eìëà-íà ékÄÄÈÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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.xg`:íéìùåøéá ãåò åùîùé àìù äøæ äãåáòì åùîù íà.oinen ilrak od ixde:íéùã÷á íéìëåàå íé÷ìåçù

ÔÈÏÂÁ ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.oihgey lkdòîùî àôéñáå ,äìçúëì ïéèçåù ìëäî ïðéáøîã éàäã òîùî àùéøîã .ãáòéã äøéùë ïúèéçùå ,äìçúëì íéèçåù ìëä ,êéøô àøîâá
àèéùô ïéèçåù ìëä ïðúã ïåéëã ,éðú÷ àãçå äìçúëì ïéúéðúî äìåë øîéîì àëéì àäå .éáøúà àì äìçúëì ìáà äéì ïðéáøî ãáòéã ,ìëäî ïðéáøî éëã
äùìù åðéðôì åèçù àìù ,ïé÷æçåî ïéàù ô"òàå ,ïéèçåù äèéçù úåëìä íéòãåéä íéçîåîä ìë ,ïéèçåù ìëä ,éëä àøîâá ïéúéðúî àùøôî àð÷ñîáå .äøùëã
íéòãåé èåçùì åì íéøñåîä åìàù ïîæá ,íéçîåî éáéùçã íéøåîà íéøáã äîá .äéäù éãéì åàåáéå äèéçùá åôìòúé àìù çë ïäá ùé íà úåàøì íéîòô
åúèéçù äèéçù úåëìä òãåé íàå ,åúåà ïé÷ãåá ,èçù íàå .èåçùé àì ,äèéçù úåëìä òãåé íà åá íéòãåé ïéà íà ìáà ,äèéçù úåëìä òãåéù åá íéøéëîå

:äøùë.ohwe dhey yxgn ueg:úòã ïäá ïéàù ,ì÷ì÷ì ïé÷æçåî ïä ãéîúã .ïúèéçùî ìåëàì øåñà äèéçù úåëìä íéòãåéå ãáòéã åìéôàã.ehgyy oleke
,éà÷ àùéøã äèéçù úåëìä òãåé íà åá íéòãåé ïéàùà óà àìà éà÷ àãéøâ ïè÷å äèåù ùøçà åàìã òîùî ,åèçùù ïìåëå àìà ,åèçù íàå éðú÷ àìãî
åúåà ïéàåø íéøçà ïéàã áâ ìò óà àìà .ïéúéðúî éàä éë àúëìä úéìå .äøùë åúèéçù ,åúåà ïéàåø íéøçàå èçùå ,äé÷ãáìã ïî÷ äéúéì éàå .åúåà ïé÷ãåáã

`xephxa yexit

"íäéçà CBúa שהיו מכהונתם, יצאו  לא זה שבדבר כלומר  – ÀÂÅÆ
שכן  קדשים, לשאר  הדין והוא מצות, הנאפות מנחות, éøäÂÅאוכלים

ïéîeî éìòák íä מומין בעלי  כהנים כדין דינם זבחים זבחים זבחים זבחים – משנהמשנהמשנהמשנה ((((עייןעייןעייןעיין ÅÀÇÂÅÄ
א א א א ):):):): ïéìëBàåיביביביב,,,, ïé÷ìBç,ואוכלים בקרבנות חלק נוטלים –ìáà ÀÄÀÀÄÂÈ

ïéáéø÷î àG.הם פסולים הכהונה שלעבודת קרבנות, – ÇÀÄÄ
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שיכוון צריך קרבן המקריב שכל  מוסר , בדברי  מנחות מסכת את מסיימת משנתנו
לפני לרצון  יתקבל  יכלתו, מידת כפי שמביא קרבנו , ואז להקב"ה, ולבו  דעתו את

ה'.

"çBçéð-çéø äMà" :äîäaä úìBòa øîàð אשה "עולה – ÆÁÇÀÇÇÀÅÈÄÅÅÇÄÇ
לה'", ניחוח ççéð"ריח çéø äMà" :óBòä úìBòáe עולה" – ÀÇÈÄÅÅÇÄÙÇ

לה'", ניחוח ריח אשה נאמר:äçðnáeהוא –"ççéð çéø äMà" ÇÄÀÈÄÅÅÇÄÙÇ
לה'", ניחוח ריח אשה המזבחה אזכרתה את הכהן "והקטיר  –

èéòînä ãçàå äaønä ãçàL :ãnìì שמרבה העשיר  בין – ÀÇÅÆÆÈÇÇÀÆÀÆÈÇÇÀÄ
כקרבן  יכלתו , כפי  מועט קרבן  שמביא העני  ובין  עשרו, כפי  בקרבנותיו
לרצון , לפניו  מתקבלים שקרבנותיהם ה', לפני שווים שניהם מנחה,

íéîMì Bzòc úà íãà ïeëiL ãáìáe.'ה מצוות את לקיים – ÄÀÇÆÀÇÅÈÈÆÇÀÇÈÇÄ
אמרו ב ב ב ב ):):):):וכן קד קד קד קד ,,,, ytp((((מנחות מנחות מנחות מנחות  da xn`py dgpn zipzyp dn iptn"ונפש")

א)? ב, ויקרא – לה'" מנחה קרבן תקריב ed`:כי  jexa yecwd xn`
.iptl eytp aixwd eli`k eilr ip` dlrn ,ipr ?dgpn `iadl ekxc inועוד

(שם): elldאמרו  oebih ipin dying da xn`py dgpn zipzyp dn"
שיש מה כל  ומאפהֿרקיקים; מאפהֿחלות מרחשת, מחבת, (סולת,

– טיגון  קורא שמן  dcerq,)?רש רש רש רש """"ייייבו  eade` dyry mce xya jlnl lyn
dpd`y ick oebih ipin dying on il dyr :el xn` ,ipr `edy ea rceie

jnn– בהן לפני שתקובל  ).רש רש רש רש """"יייי(כלומר
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zhigy, הצואר סימני  חיתוך  פירושה: לאכילה, בשרם המכשרת והעוף, הבהמה
לקיבה),hyeedשהם: הבליעה מבית המזון  עובר שדרכו  (הגרגרת,dpwde(הצינור 

בברייתא  טבעות). והעשוי  הריאה אל  הגרון מן  הנמשך הנשימה, צינור דהיינו 
אומר : רבי מובא: א) כח, (חולין  jiziev"בגמרא xy`k ...zgafe"(כא יב, (דברים

–lr dyn deehvpy cnln(שחיטת)lre hyeed(שחיטת)aex lre dpwd(סימן)

sera cg`,(אחד סימן  ברוב כשרה העוף miipy(ששחיטת aex lre(הסימנים (שני
.dndaa דורשים יש  הקבלה. פי  על נמסרו  שחיטה שהלכות ללמדנו  באה זו ברייתא

רי "ש בבהמה, שניים – שי "ן  בעוף, אחד – אל"ף נוטריקון: בדרך "כאשר " תיבת
למפרע "כאשר" של תיבות ראשי  היינו  כמוהו , אחד  של רובו  –Ð .(zetqez)
א. השחיטה: את הפוסלים דברים חמישה הם שחיטה הלכות דהיינוdiidy,עיקרי
ב. גמרה; כך ואחר אחרת בהמה שחיטת כדי בשחיטתו Ðשהפסיק dqxcכגון

(שלא  והבאה הולכה בלא הסימנים את ופסק בכוח הצואר על  הסכין  את שדחק
ג. ושוב); הלוך הסכין  את Ðהעביר dclgסימן בין  הסכין  את שהכניס כגון 

הסימן את שחט אפילו  או למעלה; מלמטה העליון  הסימן  את וחתך  לסימן 
הסימן את ושחט הסכין  והוציא וחזר  שחיטה, דרך  שהיא למטה, מלמעלה התחתון

מ  "חלדה" (לשון  ד .dclegלשוןהעליון בחורים); Ðהמסתתרת dnxbd ששחט
(לשון בפרקנו ג במשנה שיבואר  כפי  השחיטה, ממקום למטה או "dnxbd"למעלה

ה. שחיטה); למקום חוץ הסכין הטיית Ðהיינו xewir הסימנים אחד שעקר  כגון 
,(i"yx itl) שחיטה גמר קודם חיבורו  ממקום הסימנים אחד מאליו  שנעקר כגון או 

Ð .(m"anxd itl) הלכות יודע שאינו  טבח כל  א): ט, (חולין בגמרא אמרו וכן 
חלדה, דרסה, שהייה, שחיטה: הלכות הן  ואלו  משחיטתו, לאכול  אסור  שחיטה
הם  מפורשים שחיטה, דיני שאר  וכן אלו, הלכות פרטי  ואמנם ועיקור. הגרמה

מסכתנו. של  הראשונים הפרקים בשני

ïéèçBL ìkä בהלכות הבקיאים המומחים, כל מבואר: בגמרא – ÇÙÂÄ
שלא  מוחזקים, שאינם פי על  אף לכתחילה, לשחוט מותרים שחיטה,

שלא  כוח בהם יש  אם לראות פעמים שלוש לפנינו  עדיין  שחטו 
אבל כלל. לעילוף חוששים שאין  שהייה, לידי  ויבוא בשחיטה יתעלפו
להם  אסור  שחיטה, בהלכות הם בקיאים אם יודעים אנו  אין  אם

לכתחילה, äøLkלשחוט ïúèéçLe בודקים שחטו, שאם כלומר – ÀÄÈÈÀÅÈ
כשרה. שחיטתם שחיטה, הלכות הם יודעים ואם Løçîאותם, õeçÅÅÅ

מדבר, ואינו  שומע שאינו –äèBL, בדעתו שפוי שאינו  –ïè÷å– ÆÀÈÈ
מוסרים  אין שחיטה, הלכות הם יודעים שאפילו במצוות; חייב שאינו 

גביהם. על  עומדים באחרים אף לשחוט, eì÷ì÷éלהם ànLÆÈÀÇÀÀ
ïúèéçLa אם בדיעבד  וכן  חלדה; או דרסה או  שהייה ידי על  – ÄÀÄÈÈ

קלקלו  שמא פסולה, שחיטתן  גביהם, על  אחרים עמדו  ולא שחטו 
לנו ïlëåבשחיטתן . ידוע שאינו  מי ובין  וקטן , שוטה חרש  בין  – ÀËÈ

אותו , לבדוק שנוכל לפנינו ואינו שחיטה, בהלכות הוא בקי  אם
eèçML, בדיעבד –ïúBà ïéàBø íéøçàå גביהם על  שעמדו – ÆÈÂÇÂÅÄÄÈ

כהלכה, ששחטו äøLkוראו  ïúèéçL שרוב היא, ההלכה ברם, – ÀÄÈÈÀÅÈ
לשחוט, להם מותר לכתחילה ואף הם, מומחים שחיטה אצל המצויים

אפילו  וקטן שוטה חרש אבל  אותם. רואים אחרים שאין פי  על  אף
פסולה. שחיטתם גביהם, על עמדו  לא אחרים אם úèéçLÀÄÇבדיעבד,

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈäìBò éìò éøä–Lc÷na äpáéø÷é;BéðBç úéáa dáéø÷ä íàå–àöé àG.BéðBç úéáa äpáéø÷àL–äpáéø÷é £¥¨©¨©§¦¤¨©¦§¨§¦¦§¦¨§¥§¨¨¤©§¦¤¨§¥§©§¦¤¨
Lc÷na;BéðBç úéáa dáéø÷ä íàå–àöé.ïBòîL éaøøîBà:äìBò Bæ ïéà.éðéøäøéæð–Lc÷na çlâé;íàå ©¦§¨§¦¦§¦¨§¥§¨¨©¦¦§¥¥¨£¥¦¨¦§©©©¦§¨§¦

BéðBç úéáa çlb–àöé àG.BéðBç úéáa çlâàL–Lc÷na çlâé;BéðBç úéáa çlb íàå–àöé.ïBòîL éaøøîBà: ¦©§¥§¨¨¤£©©§¥§§©©©¦§¨§¦¦©§¥§¨¨©¦¦§¥
øéæð äæ ïéà.BéðBç úéáa eLnML íéðäkä–íéìLeøéa Lc÷na eLnLé àG.éøö ïéàåøçà øáãì øîBì C,øîàpL ¥¤¨¦©Ÿ£¦¤¦§§¥§§©§©¦§¨¦¨©¦§¥¨¦©§¨¨©¥¤¤¡©

(è ,âë á íéëìî):'ä çaæî-ìà úBîaä éðäk eìòé àG Cà"ìLeøéaí,"íäéçà CBúa úBvî eìëà-íà ék–éøä ©©£Ÿ£¥©¨¤¦§©¦¨¨¦¦¦¨§©§£¥¤£¥
ïéîeî éìòák íä:ïéìëBàå ïé÷ìBç,ïéáéø÷î àG ìáà. ¥§©£¥¦§¦§§¦£¨©§¦¦

iiii.eipeg ziaaéðôî ,éúçú ùîùé éðá åéðåç ,íäì øîà ÷éãöä ïåòîù úîùëù .íéøöî ìù àéøãðñëìàá ÷éãöä ïåòîù ìù åðá åéðåç äðáù ùã÷îä úéá
ïäë éòîù äðîúðå .äöçîå íéðù éúù åðîî ìåãâ åéçà éòîù äéäù éôì ìåãâ ïäë úåéäì åéðåç åéìò ìá÷ àìå .åéçà éòîùî øúåé äãåáòá ìéâøå é÷á äéäù

,åéçà éòîùá åéðåç àð÷úð íéîéì .åéáà úçú ìåãâøö øåæà äéìòå ïøùá ìò íéùðä úåùáåìù ä÷ã ãá úðåúë åùéáìä äãåáò øãñ êãîìàå àá åì øîà
øåæàá øåâçàå éëéìù úðåúë ùáìà ìåãâ ïäëì äðîúàù íåéä åúåà ,åúáåäàì íéé÷å äæ øãð äî åàø íéðäëä åéçàì øîàå àöé ,çáæîä ìöà åãéîòäå ïè÷
åì êìä ,àåä äæ øîåà åúåà äàåøä ìë ïééãòå .êìîä úéáì íäéðôî õø ,åéðåç úà âåøäì åù÷á ,òøåàîä ìë íäì çñ ,åâøäì íéðäëä åéçà åù÷á .éëéìù

äéòùé àáðúð çáæî åúåà ìòå .'ä íùì åéìò äìòäå çáæî äðáå ùã÷î íù äùòå ìàøùéî úåááø äá åéäù íéøöî ìù àéøãðñëàì(è"é )äéäé àåää íåéá
êëéôì .ïáø÷ ïðéà íù íéáø÷ åéäù úåðáø÷äù íéãåî ìëäå .åîù ìò åéðåç úéá àø÷ðå äðù íéúàîì áåø÷ àåää úéáä ãîòå .íéøöî õøà êåúá 'äì çáæî

:åøãð éãé àöé àì íù äáéø÷äå äìåò éìò éøä øîàù éî.eipeg ziaa dpaixw`y,äúåéøçàá áééçúà àìå äðâøäàù úðî ìò äìåò éìò éøä øîåàë äùòð
:äìåò íù äéìò àø÷ éøäù ,õåçá èçåù íåùî úøë áééç ìáà åøãð éãé àöé åéðåç úéáá äáéø÷ä íà êëìä.dler ef oi` xne` oerny iaxàéä éøäå

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .åéðåç úéáá äðáéø÷àù øîàùë ììë äéìò ìç ùã÷ä íù ïéàù .íéøåîâ ïéìåç.`vi `l eipeg ziaa glb m`eçìâéå øåæçé àìà
:åéúåðáø÷ àéáé íùå ,íéìùåøéá ùã÷îá.`vi eipeg ziaa glb m` eipeg ziaa glb`yäéùôð éøåòöì ,åéðåç úéáá çìâéù éãë øéæðá øãðù àøáâ éàäã

ìáà ,åéìò úåøéæð íù ìç àìå ,éøåòèöàì àðéöî àì éôè ,àðçøè åéðåç úéáá àéâñ éà øîà ,ìàøùé õøàî ÷åçøå åéðåç úéáì áåø÷ äéäù éðôîå ,ïéåëúð

`xephxa yexit

בצורת  באלכסנדריה בית שבנה מוסיף, והוא יהודה, רבי  כדברי  חוניו ענין את מביא
בן ליוסף "מלחמות" בספר  המסופר  לפי  ברם, – וכו'. מזבח ובנה המקדש בית
שהיה  אחר , חוניו אלא הבית את בנה הצדיק שמעון  של  בנו חוניו לא מתתיהו,
דבר  מוצא ד , חלק יעבץ, של ישראל" "תולדות (עיין הצדיק שמעון של בניו מבני

מ  שם – ד מתתיהו ;פרק בן  יוסף ידי על  למסופר  בהתאמה דלעיל  הברייתא בוארת
ושלושים  כמאתיים חוניו  בית נבנה שהזכרנו  המקורות לפי  ישראל"). "תפארת ועיין
ההלכה  – אחריו. שנים כמה אספסינוס ידי על  ונחרב שני, בית חורבן לפי שנה
אבל שמים, לשם המזבח את והקים הבית את בנה שחוניו יהודה, כרבי  אמנם היא
חייב  חוניו, בבית קרבנות שהקריב מי  לפיכך  הבמות, איסור בזמן  היה וזה הואיל 
שם  הקריב לא שחוניו סוברים, יש  – ומכאן  לעזרה. מחוץ קדשים השוחט משום
מנחות  (תוספות שלהם ונדבות נדרים מעלה היה נח לבני אלא ישראל , של קרבנות
שם  והקריב חוץ", "שחוטי איסור על  באמת עבר שחוניו  סוברים, ויש  ב). קט,
היו הם ואף להקריב, איך  המצרים את גם לימד  שהוא אלא ישראל , של קרבנות
בתוך לה' מזבח יהיה ההוא "ביום ישעיה: נבואת נתקיימה ובזה לה', שם עובדים

מצרים" Ðארץ .(m"anxdl zeipynd yexit) והקריב עולה שנדר במי דנה משנתנו 
חוניו. בבית להקריבה מלכתחילה שנדר  או חוניו , בבית

äìBòהאומר: éìò éøä,עולה קרבן  להביא שנדר דהיינו –äpáéø÷é ÂÅÈÇÈÇÀÄÆÈ
Lc÷na;שבירושלים המקדש  בבית העולה את להקריב הוא חייב – ÇÄÀÈ

BéðBç úéáa dáéø÷ä íàå, למשנתנו בהקדמה לעיל כמבואר  – ÀÄÄÀÄÈÀÅÀ
àöé àG. קרבן אינו  חוניו בבית שהקריב שקרבנו נדרו , חובת ידי – ÈÈ

úéáa äpáéø÷àLBéðBç שאקריבנה עולה עלי  הרי אמר: אם – ÆÇÀÄÆÈÀÅÀ
חוניו, Lc÷naבבית äpáéø÷é"עולה עלי  "הרי  שאמר  שכיון – ÇÀÄÆÈÇÄÀÈ

אינו  חוניו  בבית להקריבה ותנאו  המקדש, בבית עולה להביא נתחייב
חוניו ; בבית להקריבה עולה לידור יכול אדם שאין íàåÀÄתנאי ,

BéðBç úéáa dáéø÷äש כפי בנדרו ,– נדרו .àöéהתנה חובת ידי  – ÄÀÄÈÀÅÀÈÈ
הרג  כאילו זה והרי  קרבן אינו שקרבנו פי  על  שאף מבואר , בגמרא

עולה  עלי "הרי  שהאומר נדרו, ידי יצא מקום מכל הבהמה, את שם
שלא  מנת על  עולה עלי "הרי  כאומר : נעשה חוניו" בבית שאקריבנה

שהקריבה וכיון אהרגנה", אם באחריותה `dze")אתחייב bxdy") בבית
הריהו  קרבן , שם עליה שחל כיון מקום מכל  נדרו . קיים הרי  חוניו ,

לעזרה. מחוץ השוחט משום Bæחייב ïéà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅ
äìBò ולא נדר, נדרו  אין חוניו" בבית "שאקריבנה ואמר  שהואיל – È

האומר : ולאכלה. למכרה ומותר  כלל , קדושה שם הבהמה על  חלה
øéæð éðéøä,(יום שלושים – נזירות (וסתם נזירות עליו שקיבל – ÂÅÄÈÄ

Lc÷na çlâéשער לגלח הוא חייב נזירותו ימי  שהשלים לאחר – ÀÇÇÇÄÀÈ
בתורה כמפורש  קרבנותיו, ולהביא יגיגיגיג----יח יח יח יח ),),),),ראשו  וווו,,,, בבית ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

BéðBçהמקדש ; úéáa çlb íàå תגלחתו ביום שהביא כלומר – ÀÄÄÇÀÅÀ
חוניו, בבית קרבנותיו àöéאת àG ולגלח לחזור  וחייב חובתו , ידי – ÈÈ

המקדש . בבית קרבנותיו  BéðBçולהביא úéáa çlâàL: אמר אם – ÆÂÇÇÀÅÀ
חוניו , בבית שאגלח נזיר Lc÷naהריני çlâé נזירות שנדר שכיון  – ÀÇÇÇÄÀÈ

בבית  נזירותו , ימי  בגמר  קרבנותיו , ולהביא ראשו שער לגלח נתחייב

בענין  שבארנו כמו  כלום, אינו  חוניו" בבית "שאגלח ותנאו  המקדש,
BéðBçעולה. úéáa çlb íàå,בנדרו שהתנה כמו –àöé בגמרא – ÀÄÄÇÀÅÀÈÈ

מנת  "על  כאומר שנעשה בעולה, כמו הטעם לומר  אין שכאן  מבואר,
נזירות, עליו שקיבל כיון  שהרי קרבנותי ", באחריות אתחייב שלא

הוא, הטעם אלא קרבנותיו, הבאת של  באחריות חייב הוא כורחו  בעל 
עצמו  את לצער  חוניו, בבית שיגלח מנת על נזירות שנדר זה שאדם

אם  אמר: מירושלים, ורחוק חוניו  לבית קרוב שהיה וכיון נתכוון,
להצטער רוצה איני  יותר  ואביא, אטרח חוניו , בבית להקריב אפשר

בגילוח  כלל  נתחייב ולא נזירות, שם עליו  חל  לא הלכך  ולטרוח;
מקום  מכל אבל  חוץ. שחוטי משום גם חייב שאינו ומכאן  ובקרבנות;

אלא  נזירות בתורת לא חייב, הוא יין משתיית ולהינזר עצמו לצער
שיצא  דהיינו  יצא, חוניו בבית גילח אם כאן : ששנינו  וזהו  נדר ; בתורת

שחייב  ידוע זמן  יין  ישתה שלא שנשבע כמי הוא שהרי  נדרו, ידי 
לדעת  – ועומדת תלויה שהנזירות לבאר , מוסיפים ויש  – לקיים.
בגילוח  גמורה נזירות גם לשונו במשמעות שיש  בתנאי, – חכמים

נתברר במקדש  גילח ואם היין; מן עצמו  לצער קבלה וגם במקדש,
שלצער נתברר, חוניו בבית גילח ואם נתכוון, גמורה שלנזירות הדבר

נתכוון אאאא).).).).עצמו  יא יא יא יא ,,,, נזיר נזיר נזיר נזיר  øéæð((((תוספותתוספותתוספותתוספות äæ ïéà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅÆÈÄ
יין. לשתות לו ומותר כלל, נזירות עליו חלה לא –iaxk dkld oi`e

oerny.בנזיר ולא בעולה àGלא ,BéðBç úéáa eLnML íéðäkäÇÙÂÄÆÄÀÀÅÀ
íéìLeøéa Lc÷na eLnLé הכהונה בעבודת לשמש  להם אסור  – ÀÇÀÇÄÀÈÄÈÇÄ

מבואר בתוספות שבירושלים. המקדש רשרשרשרש""""יייי),),),),בבית תשובתתשובתתשובתתשובת ((((בשםבשםבשםבשם

אסורים  במקדש  שדווקא להשמיענו , "בירושלים" נקטה שמשנתנו

הזה  בזמן  שכן  וכל  לשמש, מותרים היו  ובגבעון בנוב אבל לשמש ,
תחילה. בתורה ולקרות לדוכן לעלות øîBìשכשרים Céøö ïéàåÀÅÈÄÇ

øçà øáãìצריך אין זרה, לעבודה היינו אחר, לדבר  שימשו  שאם – ÀÈÈÇÅ
במקדש, לשמש  הם שפסולים éðäkלומר  eìòé àG Cà" :øîàpLÆÆÁÇÇÇÂÙÂÅ

ìLeøéa 'ä çaæî-ìà úBîaäí בבמות שהקטירו (הכהנים ÇÈÆÄÀÇÄÈÈÄ
ה'), מזבח על  לשרת עוד  יעלו  לא זרה úBvîלעבודה eìëà-íà ékÄÄÈÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïúBà–äøLk ïúèéçL.éøëð úèéçL–äìáð,àOîa äànèîe.äìéla èçBMä,èçML àîeqä ïëå–BúèéçL ¨§¦¨¨§¥¨§¦©¨§¦§¥¨§©§¨§©¨©¥©©§¨§¥©¨¤¨©§¦¨
äøLk.úaMa èçBMä,íéøetkä íBéáe,BLôða áiçúnL ét ìò óà–äøLk BúèéçL. §¥¨©¥©©¨§©¦¦©©¦¤¦§©¥§©§§¦¨§¥¨

:ïúåà ïéàåø íéøçà ïéàù ô"òà ïéèçåù äìçúëì óàå ,ïä íéçîåî äèéçù ìöà ïééåöî áåøã ,äøùë åúèéçù äé÷ãáìã ïî÷ äéúéìå.ixkp zhigyåìéôà
,äøæ äãåáòì ïéî úáùçî íúñã ,äàðäá äøåñà äøæ äãåáòì ÷åãàä ïéî úèéçù à÷åãã ,äàðäá äøåñà äðéà ìáà .äìáð ,åéáâ ìò ãîåò ìàøùéå äúëìäë

:ïäéãéá ïäéúåáà äùòîù ïúåàî àåä ïàë øåîàä éøëð ìáà.`yna d`nhneáéúëãë(à"é àø÷éå)äéä àìå .òâð àìù é"ôòàå ,'åâå äúìáð úà àùåðäå
åæ ,åæ éàå ,ìäåàá åìéôà äàîèîù úøçà êì ùéå ,ãáìá àùîá äàîèî åæ ,êì øîåì àìà ,àùîá äàîèî äìéáðù òåãéá àéä äìéáðã ïåéëã ,éðúîì êéøö

:äøæ øãåáò úáåø÷ú.`neqd oke dlila hgeydàðúã àåä éàäáå ,äìéôàá äìéìá èçåùä óà äìéôàá àîåñ äî ,àîåñã àéîåã äìéìá èçåù àðú
:äìéìá íéèçåù äìçúëì åìéôà åãâðë ä÷åáàùë ìáà ,àì äìçúëì ïéà ãáòéã èçåùä.zaya hgeydåúèéçù ,åùôðá áééçúî äéä ãéæî äéä íàù ô"òà

íåéä åúåà ìë äìéëàá äøåñà íéøåôéëä íåé äî ,íéøåôéëä íåéì úáù éùå÷àì ,íéøåôëä íåéáå úáùá éðú éëäìã ,äîåéì äìéëàá äøåñà åäéîå .äøùë
àéøáì øúåî ,èçù à÷ àøéúäáã úáùá äìåçì èçåùäå .íéøçàì ïéá åì ïéá úøúåî úáù éàöåîìå .íåéä åúåà ìë äìéëàá äøåñà úáù óà ,éåðéò íåùî

:åìéáùá äáøé àîù ,ìùåáî àì ìáà ,éç øùá úáù åúåàá åðîî ìåëàì

`xephxa yexit

éøëð, גביו על  עומד  וישראל כהלכתה אפילו –äìáðשהואיל – ÈÀÄÀÅÈ
היא  הרי  הבהמה את כששחט לפיכך שחיטה, בתורת אינו  והנכרי 

מאליה שכתוב((((הרהרהרהר""""ןןןן),),),),כמתה לפי הטעם, מבארים כא כא כא כא ):):):):ויש  יביביביב,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים

""""zgafe הנכרי שזבח ולא טובטובטובטוב"),"),"),"),ואכלת", יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  עייןעייןעייןעיין ((((תוספתא תוספתא תוספתא תוספתא ;;;;

àOîa äànèîeנבילה כל  כדין ממממ).).).).– יא יא יא יא ,,,, היא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מותרת ברם, ÀÇÀÈÀÇÈ
ותקרובת  זרה, לעבודה מחשבתו  שסתם אומרים אנו  ואין בהנאה,
מעובדי שאינו בנכרי כאן מדובר שכן בהנאה, אסורה הרי  זרה עבודה

בידיו  אבותיו מעשה אלא זרה äìéla((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).עבודה èçBMä– ÇÅÇÇÀÈ
הנר, לאור שלא èçMLבאפלה, àîeqä ïëå עמדו שלא אף – ÀÅÇÈÆÈÇ

גבו, על äøLkאחרים BúèéçL האבוקה לאור  ברם, בדיעבד . – ÀÄÈÀÅÈ
לכתחילה אף בלילה לשחוט íBéáe((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).מותר ,úaMa èçBMäÇÅÇÇÈÀ

íéøetkä,בשוגג –BLôða áiçúnL ét ìò óà שחט שאילו  – ÇÄÄÇÇÄÆÄÀÇÅÀÇÀ
כרת, הכפורים וביום סקילה בשבת חייב היה äøLkבמזיד BúèéçLÀÄÈÀÅÈ

התנא  שנקט וזהו  שבת; למוצאי עד  באכילה אסורה מקום ומכל –

הכיפורים, יום לשחיטת שבת שחיטת להקיש  – הכפורים ויום שבת
הצום, משום היום אותו כל באכילה אסורה הכפורים יום שחיטת מה

מותרת  שבת ולמוצאי  היום; אותו  כל  באכילה אסורה שבת שחיטת אף
בשוגג. ושחט הואיל  לאחרים, ובין  לו בין

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - zekxa(ycew zay meil)

íéòøä íéna[migexq-]äøLnä éîa àìåmda mixeyy min - ©©¦¨¨¦§Ÿ§¥©¦§¨
.migixqn mde ozyt

,ilka mipezpd milbx in cbpk rny z`ixw `xwi `leìéhiL ãò©¤©¦
äàBvä ïîe ïäî ÷éçøé änëå .íéî ïëBúìz`ixw zexwl liaya §¨©¦§©¨©§¦¥¤¦©¨

,rny.úBnà òaøà©§©©

àøîâ
:dpyna xen`d oipra `ziixa d`ian `xnbdãîBò äéä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨¥

älôzaàøB÷ äéä .øv÷é àlà ÷éñôé àì ,éø÷ ìòa àeäL økæðå ©§¦¨§¦§©¤©©§¦Ÿ©§¦¤¨§©¥¨¨¥
äøBza,[zqpkd ziaay dxezd z`ixwa],éø÷ ìòa àeäL økæðå ©¨§¦§©¤©©§¦

äìBòå ÷éñôî Bðéà,jlede ez`ixw wiqtn oi` -,àøB÷å íbîâî àlà ¥©§¦§¤¤¨§©§¥§¥
.d`ixwd miiqne dvexna `xew ,xnelkìòa ïéà ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¥©©

ìMî øúBé äøBza úBø÷ì éàMø éø÷.íé÷eñt äL §¦©©¦§©¨¥¦§Ÿ¨§¦
:lltzny mewna d`ev d`exd oipra dpc `xnbdäéä ,Cãéà àéðz©§¨¦¨¨¨

åéøBçàì äp÷øæiL ãò ,åéðôì Cläî ,Bcâðk äàBö äàøå älôza ãîBò¥©§¦¨§¨¨¨§¤§§©¥§¨¨©¤¦§§¤¨©£¨
wegixa eixeg`n didzy cr -.úBnà òaøà©§©©

:`xnbd dywnàéðúäå,dlitzd onfa d`ev d`exd oipra §¨©§¨
wigxny,ïéããöìwitqn `l` `weec eixeg`n didzy jixv oi`y ¦§¨¦

zvxzn .eipt len d`evd cer oi`e zen` rax` miccvl wlzqny
:`xnbdàä ,àéL÷ àìzwgexn didzy jixvy epipyy dn - Ÿ©§¨¨

epiid ,eixeg`løLôàcon zen` rax` eiptl wigxdl lekiy - §¤§¨
,d`evdàäepiid ,miccvl wlzqny epipyy dne -øLôà àìc- ¨§Ÿ¤§¨

.xdp my yiy oebk ,eiptl wigxdl leki oi`y
:dlitza d`ev oipra dkiynn `xnbdäàBö àöîe ìltúî äéä̈¨¦§©¥¨¨¨

BîB÷îa,lltzdy xg`l,àèçL ét ìò óà ,äaø øîàlltzdy ¦§¨©©¨©©¦¤¨¨
,sepihd mewna.älôz Búlôz§¦¨§¦¨
:`xnbd dywné÷úîàáø déì ó,daxl'äáòBz íéòLø çáæ' àäå ©§¦¥¨¨§¨¤©§¨¦¥¨

(fk `k ilyn)mpaxw oi` ,mly ala oaxw miaixwny s` ,miryxy ,
m` s` ,d`evd mewna lltznd ,oke ,mzryxa mcery oeik ,ievx
,ezlitza `ed ryety itl dlitz ezltz oi` ,mly ala lltzd

.`ed iwp m` enewn z` wca `ly,àáø øîà àlà,oicd jk ¤¨¨©¨¨
,lltzdy xg`l enewna d`ev `vendét ìò óà ,àèçå ìéàBä¦§¨¨©©¦

ìltúäL,xakäáòBz Búlôz.dlitz ezlitz oi` carica s`e ¤¦§©¥§¦¨¥¨
:dlitzd zra milbx in epnn mi`veiy in oipra dpc `xnbdeðz̈

íéîe älôza ãîBò äéä ,ïðaø[milbx in-]÷ñBt ,åékøa ìò ïéúúBL ©¨¨¨¨¥©§¦¨©¦§¦©¦§¨¥
ezlitzn.ìltúîe øæBçå ,íénä eìëiL ãò©¤¦§©©¦§¥¦§©¥

:`xnbd zxxan.øæBç ïëéäìxaca ewlgp :`xnbd zx`anáø §¥¨¥©
Làøì øæBç ,øîà ãç ,àðeðîä áøå àcñçzligzn lltzne ¦§¨§©©§¨©¨©¥¨Ÿ

,dlitzd,øîà ãçåxfeg÷ñtL íB÷nìoi`e ,lefil mind elgdyk §©¨©©¨¤¨©
.lltzd xaky dn lr xefgl jixv

:`xnbd zxxan,éâìôéî÷ àäa àîéì¥¨§¨¨¦§§¦
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שבת קודש עמ' ב



פיז dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כג שבעה:דף למנין משלים אינו שהמפטיר הסובר על מברייתא מקשה הגמרא

ãâðk ,ïé÷eñt ãçàå íéøNòî úBçôé àì ,àéáða øéèônä ,éáéúéî מנין ¥¦¥©©§¦§¨¦Ÿ¦§¥¤§¦§¤¨§¦§¤¤
ה  של äøBza,הפסוקים eàøwL äòáL שלשה הפחות לכל קרא מהם אחד שכל ¦§¨¤¨§©¨

ואחד  עשרים הם ויחד àúéà.פסוקים, íàå ונמצא השבעה למנין עולה המפטיר שאין §¦¦¨
הרי בתורה, קוראים שמונה ïééåäשישנם äòaøàå íéøNò שקראו התורה פסוקי - ¤§¦§©§¨¨©§¨

המפטיר. בשביל פסוקים שלשה נוספו שהרי הן, וארבעה עשרים

הגמרא: cמתרצת ïåékרק בתורה המפטיר àeä,קריאת äøBz ãBák íeMî שלא ¥¨§¦§¨
לו, שוה הנביא éòaיהא àì énð Bãâðk כנגד בנביא פסוקים שלשה הצריכו לא גם - §¤§©¦Ÿ¨¥

המפטיר. קריאת

בהפטרה: פסוקים ואחד מעשרים לפחות שאין הברייתא דין על מקשה é÷úîóרבא ©§¦
éøäå ,àáø dìהפטרת'eôñ íëéúBìò'בירמיהãçå ïéøNò ïééåä àìc פסוקים, ¨¨¨©£¥Ÿ¥¤§§Ÿ©§¨¤§¦§©

ïðéø÷å.צו בפרשת הגמרא:אותה íúäמתרצת éðàL,זו בהפטרה הדבר שונה כיון - §¨¦©©¦¨¨
àðééðò ÷éìñc להתחיל הצריכו ולא פסוקים, ואחד מעשרים בפחות הענין שמסתיים - §¨¦¦§¨¨

המנין. להשלים כדי חדש ענין

הגמרא: àðééðòמקשה ÷éìñ àìc àëéäåפסוקים ואחד מעשרים –àìבפחות §¥¨§Ÿ¨¦¦§¨¨Ÿ
זה, ממנין לפחות אסור אכן ïéàébñהאם ïéðîæ ,àaà øa ìàeîL áø øîàäå- §¨¨©©§¥©©¨¦§¦©¦¦

רבות ïðçBéפעמים éaøc dén÷ àðîéà÷ äåä קריאת בשעת יוחנן רבי לפני עמדתי - £¨¨¦§¨©¥§©¦¨¨
é÷eñtההפטרה, äøNò ïðéø÷ äåä éëå פסוקים עשרה קוראים שהיינו ולאחר - §¦£¨¨¦¨£¨¨§¥

,e÷éñôà ïì øîà.ענין באמצע הגמרא:ואפילו ïîbøezמתרצת LiL íB÷î ¨©¨©§¦¨¤¥§§¨
פסוק כל eðLוכמוéðàL,המתרגם àì ,ìàeîL øa àôéìçz áø éðúc שאין ©¦§¨¥©©£¦¨©§¥Ÿ¨

ואחד מעשרים ìáàפוחתין ,ïîbøez ïéàL íB÷îa àlà בïîbøez LiL íB÷î ¤¨§¨¤¥§§¨£¨¨¤¥§§¨
÷ñBt.הציבור טורח משום זה, מנין לפני אף ¥

äðùî:מעשרה בפחות נעשים שאינם דברים מונה òîLהמשנה ìò ïéñøBt ïéà¥§¦©§©
הכנסת  לבית לבוא המאחרים äáézä,לצורך éðôì ïéøáBò ïéàå ציבור שליח להיות - §¥§¦¦§¥©¥¨

ע  שמונה תפילת רם לחזור בקול íäétkהכהניםïéàå,שרה úà ïéàNBð את לברך §¥§¦¤©¥¤
äøBzaהעם, ïéøB÷ ïéàå,בציבורàéáða ïéøéèôî ïéàå,בתורה הקריאה לאחר §¥¦©¨§¥©§¦¦§¨¦

áLBîe ãîòî ïéNBò ïéàå המת íéìáà,בלווית úkøa íéøîBà ïéàåéîeçðúå , §¥¦©£¨¨§¥§¦¦§©£¥¦§©§¥
íéìáà מהקבורה íéðúç,בחזרתם úkøáe,לחתנים שמברכים הברכות שבע -å כן £¥¦¦§©£¨¦§

íMa ïéðnæî ïéà הדברים כל אלוקינו', 'נברך הסעודה לאחר הזימון בברכת לומר - ¥§©§¦©¥
במעמד  אותם עושים אין äøNòîהאלו úBçt.אנשים ¨¥£¨¨

áe שומתúBò÷ø÷,אדם בני עשרה צריך ההקדש, מן לפדותם מהם äòLzכשבאים §©§¨¦§¨
ישראלים להיות להיותåיכולים צריך åאחד .ïäkשומת ïäaאף àöBik íãà אדם – §Ÿ¥§¨¨©¥¨¤

קרקעות. כדין כהן, מהם ואחד בעשרה אותו שמים עלי' 'דמי שאמר

àøîâ:מעשרה בפחות שבקדושה דבר שאין במשנה המבואר לדין מקור נותנת הגמרא

éléî éðä àðî,אלו דברים למדנו מהיכן -éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦
àø÷ øîàc ,ïðçBé(לב כב ìàøNé',(ויקרא éða CBúa ézLc÷ðå' לומדים ומכאן ¨¨§¨©§¨§¦§©§¦§§¥¦§¨¥

äMeã÷aLהזכרת ìkש  øác['ה את בו àäé[-שמקדשין àì עם úBçtנאמר ¨¨¨¤¦§¨Ÿ§¥¨
äøNòî.הגמרא:אנשים òîLîומבארת éàî'ישראל בני ש'בתוך משמע כיצד - ¥£¨¨©©§©

עשרה, àéúàהם ,àéiç éaø éðúcשוה בגזירה זאת לומדים -,'ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå' àëä áéúk ,'CBz' 'CBz' §¨¥©¦¦¨¨§¨§¦¨¨§¦§©§¦§§¥¦§¨¥
íúä áéúëeקרח כא)בפרשת טז äãòä',(במדבר CBzî eìãaä' שנאמר ה'תוך' אף בעדה, 'תוך' נאמר קרח שבפרשת וכמו §¦¨¨¦¨§¦¨¥¨

בעדה, אלא אינו עדה åב'ונקדשתי' היא שוהàéúàכמה íúäבגזירה áéúëc ,'äãò' 'äãò'המרגלים כז)בפרשת יד 'ãò(שם §¨§¨¥¨¥¨¦§¦¨¨©
äî ,'úàfä äòøä äãòì éúî האמורה ל ïläl'עדה' הכוונה [שהרי äøNòבמרגלים רבינו משה ששלח עשר השנים מתוך ¨©¨¥¨¨¨¨©Ÿ©§©¨£¨¨

צדיקים], שהיו וכלב יהושע מהם 'עדה'óàיצאו ל ïàkכשכתוב הכוונה קרח, ש'בתוך ,äøNòבפרשת שוה מגזירה לומדים ושוב ©¨£¨¨
כדלעיל  אנשים, לעשרה הכוונה ישראל' .בני

i"yx

äøåúá åàø÷ù äòáù ãâðëÐ`l
.miweqt dylyn cg` lk zgit

àúéà íàåÐon dler epi`c
oipndÐe`xwy dpeny edl eed

opira drax`e mixyre ,dxeza
.`iapaïðéòá àì éîð åãâðëÐ

cbpk `iapa miweqt dyly reawl
.dxeza xihtnd `xewy oze`

éðàù ïîâøåú ùéù íå÷îÐyiy
.xeavl gxehäðùîïéñøåô ïéà

òîù ìòÐzial `ad oipn
z` xeavd e`xwy xg`l zqpkd
yicw xne`e cg` cner ,rny
z`ixway dpey`x dkxae ekxae

rnyÐ.xacd ivg oeyl oiqxet
äáéúä éðôì ïéøáåò ïéàåÐgily

.xeavïäéôë ïéàùåð ïéàåÐ
.mipdkdïéøå÷ ïéàäøåúáÐ

.xeavaáùåîå ãîòî ïéùåò ïéàÐ
exaewl znd z` oi`yepyk ,znl
z` zekal minrt ray oiayei eid

ecteql dvexde ,zndÐ.cetqi
oi` :(a ,w `xza `aa) `ipz ikde
zeayene zecnrn drayn oizget

oebk znleay ,ecenr mixwi ecnr :
.eay mixwiíéìáà úëøáÐ

.`xnba yxtníéìáà éîåçðúåÐ
oicner zexawd on oixfegyk
dxey oi`e .la`d z` oingpne
oixcdpq zkqna ,dxyrn dzegt

.(` ,hi)íùá ïåæîä ìò ïéðîæî ïéàå
Ð"."epidl` jxapúåò÷ø÷äåÐ

jixv ozectl `ad ,ycwd ly
.odk odn cg`e ,dxyríãàå

ïäá àöåéëÐcin zectl `a m`
.dl yxtn `xnbae .ycwd

àøîâäãòÐdxyrn dzegt oi`
drxd dcrl izn cr" xn`py

.alke ryedi e`vi "z`fd

` dpyn oey`x wxt oileg zkqn

ïúBà–äøLk ïúèéçL.éøëð úèéçL–äìáð,àOîa äànèîe.äìéla èçBMä,èçML àîeqä ïëå–BúèéçL ¨§¦¨¨§¥¨§¦©¨§¦§¥¨§©§¨§©¨©¥©©§¨§¥©¨¤¨©§¦¨
äøLk.úaMa èçBMä,íéøetkä íBéáe,BLôða áiçúnL ét ìò óà–äøLk BúèéçL. §¥¨©¥©©¨§©¦¦©©¦¤¦§©¥§©§§¦¨§¥¨

:ïúåà ïéàåø íéøçà ïéàù ô"òà ïéèçåù äìçúëì óàå ,ïä íéçîåî äèéçù ìöà ïééåöî áåøã ,äøùë åúèéçù äé÷ãáìã ïî÷ äéúéìå.ixkp zhigyåìéôà
,äøæ äãåáòì ïéî úáùçî íúñã ,äàðäá äøåñà äøæ äãåáòì ÷åãàä ïéî úèéçù à÷åãã ,äàðäá äøåñà äðéà ìáà .äìáð ,åéáâ ìò ãîåò ìàøùéå äúëìäë

:ïäéãéá ïäéúåáà äùòîù ïúåàî àåä ïàë øåîàä éøëð ìáà.`yna d`nhneáéúëãë(à"é àø÷éå)äéä àìå .òâð àìù é"ôòàå ,'åâå äúìáð úà àùåðäå
åæ ,åæ éàå ,ìäåàá åìéôà äàîèîù úøçà êì ùéå ,ãáìá àùîá äàîèî åæ ,êì øîåì àìà ,àùîá äàîèî äìéáðù òåãéá àéä äìéáðã ïåéëã ,éðúîì êéøö

:äøæ øãåáò úáåø÷ú.`neqd oke dlila hgeydàðúã àåä éàäáå ,äìéôàá äìéìá èçåùä óà äìéôàá àîåñ äî ,àîåñã àéîåã äìéìá èçåù àðú
:äìéìá íéèçåù äìçúëì åìéôà åãâðë ä÷åáàùë ìáà ,àì äìçúëì ïéà ãáòéã èçåùä.zaya hgeydåúèéçù ,åùôðá áééçúî äéä ãéæî äéä íàù ô"òà

íåéä åúåà ìë äìéëàá äøåñà íéøåôéëä íåé äî ,íéøåôéëä íåéì úáù éùå÷àì ,íéøåôëä íåéáå úáùá éðú éëäìã ,äîåéì äìéëàá äøåñà åäéîå .äøùë
àéøáì øúåî ,èçù à÷ àøéúäáã úáùá äìåçì èçåùäå .íéøçàì ïéá åì ïéá úøúåî úáù éàöåîìå .íåéä åúåà ìë äìéëàá äøåñà úáù óà ,éåðéò íåùî

:åìéáùá äáøé àîù ,ìùåáî àì ìáà ,éç øùá úáù åúåàá åðîî ìåëàì

`xephxa yexit

éøëð, גביו על  עומד  וישראל כהלכתה אפילו –äìáðשהואיל – ÈÀÄÀÅÈ
היא  הרי  הבהמה את כששחט לפיכך שחיטה, בתורת אינו  והנכרי 

מאליה שכתוב((((הרהרהרהר""""ןןןן),),),),כמתה לפי הטעם, מבארים כא כא כא כא ):):):):ויש  יביביביב,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים

""""zgafe הנכרי שזבח ולא טובטובטובטוב"),"),"),"),ואכלת", יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  עייןעייןעייןעיין ((((תוספתא תוספתא תוספתא תוספתא ;;;;

àOîa äànèîeנבילה כל  כדין ממממ).).).).– יא יא יא יא ,,,, היא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מותרת ברם, ÀÇÀÈÀÇÈ
ותקרובת  זרה, לעבודה מחשבתו  שסתם אומרים אנו  ואין בהנאה,
מעובדי שאינו בנכרי כאן מדובר שכן בהנאה, אסורה הרי  זרה עבודה

בידיו  אבותיו מעשה אלא זרה äìéla((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).עבודה èçBMä– ÇÅÇÇÀÈ
הנר, לאור שלא èçMLבאפלה, àîeqä ïëå עמדו שלא אף – ÀÅÇÈÆÈÇ

גבו, על äøLkאחרים BúèéçL האבוקה לאור  ברם, בדיעבד . – ÀÄÈÀÅÈ
לכתחילה אף בלילה לשחוט íBéáe((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).מותר ,úaMa èçBMäÇÅÇÇÈÀ

íéøetkä,בשוגג –BLôða áiçúnL ét ìò óà שחט שאילו  – ÇÄÄÇÇÄÆÄÀÇÅÀÇÀ
כרת, הכפורים וביום סקילה בשבת חייב היה äøLkבמזיד BúèéçLÀÄÈÀÅÈ

התנא  שנקט וזהו  שבת; למוצאי עד  באכילה אסורה מקום ומכל –

הכיפורים, יום לשחיטת שבת שחיטת להקיש  – הכפורים ויום שבת
הצום, משום היום אותו כל באכילה אסורה הכפורים יום שחיטת מה

מותרת  שבת ולמוצאי  היום; אותו  כל  באכילה אסורה שבת שחיטת אף
בשוגג. ושחט הואיל  לאחרים, ובין  לו בין

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - zekxa(ycew zay meil)

íéòøä íéna[migexq-]äøLnä éîa àìåmda mixeyy min - ©©¦¨¨¦§Ÿ§¥©¦§¨
.migixqn mde ozyt

,ilka mipezpd milbx in cbpk rny z`ixw `xwi `leìéhiL ãò©¤©¦
äàBvä ïîe ïäî ÷éçøé änëå .íéî ïëBúìz`ixw zexwl liaya §¨©¦§©¨©§¦¥¤¦©¨

,rny.úBnà òaøà©§©©

àøîâ
:dpyna xen`d oipra `ziixa d`ian `xnbdãîBò äéä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨¥

älôzaàøB÷ äéä .øv÷é àlà ÷éñôé àì ,éø÷ ìòa àeäL økæðå ©§¦¨§¦§©¤©©§¦Ÿ©§¦¤¨§©¥¨¨¥
äøBza,[zqpkd ziaay dxezd z`ixwa],éø÷ ìòa àeäL økæðå ©¨§¦§©¤©©§¦

äìBòå ÷éñôî Bðéà,jlede ez`ixw wiqtn oi` -,àøB÷å íbîâî àlà ¥©§¦§¤¤¨§©§¥§¥
.d`ixwd miiqne dvexna `xew ,xnelkìòa ïéà ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¥©©

ìMî øúBé äøBza úBø÷ì éàMø éø÷.íé÷eñt äL §¦©©¦§©¨¥¦§Ÿ¨§¦
:lltzny mewna d`ev d`exd oipra dpc `xnbdäéä ,Cãéà àéðz©§¨¦¨¨¨

åéøBçàì äp÷øæiL ãò ,åéðôì Cläî ,Bcâðk äàBö äàøå älôza ãîBò¥©§¦¨§¨¨¨§¤§§©¥§¨¨©¤¦§§¤¨©£¨
wegixa eixeg`n didzy cr -.úBnà òaøà©§©©

:`xnbd dywnàéðúäå,dlitzd onfa d`ev d`exd oipra §¨©§¨
wigxny,ïéããöìwitqn `l` `weec eixeg`n didzy jixv oi`y ¦§¨¦

zvxzn .eipt len d`evd cer oi`e zen` rax` miccvl wlzqny
:`xnbdàä ,àéL÷ àìzwgexn didzy jixvy epipyy dn - Ÿ©§¨¨

epiid ,eixeg`løLôàcon zen` rax` eiptl wigxdl lekiy - §¤§¨
,d`evdàäepiid ,miccvl wlzqny epipyy dne -øLôà àìc- ¨§Ÿ¤§¨

.xdp my yiy oebk ,eiptl wigxdl leki oi`y
:dlitza d`ev oipra dkiynn `xnbdäàBö àöîe ìltúî äéä̈¨¦§©¥¨¨¨

BîB÷îa,lltzdy xg`l,àèçL ét ìò óà ,äaø øîàlltzdy ¦§¨©©¨©©¦¤¨¨
,sepihd mewna.älôz Búlôz§¦¨§¦¨
:`xnbd dywné÷úîàáø déì ó,daxl'äáòBz íéòLø çáæ' àäå ©§¦¥¨¨§¨¤©§¨¦¥¨

(fk `k ilyn)mpaxw oi` ,mly ala oaxw miaixwny s` ,miryxy ,
m` s` ,d`evd mewna lltznd ,oke ,mzryxa mcery oeik ,ievx
,ezlitza `ed ryety itl dlitz ezltz oi` ,mly ala lltzd

.`ed iwp m` enewn z` wca `ly,àáø øîà àlà,oicd jk ¤¨¨©¨¨
,lltzdy xg`l enewna d`ev `vendét ìò óà ,àèçå ìéàBä¦§¨¨©©¦

ìltúäL,xakäáòBz Búlôz.dlitz ezlitz oi` carica s`e ¤¦§©¥§¦¨¥¨
:dlitzd zra milbx in epnn mi`veiy in oipra dpc `xnbdeðz̈

íéîe älôza ãîBò äéä ,ïðaø[milbx in-]÷ñBt ,åékøa ìò ïéúúBL ©¨¨¨¨¥©§¦¨©¦§¦©¦§¨¥
ezlitzn.ìltúîe øæBçå ,íénä eìëiL ãò©¤¦§©©¦§¥¦§©¥

:`xnbd zxxan.øæBç ïëéäìxaca ewlgp :`xnbd zx`anáø §¥¨¥©
Làøì øæBç ,øîà ãç ,àðeðîä áøå àcñçzligzn lltzne ¦§¨§©©§¨©¨©¥¨Ÿ

,dlitzd,øîà ãçåxfeg÷ñtL íB÷nìoi`e ,lefil mind elgdyk §©¨©©¨¤¨©
.lltzd xaky dn lr xefgl jixv

:`xnbd zxxan,éâìôéî÷ àäa àîéì¥¨§¨¨¦§§¦
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xcde"פיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc - zekxa(oey`x meil)

áéúëc ,íéìçðì íéìäàl`xyil mrla zekxaa(e ck xacna), ¨¢¦¦§¨¦¦§¦
òèð íéìäàk øäð éìò úBpâk eéhð íéìçðk''d'åâå,'min ilr mifx`M ¦§¨¦¦¨§©£¥¨¨©£¨¦¨©©£¨¦£¥¨¦

íãàä úà ïéìòî íéìçp äî ,Cì øîBìmda laehd,äøäèì äàîehî ©¨©§¨¦©£¦¤¨¨¨¦§¨§¨¢¨
íéìäà óà,dxeza oda miwqery zeyxcn iza mdyúà ïéìòî ©¨¢¦©£¦¤

.úeëæ óëì äáBç ókî íãàä̈¨¨¦©¨§©§
:dpyna epipyàöé àì òøôîì àøBwä,'åëåmewnl xefgi drhe `xw ©¥§©§¥©Ÿ¨¨

e` ,drh okid rcei epi`yk oicd dn zx`an `xnbd .drhy
:`xnbd zxtqn .drh m` wtzqnykà÷ eåä éqà éaøå énà éaø©¦©¦§©¦©¦£¨

øæòìà éaøì àððb déì ïéøè÷xfrl` iaxl dteg mixyew eid - ¨§¦¥§¨¨§©¦¤§¨¨
.dy` my e`iydleäì øîà,xfrl` iaxéëäå éëäcàoiae jk oia - ¨©§©§¨¦§¨¦

,mixyew mz`y cera xnelk ,jkàLøãî éác àúlî òîLàå ìéæéà¥¥§¤§©¦§¨§¥¦§§¨
,yxcnd ziaa mixn`pd mixacdn rny`e jl` -àîéàå éúéàå§¥¥§¥¨

eëì.mkl xne`e `ea`e - §
ìæàe ,xfrl` iaxdéçkLà[`vne-]ïðçBé éaøc dén÷ éðz÷c àpúì ¨©©§§¥§©¨§¨¨¥©¥§©¦¨¨

ef `ziixa(d"d a"t `ztqez),àø÷rny z`ixwïëéäì òãBé Bðéàå äòèå ¨¨§¨¨§¥¥©§¥¨
,äòè`ed m`,÷øtä òöîàaepi` j` blice drh df wxtay rceie ¨¨§¤§©©¤¤

,okid rceiLàøì øBæçéicin `vie ie`xk lkd xn`iy ick wxtd ©£§Ÿ
`ed m`e .wtq÷øôì ÷øt ïéajixve dyxt xnby rceiy - ¥¤¤§¤¤

'reny m` dide'l ribd m` rcei epi` j` ,zxg` dyxt ligzdl
,'xn`ie'l e`ïBLàø ÷øôì øBæçédide'n ligzie ,oey`xd wqtdl - ©£§¤¤¦

wtzqn m`e .'reny m`äáéúëì äáéúk ïéaweqtl ribdy - ¥§¦¨¦§¦¨
,dipy e` dpey`x dyxtay mzazke edf m` rcei epi`e 'mzazke'

äðBLàø äáéúëì øBæçé.rny zyxtay ©£¦§¦¨¦¨
ïðçBé éaø déì øîà,`pzleðL àì,xefgl jixv wtzqndyàlà ¨©¥©¦¨¨Ÿ¨¤¨

ka çút àlLweqtd z`ixw'íëéîé eaøé ïòîì'(`k `i mixac),ìáà ¤Ÿ¨©¦§©©¦§§¥¤£¨
m`çútxak,'íëéîé eaøé ïòîì'azyxt rvn`a cnery oebk ¨©¦§©©¦§§¥¤

i`cea rceiy oeik ,ef dyxt zligz xn` m` wtzqne xn`ie
i`ce myny ,llk xefgl jixv epi` 'eaxi ornl' xn`yè÷ð déëøñ¦§¥¨©

éúàå.eita dxeby ef dyxty ,elbxdk `ae `xw - §¨¥
àúà,iq` iaxe in` iax eid ea mewnl xfrl` iax `a -eäì øîàå £¨§¨©§

.rnyy dnì àlà eðàa àì eléà ,déì eøîà.eðéic ,äæ øác òBîL ¨§¥¦Ÿ¨¤¨¦§©¨¨¤©¥

äðùî
dn zx`ane ,rny z`ixwa dpeek oipra zwqer epiptly dpynd
:oey`xd dlila ozg oic dne ,mzk`lna miweqrd mipne` oic

ïéðneàä,rny z`ixw onf ribde mzk`lna miwqer eidyïéøB÷ ¨¨¦¦
mnewna cinCaãpä Làøáe ïìéàä Làøas`e ,[mipa` ly oipa-] §Ÿ¨¦¨§Ÿ©¦§¨

elkei `ly miyyeg oi` ,wgeca `l` my cenrl xyt` i`y
weqta `l` dpeek dkixv rny z`ixw oi`y oeik ,ie`xk oiekl

:dpynd dtiqen .oey`xälôza ïk úBNòì ïéàMø ïðéàM äîj` - ©¤¥¨©¨¦©£¥©§¦¨
zywa dlitzdy oeik ,dxyr dpeny my lltzdl mdl xeq`
oiekl elkei `l mnewna elltzi m`e ,dpeek dkixve `id mingx

.elti `ny cgtd zngn ie`xk da
òîL úàéøwî øeèt ïúçaäðBLàøä äìéìoeik ,mi`eyipd ly ¨¨¨¦§¦©§©©§¨¨¦¨

,dlirad zevn zaygna cexhyås` xehtúaL éàöBî ãò §©¨¥©¨
okn xg`lyäNòî äNò àì íà.lra `l oiicr m` - ¦Ÿ¨¨©£¤

:dpynd dtiqenàø÷å ,äMà àNpL ìàéìîb ïaøa äNòîez`ixw ©£¤§©¨©§¦¥¤¨¨¦¨§¨¨
a rny,åéãéîìz Bì eøîà .äðBLàøä äìéìixdïúçL eðéaø eðzãnì ©§¨¨¦¨¨§©§¦¨¦©§¨©¥¤¨¨

épîéä ìháì íëì òîBL éðéà ,íäì øîà .òîL úàéøwî øeèẗ¦§¦©§©¨©¨¤¥¦¥©¨¤§©¥¥¤¦
[ipnn-].úçà äòL eléôà íéîL úeëìî©§¨©¦£¦¨¨©©

àøîâ
e` oli`d y`xa rny z`ixw mi`xew mipne`dy dpyna epipy
`ziixa d`ian `xnbd .my lltzdl mi`yx mpi` j` ,jacpd
ziad lra oic dn zx`ane ,zepli`d ibeq oia df oica zwlgnd

:envr zk`lna wqerdïéðneàä ,ïðaø eðz,dk`lna miwqerd ¨©¨¨¨¨¦
ïéøB÷rny z`ixwå .Caãpä Làøáe ïìéàä Làøaokïéìltúî ¦§Ÿ¨¦¨§Ÿ©¦§¨§¦§©§¦

dxyr dpeny,äðàzä Làøáe úéfä Làøamiaexn mditpry oeik §Ÿ©©¦§Ÿ©§¥¨
my oiekl milekie ,elti `ny cgt ila geexa my cenrl xyt`e

.dlitza s` ie`xk maleaähîì íéãøBé úBðìéàä ìk øàL§¨¨¨¦¨§¦§©¨
,ïéìltúîejezne ,wgeca `l` my`xa cenrl xyt` i`y oeik ¦§©§¦

.mzlitza oiekl mileki mpi` elti `ny cgtd
:`ziixad dtiqenúéaä ìòáe,oli`d y`xa dk`lna wqerdïéa ©©©©¦¥

Ck ïéáe Ck`ed ixd ,zepli` x`ya oiae dp`zde zifd y`xa oia - ¨¥¨
åéìò úáMeéî Bzòc ïéàL éôì ,ìltúîe ähîì ãøBéenewna oiekl ¥§©¨¦§©¥§¦¤¥©§§¤¤¨¨

,dp`zde zifd y`xa eliwd milretay dne .dpkqd zngn ie`xk
zeyxa cnerd ziad lraa j` ,mzk`lnn elhazi `ly ick `ed

.eliwd `l dk`lnl careyn epi`e envr
:rny z`ixwa dpeekd aeig oipra dxizq dywn `xnbddéì éîø§¦¥

el dywd -ìàeîL úác døa éøî áø[l`eny za ly dpa-],àáøì ©¨¦§¨§©§¥§¨¨
,Caãpä Làøáe ïìéàä Làøa ïéøB÷ ïéðneàä ,ïðzdxe`kl rnyne §©¨¨¦¦§Ÿ¨¦¨§Ÿ©¦§¨

oiekl mileki mpi`y s` mzk`lna miweqr mdy jez mi`xewy
,dry dze`aàîìàrny z`ixwy ,o`kn gken -éòa àìdpi`-] ©§¨Ÿ¨¥

[dkixvéäðéîøe .äðek,epipyy dnn jk lr dywe -úà àøBwä ©¨¨§¦§¦©¥¤
éøö òîLøîàpL ,Baì úà ïéeëiL C(c e mixac)ïläìe ,'ìàøNé òîL' §©¨¦¤§©¥¤¦¤¤¡©§©¦§¨¥§©¨

àeä[weqtd]øîBàa`en zeaxra l`xyi mrl dyn ixacafk my) ¥
(h,'ìàøNé òîLe úkñä'dxifb yexcl yie ,jala oeek epiidc ,'ebe ©§¥§©¦§¨¥

,deyäîxen`d 'l`xyi rny'ïläl`edkñäaújixvy xnelk ©§©¨§©§¥
,ald zpeeka renylóàxen`d 'l`xyi rny'ïàkz`ixw iabl ©¨

`ed rny,úkñäa.eal oiekl jixvy §©§¥
,ixn ax zl`y z` `ax rnyyk÷ézLà.eaiydln wzy -øîà ¦§¦¨©

déì,ixn axl `axàäa Cì òéîL éãéîoipra xac zrny m`d - ¥¦¦§¦©¨§¨
.dfdéì øîà,ixn ax,úLL áø øîà éëäepzpyn oic lr ¨©¥¨¦¨©©¥¤

siqedl yi ,oli`d y`xa mi`xew mipne`dyïéìèaL àeäå§¤§¥¦
,ïéøB÷å ïzëàìnîmdl xeq` ok` mzk`lna miweqry onfa j` ¦§©§¨§¦

.zexwl
ji` :`xnbd dywn .`ziixan zyy ax ixac lr dywn `xnbd
drya wx `exwl mipne`l dxizd epzpyny yxtl xyt`

,mzk`lnn milhayàéðúäålirl(.`i),,íéøîBà ìlä úéamc` ipa §¨©§¨¥¦¥§¦
ïéøB÷å ïzëàìîa ïé÷ñBò:`xnbd zvxzn .rny z`ixw,àéL÷ àì §¦¦§©§¨§¦Ÿ©§¨

ïBLàø ÷øôa àä,da oiekl jixvy rny zyxta zwqer epzpyn - ¨§¤¤¦
e .d`ixwd zrya mzk`lnn wiqtdl mikixv mipne`d ok lreàä̈

zwqer ,rny z`ixw zrya dk`lna weqrl dxiznd `ziixad -
éðL ÷øôa.ea zakrn dpeekd oi`y ,rny z`ixw ly §¤¤¥¦

milreta eliwd mipic el`a zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:dk`ln lehia meynìöà äëàìî ïéNBò eéäL íéìòBtä ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¦¤¨¦§¨¨¥¤

,úéaä ìòa`,ezk`ln zeyrl el micareyn mdy súàéøw ïéøB÷ ©©©©¦¦§¦©
äéøçàìe äéðôì ïéëøáîe òîL,dpewizkïéëøáîe ïzt ïéìëBàå §©§¨§¦§¨¤¨§©£¤¨§§¦¦¨§¨§¦

äøNò äðBîL ìL älôz ïéìltúîe ,äéøçàìe äéðôìzekxa §¨¤¨§©£¤¨¦§©§¦§¦¨¤§¤¤§¥
.dzkldkäáézä éðôì ïéãøBé ïéà ìáàzepnzdl mdn cg`l oi` - £¨¥§¦¦§¥©¥¨

,daizd iptl lltznd xeaiv gilylåmday mipdkïéàNBð ïéà §¥§¦
,íäétk.i`cn xzei dk`ln lehia jka yiy oeik ©¥¤

:zxg` `ziixan jk lr dxizq dywn `xnbd,àéðúäåmilret §¨©§¨
wx milltzn dk`lnl micareynd,äøNò äðBîL ïéòîepiidc ¥¥§¤¤§¥

z`e ,ozkldk zepexg` ylye zepey`x zekxa yly mixne`y
z` mixne` mpi`e ,'eppiad' zlitza millek zeirvn`d zekxad

:`xnbd zvxzn .dxyr dpeny zlitz lkàì ,úLL áø øîà̈©©¥¤Ÿ
àä ,àéL÷zlitz lk milltzn milrety zxaeqd `ziixad - ©§¨¨

zhiyk `id ,dxyr dpenyìàéìîb ïaøoldl(:gk)mc` aiigy ©¨©§¦¥
e ,zekxa dxyr dpeny lltzdlàäzxaeqd `ziixad - ¨

zhiyk `id ,dxyr dpeny oirn milltzn milretyòLBäé éaø©¦§ª©
.dxyr dpeny oirn wx lltzdl mc` i`yxy xaeqd my

:`xnbd dywnòLBäé éaø éà,ryedi iaxk zxaeq ef `ziixa m` - ¦©¦§ª©
íéìòBt àéøéà éàîixd ,milret `weec dhwp `id recn -eléôà ©¦§¨£¦£¦

íãà ìkxg`l careyn epi`yénðdpeny oirn lltzdl leki ¨¨¨©¦
.dxyr
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פיט
`xew did` cenr fh sc ± ipy wxtzekxa

.íéìçðì íéìäàilgpk:rhp mild`k eihp m.[íéìäà] óàoeyl mild` .zeyxcn iza

:(`i l`ipc) epct` ild` rhie xn`py mda zltep drihp.àððâ äéì ïéøè÷el oixyew

:dy` e`iydl dteg.ùàøì øåæçércei epi` la` blce drh df wxtay rcei didy oebk

:drh ea mewn dfi`a.÷øôì ÷øô ïéázxg` dyxt ligzdl jixve dyxtd xnby rceiy

:odn dfi`a rcei epi`e.ïåùàø ÷øôì øåæçé
:reny m` dide oey`x wqtdläáéúë ïéá

.äáéúëìepi`e mzazke xnel jixvy rceiy
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my oi`e wgeca `ly my cenrl oilekie miaexn
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oilltzne dk`lnd xdnl oikixv ozcerq cal

:g"i oirn.ïúãåòñá ïéùåò ìáàdlik`d liaya
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xcde"פכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc - zekxa(oey`x meil)

epiptly oywnd :dpnl`l dleza oia weligd lr dywn `xnbd
,cexh `edy meyn epi` ozg xehty xaqe ,`ziixad zpada drh
ok lre .devna wqer meyn xeht `ed dcxih `la s` `l`

,dywdéëä éà,devna wqer mrhn xeht ozgy jk m` -éàî ¦¨¦©
àéøéàozga `weec df oic xn`p recn -eléôà ,äìeúaä úà ñðBkä ¦§¨©¥¤©§¨£¦

énð äðîìàä úà ñðBki`eyip mb ixdy ,rny z`ixwn xhti ¥¤¨©§¨¨©¦
devn md dpnl`:`xnbd zvxzn .ãéøè àëäz` qpekd - ¨¨§¦

dxezd ezxhty xazqne ,dlira zaygna cexh eal dlezad
,rny z`ixwl eal oiekl leki epi` ezcxih zngny oeikàì àëäå§¨¨Ÿ

ãéøèleki okle ,ezaygna cexh epi` dpnl`d z` qpekd eli`e - §¦
.ozg xeht llka epi`y xazqne odizy z` miiwl

leki epi`y meyn wx `ed ozg xeht mrhy `xnbd dpiad dzr
ok lr .devn zaygna xaecny meyn `le ,ezcxih zngn oiekl

:`xnbd dywnàcøè íeMî éàok m` ,xeht ozgäòáè eléôà ¦¦¦§¨£¦¨§¨
énð íia Búðéôñlr exrva cexh `ed ixdy ,rny z`ixwn xhti §¦¨©¨©¦

.eal oiekl leki epi`e ,ca`y epenn
xeht exrva cexhd lk ok`y xn`z m`e :`xnbd dtiqen

ok m` ,rny z`ixwnäîlà[dnl-]øîà àcáæ øa àaà éaø øîà ©¨¨¨©©¦©¨©©§¨¨©
éøäL ïéléôzä ïî õeç ,äøBza úBøeîàä úBöî ìëa áéiç ìáà ,áø©¨¥©¨§¨¦§¨£©¨¦©§¦¦¤£¥

øîàpL ,øàt ïäa øîàðezy`y l`wfgil 'd riced xy`k weqta ¤¡©¨¤§¥¤¤¡©
zenz(fi ck l`wfgi)éìò LBáç Eøàt''åâå 'El` la` didzy s` - §¥§£¨¤

,'x`t' miiexwy iptn oilitz migipn mpi` xy` mila`k bdpz
on wx mixeht mila`y o`kn gkene ,jzela`a mb mgipz `l`
s` miaiig md rny z`ixwae zeevn x`ya j` ,oilitzd
s` aiigy mia ezpitq drahy ina oicd `ede ,mxrva micexhy

.exrva cexh `edy
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -íúäina my - ¨§¦¨¨

,zn el zny e` mia ezpitq drahyúeLøc àcøè`edy xrvd - ¦§¨¦§
xiqdl dxezd ezaiig okle ,devn epi`e zeyx `ed ea cexh

la` ,rny z`ixwl eal oiekle xrvd zaygn z` ezrcnàëä̈¨
a cexh `ed dlezad z` `yepd ozgac àcøèzaygn,äåöî ¦§¨§¦§¨

devnd zaygnn ezrc z` xiqdl aiig epi`y aezkd eprinyne
`l` ,rny z`ixwl eal oiekl ick da cexh `edy dpey`xd

.xaca iwa zeidl eal ozie dpey`xd devna xdxdi

äðùî
zncewd dpyna x`azpe xg`n(`"r lirl)oa oerny oax `xwy

f` xeht ozgy s` ,`ypy oey`xd dlila rny z`ixw l`ilnb
bdep epi`y mdl aiyde ,jk lr eicinlz edel`ye ,rny z`ixwn
mipiipr dpynd dzr d`ian jkitl ,mc` ipa x`y bdpnk dfa
mzqa zbdepd dkldd itk `ly l`ilnb oax dyr mday mitqep

.micard lr oinegpz zlawe la`l dvigx oic iabl ,mc` ipa
õçøa ,mina l`ilnb oaxïBLàøä äìéìxg`leøîà .BzLà äúnL ¨©©§¨¨¦¤¥¨¦§¨§
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dxq`p `l dfk ote`ae ,ixeara xrv `id dvigxd zripne
.la`l dvigxd
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íäì,l`ilnb oaxíéãáòä ìk øàLk écáò éáè ïéà`l` ,miprpkd ¨¤¥¨¦©§¦¦§¨¨¨£¨¦
mc`,äéä øLk.oinegpz eilr lawl xzene ¨¥¨¨

lirl dpyna x`azpy xg`l(`"r)rny z`ixwn xeht ozgy
ozga oicd dn dzr dpynd zx`an ,ei`eyipl oey`xd dlila
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zeevna wcwcn ly aeh my envrl lehil dvexd mc` lk `l

ciqge mkg mc`k miaxa wfgen epi` m` oky ,z`f zeyrl i`yx
s` eal z` oiekl leki `edy envra d`xny ,de`b `l` df oi`

.ezcxh zrya
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éðôlî ïBöø éäé" :éëä øîà déúBìö øúa ,éaø ."äáBèìòø íãàî ,íéðt úefòîe íéðô éfòî eðìévzL ,eðéúBáà éäìàå eðéäìà 'ä E §¨©¦¨©§¥¨©¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤©¦¥¥©¥¨¦¥©¨¦¥¨¨¨
ïá BðéàL ïéa ,úéøa ïá àeäL ïéa ,äL÷ ïéc ìòaîe ,äL÷ ïécîe ,úéçLnä ïèOîe ,òø ïëMî ,òø øáçî ,òø øöiî ,òø òâtîe¦¤©¨¦¥¤¨¥¨¥¨¦¨¥¨¦¨¨©©§¦¦¦¨¤¦©©¦¨¤¥¤¤§¦¥¤¥¤

éðôlî ïBöø éäé" :éëä øîà déúBìö øúa ,àøôñ áø .éaøc déìò éöeö÷ éîéé÷c áb ìò óàå ;"úéøaíBìL íéNzL ,eðéäìà 'ä E §¦§©©©§¨§¥§¥£¥§©¦©©§¨¨©§¥¨©¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤¨¦¨
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פכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc - zekxa(oey`x meil)

epiptly oywnd :dpnl`l dleza oia weligd lr dywn `xnbd
,cexh `edy meyn epi` ozg xehty xaqe ,`ziixad zpada drh
ok lre .devna wqer meyn xeht `ed dcxih `la s` `l`

,dywdéëä éà,devna wqer mrhn xeht ozgy jk m` -éàî ¦¨¦©
àéøéàozga `weec df oic xn`p recn -eléôà ,äìeúaä úà ñðBkä ¦§¨©¥¤©§¨£¦

énð äðîìàä úà ñðBki`eyip mb ixdy ,rny z`ixwn xhti ¥¤¨©§¨¨©¦
devn md dpnl`:`xnbd zvxzn .ãéøè àëäz` qpekd - ¨¨§¦

dxezd ezxhty xazqne ,dlira zaygna cexh eal dlezad
,rny z`ixwl eal oiekl leki epi` ezcxih zngny oeikàì àëäå§¨¨Ÿ

ãéøèleki okle ,ezaygna cexh epi` dpnl`d z` qpekd eli`e - §¦
.ozg xeht llka epi`y xazqne odizy z` miiwl

leki epi`y meyn wx `ed ozg xeht mrhy `xnbd dpiad dzr
ok lr .devn zaygna xaecny meyn `le ,ezcxih zngn oiekl

:`xnbd dywnàcøè íeMî éàok m` ,xeht ozgäòáè eléôà ¦¦¦§¨£¦¨§¨
énð íia Búðéôñlr exrva cexh `ed ixdy ,rny z`ixwn xhti §¦¨©¨©¦

.eal oiekl leki epi`e ,ca`y epenn
xeht exrva cexhd lk ok`y xn`z m`e :`xnbd dtiqen

ok m` ,rny z`ixwnäîlà[dnl-]øîà àcáæ øa àaà éaø øîà ©¨¨¨©©¦©¨©©§¨¨©
éøäL ïéléôzä ïî õeç ,äøBza úBøeîàä úBöî ìëa áéiç ìáà ,áø©¨¥©¨§¨¦§¨£©¨¦©§¦¦¤£¥

øîàpL ,øàt ïäa øîàðezy`y l`wfgil 'd riced xy`k weqta ¤¡©¨¤§¥¤¤¡©
zenz(fi ck l`wfgi)éìò LBáç Eøàt''åâå 'El` la` didzy s` - §¥§£¨¤

,'x`t' miiexwy iptn oilitz migipn mpi` xy` mila`k bdpz
on wx mixeht mila`y o`kn gkene ,jzela`a mb mgipz `l`
s` miaiig md rny z`ixwae zeevn x`ya j` ,oilitzd
s` aiigy mia ezpitq drahy ina oicd `ede ,mxrva micexhy

.exrva cexh `edy
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -íúäina my - ¨§¦¨¨

,zn el zny e` mia ezpitq drahyúeLøc àcøè`edy xrvd - ¦§¨¦§
xiqdl dxezd ezaiig okle ,devn epi`e zeyx `ed ea cexh

la` ,rny z`ixwl eal oiekle xrvd zaygn z` ezrcnàëä̈¨
a cexh `ed dlezad z` `yepd ozgac àcøèzaygn,äåöî ¦§¨§¦§¨

devnd zaygnn ezrc z` xiqdl aiig epi`y aezkd eprinyne
`l` ,rny z`ixwl eal oiekl ick da cexh `edy dpey`xd

.xaca iwa zeidl eal ozie dpey`xd devna xdxdi

äðùî
zncewd dpyna x`azpe xg`n(`"r lirl)oa oerny oax `xwy

f` xeht ozgy s` ,`ypy oey`xd dlila rny z`ixw l`ilnb
bdep epi`y mdl aiyde ,jk lr eicinlz edel`ye ,rny z`ixwn
mipiipr dpynd dzr d`ian jkitl ,mc` ipa x`y bdpnk dfa
mzqa zbdepd dkldd itk `ly l`ilnb oax dyr mday mitqep

.micard lr oinegpz zlawe la`l dvigx oic iabl ,mc` ipa
õçøa ,mina l`ilnb oaxïBLàøä äìéìxg`leøîà .BzLà äúnL ¨©©§¨¨¦¤¥¨¦§¨§

,åéãéîìz Bìixdìéðéà ,íäì øîà .õBçøì øeñà ìáàL eðéaø eðzãn ©§¦¨¦©§¨©¥¤¨¥¨¦§¨©¨¤¥¦
,íãà éða øàLke xg`n,éðà ñéðèñà,wpetne bpern mc` ,xnelk ¦§¨§¥¨¨¦§§¦¨¦

dxq`p `l dfk ote`ae ,ixeara xrv `id dvigxd zripne
.la`l dvigxd

Bcáò 'éáè' únLëe,l`ilnb oax ly iprpkdåéìò ìa÷l`ilnb oax §¤¥¨¦©§¦¥¨¨
,ïéîeçðz.ecar zzin lr engpl e`a ,xnelk,åéãéîìz Bì eøîà ©§¦¨§©§¦¨

ixdíéãáòä ìò ïéîeçðz ïéìa÷î ïéàL eðéaø eðzãnì.miprpkdøîà ¦©§¨©¥¤¥§©§¦©§¦©¨£¨¦¨©
íäì,l`ilnb oaxíéãáòä ìk øàLk écáò éáè ïéà`l` ,miprpkd ¨¤¥¨¦©§¦¦§¨¨¨£¨¦
mc`,äéä øLk.oinegpz eilr lawl xzene ¨¥¨¨

lirl dpyna x`azpy xg`l(`"r)rny z`ixwn xeht ozgy
ozga oicd dn dzr dpynd zx`an ,ei`eyipl oey`xd dlila

:rny z`ixw `exwl utgdòîL úàéø÷ úBø÷ì äöBø íà ,ïúç̈¨¦¤¦§§¦©§©
aïBLàøä äìéì,ei`eyiplàøB÷rcei m` ,ok zeyrl `ed i`yx - ©§¨¨¦¥

.`nw `pz zrc `id ef .ez`ixwa oiekl lkeiy envraïBòîL ïaø©¨¦§
ìk àì ,øîBà ìàéìîb ïamc`.ìBhé íMä úà ìBhéì äöBøä,xnelk ¤©§¦¥¥Ÿ¨¨¤¦¤©¥¦

zeevna wcwcn ly aeh my envrl lehil dvexd mc` lk `l

ciqge mkg mc`k miaxa wfgen epi` m` oky ,z`f zeyrl i`yx
s` eal z` oiekl leki `edy envra d`xny ,de`b `l` df oi`

.ezcxh zrya

àøîâ
dlila uegxl l`ilnb oax lwidy xacd mrh z` zxxan `xnbd

:ezy` zzin xg`y oey`xdàîòè éàîenrh `ed dn -ïaøc ©©£¨§©¨
,ìàéìîb (ïa ïBòîL),ezy` zzin xg`ly dlila uegxl lwidy ¦§¤©§¦¥

xn`nk ,dxezd on 'ope`' mya `xwp eaexw eilr xhtpy mc` ixd
aezkd(ci ek mixac),dvigxa xeq` ope`e ,'EPOn ip`a iYlk` `l'Ÿ¨©§¦§Ÿ¦¦¤

.xrv meyn dfa lwdl did i`yx ok m` cvike
:`xnbd zx`anøáñ÷`ed `xwp ok`y it lr s`y ,l`ilnb oax ¨¨©

mewn lkn ,ezy` dzn eay meid eze`a dxezd on 'ope`'úeðéðà£¦
däìéìn `l` dpi` dzind mei xg`lyáéúëc ,ïðaøcipiipr iabl ©§¨§©¨¨¦§¦

zelia`(i g qenr)'øî íBék dúéøçàå',`xwny l`ilnb oax xaeqe §©£¦¨§¨
ixacn `id dlild zepip` j` ,mei ly zepip`a wx wqer df

,minkgïðaø déa eøæb àì ñéðèñà íB÷îáebpern `edy mc`ae - ¦§¦§§¦Ÿ¨§¥©¨¨
oic minkg ea exfb `l ,dvigxd zripna xrv el yie wpetne

.df oiprl dlil zepip`
:dpyna epipy'åëå Bcáò éáè únLëe.oinegpz eilr laiw §¤¥¨¦©§

:df oipra `ziixa d`ian `xnbdúBçôLe íéãáò ,ïðaø eðzmiprpk ¨©¨¨£¨¦§¨
,eznyïéàmdilra,äøeLa íäéìò ïéãîBòmixfegyk ,xnelk ¥§¦£¥¤§¨

ly mdilra aiaq miyp` ly zexey micner oi` mzxeawn
xhtpy mc`l miyery jxck ,mngpl ick zegtyde micard

,eaexwåok enkå ,íéìáà úkøa íäéìò íéøîBà ïéàmingpn oi` §¥§¦£¥¤¦§©£¥¦§
mze`.íéìáà éîeçðú©§¥£¥¦

:df oipra dyrn `ziixad d`ianeBúçôL äúîe äNòîziprpkd ©£¤¥¨¦§¨
,øæòéìà éaø ìLeBîçðì åéãéîìz eñðëð.dzzin lräàøL ïåék ¤©¦¡¦¤¤¦§§©§¦¨§©£¥¨¤¨¨

íúBàengpl mi`a mdy,äéiìòì äìòoi`y mdl fenxl ick ¨¨¨¨£¦¨
efnxp `l md mpn` .ezny eizegtye eicar lr mc`l mingpn

åéøçà eìòåokn xg`l .diilrlïBìétðàì ñðëðiptly ohw xcg-] §¨©£¨¦§©¨©§¦
`l` ,efnxp `le ,edengpi `ly zipy mdl fenxl ick ,[oilwxhd

.åéøçà eñðëðokn xg`l,ïéì÷øhì ñðëð`le ,ziyilya mdl fenxl ¦§§©£¨¦§©©§©§¦
`l` ,efnxpíäì øîà .åéøçà eñðëð,eicinlzl xfril` iax ¦§§©£¨¨©¨¤
éðà äneãîkiziid xeaq -a íéåëð ízàLmin,íéøLBô,`ed lyne ¦§¤£¦¤©¤¦§¦§§¦

mzi`xy ,hren fnxa izpeek z` epiazy iziid xeaq ,xnelk
,mknn izkldy dligznåéLëòy ip` d`exeléôà íéåëð ízà éà ©§¨¦©¤¦§¦£¦

ïénç énçamipian mz` oi` ,xnelk ,xzeia ming mdy mina - §©¥©¦
ike ,miaexn mifnx elit`úBçôLe íéãáò ,íëì éúéðL Ck àìŸ¨¨¦¦¨¤£¨¦§¨

ezny miprpkïéàmdilraíéøîBà ïéàå ,äøeLa íäéìò ïéãîBò ¥§¦£¥¤§¨§¥§¦
íéøîBà äî àlà ,íéìáà éîeçðz àìå ,íéìáà úkøa íäéìò£¥¤¦§©£¥¦§Ÿ©§¥£¥¦¤¨¨§¦

mdipec`líäéìò,mzzin lr -BøBL ìò íãàì Bì íéøîBàL íLk £¥¤§¥¤§¦§¨¨©
nL BøBîç ìòåàlîé íB÷nä' eú[milyi-]ðBøñç Eì'Eoennd z`-] §©£¤¥©¨§©¥§¤§§
,[jnn xqgpyBì íéøîBà Cks`BúçôL ìòå Bcáò ìòezny ¨§¦©©§§©¦§¨

ðBøñç Eì àlîé íB÷nä'.'E ©¨§©¥§¤§§
:miprpk zegtye micar lr ctqd oipra `ziixa d`ian `xnbd

Cãéà àéðz,zxg` `ziixaa epipy -úBçôLe íéãáò,ezny miprpk ©§¨¦¨£¨¦§¨
.ïúBà ïéãétñî ïéà.minkg zrc `id efãáò íà ,øîBà éñBé éaø ¥©§¦¦¨©¦¥¥¦¤¤

åéìò íéøîBà àeä øLk,jkéBä'zzin lr ,[dwrve dgipb oeyl-] ¨¥§¦¨¨
.'Bòéâéî äðäðå ïîàðå áBè Léà¦§¤¡¨§¤¡¤¦¦

Bì eøîà,iqei iaxl minkgïk íàcar lr xne` dz` jk m` - ¨§¦¥
,zny,íéøLkì zçpä äîxnel xi`yn dz` gay dfi` ,xnelk ©¦©§¨©§¥¦

`ed lecb gay ixdy ,ezny [micar mpi`y-] mixyk miyp` lr
pe aeh yi` didy mc` lr xnel.eribin dpdpe on`

:'zedn`'e 'zea`' mi`xwpd el` oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ïéøB÷ ïéà ,ïðaømya'úBáà'l`xyi mrlì àlàìLäL,miyp` ©¨¨¥¦¨¤¨¦§Ÿ¨

.'zea`' mya mi`xwp mpi` mihayd j` .awrie wgvi mdxa`ïéàå§¥
ïéøB÷mya'úBänà'l`xyi mrlòaøàì àlàdwax dxy ,miyp ¦¦¨¤¨§©§©
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xcde"פכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc - zekxa(ipy meil)

äìòî ìL àéìîôa,dlrnly zene`d ixy zxeaga -ìL àéìîôáe §¨©§¨¤©§¨§¨©§¨¤
ähî,minkgd zxeaga -ïéa ,EúøBúa íé÷ñBòä íéãéîìzä ïéáem` ©¨¥©©§¦¦¨§¦§¨§¥

mdïé÷ñBòdxezaìdîLe ,miny myl -ïéamd m`ïé÷ñBòda §¦¦§¨¥§¦
ì àlL,dîL.dfa `veike ceak myl `l`ìëåmicinlzd el` ¤Ÿ¦§¨§¨
ïé÷ñBòädxezaì àlLïé÷ñBò eäiL ïBöø éäé ,dîLdaì.dîL ¨§¦¤Ÿ¦§¨§¦¨¤§§¦¦§¨

déúBìö øúa éøcðñkìà éaø[ezlitz xg`-]ïBöø éäé ,éëä øîà ©¦£¤§©§§¦¨©§¥¨©¨¦§¦¨
éðôlîïø÷a eðãéîòzL eðéäìà 'ä Eda yiy ziefìàå ,äøBà ¦§¨¤¡Ÿ¥¤©£¦¥§¤¤¨§©

ïø÷a eðãéîòzly ziefäåãé ìàå ,äëLç[a`kie xrhvi-]ìàå ,eðaì ©£¦¥§¤¤£¥¨§©¦§¤¦¥§©
.eðéðéò eëLçé¤§§¥¥
éøîàc àkéà,mixne` yie -àäoxwa epcinrzy] ef dlitz - ¦¨§¨§¦¨

,[dxe`dì élöî àðeðîä áø,dze` lltzn did -åeli`éaø ©©§¨§©¥¨§©¦
élöîc øúa éøcðñkìà[lltzdy xg`-],íéîìBòä ïBaø ,éëä øîà £¤§©§§¦¨©¦§©¥¨©¨¦¦¨¨¦

éðôì òeãéå éeìbúBNòì eððBöøL Ez`ðBöøákòî éîe ,E`ly epicia ¨§¨©§¨¤¤§¥©£§§¦§©¥
d ,jpevx z` dyrpäqéòaL øBàNxvi ,epiidc ,dvingdl mxeby §¤¨¦¨

,`ehgl mc`l mxebd ald jezay rxdåler ok.úBéëìî ãeaòL §¦§©§ª
éðôlî ïBöø éäéíãiî eðìévzL E,zeieklnd cine rxd xvid cin - §¦¨¦§¨¤¤©¦¥¦¨¨
úBNòì áeLðåz`ðBöø éweç.íìL ááìa E §¨©£¥§§§¥¨¨¥

ézøöBð àlL ãò ,éäìà ,éëä øîà déúBìö øúa àáømleraéðéà ¨¨¨©§¥¨©¨¦¡Ÿ©©¤Ÿ©§¦¥¦
éàãk,xvep zeidl ick oebde aeyg iziid `l -L åéLëòåxak §©§©§¨¤

,ézøöBpipixd ,izeaiyg dnéðà øôò ,ézøöBð àì elàkaygp ©§¦§¦Ÿ©§¦¨¨£¦
elit`,éiçaeéðôì éðà éøä ,éúúéîa øîçå ì÷äLea àìî éìëk E §©©©¨Ÿ¤§¦¨¦£¥£¦§¨¤¦§¦¨¥¨

änéìëe.izepeer zngnéðôlî ïBöø éäé,ãBò àèçà àlL éäìà 'ä E §¦¨§¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤Ÿ¤§¨
M äîexakéðôì éúàèç÷øî E[dlk-]éîçøaìò àì ìáà ,íéaøä E ©¤¨¨¦§¨¤¨¥§©£¤¨©¦£¨Ÿ©

eðééäå .íéòø íéàìçå ïéøeqé éãéd `id ef dlitze -àðeðîä áøc éecéå §¥¦¦¨¢¨¦¨¦§©§¦§©©§¨
éèeæ,dceezn ihef `pepnd ax didy -éøetëc àîBéameia - ¦§¨§¦¥

.mixetikd
ì øBöð ,éäìà ,éëä øîà déúBìö íéiñî äåä ék àðéáøc déøa øîéðBL ©§¥§©¦¨¦£¨§©¥§¥¨©¨¦¡Ÿ©§§¦

òøî,rx xac xacz `ly ipeyl z` xeny -åz` xenyéúBúôN ¥¨§¦§©
øacî[xac exaci `ly-],íBcú éLôð ,éìl÷îìå ,äîøî,xnelk ¦©¥¦§¨§¦§©§©©§¦¦

.mlenbk mdl aiy` `le ize` millwnl wezy`ìkì øôòk éLôðå§©§¦¤¨¨©Ÿ
éúBöîáe ,EúøBúa éaì çút ,äéäzE[jizeevn xg`-],éLôð óBcøz ¦§¤§©¦¦§¨§§¦§¤¦§©§¦

òø òâtî éðìévúåe ,[mirx mirbt lkn-],äòø äMàîe ,òøä øöiî §©¦¥¦¦¤©©¦¥¤¨©¥¦¨¨¨
ìkîedúBLbøúnä úBòø[zepncfnd-]ìëå ,íìBòa àáìel` ¦¨¨©¦§©§¨Ÿ¨¨§¨

äòø éìò íéáLBçä,rx xac -øôä äøäîz`ì÷ì÷å íúöòz` ©§¦¨©¨¨§¥¨¨¥£¨¨§©§¥
éô éøîà ïBöøì eéäé .íúBáLçîdlrz ita `iven ip`y dlitzd - ©§§¨¦§§¨¦§¥¦

,oevxléaì ïBéâäå,ial zeaygn oke -éðôì.éìàBâå éøeö 'ä E §¤§¦¦§¨¤¦§£¦
àúéðòúa áéúé äåä ék ,úLL áø,ziprza ayei did xy`k -øúa ©¥¤¦£¨¨¥§©£¥¨¨©

éëä øîà élöîc,ok xne` did ezlitz xg` -éeìb ,íéîìBòä ïBaø ¦§©¥¨©¨¦¦¨¨¦¨
éðôìEyíéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæadidïéàå ,ïaø÷ áéø÷îe àèBç íãà §¨¤¦§©¤¥©¦§¨©¨¨¨¥©§¦¨§¨§¥

ïéáéø÷îgafnd lrepnî,oaxwd on -àlàz`å ,Bîãå Baìçjka ©§¦¦¦¤¤¨¤§§¨§
didBì øtkúî.`hegl -åéLëòå,ycwnd zia epl oi`yézáLé ¦§©¥§©§¨¨©§¦
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úBøeîàä úBöî ìkîe ïéléôzä ïîe älôzä ïîe òîL§©¦©§¦¨¦©§¦¦¦¨¦§¨£
Cøáîe ,ïéé äúBLå øNa ìëBàå áñéî úaLáe .äøBza©¨§©¨¥¥§¥¨¨§¤©¦§¨¥
úBönä ìëa áéiçå ,åéìò ïéðnæîe åéìò ïéëøáîe ,ïnæîe§©¥§¨§¦¨¨§©§¦¨¨§©¨§¨©¦§
:øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .äøBza úBøeîàä̈£©¨©¨¦§¤©§¦¥¥
:ïðçBé 'ø øîàå .ïleëa áéiçúð ,elàa áéiçúpL CBzî¦¤¦§©¥§¥¦§©¥§¨§¨©¨¨
éðz÷ .eäééðéa àkéà ähnä LéîLz ?eäééðéa éàî©¥©§©§¦©¦¨¦¨¥©§¨¨¥
ïéléôzä ïîe älôzä ïîe òîL úàéøwî øeèt ,úäéî¦©¨¦§¦©§©¦©§¦¨¦©§¦¦
àîbøz :àtt áø øîà .äøBza úBøeîàä úBöî ìkîe¦¨¦§¨£©¨¨©©¨¨©§§¨
åéìò ìhenL ïåék :øîà éMà áø .ìëBàå åéðt øéæçnà©©£¦¨¨§¥©©¦¨©¥¨¤¨¨¨
íäøáà í÷iå" :øîàpL ,éîc åéðôì ìheîk ,BøáB÷ì§§§¨§¨¨¨¥¤¤¡©©¨¨©§¨¨
ìk ."éðôlî éúî äøa÷àå" :øîàðå ,"Búî éðt ìòî¥©§¥¥§¤¡©§¤§§¨¥¦¦§¨¨¨
,ïéà Búî .éîc åéðôì ìheîk ,BøáB÷ì åéìò ìhenL ïîæ§©¤¨¨¨§§§¨§¨¨¨¥¥¦
ìò óà ,únä úà ønLîä ,àéðúäå .àì BønLî ìáà£¨§©§Ÿ§¨©§¨©§©¥¤©¥©©

àL étïîe älôzä ïîe òîL úàéøwî øeèt ,Búî Bðé ¦¤¥¥¨¦§¦©§©¦©§¦¨¦
óà ,BønLî ?äøBza úBøeîàä úBöî ìkîe ïéléôzä©§¦¦¦¨¦§¨£©¨§©§©
.BønLî BðéàL ét ìò óà ,Búî ;Búî BðéàL ét ìò©¦¤¥¥¥©©¦¤¥§©§
.àì úBøáwä úéáa Cläî ìáà ,ïéà BønLîe Búî¥§©§¦£¨§©¥§¥©§¨Ÿ
íàå ,àøB÷å BòBøæa äøBz øôñå BLàøa ïéléôúe úBøáwä úéáa íãà Cläé àì ,àéðúäå§¨©§¨Ÿ§©¥¨¨§¥©§¨§¦¦§Ÿ§¥¤¨¦§§¥§¦
õeç ,øeñàc àeä [úBnà] òaøà CBz íúä ?"eäNBò óøç Løì âòBì" íeMî øáBò ïk äNBò¤¥¥¦¥¨¨¥¥¥¨¨©§©©§¨
énð úBnà 'ãì õeç ,àëä .òîL úàéø÷ì úBnà 'ã ñôBz úî :øî øîàc ,áéiç úBnà òaøàì§©§©©©¨§¨©©¥¥©¦§¦©§©¨¨§©©¥
älôzä ïîe òîL úàéøwî øeèt ,Búî BðéàL ét ìò óà ,únä úà ønLîä ,àôeb :øeèẗ¨©§©¥¤©¥©©¦¤¥¥¨¦§¦©§©¦©§¦¨
äæå ønLî äæå ,àøB÷ äæå ønLî äæ ,íéðL eéä .äøBza úBøeîàä úBöî ìkîe ïéléôzä ïîe¦©§¦¦¦¨¦§¨£©¨¨§©¦¤§©¥§¤¥§¤§©¥§¤
.úøçà úéåæa íäéðL ïéììtúîe ,Bæ úéåæa Bçépî ,äðéôña íéàa eéä :øîBà éàfò ïa .àøB÷¥¤©©¥¨¨¦¦§¦¨©¦§¨¦¦§©§¦§¥¤§¨¦©¤¤
àì øáñ øîe ,ïðéLééç øáñ øî .eäééðéa àkéà íéøaëòì ïéLLBç :àðéáø øîà ?eäééðéa éàî©¥©§¨©¨¦¨§¦§©§¨¦¦¨¥©§©¨©¨§¦©©¨©Ÿ

éìBnä :ïðaø eðz :ïðéLééçìò íðzéå àéwñãa íðzé àì äæ éøä ,íB÷îì íB÷nî úBîöò C ¨§¦©¨©¨¨©¦£¨¦¨§¨£¥¤Ÿ¦§¥§¦§©¨§¦§¥©
éðtîe íéBb éðtî àøéúî äéä íàå ;ïBéfa âäðî íäa âäBpL éðtî ,íäéìò ákøéå øBîç éab©¥£§¦§©£¥¤¦§¥¤¥¨¤¦§©¦¨§¦¨¨¦§¨¥¦§¥¦¦§¥
,àLéøà àîéìéà ?àéiäà .äøBz øôña eøîà Ck ,úBîöòa eøîàL Cøãëe .øzeî ,íéèñì¦§¦¨§¤¤¤¨§©£¨¨¨§§¥¤¨©©¨¦¥¨©¥¨
ìk :äãeäé áø øîà ,äáçø øîà :àôéqà àlà !?úBîöòî äøBz øôñ òøb éî !àèéLt§¦¨¦¨©¥¤¨¥£¨¤¨©¥¨¨©©£¨¨©©§¨¨
?BøëO äî ,eäåìä íàå ."eäNBò óøç Løì âòBì" íeMî øáBò ,eäeìî Bðéàå únä äàBøä̈¤©¥§¥§©¥¥¦¥¨¨¥¥¥§¦¦§¨©§¨
àéiç éaø :"ïBéáà ïðBç Bãaëîe" ,"ìc ïðBç 'ä äåìî" ,øîBà áeúkä åéìò :éqà áø øîà̈©©©¦¨¨©¨¥©§¥¥¨§©§¥¤§©¦¦¨
éaø déì øîà ,ïúðBé éaøc àzìëz àéãL÷ äåä ,úBøáwä úéáa éìæàå éì÷L eåä ïúðBé éaøå§©¦¨¨£¨§¥§¨§¥§¥©§¨£¨¨©§¨§¤§¨§©¦¨¨¨©¥©¦
éîe :déì øîà .eðúBà ïéôøçî åéLëòå ,eðìöà ïéàa øçîì ,eøîàé àlL éãk ,dééìã :àéiç¦¨©§¥§¥¤ŸŸ§§¨¨¨¦¤§¥§©§¨§¨§¦¨¨©¥¦
àì ,úéø÷ íà :déì øîà !"äîeàî íéòãBé íðéà íéúnäå" ,áéúk àäå !?éàä élek éòãé̈§¦¥©§¨§¦§©¥¦¥¨§¦§¨¨©¥¦¨¦¨Ÿ

lL àì ,úéðL íà !úéðLlL íà !zLelà ,"eúeîiL íéòãBé íéiçä ék" !Eì eLøét àì ,zL ¨¦¨¦¨¦¨Ÿ¦©§¨¦¦©§¨Ÿ¥§§¦©©¦§¦¤¨¥
ö,ìàöáwî ,íéìòt áø ,éç Léà ïa òãéBäé ïa eäéðáe" :øîàpL ,íéiç eàø÷ð ïúúéîaL ,íé÷éc ©¦¦¤§¦¨¨¦§§©¦¤¤¡©§¨¨¤§¨¨¤¦©©§¨¦¦©§§¥

."âìMä íBéa øBaä CBúa éøàä úà äkäå ãøé àeäå ,áàBî ìàéøà éðL úà äkä àeä¦¨¤§¥£¦¥¨§¨©§¦¨¤¨£¦§©§©¤¤
ïá"
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc - zekxa(iyily meil)

åéìò ïéëøáî ïéàåenr elk`iy mixg` mc` ipa ytgl jixv epi`e - §¥§¨§¦¨¨
,eze` e`iveie `ivend zkxa ekxaiy ickåéìò ïéðnæî ïéàåepi`e - §¥§©§¦¨¨

,oenifl miyp` dyly mr sxhvnälôzä ïîe òîL úàéøwî øeèôe¨¦§¦©§©¦©§¦¨
ìëBàå ,áñéî ,úaMáe .äøBza úBøeîàä úBöî ìkîe ,ïéléôzä ïîe¦©§¦¦¦¨¦§¨£©¨©©¨¥¥§¥

Cøáîe ,ïéé äúBLå øNa,`ivend zkxaïnæîe,oefnd zkxa jxane - ¨¨§¤©¦§¨¥§©¥
åéìò ïéëøáîedvex epi` m`] daeg ici eze` mi`ivene mixg` §¨§¦¨¨

,[envra jxalåéìò ïéðnæîe,oenifa aiigzdl dylyl sxhvn ± §©§¦¨¨
,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .äøBza úBøeîàä úBönä ìëa áéiçå§©¨§¨©¦§¨£©¨©¨¦§¤©§¦¥¥

áéiçúpL CBzîzayaazeevn,ïðçBé éaø øîàå .ïleëa áéiçúð ,elà ¦¤¦§©¥§¥¦§©¥§¨§¨©©¦¨¨
eäééðéa éàî,l`ilnb oa oerny oaxl `nw `pz oia lcadd edn ± ©¥©§

,zeevnd lka zaya aiig `ed mdipy ixacl ixdyähnä LéîLz©§¦©¦¨
eäééðéa àkéà`edy s`y `nw `pz zrc ,[mdipia yi-]zaya aiig ¦¨¥©§

l`ilnb oa oerny oax zrc eli`e ,dper zevna aiig epi` zeevna
.ef devna s`e zeevnd lka aiig `edy

:`iyewd z` `xnbd zniiqnúäéî éðz÷epipy mewn lkn - ¨¨¥¦©
ope`dy ,`ziixaaïéléôzä ïîe älôzä ïîe òîL úàéøwî øeèẗ¦§¦©§©¦©§¦¨¦©§¦¦

,äøBza úBøeîàä úBöî ìkîeexiag ziaa lke` `edyk elit`e ¦¨¦§¨£©¨
eiptl lhen oia `ziixad dwlig `ly ,eiptl lhen znd oi`e
xeht epi`y epipy epzpyna `ldy ,dywe ,eiptl lhen epi`yl

.eiptl lhen eznyk `l`
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàxehtl oi` ,epzpyn ixack ,ok` ¨©©¨¨

ok lre ,eiptl lhen ezn xy`k j` `l` zeevnd lkn ope`d z`
zeevnd lkn xeht ope`dy `ziixaa xn`pd z` s`àîbøz©§§¨

ìëBàå åéðt øéæçnàmcew xen`d oicl jynda ok xn`py cinrz ± ©©£¦¨¨§¥
xifgne znd ipta lke` exiag zia e` xg` zia el oi`y iny okl
jxan epi`e 'eke xya lke` epi`e' `ziixad dkiynn jk lre ,eipt
oi`e ,'dxeza zexen`d zeevn lkne 'eke rny z`ixwn xehte 'eke
`vnpd la` ,eiptl ezny ina wqer lkd `l` envr ipta oic df

.epzpyna rnyny itk zeevnd lka aiig xg` ziaa
:sqep uexiz,øîà éLà áøope`dy `ziixaa epipyy dn mlerl ©©¦¨©

mbe ,xg` ziaa `vnp `ed m` elit` epiid zeevnd lkn xeht
eiptl lhen ezny in' dpyna epipyy dne ,ok zxaeq epizpyn
rnyny ,'dxeza zexen`d zeevn lkne 'eke rny z`ixwn xeht
ezny dpeekd oi`y yxtl yi ,eiptl eznyk `l` xeht epi`y

y ,exaewl eilr lheny ice ,ynn eiptl,BøáB÷ì åéìò ìèenL ïåék¥¨¤¨¨¨§§
éîc åéðôì ìèeîk,[aygp-]øîàpLepn` dxy zzin oipraziy`xa) §¨§¨¨¨¥¤¤¡©

(b bkøîàðå ,'Búî éðt ìòî íäøáà í÷iå'eixg`ly weqta(c bk my) ©¨¨©§¨¨¥©§¥¥§¤¡©
,'éðôlî éúî äøa÷àå'eiptl ezn did `l xak dry dze`a ixde §¤§§¨¥¦¦§¨¨

,xen`k df ixde ,'eiptln' dxaewl ywan `edy xn` ok it lr s`e
y.éîc åéðôì ìèeîk ,BøáB÷ì åéìò ìèenL ïîæ ìk̈§©¤¨¨¨§§§¨§¨¨¨¥

epipy .znd zngn zeevnn mixehtd md in zx`an `xnbd
zwiicn .zeevnd lkn xeht eiptl lhen ezny iny dpyna

`ed m` `weecy rnyn :`xnbd,Búî,eaexw `ed zndy xnelk ¥
ïéà,zeevnd lkn xeht `ed ok` ±ìáàznd oi`y xg` mc` ¦£¨

`edy jka ea wqer `edy s` ,eaexwBønLî,mixakrd iptnàì §©§Ÿ
:`xnbd dywn .xehtàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±úà ønLîä §¨©§¨©§©¥¤

,Búî BðéàL ét ìò óà ,únä,eaexw epi`y epiidòîL úàéøwî øeèt ©¥©©¦¤¥¥¨¦§¦©§©
,äøBza úBøeîàä úBöî ìkîe ïéléôzä ïîe älôzä ïîe`edy iptn ¦©§¦¨¦©§¦¦¦¨¦§¨£©¨

s`y ixd ,zeevnd x`yn xeht devna wqerde ,devna wqer
itk `lye ,zeevnd lkn xeht znd ly eaexw epi`y xg` mc`
.eaexw `ed znd m` `l` xeht epi`y epizpyna rnyny

zvxznd :`xnbdBønLîzeevnd lkn xehtBðéàL ét ìò óà §©§©©¦¤¥
,Búî`ed m`e ,`ziixad dxaic df ote`ae,Búîxeht `ed ixdóà ¥¥©

,BønLî BðéàL ét ìò.dpynd dxaic df ote`ae ©¦¤¥§©§
`ed m`y `ziixadne dpyndn rnyn :`xnbd dywn,Búî¥

BønLîe[exnyn `edy e`-]ïéà,xeht `ed ok` ±ìáàdCläî §©§¦£¨§©¥
àì ,úBøáwä úéáa.xehtàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±Cläé àì §¥©§¨Ÿ§¨©§¨Ÿ§©¥

e úBøáwä úéáa íãàzr dze`aäøBz øôñå BLàøa ïéléôze`-] ¨¨§¥©§¨§¦¦§Ÿ§¥¤¨
[dxez xtq,àøB÷å BòBøæampi`y miznl jka brel `edy meyn ¦§§¥

,zeevn miiwl milekióøç Løì âòBì' íeMî øáBò ,ïk äNBò íàå§¦¤¥¥¦¥¨¨¥¥
'eäNò(d fi ilyn)sxgn `ed ixd ,znd `ed ,yxl breldy eyexite , Ÿ¥

ziaa jledd s`y ixd .`ed jexa yecwd `ed ,e`yry in z`
.oilitzd on xeht zexawd

:`xnbd zvxzníúäziaa jldnd iabl epipyy dn my - ¨¨
a `weec ,oilitzd on xeht `edy zexawd[úBnà] òaøà CBzly ©§©©

zndøeñàc àeäa` ,oilitzaløî øîàc ,áéiç úBnà òaøàì õeç §¨§©§©©©¨§¨©©
awri oa xfril` iax xn`y ±(:bn dheq),úBnà òaøà ñôBz úî¥¥©§©©

,òîL úàéøwìely zen` rax` jeza rny z`ixw `exwl xeq`y ¦§¦©§©
la` ,xawl zen` rax` jeza oicd `ede ,yxl brel meynàëä̈¨

,znd z` xnyn `edy e` eiptl lhen ezny o`k -òaøàì õeç§©§©
éîð úBnà[mb-]øeèt.devna wqer `edy meyn ,zeevnd lkn ©©¦¨

:`ziixad z` x`al day `xnbdàôebixac mvrl aeyp - ¨
,mx`ape lirl d`aedy `ziixadét ìò óà ,únä úà ønLîä©§©¥¤©¥©©¦

ìkîe ,ïéléôzä ïîe älôzä ïîe òîL úàéøwî øeèt ,Búî BðéàL¤¥¥¨¦§¦©§©¦©§¦¨¦©§¦¦¦¨
äøBza úBøeîàä úBöî.devnd on xeht devna wqerdy iptneéä ¦§¨£©¨¨

íéðL,mixnynäæå ,ønLî äæe jled [exiag-]àøB÷rny z`ixw §©¦¤§©¥§¤¥
,znd ipta `ly lltzneåjk xg`äæ`xwyäæå ,ønLîxnyy §¤§©¥§¤

e jledàøB÷.znd ipta `ly lltzne,øîBà éàfò ïam`íéàa eéä ¥¤©©¥¨¨¦
äðéôña,znd mr.úøçà úéåæa íäéðL ïéìltúîe ,Bæ úéåæa Bçépî ¦§¦¨©¦§¨¦¦§©§¦§¥¤§¨¦©¤¤

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî.i`fr oal `nw `pz oia lcadd edn - ©¥©§
:`xnbd daiyn,àðéáø øîàm` oecipdíéøaëòì ïéLLBçdpitqa ¨©©¦¨§¦§©§¨¦

eäééðéa àkéà,[mdipia lcadd edf-]øî`nw `pz ±ïðéLééç ,øáñ ¦¨¥©§©¨©©§¦©
xyt` i` okle ,mixakr da yi `ny miyyeg dpitqa s` ±
mdn znd z` xenyi cg`d `l` ,cg`k elltzie e`xwi mdipyy

,lltzie `xwi exiageøîei`fr oa ±ïðéLééç àì ,øáñoi` - ©¨©Ÿ©§¦©
zklle egipdl mdipy mileki okle ,dpitqa mixakrl miyyeg

.lltzdle `exwl cgi
:znd ceaka mipey mipic zx`an `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

éìBnäúBîöò Czn lyàiwñãa íðzé àì äæ éøä ,íB÷îì íB÷nî ©¦£¨¦¨§¨£¥¤Ÿ¦§¥§¦©©¨
[xer ly wya-]L éðtî ,íäéìò ákøéå øBîç éab ìò íðzéå`ed jka §¦§¥©©¥£§¦§©£¥¤¦§¥¤

,íéèñì éðtîe íéøëð éðtî àøéúî äéä íàå .ïBéfa âäðî íäa âäBð¥¨¤¦§©¦¨§¦¨¨¦§¨¥¦§¥¨§¦¦§¥¦§¦
,mdn gexal ick uexle qeqd lr aekxl jixv `edeCøãëe .øzeî¨§¤¤

.äøBz øôña eøîà Ck ,úBîöòa eøîàL¤¨§¨£¨¨¨§§¥¤¨
:`xnbd zl`ey .`ziixad ly `tiqd z` zx`an `xnbdàééäà©¥¨

xtqa exn` jk zenvra exn`y jxck' xn`p dkld efi` lr ±
,'dxezàLéøà àîéìéàdkldd lr ok xn`py xn`p m` ± ¦¥¨©¥¨

xnel `ziixad d`ae ,zenvr iab lr aekxl oi`y ,`yixay
,eilr aekxle xengd lr dxez xtq gipdl xeq` ok enky,àèéLt§¦¨

òøb éî[rexb ike-],úBîöòî äøBz øôñ`ziixad dzid `le ¦¨©¥¤¨©£¨
:`xnbd daiyn .df oic eprinydl dkixvàlàz`f xn`p i`ce ¤¨

àôéqàiptn gexal jixv did m`y ,`tiqa dxen`d dkldd lr ± ©¥¨
d`ae ,zenvr iab lr aekxl `ed leki mihqild iptn e` mixkpd
.dxez xtq iab lr aekxl df ote`a xzen ok enky xnel `ziixad

:sqep oicäàBøä ìk ,äãeäé áø øîà äáçø øîàz`únäxaerBðéàå ¨©©£¨¨©©§¨¨¨¤©¥§¥
eäeìî,zen` rax` ly xeriya zegtlLøì âòBì' íeMî øáBò §©¥¥¦¥¨¨

'eäNò óøç(d fi ilyn).eäåìä íàå[edeil-],éqà áø øîà ,BøëO äî ¥¥Ÿ¥§¦¦§¨©§¨¨©©©¦
øîBà áeúkä åéìò(fi hi my)ìc ïðBç 'ä äåìî','Fl mNWi FlnbE ¨¨©¨¥©§¥¥¨§ª§©¤

in 'd z` deln xnelk ,'deln' xn`p eli`k aezkd z` miyxece©©
enr dyer `ed jkae lc `edy znd z` delndy ,lcd z` opegy©
xn`p oke .elenb el aiyi 'de ,'d z` deln `ed eli`k aygp ,cqg©

(`l ci my)EdUr sxg lC wWr','ïBéáà ïðBç Bãaëîez` cakndy Ÿ¥¨¥¥Ÿ¥§©§¥¤§
.oeia`d z` opegy in `ed 'd

:miigd oia dyrpdn mircei miznd m` oecip d`ian `xnbdéaø©¦
éìæàå éì÷L eåä ïúðBé éaøå àéiç[mikled eid-]äåä ,úBøáwä úéáa ¦¨§©¦¨¨£¨§¦§¨§¦§¥©§¨£¨

ïúðBé éaøc àzìëz àéãL÷ozpei iax ly eizeiviv zexxbp eide ± ¨©§¨§¤§¨§©¦¨¨
.ekelid jxca mixawd iab lràéiç éaø déì øîà,ozpei iaxldééìc £©¥©¦¦¨©§©

,mixawd iab lr exxbi `ly jizeiviv z` dabd ±eøîàé àlL éãk§¥¤ŸŸ§
,mizndøçîìe mizn mdïéôøçî åéLëòå ,eðìöà ïéàámiyiiane §¨¨¨¦¤§¥§©§¨§¨§¦
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ìL (ét ìò) Bà íéãò íéðL ét ìò" :àëäî àîéà úéòa éàå ."ìàøNé àéNð òLøäL ¨¨§¦¦§¨¥§¦¨¥¥¨¥¨¨©¦§©¦¥¦©¦§¨
eäì ø÷éià ,àúééø÷ì ÷eôð àéiç 'ø éða :àøwéòî únä àlà ,àeä éç ;"únä úîeé íéãò¥¦©©¥©¤¨©¥¥¦¨¨§¥¦¨¨§¦§¨¨¦©©§
øîà .àøòö éàäa ïeáà òãé :déøáçì ãç déì øîà ,déøekãàì éøòöî à÷ eåä ,eäééãeîìz©§©§£¨§©£¦§©§¥¨©¥©§©§¥¨©£§©©£¨¨©
àäå !?òãé àìå :Cãéà déì øîà !"òãé àìå åéða eãaëé" ,áéúk àäå ?òãé àðî :Cãéà déì¥¦¨§¨¨©§¨§¦¦§§¨¨§Ÿ¥¨¨©¥¦¨§Ÿ¨©§¨
èçîk únì änø äL÷ :÷çöé éaø øîàå ,"ìáàz åéìò BLôðå ,áàëé åéìò BøNa Cà" ,áéúk§¦©§¨¨¨¦§¨§©§¨¨¤¡¨§¨©©¦¦§¨¨¨¦¨©¥§©©
äNòî ,àéðúäå !?àìå .éòãé àì àðéøçàc àøòöa ,éòãé eäãéc àøòöa ,éøîà !éçä øNáa§¨¨©©¨§¥§©£¨¦§¨§¦§©£¨§©£¦¨Ÿ¨§¦§Ÿ§¨©§¨©£¤
ïìå Cìäå ,BzLà ezèéð÷äå ,úøBva éðLa äðMä Làø áøòa éðòì øðéc ïúpL ãçà ãéñça§¨¦¤¨¤¨©¦¨¤¨¦§¤¤Ÿ©¨¨¦§¥©¤§¦§¦©¦§§¨©§¨
éàBa ,ézøáç :äzøáçì àãç äøîà .Bæì Bæ úBøtñnL úBçeø ézL òîLå ,úBøáwä úéáa§¥©§¨§¨©§¥¤§©§¨¨§¨£¨©£¤§¨£¤§¦¦

ì àa úeðòøet äî ãBbøtä éøBçàî òîLðå ,íìBòa èeLðåéðéà :dzøáç dì äøîà .íìBò §¨¨¨§¦§©¥£¥©©§©§¨¨¨¨¨§¨¨£¤§¨¥¦
äëìä .éì éøîà úòîBL zàL äîe ,zà éëì àlà ;íéð÷ ìL úìöçîa äøeá÷ éðàL ,äìBëé§¨¤£¦§¨§©£¤¤¤¨¦¤¨§¦©§©¤©§©©¦§¦¦¨§¨
:dì äøîà ?ãBbøtä éøBçàî zòîM äî ,ézøáç :dzøáç dì äøîàå ,äàáe äèLå àéä¦§¨¨¨¨§¨§¨¨£¤§¨£¤§¦©¨©§§¥£¥©©§¨§¨¨

.ä÷ì àì BlL ,ä÷ì Blek íìBòä ìk ìL .äiðL äòéáøa òøæå àeä Cìä .BúBà ä÷ìî ãøa ¯ äðBLàø äòéáøa òøBfä ìkL ,ézòîL̈©§¦¤¨©¥©¦§¦¨¦¨¨¨©§¤¨©§¨©¦§¦¨§¦¨¤¨¨¨¨¨¤Ÿ¨¨
ì,íìBòa èeLðå éàBa :äzøáçì àãç äøîà .Bæ íò Bæ úBøtñnL úBçeø ézL ïúBà òîLå ,úBøáwä úéáa ïìå Cìä úøçàä äðL §¨¨¨©¤¤¨©§¨§¥©§¨§¨©¨§¥¤§©§¦¨§¨£¨©£¤§¨¦§¨¨¨

ìL úìöçîa äøeá÷ éðàL äìBëé éðéà ,Cì ézøîà Ck àì ,ézøáç :dì äøîà .íìBòì àa úeðòøet äî ãBbøtä éøBçàî òîLðå§¦§©¥£¥©©§©§¨¨¨¨¨§¨¨£¤§¦Ÿ¨¨©§¦¨¥¦§¨¤£¦§¨§©£¤¤¤
éøBçàî zòîM äî ,ézøáç :dzøáç dì äøîàå ,äàáe äèLå äëìä .éì éøîàå éàBa úòîBL zàL äîe ,zà éëì àlà ?íéð÷̈¦¤¨§¦©§©¤©§©©¦§¦§¦¦¨§¨§¨¨¨¨§¨§¨¨£¤§¨£¤§¦©¨©§§¥£¥
Blek íìBòä ìk ìL .äðBLàø äòéáøa òøæå Cìä .BúBà ä÷ìî ïBôcL ¯ äiðL äòéáøa òøBfä ìkL ,ézòîL :dì äøîà ?ãBbøtä©©§¨§¨¨¨©§¦¤¨©¥©¦§¦¨§¦¨¦¨©§¤¨©§¨©¦§¦¨¦¨¤¨¨¨
íìBòä ìk ìL åéLëòå ,ä÷ì àì ElLå ä÷ì Blek íìBòä ìk ìL ã÷zLà äî éðtî :BzLà Bì äøîà .ócLð àì BlLå ,ócLð¦§©§¤Ÿ¦§©¨§¨¦§¦§¥¨¤§¨©¤¨¨¨¨¨§¤§Ÿ¨¨§©§¨¤¨¨¨
BúBà ìL BzLà ïéa äèè÷ äìôpL ãò ,íéèòeî íéîé eéä àì :eøîà .eìlä íéøácä ìk dì çñ ?ócLð àì ElLå ócLð Blek¦§©§¤§Ÿ¦§©¨¨¨©§¨¦©¨¨§Ÿ¨¨¦¨¦©¤¨§¨§¨¨¥¦§¤

ì .íéð÷ ìL úìöçîa äøeá÷ àéäL ,Cza Càøàå éëì :dì äøîà ,äáéø dúBà ìL dnà ïéáe ãéñçúéáa ïìå Cìä úøçàä äðL ¨¦¥¦¨¤¨¦¨¨§¨¨§¦§©§¥¦¥¤¦§¨§©£¤¤¤¨¦§¨¨¨©¤¤¨©§¨§¥
úeðòøet äî ãBbøtä éøBçàî òîLðå ,íìBòa èeLðå éàBa ,ézøáç :dì äøîà .Bæ íò Bæ úBøtñnL úBçeø ïúBà òîLå ,úBøáwä©§¨§¨©¨¤§©§¦¨§¨¨£¤§¦¦§¨¨¨§¦§©¥£¥©©§©§¨

ðéáì éðéaL íéøác .éðçépä ,ézøáç :dì äøîà .íìBòì àaáéëL àðéøçà Léðéà àîìéc .éòãé ,àîìà .íéiçä ïéa eòîLð øák C ¨¨¨¨§¨¨£¤§¦©¦¦¦§¨¦¤¥¦§¥¥§¨¦§§¥©©¦©§¨¨§¦¦§¨¦¦©£¦¨¨¦
øîà ,úåî øöçì døúa ìæà ,äáéëL áø éáì ìéæàå éúàc ãò ,déúëéætùeà éaâ éæeæ ãé÷ôî äåä éøéòæc ,òîL àz .eäì øîàå ìéæàå§¨¦§¨©§¨§©¦§¦¦£¨©§¦¥©¥Ÿ§¦¦§¥©§¨¥§¨¦§¥©§¦¨£©©§¨©£©¨¤¨©

øñî éì øcLz ànéàì dì àîéàå ,ïìt Ceãa àLãc àøBpöa éúezî eäðéì÷L ìéæ :déì äøîà ?àëéä éæeæ :dìàìçeëc éàúáBbå éà÷ ¨¥¥¨¨§¨¥¦¨§¦§¦¥§¦¨§©¨§§¨§¥¨¨§¦¨§©©¦©§§©§§©§§¨
éæeæ déab éã÷ôî à÷ eåä ìàeîLc deáàc ,òîL àz .eäì æéøëîe íéã÷ äîec [àîìc] .éòãé ,àîìà .øçîì àéúàc àúéðìt éãäa©£¥§¨¦¨§¨§¨§¨¨©§¨¨§¦¦§¨¨¨¦©§¦§¨§©©£¨¦§¥£¨©§§¥©¥¥
àðéòa :eäì øîà ,úåî øöçì déøúaà ìæà .éîúéc éæeæ ìéëà øa déì eø÷ à÷ eåä ,déab ìàeîL äåä àì déLôð çð ék ,éîúéc§¨§¥¦¨©§¥Ÿ£¨§¥©¥£¨¨¥©¨¥¥§¨§¥£©©©§¥©£©¨¤¨©§¨¥¨
.àëä àkéà àáeè énð àaà øa àaà :déì eøîà !àaà øa àaà àðéòa :eäì øîà .àëä àkéà àáeè àaà :déì eøîà !àaà©¨¨§¥©¨¨¦¨¨¨¨©§¨¥¨©¨©©¨¨§¥©¨©©¨©¥¨¦¨¨¨
,éàøaà áéúéc éåìì dééæç éëäcà .àòé÷øã àzáéúîì ÷éìñ :déì eøîà ?àëéä ìàeîLc deáà àaà øa àaà àðéòa :eäì øîà̈©§¨¥¨©¨©©¨£©¦§¥¥¨¨§¥¨¦¦§¦§¨¦§¦¨©§¨¦©§¥§¥¦§¨¥©§¨

ðä ék ìk ,éì éøîàc :déì øîà ?ú÷ìñ àì àîòè éàî ?éàøaà záúé éànà :déì øîàéaøc àzáéúîì z÷éìñ àìc éðL C ¨©¥©©¨§©§©§¨©©§¨Ÿ¨§©¨©¥§¨§¦¦¨¦£¨§¥§Ÿ§¦©§¦§¦§¨§©¦
éçàå éëa à÷ äåäc dééæç ,deáà àúà éëäå éëäcà .àòé÷øã àzáéúîì Cì ïðéìéiòî àì dézòãì dézLéìçàå ñôà:déì øîà ,C ¨¥§©£¦§¥§©§¥Ÿ§©§¦©¨¦§¦§¨¦§¦¨©§¨¦§¨¦¨¨£©©§¥©£¨¨¨¥§©¥¨©¥

,àðáéLç éà :déì øîà .àáeè àîìò éàäa úáéLçc ?zëéçà àîòè éàî .úéúà à÷ ìâòìc :déì øîà ?úéëa à÷ àîòè éàî©©§¨¨¨¥¨©¥§©£©¨¨¥©©§¨©¥©§©£¦©§©¨§¨¨¨©¥¦£¦§¨
éòöéîe ,ïãéc éàzúå éàléò ,àéçøc àúnàa eäðéì÷L ìéæ :déì øîà ?àëéä éîúéc éæeæ :déì øîà .éåìì eäeìéiòå ,éåìì deìééòð§©§¨§¥¦§©§§¥¦¨©¥¥§¨§¥¥¨¨©¥¦¨§¦§§©§¨§¥©¨¦¨¥§©¨¥¦¨¦§¥
.éòãéc àîìà .ïãécî äìëà ,àòøà äìëà éà ;ïãécî eáðbî ,éápb éáepb éà :déì øîà ?éëä zãáò àîòè éàî :déì øîà .éîúéc§¨§¥¨©¥©©§¨¨©§§¨¥¨©¥¦©¥©¨¥¦©§¦¦¨¦¨§¨©§¨¨§¨¦¦¨©§¨§¨§¦
,ïúðBé 'ø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc ,déa øãä ïúðBé 'ø óàå .íB÷î ept éæøëîe éîã÷ ,áéLçc ïåék ,ìàeîL éðàL àîìéc¦§¨¨¥§¥¥¨§¨¥¨§¦©§§¦©¨§©¨¨£©¥§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©¨¨
éàî ."øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà õøàä úàæ ,åéìà 'ä øîàiå" :øîàpL ?äæ íò äæ íéøtñnL íéúnì ïépî¦©¦©¥¦¤§©§¦¤¦¤¤¤¡©©Ÿ¤¥¨Ÿ¨¨¤£¤¦§©§¦§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ¥Ÿ©

íëì ézòaLpL äòeáL ,á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì íäì øBîà Cì :äLîì àeä Ceøa LBãwä øîà ?"øîàì".íëéðáì äézîéi÷ øák , ¥Ÿ¨©©¨¨§Ÿ¤¥¡¨¤§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ§¨¤¦§©§¦¨¤§¨¦©§¦¨¦§¥¤
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פכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc - zekxa(iyily meil)

`ed edipay weqtd zpeek idn ,le`yl yie,'éç Léà ïa'rnyny ¤¦©
,ig mc`l clepyeäðéð éúî éða àîìò élek eèàmlerd lk ike ± ¨¥¨§¨§¥¥¥¦§

.md mizn ipaàlà,eyexit jk,'éç Léà ïa'rciedi ly epaeléôàL ¤¨¤¦©¤£¦
Búúéîadid,éç éeø÷miwicve ,xenb wicv didy itl epiide §¦¨¨©

.miig miiexw mzzina
:weqtd jynd z` zyxec `xnbd,'ìàöáwî íéìòt áø'epiid ©§¨¦¦©§§¥

äøBzì íéìòBt õa÷å äaéøL.dxez icnel sq`e dAxdy ±àeäå' ¤¦¨§¦¥£¦©¨¦¨§
'áàBî ìàéøà éðL úà äkäiza ipy ztewz lr xabzde gvip ± ¦¨¤§¥£¦¥¨

,xnelk ,'a`en l`ix`' mipeknd ycwndçépä àlLwicvBúBîk ¤Ÿ¦¦©§
äå ãøé àeäå' .éðL Lc÷îa àìå ïBLàø Lc÷îa àlCBúa éøàä úà äk Ÿ§¦§¨¦§Ÿ§¦§¨¥¦§¨©§¦¨¤¨£¦§

éøîàc àkéà ,'âìMä íBéa øBaä`id dpeekdy exn`y yi -øáúc ©§©¨¤¦¨§¨§¦¦§©
ìáèe úçðe àcøác éæéæb,mind ipt lry gxw ly zekizg xayy ± §¦¥§©§¨§©§©

e .dxeza weqrl ick eixwl mda lahe cxieéøîàc àkéàyie - ¦¨§¨§¦
`id dpeekdy exn`yàåúéñc àîBéa áø éác àøôéñ àðúcdpyy ± §¨¨¦§¨§¥©§¨§¦§¨

mini mdy] sxegd zenin cg` meia mipdk zxez xtq lk z`
.[mixvw

xn`py dne :lirl ep`ady weqtd xe`iaa `iig iax ixac jynd
elà ,'äîeàî íéòãBé íðéà íéúnäå'd,íéúî ïééeø÷ ïäéiçaL íéòLø §©¥¦¥¨§¦§¨¥§¨¦¤§©¥¤§¦¥¦

mpi` eli`k mnvr z` miyer mdy epiid ,'dne`n mircei mpi`'e
mizn mi`xwp miryxdy di`xde .mi`hege dzind mein mircei

,mdiiga mbøîàpLediwcv lr l`wfgi z`eapa(l `k l`wfgi)äzàå' ¤¤¡©§©¨
,'ìàøNé àéNð òLø ììçmiiga ecera ediwcv lr `apzdy s`e ¨¨¨¨§¦¦§¨¥

.mizn miiexw mdiiga miryxdy itl epiide ,[zn-] 'llg' e`xw
àîéà úéòa éàå,mdiiga mb mizn mi`xwpy gikez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

àëäîxn`py ,df weqtn -(e fi mixac)(ét ìò) Bà íéãò íéðL ét ìò' ¥¨¨©¦§©¦¥¦©¦
ìL,'únä úîeé íéãò äLoiicr dzr ixd ,'znd' znei xn`p recne §Ÿ¨¥¦©©¥

àlà ,àeä éçzneiàøwéòî únä,dligzn xak zn didy df - ©¤¨©¥¥¦¨¨
.znk aeyg xak `ed ixd ryx `edy oeik ,xnelk

mircei miznd m` ewlgp `iig iax ipa mby d`ian `xnbd
:miigd oia dyrpdnàúééø÷ì ÷eôð àéiç éaø éðamixtkl e`vi ± §¥©¦¦¨¨§¦§¨¨

,mdizecya wqrzdleäééãeîìz eäì øwéià,mcenlz mdn gkyp ± ¦©©§©§©§
déøekãàì éøòöî à÷ eåä.ea xkfidl mnvr z` mixrvn eid ±øîà £¨§©£¦§©§¥£©

ãç déì`iig iax ipandéøáçì,[eig`l-]àøòö éàäa ïeáà òãé± ¥©§©§¥¨©£§©©£¨
.epl yiy df xrva epia` dzr rcei m`dCãéà déì øîàaiyd ± £©¥¦¨

,xg`d elòãé àðî,rci okidn ±áéúë àäå[xn`p ixde-]ci aei`) §¨¨©§¨§¦
(`k,'òãé àìå åéðá eãaëé'`l ,micaekn znd ly eipa eidi m` mby ¦§§¨¨§Ÿ¥¨

.miigd oia dyrpdn mircei miznd oi`y rnyn ,jkn rciøîà£©
Cãéà déì,[oey`xd g`d epiidc] xg`d eaiyd ±åok` m`dòãé àì ¥¦¨§Ÿ¨©
,epxrvaáéúë àäåznd lr xn`p ixde -(ak ci my)åéìò BøNa Cà' §¨§¦©§¨¨¨

÷çöé éaø øîàå ,'ìáàz åéìò BLôðå áàëé,df weqt xe`iaaäL÷ ¦§¨§©§¨¨¤¡¨§¨©©¦¦§¨¨¨
änø[xyaa zlke`d zrlez-]èçîk únìzxwecd,éçä øNáa ¦¨©¥§©©¦§©©©

.mlera dyrp dn rcei zndy rnyn ,eteba dyrpa yg zndy
éøîà,ef di`x zegcl daiyid ipa exn` -éòãé eäãéc àøòöa± ¨§¦§©£¨¦§¨§¦

la` ,miznd mircei ,dnixd zviwr oebk ,mteb xrvaàøòöa§©£¨
éòãé àì àðéøçàc.mircei mpi` mixg` ly mxrva ± §©£¦¨Ÿ¨§¦

dyrpd z` mircei miznd m`d oecipa weqrl dkiynn `xnbd
z` mircei mdy d`xp odny zei`x dnka dpce ,miigd oia

:`xnbd zl`ey .dyrpdàìå,miigd oia dyrp dn miznd mircei §¨
àéðúäå,`ziixaaLàø áøòa éðòì øðéc ïúpL ãçà ãéñça äNòî §¨©§¨©£¤§¨¦¤¨¤¨©¦¨§¨¦§¤¤Ÿ

øBva éðLa äðMäúoefnde d`eazde minyb oda ecxi `ly mipy-] ©¨¨¦§¥©¤
,[xweiaezèéð÷äå[ezxrive ezqirkde-]BzLàdid `ly ,jk lr §¦§¦©¦§

,el`k zeyw mipya dfk mekq iprl zzl elCìäå,jk iptn ezian §¨©
úBçeø ézL òîLå ,úBøáwä úéáa ïìåzezn zecli izy ly §¨§¥©§¨§¨©§¥

Bæì Bæ úBøtñnL.[cgi zexacny-]àãç äøîà[zg`-],dzøáçì ¤§©§§¨§¨£¨©£¤§¨
ãBbøtä éøBçàî òîLðå íìBòa èeLðå éàBa ,ézøáçoiay dvignd-] £¤§¦¦§¨¨¨§¦§©¥£¥©©§

[mexn `avl dpikydúeðòøet äîdidiy meid exfb.íìBòì àa ©§¨¨¨¨
äìBëé éðéà ,dzøáç dì äøîàmeyn ,jnr `ealäøeá÷ éðàL ¨§¨¨£¤§¨¥¦§¨¤£¦§¨

äëìä .éì éøîà úòîBL zàM äîe ,zà éëì àlà ,íéð÷ ìL úìöçîa§©§¤¤¤¨¦¤¨§¦©§©¤©§©©¦§¦¦¨§¨
éøBçàî zòîM äî ,ézøáç ,dzøáç dì äøîàå ,äàáe äèLå àéä¦§¨¨¨¨§¨§¨¨£¤§¨£¤§¦©¨©©§¥£¥

äðBLàø äòéáøa òøBfä ìkL ézòîL ,dì äøîà .ãBbøtäonfa ± ©©§¨§¨¨¨©§¦¤¨©¥©¦§¦¨¦¨
,oey`xd mybdãøa,jk xg` cin zcxl cizryä÷ìî[lwlwn-] ¨¨©§¤

,BúBà.exaey cxade dywzn `ed ixd rxfp xaky dnyàeä Cìä̈©
äiðL äòéáøa òøæårxfd ,cxad cxi xy`k f`e ,ipyd mybd onfa ± §¨©¦§¦¨§¦¨

,ä÷ì Blek íìBòä ìk ìLe dywzp xaky itl,eze` xay cxad ¤¨¨¨¨¨
rxfd eli`e,ä÷ì àì BlL.jx oiicr didy itlCìä úøçàä äðMì ¤Ÿ¨¨©¨¨¨©¤¤¨©

ciqg eze` aeyúBçeø ézL ïúBà òîLå ,úBøáwä úéáa ïìå§¨§¥©§¨§¨©¨§¥
àãç äøîà .Bæ íò Bæ úBøtñnL[zg`-]èeLðå éàBa ,dzøáçì ¤§©§¦¨§¨£¨©£¤§¨¦§¨

,dì äøîà .íìBòì àa úeðòøet äî ãBbøtä éøBçàî òîLðå íìBòä¨§¦§©¥£¥©©§©§¨¨¨¨¨§¨¨
ìL úìöçîa äøeá÷ éðàL ,äìBëé éðéà ,Cì ézøîà Ck àì ,ézøáç£¤§¦Ÿ¨¨©§¦¨¥¦§¨¤£¦§¨§©§¤¤¤
äèLå äëìä .éì éøîàå éàBa úòîBL zàM äîe ,zà éëì àlà ,íéð÷̈¦¤¨§¦©§©¤©§©©¦§¦§¦¦¨§¨§¨¨
.ãBbøtä éøBçàî zòîL äî ,ézøáç ,dzøáç dì äøîàå ,äàáe¨¨§¨§¨¨£¤§¨£¤§¦©¨©©§¥£¥©©§

ïBôcL ,äiðL äòéáøa òøBfä ìkL ézòîL ,dì äøîà`eal cizry ¨§¨¨¨©§¦¤¨©¥©¦§¦¨§¦¨¦¨
okn xg`l,BúBà ä÷ìîdf rxfpy jxd z` dwln oetcydy ©§¤

.dkenqd driaxa aexwnCìä`ed,äðBLàø äòéáøa òøæåznerl ¨©§¨©¦§¦¨¦¨
,oetcyd `a xy`k f`e ,cala dipy driaxa erxfy miyp`d x`y

rxfd,ócLð Blek íìBòä ìk ìL,jx didy itlårxfdàì BlL ¤¨¨¨¦§©§¤Ÿ
,ócLð.dywzp xaky itlì äøîàã÷zLà äî éðtî ,BzLà B- ¦§©¨§¨¦§¦§¥¨¤§¨©

rxfd dxary dpyaä÷ì Blek íìBòä ìk ìLcxaaårxfdàì ElL ¤¨¨¨¨¨§¤§Ÿ
ä÷ì,eaåéLëòårxfdå ócLð Blek íìBòä ìk ìLrxfdàì ElL ¨¨§©§¨¤¨¨¨¦§©§¤§Ÿ

dì çñ .ócLðz`,eìlä íéøácä ìkdn zegex izy oze`n rnyy ¦§©¨¨¨©§¨¦©¨
.wefip `le rxf odixac it lrye dpy dze`l xfbpyeøîàextiq-] ¨§

,[dyrnd jynd did dfyíéèòeî íéîé eéä àìelit` slg `l ± Ÿ¨¨¦¨¦
,hren onfìL dnà ïéáe ãéñç BúBà ìL BzLà ïéa äèè÷ äìôpL ãò©¤¨§¨§¨¨¥¦§¤¨¦¥¦¨¤

äáéø dúBàziaa dixac z` ciqgd rnyy dzny dcli - ¨¦¨
f`e ,zexawddì äøîà,m` dze`l ciqg eze` ly ezy`éëì ¨§¨¨§¦

Càøàåz`úøçàä äðMì .íéð÷ ìL úìöçîa äøeá÷ àéäL Czaaey §©§¥¦¥¤¦§¨§©§¤¤¤¨¦©¨¨¨©¤¤
Cìäciqg eze`ïúBà òîLå ,úBøáwä úéáa ïìåizyúBçeø ¨©§¨§¥©§¨§¨©¨

dì äøîà .Bæ íò Bæ úBøtñnL,dzxagl zg`dèeLðå éàBa ,ézøáç ¤§©§¦¨§¨¨£¤§¦¦§¨
,dì äøîà .íìBòì àa úeðòøet äî ãBbøtä éøBçàî òîLðå íìBòä¨§¦§©¥£¥©©§©§¨¨¨¨¨§¨¨

L íéøác ,éðçépä ,ézøáçepxaicðéáì éðéa.íéiçä ïéa eòîLð øák C £¤§¦©¦¦¦§¨¦¤¥¦§¥¥§¨¦§§¥©©¦
:`xnbd zniiqnéòãé àîìàmixacdn mircei mizndy gken ± ©§¨¨§¦

:`xnbd dgec .miigd oia mixn`pdáéëL àðéøçà Léðéà àîìéc¦§¨¦¦©£¦¨¨¥
æàåeäì øîàå ìé.eiiga rnyy dn odl xtiqe ,zn xg` mc` `ny ± §¨¥§¨©§

òîL àzoia dyrpd z` mircei mizndy jkl zxg` di`x ¨§©
,miigddézëéætLeà éab éæeæ ãé÷ôî äåä éøéòæcz` ciwtn did ± ¦§¥¦£¨©§¦¥©¥§§¦§¥

,oqk`zd day `ipqk`d zlra lv` eizernéáì ìéæàå éúàc ãò©§¨¥§¨¥§¥
áø,yxcnd zian xfge jldy cr ±äáéëLdy` dze` dzn - ©§¦¨

.zernd okid rci `leúåî øöçì døúa ìæàzial dixg` jld ± £©©§©©£©¨¤
.zexawdàëéä éæeæ ,dì øîà.od okid izern ±ìéæ ,déì äøîà £©©¥¥¨¨§¨¥¦

ïìt Ceãa àMãc àøBpö(á) ézezî eäðéì÷Lzgzn oze` leh jl ± §©¦§¦¥¦¨§©¨§§¨
mewnay [ea aaeq ziad zlc xivy xegd epiidc] ziad gzt xeg

,ipeltànéàì dì àîéàåy ,in`l xn`zy jywa` cere ±éì øcLz §¥¨©§¦¨§©©¦
øçîì àéúàc àúéðìt éãäa àìçeëc éàzáeâå éà÷øñîglyzy ± ©§§©§§©§§¨©£¥§¨¦¨§¨§¨¦§©

zipelt mr ,ily legkd ly zxtetyd z`e ily wxqnd z` il
.dxeawl xgn d`ad

:`xnbd zxne`éòãé àîìàdyrpd z` mircei mizndy gken ± ©§¨¨§¦
gd oiadgec .xgn zenze zqqeb zipelt dze`y drciy ,mii
:`xnbdeäì æéøëîe íéã÷ äîec [àîìc]`edy ,dnec `ny ± ¦§¨¨¨¥©§¦§

`eai dzr ik mdiptl fixkne micwn ,miznd lr dpennd j`lnd
ok` miigd oia miyrpd mixacd x`y la` ,z`f drci okle ,ipelt

.mircei mpi`
òîL àz,miigd oia dyrpd z` mircei mizndy zxg` di`x ¨§©

éîúéc éæeæ déab éã÷ôî à÷ eåä ìàeîLc äeáàcl`eny ly eia` ± ©£©¦§¥£¨©§§¥©¥¥§©§¥
,minezi ly zern elv` miciwtn eidìàeîL äåä àì déLôð çð ék¦¨©§¥Ÿ£¨§¥

déabiabl xac eia`n rny `le ,elv` l`eny did `l xhtpyke ± ©¥
,jky oeik .odilral oxifgdl rci `l ok lre ,od okid el` zern

éîúéc éæeæ ìéëà øa déì eø÷ à÷ eåäoa' ,l`eny z` mipkn eid ± £¨¨¥©¨¥¥§©§¥
e ,l`eny xrhvp .'minezi zern lke`d lyøöçì déøúaà ìæà£©©©§¥©£©
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המשך בעמוד קיט



xcde"פל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc - zekxa(iriax meil)

:`xnbd zxne`Czòc à÷ìñ éàåxnel jzrc lr dler m`e ±àìc §¦©§¨©§¨§Ÿ
éòãé,miigd oia dyrpdn mircei mpi` mizndy ±éàî eäì øîà ék ¨§¦¦¨©§©
éåäiax jk yxit cvike ,z`f mdl xn`iy jka zlrezd `id dn ± ¨¥

xaeq `ed s`e ,ozpei iax ea xfgy jgxk lr .weqtd z` ozpei
.miigd oia dyrpdn mircei mizndy

:`xnbd zl`eyéòãéc éàî àlàmd ok`y xn`z dn `l` ± ¤¨©§¨§¦
ok m` ,miigd oia dyrp dn mirceieäì øîéîì déì änìel dnl ± ¨¨¥§¥©§

xak xacdy xg` ,ux`d z` eyak mdipay mdl xnel dynl
xn`ie jliy dynl d"awd xn`y dn :`xnbd daiyn .mdl reci

ick df did ,mdlàúeáéè déì é÷eæçàì[daeh el ewifgiy-]äLîì §©§¥¥¥¨§Ÿ¤
.ef drced lr

:miigd oia dyrpdn miznd zrici oipra cer dpc `xnbdøîà̈©
øtñîä ìk ,÷çöé éaøi`pb ixacéøçà øtñî elàk ,únä éøçà ©¦¦§¨¨©§©¥©£¥©¥§¦§©¥©£¥

,ïáàä.melk jka oi`yéøîàc àkéàxacd mrhy exn`y yi ± ¨¤¤¦¨§¨§¦
meyn `edéòãé àìcoi` jkle eixacn mircei miznd oi`y ± §Ÿ¨§¦

,eixacl zernynéøîàc àkéàåexn`y yie ±éòãécmd mpn`y ± §¦¨§¨§¦§¨§¦
,eixacn mirceiemewn lkneäì útëéà àìok lre jka [mdl-] Ÿ¦§©§

.melk df oi` eli`k
:`xnbd dywnéðéàjk ok` m`d ±mircei miznd oi`y ,`ed ¦¦

,jka mdl ztki` `ly e` mdixg` mixtqnyàäå[ixde-]øîà §¨¨©
ìàeîL øîc déøúa àúléî éòzLéà ãç ,àtt áøxaic cg` ± ©¨¨©¦§©¦¦§¨©§¥§©§¥

,ezen ixg` l`eny xn ly ezepbaàììhî àéð÷ ìôðedpw ltpe - §©©§¨¦©§¨
,bbdn cake lecbdéçBîc à÷ðøàì àòæáegendy qikd z` rwae ± ©§¨§©§§¨§¥

,jk lr citwn `ede eixg` mixtqny rcei zndy ixd .ea `vnp
zvxzn .l`eny ly ezepba xaicy lr mc` eze` yprp ok lre

:`xnbdïðaøî àáøeö éðàL,mkg cinlz dpey ±éøa àLãe÷càeä C ©¥§¨¥©¨¨§§¨§¦
déø÷éa òázz` yiprne ,eceak z` raez `ed jexa yecwdy ± ¨©¦¨¥

el ztki` `ly e` jka rcei epi` envr zndy s` ezepba xtqnd
.mc` eze` ixacn

:minkg icinlz ceak oiprae df oipra cer,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦
,íéîëç éãéîìz ìL ïúhî øçà øtñîä ìkmzepba xacn `edy ¨©§©¥©©¦¨¨¤©§¦¥£¨¦

oeiky aeygl el did xy` zgz ,eyry zexiar xne`e ezny xg`
,jk lr daeyz eyr i`ce minkg icinlz mdyípäéba ìôBðlr ¥©¥¦¨

,eixacøîàpL(d-c dkw mildz)'d daihid'mixWile miaFHl ¤¤¡©¥¦¨©¦§¦¨¦
,mzFAlAìò íBìL ïåàä éìòBt úà 'ä íëéìBé íúBl÷ì÷ò íéhnäå §¦¨§©©¦£©§©¨¦¥¤£¥¨¨¤¨©
,'ìàøNémihn'l eli`e ,mixyile miaehl aihi d"awd ,xnelk ¦§¨¥¥

mirixkne mihnd xnelk ,mixyide miaehd ly 'mzelwlwr
,daeg skl miwicv iyrn z` mdixacaeléôàz`f miyer mdy £¦

L äòLadidi okly miwicvd ezn xak,ìàøNé ìò íBìM §¨¨¤¨©¦§¨¥
ok it lr s` ,mnr aixl cer mileki mpi` miwicvdyúà 'ä íëéìBé¦¥¤

,ïåàä éìòBtmiwicvd ly mpealr z` `ed jexa yecwd raziy £¥¨¨¤
.mpdibl miryxd mr mzepba mixtqnd z` jileie

ìàòîLé éaø éác àðziax ly eyxcn ziaa epy ef `ziixa ± ¨¨§¥©¦¦§¨¥
,l`rnyiøäøäz ìà ,äìéla äøéáò øáòL íëç ãéîìz úéàø íà¦¨¦¨©§¦¨¨¤¨©£¥¨©©§¨©§©§¥

íBia åéøçà,`ed ryx oiicry xeaqläáeLz äNò ànLlr ©£¨©¤¨¨¨§¨
:`xnbd dywn .xary dxiardCzòc à÷ìñ 'ànL'lr dlri ike ± ¤¨©§¨©§¨

.`ed i`ce `ldy ,daeyz dyr `ny wtq `l` df oi`y jzrc
àlày `ziixad ixaca dibdl yiäáeLz äNò éàcå,ezxiar lr ¤¨©©¨¨§¨

.eixg` xdxdz l` jkle
:`xnbd zxne`éléî éðäåxdxdl oi`y epxn`y el` mixace - §¨¥¦¥

`hg xy`k `l` mpi` ,dxiar xaer ede`xy mkg cinlz ixg`
BôeâaL íéøáãa,calaìáà`hg xy`kàðBîîazexiara-] ¦§¨¦¤§£¨§¨¨

daeyz dyry xnel liren oi` ,exiag oenn lfby oebk ,[oennay
eixg` xdxdl xzenedéøîì øcäîc ãòoennd z` xifgiy cr ± ©§©§©§¨¥

oennd zayd `la dliren daeyzd oi`y ,eilral.
:minkg icinlz ceak oipra ceríéøNòa éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦§¤§¦

úBîB÷î äòaøàåy epivneðéðL ïleëå ,áøä ãBák ìò ïécðî ïéc úéa §©§¨¨§¥¦§©¦©§¨©§¨¨¦
mze`eðúðLîa.[zeipyna-]àëéä ,øæòìà éaø déì øîàmd okid ± §¦§¨¥£©¥©¦¤§¨¨¥¨

.mixkfendéì øîà,iel oa ryedi iaxçkLz éëì,m`vnzykl ± £©¥§¦©§©

.m`vnze ytg jl xnelk÷ôð,xfrl` iax [`vi-]úìz çkLàå ÷c §©¨§©§©§¨
lr micpny epipy mday zeipyna zenewn dyly `vne wcwc ±

,md el`e ,axd ceaka ìæìæîäepwizy minkg zpwzíéãé úìéèð ©§©§¥§§¦©¨©¦
,zt zlik` mcew,íéîëç éãéîìz ìL ïúhî øçà øtñîäå,xnelk §©§©¥©©¦¨¨¤©§¦¥£¨¦

,ozzin xg` minkg icinlz dpbn `edyäìòî étìk Bzòc ñéânäå§©¥¥©§§©¥©§¨
llkp `ed s`e ,eceaka lflfne `ed jexa yecwd cbpk d`bznd ±
mewnd ceaky itl axd ceak lr micpn oic ziay mixacd oia

d ceak `ed.ax
:zexen`d zeipynd yely z` d`ian `xnbdïúhî øçà øtñîä©§©¥©©¦¨¨

àéä éàî ,íéîëç éãéîìz ìL.`id dpyn efi` ±ïðúcdpynazeiecr) ¤©§¦¥£¨¦©¦¦§©
(e"n d"t,l`lldn oa `iawr ixac oiaïé÷Lî ïéà ,øîBà äéä àeäin ¨¨¥¥©§¦
,dheqúà àìå úøBibä úà àìziprpkd dgtydúøøçeLîä Ÿ¤©¦¤§Ÿ¤©§§¤¤

.exzqpe odl `piwe l`xyil e`yipyïé÷Lî ,íéøîBà íéîëçå.oze` ©£¨¦§¦©§¦
Bì eøîàå,`iawrl minkga äNòîdnye dy`,úéîkøëdzidy §¨§©£¤§©§§¦

,íéìLeøéa úøøçeLî äçôL,dxzqpe dl `piwe l`xyil z`ype ¦§¨§§¤¤¦¨©¦
ycwnd zial d`iadeäe÷Läålr dwceal ick dheq in mipdkd §¦§¨

ly mz`xed itíäì øîàå .ïBéìèáàå äéòîLeidy oeikn ,`iawr §©§¨§©§©§§¨©¨¤
oeilha`e dirnyàîâecmixb eidy ,dl minec xnelk ,dly §¨

ok lr ,dzenk,äe÷Lämil`xyik mixbd z` aiygdl evxy ¦§¨
zxeib miwyny myn gikedl oi`e ,oick eyr `le ,mixenb

.zxxgeyneeäecðådirny ly mceaka lflfy lr ,`iawrl §¦
,dzenk mixb mdy xn`e mzen ixg` oeilha`eúîecera `iawr ¥

didyBéecða,iecipd el xzed `l oiicre,BðBøà úà ïéc úéa eì÷ñå §¦§¨§¥¦¤£
.epex` z` milweq oic zia eiecipa zndy itl

àéä éàî ,íéãé úìéèða ìæìæîäå.`id dpyn efi` ±ïðúcjynda §©§©§¥¦§¦©¨©¦©¦¦§©
,l`lldn oa `iawr zece` my dpyndíBìLå ñç ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©§¨

[my `nw `pz ixack] xnelïéàL ,äcðúð ìàììäî ïa àéá÷òL¤£©§¨¤©£©§¥¦§©¨¤¥
d lka `vnpäøæò`idykúìòððgqtd zhigy zraíãà ìk ìò £¨¨¦§¤¤©¨¨¨

,ìàøNéalecb mc`ïa àéá÷òk àèç úàøéáe äøäèáe äîëça §¦§¨¥§¨§¨§¨¢¨§¦§©¥§©£©§¨¤
,ìàììäî.dfk lecb mc` ecpiy okzi ji`e ,ax mr my eidy s` ©£©§¥

éî úà àlày mzrnyecðly mceaka lflfy lr milyexia ¤¨¤¦¦
,eiecipa zne minkg÷t÷tL ,CBðç ïa øæòìà úà[lflfy-]úìéèða ¤¤§¨¨¤£¤¦§¥¦§¦©

íéãé.mceaka lflfy `vnpe minkg epwizyúnLëeoa xfrl` ¨©¦§¤¥
,jepgïéc úéa eçìLmigilyEãnìì ,BðBøà ìò äìBãb ïáà eçépäå ¨§¥¦§¦¦¤¤§¨©£§©¤§

.BðBøà úà ïéì÷Bñ ïéc úéa ,Béecða úîe äcðúnä ìkL¤¨©¦§©¤¥§¦¥¦§¦¤£
àéä éàî ,äìòî étìk Bzòc ñéânä.`id dpyn efi` ±ïðúcdpyna ©¥¥©§§©¥©§¨©¦¦§©

(.hi ziprz)minyb eligzde ,minybd lr lbrnd ipeg lltzdy ,
oigiy zexea inyb `l` izl`y jk `l' d"awdl xn`e ,mithpn
izl`y jk `l' d"awdl xn`e ,srfa zcxl eligzde ,'zexrne

.'dacpe dkxa oevx inyb `l`éðBçì çèL ïa ïBòîL Bì çìL̈©¦§¤¨©§¦
éøö ,ìbòîäúBcðúäì äzà Czli`ya mewnd iptl zgxhdy lr ©§©¥¨¦©¨§¦§©

,minrt dnk 'izl`y jk `l' zxn`e minyb,äzà éðBç àìîìàå§¦§¨¥¦©¨
,zeaiyge dlecba jny mqxtzpyéìò éðøæBbéecð Ezlflfy lr ¥§¦¨¤¦

,mixen`d jixaca miny ceakaàhçúî äzàL äNòà äî ìáà£¨¨¤¡¤¤©¨¦§©¥
[obedk `ly bdepe `heg-]Eì äNBòå íB÷nä éðôìmewndðBöø,E ¦§¥©¨§¤§§§
åéáà éðôì àhçúnL ïák,egixhdle el `ehgl eiptl lwpy itl §¥¤¦§©¥¦§¥¨¦

åeia`Bì äNBòz`éìòå ,BðBöøøîBà áeúkä E(dk bk ilyn)çîNé' §¤§§¨¤©¨¥¦§©
éáà.'EzãìBé ìâúå Enàå Edidy ixdmc` didy ilel iecipl ie`x ¨¦§¦¤§¨¥©§¤

.dlrn itlk leflf eixaca yiy itl ,lecb
s` elld ylyd z` `l` `vn `l recn zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .ok x`eany mitqep zenewn mpyi dxe`klyeúå§
àkéì,axd ceak lr micpny epipy mda mitqep zenewn oi` ike ± ¥¨

àkéà àäå,yi ixde ±óñBé áø éðúc,`ziixaaéîBø Léà ñBãBz §¨¦¨§¨¥©¥¦¦
ïéñle÷î íééãb ïìéëàäì éîBø éða úà âéäðäminly mdyk miielv-] ¦§¦¤§¥¦§©£¦¨§¨¦§¨¦

,[cetiyd lr mciva miielz mdiaxwe mdirxkeçìL .íéçñt éìéìa§¥¥§¨¦¨©
äzà ñBãBz àìîìà ,çèL ïa ïBòîL déì,cakpe lecb mkg dz`y ¥¦§¤¨©¦§¨¥©¨

éìò éðøæBbäzàL ,éecð Ek d`xp,õeça íéLã÷ ìàøNé úà ìéëàî §©¦¨¤¦¤©¨©£¦¤¦§¨¥¨¨¦©
xeaqi gqtd z` milevy itk icbd z` milevy d`exdy
mbe .uega miycw lek`l xzeny drhie ,gqt myl edeyicwdy
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המשך בעמוד רמו



פלי ezny in` cenr hi sc ± iyily wxtzekxa
.éòãé àìã ã"ñ éàå:`tebc `xrv `l` melk oipian oi`.úîä øçà øôñîä:ezzin xg` zn ly ezepba.àììèî àéð÷:bbd on ltp cake lecb dpw.àììè:bb.äéçåîã à÷ðøàgendy qik

:ea gpen.íúåì÷ì÷ò íéèîäå:daeg skl mzehdl mzeikf lr xzei mzeaeg z` mirixknde mzelwlwr mihnde dil jinqe miaehl 'd daihd aizk dipin lirléìòåô úà 'ä íëéìåé
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,jxcd lk z` eqtz miax zepex`yãáìa ìàøNé éëìî úàø÷ì àìå§Ÿ¦§©©§¥¦§¨¥¦§©
äkæé íàL ,í"ekò éëìî úàø÷ì eléôà àlà ,eøîà,`ad mlerl ¨§¤¨£¦¦§©©§¥©¤¦¦§¤

,giynd jln ceakae l`xyi ly mzlecb ze`xléëìî ïéa ïéçáé©§¦¥©§¥
,í"ekò éëìîì ìàøNéxzei mzlecb dax dnk oigai ,xnelk ¦§¨¥§©§¥©

yi ceak xzei dnk epiidc ,eiykr mlerd zene` ly mzlecbn
.dfd mlera zene`d ceakn ,zeevnd xky ilhepléànàrecne - ©©

meyn znl envr z` `nhle dxez xeqi` lr xearl odkl xzen
,jln ly eceak,''ä ãâðì äöò ïéàå äðeáz ïéàå äîëç ïéà' àîéì¥¨¥¨§¨§¥§¨§¥¥¨§¤¤

xeqi` dgec zeixad ceak oi`y mi`lk oiprl epxn`y enk
.`ziixe`c

:`xnbd zvxznàc ,àáøãkäøBz øác ,àáø øîdynl dkld - ¦§¨¨§¨©¨¨§©¨
,ipiqnìäà,zn eizgz yiy,çôè ììç Ba LiL ìkyiy ,xnelk Ÿ¤¨¤¥£©¤©

,ld`d bbl znd oia gth mexa gth lr gth ly xie`éðôa õöBç¥¦§¥
,äàîehä,eilr milid`nyk `le rbna `l dlrnl `nhn oi`e ©§¨

çôè ììç Ba ïéàLå,oex`d bbl znd oia,äàîehä éðôa õöBç Bðéà §¤¥£©¤©¥¥¦§¥©§¨
.riwxl cr dlere zrwea d`nehdeúBðBøà áBøåmda mixaewy §£

,miznd z`,çôè ììç ïäa Léepi` mdilr xaerd dxezd one ¥¨¤£©¤©
,`nhpeøæâåminkgìòzepex`dïäa LiLz` e`nhiy gth llg §¨§©¤¥¨¤

,mdilr xaerdíeMîzepex`dïäa ïéàLmi`nhn mdy ,gth llg ¦¤¥¨¤
,`ziixe`cn mdilr xaerd z`eäa eøæb àì íéëìî ãBák íeMîe¦§§¨¦Ÿ¨§§

,ïðaø,zepex` iab lr blcl wecv xa xfrl` iaxl xzen did jkle ©¨¨
.dxezd on mi`nhn opi`e gth llg mda yi zepex` mzqy itl

:ztqep `ziixan dywn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyìBãb ¨§©¨
[úà] äçBcL úBiøaä ãBákzevn.äøBzaL äNòú àìrnyne §©§¦¤¤¤Ÿ©£¤¤©¨
,dyrz `l zevn lk dgecyéànàå,dgec recne -àîéì,xn`p - §©©¥¨

,''ä ãâðì äöò ïéàå äðeáz ïéàå äîëç ïéà'z` dyrz `ld dgcie ¥¨§¨§¥§¨§¥¥¨§¤¤
.ecbaa mi`lk `vend oiprl epxn`y enk ,zeixad ceak

:`xnbd zvxzndîbøz[x`iae cinrd-]dén÷ àaL øa áø[iptl-] ©§§¨©©©¨©¥
,àðäk áøcwx zxacn ef `ziixay'øeñú àì'c åàìa(`i fi mixac), §©©£¨§¨§Ÿ¨

x`y la` ,minkg ixac lr xearl dxezd dxq`y dn epiidc
mi`lk `vend okle ,zeixad ceak iptn migcp mpi` mie`ld

.weya elit` ehyet ecbaa
:`xnbd zxne`déìò eëéçàeid mdy ,mirneyd eilr ewgv - £¦£¥

dxez xac minkgd el exn` m` elit`y xnel oiekzpy mixeaq
mb mda zyxcp dxezdy zecn xyr dylydn cg`a ecnly

d mb ixde ,zeixad ceak iptn dgcp `edàúééøBàc 'øeñú àì'c åàì̈§Ÿ¨§©§¨
àéä.eze` dgec zeixad ceak recne ,dxezay mie`ld x`yk ¦
øîàmdlàúléî øîà äaø àøáb ,àðäk áø,xac xn` lecb mc` - ¨©©©£¨©§¨©¨¨©¦§¨

déìò eëéçú àìnl ezpeek oi` i`cey ,eilr ewgvz l` -eyxcy d Ÿ§¦£¥
lr ezpeek `l` ,minkgïðaøc éléî ìkminkgd ixac lkl - ¨¦¥§©¨¨

c ,mdizexifbeeäðéëîñàmze` eknqy -ìòdå ,'øeñú àì'c åàìs` ©§§¦§©¨§Ÿ¨§
epiehvpy meyn minkgd ixac z` miiwl miaiig ep` dxezd ony
,zeixad ceak iptn md migcp mewn lkn ,mdixacn xeql `ly

yBãBák íeMî,mc`d lyïðaø eøLlr xearl minkg exizd - ¦§¨©¨¨
.zeixad ceak mewna mceak lr elgny ,mdixac

:ztqep `ziixan dywn `xnbd,òîL àzxn`p ,`ziixaa epipy ¨§©
dcia` `vend iabl(` ak mixac)z` F` Lig` xFW z` d`xz `l' ,Ÿ¦§¤¤¨¦¤

migCp FiU,'íäî zîlòúäåcer xn`pe(b ak my)lkEz `l' , ¥¦¨¦§¦§©©§¨¥¤Ÿ©
yiy cnll `a ,'mNrzdl,íäî ílòúî äzàL íéîòtaiig jpi`e §¦§©¥§¨¦¤©¨¦§©¥¥¤

,'znlrzde' xn`p jk lre ,dcia`d z` aiydläzà ïéàL íéîòôe§¨¦¤¥©¨
íäî ílòúîxn`p jk lre ,dcia`d z` aiydl aiig dz` `l` ¦§©¥¥¤

.'mlrzdl lkez `l'ãöéë àä.mlrzdl xzeny ote` yi cvik - ¨¥©
äéä íà`vendàéäå ,ïäkz`vnp [dcia`d-]Bà ,úBøáwä úéáa ¦¨¨Ÿ¥§¦§¥©§¨

yäéä`vendå ,ï÷ædcia`ddðéàdaeygBãBáë éôì,daiydlBà ¨¨¨¥§¥¨§¦§
Bzëàìî äúéäL`vend lyî äaeøîezca`,Bøáç ìM,xnelk ¤¨§¨§©§§¨¥¤£¥

,dixg` secxl ezk`ln lehia meyn `vend ciqtny mincdy
dnn xzei el mlyl milrad evxi `le ,dcia`d incn xzei md
zayd ici lr ciqtny `vnpe ,mdl aiyny dcia`d deyy

.dcia`d,'zîlòúäå' øîàð Cëìxzeny minrt yiy cnll §¨¤¡©§¦§©©§¨
e .daiydl aiig epi`e ,dcia`dn mlrzdléànàxzen recne - ©©

,dcia`dn mlrzdl eceak itl dpi`y owflàîéì,xn`p -ïéà' ¥¨¥
,''ä ãâðì äöò ïéàå äðeáz ïéàå äîëçdgcz dcia` zayd zevne ¨§¨§¥§¨§¥¥¨§¤¤

.ecbaa mi`lk `vend oiprl epxn`y enk ,zeixad ceak z`
:`xnbd zvxzníúä éðàLxzeny ,`ziixaa my xacd dpey - ©¥¨¨

meyn ,dcia`n mlrzdl el,'íäî zîlòúäå' áéúëcdxezdy ¦§¦§¦§©©§¨¥¤
.mlrzdl el dxizd

:`xnbd zl`eydpéî øîâéìåiabl xn`py 'znlrzde'n cnlpe - §¦§©¦©
`di `l mi`lk yaelde ,mixeqi` dgec zeixad ceaky ,dcia`

:`xnbd daiyn .weya ecba z` heytl jixvàì àðBînî àøeqéà¦¨¦¨¨Ÿ
ïðéôìémilw zepenn ipicy ,oenn ipicn xeqi` ipic micnel `l - ©§¦©

iptn migcp oenn ipicy it lr s`y xnel yi jkle ,mixeqi` ipicn
ceak iptn migcp mpi` xeqi` ipic mewn lkn ,zeixad ceak

.zeixad
:zxg` `ziixan dywn `xnbd,òîL àzxn`p ,`ziixaa epipy ¨§©

xifp iabl(e e xacna),'`ai `l zn Wtp lr 'dl FxiGd ini lM' ,¨§¥©¦©©¤¤¥Ÿ¨Ÿ
`ad aezkd ok m`e ,llk miznl `nhidl xifpl xeq`y x`eane

(f e my)eig`l FO`lE eia`l'BúBçàìe,'mznA mdl `OHi `läî §¨¦§¦§¨¦§©Ÿ¦©¨¨¤§Ÿ¨©
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ezny ina cenr hi sc ± iyily wxtzekxa
.äîéðô äàåøä:my ayei la`de ziniptd dxey ixeg` swdd llg z`.ïîöò úîçî`le

:rxe`nd z` ze`xl `l` mgpl e`a `ly ceak zngn.äîëç ïéà:'d cbp daeygúçà
.äàîè:xaw da yiy.äøåäèá àá:la`d.ñøôä úéáádcy `ede opaxcn `l` `nhn `lc

odilr qxecde zenvrd z` dyixgnd ilk elclc `ny minkg eyge xaw ea yxgpy

`le `ynae rbna `nhn dxeryk mvre ohiqn

`ed opax xeq`c `ed opaxcnc oeike ld`a

:la` iab ediixwil delg`c.íãà çôðîeiptl

`l `ed `ziixe`c i`c ep`xi mvr my 'id m`y

dgitp` jnqinl i`d ilek dia opilflfn opied

ilke`l `le ixzyi` gqt dyerl dwica jde

:(:dk sc dbibg) ycwa xnega opixn`ck dnexz

.ùãðù:milbxa.ìàøùé éëìî úàø÷ìceakl ixd

(`k `xwie) `nhi `l ytp lr mixaer zeixad

opixn`ck ded odk wecv xa xfrl` 'x `dc

:(.el sc) zexekaa.ïéâìãî:oex`l oex`nøáã
.äøåú:ipiqn dynl dkldéðôá õöåç åðéà

.äàîåèä:dlere zrweae dvevx '`neh z`xwpc

.äùòú àì úà:xn`w z"l lk c"qwàìã åàìá
.äéìò åëéçà 'åâå øåñúexn` 'it`c xeaq edpi`

eilr xeari ceakd ipta cner `ede dxez xac el

:`ed `ziixe`c inp i`d `de.'åëå ïðáøã éìéî ìë
dgcp mixteq ixacn `edy xac edl xn`w ikde

aizkc meyn z"l dil ixwe zeixad ceak iptn

opax `ed `ziixe`c ekl `iyw `wce xeqz `l

`kid mdixac lr xearl ediixwil delg`

mipa` zaya lhlhl oebk zeixad ceak `ki`c

in e` (:`t sc zay) gepwl `qkd zia ly

ekixvd `l zilnxka ezilh ziviv dwqtpy

sc zegpn) mexr ezial qpkile my ezilh gipdl

:(.gl.úåøá÷ä úéáá àéäå:dca`déôì äðéàå
.åãåáë:daiydl eceak itl daeyg dca`d oi`

.äáåøî åúëàìî äúéäù åàezk`ln leha incy

evxi `le dca`d inc lr mixzi dixg` secxl

mdl aiyny dnn xzei el aiydl milrad

:ciqtn `ed `vnpe.äðéî øîâðåmi`lk iabl

:weya elit` ohyet oxn`c.àðåîî:`xeqi`n lw

.øîåì ãåîìú äî åúåçàìåini lk aizk xifpa

eia`l 'il jinqe `ai `l zn ytp lr 'dl exifd

`dc mdl `nhi `l ezeg`le eig`l en`le

ka edleke`vi dnle eid `ai `l zn ytp lr ll

xnel cenlz dn en`l devn znl hxt eia`l

`wtp eia`lnc jixhvi` `l devn zn meyn

odk df xifp did m`y cenll ixtqa dil iyxce

`lc `ed en`l `ed s` zeyecw izy dilr eedc

dn eig`l devn znl `ed `nhn la` `nhi

`ed s` xifp `ede b"k didy ixd xnel cenlz

ezeg`le devn znl `nhn la` `nhi `l eig`l

inl oipr edpz dfl oipr epi` m` xnel cenlz dn

`nhny epa z` lenle egqt z` hegyl jledy

:devn znl.úî åì úîù òîùåleki eiaexwn

:mdl `nhi.àîèé àì úøîàzpere li`ed

`edy gqtd zaeg eilr dlge `id gqtd zhigy

z` lenle gqt zeyrln lha `nhi m` zxka

iaxra ixn`c zi`e .`id zxk zevn inp epa

:gqtd akrn eixkf zlinc xn`w inp migqt

ìáà
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ïéâìãîxy` lk 'ipzc oex` ly ieqik lleb 'itc d"tl dniz .zepex` iab lr epiid

j`ide ld`a `nhn llebd mb k"`e wtece lleb zeaxl dcyd ipt lr rbi

oi`y d`neh lk (`k dkld c"t) zegnya 'ipz `dc dyw `lc l"ie eilr oiblcn eid

'qna opzck odilr glbn xifp oi` wtece llebe dilr xdfen odk oi` dilr glbn xifpd

z"x xne` dide (.cp sc) lecb odk wxt xifp

oi` mc ziriax mzd xn` `dc illk ipdl 'izilc

`diy cr eilr glbn xifpdikd elit`e bel ivg

dywnd dnda wxta opixn`ck eilr xdfen odk

`nh mizn 'an `ad mc ziriaxc (.ar sc oileg)

l"ie `ai `l zn zeytp lk lrn dil opiwtne

glbn xifpdy d`neh my ied mewn lkn mzdc

oi` jkle xifpa llk epi` wtece lleb la` dilr

mipwfk dxaq `ziixa `d inp i` eilr xdfen odk

mb mc ziriax mixne` eidy [.bp xifp] mipey`xd

`nhn znd oi` i`n` `niz edine xifp zglbza

lkc d`neh lawn envr ieqkdy oeik ld`a

d`nehd ipta uveg epi` d`neh lawnd xac

cv `l` `nhn oi`c l"ie ld`a `nhn ok m`

zkqna opzck xedh inipt cv la` eay oevig

d`ln `idy ziag (h dpyn) e"hta zeld`

lleb d`yre lizt cinv ztwene mixedh oiwyn

ziagde dray z`neh `nhn da rbepd xawl

edine xedh elek inipt cvy itl oixedh oiwynde

iab (eh sc) oiaexrc w"ta yxitc d"tl dniz

i`e xawl wtece lleb miig ilran oiyer oi`

miig ilran oiyer ike oex`d ieqk epiid lleb

jxc oke davn epiid llebc z"xt k"r oex`l ieqk

epziy cr oniql xawd lr dnda ozil mc` ipa

:davn eilr

áåøy`xy l"ve .gth llg mdl yi zepex`

ik daxc` mezq did m`y gezt oex`d

eay owixd cva elit`e `nhn gth gzet ea yi

dneh` ytp (`"n) f"ta zeld` zkqna opixn`ck

iptn owixd cva 'it xedh oiccvd on da rbepd

did m`e zcxeie zrwea dlere zrwea d`nehy

da rbepd gth mex lr h"r gth d`nehd mewn

`nl` mezq xawk `edy iptn `nh mewn lkn

yiyk `l` eiaiaq lk `nhn epi` mezq xawa

`l` `nhn epi` dvevx d`neha la` gth eilr

xkend wxtae owixd cvn `le d`nehd cbpk

:jix`dl yi (:w sc a"a) zexitåúåçàìå
[ytp] (zeytp lk) lr aizk xifp iab .l"z dn

eig`l en`le eia`l dixza aizke `ai `l zn

zn ytpnc edpip ixizi edleke `nhi `l ezeg`le

`l ditebl xnel cenlz dn eia`l opiyxce `wtp

`a `le edlek `wtp zn ytpn `dc jixhvi`

en`l ea `nhl xzeny devn zn `ivedl `l`

xizdle jixhvi` `l ditebl xnel cenlz dn

did m`y `iadl `l` `wtp eia`lnc devn zn

aezkd oi` zeyecw izy eilr yiy odke xifp

znl `ed `nhn la` en`l `l` `nhln exidfn

dn eig`l devnodk did m`y xnel cenlz

xeq` zexifp `la mbc xeng ezyecwc xifpe lecb

`nhn epi`c `ed eig`l k"tr` eiaexwl `nhl

xifpl oipr epi` m`e devn znl `ed `nhn la`

xifp b"kl oipr edpz xifp heicd odkl `le `cixb

b"k did m`y ixd xnel cenlz dn ezeg`le

:devn znl `nhn la` `nhn epi`c `ed ezeg`l d"t` `aeh zevn `ki`c epa z` lenle egqt hegyl jlde xifpeúøîàodke xifp `edy mc` lr i`wy iptn .`nhi `l

`dn jixte k"ra eig` ede`nhe gqt axra ezy` dzny odkd sqeic dyrn iab (.w sc a"it) migafac dnize miaexwl `nhl i`yx `cixb gqt dyerc rnyn gqt dyere lecb

zxn` yxtl d`xp ok lr `nhl i`yx `ni` `cixb egqt dyer la` 'iyixtck ea el`d zeyecw lkc ixiinc `kd ip`y `nlic jixt i`ne `nhi `l xn`wc `kdc `ziixa
`l
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øîà :ïéáéiç ïîöò úîçî ,ïéøeèt ìáàä úîçî íéàaä©¨¦¥£©¨¨¥§¦¥£©©§¨©¨¦¨©
eléôà ïèLBt ,Bcâáa íéàìk àöBnä :áø øîà ,äãeäé áø©§¨¨©©©¥¦§©¦§¦§§¨£¦
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.áøì ãBák ïé÷ìBç ïéà ,íMä ìelç LiL î"ë ,"'ä ãâðì§¤¤¤¥¦©¥¥§¦¨¨©
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éðôa õöBç Bðéà ¯ çôè ììç Ba ïéàLå ;äàîehä éðôa¦§¥©§¨§¤¥£©¤©¥¥¦§¥
LiL ìò eøæâå ,çôè ììç ïäa Li úBðBøà áBøå .äàîehä©§¨§£¥¨¤£©¤©§¨§©¤¥
eäa eøæb àì íéëìî ãBák íeMîe ,ïäa ïéàL íeMî ïää¤¦¤¥¨¤¦§§¨¦Ÿ¨§§
äNòú àì äçBcL úBiøaä ãBák ìBãb :òîL àz .ïðaø©¨¨¨§©¨§©§¦¤¤Ÿ©£¤
äöò ïéàå äðeáz ïéàå äîëç ïéà" àîéì ?éànàå .äøBzaL¤©¨§©©¥¨¥¨§¨§¥§¨§¥¥¨
åàìa ,àðäk áøc dén÷ àaL øa áø dîbøz !"'ä ãâðì§¤¤¦§§¨©©©¨©¥§©©£¨§¨
àúééøBàc "øeñú àì"c åàì :déìò eëéçà ."øeñú àì"c§Ÿ¨©¦£¥¨§Ÿ¨§©§¨
eëéçz àì ,àúléî øîà äaø àøáb :àðäk áø øîà !?àéä¦¨©©©£¨©§¨©¨¨©¦§¨Ÿ¨¦
,"øeñú àì"c åàì ìò eäðéëîñà ïðaøc éléî ìk !déìò£¥¨¦¥§©¨¨©§§¦§©¨§Ÿ¨
,"íäî zîlòúäå" :òîL àz .ïðaø eøL BãBák íeMîe¦§¨©¨¨¨§©§¦§©©§¨¥¤
ílòúî äzà ïéàL íéîòôe ,íäî ílòúî äzàL íéîòt§¨¦¤©¨¦§©¥¥¤§¨¦¤¥©¨¦§©¥
Bà ,úBøáwä úéáa àéäå ïäk äéä íà ?ãöék àä .íäî¥¤¨¥©¦¨¨Ÿ¥§¦§¥©§¨
äaeøî Bzëàìî äúéäL Bà ,BãBáë éôì dðéàå ï÷æ äéä̈¨¨¥§¥¨§¦§¤¨§¨§©§§¨
ïéà" àîéì ?éànà ."zîlòúäå" øîàð Cëì ,Bøáç ìMî¦¤£¥§¨¤¡©§¦§©©§¨©©¥¨¥
,íúä éðàL !"'ä ãâðì äöò ïéàå äðeáz ïéàå äîëç̈§¨§¥§¨§¥¥¨§¤¤¨¥¨¨
àðBînî àøeqéà !dpéî øîâéìå ."íäî zîlòúäå" áéúëc¦§¦§¦§©©§¨¥¤§¦§©¦¨¦¨¦¨¨
éøä ?øîBì ãeîìz äî ,"BúBçàìe" :òîL àz .ïðéôìé àìŸ©§¦¨¨§©§©©©§©£¥

ì CìBä äéäLòîLå ,Bða úà ìeîìå Bçñt úà èBçL ¤¨¨¥¦§¤¦§§¨¤§§¨©
ìBëé .ànhé àì zøîà ?ànhéå øBæçé ìBëé ,úî Bì únL¤¥¥¨©£§¦©¥¨©§¨Ÿ¦©¥¨
?äåöî úîì ànhî Bðéà Ck ,íäì ànhî BðéàL íLk§¥¤¥¦©¥¨¤¨¥¦©¥§¥¦§¨
,ànhî Bðéàc àeä BúBçàì ,"BúBçàìe" øîBì ãeîìz©§©§©©£§¥¦©¥
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פלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc - zekxa(iriax meil)

:dpyna epipy,'åëå äøeMa íéãîBòämipevigde mixeht miiniptd ¨§¦©¨
:mipevigd md ine miiniptd md in zx`an `xnbd .miaiigeðz̈

ïðaø,`ziixaa,äîéðt äàBøä äøeLieptd mewnd z` ,xnelk ©¨¨¨¨¨§¦¨
,my ayei la`de ,ziniptd dxeyd ixg`yäøeèt,rny z`ixwn §¨

ådxeydúáéiç ,äîéðt äàBø dðéàL.rny z`ixwaäãeäé éaø §¤¥¨¨§¦¨©¤¤©¦§¨
ìáàä úîçî íéàaä ,øîBà,engplïéøeètla` ,rny z`ixwn ¥©¨¦¥£©¨¨¥§¦

mi`adïîöò úîçî,rxe`nd z` ze`xl `l` mgpl e`a `ly - ¥£©©§¨
ïéáéiç.rny z`ixwa ©¨¦

:zeixad ceak iptn migcp mixeqi` m` zx`an `xnbdáø øîà̈©©
,Bãâáa íéàìk àöBnä ,áø øîà äãeäé,`ziixe`cn mi`lk mde §¨¨©©©¥¦§©¦§¦§

.÷eMa eléôà ïèLBt:`xnbd zxxanàîòè éàîmrhd dn - §¨£¦©©©£¨
meyn :`xnbd daiyn .jka dfazny s` weya ehyetl jixvy

y''ä ãâðì äöò ïéàå äðeáz ïéàå äîëç ïéà'(l `k ilyn)znkg oi`y , ¥¨§¨§¥§¨§¥¥¨§¤¤
e ,'d cbpl daeyg mc`dãBák ïé÷ìBç ïéà íMä ìelç LiL íB÷î ìk̈¨¤¥¦©¥¥§¦¨

.áøì̈©
:`xnbd dywnéáéúéîepipy ,ax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaaäøBäè úçà ,íéëøc ézL íäéðôìå ,eøæçå ,únä úà eøá÷̈§¤©¥§¨§§¦§¥¤§¥§¨¦©©§¨
äàîè úçàåm` ,xaw da yiyàala`dBnò ïéàa ,äøBähalk §©©§¥¨¨©§¨¨¦¦

mielndad jxc,äøBähm`eàala`dBnò ïéàa ,äàîhamlek ©§¨¨©§¥¨¨¦¦
,äàîha,mipdk elit`eBãBák íeMîe .la`d lyéànàrecne - ©§¥¨¦§©©

,la`d ly eceak meyn znl envr `nhl odkl xzenàîéì- ¥¨
xn`p,''ä ãâðì äðeáz ïéàå äîëç ïéà'xeqi`d lr xearl el oi`e ¥¨§¨§¥§¨§¤¤

.mi`lk oiprl ax xn`y enk ,zeixad ceak iptn znl `nhil
:`xnbd zvxzndîbøz[x`iae cinrd-]àaà éaø,`ziixad z` ©§§¨©¦©¨

`id d`nhd jxcdy xaecnyñøtä úéáaxaw da didy dcy - §¥©§¨
n `l` my d`nehd oi`y ,day xawd mr dyxgpe,ïðaøcla` §©¨¨

ceak mewna mceak lr elgn minkge .`nhp epi` `ziixe`cn
,qxtd ziaa xearl la`d mr mikledd mipdkl exizde ,zeixad
.zeixad ceak iptn dgcp epi` dxezdn `edy mi`lk xeqi` la`

:opaxcn `l` `nhn epi` qxtd ziay dgiken `xnbdáø øîàc§¨©©
,ñøtä úéa íãà çtðî ,ìàeîL øîà äãeäélr eita gtpn ,xnelk §¨¨©§¥§©¥©¨¨¥©§¨

,dze` d`xi zn ly mvr my yi m`y dleze ,eiptly dnc`d
CìBäåzia z`neh m`e ,xedh `edy zwfga egqt z` hegyl §¥

`xnbd .dgitp lr jenql miliwn eid `l ,dxezd on qxtd
d`ian:opaxcn `l` `nhn epi` qxtd ziay ztqep di`xøîàå§¨©

LcpL ñøtä úéa ,áøc déîMî éLà øa äãeäé áømc` ipa ilbxa ©§¨©©¦¦§¥§©¥©§¨¤¦¨
,my mixaerd,øBäèeid `l ,dxezd on qxtd zia z`neh m`e ¨

.yecipy jk lr jenql miliwn
:zxg` `ziixan dywn `xnbdøa øæòìà éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦¤§¨¨©

÷Bãöy minrt ,odk didyíéúî ìL úBðBøà éab ìò eðééä ïéâlãî ¨§©§¦¨¦©©¥£¤¥¦
z`vl ,oex`l oex`n,ìàøNé éëìî úàø÷ìitl ,mze`xl ick ¦§©©§¥¦§¨¥

,jxcd lk z` eqtz miax zepex`yãáìa ìàøNé éëìî úàø÷ì àìå§Ÿ¦§©©§¥¦§¨¥¦§©
äkæé íàL ,í"ekò éëìî úàø÷ì eléôà àlà ,eøîà,`ad mlerl ¨§¤¨£¦¦§©©§¥©¤¦¦§¤

,giynd jln ceakae l`xyi ly mzlecb ze`xléëìî ïéa ïéçáé©§¦¥©§¥
,í"ekò éëìîì ìàøNéxzei mzlecb dax dnk oigai ,xnelk ¦§¨¥§©§¥©

yi ceak xzei dnk epiidc ,eiykr mlerd zene` ly mzlecbn
.dfd mlera zene`d ceakn ,zeevnd xky ilhepléànàrecne - ©©

meyn znl envr z` `nhle dxez xeqi` lr xearl odkl xzen
,jln ly eceak,''ä ãâðì äöò ïéàå äðeáz ïéàå äîëç ïéà' àîéì¥¨¥¨§¨§¥§¨§¥¥¨§¤¤

xeqi` dgec zeixad ceak oi`y mi`lk oiprl epxn`y enk
.`ziixe`c

:`xnbd zvxznàc ,àáøãkäøBz øác ,àáø øîdynl dkld - ¦§¨¨§¨©¨¨§©¨
,ipiqnìäà,zn eizgz yiy,çôè ììç Ba LiL ìkyiy ,xnelk Ÿ¤¨¤¥£©¤©

,ld`d bbl znd oia gth mexa gth lr gth ly xie`éðôa õöBç¥¦§¥
,äàîehä,eilr milid`nyk `le rbna `l dlrnl `nhn oi`e ©§¨

çôè ììç Ba ïéàLå,oex`d bbl znd oia,äàîehä éðôa õöBç Bðéà §¤¥£©¤©¥¥¦§¥©§¨
.riwxl cr dlere zrwea d`nehdeúBðBøà áBøåmda mixaewy §£

,miznd z`,çôè ììç ïäa Léepi` mdilr xaerd dxezd one ¥¨¤£©¤©
,`nhpeøæâåminkgìòzepex`dïäa LiLz` e`nhiy gth llg §¨§©¤¥¨¤

,mdilr xaerdíeMîzepex`dïäa ïéàLmi`nhn mdy ,gth llg ¦¤¥¨¤
,`ziixe`cn mdilr xaerd z`eäa eøæb àì íéëìî ãBák íeMîe¦§§¨¦Ÿ¨§§

,ïðaø,zepex` iab lr blcl wecv xa xfrl` iaxl xzen did jkle ©¨¨
.dxezd on mi`nhn opi`e gth llg mda yi zepex` mzqy itl

:ztqep `ziixan dywn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyìBãb ¨§©¨
[úà] äçBcL úBiøaä ãBákzevn.äøBzaL äNòú àìrnyne §©§¦¤¤¤Ÿ©£¤¤©¨
,dyrz `l zevn lk dgecyéànàå,dgec recne -àîéì,xn`p - §©©¥¨

,''ä ãâðì äöò ïéàå äðeáz ïéàå äîëç ïéà'z` dyrz `ld dgcie ¥¨§¨§¥§¨§¥¥¨§¤¤
.ecbaa mi`lk `vend oiprl epxn`y enk ,zeixad ceak

:`xnbd zvxzndîbøz[x`iae cinrd-]dén÷ àaL øa áø[iptl-] ©§§¨©©©¨©¥
,àðäk áøcwx zxacn ef `ziixay'øeñú àì'c åàìa(`i fi mixac), §©©£¨§¨§Ÿ¨

x`y la` ,minkg ixac lr xearl dxezd dxq`y dn epiidc
mi`lk `vend okle ,zeixad ceak iptn migcp mpi` mie`ld

.weya elit` ehyet ecbaa
:`xnbd zxne`déìò eëéçàeid mdy ,mirneyd eilr ewgv - £¦£¥

dxez xac minkgd el exn` m` elit`y xnel oiekzpy mixeaq
mb mda zyxcp dxezdy zecn xyr dylydn cg`a ecnly

d mb ixde ,zeixad ceak iptn dgcp `edàúééøBàc 'øeñú àì'c åàì̈§Ÿ¨§©§¨
àéä.eze` dgec zeixad ceak recne ,dxezay mie`ld x`yk ¦
øîàmdlàúléî øîà äaø àøáb ,àðäk áø,xac xn` lecb mc` - ¨©©©£¨©§¨©¨¨©¦§¨

déìò eëéçú àìnl ezpeek oi` i`cey ,eilr ewgvz l` -eyxcy d Ÿ§¦£¥
lr ezpeek `l` ,minkgïðaøc éléî ìkminkgd ixac lkl - ¨¦¥§©¨¨

c ,mdizexifbeeäðéëîñàmze` eknqy -ìòdå ,'øeñú àì'c åàìs` ©§§¦§©¨§Ÿ¨§
epiehvpy meyn minkgd ixac z` miiwl miaiig ep` dxezd ony
,zeixad ceak iptn md migcp mewn lkn ,mdixacn xeql `ly

yBãBák íeMî,mc`d lyïðaø eøLlr xearl minkg exizd - ¦§¨©¨¨
.zeixad ceak mewna mceak lr elgny ,mdixac

:ztqep `ziixan dywn `xnbd,òîL àzxn`p ,`ziixaa epipy ¨§©
dcia` `vend iabl(` ak mixac)z` F` Lig` xFW z` d`xz `l' ,Ÿ¦§¤¤¨¦¤

migCp FiU,'íäî zîlòúäåcer xn`pe(b ak my)lkEz `l' , ¥¦¨¦§¦§©©§¨¥¤Ÿ©
yiy cnll `a ,'mNrzdl,íäî ílòúî äzàL íéîòtaiig jpi`e §¦§©¥§¨¦¤©¨¦§©¥¥¤

,'znlrzde' xn`p jk lre ,dcia`d z` aiydläzà ïéàL íéîòôe§¨¦¤¥©¨
íäî ílòúîxn`p jk lre ,dcia`d z` aiydl aiig dz` `l` ¦§©¥¥¤

.'mlrzdl lkez `l'ãöéë àä.mlrzdl xzeny ote` yi cvik - ¨¥©
äéä íà`vendàéäå ,ïäkz`vnp [dcia`d-]Bà ,úBøáwä úéáa ¦¨¨Ÿ¥§¦§¥©§¨

yäéä`vendå ,ï÷ædcia`ddðéàdaeygBãBáë éôì,daiydlBà ¨¨¨¥§¥¨§¦§
Bzëàìî äúéäL`vend lyî äaeøîezca`,Bøáç ìM,xnelk ¤¨§¨§©§§¨¥¤£¥

,dixg` secxl ezk`ln lehia meyn `vend ciqtny mincdy
dnn xzei el mlyl milrad evxi `le ,dcia`d incn xzei md
zayd ici lr ciqtny `vnpe ,mdl aiyny dcia`d deyy

.dcia`d,'zîlòúäå' øîàð Cëìxzeny minrt yiy cnll §¨¤¡©§¦§©©§¨
e .daiydl aiig epi`e ,dcia`dn mlrzdléànàxzen recne - ©©

,dcia`dn mlrzdl eceak itl dpi`y owflàîéì,xn`p -ïéà' ¥¨¥
,''ä ãâðì äöò ïéàå äðeáz ïéàå äîëçdgcz dcia` zayd zevne ¨§¨§¥§¨§¥¥¨§¤¤

.ecbaa mi`lk `vend oiprl epxn`y enk ,zeixad ceak z`
:`xnbd zvxzníúä éðàLxzeny ,`ziixaa my xacd dpey - ©¥¨¨

meyn ,dcia`n mlrzdl el,'íäî zîlòúäå' áéúëcdxezdy ¦§¦§¦§©©§¨¥¤
.mlrzdl el dxizd

:`xnbd zl`eydpéî øîâéìåiabl xn`py 'znlrzde'n cnlpe - §¦§©¦©
`di `l mi`lk yaelde ,mixeqi` dgec zeixad ceaky ,dcia`

:`xnbd daiyn .weya ecba z` heytl jixvàì àðBînî àøeqéà¦¨¦¨¨Ÿ
ïðéôìémilw zepenn ipicy ,oenn ipicn xeqi` ipic micnel `l - ©§¦©

iptn migcp oenn ipicy it lr s`y xnel yi jkle ,mixeqi` ipicn
ceak iptn migcp mpi` xeqi` ipic mewn lkn ,zeixad ceak

.zeixad
:zxg` `ziixan dywn `xnbd,òîL àzxn`p ,`ziixaa epipy ¨§©

xifp iabl(e e xacna),'`ai `l zn Wtp lr 'dl FxiGd ini lM' ,¨§¥©¦©©¤¤¥Ÿ¨Ÿ
`ad aezkd ok m`e ,llk miznl `nhidl xifpl xeq`y x`eane

(f e my)eig`l FO`lE eia`l'BúBçàìe,'mznA mdl `OHi `läî §¨¦§¦§¨¦§©Ÿ¦©¨¨¤§Ÿ¨©
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xcde"פלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc - zekxa(iying meil)

,äåöî úîì àeä ànhî ìáàzeixad ceak `edy znd ceaky ixd £¨¦©¥§¥¦§¨
,dywe .dxez xac dgecéànàiptn devn znl `ed `nhp recn - ©©

,dxez xac dgece ,zeixad ceakàîéì,xn`p -ïéàå äîëç ïéà' ¥¨¥¨§¨§¥
,''ä ãâðì äöò ïéàå äðeázenk ,zeixad ceak z` el` zeevn egcie §¨§¥¥¨§¤¤

.ecbaa mi`lk `vend oiprl epxn`y
:`xnbd zvxzníúä éðàLceaky ,`ziixaa my xacd dpey - ©¥¨¨

meyn ,dline gqt zeevn dgec zeixad,'BúBçàìå' áéúëcepcnll ¦§¦§©£
.`nhidl eaiign znd ceaky

:`xnbd zl`eydpéî øîâéìåzeixad ceaky 'ezeg`le'n cnlpe - §¦§©¦©
daiyn .weya ecba z` heytl jixv `di `le ,mixeqi` dgec

:`xnbdéðàL äNòz ìàå áLxac xwer epi`yk xacd dpey - ¥§©©£¤¨¦
,eil`n xwrp dxez xace enewna ayei `l` ,mici dyrna dxez
zeixad ceaky epcnl 'ezeg`le'ne .micia dxez xac xwerdn
l`e ay'a dyrp mlehiay dline gqt enk zeevn miiwln dgec
xac jka xwery mi`lk yaell dfn cenll oi` la` ,'dyrz

.zeixad ceak iptn xeqi`d dgciy ,micia dxez¨
meyn xzei milern eid mipey`xd zexecay d`ian `xnbd

:myd yeciw lr mytp exqnyàðL éàî ,ééaàì àtt áø déì øîà£©¥©¨¨§©©¥©§¨
àqéð eäì Léçøúàc íéðBLàømipey`xd zexecd mipey dna - ¦¦§¦§©¦§¦¨

,miqip mdl eygxzdyàqéð ïì Léçøúî àìc ïðà àðL éàîedne - ©§¨£¨§Ÿ¦§©¦¨¦¨
.miqip epl miygxzn `ly epgp` mipeyééBpz íeMî éàm` - ¦¦©¥

ixd ,mcenila milecb mipey`xd eidy meynäãeäé áøc éðLa¦§¥§©§¨
äåä ïé÷éæða ééBpz élekdid mcenil lk dcedi ax ly eizepya - ¥©¥¦§¦¦£¨

mi`iwa eid `le ,[`xza `aae `rivn `aa `nw `aa] oiwifp xcqa
,mixcq rax` ly `xnbd lkaéøãñ àzéL ïðépúî à÷ ïðàåeli`e - ©£¨¨§©¥©¦¨¦§¥

.mixcq dyyd lk z` mipey ep`åixdy ,ceráø éèî äåä éë §¦£¨¨¥©
ïéö÷Bòa äãeäédide ,oivwer ipic cenll ribn dcedi ax didyk - §¨§¨¦

dpeydì éøîàå ,'äøãwa ÷øé úLáBkL äMàä'mixne` yie - ¨¦¨¤¤¤¨¨©§¥¨§¨§¦©
ef dpynl ribdy(`"n a"t oivwer),ïäéôøèa ïLákL íéúéæ'mr-] ¥¦¤§¨¨§©§¥¤

[odly oilrdøîà ,'íéøBäèmrhd dn rci `lyk ,xne` did - §¦£©
,mixedh mdyàëä àðéæç à÷ ìàeîLe áøc úBéeäo`k d`ex ip` - ©¨§©§¥¨¨¥¨¨¨

,xnelk ,l`enye ax mda miwqer eidy zeibeqk zexeng zeibeq
l`enye ax eidy zeipynd lkk ilr dyw el` zeipyn mrh

,`xnbd lka mda miywzn izeaxøñéìz ïéö÷Bòa ïðépúî à÷ ïðàå©£¨¨§©¥©§¨¦§¥©
àúáéúîmipt dxyr ylya oivwer zkqn mipey ep` eli`e - §¦¨¨

zexecdn cenila ep` miticr ok m`e ,ahid da mi`iwae
.mipey`xdéìL äåä ék äãeäé áø eléàådéðàñî ãç óit lr s`e - §¦©§¨¦£¨¨¥©§¨¥
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בנגלה צריך לדקדק על התלמידים בלימוד  וידוע מאז, שאף שהמשגיח  ולברכה,  התלמידים לטובה 

הנגלה, אבל כדי שיהי' זה בהצלחה באופן המתאים צריך הוא לדקדק על עצמו בעניני דא"ח.

והשי"ת יזכנו את כל אחד ואחד מאתנו למלאות שליחותנו בעלמא דין ולזכות לזה אשר כ"ק 

מו"ח ]אדמו"ר[ הכ"מ יוכל להורות עלינו ולומר: ראו גדולים שגדלתי.

בודאי שומר השיעורים דחת"ת וזוג' תי' נותנת לצדקת רמבעה"נ לפני הדה"נ.

בברכה, המחכה לבשו"ט,

מנחם שניאורסאהן

המשך מעמוד רו
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eznyפלו ina cenr k sc ± iyily wxtzekxa
.ïéìéôúä ïîå:oda giti `ly eteb xenyl rcei epi` ohw mzqc meyn.äìôúá ïéáééçå

:miphw jepgle miypl s` depwze `id opaxcne `id ingx dltzc.ïåæîä úëøááå äæåæîáå
:`hiyt jixt `xnbae `nxb onfd `ly dyr zevn dfefn.ïåæîä úëøádl ira `xnba

:opaxc e` `ziixe`c'îâ.äæåæîì ïéìôú ùé÷ð àîéúã åäîdn mzazke mzxywe aizkc

zeaiig miyp oilitz s` zeaiig miyp dfefn

opiqxb ikd :ol rnynw.åäðéð éîçøã äìôú`le

:`id `ziixe`c e`l `dc `hiyt qxbùé÷ð
.äøåú ãåîìúì äæåæî(`i mixac) aizkc

mzazke dil jinqe mkipa z` mze` mzcnle

onfd oi`c b"r`e zexeht miyp dxez cenlz dn

`le mkipa z` aizkc edpixht `pngx `nxb

miypc l"nw zexeht miyp dfefn s` mkizepa

iig era ixab mkini eaxi ornl aizkc zeaiig

:dinza iig era `l iypïîæäù ò"î íåéä ùåã÷
.àåä àîøâzeny) eycwl zayd mei z` xekf

:oiid lr edxkf (k.äøéîùádk`ln dyrz `lc

:(my).äøéîùá åäðúéà éùð éðäåoiyecw) opzc

`nxb onfdy oia dyrz `l zevn lk (.hk sc

deydc zeaiig miyp `nxb onfd oi`y oia

:dxezay miyper lkl yi`l dy` aezkdíéùð
.àúééøåàã ïåæîä úëøáázraye zlk`e aizkc

onfd oi`y dyr zevn dil dede (g mixac)

:`nxb.ïðáøã åàxy` daehd ux`d lr aizkc

wlgzdl zeawpl dpzp `l ux`de (my) jl ozp

elhpc md mdia` wlg cgtlv zepa meyn i`e

:mixvn i`vein didy.ïá:ohw.êøáîzkxa

:jxal rcei eia` oi` m` eia`l oefndàøåòéù
.ïðáøãdcedi iaxl dviake n"xl zifk oebk

la` aizk zkxae zraye zlk`e `ziixe`cnc

jklde opaxcn `l` aiign `l i`d ik xeriya

:lecb witne opaxc ohw iz`.äöéáë ãò úéæë ãò
onwl) opzc dcedi 'xl dviak cr n"xl zifk cr

'x zifk cr xne` n"x oipnfn dnk cr (.dn sc

:dviak cr xne` dcedi'éðúî.éø÷ ìòá
oiixw ilral dliah owzy jli`e `xfr zpwzn

sc) daexn wxta w"aa opixn`ck dxeza weqrl

:(:at.øäøäî:`xwnd onf ribnyk eala y"w

.êøáî åðéàå:xedxda elit`àìå äéðôì àì
.äéøçàìaiign `ziixe`cn e`l zekxac oeik

:opax edekxv` `l.åéøçàì êøáî ïåæîä ìòå
:`ed `ziixe`c `aeigc.åéðôì êøáî åðéàåe`lc

:`ed `ziixe`c.'åëå øîåà äãåäé éáø'nba

:dl yxtn'îâ.éîã øåáãë`vei inp mc` lke

:xedxda ezaeg ici.øäøäî äîì:liren dn

.éðéñá ïçëùàãël` aizkc dy`n oyixtdy

jnq ef dyixt lre (hi zeny) dy` l` eybz

ral dliah owzl `xfrewqriy mcew oiixw il

jinqe jipal mzrcede (c mixac) aizkc dxeza

axega jidl` 'd iptl zcnr xy` mei dil

:(:`k sc) oiwxta onwl opixn`ck
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äìôúáonfdy dyr zevnk dnd`e dgiy` mixdve xwae axr aizkc oeik `hiyt

i`ne `id opaxc dltz ixdy dil qixb `l i"yxe .edpip ingxc l"nw ied `nxb

dyr zevnc `nrh i`dn zexeht miype opaxc lld `dc ayiil yi n"ne .dia ikiiy r"n

dper eze` oixwn ohw e` dy`e car didy in (.gl sc) dkeqa opixn`ck `ed `nxb onfdy

xeht rneyd oi`c mixne` mdy dn odixg`

:mixeht mdy oeik oz`ixwnúéàzkxaa iqxbc

mkl 'd zza aizkc oeik ipyne .`hiyt oefnd

r"nk reayl xwaa mgle lek`l xya axra

:l"nw `ed `nxb onfdyíéùðoefnd zkxaa

jzrc `wlqc qxhpewd 'it .opaxc e` `ziixe`c

ux`d lr aizkc meyn `ziixe`cn iaiign `lc

elhpy dne ux`a wlg elhp `l miype daehd

mipdk dnize .elhp mdia` wlg cgtlv zepa

k"`e ux`a wlg elhp `l ixdy iraz inp miele

`l` oefnd zkxaa ozaeg ici mixg` e`ivei `l

znzgy jzixa lr aizkc meyn `nrhc l"i

`l edpzil miype epzcnly jzxez lre epxyaa

in (.hn sc) onwl opixn`e dxeza `le zixaa

ici `vi `l oefnd zkxaa dxeze zixa xn` `ly

evn `lc oeik dil `iran `w `zyde ezaeg

e` opaxcn `l` eed `l dxeze zixa xninl

`ziixe`c xity ied eda jiiy `lc oeik `nlc

:dxeze zixaa ikiiyc miyp`a ixiin onwlc `de

ìòádiptl `l jxan epi`e eala xdxdn ixw

xedxda elit` 'it .dixg`l `le

y"wa ith `pixyc `nrh epiide 'nba rnynck

opaxc zekxae `ziixe`c y"wc meyn zekxan

z`ivi xikfdc `kid epiid opaxc y"w c"nl 'it`e

mixvn z`ivi xikfd `ly oizipzn la` mixvn

y"w iede aivie zn` xnel el exizd `ly

z`ivi xikfd ixdy opaxc aivie zn`e `ziixe`c

zn` `nilc owzp zeywdl oi`e y"wa mixvn

y"w `nilc sicr `dc y"w `nil `le aivie

:miny zekln inp dia zi`càéöåé.eiztya

oiprl xeack `edy t"r` xedxd dil zixyc oeik

ixwnc oiprl xeac ixwn ok enk y"w ici z`vl

`edy t"r` xdxdl dil zixycne dxeza wqer

:xeac mb el xizz ixw lra

ïçëùàãëinc xeackc b"r s` yexit .ipiqa

inc xeack e`l n"n `viy oiprl

ogky`ck xdxdl xeq` ixw lra `diy oiprl

t"r`e leahl oikixv eide xeac my didc ipiqa

:[:gl dkeq] dperk rney oiwzey eidy

áøåyxit g"x .inc xeack e`l xn` `cqg

iaxe `c` ax ivxzcn `cqg axk dkldc

`vi `le iniiw dizek dipin rny dizlnl xfrl`

:xedxda rny z`ixwa
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פלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc - zekxa(iying meil)

.ïBænä úkøááe äæeænáe älôza ïéáéiçå ,ïélôzä ïîe¦©§¦¦§©¨¦©§¦¨©§¨§¦§©©¨

àøîâ
n zexeht miypy dpyna epipy.òîL úàéø÷dn zxxan `xnbd §¦©§©

:`xnbd dywn .ef dklda yecigdàèéLtmiypy xacd heyt - §¦¨
ixdy ,rny z`ixwn zexehtàeä àîøb ïîfäL äNò úåöî- ¦§©£¥¤©§©§¨¨

,`eazy devnl mxeb onfdyíéLð àîøb ïîfäL äNò úåöî ìëå§¨¦§©£¥¤©§©§¨¨¨¦
,úBøeèt:`xnbd zvxzn .erinydl dpynd dkxved dnleeäî §©

íéîL úeëìî da úéàå ìéàBä àîéúcyiy oeikny xn`z `ny - §¥¨¦§¦¨©§¨©¦
ig miyp mb miny zekln ler zlaw da,da zeaiïì òîLî à÷- ¨©§©¨

.rny z`ixwn zexeht miypdy `pzd eprinyn
rny z`ixwn zexeht miypy dpyna epipy.ïélôzä ïîe`xnbd ¦©§¦¦

:`xnbd dywn .ef dklda yecigd dn zxxanàèéLtheyt - §¦¨
`nxb onfdy dyr zevn ixdy ,oilitzd on zexeht miypy xacd

:`xnbd zvxzn .erinydl dpynd dkxved dnle ,`ideäî©
äæeæîì L÷zàå ìéàBä àîéúcdywedy oeikny xn`z `ny - §¥¨¦§¦§©¦§¨

ody itk oilitza zeaiig miypd eidi dfefn zevnl oilitz zevn
,dfefna zeaiigïì òîLî à÷zexeht miypdy `pzd eprinyn - ¨©§©¨

.oilitzd on
,miyp iabl dpyna epipy.älôza ïéáéiçåod recn zx`an `xnbd §©¨¦©§¦¨

meyn dlitza miyp zeaiige :`xnbd zxne` .zeaiigeäðéð éîçøc§©£¥¦§
.mingxl zewewf miyp mbe ,`id mingx zywa dlitzdy -

:df oica yecig yiy `xnbd dtiqeneàîéúc eäîxn`z `ny - ©§¥¨
yda áéúëe ìéàBäepa melya` etcxyk cec xn`y [dlitza-] ¦§¦¨

(gi dp mildz)íéøäöå ø÷áå áøò','ilFw rnWIe dnd`e dgiU` ¤¤¨Ÿ¤§¨¢¨¦¨¦¨§¤¡¤©¦§©¦
,izlitzl rney 'de ,mixdvae xweaa axra lltzn ip` xnelk

micnel df weqtne ,dzr mb izlitzl rnyiy ip` gehae(.`l oldl)

,meia mipnf dylya lltzdl jixvyàîøb ïîfäL äNò úåöîk§¦§©£¥¤©§©§¨¨
éîc,zexeht miype ,[zaygp-]ïì òîLî à÷`pzd eprinyn - ¨¥¨©§©¨

.zeaiig miypdy
dlitza zeaiig miypy dpyna epipy.äæeænáedn zxxan `xnbd ©§¨

:`xnbd dywn .ef dklda yecigdàèéLtmiypy xacd heyt - §¦¨
dnle ,`nxb onfdy dyr zevn dpi` ixdy ,dfefna zeaiig

:`xnbd zvxzn .erinydl dpynd dkxvedìéàBä àîéúc eäî©§¥¨¦
äøBz ãeîìúì L÷zàåzevn dywedy oeikny xn`z `ny - §¦§©§©§¨

ody itk dfefnn zexeht miypd eidi dxez cenlz zevnl dfefn
,dxez cenlzn zexehtïì òîLî÷miypdy `pzd eprinyn - ¨©§©¨

da xn`py ,dfefna zeaiig(`k `i mixac)mbe ,'mkini eaxi ornl'
.miigl zewewf miyp

dfefna zeaiig miypy ,dpyna epipy.ïBænä úkøááe`xnbd §¦§©©¨
:`xnbd dywn .ef dklda yecigd dn zxxanàèéLtheyt - §¦¨

dyr zevn dpi` ixdy ,oefnd zkxaa zeaiig miypy xacd
:`xnbd zvxzn .erinydl dpynd dkxved dnle ,`nxb onfdy

àîéúc eäîy xn`z `ny -áéúëe ìéàBämippelznd `hg oipra ©§¥¨¦§¦
(g fh zeny),'òaNì ø÷aa íçìå ìëàì øNa áøòa íëì 'ä úúa'§¥¨¤¨¤¤¨¨¤¡Ÿ§¤¤©Ÿ¤¦§Ÿ©

éîc àîøb ïîfäL äNò úåöîk,zexeht miype ,[zaygp-]à÷ §¦§©£¥¤©§©§¨¨¨¥¨
ïì òîLî.oefnd zkxaa zeaiigy `pzd eprinyn - ©§©¨

dyr zevn `idy s` yeciwa zeaiig miyp recn zxxan `xnbd
:`nxb onfdyíBiä Lec÷a úBáéiç íéLð ,äáäà øa àãà áø øîà̈©©£¨©©£¨¨¦©¨§¦©

zayd zqipkay.äøBz øác:`xnbd dywnéànàod recn - §©¨©©
ixd ,zeaiigïîfäL äNò úåöî ìëå ,àeä àîøb ïîfäL äNò úåöî¦§©£¥¤©§©§¨¨§¨¦§©£¥¤©§©

.úBøeèt íéLð àîøb§¨¨¨¦§
:`xnbd zvxzn,ééaà øîà`idy oeik zexeht od `ziixe`cn ok` ¨©©©¥

meid yeciwa od zeaiig mewn lkn la` ,`nxb onfdy dyr zevn
.ïðaøcî:`xnbd dgecàäå ,àáø déì øîà[ixde-]'äøBz øác' ¦§©¨¨¨©¥¨¨§¨§©¨

øîà÷.`c` ax,ãBòåmiypd z` opax eaiigy xne` dz` m` ¨¨©§
a ok m` ,`nxb onfdy dyr zevn `idy s` meid yeciwaìk̈

äNò úBöî`nxb onfdyeäðéáéiçð[miypd z`-].ïðaøcî ¦§£¥§©§¦§¦§©¨¨
ote`a dad` xa `c` ax ixac z` zx`ane ,da zxfeg `xnbd

:xg`àø÷ øîà ,àáø øîà àlàzepey`x zexaca(g k zeny),øBëæ' ¤¨¨©¨¨¨©§¨¨
,'FWCwl zAXd mFi z`ezepexg` zexaca(ai d mixac),øBîL'z` ¤©©¨§©§¨¤

cnll ,dxikfd zevnl dxinyd zevn dywed ,'FWCwl zAXd mFi©©¨§©§
yìkin,äøéîLa BðLiLdyrz `l' ly ieeivd llka `edy xnelk Ÿ¤¤§¦§¦¨

'dk`ln lk(bi d my),äøéëæa BðLély ieeivd llka mb `ed ixd - ¤§¦§¦¨
,yeciw zevna epiidc ,'eycwl zayd mei z` xekf'éLð éðäå- §¨¥¨¥

,el` miypeäøéîLa eäðúéàå ìéàBä,dxinya zeaiig ody oeik - ¦§¦©§¦§¦¨
`nxb onfdy s` dyrz `l zevna zeaiig miypy(.hk oiyeciw),

äøéëæa eäðúéà[yeciwa] dxikfa mb zeaiig -. ¦©§¦§¦¨
e` dxezd on `ed oefnd zkxaa miyp aeig m` dpc `xnbd

:opaxcníéLð ,àáøì àðéáø déì øîàzeaiigïBænä úkøáa ¨©¥©¦¨§¨¨¨¦§¦§©©¨
nBà àúééøBàcn.ïðaøc:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîìod m` §©§¨§©¨¨§©¨§¨¦¨

.jxal zeaiig mipt lk lry oeik opaxcn e` `ziixe`cn zeaiig
zeleki m` dpin `wtp :`xnbd daiyné÷etàì[`ivedl-]íéaø §©¥©¦

[miyp`](àîìLa) úøîà éà ,ïúáBç éãézkxaa zeaiig miypy §¥¨¨¦¨§©¦§¨¨
n oefnd,àúééøBàcmeyn ,ozaeg ici miyp` `ivedl od zeleki §©§¨

càúééøBàc ÷étîe àúééøBàc éúàdaeigy dy` d`a - ¨¥§©§¨©¦§©§¨
,`ziixe`cn maeigy miyp` d`ivene `ziixe`cn[éàå] (éà àìà)§¦

úøîàn oefnd zkxaa zeaiig miypyéåä ,ïðaøcink od ixd - ¨§©§©¨¨¨¥
øáca áéieçî BðéàL,zexeht od dxezd ony oeikìëåinBðéàL ¤¥§¨©¨¨§Ÿ¤¥

,ïúáBç éãé íéaøä úà àéöBî Bðéà øáca áéieçîzeleki opi`e §¨©¨¨¥¦¤¨©¦§¥¨¨
oiprle .`ziixe`cn oefnd zkxaa miaiiegnd miyp`d z` `ivedl

wtzqdl yi dféàî.oefnd zkxaa miypd ly maeig edn - ©
:`piaxl `ax aiydòîL àz,`ziixa epipy ,wtqd z` heytl ¨§©

ïa ,eøîà úîàaohwCøáîoefnd zkxaåéáàìezaeg ici e`ivedl ¤¡¤¨§¥§¨¥§¨¦
,jxal rcei eia` oi` m` [dperk rney oicn]Baøì Cøáî ãáòåm` §¤¤§¨¥§©

,jxal rcei eax oi`dìòáì úëøáî äMàårcei dlra oi` m` §¦¨§¨¤¤§©§¨
,jxaläøàî àáz ,íéîëç eøîà ìáà[dllw-]åéðáe BzLàL íãàì £¨¨§£¨¦¨Ÿ§¥¨§¨¨¤¦§¨¨

,Bì ïéëøáî.cnl `ly zngn `ed i`ceyàîìLa úøîà éàoaen - §¨§¦¦¨§©¦§¨¨
n oefnd zkxaa zeaiig miypy xn`z m` xacd,àúééøBàcjkly §©§¨

c ,dlra z` d`iven dy`dàúééøBàc ÷étîe àúééøBàc éúà- ¨¥§©§¨©¦§©§¨
eaeigy dlra z` d`ivene `ziixe`cn daeigy dy`d d`ay

,`ziixe`cnúøîà éà àlàn oefnd zkxaa zeaiig miypy,ïðaøc ¤¨¦¨§©§©¨¨
àúééøBàc ÷étîe ïðaøc éúàdleki opaxcn daeigy dy`d m`d - ¨¥§©¨¨©¦§©§¨

.`ziixe`cn eaeigy dlra z` `ivedl
:`piax dgecéîòèìeCzkxaa zaiiegn dy`y jixacl ike - §©§¨

dkldd caln `lde ,`ziixad dywz `l `ziixe`cn oefnd
cvike ,eia` z` `iven oad mby epipy ,dlra z` d`iven dy`y

ike ,ef dkld yxtzàeä àáeiç øa ïè÷zkxaa aiiegn ohw m`d - ¨¨©¦¨
,`ziixe`cn aiiegn epi`y oeike ,`ly i`ce ,`ziixe`cn oefnd

.ezaeg ici eia` z` `ivedl `ed leki ji`àlàjixv jgxk lr ¤¨
c xnelïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna ,`ziixaa o`k -ìëàL ïBâk ¨¨§©¨§¦©§¤¨©

`l` ea oi`y zt eia`ïðaøc àøeòéLzkxaa aiignd xeriy - ¦¨§©¨¨
,opaxcn wx oefndïðaøc ÷étîe ïðaøc éúàceaeigy ohwd `ay - §¨¥§©¨¨©¦§©¨¨

dn yxtl yi oke .opaxcn eaeigy eia` z` `ivene opaxcn
ote`a xaecny ,ezaeg ici dlra z` d`iven dy`dy epipyy
`ziixan gikedl oi`e ,opaxcn oefnd zkxaa aiigd xeriy lk`y

.`ziixe`cn oefnd zkxaa zeaiig miypy ef
:opaxcn oefnd zkxa xeriy oipra dyxc d`ian `xnbdáø Løc̈©©

énà éaøc déîMî dì øîà ïéðîæ ,àøéeòef dyxc xn` minrtl - ©¦¨¦§¦¨©¨¦§¥§©¦©¦
,in` iax ly enynéqà éaøc déîMî dì øîà ïéðîæåminrtle - §¦§¦¨©¨¦§¥§©¦©¦

,iq` iax ly enyn dxn`LBãwä éðôì úøMä éëàìî eøîàCeøa ¨§©§£¥©¨¥¦§¥©¨¨
EúøBúa áeúk ,íìBò ìL BðBaø ,àeä(fi i mixac)íéðô àOé àì øLà' ¦¤¨¨§¨§£¤Ÿ¦¨¨¦

áéúëc ,ìàøNéì íéðô àNBð äzà àìäå ,'ãçL çwé àìå(ek e xacna) §Ÿ¦©Ÿ©©£Ÿ©¨¥¨¦§¦§¨¥¦§¦
éìà åéðt 'ä àOé'íäì øîà .'E,zxyd ik`lnl `ed jexa yecwd ¦¨¨¨¥¤¨©¨¤

äøBza íäì ézáúkL ,ìàøNéì íéðô àOà àì éëå(i g mixac)zìëàå' §¦Ÿ¤¨¨¦§¦§¨¥¤¨©§¦¨¤©¨§¨©§¨
éäìà 'ä úà zëøáe zòáNå,'Emilke`yk oefnd zkxa ekxaiy §¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤

,driay xeriyíîöò [ìò] íé÷c÷ãî íäåmilke`yk mb mikxane §¥§©§§¦©©§¨
wx.äöéak ãòå úéfk ãò©©©¦§©©¥¨
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xcde"פלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc - zekxa(iyiy meil)

:`xnbd dywnïðúe ,Ba ïé÷eñò øeaväL øáãc ,älôz éøäådpyna ©£¥§¦¨§¨¨¤©¦£¦§©
(:ak oldl),älôza ãîBò äéä,lltzdl xak ligzd -àeäL økæðå ¨¨¥©§¦¨§¦§©¤

÷éñôé àì ,éø÷ ìòa,ezlitz rvn`aøv÷é àlà.dkxae dkxa lk ©©§¦Ÿ©§¦¤¨§©¥
,rnyneàîòèmeyn `ed ezlitz rvn`a wiqti `ly mrhd ± ©§¨
ìéçúàc,lltzdl ligzdy ±ìéçúà àì àä`edy xkfp m` la` ± §©§¦¨Ÿ©§¦

ixw lra,lltzdl ligzdy mcew.ìéçúé àì`l recn ,dywe Ÿ©§¦
miwqer xeaivdy xaca weqr didiy ick dlitza xdxdiy epwiz

.rny z`ixw iabl epwizy enk ,ea
:`xnbd zvxznéðàL[dpey-]älôz,rny z`ixwnda úéìc± ¨¦§¦¨§¥¨

ler zlaw da oi`y,íéîL úeëìîepwiz rny z`ixwa wx jkle ©§¨©¦
`ly ,ea miwqer xeaivdy xaca wqere xdxdn ixw lra didiy
la` ,miny zekln ler envr lr lawl dvex epi`y d`xi

.epwiz `l dlitza
:`xnbd dywnåéøçàì ïBænä úkøa éøäå,dlik`d xg`l ±úéìc ©£¥¦§©©¨§©£¨§¥

dazlawïðúe ,íéîL úeëìî,epzpynaCøáî ïBænä ìò[xdxdn-] ¨©§¨©¦§©©©¨§¨¥
,åéðôì Cøáî Bðéàå åéøçàìoefnd zkxaa s` xdxdl epwizy jkne §©£¨§¥§¨¥§¨¨

zlaw meyn epi` rny z`ixwa xdxdl epwizy mrhdy gken
.dlitza ok epwiz `l recn ,dyw aey ok m`e .miny zekln ler

:xg` ote`a zvxzne da zxfeg `xnbdúkøáe òîL úàéø÷ ,àlà¤¨§¦©§©¦§©
ïBænän maeig,àúééøBàc,eaila xdxdi ixw lray epwiz jkle ©¨§©§¨

älôúen wx daeig,ïðaøcxdxdl ixw lrad z` eaiig `l jkle §¦¨§©¨¨
.eaila

diptl dxezd zkxae dixg`l oefnd zkxay oipn zx`an `xnbd
:dxezd on mdäéøçàì ïBænä úkøáì ïépî ,äãeäé áø øîà`idy ¨©©§¨¦©¦§¦§©©¨§©£¤¨

øîàpL ,äøBzä ïî(i g mixac).'zëøáe zòáNå zìëàå'eúkøáì ïépî ¦©¨¤¤¡©§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¦©¦§¦§©
äéðôì äøBzä`idyøîàpL ,äøBzä ïîgeztl dyn `ay zra ©¨§¨¤¨¦©¨¤¤¡©

l`xyil xn`y ,dxiya(b al mixac),ìãâ eáä àø÷à 'ä íL ék'¦¥¤§¨¨Ÿ¤
,'eðéäìàì`ed jke ,on` ixg` epr mz`e dligz jxa` ip` ,xnelk ¥Ÿ¥

'epidl`l lcb ead' mz` ,dkxaa '`xw` 'd my ik' ,weqtd xe`ia
.[dxez `idy] dxiyd z` xn`y mcew jxia dyny ixd .on`a

md diptl dxezd zkxae dixg`l oefnd zkxay x`azpy xg`l
dxezd zkxae oefnd iptly dkxad mb m` dpc `xnbd dxezd on

:dxezd on md dixg`lyeðãîì ,ïðçBé éaø øîàjxal jixvy ¨©©¦¨¨¨©§
äéøçàì äøBzä úkøa[cenild xg` jxal jixvy-]úkøa ïî ¦§©©¨§©£¤¨¦¦§©

å ,øîBçå ìwî ïBænäjxal jixvy epcnl okïBænä úkøadkxa-] ©¨¦©¨¤§¦§©©¨
[oefnd lräéðôì['`ivend' zkxa-].øîBçå ìwî äøBzä úkøa ïî §¨¤¨¦¦§©©¨¦©¨¤

.eixac z` opgei iax x`anäéøçàì äøBzä úkøacenll yiïî ¦§©©¨§©£¤¨¦
øîBçå ìwî ïBænä úkøa,jkïéàL ïBæn äîey dxeza yxetnïeòè ¦§©©¨¦©¨¤©¨¤¥¨

dkxa,åéðôìy dxeza yxetn mewn lknïeòèdkxa,åéøçàì §¨¨¨§©£¨
xn`py(i g mixac)d cenil ,'zkxae zraye zlk`e'äøBzyxetny ¨
dxezaäðeòhLdkxaäðeòhL ïéc Bðéà ,äéðôìdkxaå .äéøçàìjk ¤§¨§¨¤¨¥¦¤§¨§©£¤¨§

cenll yiäîe ,øîBçå ìwî äøBzä úkøa ïî äéðôì ïBænä úkøa¦§©©¨§¨¤¨¦¦§©©¨¦©¨¤©
d cenilïéàL äøBz`idy dxeza yxetnäðeòèdkxa,äéøçàì ¨¤¥§¨§©£¤¨

`idy dxeza yxetn mewn lknäðeòèdkxaïBæî ,äéðôì §¨§¨¤¨¨
dxeza yxetnyïeòè àeäLdkxaïeòè àäiL ïéc Bðéà ,åéøçàì ¤¨§©£¨¥¦¤§¥¨

dkxa.åéðôì§¨¨
:xnege lwd ipy z` dgec `xnbdCøôîì àkéàlr aiydl yi ± ¦¨§¦§©

dkxa oerh dxez cenily xnege lwa cenild,oefnn eixg`läî©
ïkL ïBæîletebäðäðdn ,eixg`l jxan jkly xnel yie ,oefndn §¨¤¥¤¡¨

.dpnn dpdp eteb oi`y dxez cenila ok oi`yålwa cenild lr §
,aiydl yi ,dxezn eiptl dkxa oerh oefndy xnegeäøBúl äî©§¨

ïkLl d`ianíìBò éiçdn ,diptl jxan jkly xnel yie ,`ad ¤¥©¥¨
.cala dry iigl `iany oefna ok oi`y

ãBòå,dxezd on dpi` diptl oefnd lr jxany dkxady yi di`x §
cïðú,ixw lra iabl epzpynaCøáî Bðéàå åéøçàì Cøáî ïBænä ìò §©©©¨§¨¥§©£¨§¥§¨¥

,åéðôìoefnd iptly dkxady meyn `ed mrhdy lirl x`azde §¨¨
.`ziixe`cn `id oefnd xg`ly dkxade ,opaxcn `idàúáeéz± §§¨

lwa oefnd lr diptl dkxal cnly opgei iax ixacl `kxit
.`ziixe`cn daeig ezrcly ,xnege

xn` m` e` rny z`ixw `xw m` wteqnd ly epica dpc `xnbd
:aivie zn`,àø÷ àì ÷ôñ òîL úàéø÷ àø÷ ÷ôñ ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨¥¨¨§¦©§©¨¥Ÿ¨¨

øîà ÷ôñ .àøB÷å øæBç BðéàzkxaøæBç ,øîà àì ÷ôñ 'áévéå úîà' ¥¥§¥¨¥¨©¡¤§©¦¨¥Ÿ¨©¥
.'áévéå úîà' øîBàåzl`ey:`xnbdàîòè éàîwlgl mrhd dn ± §¥¡¤§©¦©©£¨

:`xnbd daiyn .aivie zn` xn` wtql rny z`ixw `xw wtq oia
zaegòîL úàéø÷n `l` dpi`,ïðaøcmiiw m` wteqn `edy ine §¦©§©§©¨¨

zxin` zaege ,dniiwle xefgl jixv epi` opaxc devnáévéå úîà¡¤§©¦
n `id,àúééøBàcxefgl aiig `ziixe`c devn miiw m` wteqnde §©§¨

.dniiwle
:opaxcn rny z`ixw zaegy x`azdy dn lr dywn `xnbd

áéúîdywd ±óñBé áørny zyxta xn`p ixd ,dcedi axlmixac) ¥¦©¥
(f e,'Eîe÷áe EaëLáe'xweaa rny z`ixw `exwl miaiigy ,epiide §¨§§§¤

:`xnbd zvxzn .`ziixe`cn rny z`ixw zaegy ixd ,axrae
ééaà déì øîàweqtd ,sqei axl,áéúk äøBú éøáãa àeäämiaiigy ¨©¥©©¥©§¦§¥¨§¦

epi` rny z`ixw `exwl aeigd la` ,axrae xweaa dxez cenll
.opaxcn `l`

zn` zxin` zaegy x`azdy dn lr zeywdl dtiqen `xnbd
:`ziixe`cn `id aivieïðz,epzpynaøäøäî éø÷ ìòaz`ixw §©©©§¦§©§¥

rnyCøáî Bðéàå ,Baìaxedxda elit`äéðôì àìxvei zkxa-] §¦§¥§¨¥Ÿ§¨¤¨
[rny z`ixw iptl zexn`pd mler zad` zkxae xe`äéøçàì àìå§Ÿ§©£¤¨

.[rny z`ixw xg`l zxn`pd aivie zn` zkxa-]Cøáî ïBænä ìòå§©©¨§¨¥
åéøçàìzkxa,xedxda oefndåéðôì Cøáî Bðéàå,`ivend zkxa §©£¨§¥§¨¥§¨¨

.xedxda elit`Czòc à÷ìñ éàåy jzrc lr dler m`e ±úîà §¦¨§¨©§¨¡¤
áévéån,àúééøBàcok m`äéøçàì Ceøáì,xedxda aivie zn` zkxa §©¦§©§¨¦§§©£¤¨

:`xnbd zvxzn .oefnd zkxa oiprl epipyy enkCøáî àîòè éàî©©£¨§¨¥
,dixg`l jxal eaiigl dvex dz` mrh dfi`n ±éà[m`-]íeMî ¦¦

zxkfd zevndéì økãà àä ,íéøöî úàéöéz`ivi xikfd xak ixd ± §¦©¦§©¦¨©§©¥
mixvn,òîL úàéø÷azxikf da yiy ziviv zyxt xdxdyk ¦§¦©§©

xnel jixv epi` mixvn z`ivi xikfd xaky oeike ,mixvn z`ivi
.dxn`l edeaiig `l jkle ,opaxcn `l` aivie zn` zkxa

:`xnbd dywn,àä éòáì àìå àä àîéðådcedi axly oeik xnelk §¥¨¨§Ÿ¦§¥¨
z`ixw `exwl aeig oi`e dxezd on mixvn z`ivi xikfdl aeig yi
jxhvi `l `linne aivie zn` xdxdi ok m` ,dxezd on rny
z`ixwa xdxdiy dpynd dxn` recne ,rny z`ixwa xdxdl

:`xnbd zvxzn .aivie zn`a `le rnyàôéãò òîL úàéø÷§¦©§©£¦¨
,aivie zn`nézøz da úéàcz`ivi zxikf mb ,mizy da yiy ± §¦¨©§¥

.mixvn z`ivi `l` oi` aivie zn`ae ,miny zekln mbe mixvn
wtq oica dpce ,dcedi ax lr zwlegd drc d`ian `xnbd

:lltzdøæòìà éaøåe dcedi ax lr wleg,øîàayúàéø÷ àø÷ ÷ôñ §©¦¤§¨¨¨©¨¥¨¨§¦©
,òîL úàéø÷ àøB÷å øæBç ,àø÷ àì ÷ôñ òîLzaeg ezrcly meyn §©¨¥Ÿ¨¨¥§¥§¦©§©

a la` .`ziixe`cn `id rny z`ixwàì ÷ôñ ìltúä ÷ôñ̈¥¦§©¥¨¥Ÿ
,ìltúîe øæBç Bðéà ,ìltúä.opaxcn `l` dpi` dlitzd zaegy ¦§©¥¥¥¦§©¥

ïðçBé éaøåe ,lltzd wtq oiprl xfrl` iax lr wlegéàåìe ,øîà §©¦¨¨¨©§©
,Blek íBiä ìk íãà ìltúiLxfeg ,lltzd m` wteqny in jkle ¤¦§©¥¨¨¨©

.opaxcn `l` dpi` dlitzd zaegy s`e ,lltzne
xaky xkfpe dlitza cnery in oipra dkld d`ian `xnbd

:lltzdøkæðå älôza ãîBò äéä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©§¥¨¨¥©§¦¨§¦§©
Lxakeléôàå ,÷ñBt ,ìltúä`ed m`.äëøa òöîàa ¤¦§©¥¥©£¦§¤§©§¨¨

:`xnbd dywnéðéà,`ed jk m`d ±øîàäå[xn` ixde-],ïîçð áø ¥¦§¨¨©©©§¨
dépéî ïòa ,deáà øa äaø éa ïðéåä ékly eyxcn ziaa epiidyk ± ¦£¦©¥©¨©£©§©¦¥

,eze` epl`y dea` xa daxìBçc éøkãîe eòèc áø éa éða éðä̈¥§¥¥©§¨©§§¦§
úaMamicinlzd mze` ±leg zlitz ly dkxa exikfde erhy ©©¨

,dkxad rvn`a exkfpe ,zayaeøîâiL eäî.dkxa dze`,ïì øîàå ©¤¦§§§¨©¨
.äëøa dúBà ìk ïéøîBbjixv dkxad rvn`a xkfpe drehdy ixd §¦¨¨§¨¨

l`eny xn` recne ,rvn`a wiqtn epi`e dkxa dze` miiql
.dkxad rvn`a elit`e wiqtn lltzdy xkfp m`y

:`xnbd zvxznàzLä éëäyiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨
,mipicd ipy z` zenclíúäleg ly xikfde drhy in oiprl my ± ¨¨

,zayaàeä àáeiç øa àøábdpenyd lk z` jxal aiig mc`d ± ©§¨©¦¨
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פלט ezny in` cenr `k sc ± iyily wxtzekxa
.øö÷é àìà:dkxae dkxa lk.íéîù úåëìî äá úéìã:g"i ly zekxaa mlerd jln oi`

b"d.'åë íéîù úåëìî äá úéàã äéðôì ïåæîä úëøá éøäå`pixg` `pyiläìôú éðàù
.íéîù úåëìî äá úéìãoec`l myd z` eilr lawny y"wa `zi`ck miny zekln zlaw

miny zekln da zilc eixg`l oefnd zkxa ixde opiqxb `pyil i`dle cgein jlnle

`l` dil ipyncn xwir `edy d`xp df oeyle

eixg`la i`de `ziixe`c oefnd zkxae y"w

zkxaa ixii` `l `d `nw `pyill i`e opiwqr

`cenlz ixcdlc diztwz`ca eixg`l oefnd

.'ek `ziixe`c oefnd zkxae y"w `l` dielir

`id opaxc y"w `iyew oeyla `kd iqxbc zi`e

oefnd zkxae miny zekln da zi`c y"w `l`

zekln da oi`e opaxc dltz iwet`l `ziixe`c

jakya onwl opiyxtn ikd qxbc o`nl miny

:aizk dxez ixaca jnewae.àø÷à 'ä íù éë
mdl xn` dxiy ixaca geztl dyn `ayk

on` ixg` epr mz`e dlgz jxa` ip` l`xyil

epidl`l lceb ead mz` dkxaa `xw` 'd my ik

:(.fl sc) `nei zkqna dl iyxtn ikd on`a

.åéðôì ïåòè åðéàù`xwn el epivn `ly xnelk

:eiptl jxal yxetn.åéøçàì ïåòèaizkck

:zkxae zraye zlk`e.äéðôì äðåòèù äøåú
:oxn`ck.êøôîì àëéà`a dz`yk ediiexza

oefnl dn jxtnl `ki` oefnd on dxez cenll

dxezd on oefn cenll `a dz`yke dpdp oky

:`ad mlerd iig oky dxezl dn jxtnl `ki`

ïðáøã ù"÷.:dl jixt onwláéöéå úîà
.àéä àúééøåàãmixvn z`ivi da xikfny

z` xkfz ornl aizkc `id `ziixe`c `aeigc

:(fh mixac) mixvn ux`n jz`v meiäá úéàã
.éúøú:miny zeklne mixvn z`iviàøå÷å øæåç
.ù"÷:`id `ziixe`c y"w xaqwììôúéù éàåìå

.íåéä ìë íãàiaxk dkld wqt zelecb zeklda

:lltzd i`cea l`enyk dklde wtqa opgeiåäî
.åøîâéùdkxad rvn`a xkfp m` dkxad z`

:drhy zekxad on zg`a.ãéçéå ãéçé
lltzdy gkyyke cigi did dlgz lltzdyk

:cigia did lltzdl ligzde
åà
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éøäåxeavdy xacc deeba i`wc y"wc `aa way i`n` z"`e .'ek xeavdy xacc dltz

b"r` dipin jixt dltzc `zeax meyn l"ie .'ek diptl jxan epi` ipzwe ea oiweqr

`l ligzd `l m` opixn` ikd elit` mzenk cner df oi`y lkl d`xpe cnern dltzc

xzei oefnd zkxae y"w il dn `piaxl mb dywi jenqac `nrh rci `lc oeik z"`e .ligzi

xeack xedxdc oeik `gip `piaxlc l"ie dltzn

mdy oefnd zkxaae y"wa ekixvdl yi inc

`cqg axl la` opaxc dltzn xzei `ziixe`cn

lhae ayei `di `ly wx melk epi` xedxdc oeik

:dltz il dn y"w il dnàä`l ligz` `l i`

xedxda `d xn`w xeacac `ni` z"`e .ligzi

'it` ligzi `lc rnync l"ie inc xity

xdxdi e` xeaca xvwi xn`w `lcn xedxda

:zekix`a

éëä`ziixe`c oefnd zkxae y"w `l` 'iqxb

ikd xza icin opiqxb `le opaxc dltze

y"w qxhpewd 'it .ax xn` dcedi ax xn` cr

'itck aivie zn` xne` epi`y oeik `ziixe`c

.`ed opaxc y"w miqxeb mixtq yie oizipzna

zkxae miny zekln da zi` y"w `l` ipyne

`qxibd oke opaxc dltze `ziixe`c oefnd

`ziixe`c y"wc 'it oizipznac dywe d"ta

ikdac aivie zn` xn` `ly oeik `nlr ilekl

ip`y miqxeb mixtq yi mbe oizipzn ixiin

oefnd zkxa ixde miny zekln da zilc dltz

jxan oefnd lr opze miny zekln da zilc

da zi` y"wc `nrh epiid `l` 'eke eixg`l

dltze `ziixe`c oefnd zkxae miny zekln

:'yxitck dyw ef `qxib lr mbe opaxc

÷ôñ`d dnize .xfeg aivie zn` xn` `l

y"wn mb wteqn `edy xnel jixv k"r

`l aivie zn`n wtqe y"wn el xexa did m`y

mixvn z`ivi xikfdy oeik dxezd on didi

xefgi mdipyn wteqne li`ed ok m`e y"wa

z`ivie miny zekln izxz da zi`c y"wl

`kilc aivie zn` xneln sicr ikdc mixvn

i"x xne`e .'ipzn iab jenqa xn`ck `cg `l`

xn` `ly ea eprciy ixw lra iab 'ipzn i`cec

el xizdl mivex ep`e llk aivie zn` `le y"w

izxz `ki`c y"w xn`iy xzei `ed aeh jkld

aivie zn` xn` m` wtq `edy `kd la`

aeh ziyixtck mdipy xn` m` dil `wtqne

y"w xneln aivie zn` xn`iy xzei `ed

owzy zelzl yi `ny aivie zn` xn`iykc

y"w `xw mb aivie zn` xak `xw m`c lkd

k"g`e y"w dltz jxck lltzd `nzqnc xak

`lc `niz inp ike odizy ici `vie aivie zn`

xn` `le y"w xn` `ny n"n odizy xak xn`

xn`iyk dzre zeidl leki dfy aivie zn`

`ny `niz ike lkd milydy `vnp aivie zn`

ilek `ed `witqc oeik df `le df `l `xw `l

m` la` mdipy xefgl opax edegxh` `l i`d

`nyc jk lk dxenb dpwz ef oi` y"w xn`i

dyery dna llk `vi `le zxg` y"w `xw

`l ok m` y"w xak xn` `ly xexa m`e dzr

zn` xnel zelibx oi`y aivie zn` inp xn`

y"w `xwy `ed xexa la` aivie zn`n `l` wteqn epi`y xity ixiinc oerny x"xd xn` cer ewtq icn `vi `le llk owz `l y"w dzrn xn`iyk ok m`e y"w `la aivieelit`e

dleke mixvn z`ivi llk xikfd `l ok m`e aivie zn` `le ziviv zyxt `l xn` `l i` wteqny ziviv zyxt mr aivie zn` xn` `l wtq l"xy `ziixe`c aivie zn` ied ikd

:aivie zn` llka ziviv zyxt ied jklde mixvn z`ivi meyn ied aivie zn` mrhc itl aivie zn` dil ixw mixvn z`ivic `zlinàåäälirl opixn`c `de .aizk dxez ixaca

:`ed `nlra `zknq` jakyae aizkc meyn axra (.a sc) `nw wxta

éáøål`eny xn` dcedi ax xn`c `d` bilt `l `nzqn `dc rcz `l lltzd i`ce la` lltzd wtqa `wece opgei iaxk dkldc i"x xne` .meid lk mc` lltziy i`ele xn` opgei

:ezltza xac ycgl leki m` oke 'eke wqet lltzdy xkfpe jenqa
cr
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פמ
ezny ina cenr `k sc ± iyily wxtzekxa

.øåáöå øåáö åàdfe dxyr xg` dxyr oebk xeavd mr did dipya oia dpey`xa oia

:mipey`xd mr lltzdy gkyy odizya mdnr.øáñ àðåä áøxeavd mr lltznd cigi

lr s` micen la` da ol zil yecwl u"y ribi `ly cr xnb `l m` jkld yecw xne`

epi` `ede mirxek mlek z` d`exd xeavd mr exne` epi` m` micen xne` cigiy it

:el oiegzyn eixagy ina xtekk d`xp rxek

.÷éñô àì ÷ñôîmr zeprl dyecwl ezltz

:micenl oke xeavd.ùéøã äøåú äðùîái`de

:xn`p `ed dxez dpyna `xwàì äôùëî
.äéçúxn`pe zenz dzin efi`a yxit `le

:znei zen dnda mr akey lk elv`ïéðò åëîñ
.åìmr akeyl digz `l dtykn zyxt ezknq

:dnda.äìé÷ñá äîäá íò áëåù äîopixn`ck

dey dxfba (:cp sc) zezin 'c wxt oixcdpqa dl

dzcs` ziqnc epbxdz bexd ikn `kdc ebex

:dliwqa syknéðôî éëå äãåäé éáø äéì øîà
.ïéðòä åëîñùdf `ivep dnda mr akeyl

zezin lkn dxeng `idy dliwql syknd

xg` mewna el yi yxetn `xwn `l` dxezay

:dliwqa `edy.ììëá éðåòãéå áåàdigz `l

onvr ipta e`vi dnle eid mityknd lkc

mze` enbxi oa`a aizkck dliwql oyixtdyk

efy llkd lk z` mdil` yiwdl ma mdinc

on `vie llka didy xac lky dxeza dcn

`l` `vi envr lr cnll `l cnll llkd

:`vi elek llkd lr cnll.'åëå éø÷ äàøù áæ
weqrl oiixw ilral `xfr owzy dliah oiprl

xn`we jixvd `l mi`nh x`yle i`w dxeza

epi`y ixwd mr zxg` d`neh el yi m`c `kd

mdy dcpe af oebk ef dliaha dpnn z`vl leki

leahl jixv ikd elit` dray z`neh mi`nh

:dxeza weqriy mcew eixwl.òøæ úáëù úèìåô
:ixw lrak `id ixd.øèåô äãåäé éáøåc"qw

:lke lkn ezxdhn ef dliah oi`cúùîùîä
.äì éðú÷ ïàîìekxved in gk eprinydl

:da welgl.ïðáøì àîéìéàogk jricedl

:da iaiignc.éø÷ äàøù áæ àúùäezncwy

:`xwirn daifd z`neh.àø÷éòîãdrya

dil iaiigne `ed dliah xa e`l ixw d`xy

:dxez ixacl ixwl dliah opax
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ãòxtekk d`xi `ly xeavd mr geyl jixvy itl `nrhe .micenl xeav gily ribi `ly

micenl ribi xeav gilyyk micenl ribi m` inp oicd `ede el oiegzyn xeavdy ina

la` `peeb i`d ik dil `wiqt `xnb oi` la` eixiag mr degzyn `edy oeik inc xityc

z"xe 'nba xwir el epivn `l dfy zeprl devny ikd hwp opaxc micen meync d`xp oi`

ribn ofgdyk cigia lltzn didyk libx did

llk dxin` `la ldwd mr rxek did micenl

xn`c `l dkxa seqa la` dkxa rvn`a `wece

dkxa lk seqa zegyl xeq`c (.cl sc) onwl

rnynck ok zeyrl oi` dlgzkl edin dkxae

(:gl sc) lefbd alel wxt dkeqa i"yx azke `kd

dyecw e` yicw ofgd itn rnye lltznd mc`c

wezyi `l` xeavd mr zeprle wiqtdl leki epi`

oi` dlgzklc l"ie dperk rneyc hrn oiznie

z"xe .devn xecd ith `aiyg diiprc ok zeyrl

ied dperk rney i` daxc`c mixne` eid i"xe

wezyl mrd ebdp n"ne .wzey m` dwqtd

zltz wxt inlyexia .bdpnd lecbe renyle

milltzn o`vne `ae lltzd `l xn`w xgyd

`ly cr xnebe lltzn didiy rcei did m` sqen

`l e`l m` lltzn on` zeprl ick u"y ligzi

i`xen` ixz dia ibilt exn` on` dfi`a .lltzi

on`a xn` cge yecwd l`d ly on`a xn` cg

z rney lyzaya o`k lega o`k ibilt `le dlt

lega epiid dltz rney ly on`a opixn`c `de

mbe yecwd l`da on` zeprl xdfil yi jkl

inlyexid jezne dltz rneya on` zeprl

zenly zekxa g"i xnel oilibx eidy rnyn

op` edine crend legae g"xa oebk leg ly sqena

sc onwl) xgyd zltz wxt xn`c `d` opiknq

dne oewz `l ixqyz oewz ixq ipnz xn`wc (.hk

dyw `l `texl l`eb oia eppr mixne` ep`y

cere z"ya dllek cigi la` v"yl `l` epi`y

(d"z 'tc) `ztqeza `zi`c miig x"xd xne`

oaxw oda yiy mini mzd xn`wc epbdpnk `icda

g"i lltzn zixgye ziaxr d"ge g"x oebk sqen

`l m`e dceara rxe`nd oirn xne`e zenly

xne`e ray lltzn mitqenae eze` mixifgn xn`

zerhc l"i inp inlyexiae rvn`a meid zyecw

oilltzn o`vne `a `l` sqen ly b"le `ed xteq

ef mbc ezny in wxt inlyexia rnyn oke

:llk sqen ly xikfd `le my daezk `xnind

ïéàla` dkld oke .dyecw lltzn cigi

dyecwl u"y ribiykl ofgd mr g"i lltznd

mlyn dyecwd lke ycwp xeav gilyd mr xn`i

:cigi iexw df oi`c xeavd mr zeprl leki
ifgpe

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
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äãeäé éaø àäc ,Léøc äøBz äðLîa ,äøBzä ìëa íéëeîñ Léøc àìc ïàî eléôà :óñBé¥£¦©§Ÿ¨¦§¦§¨©¨§¦§¥¨¨¦§¨©¦§¨
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פמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc - zekxa(iyiy meil)

Bàa lltzdy inaå ,øeaömr ztqep mrt lltzdl ligzdøeaö ¦§¦
,mipey`xd mr xak lltzdy gkyy ,xg`ìáàmrta m` £¨

lltzdl ligzd dipyd mrtae ,zecigia lltzd dpey`xd
zlitzy mixeaq epiid ,xeaivaéaâì ãéçézlitzàìc ïàîk øeaö ¨¦§©¥¦§©§Ÿ

éîc élöxeaivd mr lltzdl i`yxe ,lltzd `l eli`k zaygp ± ©¥¨¥
,ezlitza xac ycgn epi`y s`ïì òîLî à÷l`eny eprinyn ± ¨©§©¨

m` lltzdle xefgl i`yx epi` xeaiva s` `l` ,ok xacd oi`y
.xac ycgn epi`
àëä ïðéòîLà éàåm`y oicd z` wx eprinyn l`eny did m`e ± §¦©§§¦©¨¨

lltzdl i`yx epi` ,lltzd xaky ixg` milltzn xeaiv `vn
`ed mrhdy xnel mixeaq epiid ,xac ycgn epi` m` mdnr

da ìéçúà àìc íeMî,lltzdl ligzd `ly ±íúä ìáàmy ± ¦§Ÿ©§¦¨£¨¨¨
xg`l wx lltzd xaky xkfpy oey`xd oicada ìéçúàc± §©§¦¨

,zipy lltzdl ligzdyàì àîéàjixv epi`y xn`p `ny ± ¥¨Ÿ
,ezlitz z` xenbl i`yxe ,wiqtdlàëéøöl`eny jxved ok` ± §¦¨

.mipicd ipy z` eprinydl
xeaiv `vne zqpkd zial qpkpd oipra zwelgn d`ian `xnbd

:oilltznyøeaö àöîe úñðkä úéáì ñðëpä ,àðeä áø øîà̈©©¨©¦§¨§¥©§¤¤¨¨¦
ïéìltúnL,lltzd `l oiicr `ede ,dxyr dpenyìBëé íà ¤¦§©§¦¦¨

øeaö çéìL òébé àlL ãò øBîâìå ìéçúäìdlitzd zxfga,íéãBîì §©§¦§¦§©¤Ÿ©¦©§¦©¦§¦
ìltúé,mdnrìltúé ìà ,åàì íàåribiy cr oizni `l` ,mdnr ¦§©¥§¦¨©¦§©¥

.lltzi jk xg`e ,xeaivd mr micen xn`ie ,micenl xeaiv gily
çéìL òébé àlL ãò øBîâìå ìéçúäì ìBëé íà ,øîà éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¨©¦¨§©§¦§¦§©¤Ÿ©¦©§¦©

ìltúé ,äMeã÷ì øeaö,mdnrìltúé ìà ,åàì íàå`l` ,mdnr ¦¦§¨¦§©¥§¦¨©¦§©¥
,xeaivd mr dyecw xn`ie ,dyecwl xeaiv gily ribiy cr oizni

ltzi jk xg`e.l
:`xnbd zxxan .zwelgnd mrh z` zx`an `xnbdà÷ éàîa§©¨

éâìôî:`xnbd daiyn .iel oa ryedi iaxe `ped ax ewlgp dna ± ¦§§¦
øî`ped ax ±ãéçé ,øáñxeaivd mr lltzndäMeã÷ øîBà ©¨©¨¦¥§¨

xenbi `l m` epl ztki` `l okle ,ely dxyr dpeny zlitza
m` s` ixdy ,dyecwl xeaiv gily ribiy mcew dxyr dpeny

.dyecw xnel leki xenbi `løîeiel oa ryedi iax ±ãéçé ïéà ,øáñ ©¨©¥¨¦
xeaivd mr lltzndäMeã÷ øîBà,ely dxyr dpeny zlitza ¥§¨

xeaiv gily ribiy mcew xenble ligzdl leki epi` m` okle
xn`ie ,dyecwl xeaiv gily ribiy cr oizndl el yi ,dyecwl

.lltzi jk xg`e ,xeaivd mr dyecw
xne` epi` cigiy iel oa ryedi iax zrcl xewn d`ian `xnbd

:dyecw,äMeã÷ øîBà ãéçiä ïéàL ïépî ,äáäà øa àãà áø øîà ïëå§¥¨©©£¨©©£¨¦©¦¤¥©¨¦¥§¨
øîàpL(al ak `xwie),'ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå'df weqtn ecnle ¤¤¡©§¦§©§¦§§¥¦§¨¥

yàäé àì äMeã÷aL øác ìka xn`p.äøNòî úeçtzl`ey ¨¨¨¤¦§¨Ÿ§¥¨¥£¨¨
:`xnbdòîLî éàîdaiyn .df weqtn z`f micnel cvik ± ©©§©
:`xnbddeçà éàðáø éðúc[eig`-]àaà øa àéiç éaøc,`ziixaa §¨¥©§©£©§©¦¦¨©©¨

àéúàdey dxifba ok cenll yi ±àëä áéúk ,'CBz' 'CBz'aezk ± ¨§¨§¦¨¨
lirl `aedy weqta o`kíúä áéúëe ,'ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå'§¦§©§¦§§¥¦§¨¥§¦¨¨

`ed jexa yecwd xn`y ezcre gxew zwelgn oipra my aezke ±
dynl(`k fh xacna)ïläl äî ,'úàfä äãòä CBzî eìãaä'enk ± ¦¨§¦¨¥¨©Ÿ©§©¨

eid myyïàk óà ,äøNòeidiy jixv dyecway xac zxin` oiprl £¨¨©¨
.äøNò£¨¨

`di' zxin`l dxyr dpenya wiqtdl xzen m`d dpc `xnbd
:`xnbd zwiicn .'`ax diny÷éñt àì ÷ñôî úäéî àîìò éleëãe§¥¨§¨¦©¦§¨Ÿ¨¦

ribiy mcew dxyr dpeny ligzi `ly xn` `ped axy dfn -
dpeny ligzi `ly ,xn` iel oa ryedi iaxe ,micenl xeaiv gily
oi`y ,cenll yi ,dyecwl xeaiv gily ribiy mcew dxyr
itle ,micen e` dyecw xnel ick dxyr dpeny rvn`a miwiqtn

,oldlck wtzqdl yi dfeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd ±eäî ¦©§¨§©
oiprl oicd dn ±÷éñôäìdxyr dpeny zlitz rvn`aBîL àäé'ì §©§¦§§¥§

'CøBáî ìBãbä.'jxan `ax diny `di' zeprl ick ± ©¨§¨
`xnbd daiyn:àúà ék`ayk ±éîéc áø,laal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦

ïéà ìkì ,éøîà ïðçBé éaøc éãéîìz ïBòîL éaøå äãeäé éaø ,øîà̈©©¦§¨§©¦¦§©§¦¥§©¦¨¨¨§¦©Ÿ¥
ïé÷éñôî,dxyr dpeny rvn`a,'CøBáî ìBãbä BîL àäé' ïî õeç ©§¦¦¦§¥§©¨§¨

eléôàLm`äákøî äNòîa ÷ñBò,l`wfgiay÷ñBtzeprl ick ¤£¦¥§©£¥¤§¨¨¥
:`xnbd dwiqn .'jxan `ax diny `di'déúåk àúëìä úéìå± §¥¦§§¨§¨¥

miwiqtn oi` `l` ,oerny iaxe dcedi iaxk dkld oi` la`
.'jxan `ax diny `di' zeprl ick elit` dxyr dpeny rvn`a

.'eke rny z`ixw zekxa jxan epi` ixw lra :epzpyna epipyéaø©¦
Cøáî ,øîBà äãeäédta oefnd zekxae rny z`ixw zekxaíäéðôì §¨¥§¨¥¦§¥¤

.íäéøçàìezxne` .dcedi iax ly enrh z` zx`an `xnbd §©£¥¤
:`xnbdäãeäé éaø øáñ÷c àøîéîìdcedi iaxy xnel ozip m`d - §¥§¨§¨¨©©¦§¨
y xaeq,äøBú éøáãa øzeî éø÷ ìòadta jxal el xizd jk meyne ©©§¦¨§¦§¥¨

d zkxae rny z`ixw zekxa,mdixg`le mdiptl oefnøîàäå§¨¨©
[xn` ixde-],äøBú éøáãa øeñàL éø÷ ìòáì ïépî ,éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¦©¦§©©§¦¤¨§¦§¥¨

øîàpLzexecl dxezd cenil oipra(h c mixac),éðáì ízòãBäå'E ¤¤¡©§©§¨§¨¤
éðá éðáìå,'Eexn`py mixacd z` jipa ipale jipal ricez xnelk §¦§¥¨¤

,ipiqaéîñådéì Cipiq xd cnrn zece` xacnd el jenqd weqtae ± §¨¦¥
(i c my),aezk'åâå zãîò øLà íBé'xda-] 'axgA Lidl` 'd iptl £¤¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§Ÿ¥

y ,cenll yi miweqtd zekinqne ,[ipiqïläl äîipiq xd cnrna ©§©¨
eidïéøeñà ïééø÷ éìòa,dxez ixacaïàk óàdxezd cenila ©£¥§¨¦£¦©¨

,mi`ad zexecl.ïéøeñà ïééø÷ éìòadcedi iax xizd ji` ok m`e ©£¥§¨¦£¦
.eita jxal ixw lral
:zegcl dqpn `xnbdíéëeîñ Léøc àì äãeäé éaø àîéz éëåm`e ± §¦¥¨©¦§¨Ÿ¨¦§¦

gkn zeyxc yxec epi`y ezhiyl dcedi iaxy xnel dvxz
xaeqe iel oa ryedi iax lr wleg `ed okle ,miweqtd zekinq

,ok xnel oi` ,dxez ixaca xeq` epi` ixw lray,óñBé áø øîàäå§¨¨©©¥
Léøc àìc ïàî eléôàyxec epi`y in elit` ±,äøBzä ìëa íéëeîñ £¦©§Ÿ¨¦§¦§¨©¨

mewn lknäøBz äðLîa,mixac xtqa ±Léøcyxec `ed ± §¦§¥¨¨¦
yxc iel oa ryedi iaxy df weqte ,mikenqxeq` ixw lray epnn

dyxcl micen mleky `vnpe ,dxez dpyna xn`p dxez ixaca
.ef

:mikenq miyxec lkd ixacl dxez dpynay dgiken `xnbdàäc§¨
[ixdy-]äãeäé éaøy df `ed,dlek äøBzä ìëa ïéëeîñ Léøc àì ©¦§¨Ÿ¨¦§¦§¨©¨¨

emewn lknLéøc äøBz äðLîa.mikenq §¦§¥¨¨¦
lka mikenq yxec epi` dcedi iaxy ep`vn okid d`ian `xnbd

:`xnbd zxne` .dxezdLéøc àìc ïì àðî dlek äøBzä ìëáe± §¨©¨¨§¨¨§Ÿ¨¦
,mikenq yxec epi` dcedi iaxy epl oipnàéðúc,`ziixaaéàfò ïa §©§¨¤©©

øîàð ,øîBà(fi ak zeny),'äiçú àì äôMëî'dfi`a yxtzd `le ¥¤¡©§©¥¨Ÿ§©¤
,dzindl yi dzinøîàðåjenqa cin(gi ak my)äîäa íò áëL ìk' §¤¡©¨Ÿ¥¦§¥¨

Bì ïéðò Bëîñ ,'úîeé úBîakey oiprl dtykn oipr aezkd jnq ± ¨§¨¦§¨
ick ,dnda mrîBìäî ,ød yi`däîäa íò áëBMezzin,äìé÷ña ©©¥¦§¥¨¦§¦¨
énð äôMëî óàdzzin [ok mb-].äìé÷ña ©§©¥¨©¦¦§¦¨

äãeäé éaø déì øîà,i`fr oalBì ïéðò BëîqL éðtî éëåiptn ike ± ¨©¥©¦§¨§¦¦§¥¤§¨¦§¨
xingp ,dnda mr akey zyxtl dtykn zyxt aezkd jinqdy

eäæì àéöBð[dtykn-]äìé÷ñì,oic zia zezinay dxengd `idy ¦¨¤¦§¦¨
.dkld cnll icka zeiyxtd zekinqa oi` xnelkàìàmewnn ¤¨

ixdy ,dliwqa dtykn zziny cenll yi xg`ììëa éðBòcéå áBà§¦§¦¦§¨
eéä íéôMëîä ìkmda xn`py mityknd llka millkp md s` ± ¨©§©§¦¨

,'dIgz `l dtXkn'eàöé änìåweqta dxezd dazke ,llkd on §©¥¨Ÿ§©¤§¨¨¨§
xn`py ,dliwqa mzziny cgein(fk k `xwie)iM dX` F` Wi`e'§¦¦¨¦

,'mA mdinC mz` EnBxi oa`A ,EznEi zFn iprCi F` aF` mda didi¦§¤¨¤¦§Ÿ¦¨¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤¨
ick `l` df oi`Léwäì[zeeydl-]ïäì,mityknd x`y lk z` §©¦¨¤

éðBòcéå áBà äî ,Eì øîBìåmzzin,äìé÷ña,weqta yxetnkóàlk §©§¨§¦§¦¦§¦¨©
äôMëîdzzin.äìé÷ñalka mikenq yxec epi` dcedi iaxy ixd §©¥¨¦§¦¨
.dxezd

iax dcen dxez dpynay ep`vn okid `xnbd d`ian eiykr
:mikenq yxece dcediz äðLîáeLéøãc ïì àðî äøBepl oipn ± §¦§¥¨§¨¨§¨¦

,dxez dpyna mikenq yxec dcedi iaxyàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦
,åéáà úzeôîe åéáà úñeðà íãà àNBð ,øîBà øæòéìàs` ,xnelk ¡¦¤¤¥¥¨¨£©¨¦§©¨¦

,[en` dpi`y ote`a mb] eia` zy` z` `yil mc`l dxez dxq`y
e` qpe`a eia`l dlrapy dy` `yil mc`l xzen mewn lkn

mc` `yep oke ,iezita,Bða úzeôîe Bða úñeðàdxq`y s` ,xnelk £©§§©§
mc`l xzen mewn lkn ,[epa zy`] ezlk z` `yil mc`l dxez
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המשך בעמוד קטז



xcde"פמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc - zekxa(ycew zay meil)

d wxyäúàøå úLnLîmc,äìéáè äëéøö dðéà ,äcðmeyn §©¤¤§¨£¨¦¨¥¨§¦¨§¦¨
,dzcp z`nehn dpxdhz `l dliahdyàãéøb éø÷ ìòa ìáàoi`y £¨©©§¦§¥¨

,eixwn xdhi leahiyke ,d`neh cer eilráéiçîdcedi iax eze` §©¥
ixw lral xqe` dcedi iaxy ixd .dxeza weqrl ick leahl
dcedi iax xn` cvik ok m`e ,leahiy mcew dxeza weqrl
.lahy mcew dixg`le diptl jxal ixw lral xzeny ,epzpyna

:`xnbd zvxznàîéz àìdcedi iax zrcly xn`z l` ± Ÿ¥¨
ixw lra ,epzpynaCøáî,dtaàlày xn`zøäøäîzekxad z` §¨¥¤¨§©§¥

.eaila
ixw lral xizn dcedi iaxy dgikene uexizd z` dgec `xnbd

:`xnbd dgec .dta jxal s`øeäøä äãeäé éaøì déì úéà éîeike ± ¦¦¥§©¦§¨¦§
m`iven epi`e zekxad z` xdxdn ixw lray xaeq dcedi iax

,eitaàéðúäå,`ziixaaúàéø÷ àøB÷ ,ìBaèì íéî Bì ïéàL éø÷ ìòa §¨©§¨©©§¦¤¥©¦¦§¥§¦©
äéðôì àì Cøáî Bðéàå ,òîL,'dax dad`'e 'xe` xvei' :zixgya] §©§¥§¨¥Ÿ§¨¤¨

,['mler zad`'e 'miaxr aixrn' :ziaxraeäéøçàì àìå:zixgya] §Ÿ§©£¤¨
.['epaikyd'e 'dpen`e zn`' :ziaxrae ,'aivie zn`'Bzt ìëBàå§¥¦

äéøçàì Cøáîe,[oefnd zkxa-]äéðôì Cøáî Bðéàåzkxa-] §¨¥§©£¤¨§¥§¨¥§¨¤¨
`ivendrny z`ixw `xewy epxn`y dna xnel drhz l`e .[

,epi` dfy ,eita mxne`y oefnd zkxa jxaneìáàwxøäøäî £¨§©§¥
mze`àéöBî Bðéàå Baìamze`äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,åéúôNa §¦§¥¦¦§¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨

Ck ïéáe Ck ïéa ,øîBàx`y oiae ,oefnd zkxae rny z`ixw oia ± ¥¥¨¥¨
,zekxa.åéúôNa àéöBî`iven ixw lray xaeq dcedi iaxy ixd ¦¦§¨¨

oldl dpyndn `iyewd zxfege ,eita zekxad z`(.ek)rnyny
xizd cvike ,dxeza weqrl ixw lral xeq`y xaeq dcedi iaxy

.dta zekxad z` xnel
:xg` ote`a zvxzne da zxfeg `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨

s`e ,`ziixaa yxetny enke eita jxany dcedi iax xaeq mlerl
mewn lkn ,dxeza weqrl ixw lral xeq`y dcedi iax dceny

y meyn ,eita jxal el xizdïàNò[aiygd±]äãeäé éaøzekxal £¨¨©¦§¨
el`,õøà Cøc úBëìäkweqrl ixw lral xzen dcedi iax zrcly §¦§¤¤¤¤

.mda
ixw lral xizn dcedi iaxy epipy da `ziixa d`ian `xnbd

:ux` jxc zeklda weqrlàéðúcoipra weqta xn`p ,`ziixaa §©§¨
zexecl dxezd cenil(h c mixac),éðáì ízòãBäå'éðá éðáìå E,'E §©§¨§¨¤§¦§¥¨¤

,ipiqa exn`py mixacd z` jipa ipale jpal cnlz xnelkáéúëe§¦
déøúaeixg`y weqta aezke ±(i c my),'ä éðôì zãîò øLà íBé' ©§¥£¤¨©§¨¦§¥
éäìà,'áøça Ey ,cenll yi miweqtd zekinqneïläl äîcnrna ¡Ÿ¤§Ÿ¥©§©¨

l`xyi ecnr ipiq xdïàk óà ,òéæáe úúøáe äàøéáe äîéàacenila §¥¨§¦§¨§¤¤§¦©©¨
`diy jixv ,mi`ad zexecl dxezd.òéæáe úúøáe äàøéáe äîéàa§¥¨§¦§¨§¤¤§¦©

úBcð ìò ïéàáe ,íéòøBönäå íéáfä ,eøîà ïàkî,oixwl elahy ¦¨¨§©¨¦§©§¨¦¨¦©¦
,íéáeúkáe íéàéápáe äøBza úBø÷ì íéøzeîeìàøîâe äðLîa úBðL ¨¦¦§©¨©§¦¦©§¦¦§§¦§¨§¨¨

,úBãâàáe úBëìäáe,zzxae dni`a cenll mileki md s`yìáà ©£¨©£¨£¨
íéøeñà ïééø÷ éìòajezn mdl d`a mz`nehy ,dxezd cenila ©£¥§¨¦£¦

.zrcd zegigfe y`x zelw
úBiìéâøa àeä äðBL ,øîBà éñBé éaøzepyl ixw lral xzen ± ©¦¥¥¤¨§¦¦

jixv epi`e dvexna eitn o`iven `edy ,eita zexebyd zeipyn
,oda jix`dläðLnä úà òévé àlL ãáìáeinrha jix`i `ly ± ¦§©¤Ÿ©¦©¤©¦§¨

.odiyexit
äðLnä úà àeä òévî ,øîBà óñBé ïa ïúðBé éaø`ed i`yx ± ©¦¨¨¤¥¥©¦©¤©¦§¨

,dpynd iyexit inrha jix`dlàøîbä úà òévî Bðéàåepi` j` ± §¥©¦©¤©§¨¨
xikfdl cinz jixvy iptn ,`xnbd iyexit inrha jix`dl i`yx

i `nye ,yxec `edy miweqtd z`.myd z` xikf
àøîbä úà òévî óà ,øîBà íBìLéáà ïa ïúð éaø`ed i`yx ± ©¦¨¨¤£¦¨¥©©¦©¤©§¨¨

,`xnbd iyexit inrha s` jix`dløîàé àlL ãáìáez` ¦§©¤ŸŸ©
dBaL úBøkæà.miyxcpd miweqta xkfend 'd my ± ©§¨¤

íeMî àáé÷ò éaø ìL Bãéîìz øìcðqä ïðçBé éaø[ly enyn-]éaø ©¦¨¨©©§§¨©§¦¤©¦£¦¨¦©¦
øwéò ìk Løãîì ñðké àì ,øîBà àáé÷ò,llk yxcna weqri `l ± £¦¨¥Ÿ¦¨¥§¦§¨¨¦¨

ixac renyl yxcnd zial `ed qpkp la` ,zepyl `le rivdl `l
.wzeye dxezdì éøîàå,mixne` yie ±ìk Løãnä úéáì ñðké àì §¨§¦¨Ÿ¦¨¥§¥©¦§¨¨

øwéò.llk yxcnd zial qpki `l ± ¦¨
õøà Cøc úBëìäa àeä äðBL ,øîBà äãeäé éaøixw lral xzen ± ©¦§¨¥¤§¦§¤¤¤¤

.ux` jxc zeklda weqrläéäå ,éø÷ äàøL äãeäé éaøa äNòî©£¤§©¦§¨¤¨¨§¦§¨¨
øäpä áb ìò Cläî,xdpd zty lr ±äðL ,eðéaø ,åéãéîìz Bì eøîà §©¥©©©¨¨¨§©§¦¨©¥§¥

ãøé ,õøà Cøc úBëìäa ãçà ÷øt eðìdcedi iaxìáèå,xdpaåxg` ¨¤¤¤¨§¦§¤¤¤¤¨©§¨©§
jkBì eøîà .íäì äðLike ,eicinlzäðBL ,eðéaø eðzãnì Ck àì ¨¨¨¤¨§Ÿ¨¦©§¨©¥¤

,õøà Cøc úBëìäa àeäcg` wxt epl zipy `l recn ok m`e §¦§¤¤¤¤
.zlahy mcew ux` jxc zekldaíäì øîà,dcedi iaxét ìò óà ¨©¨¤©©¦

íéøçà ìò éðà ì÷énL,ux` jxc zekld zepylìò éðà øéîçî ¤¥¥£¦©£¥¦©§¦£¦©
.éîöòixw lral xizn dcedi iaxy `ziixaa x`ean mewn lkne ©§¦

z` xnel ixw lral xizd df mrhne ,ux` jxc zeklda weqrl
.eita zekxad

:dxeza weqrl ixw lral xzeny zxaeqd drc d`ian `xnbd
àéðz,`ziixaaäøBú éøác ïéà ,øîBà äéä àøéúa ïa äãeäé éaø ©§¨©¦§¨¤§¥¨¨¨¥¥¦§¥¨

,äàîeè ïéìa÷î.dxeza weqrl ixw lral xzene §©§¦§¨
:jk lr dyrn d`ian `xnbdíbîâî äéäL ãçà ãéîìúa äNòî- ©£¤§©§¦¤¨¤¨¨§©§¥

dvexna `xewàøéúa ïa äãeäé éaøî äìòîìoa dcedi iax iptl - §©§¨¥©¦§¨¤§¥¨
,ixw lra didy itl ,`xizadéì øîàeze`l `xiza oa dcedi iax ¨©¥

,cinlzét çút ,éðaéøác eøéàéå E,E`exwl jixv dz` oi`e §¦§©¦§¨¦§¨¤
,mebnibaøîàpL ,äàîeè ïéìa÷î äøBú éøác ïéàL(hk bk dinxi) ¤¥¦§¥¨§©§¦§¨¤¤¡©

,''ä íàð Làk éøáã äë àBìä',y`l dxezd ixac z` dncn weqtd £Ÿ§¨¦¨¥§ª
àîeè ïéìa÷î ïðéà äøBú éøác óà ,äàîeè ìa÷î Bðéà Là äî.ä ¨¥¥§©¥§¨©¦§¥¨¥¨§©§¦§¨

exizdy mixacd oipra zncewd `ziixad ixacl zxfeg `xnbd
:mda weqrl ixw lraløî øîàozpei iax ,`ziixaa lirl `aed - ¨©©

ixw lra ,xne` sqei oaäðLnä úà òévîjix`dl `ed i`yx ± ©¦©¤©¦§¨
,dpynd iyexit inrhaàøîbä úà òévî Bðéàåi`yx epi`e ± §¥©¦©¤©§¨¨

:`xnbd zxne` .`xnbd iyexit inrha jix`dléaøì déì òéiñî§©©¥§©¦
éàòlà,i`rl` iax ixacl di`x yi o`kn ±øîà éàòlà éaø øîàc ¦§©§¨©©¦¦§©¨©

eðéaø íeMî á÷òé øa àçà áø,ax ly enyn ±,äëìäixw lra ©£¨©©£Ÿ¦©¥£¨¨
.àøîbä úà òévî Bðéàå äðLnä úà òévî©¦©¤©¦§¨§¥©¦©¤©§¨¨
:df oica ewlgpy mi`pz d`ian `xnbdéàpúkxn`y df xac ± §©¨¥

ixw lra ,`ziixaa epipyy ,mi`pz zwelgna iepy i`rl` iax
øéàî éaø éøác ,àøîbä úà òévî Bðéàå äðLnä úà òévîzhiyk] ©¦©¤©¦§¨§¥©¦©¤©§¨¨¦§¥©¦¥¦

.[i`rl` iaxíeMî øîBà ìàéìîb ïa äãeäé éaø[ly enyn-]éaø ©¦§¨¤©§¦¥¥¦©¦
øeñà äæå äæ ,ìàéìîb ïa àðéðç.mda weqrl ixw lraldì éøîàå± £¦¨¤©§¦¥¤¨¤¨§¨§¦¨

,l`ilnb oa `pipg iax ly enyn xn` jky mixne` yieäæå äæ¤¨¤
øzeî.mda weqrl ixw lral ¨

:`xnbd zx`anøîàc ïàîxn`y in ±,øeñà äæå äæxaeqéaøk ©§¨©¤¨¤¨§©¦
øìcðqä ïðçBéyxcnl qpki `l' xn`y ,dlrnl d`aedy `ziixaa ¨¨©©§§¨

e .'xwir lkøîàc ïàîxn`y ine ±,øzeî äæå äæxaeqäãeäé éaøk ©§¨©¤¨¤¨§©¦§¨
àøéúa ïa.dxeza weqrl ixw lral xizdy ¤§¥¨

,ixw lral dxezd cenil oipra bdpnd dn d`ian `xnbd
:mixg` mipiipra zetqep zekldaeâeäð ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨

éáñ úìz éðäk àîìòmipwf dyly mze`k lwdl bdep mlerd ± ¨§¨§¨¥§¨¨¥
,oldl mi`aenda éàòlà éaøkoipræbä úéLàø,ux`l uegaéaøk §©¦¦§©§¥¦©¥§©¦

a äiLàéoipra àøéúa ïa äãeäé éaøk ,íéàìkoipräøBú éøáãlral Ÿ¦¨§¦§©¦§©¦§¨¤§¥¨§¦§¥¨
.ixw

mibdep :mipicd zyely z` zx`an `xnbda éàòlà éaøkoipr §©¦¦§©§
àéðúc ,æbä úéLàø,`ziixaa epipyy ±úéLàø ,øîBà éàòlà éaø ¥¦©¥§©§¨©¦¦§©¥¥¦

.õøàa àlà âäBð Bðéà æbä©¥¥¥¤¨¨¨¤
mibdep okea äiLàé éaøkoipráéúëãk ,íéàìk(h ak mixac)(Eîøk) §©¦Ÿ¦¨§¦§©¦§¦§¦©§§

áéiç Bðéà íìBòì øîBà äiLàé éaø ,'íéàìk [Eîøk] òøæú àì'lr Ÿ¦§©©§§¦§¨¦©¦Ÿ¦¨¥§¨¥©¨
,mxkd i`lk ly e`ldïöøçå äøBòNe ähç òøæiL ãòly oirxb-] ©¤¦§©¦¨§¨§©§¨

[miaprãé úìBtîa.zg` zaa mze` rxfiy epiide ,cia rxfiy ± §©¤¨
mibdep okea àøéúa ïa äãeäé éaøkoipräøBú éøáã,ixw lral §©¦§¨¤§¥¨§¦§¥¨

àéðúc,`ziixaaïéìa÷î äøBú éøác ïéà ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¤§¥¨¥¥¦§¥¨§©§¦
,äàîeè.dliah `la dxeza weqrl ixw lral xzene §¨

lral dliah zaeg dlhay zxaeqd ztqep drc d`ian `xnbd
:ixwàúà ék`ayk ±éøéòælaal l`xyi ux`näeìha ,øîà ¦£¨§¦¦¨©©§¨
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פמג ezny in` cenr ak sc ± iyily wxtzekxa
.äãð äúàøå úùîùî:cin leahl dzid die`x ixwd dz`xyke dncw ixw z`nehcàì

.ïëù ìë:xak da daiigzpy dliahl drwtne dpexg` `idy dcp z`neh `iz` `lc

åàì àìà.äãåäé éáødrwtne dcp z`neh `iz` ixwd mcwc `kid 'it`c jricedl ipzw

dil dnl `xfr zpwz dil zil dcedi iaxl i`e zxdhnd `l` dliah oi`c dliah

ira `l inp oiixw ilra lk `da opirny`l

ipzw `wec jgxk lr jkld dxez ixacl dliah

:dl.àîéú àì:xdxdn `l` jxan 'ipzna

.äãåäé 'ø ïàùò:oefnd zkxal.à"ã úåëìäë
:eixack ixw lra dzepyl xzenyïìäì äî

.äîéàá:(k zeny) 'ebe erepie mrd `xie aizkc

.åøîà ïàëîs`y dxeza mixzen mi`nhd lk

ixw lra la` zzxae dni`a zeidl mileki md

:zrcd zegfe y`x zelw jezn `l` epi`éìòåáå
.úåãðdliahd dxez ixacl oiixwl elah m`

dcp lrea z`nehn mxdhl mdl dler dpi`

dler `xfr zpwzl la` mini zray `idy

'ek dcpe ixw d`xy af oizipzna opzck mdl

:dliah oikixv.úåéìéâøázexebyd zeipyna

jixv oi`e dvexna eitn o`iven `edy eita

:oda jix`dl.òéöé àìù:odiyexit inrhaåðéàå
.'éñøâ ùøãîä úà òéöîcinz `ed jixvy iptn

:yxec `edy miweqtd z` ea xikfdl.úåøëæà
:miyxcpd ze`xwnayìë ùøãîì ñðëé àì

.ø÷éòzial la` zepyl `le rivdl `l

:wzeye qpkp `ed yxcnd.õøà êøã úåëìä
i`fr oa wxte `ziixa `idy g"z ly okxc oebk

:eal l` mixac drax` ozepd.àøå÷å íâîâîb"dc ipira d`xp :did ixw lraéàòìà ø"à
äëìä.'åë:dil riiqn opiqxb `le.åðéáø íåùî:ax.éáñ úìú êðä éë:`lewl edleke

.õøàá àìà âäåð åðéà:rexfd wxta `nrh sili oileg zhigya.ïöøçå äøåòùå äèç
:zg`k mxkd i`lke mirxf i`lk edl eedc ci zletna ozyly.àúåìéáèì:oiixw ilrac

.éðú ãç:micinlzl dygl i`fr oaaíåùî
.äéáøå äéøô ìåèáiptn yinyzn mirpnp eidy

:dliahd gxeh.äá ïéìé÷îùe` ze`vgxna

:oiaw dryz zpizpa.äá ïéøéîçîùmirax`a

:d`q.ïéøçù éìáåè ìùoilaehd oiixw ilra

:zixgy.'åë øîà åäéà àäåyixa lirl

:oizrny.äðéúðá øùôàb"r`e oiaw dryz

icinlz mzq dlega `l` onwl `pz `lc

sc) mixcp zkqna xn`ck md mileg minkg

.iqei iaxk irixn`e ixivw` opilvn o`nk (:hn

:opax irixn oileg ixivw.åøãâ ìåãâ øãâdna

:d`q mirax`a ekixvdy.äùà òáúùdze`

s` cegid lr exfb minkge dzid diept dy`

:dieptd lr.íéìæìæî íúàoa dcedi iaxk bedpl

:`xiza.úåàöçøîá øùôà:oing.êúååë éà÷
:zeliah x`yk dewna ef dliah iracàðâàá

.àéîã:zibib.àáöç ï÷úmicinlzl min ozil

:dxezd z`ixw mcew zixgy mdilr.åðù àì
:eqpe`l ixw d`xy dlega `l` dpizpa ibqc

.ìéâøîäynyny eilr ixwd z` jiynne

:ezhn.äéáöç øáúàdlegc epl jixv epi`

:giky `l eqpe`l
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éæçðåip`y `l` ikd `xnb jixt `l zepwz x`y iab zenewn daxda .owz okid `xfr

:mixekf ep` ok lr `ed mei lka libxd xacc `kdúéìådliahc .dizeek `zkld

zile eyexit ikd inp i` oiaw dryza ibq inp mixg`l elit` `l` d`q mirax` mei lka

`wec n"ie d`neh oilawn oi` dxez ixac xn`c `xiza oa dcedi 'xk `l` dizeek `zkld

`lc i"x 'ite dliah jixv dltzl la` dxezl

jxande jxal el oi` k"dei axra laehde `py

:dlhal dkxa ded

àìàn"edc d"de .y`xl xfeg `nlr ilekc

y`xl xfeg oi` `nlr ilekc inwe`l

oke y`xl xfegc dkldc n"y ikd iwen `lcne

dnize y`xl xfeg eda` 'x xn` `icda onwl

ryz rny opgei x"` (:cl sc) d"x zkqnac

zeriwz `nl` `vi meia zery 'ha zeriwz

oke mlek zeyrl ick ddyc b"r` zetxhvn

oi` ax xn` opixn`c inp (:gi 'c a"t) dlibna

y`xl xfeg ddy m` xn`c `pen iaxk dkld

ivewn xyd xne`e jcia iaia axc hewp xn`wc

oke zexwl ie`x oi`c `kd ip`yc wlgl yic

ze`eana lf` eda` iaxc (:ck 'c) onwl

la` y`xl xfegc ecen r"k mzdc zetpehnd

`nlr ilek xteye dlibn enk ifg `xabc `kid

epiaxe wqty mewnl `l` y`xl xfeg epi`c ecen

`nlr ilekc xninl ivn `l `kdc yxit dcedi

r"kl `dc ibltinw ddycae y`xl xfeg oi`c

i` i`ce la` y`xl xfeg epi`c oeik ifg `xab ied

:dil xn` ded ikd xninl n"ed

àäåmewna `wecc i"xt .darez miryx gaf

my yiy zelzle wtzqdl leki didy

:d`ev

ô"òàzeern iede .darez ezltz lltzdy

:lltzie xefgic 'it i"xe owzl lkei `l

ïéúîîrwxw iab lr oizyna .mind elkiy cr

zpn lr gteh my oi`e micba b"r e`

sih ciarc oebk (.dk 'c) onwl rnynck githdl

edine sqei iax axd 'it ok dxdn oirlapy sih

githdl zpn lr gteh oda yi m` elit` d`xp

cbpk `l` oixeq` opi` `ziixe`cnc oeik oixzen

xak cnery oeike xefbc `ed opaxe cala cenrd

:dltza xefgl opax edegxh` `l ezltza
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øîà ,éqà áøì eìàLå eúà .àéòLBà áøc àòìé÷a§¦§¨§©©§¨¨§¨£§©©¦¨©
äìBçì ìáà ,ìébønä äìBçì àlà eðL àì :eäì§Ÿ¨¤¨§¤©©§¦£¨§¤
ãéîèöà :óñBé áø øîà .íeìkî øeèt ¯ BñðBàì§§¨¦§¨©©¥¦§§¦
àøæòãa éàpúå éàøBîà eälek éãkî !ïîçð áøc déaöç©§¥§©©§¨¦§¦§£¨¥§©¨¥¦§¤§¨
ïwz àøæò :ééaà øîà !ïwz éëéä àøæò éæçðå ,éâìôéî÷̈¦§§¦§¤¡¥¤§¨¥¦¦¥¨©©©¥¤§¨¦¥
eúàå ,ïéa÷ 'è BñðBàì àéøáe ,äàñ 'î ìébønä àéøáì§¨¦©©§¦§¨¨¦§§©¦§¨
àéøák ìébønä äìBç øáñ øî ,äìBça éâéìôe éàøBîà£¨¥§¦¦§¤©¨©¤©©§¦§¨¦
äìBç øáñ øîe ,BñðBàì àéøák BñðBàì äìBçå ìébønä©©§¦§¤§§§¨¦§§©¨©¤

ébønä.íeìkî øeèt BñðBàì äìBçå BñðBàì àéøák ì ©©§¦§¨¦§§§¤§§¨¦§
!?ïwz éî äðéúð ,äìéáè àøæò ïwúc éäð :àáø øîà̈©¨¨§¦§¦¥¤§¨§¦¨§¦¨¦¦¥
øîà àlà !ïééø÷ éìòáì äìéáè ïwz àøæò ,øî øîàäå§¨¨©©¤§¨¦¥§¦¨§©£¥§¨¦¤¨¨©
eúàå ,äàñ 'î ìébønä àéøáì äìéáè ïwz àøæò :àáø̈¨¤§¨¦¥§¦¨§¨¦©©§¦§¨§¨
éàøBîà eúàå ,ïéa÷ 'è BñðBàì àéøáì eðé÷úäå ïðaø©¨¨§¦§¦§¨¦§§©¦§¨£¨¥
àéøák ìébønä äìBç øáñ øî ,äìBça éâìôéî à÷å§¨¦§§¦§¤©¨©¤©©§¦§¨¦
àéøáì øáñ øîe ,BñðBàì àéøák BñðBàì äìBçå ìébønä©©§¦§¤§§§¨¦§§©¨©§¨¦
'è BñðBàì àéøák ìébønä äìBçå ,äàñ 'î ìébønä©©§¦§¨§¤©©§¦§¨¦§§
:àáø øîà .íeìkî øeèt BñðBàì äìBçì ìáà ,ïéa÷©¦£¨§¤§§¨¦§¨©¨¨
,äàñ íéòaøà ìébønä äìBçå ìébønä àéøa ,àúëìä¦§§¨¨¦©©§¦§¤©©§¦©§¨¦§¨
øeèt BñðBàì äìBçì ìáà ,ïéa÷ äòLz BñðBàì àéøáe¨¦§§¦§¨©¦£¨§¤§§¨
íéî ïéa÷ 'è åéìò eðúpL éø÷ ìòa :ïðaø eðz :íeìkî¦§¨©¨¨©©¤¦¤¨§¨¨©¦©¦
¯ íéøçàì ìáà ,Bîöòì ?íéøeîà íéøác äna .øBäè̈©¤§¨¦£¦§©§£¨©£¥¦
.íB÷î ìkî äàñ 'î :øîBà äãeäé 'ø .äàñ íéòaøà©§¨¦§¨§¨¥§¨¦¨¨
éàäî ãç ,àðéðç 'øa éñBé 'øå à"øå ,ì"áéøå ïðçBé 'ø¨¨§¥§£¦¨©¥©

ìáà ,Bîöòì ,íéøeîà íéøác äna" ,zøîàc àä :øîà ãç ,àLéøà àâeæ éàäî ãçå àâeæ¨§©¥©¨©¥¨©¨©¨§¨§©§©¤§¨¦£¦§©§£¨
:øîà ãçå ;ïéa÷ 'è ¯ BñðBàì äìBçì ìáà ,ìébønä äìBçì àlà eðL àì ,"äàñ 'î ¯ íéøçàì©£¥¦§¨Ÿ¨¤¨§¤©©§¦£¨§¤§§©¦§©¨©
àâeæ éàäî ãçå àâeæ éàäî ãçå .äàñ 'î àkéàc ãò ,BñðBàì äìBç eléôà ¯ íéøçàì ìk̈©£¥¦£¦¤§§©§¦¨§¨§©¥©¨§©¥©¨
ìáà ,ò÷ø÷a àlà eðL àì ,íB÷î ìkî äàñ 'î äãeäé éaø øîàc àä :øîà ãç ,àôéqà©¥¨©¨©¨§¨©©¦§¨§¨¦¨¨Ÿ¨¤¨§©§©£¨
'ø :éðz÷c eðééä ,íéìëa eléôà øîàc ïàîì àîìLa .énð íéìëa eléôà :øîà ãçå ;àì íéìëa§¥¦Ÿ§©¨©£¦§¥¦©¥¦§¨¨§©§¨©£¦§¥¦©§§¨¨¥
àtt áø .ïéáeàL íéî ééeúàì ?éàî ééeúàì "íB÷î ìkî" ,àì íéìëa ïéà ò÷ø÷a øîàc ïàîì àlà .íB÷î ìkî äàñ 'î øîBà äãeäé§¨¥§¨¦¨¨¤¨§©§¨©§©§©¦§¥¦Ÿ¦¨¨©£¥©©£¥©¦§¦©¨¨
ìeôðc ,Ceøáì éãéãì éì eáä :àtt áø eäì øîà ,éããä éãäa àzôéø eëéøk ìàeîL øa (éaøa) àáøå òLBäé áøc déøa àðeä áøå§©¨§¥§©§ª©§¨¨§©¦©§¥§¦¦§¨©£¥£¨¥¨©§©¨¨¨¦§¦¦¦§§¨
éãéãì éì eáä àlà .äàñ 'î ¯ íéøçàì ìáà ,Bîöòì ?íéøeîà íéøác äna :àðéðz :ìàeîL (éaøa) àáø eäì øîà .ïéa÷ 'è éàåléò¦¨©©¦¨©§¨¨§©¦§¥¨¦¨©¤§¨¦£¦§©§£¨©£¥¦§¨¤¨¨¦§¦¦

c ,Ceøáì éãéãì éì eáä :àðeä áø eäì øîà .äàñ íéòaøà éàåléò ìeôðc ,Ceøáìéìòîa ìéáè àîç áø .éàä àìå éàä àì éàåléò àkéì ¦§§¨¦¨©©§¨¦§¨¨©§©¨¨¦§¦¦¦§§¥¨¦¨©Ÿ©§Ÿ©©¨¨¨¦§©£¥
:déúååk àúëìä úéìå .ïúáBç éãé íéaø àéöBäì àçñôc àîBé'éðúîàlà ,÷éñôé àì ¯ éø÷ ìòa àeäL økæðå älôza ãîBò äéä ¨§¦§¨§¦©¦§¥¨¨§¥¦§§¨§¨¥¨¨¥©§¦¨§¦§©¤©©¤¦Ÿ©§¦¤¨

íéna äqkúé ,åàì íàå ;àø÷éå äqkúéå äìòé ,änçä õðä àäz àlL ãò úBø÷ìå úBqkúäìe úBìòì ìBëé íà ,ìBaèì ãøé .øv÷é§©¥¨©¦§¦¨©£§¦§©§¦§©¤Ÿ§¥¨¥©©¨©£¤§¦§©¤§¦§¨§¦¨¦§©¤©¨¦
:úBnà 'ã ?äàBöä ïîe ïäî ÷éçøé änëå .íéî ïëBúì ìéèiL ãò äøLnä éîa àìå íéòøä íéna àì äqkúé àìå ;àø÷éå'îâeðz §¦§¨§Ÿ¦§©¤Ÿ©©¦¨¨¦§Ÿ§¥©¦§¨©¤¨¦§¨©¦§©¨©§¦¥¤¦©¨©¨

÷éñôî Bðéà ¯ éø÷ ìòa àeäL økæðå äøBza àøB÷ äéä .øv÷é àlà ,÷éñôé àì ¯ éø÷ ìòa àeäL økæðå älôza ãîBò äéä :ïðaø©¨¨¨¨¥©§¦¨§¦§©¤©©¤¦Ÿ©§¦¤¨§©¥¨¨¥©¨§¦§©¤©©¤¦¥©§¦
älôza ãîBò äéä :Cãéà àéðz .íé÷eñt 'âî øúBé äøBza úBø÷ì éàMø éø÷ ìòa ïéà :øîBà øéàî 'ø .àøB÷å íbîâî àlà ,äìBòå§¤¤¨§©§¥§¥¥¦¥¥©©¤¦©©¦§©¨¥¦§¦©§¨¦¨¨¨¥©§¦¨
äéä .øLôà àìc àä ,øLôàc àä !àéL÷ àì ?ïéããöì ,àéðúäå .úBnà 'ã åéøBçàì äp÷øæiL ãò åéðôì Cläî ,Bãâðk äàBö äàøå§¨¨¨§¤§§©¥§¨¨©¤¦§§¤¨©£¨©§¨©§¨¦§¨¦Ÿ©§¨¨§¤§¨¨§Ÿ¤§¨¨¨

é÷úî .älôz Búlôz ,àèçL ét ìò óà :äaø øîà ,BîB÷îa äàBö àöîe ìltúîøîà àlà ?"äáòBz íéòLø çáæ" àäå :àáø déì ó ¦§©¥¨¨¨¦§¨©©¨©©¦¤¨¨§¦¨§¦¨©§¦¥¨¨§¨¤©§¨¦¥¨¤¨¨©
eìëiL ãò ÷ñBt ¯ åékøa ìò ïéúúBL íéîe älôza ãîBò äéä :ïðaø eðz :äáòBz Búlôz ¯ ìltúäL ét ìò óà ,àèçå ìéàBä :àáø̈¨¦§¨¨©©¦¤¦§©¥§¦¨¥¨¨©¨¨¨¨¥©§¦¨©¦§¦©¦§¨¥©¤¦§
:éâìôéî÷ àäa àîéì .÷ñtL íB÷îì øîà ãçå ,Làøì øæBç øîà ãç ,àðeðîä áøå àcñç áø ?øæBç ïëéäì .ìltúîe øæBçå ,íénä©©¦§¥¦§©¥§¥¨¥©¦§¨§©©§¨©¨©¥¨Ÿ§©¨©§¨¤¨©¥¨§¨¨¦§§¦
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ברכות. פרק שלישי - מי שמתו דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

וינעם לי לי לקבל ממנו  ואור,  והולך מוסיף  וכנ"ל, שצריך להיות באופן דמוסיף  בטח עושה כבודו כל התלוי בו להפצת המעיינות, 
בשורות טובות בזה, וכל המפרט בכגון דא הרי זה משובח.

ממכתב כ"ה טבת, ה'תש"כ



פמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - zekxa(ycew zay meil)

àòìé÷aezia zqipka ±eúà ,àéòLBà áøce`a ±éqà áøì eìàLå §¦§¨§©©§¨£§¨£§©©¦
dryz zpizp ici lr dxez ixacl envr xdhl leki ixw lra m`

.oiaweäì øîà,iq` axeðL àìdryz zpizp jixvy exn` `l ± ¨©§Ÿ¨
,ixw lra xdhl oiawìébønä äìBçì àlàixwd z` jiynnd ± ¤¨§¤©©§¦

,ezhin yniyy zngn ixw d`xy ,eilräìBçì ìáàixw d`xy £¨§¤
BñðBàì,ezhin z` yniyy zngn `le ,epevxa `ly ±øeèt §§¨
,íeìkîenvr xdhl jixv epi`e dxeza weqrl el xzen xnelk ¦§

.llkïîçð áøc déaöç ãéîèöà ,óñBé áø øîàixay ewfgzp ± ¨©©¥¦§§¦©§¥§©©§¨
mikixv iq` ax ixac itl xnelk ,ecnvpe ongp ax oikdy ilkd
icinlz ixdy ,oiaw dryz zpizpl ongp ax oikdy ilkd z` ep`
d`ay ixw z`nehn xdhdl df ilk mdl lireie ,md mileg minkg

.mzhn miynyny ici lr mdl
m`e dxez ixacl dxdh jixv ixw lra m` mi`pz ewlgp lirl
dryz zpizp m` mi`xen` ewlgpe ,el dliren oiaw dryz zpizp
xdhl jixv eqp`l dleg m`e ,libxnd dlegl mb dliren oiaw
.df xaca ewlgpy okzi cvik zxxan `xnbd .dxez ixacl envr

:`xnbd zl`eyéâìôéî÷ àøæòãa éàpúå éàøBîà eälek éãkîixd ± ¦§¦§£¨¥§©¨¥¦§¤§¨¨¦§§¦
,`xfr zpwza ewlgp o`k epypy mi`pzde mi`xen`d lkéæçðå§¤§¥

ïwz éëéä àøæòdn `ed reci xac i`cey ,`xfr owiz dn d`xp ± ¤§¨¥¦¦¥
.mei lka bdep oky ,owiz

:`xnbd daiynìébønä àéøáì ïwz àøæò ,ééaà øîàz` jiynnd ± ¨©©©¥¤§¨¦¥§¨¦©©§¦
a leahiy ,ezhin yniyy zngn ixw d`xy ,eilr ixwdíéòaøà©§¨¦

àéøáe .äàñixw d`xyBñðBàìyniyy zngn `le ,epevxa `ly ± §¨¨¦§§
zpizp ici lr xdhiy ,ezhin z`ïéa÷ äòLz.eteb lréàøBîà eúàå ¦§¨©¦§¨£¨¥

äìBça éâéìôedlega ewlgpe [oiaxe inic ax] mi`xen` e`ae ± §¦¦§¤
,ixw d`xyøîinic ax ±ìébønä äìBç ,øáñepic,ìébønä àéøák ©¨©¤©©§¦§¨¦©©§¦

.d`q mirax`a leahl jixv `ed mbeBñðBàì äìBçåepicàéøák §¤§§§¨¦
,BñðBàì.oiaw dryz zpizp ici lr envr xdhl jixveøîeoiax ± §§©

ìébønä äìBç ,øáñepic,BñðBàì àéøákleahl jixv epi`e ¨©¤©©§¦§¨¦§§
.oiaw dryz zpizpa el ic `l` d`q mirax`aBñðBàì äìBçå§¤§§

íeìkî øeèt.llk dxez ixacl envr xdhl jixv epi` ± ¨¦§
:`xnbd dywnàøæò ïwúc éäð ,àáø øîà`xfr owiz ok`y s` ± ¨©¨¨§¦§¦¥¤§¨

äìéáè,ixw lralïwz éî äðéúð,oiaw dryz zpizp mb owiz m`d ± §¦¨§¦¨¦¦¥
øî øîàäå(.at w"a),,ïééø÷ éìòáì äìéáè ïwz àøæòowizy rnyne §¨¨©©¤§¨¦¥§¦¨§©£¥§¨¦

.oiaw dryz zpizp mb owizy iia` xn`y enk `le dliah wx
:iia`n zvw dpey ote`a uxzn `axïwz àøæò ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¤§¨¦¥

ìébønä àéøáì äìéáèaeúàå .äàñ íéòaøà[e`ae±]ïðaøeixg`y §¦¨§¨¦©©§¦©§¨¦§¨§¨©¨¨
àéøáì eðé÷úäåixw d`xyBñðBàìzpizp ici lr dxdh jixv `diy §¦§¦§¨¦§§

éâìôéî à÷å éàøBîà eúàå ,ïéa÷ äòLzinic ax] mi`xen` e`ae ± ¦§¨©¦§¨£¨¥§¨¦§§¦
ewlgpe [oiaxeäìBça,ixw d`xyøîinic ax ±ìébønä äìBç ,øáñ §¤©¨©¤©©§¦

epic,ìébønä àéøák.d`q mirax`a leahl jixv `ed mbeäìBçå §¨¦©©§¦§¤
BñðBàìepic,BñðBàì àéøákzpizp ici lr envr xdhl jixve §§§¨¦§§

.oiaw dryzøîeoiax ±ìébønä àéøáì ,øáñleahiy `xfr owiz ©¨©§¨¦©©§¦
aìébønä äìBçå ,äàñ íéòaøàepic,BñðBàì àéøákjixv epi`e ©§¨¦§¨§¤©©§¦§¨¦§§

zpizpa el ic `l` d`q mirax`a leahläìBçì ìáà .ïéa÷ äòLz¦§¨©¦£¨§¤
íeìkî øeèt ,BñðBàì.llk dxez ixacl envr xdhl jixv epi` ± §§¨¦§

:dkldd in zrck drixkn `xnbdàéøa ,àúëìä ,àáø øîà̈©¨¨¦§§¨¨¦
ìébønä äìBçå ìébønäa dliah mikixväàñ íéòaøà,[inic axk] ©©§¦§¤©©§¦©§¨¦§¨

BñðBàì àéøáezpizpa el icøeèt BñðBàì äìBçì ìáà ,ïéa÷ äòLz ¨¦§§¦§¨©¦£¨§¤§§¨
íeìkî.[oiaxk] ¦§

:ixw lra ly ezxdh oipra cer dpc `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
,øBäè ,íéî ïéa÷ äòLz åéìò eðúpL éø÷ ìòa,íéøeîà íéøác äna ©©§¦¤¨§¨¨¦§¨©¦©¦¨©¤§¨¦£¦

dxez cenllìáà ,Bîöòìcnllíéøçàìa leahl jixvíéòaøà §©§£¨©£¥¦©§¨¦
,äàñ.oiaw dryz zpizp el liren oi`eíéòaøà ,øîBà äãeäé éaø §¨©¦§¨¥©§¨¦
äàñixw lra xdhl milireníB÷î ìkî.`edy oipr lka ± §¨¦¨¨

:`ziixad ly `yixd xe`iaa ewlgpy mi`xen` d`ian `xnbd
àðéðç éaøa éñBé éaøå øæòìà éaøå ,éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦§ª©¤¥¦§©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦£¦¨

,`ziixad ixaca ewlgpàLéøà àâeæ éàäî ãçå àâeæ éàäî ãç± ©¥©¨§©¥©¨©¥¨
befdn cg`e [iel oa ryedi iax e` opgei iax] oey`xd befdn cg`

`nw `pz ixaca ewlgp [`pipg iaxa iqei iax e` xfrl` iax] ipyd
,`ziixad ly `yixa miiepydãçmdn cg` ±úøîàc àä ,øîà± ©¨©¨§¨§©

,[`nw `pz] zxn`y dníéøeîà íéøác änaoiaw dryz zpizpy ©¤§¨¦£¦
cenll ,dxeza weqrl ixw lra zxdhnìáà ,Bîöòìcnll §©§£¨

íéøçàìa leahl jixveðL àì ,äàñ íéòaøàdf oic zxn` `l ± ©£¥¦©§¨¦§¨Ÿ¨
ìébønä äìBçì àlàzngn ixw d`xy ,eilr ixwd z` jiynnd ± ¤¨§¤©©§¦

,ezhin yniyyäìBçì ìáàixw d`xyBñðBàì`le ,epevxa `ly ± £¨§¤§§
zpizpa el ic ,ezhin z` yniyy zngnïéa÷ äòLzcnll ick s` ¦§¨©¦

.mixg`lãçåmdn cg`e ±ìk ,øîàcnll dvexyeléôà ,íéøçàì §©¨©Ÿ©£¥¦£¦
BñðBàì äìBçi`yx epi`àkéàc ãòel `diy ±äàñ íéòaøàleahie ¤§§©§¦¨©§¨¦§¨

.mda
:`ziixad ly `tiqd xe`iaa ztqep zwelgnãçå àâeæ éàäî ãçå§©¥©¨§©

àôéqà àâeæ éàäîewlgp ipyd befdn cg`e oey`xd befdn cg`e ± ¥©¨©¥¨
,`ziixad ly `tiqa miiepyd dcedi iax ixacaãçmdn cg` ± ©

äàñ íéòaøà äãeäé éaø øîàc àä ,øîàixw lra xdhl miliren ¨©¨§¨©©¦§¨©§¨¦§¨
íB÷î ìkî,`edy oipr lka ±eðL àìok xn` `l ±àlàmindyk ¦¨¨Ÿ¨¤¨

eid mda lahyìáà ,ò÷ø÷amd m`àì íéìëael dlired §©§©£¨§¥¦Ÿ
.dliahdãçåmdn cg`e ±énð íéìëa eléôà ,øîàel dliren mb ± §©¨©£¦§¥¦©¦
.dliahd

`l dcedi iax ly epeylny zercdn zg` lr dywn `xnbd
:`xnbd zxne` .ok rnynøîàc ïàîì àîìLaxacd oaen ± ¦§¨¨§©§¨©

leahl leki dcedi iaxly xne`d zrcleðééä ,íéìëa eléôà£¦§¥¦©§
éðz÷cepipy jkl ±,'íB÷î ìkî äàñ íéòaøà øîBà äãeäé éaø' §¨¨¥©¦§¨¥©§¨¦§¨¦¨¨

elit`e ,dliren ixw lra zliah oipr lkay xnele lwdl `ay
,rwxwa eidiy jixvy mi`nhd x`y zeliahk dpi`e ,milkaàlà¤¨

øîàc ïàîìy xne`d zrcl ±ïéà ò÷ø÷a,dliahd dliren ok` ± §©§¨©§©§©¦
la`àì íéìëadcedi iax xn`y dn ok m` ,dliahd dliren §¥¦Ÿ

éàî ééeúàì ,'íB÷î ìkî':`xnbd zvxzn .zeaxl `a dn ±ééeúàì ¦¨¨§¨¥©§¨¥
a mb dliren ixw lra zliahy zeaxl `a dcedi iax ±íéî©¦

,ïéáeàLmina dxyk dpi`y mi`nhd x`y zliahk dpi`e §¦
.miae`y

:l"pd `ziixaa epc eay dyrn d`ian `xnbdàðeä áøå àtt áø©¨¨§©¨
éããä éãäa àzôéø eëéøk ìàeîL øa (éaøa) àáøå òLBäé áøc déøa§¥§©§ª©§¨¨§©¦©§¥§¦¦§¨©£¥£¨¥

,cgia dcerq elk` xnelk ,cgia zt ekxk ±,àtt áø eäì øîà̈©§©¨¨
Ceøáì éãéãì éì eáämeyn ,jxal il epz ±éàåléò ìeôðceltpy ± ©¦§¦¦¦§§¨¦¨©

ilrïéa÷ äòLz.ilr dzidy ixw z`nehn izxdhpeøîààáø eäì ¦§¨©¦¨©§¨¨
àðéðz ,ìàeîL [øa] (éaøa),`ziixaaíéøeîà íéøác änalireny §©¦©§¥§¦¨©¤§¨¦£¦

cenll ,oiaw dryz zlitpìáà ,Bîöòìcnllíéøçàìjixv §©§£¨©£¥¦
a leahläàñ íéòaøàmixg` `ivedl dz` dvexy o`ke ,`weec ©§¨¦§¨

dliah dfl jixve mixg`l cnll enk aygp ,oefnd zkxaa
,d`q mirax`aCeøáì éãéãì éì eáä àlàmeyn ,jxal il epz ± ¤¨©¦§¦¦¦§

éàåléò ìeôðcilr eltpy ±,äàñ íéòaøàmirax`a izlah xnelk §¨¦¨©©§¨¦§¨
.d`qCeøáì éãéãì éì eáä ,àðeä áø eäì øîà,jxal il epz ±àkéìc ¨©§©¨©¦§¦¦¦§§¥¨

éàä àìå éàä àì éàåléò`ly ,efl `le efl `l izkxved `ly ± ¦¨©Ÿ©§Ÿ©
.llk ixw z`neha iz`nhp

àçñôc àîBé éìòîa ìéáè àîç áøgqt axra leahl libx did ± ©¨¨¨¦§©£¥¨§¦§¨
ick ,d`q mirax`aàéöBäìd z`.ïúáBç éãé íéaø:`xnbd zniiqn §¦©¦§¥¨¨

déúååk àúëìä úéìåiaxk dkld `l` ,ezenk dkld oi` la` ± §¥¦§§¨§¨¥
.llk dliah jixv epi` ixw lray `xiza oa dcedi

äðùî
zekxaae dlitza xeq`d ixw lra oipra dkiynn dpyndlirl)

(:k:÷éñôé àì ,éø÷ ìòa àeäL økæðå älôza ãîBò äéäezlitzàlà ¨¨¥©§¦¨§¦§©¤©©§¦Ÿ©§¦¤¨
,øv÷ége dzgizt ,dxvwa dkxa lk lltzi ,xnelk.cala dzniz §©¥
y inìBaèì ãøé,rny z`ixw onf ribdeìBëé íàwitqdlúBìòì ¨©¦§¦¨©£

mind onúBø÷ìå úBqkúäìerny z`ixwõðä àäz àlL ãò §¦§©§¦§©¤Ÿ§¥¨¥
,íéna äqkúé ,åàì íàå ,àø÷éå äqkúéå äìòé ,änçä`di `ly ©©¨©£¤§¦§©¤§¦§¨§¦¨¦§©¤©©¦

,dexrd z` d`ex eailäqkúé àìå .àø÷éå,rny z`ixw `xwieàì §¦§¨§Ÿ¦§©¤Ÿ
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המשך בעמוד רטז



פמו

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

exfby minkg zpwz lr xary ,`ed axd ceakl ezecpl dvxy df
(:ak dvia)d`xpy meyn gqt lila ielv mly icb lek`l `ly

mb xfrl` iax `iad `l recn ,dyw ok m`e .uega miycw lke`k
:`xnbd zvxzn .axd ceak lr micpny da x`eany ef `ziixa
ceak lr micpny zenewn dyly `l` `vn `ly epxn`y dn

,axdïðéøîà÷ eðúðLîa,[epxn`-],zeipyn yly `l` `vn `ly §¦§¨¥¨©§¦©
àäå[df dyrne-]àéä àúééøa.dpyn dpi`e §¨¨©§¨¦

:dywne `xnbd zxfegàkéì ïéúéðúîáemewn oi` epzpyna ike ± §©§¦¦¥¨
,axd ceak lr micpny epipy eay sqepàkéà àäåyi ixde ±àä §¨¦¨¨

ïðúcdpyna epipyy ef ±(i"n d"t milk)uzpe `nhpy qxg ly xepz , ¦§©
y ote`a eze`úBéìeç Bëúç,xepzd ly eagxl zelebrïúðåhih £¨§§¨©

lyàéìeçì àéìeç ïéa ìBç,zeilegd z` xagløäèî øæòéìà éaø ¥§¨§§¨©¦¡¦¤¤§©¥
lege lega exaigy oeiky ,d`neh lawn epi`y epiide ,xepzd z`
millb ilkk `l` qxg ilkk aygp xepzd oi` oyaka sxyp `l df

,d`neh milawn mpi`y dnc` ilke,íéànèî íéîëçå,xnelk ©£¨¦§©§¦
,qxg ly od zeilegdy oeikny ,`nhi `nh xaca xepzd rbi m`y
lawne qxg ilkk epic ,xepza sxyp `ly leg ici lr mxaigy s`

.d`nehéàðëò ìL Bøepz eäæåenvr jexkl ekxcy ygp ly ± §¤©¤©§©
.eitl eapf qipkdle lebira

:`xnbd zxxan .dpynd ixac meiq z` zx`an `xnbdéàî©
ly exepz' [edn-]'éàðëò,dpynd dxn`y ,[ygp ly exepz] ©§©

:`xnbd zx`an .ok `xwp dn my lr ,xnelkøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
eäeôéwäL ãnìî ,ìàeîLa xfril` iaxl minkgúBëìä[zei`xa-] §¥§©¥¤¦¦£¨

éàðëòk[ygpk-]äæeapf qipkdle lebira envr jexkl ekxcy §©§©¤
,eitleäeànèåxepzd `xwp i`pkrk ea ebdpy my lre ,xepzl §¦§

.'i`pkr ly exepz' ewlgp eilr
zx`ane ,iecip my did s`y x`ean da `ziixa d`ian `xnbd
dkiynn .zexen`d zeipynd yly mr dpynd dzpnp `l recn

:`xnbdàéðúåxfril` iax ewlgpy ef zwelgny ,`ziixaa §©§¨
d`neh dltpy ,didy dyrn meyn dzid xepzd oipra minkge
e` xepza erbp] zexdh ea eyr okn xg`le dfk xepz ly xie`l

ae ,xfril` iax mxdihe [ellgl eqpkpyíBiä BúBàerixkdy ©
,`nh xepzdyeàéáäz` minkgdìkoze`éaø øäéhL úBøäè ¥¦¨§¨¤¦¥©¦

åéðôì íeôøNe ,øæòéìà,d`nh dnexz oickeäeëøa óBqáìeecip ± ¡¦¤¤§¨§¨¨§©¥§
df dxwn mb xfrl` iax `iad `l recn dyw ok m`e .eze`

.axd ceak lr micpny epivny
,dpyna d`aed ef zwelgn ok`y s` :`xnbd zvxznéëä eléôà£¦¨¦

ïðz àì ïéúéðúîa éecð`l xfril` iax z` ecipy dn mewn lkn ± ¦§©§¦¦Ÿ§©
xfrl` iax `vn `ly dne ,`ziixaa `l` dpyna xkfed
epiid ,axd ceak lr micpny zenewn dyly `l` zeipyna

.dpyna yxtzp envr iecipd mda zenewn
micpny mda yxtzpy zenewnd x`y md okid zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .axd ceak lràlàiel oa ryedi iax xn`y dn ¤¨
yúBîB÷î äòaøàå íéøNòa,axd ceak lr micpny epivnàëéä §¤§¦§©§¨¨§¥¨

dì úçkLîxfrl` iax `vn `ly xg` mze` `ven dz` okid ± ©§©©¨
xn`y dn :`xnbd zvxzn .dyly `l`éåì ïa òLBäé éaøyiy ©¦§ª©¤¥¦

`edy itl df ixd ,el`k zenewn drax`e mixyràúléî änãî§©¤¦§¨
àúléîìdzidy zeipyna d`xy mewn lkae ,[xacl xac-] §¦§¨

xacn minkgd cg` didy e` ,miaxe cigi oia dlecb zwelgn
eze` did ie`xy iel oa ryedi iax xne` ,epnn lecbd cbpk zeyw
iecip mda yxetny zenewnl xacd dnecy iptn edecpiy cg`

.axd ceak lrøæòìà éaøåixd ,zenewn dyly `l` `vn `ly §©¦¤§¨¨
`edy itl df,àúléîì àúléî änãî àìz` `l` dpn `l jkle Ÿ§©¤¦§¨§¦§¨

.xen`ke ,dyly `l` mpi`e ,yxetna iecip xkfed mda zenewnd
:dpyna epipyïäéôelçå ähnä éàNBðjxev dhnd iptly z` ,'eke §¥©¦¨§¦¥¤

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd .[rny z`ixwn] oixeht mdaeðz̈

ïðaø,`ziixaaúnä úà ïéàéöBî ïéàexaewlì Ceîñonfúàéø÷ ©¨¨¥¦¦¤©¥¨¦§¦©
,òîLxearie zna ewqri xy`k dzevn z` eciqti `ly ick §©
,dpnfåeìéçúä íà,rny z`ixw onf ribde ez`vedaïé÷éñôî ïéà §¦¦§¦¥©§¦¦

cr eligzdy dna mikiynn `l` ,rny z` `exwl icka jka
.eniiqiy

:`xnbd dywn .`ziixad ixaca dpc `xnbdéðéàjk ok` m`d ± ¦¦
,rny z`ixw onfl jenq exaewl znd z` mi`iven oi`y `edàäå§¨

eäe÷tà óñBé áøe`ived sqei ax ly ezhin z` ixde ±ì Ceîñonf ©¥©§¨¦
.òîL úàéø÷:`xnbd zvxznéðàL áeLç íãà,mixg`n [dpey-] §¦©§©¨¨¨©¥

.rny z`ixw onfl jenq elit` dxeawl eze` mi`ivene
z` ,oditelig itelige oditelige dhind i`yep :dpyna epipy

å ähnä éðôlLz`,ähnä øçàlLmda jxev dhind iptly z` ¤¦§¥©¦¨§¤§©©©¦¨
d`ian `xnbd .oiaiig mda jxev dhind xg`ly z`e mixeht

:ctqdd zrya rny z`ixw oipra `ziixaïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
ãtñäa íé÷ñBòä,[znd zxeaw mcew dyrpd]ìheî únäL ïîæa ¨§¦©¤§¥¦§©¤©¥¨

íäéðôì,eze` micitqn ea ziaaïéèîLðdvegd mirneydãçà ¦§¥¤¦§¨¦¤¨
ïéøB÷å ãçàbrel' meyn znd ipta mi`xew oi` la` ,rny z`ixw ¤¨§¦

m` la` .'yxlíäéðôì ìheî únä ïéà,xg` ziaa `l`ïéáLBé ïä ¥©¥¨¦§¥¤¥§¦
àeäå ïéøB÷å[la`d]àeäå ,ïéìltúîe íéãîBò íä ,íîBãå áLBé §¦§¥§¥¥§¦¦§©§¦§

[la`d]äaøä ,íéîìBòä ïBaø ,øîBàå ,ïécä úà åéìò ÷écöîe ãîBò¥©§¦¨¨¤©¦§¥¦¨¨¦©§¥
éðôì éúàèçóìà épî ãçà épnî zòøôð àìå ,E,il ribndnïBöø éäé ¨¨¦§¨¤§Ÿ¦§©§¨¦¤¦¤¨¦¦¤¤§¦¨

éðôlîìàøNé úéa Enò ìk úBöøôe eðéúBöøt øBcâzL eðéäìà 'ä E ¦§¨¤¡Ÿ¥¤¦§¦§¥¦§¨©§¥¦§¨¥
.íéîçøa§©£¦

:`ziixaay dlitzd gqep lr biyn iia`déì éòaî àì ,ééaà øîà̈©©©¥Ÿ¦¨¥¥
éëä øîéîì Lðéàìzrxtp `le' df gqep xnel mc`l ie`x oi` ± §¦¦§¥©¨¦

,epnn rxtiy d"awdl xne` `edy rnyny ,'sl` ipn cg` ipnn
déîMî àðz ïëå Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc`ziixaa epipy oke-] §¨©©¦¦§¤¨¦§¥¨¨¦§¥

[enyn,ïèOì åét íãà çzôé ìà íìBòì ,éñBé éaøc`ly ,xnelk §©¦¥§¨©¦§©¨¨¦©¨¨
,eilr bxhwzy oicd zcinl eit gztidàø÷ éàî ,óñBé áø øîàå± §¨©©¥©§¨¨

,ohyl eit geztl xeq`y cnlp weqt dfi`nøîàpLdn `iapa ¤¤¡©
mnvr lr milyexi iyp` exn`yxird oaxega(h ` diryi)'d ilEl'¥

cixU Epl xizFd zF`aveðééä íBãñk èòîk,'EpinC dxnrl §¨¦¨¨¦¦§©¦§¨¦©£Ÿ¨¨¦
mecqk eplek micnyp epiid d"awd epilr mgixy ilel ,xnelk

,dxenrle mecql mpiga mnvr enicy oeike .dxenreøcäà éàî©©§©
eäìd mdl aiyd dn -àéáð'd xaca(i ` my)éðéö÷ 'ä øáã eòîL' §¨¦¦§§©§¦¥
íãñmkiyrna minec mz`y ,'dxnr mr Epidl` zxFY Epif`d §Ÿ©£¦©¡Ÿ¥©£Ÿ¨

ixd .dxenr iyp`le mecq ly [mixy-] mipivwl mirxd
mzencle daeg mdilr cnll oicd zcin z` exxer mxeaicay

.dxenrle mecql
:dpyna epipy,'åëå eøæçå únä úà eøá÷ligzdl oileki m` ¨§¤©¥§¨§

.eligzi `l e`l m`e ,eligzi dxeyl eribi `ly cr xenble
lk z` xenbl dpeekd m` ,'xenbl' dpeekd dn zx`an `xnbd
jkn :`xnbd zwiicn .dpnn wlg wx xenbl e` rny z`ixw

y rnyn ,eligzi xenble ligzdl mileki m`y exn`yíéìBëé íà¦§¦
ïéà ,dlek úà øBîâìå ìéçúäì,rny z`ixw `exwl eligzi ok` ± §©§¦§¦§¤¨¦

ìáàwx xenbl elkei m`àì ,ãçà ÷eñt Bà ãçà ÷øt.eligzi £¨¤¤¤¨¨¤¨Ÿ
eäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn dpynd lr dywde ±úà eøá÷ §¦§¨§¤

eøæçå únä,ezxeawnãçà ÷øt eléôà øBîâìå ìéçúäì ïéìBëé íà ©¥§¨§¦§¦§©§¦§¦§£¦¤¤¤¨
ãçà ÷eñt Bàixd .eligzi ,dxeyl eribi `ly cr rny z`ixwn ¨¤¨

wx `l` dlek z` xenbl mileki mpi` m` s` `exwl mdilry
.dpnn wlg

:`xnbd zvxznøîà÷ éîð éëä`pzd zpeek epzpyna o`k s` ± ¨¦©¦¨¨©
y xnel÷eñt eléôà Bà ãçà ÷øt eléôà øBîâìå ìéçúäì ïéìBëé íà¦§¦§©§¦§¦§£¦¤¤¤¨£¦¨

,åàì íàå ,eìéçúé ,äøeMì eòébé àlL ãò ãçàmewndy oebk ¤¨©¤Ÿ©¦©¨©§¦§¦¨
elit` xenbl mileki mpi`e xawd mewnl aexw dxey ea miyery

,cg` weqt e` cg` wxt.eìéçúé àìŸ©§¦
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פמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

æèìòî ïúøéñnL ïzLôe øîö éèeçì ïéîBc ïðéàL ,dLàø øòN ìò dì íéëeøkä øòN éèeça úàöBé¥§¥¥¨©§¦¨©§©Ÿ¨¤¥¨¦§¥¤¤¦§¨¤§¦¨©¥©
äöéöç íeMî ìBaèì äëéøvLk dLàø75dLàø øòN ìò ïéööBç ïéà øòN éèeç ìáà ,76øòOL éðtî , Ÿ¨§¤§¦¨¦§¦£¦¨£¨¥¥¨¥§¦©§©Ÿ¨¦§¥¤¥¨

.äìéáè úòLa íøéñäì äëéøö dðéà Cëìe ,íäéðéa íénä eàáé àlL äôé ÷cäî úBéäì ìBëé Bðéà øòNa§¥¨¥¨¦§§ª¨¨¤¤Ÿ¨Ÿ©©¦¥¥¤§¨¥¨§¦¨©£¦¨¦§©§¦¨
øòOî íä elôàå ,dlL øòNì Búéàøîa äîBc dðéàL dzøáç øòOî íééeNò íä elà ïéèeç íà elôàå©£¦¦¦¥¥£¦¦§©£¤§¨¤¥¨¨§©§¦§¥¨¤¨©£¦¥¦¥¨

dãéa íøéñúe äéìò e÷çNé ànL ïéLLBç ïéà ¯ äîäa ìL[cr. ¤§¥¨¥§¦¤¨¦§£¨¤¨§¦¥§¨¨
àöú àìå ,úBðáì ïäL úBð÷æ ìL úBøòOî úBéeNòä ïéèeça úBøBçL äéúBøòOL äcìé àöú àlL ãáìáe¦§¨¤Ÿ¥¥©§¨¤©£¤¨§§¦¨£¦§¨¤§¥¤¥§¨§Ÿ¥¥
äéìò e÷çNéå äpâî àeä øBçL éab ìò ïáì Bà ïáì éab ìò øBçML éðtî ,äcìé øòN ìL ïéèeça äð÷æ§¥¨§¦¤§©©§¨¦§¥¤¨©©¥¨¨¨¨©©¥¨§ª¤§¦§£¨¤¨

.dãéa íàéáúe dLàøî íøéñúe§¦¥¥Ÿ¨§¦¥§¨¨
,äaøä øòN úìòák äàøzL éãk døòN ìò úðúBpL Leìz øòN úòéì÷ eðéäc ,úéøëð äàôa àöú àì ìáà£¨Ÿ¥¥§¥¨¨§¦§©§§¦©¥¨¨¤¤¤©§¨¨§¥¤¥¨¤§©£©¥¨©§¥

dãéa äpàéáúe dLàø ìòî ìBtz ànL Bà ,dúBàøäì dLàø ìòî äpöìçz ànL[dr: ¤¨©§§¤¨¥©Ÿ¨§©§¨¤¨¦¥©Ÿ¨§¦¤¨§¨¨
טז  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
äãéá íøéñúå [ãò- מטונפים או מזוהבים היו ואם -

בהם  תצא .77לא
äãéá äðàéáúå [äò פנויה בין נשואה בין אשה יוצאה -

ראשה, על מטפחת) (או נכרית ופאה הרבים לרשות
להחזיקן  כדי סיכה בה תוחבת .78ואף

zetqede mipeiv
טבילה 75) לה שתזדמן חוששים שאז א סעיף כדלעיל

בידה. ותביאן
חוצצין.76) אינם שער חוטי ס"ד: קצח סי' יו"ד שו"ע
ב,77) סעיף כדלעיל הטבילה קודם להסירם שמקפדת כיון

בהגה: שם יו"ד בשו"ע הוא וכן יג, ס"ק במחה"ש העיר כן
תטנפם; שלא עליהם דמקפדת חוצצין, מוזהבות, היו ואם
תתלכלך  שלא עליהם מקפדת תחלה, מטונפים היו אם וכן
כיון  זאת הביא לא בשוע"ר ואולי וחוצצין, במים, מהן
רגילים  ולא טבעי מראה לעשות השיער חוטי שמטרת

לצובעם.
של 78) הפאה בין לחלק שיש לז, הערה פי"ח שש"כ

ככובע  העשויה זמנינו של לפיאה תכשיט, מין שהיא ימיהם
שגבי  שהעיר אלא ד), סעיף דלעיל שבכה (וכדין לצניעות
לחשוש  יש נכרית פאה על מטפחת או בפנויה יפה מטפחת

לחברותיה, להראות שתסיר
סעיף  כדלהלן בתכשיטין היום להקל שנהגו מה לפי (אמנם
(ראה  נכרית פיאה או במטפחת לצאת לפנויות גם מותר כג,

לתחפושת  המשמשת ופיאה מו), ס"ק קטו סי' בדה"ש
טז. סעיף על שא סי' לעיל ראה בה, לצאת אסור (בלבד)

הראש  כל את המכסה בפיאה עוסקת זו שהלכה שהבינו ויש
על  שכתב א) כד, (ברכות מהצמחֿצדק (ומסתייעים לצניעות
נכרית  שפאה לומר מקום שיש דידן בנידון ענני רב דעת פי
ואם  בחול, ואפילו ברשותֿהרבים ואסורה בחצר רק הותרה
פירש  בשוע"ר אמנם לצניעות), הנעשית בפיאה מדובר כן
והיינו  הרבה, שער בעלת שתיראה כדי הפיאה שמטרת
(אבל  תחתיה (שבכה) נוסף כיסוי שישנו וייתכן לתכשיט,
ממה  גם ומדוייק תיפול, שמא חששו שהרי עליה, לא
"שקלעה  שכתב מהשו"ע ושינה שערה" "על כתב שבשוע"ר
כיצד  להקשות אין נוסף, כיסוי אין אם וגם שערה"), בתוך
שהפיאה  כיון שערה ותגלה הפיאה שתחלוץ חוששים
נז  הערה לעיל (ראה כשבכה שלא לתכשיט גם נעשית
את  לעולם מסירים אין בימינו אופן ובכל שבת), מהתוס'
ואין  היטב, מהודקת והיא ברשותֿהרבים, או בחצר הפיאה

לחשוש.

•
"inei ax" gel itl mici zlihp/ozne `yn zekld owfd epax jexr ogley

‡È בפניו שלא או חבירו בפני הרע בלשון המספר אחד
איש  מפי איש נשמעו אם שגורמים דברים והמספר
אף  להפחידו או לצערו או בממונו או בגופו חבירו להזיק
הרע  לשון זה הרי חבירו על גנאי של דברים שאינן פי על
ונודע  הדבר נשמע כבר שלשה בפני אלו דברים נאמרו ואם

משום  בו אין אחרת פעם השלשה מן אחד הדבר סיפר ואם
יותר  ולגלותו הקול להעביר יתכוין שלא והוא הרע לשון
יש  רבים בפני אמר אפילו לאומרו שלא מזהיר האומר ואם
בפני  כשמספר אמורים דברים במה הרע לשון משום בו
להאומר  הרע לשון משום בו יש שלשה בפני או חבירו
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נזק  לו לגרום שיכול דבר או וגנאי קנטור של דבר כשאומר
כגון  הרע ללשון כוונתו שאין לומר שיש דבר אבל צער או
משום  בו אין בשר לו שמצוי פלוני בבית  אור מצוי היכן
שלשה  בפני אמר אם וכן בפניו כן אומר אם הרע לשון

באזניו: הדבר יגיע שלא אפשר שאי בפניו כאומר שה"ז

·È כמו שיהיה לפלוני יאמר מי כיצד הרע לשון אבק
להודיע  רוצה איני מפלוני שתקו שיאמר או עתה שהוא
המספר  וכל האלו בדברים וכיוצא היה ומה אירע  מה
שיש  מהעם רבים בפני או שונאיו בפני חבירו של בטובתו
הרע  לשון אבק זה הרי משונאיו אחד בהם שיש לחוש
מותר  אוהביו בפני אבל בגנותו יספר ששונאו גורם שהוא
שמספר  מתוך מדאי יותר ירבה שלא ובלבד בשבחיו לספר
המספר  וכן גנות לידי יבוא שלא אפשר אי מדותיו ומונה
יודע  אינו כאילו לתומו שמספר והוא רמאות דרך הרע לשון

פלוני. עשה שזה או הוא הרע לשון שדיבר זה שדבר

והוא  כו' מותר בירושלמי סק"ג שם הגמ"י מ"ש עוד ועיין
סמ"ק  הגהת בשם מג"א ועיין קס"ו רמז ח"ב בילקוט כן גם
תכ"א  סי' ח"מ ובשו"ע ס"ז ממון נזקי בהלכות מ"ש ועיין

בירושלמי: מיירי דהתם גוונא דבכהאי י"ג סעיף סוף

‚È עין טוב שהוא הבית בעל את לשבח רשאי אינו אורח
זה  ועל לו אשר כל ויאכלו אורחים עליו ירבו שמא
לו  תחשב קללה השכם בבוקר גדול בקול רעהו מברך נאמר
נתן  דרבי באבות זה מפסוק עוד ועיין יד) כז סימן (במשלי

י"א: פרק סוף

* * *
„È לו שיאמר עד יאמר בבל הוא לחבירו דבר האומר כל

אמור: לך

ÂË להטיל רק מתכוין אינו אפילו ישראל את למנות אסור
אלא  מצוה לדבר ואפילו ומספר סכום איזה על גורל

האצבעות. ומונים אצבעותיהם מוציאים

אפילו  לרבות קהלת בסוף נעלם כל על במשפט יביא כתיב
חבירו: בפני כינה ההורג

ÊË ראש וקלות הילדות שיחת והוא חולין שיחת השח
אחרים  בדברים ולא בם בם ודברת שנאמר בעשה עובר
אלא  היום בשאר יעסוק לא לתורה עתים קבע אם ואף
וקלות  הילדות בשיחת לא אבל צורך בהם שיש בדברים
להחמיר  אלא אינה העת וקביעת ללימודו יחזור אלא ראש
סעיף  לעיל שנתבאר כמו ארץ בדרך היום כל ימשוך שלא

א':

ÊÈ מעמוד יותר להקדים צריך ואין למצות מקדימים זריזים
השחר:

ÁÈ בעל מפני יראתו מחמת עבירה בדבר המחניף כל
עונשו  הוא ברוך הקדוש יראת על חושש ואינו עבירה
עשית  יפה לו לומר מותר יהרגנו שלא מתיירא אם אך גדול
שלא  אלא לחנוף אסרו ולא גדולה עבירה עבר אפילו
אות  הקמח ובכד נ"ה סי' יראים בספר ועיין סכנה במקום

י"ב: פרק הקדושה שער חכמה ובראשית ח'

ËÈ נס לו שעושין ויאמר סכנה במקום אדם יעמוד אל

מזכיותיו  לו מנכין נס לו עושין ואם נס לו עושין אין שמא
רשעים  בה שיש בספינה לעבור נמנע שהיה מהחכמים ויש
מהחכמים  ויש עמהם ויתפס עליהם דין נפקד שמא גמורים
יהודים  ואינם יהודים בה שיש בספינה לעבור מחזיר שהיה
סי' סוף מ"א ועיין אומות בשתי שולט אינו שהשטן אמר

זה:

Îבמה לו ואין דם שהקיז מי לו כל נתנו נפשו להברות
החנוני  אצל וילך רע דינר בידו שיטול עצה חכמים
לקנות  כשירצה כך ואחר לקנותו הוא טוב אם יין ויטעום
ויעשה  אחר חנוני אצל לו וילך הדינר את החנוני יקח לא
חשש  אין שלנו שבהקזה פי על ואף רביעית שיטעום עד כן

חולי: לשאר מזה ללמוד יש מקום מכל כך כל

‡Î בעיניו חכם יהיה פן כאולתו כסיל ענה תורה בדברי
לו  תשוה פן כאולתו כסיל תען אל העולם בדברי אבל

כ"ו): סימן (במשלי

ומתן: משא סדר קנו סימן א' חלק

* * *
ידיו ‡ ליטול צריך המוציא עליו שמברכין פת האוכל כל

טומאה  להם יודע ואינו מלוכלכות שאינן אע"פ תחלה
שניות  הן משמירתן דעתו מהם שהסיח ידים שסתם לפי
שירחצם  עד סופרים מדברי התרומה את ופוסלות לטומאה
תרומה  סרך משום חולין באכילת אף ותקנו כהלכתן במים
ליטול  ישכחו ולא אכילה בכל ידיהם ליטול שירגילו
אוכלים  שאין לישראלים כהנים בין לחלק רצו ולא לתרומה

תרומה.

לא  הטומאה מפני תרומה אוכלין הכהנים שאין עכשיו וגם
בית  כשיבנה ישראל בני רגילים שיהיו כדי זו תקנה בטלה

בטהרה. לאכול בימינו במהרה המקדש

שמן  בפת הן התרומות שרוב לפי בפת אלא תקנו ולא
שנאמר  ויצהר תירוש בדגן אלא נוהגת תרומה אין התורה
מיני  ה' שהוא והדגן וגו' ויצהרך תירושך דגנך ראשית
ויצהר  ותירוש פת ממנו לעשות הוא אכילתו דרך תבואה
ליגע  עשוי אדם ואין בכלי הם שתייתן דרך ושמן יין הם
אפילו  ידים נטילת בהם הצריכו לא לפיכך בידיו בהם

בחולין. ואצ"ל בתרומה

תדיר  בה שרגילין בפת אלא הצריכו לא חולין בפת וגם
ולחמניות  בכיסנין הבאה פת אבל עליהם סעודה לקבוע
לקבוע  רגילין שאין לפי המוציא עליהם מברכין שאין דקות
כמו  ידים נטילת א"צ קס"ח בסי' כמ"ש עליהם סעודה
מן  היא שתרומתו אע"פ פת שנעשה קודם לדגן שא"צ
לא  לפיכך בבית כך כל ומצויה רגילה שאינה אלא התורה

בחולין. בשבילה גזרו

בכיסנין  הבאה פת על סעודתו קבע אם מקום ומכל
כך  המוציא לענין זו קביעות שמועלת כשם דקות ולחמניות
גמורה  לפת ביניהם לחלוק שלא ידים נטילת לענין מועלת

גמ  פת על כמו עליהם שקובע ברכ(ו)ת כיון ג"כ ויברך ורה
ידים: נטילת על

* * *
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מכביצה · פחות אלא אוכל אינו אם גמורה פת אפילו
לפי  ידים נטילת צריך אם להסתפק יש קליפתה בלא
אוכלין  טומאת לענין אוכל נקרא אינו מכביצה שפחות
בו  שנגעו אחרים ואוכלים משקים מטמא אינו זה שמפני
הצריכו  לא וחכמים וגו' יאכל אשר האוכל מכל שנאמר
ולא  באכילה אלא תרומה סרך משום בחולין ידים נטילת
טומאה  לענין אוכל נקרא שאינו כיון מכביצה ופחות בנגיעה
יטול  לפיכך ידים נטילת לענין אכילה חשובה אכילתו אין
ידים  נטילת צריך שהוא כל אוכל ואפילו יברך ולא ידיו

ברכה. בלא

נטילת  על יברך דקין מפירורין אפילו כביצה אוכל אם אבל
מכל  אוכלין לטומאת לכביצה מצטרפין שאינן שאף ידים
אוכל  הנקרא שיעור מעיו לתוך ומכניס שאוכל כיון מקום
לענין  אכילה חשובה אכילתו אוכלין טומאת לענין אף
כביצה  בה שיש גדולה חתיכה אוחז אם אבל ידים נטילת
הואיל  ברכה בלא יטול מכביצה פחות ממנה ואוכל ויותר

אוכלין: טומאת לענין אוכל הנקרא כשיעור אוכל ואינו

אוכל ‚ אם מקום מכל ידים נטילת א"צ שהשותה אע"פ
שהיה  בין עתה שמטבלו בין במשקה שטיבולו דבר
נתנגב  שלא ומלוחלח מטובל כשהוא ואוכל מקודם מטובל
לקבל  עלולים שהמשקים לפי תחלה ידיו ליטול צריך
שנגעו  חולין משקה שאף ועוד הכשר שא"צ יותר טומאה
אוכלין  ומטמא לטומאה ראשון ונעשה נטמא ידים סתם בו
משום  יותר בה החמירו לפיכך שהוא בכל אחרים ומשקין
שמלוחלח  דבר לכל ידים נטילת והצריכו תרומה סרך
מים  כגון כלל תרומה במינו שאין משקה הוא אפי' במשקה

ושמן. יין תרומת סרך משום ודבש

במשקה  נוגעות ידיו ואין הירק ראש אלא מטבל אין ואפי'
נטילת  צריך כף ע"י לאכול ואפי' בו יגעו שמא גזירה כלל
כמו  מילין ד' או מיל בתוך לפניו מצויין מים אם ידים

ב  יטבלנו שמא גזירה קס"ג בסימן או שיתבאר כדרכו ידו
שדרכו  כיון במשקה ומלוחלח מטובל כשהוא בידו יאכלנו

ביד. להאכל

* * *
בו  יגע שמא גזרו לא כף ידי על לאכול שדרכו דבר אבל
א"צ  הכף בתוך מקרה דרך בידיו נגע אם אף ולפיכך בידיו
דרכם  שאין לפי משקין לשתיית צריך שאין כמו ידים נטילת
בתוך  בהם ליגע בא אם אף ולכן הכוס בתוך בהם ליגע
מים  השותה אפילו אלא עוד ולא ידים נטילת א"צ הכוס
ושאר  דבש או בשמן אצבעו הטובל וכן הנהר מן בידו
כלל  תקנו שלא לפי ידים נטילת א"צ אח"כ ומוצץ משקין
אחר  בענין ולא אוכלין טיבול ע"י אלא למשקין ידים נטילת

בכלי. הוא המשקים שתיית דרך ועיקר הואיל

לפעמים  שרגילים לאכילה וראוי עב בדבש מקום ומכל
מנת  על טופח שהוא (אלא כלי בלא ביד ממנו לאכול
יש  שיתבאר) כמו הכל לדברי משקה שקרוי להטפיח
ידים  נטילת בלא לאכול באצבע ממנו ליקח שלא להחמיר
לאוכלין  ידים נטילת חכמים שתקנו מאחר לומר יש כי
בידו  אוכלם אם עצמן למשקים כ"ש במשקה שטיבולן

בידו  השותה אלא זו תקנה מכלל הוציאו ולא אכילה בדרך
לעולם. בכלי או

דבר  לכל ידיהם ליטול עם המון רוב נהגו לא אלו ובמדינות
שסמכו  לומר זכות עליהם שלמדו ויש במשקה שטיבולם
חכמים  הצריכו שלא שאמרו הראשונים מקצת דעת על
שהיו  בימיהם אלא במשקה שטיבולו לדבר ידים נטילת
ואין  מתים טמאי שכלנו עכשיו משא"כ בטהרה אוכלין
העיקר  אבל שיסמוכו מי על להם שיש מאחר בידם למחות
ידים  נטילת על יברך לא מקום ומכל הראשונה כסברא

להקל: ברכות שספק

שהם „ משקים ז' אלא התורה בלשון משקה נקרא אין
ודם  דבורים ודבש והטל והחלב והשמן והיין המים
נפש  לפיקוח לרפואה בו שמטבל וכגון ועוף חיה בהמה
א"צ  דמו עם דג והאוכל משקה נקרא אינו דגים דם אבל

ידים: נטילת

לעשות ‰ שרגילין במקום אפי' פירות מי כל שאר וכן
חשוב  שהוא פירות איזה מסחיטת לשתיה משקים
וכן  טומאה לענין משקה נקרא אינו שבת לענין כמשקה
בטהרה: לאכלה תרומה סרך משום שתקנו ידים נטילת לענין

* * *
Â'מז באחד ומבושלים שלוקים או הכבושים פירות אפילו

הנסחט  על אין בהם שנבלע המשקה שסחט אלו משקים
באוכל  בלוע שהיה מאחר אוכל תורת אלא משקה תורת זה

ודגים בבשר וכן ש"כ בסימן אוכלים כמ"ש מיני ושאר
אלו. משקים מיני מז' בא' שלוקים או הכבושים

ומבושל  השלוק או הכבוש זה האוכל לאכול מקום ומכל
יהא  שלא עד נתנגב שלא עליו טופח והמרק שהרוטב בעוד
זה  אוכל שהרי ידים נטילת צריך להטפיח מנת על טופח בו
השלוקים  או הכבושים של שהמרק במשקה מטובל
מה  רק משקים מז' כשהוא הוא גמור משקה ומבושלים
מה  ולא משקה מתורת יצא בלבד האוכל בתוך ממנו שנבלע
כמ"ש  ברכה לענין כאוכל שנחשב אע"פ גביו על שטופח
ואף  גביו שעל ממשקה תחלה אותו ינגב ולכן ר"י בסי'
אין  בידו כשנוטלו מתוכו הנסחט ממשקה ומתלחלח שחוזר
לאכול  שדרכו דבר הוא אם כף ידי על יאכלנו או כלום בכך

כף: ידי על

Ê מנת על טופח בו שאין עד ונקרש שנקפה משקה כל
בישול  ידי על שנקרש בין משקה מתורת יצא להטפיח

צינה. ע"י בין

על  שאין עד היטב מרוקחת למרקחת ידיו ליטול א"צ ולכן
אינו  שהדבש אומרים ויש להטפיח מנת על טופח דבש גבה
ואין  לגמרי ונקרש נקפה אפי' לעולם משקה מתורת יוצא
אם  מקום ומכל לדבריהם לחוש ויש כלל טופח משקה בו
אף  בסכין או בכף לאכול יוכל לפניו בקל מצויים מים אין
בזה  כך כל להחמיר שאין ביד להאכל זו מרקחת דרך אם

ליגע. מתירין שיש מאחר יגע שמא ולגזור

אין  להטפיח מנת על טופח דבש המרקחת על יש אם אבל
וסכין. כף ידי על כלל להקל
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כשריסק  דהיינו מהשעוה הדבש יציאת בתחלת אם אך
עליו  חישב מהם הדבש להוציא כדי דבש של החלות
לעשות  כדי שחישב דהיינו למשקין ולא בלבד לאוכלין
לערב  או התבשיל לתוך ליתנו או בה וכיוצא מרקחת ממנו
לשתותו  ולא אכילה בדרך עמהם ולאכלו אחרים אוכלין בו
תורת  עליו ירדה ולא זו מחשבה ע"י אוכל  נעשה כלל
ידי  על בזה גם להקל יש ולכן בזה חולקין ויש כלל משקה

סכין: או כף

* * *
Á או בתוכה עצמו בפני ניכר שהדבש במרקחת זה וכל

עצ  בפני עומד אינו אם אבל גבה בלא על כלל מו
ונעשה  לגמרי המרוקח האוכל שנמחה כגון אוכל תערובת
דבש  זו במרקחת שאין בענין הדבש עם ממש אחד גוף
אוכל  תערובת בלי עצמו בפני ניכר להטפיח מנת על טופח
אוכל  ונעשה לגמרי משקה מתורת הדבש נתבטל הנימוח
אחד  גוף שנעשה מאחר להטפיח מנת על טופח שהוא אע"פ
דהיינו  לאכילה וראוי לאכילה העומד האוכל עם ממש
ולבלוע  לגמעה אדם בני דרך שאין קצת עבה שהמרקחת
אלא  היא שתיה דרך שזו כלל בלשון היפוך בלי אחת בבת
שזו  הבליעה לבית שתגיע עד בלשון מעט להפכה דרכה
פלומי"ן  (שקורין וגודגדניות תפוחים כגון אכילה דרך היא
ונעשו  בדבש היטב ומרוקחים מרוסקים בל"א) וקרשי"ן

עבות. חתיכות

בלי  ולבלוע לגמעה אדם בני שדרך כך כל רכה היא (ואם

שא"צ  כמו ידים נטילת צריך שאין כ"ש בלשון היפוך
למעלה. כמ"ש בידו שותה אפי' לשתיה

כמטבל  ידים נטילת צריך אוכל איזה בה מטבל אם אך
שהאוכל  אע"פ כך כל רכה שהיא מאחר גמור במשקה

שיתבאר): כמו הרוב הוא שהדבש והוא בה ניכר המחוי

Ë חוזר ונימוח חוזר אם לגמרי שנקרש אע"פ משקה כל
עיסה  ולכן הנימוח על עליו משקה תורת להיות
היא  שהחמאה תחלה ידיו ליטול צריך בחמאה המטוגנת
צריך  אין בשומן המטוגנת אבל ונימוח וחזר שקרוש חלב
בדבש  מרקחת וכן משקין מז' אינו שהשומן ידים נטילת

צוק"ר). (שקורין הקנים דבש או תמרים

במקומות  אלא ידים נטילת א"צ בחמאה לטיגון ואפי'
משימין  ואח"כ אחד בכלי תחלה לבדה החמאה שמתיכין
ירד  שכבר ונימוחה מהותכת כשהיא הטיגון לתוך אותה
שהוא  האוכל לתוך שנתנה קודם משקה תורת עליהם
קרושה  חמאה הטיגון לתוך שנותנין במקומות אבל הטיגון
ידים  נטילת צריך אין להטפיח מנת על טופח בה שאין
גמור  אוכל היתה קרושה שהחמאה שכיון זה לטיגון
יצא  הרי משקה ממנה ולצאת נימוחה להיות וכשהתחילה
לאוכל  הבא משקה וכל הטיגון מין שהוא האוכל לתוך
אוכל  תורת אלא כלל משקה תורת עליו אין יציאתו מתחלת

ש"כ: בסי' שיתבאר כמו

לסעודה: ידים נטילת דיני קנח סימן א' חלק
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שבמע"ב  חכמה בין ההפרש ענין שורש

ע"ז  שא' דנגה דעה"ד בירורים לברר שבתורה לחכמה
לעמל  אדם ע"פ במדרש א' דהנה כנ"ל התורה בשביל
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כו'. שיחה לעמל אם תורה לעמל אם יודע איני יולד
דבר  הנה תורה עמל ומהו שיחה לעמל מהו להבין ויש
כו' רקיע יהי אור ויהי כמו מאמרות ביו"ד שבא הוי'
שצוה  רק כלל ד"ת בהם אין שהרי בעלמא שיחה נק'
וכך  כך להיות לביתו שמצווה כאדם וכך כך לעשות
שהרי  אלו במאמרות מאיר דתורה אור עכ"ז רק כו'
די' וכידוע פרטי מאמר כל אמר שבתורה חכמה ע"פ
ובפרט  בכלל מאמרות ליו"ד שרשים הן הדברות
חכמה  יש שבודאי והגם דרכו ראשית קנני הוי' כמ"ש
חכמה  צמצום בחי' רק הוא אבל אלו במאמרות ושכל
בעשי' שמלובש כשכל ומעשה בדבור שמתלבש אלקי'
לאו  בזוהר וכמ"ש כו'. מדבר שאדם חיצוני דבור או
נק' זו ששיחה דהדיוטא מילין לאשתעי דמלכא אורחא
החול  כימי המעשה ימי וי"ו ונק' דהדיוטו' מילין
יולד  לעמל אדם נא' שע"ז במלאכתו עוסק שאדם
עמל  נק' ולזה כו' אור ויהי כך בפו"מ מלאכה לעמל
יש  בשיחתו שגם צ"ל ת"ח שיחת וכמו לבד שיחה
בדברי  היינו תורה עמל אבל וד"ל. כו' עמוקה חכמה
רק  בעלמא ושיחה מלאכה בשביל זה שאין חכמה
לעצמו  שמדבר חכמה בדברי מתגלה חכמתו כשמדבר
וכה"ג  כו' אלפים שלשת וידבר יב) ה, (מ"א וכמו
ויגיעה  עמל שייך מה תורה עמל שנק' מה אך וד"ל.
מדריגות  מיני ב' בחכמה שיש כידוע הוא הענין בזה.

החכמה מה הא' והב' לעצמה שהיא כמו בעצמה
לו  עמדה וחכמתו בחכמתו מה דבר לתקן שיוכל
שבחכמ' ויגיעה עמל הנק' זהו לתקן שיוכל לפרנס
זהו  המקולקל מה דבר לתקן איך בחכמתו שמייגע
תורה  עמל נקרא ע"כ העצמי מחכמה מה כח ירידת
שמייגע  דהיינו כו' בתורה שעמלו מי אשרי כמ"ש
הכל  לתרץ הקשה דבר כל וללבן לברר בתורה עצמו
ומתרץ  קושיות ברוב תחלה ומבולבל מעורב שהי'
ויגיעה  עמל נקר' הדברים אמתות על שבא עד הכל
חכמתו  כח ניכר בזה הכל ומתקן שמברר העמל וזה
לתקן  יוכל לא כ"כ חכם שאינו שכל דוקא העצמי
ביותר  המקולקל בדבר וכן כו'. קושיא כל ולתרץ
זהו  לתקן איך ד"ז על שישכיל החכם כח לתקן שא"א
כח  עיקר כל מתגלה שבזה דחכמה ויגיעה עמל הנק'
וכמו  כו' לעצמו והשכיל שלמד חכמה בדברי חכמתו
טרף  שמוציא במה היינו בעלי' תחי' שהחכ' בפרנסה
אבל  היא עצומה שירידה הגם דוקא בחכמתו לנפשו
ברא  אשר במ"ש יובן וכך דוקא. חכמתו ניכר בזה
מה  שזהו כו' לתקן לעשות בפי' ואמרו לעשות אלקים
שנפלו  כו' רפ"ח כו' אתברירו שבתורה שבחכמה
כידוע  לתוהו התיקון בחי' שהוא השתלשלות בסדר
כבר  אשר במע"ב לתקן שבא תורה עמל הנקרא זהו

וד"ל: כו' אלקים ברא
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'ÈÙÂ מכ דוד שאמר מה ע"ד מלמדי ומלמדו ל
כי  כתי' דהנה המלמד, הוא שהכל פי' השכלתי,
שמחי' מל' בחי' היא ארץ דהנה ובארץ, בשמים כל
כתי' בשמים אבל כולם, את מחי' ואתה וכמ"ש ומהוה
וארץ  שמים מחבר הוא כל ובחי' כו' הגדולה ה' לך
דאחיד  ופי' כו', ובארעא בשמיא דאחיד שת"י וכמו
פי' ועוי"ל וארץ. שמים בחי' שמחבר ובארעא בשמי'
מושג  שהוא כמו אחד בחי' שממשיך אחד ל' דאחיד
בטל  בחי' הגדולה הוי' לך הוא דשם ז"א, בחי' בשמים
הארץ  כי הגם ג"כ, בארץ כן ויתגלה שיומשך לך וטפל
וז"ע  כו', נפרדי' אפי' כולם את מחי' ואתה בחי' הוא
בארץ, גם אחד בחי' ממשיכי' שנש"י בארץ אחד גוי
המלמד, הוא שהכל השכלתי מלמדי שמכל לפי והיינו
בארץ  גם הגדולה ה' לך בחי' היינו לך מכל נעשה ולכן

לך  מסקיד ות' להועיל מלמדך ה' אני מ"ש וזהו ג"כ.
דרבון  שנק' כדרבונות חכמים דברי שארז"ל ע"ד שזהו
שמורה  ומרדע בפרה, בינה שדר דרבון ומלמד, ומרדע
לתלמים  הפרה את מכוין הזה הדרבון מה בפרה דיעה
הם  כו' הפרה את שמלמד מלמד פי' הוא ועד"ז כו',
ל' שרש כי כו', בהמה זרע שנק' דבריאה נשמות
נעשה  המחרישה שע"י מפני ולכן תל, מל' הוא תלמים
ונמוך  אחד במקום גבוה העפר שנעשה תלמים הארץ
שהכל  תל היסוד נק' תל הקבלה וע"פ אחר. במקום
מכוין  ופי' הע"ס, מכל בו שנשפע יסוד הוא בו פונים
עלו  ששם כתי' הנה כי באצי', שתתעלה לתלמים הפרה
י"ב  הם שבטים י"ב שבבריאה שכמו י"ה, שבטי שבטי'
דז"א  אלכסון גבולי י"ב הם באצי' כמו"כ דבריאה בקר
שבט  שכל בכדי קרעים לי"ב הים נקרע ולכן דאצי',
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את  מכוין כאן פי' וכמו"כ שבאצי'. שלו במסילה יעלה
לשרשן  באצי' שיתעלו דבריאה נשמות היינו הפרה
להיות  השכלתי מלמדי שמכל ע"י והיינו כו', ומקורן
לעלות  רצוא ל' ארץ נעשה ועי"ז בארץ, גם אחד בחי'

כו'. לאצי'
ÏÈ„‚‰˘Ó משהגדיל פי' ומלמדו, בדברים מייסרו

אלקי' לו אשר גדול גוי מי כי כמ"ש שזהו
אותה  גדול לגוי ואעשך באברהם וכמ"ש אליו קרובים
ונק' כו', מעמיד אני ממך גדול גוי מי כי בה שכתי' אומה
לגבי  קרב כי כו', הוי' גדול בבחי' שדבוקים ע"ש גדול

וקדם  אחור מ"ש שזהו בדברים מייסרו ואז כו', דהינא
הוא  קדם בבחי' שאפי' כפי', ל' כפכה עלי ותשת כו'
הכפי' רק כפי', בחי' צ"ל משהגדיל דהיינו פנים בחי'

ה  אל ודברתם וזהו בדברים. עליו הוא שנה וארז"ל סלע
לבחי' לבוא שיוכלו הכח יש בתורה כי כו', אחד פרק
ניתנה  התורה כי כפכה וז"ע כו', נפשי כלתה בחי' כלה
מעין  חיים, מים באר גנים מעין וזהו כו'. כף אל מכף
באר  בגוף, ירידתה קודם שהיא כמו הנשמה על קאי גנים
באר  עלי וזהו כו', הגוף ע"י מלמטלמ"ע העלי' היא מ"ח

כו'. בדברים לה ענו ע"י הוא באר שעלי לה ענו
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*‰ÓÚË"ּופרׁש נרּה". בּלילה יכּבה לא סחרּה טֹוב ּכי »¬»ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
סחרּה, טֹוב ּכי ׁשּטעמה לפי ּדוד, ְְְֲִִִֶַַַָָָָהּמצּודת
ּבּלילה, ּגם ועֹוסקת נרּה יכּבה לא ּבּלילה ּגם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלזאת
מעבֹודת  הּמנּוחה זמן הּוא ׁשּלילה הּוא הרגיל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדהּסדר
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּדוקא, ּבּיֹום הּוא העבֹודה ועּקר ְְְֲִֶַַַַָָָָהּיֹום,

"והיה  ּוכתיב ערב", עדי ולעבדתֹו לפעלֹו אדם ְְְְֲֲֳִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ"יצא
הּמנּוחה, זמן הּוא ּבּלילה אבל לּמלאכה", הּיֹום ְְְְֲַַַַַַָָָָָָלנּו

לׁשנּתא" אּלא לילה אּברי "לא היא א ּוכמאמר ׁשהּׁשנה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הּסדר  הּוא וכן הּיֹום, ּכל ולאּותֹו מעיפּותֹו נח ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהאדם
טֹועם  ׁשהּוא מי אבל מלאכה, ּובעל עֹובד ּבכל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהרגיל
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ּגם  הּנה ּבעבֹודתֹו, רב ענג לֹו ויׁש הּמסחר, טּוב ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹטעם
ּכ ּכל להיֹות ּבּלילה, ּגם ׁשעֹוסק נרֹו, יכּבה לא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּלילה
מה  ׁשּכל עד מעבֹודתֹו והענג הּתׁשּוקה עליו ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּגברה
ואּדרּבא  ענג, ּבֹו מֹוסיף ּולהתעּסק לעבד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּמרּבה

צער  לֹו יּסֹוב מהעבֹודה והּמנּוחה ׁשאנּו1הּׁשביתה ּוכמֹו . ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
ּביֹותר  טרּודים ׁשהם אדם, ּבני ּבכּמה ּבחּוׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָרֹואים
ׁשּבאם  עד מּזה, רב ענג ּומתעּנגים ועסקיהם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹּבעניניהם
לא  הּנה והּׁשביתה, הּמנּוחה ויּׂשיגם העבֹודה רּבּוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹיעדר
החלי  יּגיעם ּגם אף אּלא מּזה, יתענגּו ׁשּלא ּבלבד ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹזֹו
והתעּסקּותם. מעבֹודתם ׁשּנהנים לפי והּוא ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָוהּכאב,
ׁשּלאחר  הּנפׁש, ּברּוחנּיּות ּגם יּובן הּזה הּמׁשל ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּוככל
ּבּלילה  ּגם הּנה הרּוחני הּטֹוב ּומּׂשגת טֹועמת ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּנפׁש
ּבמדרׁש איתא ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור נרּה. יכּבה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹלא
נר  'ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו נר, נקראת ׁשהּתֹורה "ראה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָרּבה:
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו נר, נקראת הּנפׁש וכן אֹור', ותֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמצוה
נרי  הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר אדם', נׁשמת הוי' ְֲִִֵֵַַַָָָָָָָ'נר

ונר(הּתֹורה) את (הּנׁשמה)ּביד מׁשּמר אּתה אם ּבידי, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מהּתֹורה. היא הּנׁשמה ׁשחּיּות ,"נר את מׁשּמר הנני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנרי
טֹועמת  ּכׁשהּנפׁש סחרּה", טֹוב ּכי "טעמה ּפרּוׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָוזהּו
נרּה" ּבּלילה יכּבה "לא אז ׁשּבּתֹורה, האמּתי הּנעם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאת

הּנׁשמה הּׁשם)ׁשל ירצה אם ׁשּיתּבאר זה (ּוכמֹו על ואמר . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּוא  הּמסחר ענין ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו ּדוקא, ְְְְְְְִִִַַַַַָָָ"סחרּה"
– ּותבּואה ּפרי אֹו חפץ – ּדבר איזה לֹוקח ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהאדם
ּבזה, ּומרויח לזּולתֹו מֹוכרם הּוא ואזי ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָּומׁשּביחם,

ּב היא הּנקנה הּדבר את ּׁשּמׁשּביח מה כּמה וההׁשּבחה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
מעט  ּומֹוכר אחת ּבפעם הרּבה ׁשּקֹונה אֹו ׁשֹונים, ְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָאפנים
מה  ּכן ּגם ּברּוחנּיּות הּוא ּכן אֹותֹו, להּדֹורׁשים ְְְְִִֵֵַַַַָמעט
ּׁשּמתעּצם  מה ּבנפׁשֹו קנין ונעׂשה הרּוחני את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּׁשּקֹונה
הּדבר  ׁשּיהיה "סחרּה", אמר זה ועל ּומהּותֹו, עצמֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָעם
מהּותֹו עם ׁשּיתעּצם והּוא סחרּה, ּבמדרגת מּׂשיג ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשהּוא
אׁשר  ׁשּלֹו הּגּוף חּיי הּוא ׁשהּמסחר ּוכמֹו ּדוקא, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָונפׁשֹו
ׁשהּדבר  ּברּוחנּיּות הּוא ּכן ּפרנסתֹו, את יּׂשיג ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
נפׁשֹו ּתתּפרנס ׁשּמּמּנּו נׁשמתֹו חּיי מקֹור יהיה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּׂשיגֹו
נרּה, ּבּלילה יכּבה לא אז ּכן, יהיה וכאׁשר רּוחני, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבמזֹון
ּפסחים  ריׁש וכדאיתא ענינים, ׁשני יׁש לילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּבפרּוׁש
הּגלּות  זמן וכן לילה, ּבׁשם נקרא ּבכלל הּזה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּדעֹולם

ׁשאֹור 2ּבפרט  נרּה", ּבּלילה יכּבה "לא ׁשּכתּוב וזהּו , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לקּים  ׁשּיּוכל ּבכדי והּנה ההארה. ּבתכלית מאיר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנפׁשֹו
מה  ההׁשּתּתפּות, ידי על הּוא ּולהחזיקֹו ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָהּמסחר
ּדלעֹולם  יחּדו, ּומסחר ּבקנין ועֹוסקים ׁשנים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָּׁשּמתחּברים

לעּלא  הּוא לֹוב הּמסחר ּודרּוׁשה ּבעצמֹו, האדם מּכח ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹ
ּפי  על אסּורה היא הרּבית אמנם זּולתֹו, ְְְֲִִִִִַַָָָָָהׁשּתּתפּות
ּביחד, ּׁשּמׁשּתּתפים מה והּוא עסקא, הּתר ותּקנּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּתֹורה

ּבהפסדא  ּופלּגא ּבאגרא יתרֹון ג ּפלּגא ועֹוד להּלוה 3, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּתהיה  ּבּמסחר ההתעּסקּות ׁשהרי עמלֹו, ׂשכר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּלֹוקח
ולזאת  לֹו, החסר את ׁשּנֹותן רק הּוא והּמלוה לבד, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעליו
העסק, ּבזה ּגדֹול יֹותר חלק אֹו עמלֹו ׂשכר מקּבל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּוא
ּופלגא  ּבאגרא ּתלתא קטן, חלק מקּבל ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּמלוה

ּבהפסדא ד 4ּבהפסדא  ּתלתא ּותרי ּבאגרא ּתלתא אֹו ה 5, ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשּביניהם  הּפׁשרה ּבאה 6ּכפי להּמלוה הרי ׁשּבאמת . ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּביניהם, יׁשּתּוּו אׁשר החלק ּכפי הּזה העסק מן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָּתֹועלת
ׁשּיהיה  ׁשּבכדי הרּוחני, ּבעסק ּגם הּוא ּכזאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּובדגמא
מּלמעלה  לֹו נֹותנים ּולהרויח עסקֹו לנהל האדם ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹּבכח
הּכּנּוים  ּבערכי ּכדאיתא עסקא, ּבהּתר והּוא זה על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכחֹות
הּנׁשמה  ׁשּירידת הלואה, מערכת הּדֹורֹות סדר ּבעל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשל

ּפּקדֹון  ּופלּגא מלוה ּפלּגא עסקא, ּבהּתר הּוא ,ו ּבּגּוף ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
האדם  הּוא ּׁשהּלוה מה זאת לבד הּנה הּזה הּכח ידי ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹועל
ּגם  הּנה הירידה, ׁשאחר העלּיה ענין ׁשהּוא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמרויח

ּתֹועלת  מּגיע האֹור 7להּמלוה והֹוספת הגּדלת ׁשהּוא ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
גדל  "הבּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו למּטה, וכן ׁשּלמעלה ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבעֹולמֹות
"ּבזמן  איכה, רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹלאלקינּו",
ּוגבּורה  ּכח מֹוסיפין מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּיׂשראל
זה  וכל חיל", נעׂשה "ּבאלקים ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמעלה",
ּבעבֹודה  ּבמסחר ׁשעֹוסק הּלוה עבֹודת ידי על ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנעׂשה
לבד  הּנה והרוח מרויח, עבֹודתֹו ידי ועל ועצּומה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָרּבה
חלק  נֹותן עֹוד הּנה נפׁשֹו, ּופרנסת חּייו מקֹור ּׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָמה

ְְֶַַלהּמלוה.
.¯ev˜,הּתֹורה עסק על סחרּה" טֹוב ּכי "טעמה יפרׁש ƒְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבפרט  הּגלּות ּוזמן הּזה עֹולם – ּבּלילה ּגם ְְְְִֶַַַַַַָָָָָואז
ּכי  "סחרּה", נקראת ּתֹורה הּנׁשמה. ׁשל נרּה יכּבה לא –ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
מּגיע  ּכי ּבעסקא, והּוא נפׁשֹו, ּפרנסת להיֹות צרי ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָזה

למעלה. ּכח ּדמֹוסיפין להּמלוה, ּגם ְְְְְִִֶֶַַַַַַָֹרוח
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עבדי 1) לא דאי דמחוזא באכלושי א: עז, מציעא בבא ראה
חלשי.
גם 2) ועיין ב). רלח, ג חלק (זוהר גלותא" אלא לילה ד"ולית

א. צד, סנהדרין כן
א.3) סח, מציעא בבא
ושם 4) יד, סעיףֿקטן ד סעיף קעז סימן דעה יורה ש"ך ראה

לח. סעיף ריבית הלכות הזקן רבנו ערוך שולחן נסמן.
שם.5) ד סעיף ערוך שולחן
שם.6) בש"ך ראה
חלק 7) הקודש בעבודת גבוה, צורך עבודה דבר על בארוכה

גדול. בית חלק של"ה בהקדמת ב.

בהפסד.ג.למעלה.ב. ומחצה בשכר בהפסד.ד.מחצה ומחצה בשכר בהפסד.ה.שליש שליש ושני בשכר מחצה ו.שליש
פקדון. ומחצה הלוואה
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"על e‡·e¯ב) ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִֵֵַַַָָָ
ועל  הּתֹורה על עֹומד, העֹולם ּדברים ְְְִֵַַַָָָָָֹׁשלׁשה
עבֹודת  היא עבֹודה והּנה חסדים". ּגמילּות ועל ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַָָָָהעבֹודה

ׁשּגדֹולה  ּדידּוע עד 8הּקרּבנֹות, הּקרּבנֹות מעלת ורמה ְְְְְֲֶַַַַַַָָָָָָָָ
מלאה  הּתֹורה ּכל ׁשּכללּות רֹואים אנּו ולכן ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹמאד,
ּבענין  מדּבר ׁשּכּלֹו וּיקרא ספר ּוכמֹו הּקרּבנֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻמעבֹודת
הרי  הּמֹועדים ּכל וגם מקֹומֹות. ּבהרּבה ועֹוד ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָהּקרּבנֹות,
ּכפי  החֹוטאת נפׁש על ּומכּפרים הּקרּבנֹות, הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָעּקרם
ּבאמת  אׁשר וקרּבן. קרּבן ּכל ּבפרט הּבא האלקי ְְְְֱֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהחק
ׁשּבזה, הּפנימית העבֹודה הּוא העּקר הּזה הענין ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּבכללּות
ּדברים  וּדּוי להיֹות צרי היה הּקרּבן הבאת ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָׁשּבׁשעת

ּכדכתיב 9ּותׁשּובה  הּוא הּנרצה האמּתי הּקרּבן אמנם , ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָ
ּתהיה  ׁשההקרבה להוי'", קרּבן מּכם יקריב ּכי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ"אדם

הּכחֹות 10מּכם  אחד את יקריב ּׁשהּוא מה ּגּופא, מהאדם , ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּלֹוקח  הּוא הּקרּבן ענין ּדהּנה לבּדֹו, להוי' ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלֹו
ּגּבי  על ּומקריבּה וׁשֹוחטּה מּום ּבלא ׁשלמה חּיה ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבהמה
ּדמּה את ּׁשּׁשֹופ מה הּוא הּׁשחיטה ׁשענין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמזּבח.
ּבׁשלמּות  נׁשאר הרי הּבׂשר אבל מּמּנה, החּיּות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּומֹוציא
הּמזּבח  ּגּבי על מקריבים זה ּובׂשר ּבחּיים, ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכמֹו
ּגם  הּוא ּכזאת ּבדגמא והּנה ׁשּלמעלה. ּבאׁש נׂשרף ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֻוהּוא
עצמֹו את יֹודע הּוא ּבאׁשר אדם ּדכל האדם, ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָּבקרּבן
מעמד  מּצד והן וחּוׁשיו נפׁשֹו ּכׁשרֹון מּצד הן ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָּומהּותֹו,
העברֹות  אֹו הּתאוֹות ּופרטי ויׁשּותֹו, ּגּסּותֹו ּגּופֹו ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָּומּצב
מהן, להּפרד לֹו וקׁשה ּבהן סבּו ׁשהּוא לּצלן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָרחמנא
הּוא  הּקרּבן ׁשענין לֹו. ויתּכּפר קרּבן יביא זה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָועל

ּבא  וענינֹו ּבמהּותֹו היטב יתּבֹונן ּכל ריכּות ׁשראׁשית ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
יׁשחט  ּכ ואחר קל, ּגם ענין העלים מּבלי ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָההתּבֹוננּות
ׁשּיׁשּפ והינּו, אֹותֹו. ויזּבח לֹו ׁשּיׁש הּתּקיף הרצֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאת
החּיּות  את ויֹוציא ,ּכ ּכל ּבתקף יהיה ׁשּלא הרצֹון ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדם
אף  .ּכ ּכל ותקף ּברתיחה יהיה לא ּפנים ּכל ׁשעל ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנּו
להפכֹו אֹו מרצֹונֹו לגמרי להּפרד לֹו קׁשה ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּבאמת
ההּוא  מהרצֹון יׁשלל ּפנים ּכל על הּנה וכל, מּכל ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֹלגמרי
ׁשהּוא  ּכמֹו הרצֹון עצם ויּׁשאר והרתיחה החּיּות ּתקף ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאת
אֹו לעֹולה להעלֹותֹו יֹותר לֹו ּבנקל ואז הּבהמה, ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָּבבׂשר
והּׁשקידה  העבֹודה רּבּוי ידי ׁשעל להוי', ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָלמנחה
מּמׁש ּבפעל הּמצות וקּיּום ּותפּלה ּבתֹורה הוי' ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹֹּבעבֹודת
הּקרּבן  אמּתית ׁשהּוא להוי', להתקרב ּביכלּתֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיהיה

קרּוב  מּלׁשֹון עבֹודה 11ׁשהּוא ענין וזהּו להוי', ׁשּיתקרב , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ויגיעה  רּבה עבֹודה ׁשהיא הּקרּבנֹות, עבֹודת על ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּקאי
לידע  ּבריֹו, על נפׁשֹו ענין להעמיד מּתחּלה ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָֻעצּומה,
את  לידע והעּקר ּבֹו, סבּו ׁשהּוא והּסב עצמֹו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָמהּות
אֹותֹו ויבין ּבאלקּות ׁשּיחקר ּבאמת, ּבֹו ולחּפץ ְְְְֱֱֱִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהאמת
עצם  הּוא ּכ ואחר ּבאמת, יתּבר ּבֹו לדבקה ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹויחּפץ
מּבלי  ּבנפׁשֹו ׁשּמבין ּכפי מּמׁש ּבפעל לעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹֹהּפעל,
ּדאם  ועּקר, ּכלל עצמֹו את להטעֹות ּומּבלי לעצמֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלהקל
ורק  ּתֹועלת, מּזה ּתּגיע לא חֹובתֹו ידי לצאת רק ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיעׂשה
צרי ּבהכרח זה ועל ּובתמים, ּבאמת הּדבר את ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָיעׂשה
ּגדלה  ולזאת חטא. אׁשר על לֹו יתּכּפר ואז רּבה ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָֹעבֹודה
היא  חסדים ּדגמילּות ועבֹודה הּקרּבנֹות. עבֹודת ְְֲֲֲֲִִִִַַַַַָָָָמעלת
למעלת  מעלתּה ּתּגיע לא אבל נכֹונה, עבֹודה ּכן ְְֲֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָֹּגם
מה  הּוא חסדים הּגמילּות ּדענין ּדקרּבנֹות, ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָהעבֹודה
הּצדקה  ּבנתינת ּוכמֹו לעצמֹו, ּׁשחּוץ ּבמה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָּׁשעֹוׂשה
הּוא  החסד ענין ּדכללּות הּזּולת, את ׁשּמחּיה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוהּדֹומה
לֹו היּו ׁשּלא ּבעת אברהם ולכן ּדוקא, הּזּולת ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹעם

מצטער  היה להׁשּפיע 12אֹורחים למי לֹו היה ׁשּלא לפי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
הרי  העבֹודה ּבדרכי הּנה ׁשּבאמת להתחּסד. מי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָועם
קּיּום  יצּיר לא ּבלעדֹו אׁשר החסד ענין ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּבהכרח
חסד  עֹולם אמרּתי "ּכי ּדכתיב וזהּו ּוכלל, ּכלל ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָהעֹולם
החסד, מּדת ידי על הּוא עֹולם ׁשּיהיה ּדבכדי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיּבנה",
הּוא  קּיּומֹו הּנה ּבפרט ואחד אחד ּבכל הּוא כן ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָּוכמֹו
לענּיים  ּבין – חסדים "ּגמילּות ּוכמאמר החסד, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָּבמּדת
ׁשהּכל  מדרגה הּוא החסד ּדענין לעׁשירים", ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּובין
יתּבר ּבהּבֹורא רק הּוא הּׁשלמּות ּדענין אליה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָצריכים
וכּלם  ּומּלּוי, חסרֹון לפניו ואין האמּתי ׁשלם ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֻׁשהּוא
מה  מהם, לאחד צרי הּוא ואין יתּבר אליו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָצריכים
יׁשנֹו ּומעּוט, ּברּבּוי רק ותלּוי חסר הּוא האדם ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּׁשאין
חסר, הּוא ׁשּיהיה ואי מעט, חסר ויׁשנֹו הרּבה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחסר
הּוא  חסדים ּגמילּות ולזאת החסד, ּבמּדת הּוא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹוקּיּומֹו
העבֹודה  אמנם האדם, יחיה ׁשּבהם העבֹודה מּקּוי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָאחד
ועּקר  הּזּולת, אל ּבהּנֹוגע וגּלּוי ּבהמׁשכה רק ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָהיא
הרצֹון  אל יתקרב ׁשּבזה ּבּקרּבנֹות, הּוא האדם ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעבֹודת

הּוא. ּברּו ְֶָָהעליֹון
.¯ev˜ ׁשהעּקר ויבאר קרּוב, לׁשֹון הּקרּבנֹות מעלת ƒְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

הרצֹון  ּתקף לׁשחט ׁשּבזה, ּפנימית העבֹודה ְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹהּוא
עצּומה. יגיעה הּוא זה וכל לה', הרצֹון עצם ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָּולהעלֹות

הּזּולת. אל ּבנֹוגע המׁשכה הּוא חסדים ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּגמילּות
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ושם 8) ב). (ריא, בסופו תורה אור תענית, מסכת של"ה ראה
נסמן.

רמ,9) ג חלק זוהר כן גם ועיין תשובה. הלכות  ריש רמב"ם
א.

דיבור 10) [מאמר] ויקרא פרשת תורה בלקוטי בארוכה

יקריב. כי אדם המתחיל
הובא 11) הבהיר, (ספר שמקרב שם על קרבן אקרי דאמאי

ה. פרק התפלה שער חיים עץ פרי כן גם ועיין שם). בשל"ה
וירא.12) פרשת ריש רש"י
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חפצּתי ‡ÌÓג) חסד "ּכי ּכתיב ּדהּנה להבין, צרי »¿»ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ
ּדגמילּות  הּקו ּבכלל הּוא ׁשחסד זבח", ְְְִִִֶֶֶַַַַָֹולא
ּדעּמּוד  מׁשמע חפצּתי", חסד "ּכי ואֹומר הּנ"ל, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָחסדים
למה  לגמרי סֹותר והּוא יֹותר, חביב חסדים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָּגמילּות
ּבעבֹודת  ּובפרט הּקרּבנֹות, עבֹודת הּוא ׁשהעּקר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּׁשּנתּבאר
ּומּכאן  ּכּנ"ל, ּדקרּבנֹות עבֹודה הּוא ׁשהעּקר ְְֲִִֶַַָָָָָָָָָהאדם
חסד  "ּכי ׁשאֹומר הּזבח, על החסד מעלת ּדגדלה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמׁשמע
למעלה  הּוא חסדים ּדגמילּות ׁשהּקו זבח", ולא ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹחפצּתי
ּתחּלה  להקּדים ויׁש הּקרּבנֹות, ענין ׁשהּוא העבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָמּקו
הּבהמה, מּמין ּבא ּדהּקרּבן הּקרּבנֹות, ענין ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָּבפרטּיּות
ׁשרׁש ּדבהמה הּמזּבח, ּגּבי על ּומקריבּה ּבהמה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּלֹוקח
חּיֹות  ארּבע ּדהּנה ׁשּבּמרּכבה, ׁשֹור מּפני הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָחּיּותּה

ּדפני 13הּמרּכבה  ּדלמּטה, הּנבראים לכל ּומקֹור ׁשרׁש הם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
חּיֹות  מיני לכל מקֹור הּוא העליֹונה ׁשּבּמרּכבה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאריה
לכל  החּיּות מקֹור הּוא ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור ּופני ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבעֹולם,
מקֹור  הּוא ׁשּבּמרּכבה נׁשר ּופני ׁשּבעֹולם, ּבהמה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמיני
ׁשּבּמרּכבה  אדם ּופני ׁשּבעֹולם, עֹופֹות מיני לכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחּיּות
ּכׁשּמקריב  ולזאת הּׂשכלית. לּנפׁש החּיּות מקֹור ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹהּוא
לׁשרׁשּה אֹותּה מעלה הּוא הּמזּבח ּגּבי על ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּבהמה
והגם  העליֹונה, ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור ּפני ּבחינת ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּומקֹורּה
ׁשרׁשּה לגּבי הּגׁשמית הּבהמה ער מאד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשרחֹוק
להיֹות  ׁשּצרי עד ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור ּפני ּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּומקֹורּה
הּגׁשמית, הּבהמה ׁשּמתהּוה עד מדרגֹות רבבֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָרּבֹוא
מקֹור  הּוא ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור ּפני ּבחינת הּנה מקֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּומּכל
והּוא  חּיּותּה, הּוא ּומּׁשם הּגׁשמית הּבהמה ׁשל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָהחּיּות
לֹו ׁשאין מּלמּטה עׂשב ל "אין רז"ל ׁשאמרּו ּדר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעל
הּוא  ּדוּדאי ּגדל", לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה מּלמעלה ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָמּזל
ׁשּברקיע, הרּוחני הּמּזל לגּבי ׁשּלמּטה העׂשב ערֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאין
ּבהעׂשב  חּיּות ׁשֹופע הרּוחני הּמּזל הּנה מקֹום ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמּכל
וכן  לגדלּות, מּקטנּות הּצמיחה ּבֹו להיֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשּלמּטה
הּוא  ּכזאת ּובדגמא ּומה, אי הּפרֹות ׁשּיֹוציאּו ְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻּבאילנֹות
הּוא  ׁשּבּה החּיּות ׁשהׁשּפעת ׁשּלמּטה, ּבּבהמה ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּגם
ידי  ועל ׁשּבּמרּכבה, ׁשֹור ּפני ּבחינת ּומקֹורּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשרׁשּה
נכללת  היא הרי הּמזּבח ּגּבי על הּבהמה ׁשּמקריבים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָזה

ּומקֹורּה הּנה 14ּבׁשרׁשּה הּמרּכבה, חּיֹות ּבארּבע והּנה . ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו החּיֹות, ׁשאר ּכלּול מהם אחד ְְְֵֶֶֶַַָָָָָּבכל
ּובֹו לֹו יׁש הרי אריה ּבפני ּוכמֹו לאחת", פנים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ"וארּבעה

ּבֹו ׁשּכלּולים ׁשֹור ּבפני כן ּוכמֹו ואדם, נׁשר ׁשֹור ּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָּגם
ּבפני  ּכח מֹוסיפים הּקרּבן ידי על הּנה הּפנים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹׁשארי
הּימין, אל ׁשהּוא אריה ּפני ּבבחינת נכלל להיֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשֹור

ּבימינא  ׂשמאלא לאכללא אל ז ׁשהּוא הּוא אריה ּדפני , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
הּקרּבן  ידי על הּנה הּׂשמאל, אל הּוא ׁשֹור ּופני ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּימין,
ׁשֹור  הּפני עלּית והּוא ּבּימין, הּׂשמאל התּכּללּות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָֹנעׂשה

"אריה  ענין וזהּו קּורּבנין"15ּבּימין, ידי ח ּדאכיל ׁשעל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אריה, ּפני ׁשהּוא ימין ּבחינת מאיר הּקרּבנֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאכילת
וכל  ּבגּלּוי. למּטה הּימין הארת מאיר מּמילא זה ידי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָועל
ּגּבי  על הּגׁשמית הּבהמה הקרבת ידי על נעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָזה
ּפני  ּבחינת ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה נכללת זה ידי ׁשעל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמזּבח,
ׁשהּוא  אריה ּבפני ׁשֹור ּפני והתּכּללּות ׁשּבּמרּכבה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשֹור
התּכּללּות  ּפֹועל ׁשהּקרּבן זאת לבד אׁשר ימין, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבחינת
אריה, ּבפני ׁשֹור ּפני והתּכּללּות וׁשרׁשֹו ּבמקֹורֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָהחי
למעלה  וגּלּוי אֹור ּתֹוספֹות ּפֹועל זאת עֹוד ְְְְִִֵֵַָֹהּנה
החּיֹות  ּדהּנה העליֹונים. אֹורֹות וגּלּוי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּבהמׁשכת

הּקדׁש16נֹוׂשאֹות  חּיֹות הּנה הּקרּבן ידי ׁשעל הּכּסא, את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
הּכּסא, ׁשעל האדם ּדמּות מראה עם הּכּסא את ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹוׂשאֹות
עליו  אדם ּכמראה ּדמּות הּכּסא ּדמּות "ועל ׁשּכתּוב ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָּוכמֹו
את  ּומעלֹות נֹוׂשאֹות הּקדׁש החּיֹות הרי ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹמּלמעלה",
סֹוף  אין אֹור לבחינת ׁשעליו האדם מראה עם ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּכּסא
ּבדרך  הרי ׁשּלמּטה האדם ּדכמֹו הּוא". אדם לא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּד"כי
הּנפׁש ּוכמֹו רגל, ּגּוף ראׁש מדרגֹות, לׁשלׁש נחלק ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכלל
מחין  הּזה, ּבּצּיּור ּכן ּגם נחלק האדם רּוחנּיּות ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
ׁשלׁש הּוא ּכלל ׁשּבדר והּמעׂשה הּדּבּור וחלק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּומּדֹות,
הם  הּמחין ּבעלי ּדרב ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹמדרגֹות
ּגּלּוי  ׁשהּוא הּדּבּור ענין הּוא ּומּדֹות מחׁשבה, ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָּבעלי
הׂשּכלתֹו, ּכח את מגּלֹות ׁשהן הּמּדֹות ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּמחׁשבה,
רגל  הּמּדֹות, מׁשּכן מקֹום ׁשהּוא וגּוף ראׁש ּבחינת ְְְְְִִִֶֶֶַַַֹוהּוא

ּדרּגין  ּדכל סֹופא ׁשהּוא הּמעׂשה ענין ּדבחינת ט הּוא ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
עׂשר  הרי העליֹונים ּבאֹורֹות למעלה הרי כן ּוכמֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאדם,
לׁשלׁש ונחלקֹות אדם, ּבחינת נקראים ּבכלל ְְְְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹספירֹות

חּב"ד  ּפרט יב נה"י יא חג"ת י מדרגֹות ּבדר והּמּדֹות . ְְְְִֵֶֶַַַַָ
ּדרעא  ּגבּורה ימינא, ּדרעא חסד זהר ּבתּקּוני ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמחּלקן

ּגּופא  ּתפארת עמידתן יג ׂשמאלא, ּבסדר הּוא וכן וכּו', ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
חח"ן  מדרגֹות לׁשלׁש ּכן ּגם בג"ה יד נחלקֹות טו מּימין ְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ

דת"י  אדם טז מּׂשמאל ּבחינת הּוא זה ׁשּכל ּבאמצע, ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
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ויקרא.13) פרשת ויטל חיים להר' המצות טעמי ראה
ב.14) רמ, ג חלק זוהר ראה
במדבר 15) תורה לקוטי ב. עמוד סוף לב, ג חלק זוהר ראה

כבקר. ואריה המתחיל דיבור [מאמר]

דיבור 16) [מאמר] יתרו פרשת אור תורה ראה זה, כל דבר על
האבות  כו' להבין המתחיל דיבור ו[מאמר] (השני) זכור המתחיל

המרכבה. הן הן

בימין.ז. שמאל קרבנות.ח.להכליל שאוכל הדרגות.ט.אריה כל דעת.י.סוף בינה תפארת.יא.חכמה גבורה נצח יב.חסד
יסוד. הגוף.יג.הוד - תפארת שמאל, זרוע - גבורה ימין, זרוע - נצח.יד.חסד חסד הוד.טו.חכמה גבורה דעת טז.בינה

יסוד. תפארת



פסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּכל  הממּלא אֹור והּוא קֹומה, צּיּור ּבחינת ְְְִִֵֶַַַָָׁשהּוא
"והחּיֹות יז עלמין  ּבחינת נעׂשה הּקרּבן ידי על אבל . ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָ

והן  והּגּלּוי, האֹור הֹוספת ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַַָָנֹוׂשאֹות",
אדם  לא ּד"כי סֹוף אין אֹור ּבבחינת הּכּסא את ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹנֹוׂשאֹות

עלמין  ּכל סֹובב ּבחינת ׁשהּוא נעׂשה יח הּוא" זה ׁשּכל , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָ
הּקרּבן. ידי ְְֵַַָָעל

.¯ev˜ ּפני ּבׁשרׁשּה נכללת הּבהמה ּדבהקרבת יפרט ƒְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּופ  ׂשמאלא ׁשֹור, לאכללא אריה, ּבפני ׁשֹור ני ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֹ

לבחינת  ׁשעליו והאדם הּכּסא את נֹוׂשאֹות והן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבימינא.
הּוא". אדם לא ִָָֹ"ּכי

ּבּזהר e‰ÊÂד) רזא 17ּדאיתא עד עֹולה ּדקּורּבנא ּדרזא ¿∆ְְְְִֶַַַָָָָָָָֹ
סֹוף  ּפעּלה יט ּדאין לפעל הּקרּבן ּבכח ולזאת , ְְְְְְִֵַַָָָָֹֹֹֻ

האדם  ּבעבֹודת ׁשהּוא האמּתי ּבּקרּבן ּובפרט ּכזֹו, ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָּגדֹולה
ּבזה  ּגֹורם זה הרי הּקרּבן, עניני ּכל ּבעצמֹו ׁשּפֹועל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכּנ"ל
ּכל  סֹוף עד ּדרּגין ּכל מריׁש העֹולמֹות ּבכל ְְֲִִֵֵַַָָָָָָָהעלּיה

להוי'",כ ּדרּגין  ניחֹוח "ריח ּכתיב הּקרּבנֹות ׁשּבכל וזהּו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּכּידּוע, ספירֹות ּדעׂשר האֹורֹות מקֹור הּוא הוי' ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּדהּנה
הריח  ּוכמֹו ריח, ּבחינת ׁשהּוא הּקרּבן ידי על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּנה
ועל  העלאה ּבחינת הּוא הּקרּבן כן ּכמֹו הּנפׁש, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמעֹורר
המׁשכה  לׁשֹון הּוא ּדניחֹוח להוי', ניחֹוח נעׂשה זה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָידי

ּדרּגא  נחּות מּבחינת כא ּוכמֹו והּגּלּוי האֹור ונמׁש ׁשּיֹורד , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשהּוא  ספירֹות ּבעׂשר ויתּגּלה ויאיר הּוא" אדם לא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹ"ּכי
"ממּלא  ּבבחינת ׁשּגם והינּו עלמין", ּכל "ממּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבחינת
אֹור  ּבחינת ׁשהּוא הּסֹובב, אֹור ויתּגּלה יאיר עלמין" ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכל
וזה  הּוא, ּברּו סֹוף אין אֹור עצמּות מּבחינת ְְְְִִִֵֶַַַָעצמי
אתערּותא  ּבחינת ׁשהּוא ּדוקא, הּקרּבן ידי על ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָנעׂשה

ּדלעּלא כב ּדלתּתא  אתערּותא ּבחינת לעֹורר ׁשּיאיר כג , , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לא  ּד"כי הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור עצמּות ּבחינת ְְְְְִִִֵֶַַַָֹויתּגּלה
ספירֹות  עׂשר מּבחינת ּׁשּלמעלה מה הּוא" ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָאדם
ּגּלּוי  ּבחינת להמׁשי הּקרּבן ּדבכח כּו', אדם ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָֹהּנקראים

הּקרּבנֹות  ּדעל וזהּו זה, לחמי 18אֹור קרּבני "את אמר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּׂשרפים  על ׁשּקאי ׁשּלי, אׁש הּוא ּדאּׁשי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָלאּׁשי",
והאהבה  הּתׁשּוקה אׁש רׁשּפי ׁשּבהם להיֹות ּכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנקראים
ׁשהּוא  לחם להם נעׂשה הּקרּבן ידי על הּנה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹלאלקּות,
ּבבחינת  ׁשּלמעלה, ּבאׁש וההתּכּללּות העלּיה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבחינת
ּדהּנה  הּוא". אדם לא ּד"כי סֹוף אין אֹור ְְְִִֵֵַָָֹעצמּות
ּדֹומם  מדרגֹות ּדארּבע ּדידּוע אׁש, ּבחינת הם ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָהּקרּבנֹות

מים  רּוח אׁש מדרגֹות ארּבע ּכנגד הם מדּבר חי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַצֹומח
הּמים, יסֹוד צֹומח העפר, יסֹוד ּבחינת הּוא ּדֹומם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָעפר,
"וכל  ׁשּכתּוב ּוכמֹו צמיחה, מיני ּכל מצמיחים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּדמים
טרם  הּׂשדה עׂשב וכל ּבארץ יהיה טרם הּׂשדה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׂשיח
ּבעלא  "מטרא ּוכמאמר וגֹו', המטיר" לא ּכי ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹיצמח

ידי כד ּדארעא" על הּוא צמחּה ּתּתן ׁשהארץ ּדבכדי , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
חּיים  הּבעלי ּדלכן האׁש, יסֹוד ּכנגד הּוא וחי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמטר,
ׁשמֹורה  ּתנּועה ּובעלי מרּתחים ּובטבעם ּבדמים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻֻמרּבים
הרּוח, יסֹוד ּכנגד הּוא ּומדּבר כּו', ׁשּבהם האׁש יסֹוד ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָעל
"לרּוח  ותרּגם חּיה", לנפׁש האדם "ויהי ׁשּכתּוב ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּוכמֹו

הּנה כה ממּללא" הּקרּבן ׁשּבהעלאת מּזה מּובן ּכן ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבאׁש האׁש יסֹוד התּכּללּות הּוא היסֹודֹות ְְְְְִִֵֵֵַַָָּבחּלּוקי
אׁש אּׁשי, ׁשּנקראת הּׂשרפים ׁשל האׁש והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלמעלה,
ּוכמֹו לחם, נקראים ׁשהּקרּבנֹות לאּׁשי, לחם וזהּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלי.
מֹוסיף  ההּוא הּמאכל הרי ׁשאֹוכל ּבאדם מׁשל ּדר ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעל
ליל יכֹול ההיא האכילה ׁשּבכח עד ּוגבּורה ּכח ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלֹו
ּבכח  וּיל" ּבאלּיהּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו חפצֹו, למקֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולעלֹות
ּבלחם  הּוא כן ּכמֹו יֹום", ארּבעים ההיא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהאכילה
זה  ידי ׁשעל עד לּׂשרפים, ּומזֹון לחם ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדקרּבנֹות
אֹור  ּבבחינת למעלה לעלֹות חּיּות ּתֹוספֹות ּבחינת ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָנעׂשה

סֹוף  ידי אין על נעׂשה זה ּדכל הּוא", אדם לא ּד"כי ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
הּבהמית  נפׁש והּנה לחם. ּבחינת ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּקרּבנֹות
ׁשֹור  ּפני מּבחינת ּכן ּגם הּוא ׁשרׁשּה הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשּבאדם
אדם  ּפני מּבחינת הּוא ׁשרׁשּה א העליֹונה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבּמרּכבה
קרּבן  ּבהתעּסקּות העבֹודה ידי ועל ׁשֹור, ּבפני ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָׁשּכלּול
ּבׁשרׁשּה נכללת להיֹות ּכן ּגם ּבּה ּפֹועל ּכּנ"ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהאמּתי
רּבה  עבֹודה הּוא ּפרט ּבדר אמנם ּכלל, ּבדר ְְְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָָּומקֹורּה
ירדה  ׁשּבאדם הּבהמית הּנפׁש ׁשהרי עצּומה, ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָויגיעה
ׁשרחֹוק[ים] זרים ּברצֹונֹות ּומׁשּקע ּגׁשמי ּבגּוף ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֻונתלּבׁשה
ׁשּיהיה  ּבכדי הּנה למאד, עד ּומיחד יחיד אחד  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמהוי'
ּברּכֹות  ּתּקנּו יצרֹו את ולזּבח עליה להתּגּבר האדם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבכח
אריכּות  הּוא ׁשמע קריאת ׁשּבברּכֹות ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַקריאת
ּומׁשמיעים  "קדֹוׁש" אֹומרים ׁשהּׂשרפים אי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּדברים
מתנּׂשאים  ּגדֹול ּברעׁש הּקדׁש וחּיֹות והאֹופּנים ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹּביראה,
ׁשרׁש הּוא זה ׁשּכל ,"ּברּו" ואֹומרים הּׂשרפים ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻלעּמת
ּבאריכּות  ּבזה ּכׁשּיתּבֹונן הּנה הּבהמית, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנפׁש
את  לעֹורר יתעֹורר מּמילא ּבדר הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָההתּבֹוננּות

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

ב.17) כו, ג חלק זוהר א. רלט, ב חלק זוהר ראה
פנחס.18) פרשת ריש תורה לקוטי גם ראה לקמן שכתוב במה

האלוקי).יז. באור (דרגה העולמות כל האלוקי).יח.ממלא באור יותר גבוהה (דרגה העולמות כל הקרבן יט.מסובב שסוד
סוף. האין סוד עד (מגיע) המדרגות.כ.עולה כל סוף עד המדרגות כל נמוכה.כא.מראש מלמטה כב.דרגה התעוררות

האדם). מלמעלה.כג.(מצד האדמה.כד.התעוררות של ה"בעל" הוא - מדברת.כה.הגשם לרוח
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עניני  מּכל יתּפרד ּומּמילא לאלקּות, והּיראה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאהבה
עבֹודת  ענין וזהּו אֹותֹו. ּומבלּבלים המיּגעים ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָהעֹולם

רצֹוא. ּבבחינת להוי' ונפׁשֹו לּבֹו לקרב ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
.¯ev˜ ּדאין רזא עד ׁשעֹולה הּקרּבן ידי ּדעל ימׁשי ƒְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּימׁש להוי', והמׁשכה ניחֹוח הּוא ְְְֲִֶַַַַָָָָֻסֹוף,
לאּׁשי, לחם נקרא עלמין. ּכל ּוממּלא אדם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבחינת
סּפּור  אדם. לא ּבבחינת עֹולים ידֹו על ּכי ְְִִִִִִַַַָָָָֹהּׂשרפים,
אהבה  מעֹורר ׁשמע קריאת ּבברּכֹות הּמלאכים ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָעבֹודת

ּברצֹוא. להוי' ׁשּתתקרב הּבהמית ּבּנפׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָויראה
ולא ּפיÏÚÂה) חפצּתי חסד "ּכי ּׁשּכתּוב מה יּובן זה ¿«ְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

היא  ׁשּבאמת אף הּקרּבנֹות, ענין ּדהּנה ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָזבח".
ּבבחינת  רק היא זה ּבכל למאד, עד ונּׂשאה רמה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹעבֹודה
ולא  חפצּתי חסד "ּכי ׁשּכתּוב וזהּו למעלה, ועלּיה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹרצֹוא
ּבחינת  הּוא ויתעּלה יתּבר הּבֹורא רצֹון ׁשעּקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָזבח",
ולא  למּטה, אלקּות וגּלּוי ההמׁשכה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹחסד
ּברּו הּקדֹוׁש נתאּוה ּדהּנה הרצֹוא. ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָזבח
ּבחינת  ׁשהּוא ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַָָהּוא
הּיֹותר  הּמדרגֹות ׁשּכל עד ּדוקא, למּטה האלקּות ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּגּלּוי
וזהּו הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם למּטה וימׁשכּו יאירּו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻעליֹונֹות
ולא  חפצּתי" חסד "ּכי אמר ולכן מעלה, ׁשל החפץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעּקר

הפרׁש ׁשּיׁש ּדידּוע רציתי", חסד "ּכי ּבין 19אמר והבּדל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
מה  ּומּקיף, חיצֹונּיּות ּבחינת הּוא ּדרצֹון לרצֹון, ְְְִִִִֵֶַַַָָחפץ
ּכמֹו והּוא והעצמי. הּפנימי ּבחינת ׁשהּוא חפץ ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּׁשאין
יׁש הרי ּביתֹו, ּפרנסת להרויח החפץ אחד מׁשל ּדר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל
ּבעמק  מחׁשבֹות וחֹוׁשב ועצמי, ּפנימי חפץ ּבזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלֹו
עֹולה  זה לאחר אמנם חפצֹו, את יּׂשיג אי ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּדעת
לעיר  לנסע עליו הּזה החפץ הּׂשגת ׁשּבׁשביל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבדעּתֹו
ּובלי  זאת, עֹוׂשה הּנה ּפלֹוני, ּדבר לעׂשֹות אֹו ְְְֲִִִִֵֶַָָֹּפלֹונית
היה  לא זאת ּדלּולא ּבהעׂשּיה, רצֹון איזה לֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹספק
רק  הּוא ההיא הּנסיעה אֹו ההיא העׂשּיה הּנה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָעֹוׂשה,
אבל  ּבלעדם, אפׁשר ׁשאי לפי ּבלבד, חיצֹוני ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּברצֹון
ואם  ּפנימי, חפץ ּבזה לֹו יׁש הרי הרוח ּפרנסת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבעצם
ּבהם  חפץ היה לא ההם ענינים ּבלא להּׂשיגֹו אפׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹהיה
"ּכי  ׁשאמר וזהּו מּקיף. ּבבחינת הּוא ּבזה והרצֹון ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּכלל,
והּוא  חסד, הּוא ׁשּלמעלה החפץ ׁשעּקר חפצּתי", ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָחסד
ׁשּלמעלה  החפץ עּקר זהּו למּטה, אלקּות וגּלּוי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהמׁשכת
נרצה, הּבלּתי ּדבר הּוא ּדזבח הּפרּוׁש ּדאין זבח, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹולא
ּבֹו הרצֹון אמנם מאד, עד הּנרצה ּדבר הּוא זבח ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹאּדרּבא

חיצֹו ּבבחינת ּבּזבח הּוא החפץ עּקר ׁשאין ּפרּוׁש נּיּות, ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

ּבחינת  ׁשּיאיר הינּו ּבחסד, הּוא החפץ עּקר אם ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבד,
ׁשּיאיר  ּברּוחנּיּות, מסחר ענין וזהּו למּטה, אלקּות ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָֹּגּלּוי
זה, ּגּלּוי ׁשּיהיה ּובכדי למעלה. ּכמֹו למּטה אלקּות ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָֹּגּלּוי
ועל  ּבּגּוף, הּנׁשמה ירידת ׁשהּוא העסקא ידי על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּוא
מּגיע  הרוח ׁשחלק זאת ּדלבד הרוח, מּגיע זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹידי
הּניצֹוצֹות, ּוברּור הירידה ׁשאחר הּנׁשמה ּבעלּית ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלהּלוה
המׁשכת  והּוא להּמלוה, חלק ּגם מּגיע זאת עֹוד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּנה
ידי  על ּדוקא והּוא למּטה, ׁשּמאיר האלקי אֹור ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹוגּלּוי
חּלּוקי  ּכן ּגם יׁש זה ּבמסחר הּנה אמנם האדם. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודת
סחרּה", טֹוב ּכי "טעמה ׁשּכתּוב וזהּו ׁשֹונים, ְְֲֳִִִֶֶַָָָָָאפנים
ּדתֹורה  הּנ"ל הענינים ּבׁשלׁשה העבֹודה רּבּוי ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹלאחר
הרי  אז עצּומה, ּבׁשקידה חסדים ּוגמילּות ְְֲֲֲֲִִִִֵָָָָָעבֹודה
ּכי  "טעמה וזהּו האמּתי. הּטֹוב ּתטעם ׁשהּנפׁש ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאפׁשר
אז  הּמסחר, ּבטּוב העבֹודה רּבּוי ּדלאחר סחרּה", ְְְְֲִִִַַַַָָָָָטֹוב
הּזה  העֹולם הּוא ּדלילה נרּה", ּבּלילה יכּבה "לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהרי
לבירא  רמה מאּגרא ועצּומה ּגדֹולה ירידה היא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּבאמת

האדם כו עמיקּתא  ּבגּוף למּטה ירידתּה טרם ּדהּנׁשמה , ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָ
ּוכמאמר  ּבאלקּות, העּלּוי ּבתכלית היתה "ּכל 20הרי ְְְְֱֲֲִִֵַַַָָָָָֹ

מלּכא  קּמיּה ּבדיֹוקנאה קימא הוי ונׁשמתא ְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָנׁשמתא
למּטה כז קּדיׁשא" וירדה העּלּוי, ּבתכלית ׁשהּוא , ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ

ּגם  ּבאמת אׁשר הּבהמית, ונפׁש ּגׁשמי ּבגּוף ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַלהתלּבׁש
ׁשהיא  האלקית הּנפׁש לגּבי ּבער אינּה הּׂשכלית ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹנפׁש

ּומפלא מפלג ׂשכל ׁשהּׂשכל ּבחינת אחר ּבמקֹום (וכמבאר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻ

ּדחכמה) ראּיה ּבחינת הּוא האלקית נפׁשּדנפׁש ׁשּכן ּומּכל , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּג ּומה ּכּנ"ל, ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור מּפני ׁשּׁשרׁשּה ם הּבהמית ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ואם  כּו', ותאוֹות זרים ּברצֹונֹות ׁשּמׁשּקע הּגׁשמי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֻּגּוף
עד  ּגדֹול הּוא ׁשהּמסחר מּובן הרי לטֹוב זה ּכל ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹיהפ
ּכּנ"ל  ּדוקא והּוא עצּומה, יגיעה לזה ּוצריכים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹלמאד
ּוגמילּות  עבֹודה ּדתֹורה אּלּו ּדברים ׁשלׁשה ידי ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹׁשעל
טּוב  טֹועם הּוא ואז הּמסחר את לכלּכל יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָחסדים
סחרּה", טֹוב ּכי "טעמה ׁשאמר וזהּו הּמסחר, ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָטעם
הּׂשכר  ואז ּכּנ"ל, הוי' ּבעבֹודת העֹובד נפׁש על  ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּקאי

ּדין  ּבעלמא ּבעֹולם כח הּוא ׁשּגם נרּה", ּבּלילה יכּבה "לא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
יחליפּו הוי' "וקֹוי ּדר על והּוא נרּה, יכּבה לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּזה
אדם, ׁשל ּכחֹו מּתׁשת הּתֹורה הרי ּכלל ּדבדר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹכח",
עּמֹו וללחם יצרֹו על להתּגּבר העבֹודה רּבּוי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹּובפרט
ּבאה  זה על הרּבה, ּפֹועל זה ׁשּכל אֹותֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹולכּבׁש
הּׁשם  "וקֹוי ואּדרּבא נרּה", ּבּלילה יכּבה "לא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹההבטחה
הּגלּות, זמן על קאי ׁשּלילה ּפרּוׁש, עֹוד כח". ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹיחליפּו
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המתחיל 19) דיבור [מאמר] השירים שיר תורה לקוטי ראה
נסמן. ושם א. פרק סוף לבבתיני

המתחיל 20) דיבור [מאמר] ועיין ב. קד, ג חלק זוהר ראה
א. סעיף סוף תש"ח) בעומר (ל"ג לדודי אני

עמוק.כו. לבור גבוה הוא).כז.מגג ברוך (הקדוש הקדוש המלך בפני בדמותה קיימת היתה ונשמה נשמה בעולם כח.כל
הזה.
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והחׁש ראינּו", לא ּד"אתֹותינּו ,החׁש זמן הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשאז
רחמנא  והרׁשעים אלקּות, ּגּלּוי מאיר ׁשאינֹו ארץ, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיכּסה
ׁשּיעסק  ּבאם ההבטחה ּבאה הּנה ּבֹו, ּגֹוברים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹלּצלן
הּוא  הרי ּכּנ"ל, ּבצדק מסחרֹו ויכלּכל ּכדבעי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמסחרֹו
יכּבה  לא הּגלּות ּבאריכּות הּזה ּבּלילה ּגם ּכי ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֻמבטח
ׁשעל  האלקי, אֹור ּבגּלּוי יאיר ּכּיֹום לילה ואּדרּבא ְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנרּה,
ּבחלקֹו וגם ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי יאיר עבֹודתֹו ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָֹידי
על  ׁשּקאי סחרּה", טֹוב ּכי "טעמה ׁשּכתּוב וזהּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּבנפׁשֹו,
ּבׁשקידה  עבֹודתֹו ׁשּכׁשּיעבד הוי', עבֹודת העֹובד ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפׁש

"לא  אּלא עֹוד ולא הּמסחר, טּוב יטעם הרי אז ְְְֲֲִִֵֶַָָָָֹֹֹעצּומה
הּזה  והעֹולם הּגלּות ּבזמן ׁשּגם נרּה", ּבּלילה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיכּבה
האלקי  אֹור ּגּלּוי יאיר ּכּיֹום לילה הּנה ליׁש, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנראה

כּו'.
.¯ev˜,הרצֹון ּפנימּיּות חפצּתי, חסד זאת ּדבכל יבאר ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּבּתחּתֹונים, ּדירה להיֹות נתאּוה ּכי זבח, ְְְְִִִִִַַַַָָָֹולא
יר  ׁשהּוא ּובעסקא הּמסחר, ענין הּנׁשמה,וזהּו ידת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

ואּדרּבא  נרּה, יכּבה לא ּבּלילה ּגם סחרּה טֹוב ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּוכׁשּיטעם
יאיר. ּכּיֹום ולילה ּכח ְְֲִִַַַַָָֹיחליף

h"yz ,hay 'i
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w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

ÔÒÈ '·*
המלמד ‡. עליו 1"כל מעלה תורה, חבירו בן את

דומה  שזה מגביל, ה"כאילו" ילדו". כאילו הכתוב
לענין  החינוך ענין בין ההשוואה ילדו". "כאילו
במה  ברצינות להתעמק שיש לנו, אומרת הלידה,
כשם  אך ילדו". "כאילו רק שזה ההשוואה, מתבטאת
כדי  גם כך שמים, לרחמי זקוקים גשמית שבלידה

לרחמים. זקוקים הרוחנית הלידה שתהיה
אינו ·. כשהבן גם הוא תורה" "המלמד של הענין

כוח  את בהעלם בו יש מכל־מקום כדבעי, מתנהג
אל  בדומה אינו כשהבן גם בגשמיות, כמו – המלמד
יהיו  וכו' בנו ובן שבנו להיות יכול מכל־מקום האב,
זה  שמטעם האין־סוף, מכוח בא וזה האב, אל דומים
גם  כך – אברהם" "זרע בשם ישראל בני כל נקראים
בעבר  הדורות. כל סוף עד נוגע המלמד כוח ברוחניות,

'מופת'זה של בדרך זה וכיום 'אות', של בדרך .2היה
הבנים,‚. על האבות של האחריות שישנה כשם

האבות. על הבנים של האחריות ישנה גם כך
המלמד. כוח בהם נמצא אבי, את שראו אלה
כוח  על־ידי בהם נמצא זה – אבי את ראו שלא ואלה
ומה  'מעבר', בדרך זאת ש'לוקחים' אלא המשלח,
מקיצור  עושים אריכות, – מקיצור לעשות שצריכים

שבקיצור. קיצור 
לא „. האמת, את לגלות היא העבודה כיום,

שלא  אלא להתפעל שלא רק לא אחד, מאף להתפעל

כלל  מקום אלא 3יתפוס אחד, אף עם להתחשב לא .
עצמית. בדרך ללכת

אברהם" היה חמשה,4"אחד אחד, שיהיה .
נאמר  כבר מורגשת. תהיה שהאמת ובלבד ,5עשרה,

'תמימים' ב"ה כבר ישנם בארץ", נראו ש"הניצנים
למרות  קשה, עבודה ישנה עדיין אך לדבר, מי עם
כבר  קשה. היא העבודה אבל ארוך, אינו כבר שהזמן

ונתיב  אורח דרך, יש החיים. נתיב  על זה 6עלו – דרך .
כעת  נמצאים באמריקה הרבים. דרך המלך, דרך כמו

החיים. נתיב  בתחילת
חסרה ‰. באמריקה, אשר התמימים' ב'תלמידי

בעבודת  הדברים: שלושת בכל מסודרת עבודה
המדות, ובתיקון בהתמסרות נגלה בלימוד התפילה,
שמדובר  כפי מוחלט, בתוקף להיות צריך זה 7וכל

ישן, חזק, שבנשמה': 'איתן בענין הפירושים שלושת
היום  להיות צריך הישן, הקשה החוזק כלומר, קשה.

ממש. בהתגלות
.Â היו מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל

לא  גם "משכילים", היו שלא חסידים, בעלי־בתים
כי־אם  שעות, שבע במשך תפילה של "עובדים"

חסידי  בדרכי בעלי־בתים חדורים היו הם ים.
שהיו  חסידים ממש. בפועל של ובענינים החסידות
מאלה  היו מרביתם הבנה, מבעלי מאד רחוקים
להם  היתה זאת ובכל חסידים, הורים אצל שנולדו

חסידית. ובהנהגה חסידי במעשה חיות
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ניסן  ב' - צ') (קונ' ה'תשי"א ניסן ב' בקונטרס גם נדפסה זו שיחה (*
נ"ע. מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו של ההילולא יום הוא

ב.1) יט, סנהדרין
(2- הכינויים ובס' כאן. הכונה וצע"ק ב. יג, לדברים מפרשים ראה

לאלתר. מופת לזמן אות הדורות: סדר לבעהמ"ס
פי"ד.3) פט), (קונטרס היהודים וקבל מאמר גם ראה

כד.4) לג, יחזקאל
פורים.5) בשיחת לעיל,
לקו"ת 6) ונתיב. דרכים, מע' עה"כ שער פרדס א. רטו, זח"ב ראה

פ"ה. כדכד ושמתי ד"ה ראה פ' שם פג. לסוסתי ד"ה שה"ש
אז.7) שנאמר תש"ג כקנה רך אדם יהא לעולם בהמשך



c"agפסו i`iyp epizeax zxezn

.Ê בשנת ב'חדר' ניסן ר' החסיד אצל כשלמדתי
אבעליער  אלי' ר' חסידי ישוב'ניק סיפר 8תרנ"ב,

אאזמו"ר  כ"ק הוד אצל ב'יחידות' פעם שכשהיה
מנהל  שהוא שבשעה הרבי, לו אמר מוהר"ש, הרה"ק
במחשבות  יהרהר בישוב, הנכרים עם עסקים
ר' שאל חומש. פסוק או התפילה פירוש של קדושות
במסחר? כשעסוקים בזה להרהר אפשר איך אלי':
להיות  יכולות אם הרה"ק: אאזמו"ר כ"ק הוד לו אמר
להרהר  יכולים – בשמונה־עשרה זרות' 'מחשבות

ברחוב. קדושות במחשבות
לו  היו לא – אבעליער אלי' ר' מספר – מאז
לו  היו וברחוב תפילתו, בשעת זרות' 'מחשבות

קדושות. מחשבות
.Áהבעל־ מורנו בשם קיבל הזקן רבנו כ"ק הוד

בקבלה: לו שהיה מה שם־טוב,
"„ÈÓ˙ È„‚Ï '‰ È˙ÈÂ˘"9 להיות צריך הוי' שם –

כנגד  ימינו הרי לחבר, שלום כשנותנים חבר. כמו
שמאלו. על לפעול צריך הוי' שם כך חבירו. שמאל

אמוט" בל מימיני "כי lertl,10שכן jixv 'ied myy ixd
el`ny lr.

שם  בעל אלי' הרב  בשם מקור לו יש זה ,11ענין

הבעל־שם־טוב. אצל בקבלה שהיה
.Ë– הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד עם בטיול בהלכי

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד לי אמר – תרע"ט בשנת
היה  שבהם גדולים, בצדיקים רק שזה זה, ענין אודות

צריך 12השמאל  אחד בכל בכלל, אך בהזדככות.
עצמו, זה דבר על לפעול תמיד" לנגדי ה' ה"שויתי

אמוט". בל "מימיני שיהיה
מ  – –בתפילה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד משיך

היא  אמוט" בל "מימיני שמשמעות אצלי, הונח
כל  הרי דבר, של לאמיתו יחליקו. לא שמהצדקנות
מצד  בא זה כל כדבעי, להתנהג רוצה חסידי אברך
להתנהג  אותו מפתה הטבעית שהנפש אלא הימין,
"שויתי  להיות צריך כך על טבע. על־פי שכל, על־פי
וזה  הטבע, מן למעלה הוא הוי' שם תמיד", לנגדי ה'

יחליק. לא הוא שלו שמהצדקנות פועל
.È של הכוח לנו, שיש הכוחות את לדעת צריכים

היו  הכוחות את ידעו אילו הרביים. כל של אבי,
אחרת. וישנים אחרת לומדים אחרת, מתפללים

והשי"ת  לנו, שיש הכוחות את לדעת צריכים
יעזור.
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(8- התולדות ס' .163 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות בספר אודותו ראה
.80 ,66 ע' מהר"ש

ח.9) טז, תהלים

שם.10) תהלים,
בארוכה.11) הזכרונות ס' ה'תש"ז אלול ח"י שיחת אודותו ראה
הימין.12) להיות: וצריך הרושם טעות כנראה

•
ycew zexb`

תרח"ץ  שבט, כ"א ב"ה,

פערכטאלדסדארף 

שי' מוהרש"ז הרב אי"א וו"ח ידידי

וברכה! שלום

השי"ת  לו יעזר מינדלין, שי' מרש"ז תלגרמה קבלתי

לדעת  אתענין האפשרית במדה וברוח. בגשם לו בהדרוש

בהוה. מהנעשה

הי' ולמותר ששית, חוברת הקובץ את קבלתי היום

מכורכים. ל"ד קובץ הגיעני כן במהיר. שילוחו

שליט"א  אדמו"ר כ"ק בשם

fi jxk v"iixden w"b`
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שחי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו כסלו

)א( המודיע אשר הוא מורה לתלמידים בתלמוד תורה בכתה גבוהה ושרצה לעזוב עבודתו זאת 

וו"ח  יוסף יצחק ליובאוויטש" ומנעו המנהל הרה"ח  ולהכנס בתור תלמיד בישיבה הקדושה "אהלי 

אי"א עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' הר"מ שי' מזה.

טוב עשה שממשיך בעבודת החינוך ללמד תורת השם יתברך ויתעלה, ובאשר כפי מכתבו הנה 

איזה פעמים בשבוע מבקר הוא בישיבתנו הק' ושומע דברי חסידות, הנה על פי מאמר רז"ל )תמורה 

טו, א( לימודו בתור מורה תביא תועלת להבנה יותר טובה ותפיסה יותר מהירה בלימודו הוא, נוסף על 

זה אשר בתור מורה זכה לקרן אורה לקרב לבן של בני ישראל לאביהם שבשמים. ומה ידמה ומה ישוה 

לגודל הנחת רוח שגורם הוא על ידי זה למעלה מעלה.

)ב( עוד כותב שזה שלש שנים שמרגיש שהוא לפעמים כאב ולפי דבריו הרופאים שבקר אותם 

לא מצאו תרופה לזה.

וישתדל  )נערווען(  לעצבים  מומחה  ורופא  פנימיים  לאברים  מומחה  רופא  יבקר  לדעתי  הנה 

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שקבע  השיעורים  ג'  ושמירת  בהנהגה.  הוראות  לו  ויתנו  ביניהם  שיתדברו 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ, שהם: אמירת תהלים בכל יום כמו שנחלקו לימי החודש, חומש עם 

פרש"י )ביום ראשון בפרשת השבוע עד שני, ביום שני משני עד שלישי וכו'(, ולימוד התניא כפי שנחלק 

לימי השנה, הרי הם כלים רחבים להמשיך ברכה לרפואה קרובה.

)ג( עוד שואל אם יחשוב על דבר שידוך עם בת אחיו, הנה בכלל כדאי להתענין גם כן בהצעות 

אחרות, ואח"כ ישוה אותם להצעה עם בת אחיו שת' והאלקים ינחנו בדרך הישר שיבחר את זיווגו 

בשעה טובה ומוצלחת. ויאמר בכל יום תהלים קאפ' ע"א וכן יעשה עד י"ב תמוז הבע"ל.

אתענין לדעת מהו סדר הלימודים שלומד בתלמוד תורה, וכמה תלמידים יש בכתה שלו, ואם 

לומדים עמהם דינים וענינים של יראת שמים.

בברכת רפואה קרובה והסתדרות הנכונה,

מנחם שניאורסאהן
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àøàå úùøô
åáøaãéåïåùàøéðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬

:ýåýéâá÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå §Ÿ̈«¨«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ
:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLe écL ìûaãíâå §¥´©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧

õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïrðkä| íâå §¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´

øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézrîL éðà£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãárî íéøöî(éåì) ¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ®̈¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

åéúàöBäå ýåýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëì̈¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´
íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî íëúà¤§¤À¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−
äéeèð rBøæa íëúà ézìàâå íúãárî¥«£«Ÿ̈¨®§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈

:íéìãb íéèôLáeæírì éì íëúà ézç÷ìå ¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈
ýåýé éðà ék ízrãéå íéýìûì íëì éúééäå§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ
úBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬

:íéøöîçøLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå ¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³
÷çöéì íäøáàì dúà úúì éãé-úà éúàNð̈¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈
:ýåýé éðà äLøBî íëì dúà ézúðå á÷réìe§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

èeòîL àìå ìûøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
:äL÷ äãárîe çeø øöwî äLî-ìàô(ìàøùé) ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåàéøaã àa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´Ÿ©¥½
ìûøNé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîáéïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éðaäòøô éðrîLé C §¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ
õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîñ ¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 860 'nr b jxk zegiyÎihewl)

('zexywzd'

˙B·‡‰ Ï‡ :‡¯‡Â(רׁש"י) »≈»∆»»ִַ

הּכתּוב? לׁשֹון על ּבפרּוׁשֹו רׁש"י מֹוסיף ְְִִֵַַַַָמה

אל  האלֹוקית ׁשההתּגּלּות לנּו לֹומר רׁש"י ׁשל רצֹונֹו ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

ׁשל  הּפרטית מעלתם ּבגלל היתה לא ויעקב, יצחק ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאברהם,

האּמה. אבֹות הּיּו ׁשהם מּׁשּום ּכיֿאם מהם, ואחד אחד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּכל

אחריהם. לבניהם ּׁשּקּבלּו מה ּכל את מסרּו האבֹות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהם,

éðùãéøëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ
úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç ìûøNé¦§¨¥À£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïáeàøåèïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe §¥«§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´
:ïBrîL úçtLî älà úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå§½Ÿ©§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

æèúä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

æé:íúçtLîì érîLå éðáì ïBLøâ éðaçéúä÷ éðáe §¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«§¥´§½̈
ìL úä÷ éiç éðLe ìûéfrå ïBøáçå øäöéå íøîrL ©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´§½̈¨¯

ìLe:äðL úàîe íéLèééLeîe éìçî éøøî éðáe §¦²§©−¨¨«§¥¬§¨¦−©§¦´¦®
à:íúãìúì éålä úçtLî älë-úà íøîr çwiå ¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−§«Ÿ§Ÿ¨«©¦©̧©§¹̈¤

-úàå ïøäà-úà Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤
ìLe òáL íøîr éiç éðLe äLî:äðL úàîe íéL ¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©§¦²§©−¨¨«

àë:éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáeáëìûéfr éðáe §¥−¦§®̈¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«§¥−ª¦¥®
:éøúñå ïôöìàå ìàLéîâë-úà ïøäà çwiå ¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«©¦©̧©«£¹Ÿ¤

äMàì Bì ïBLçð úBçà áãðénr-úa òáLéìà¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬©§−´§¦¨®
-úàå øærìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½¤¤§¨−̈§¤

:øîúéàãëóñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe ¦«¨¨«§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®
:éçøwä úçtLî älàäë-ç÷ì ïøäà-ïa øærìàå ¥−¤¦§§¬Ÿ©¨§¦«§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©

ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì Bì ìàéèet úBðaî Bì̧¦§³«¦¥Æ´§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®
:íúçtLîì íiåìä úBáà éLàø älàåëàeä ¥À¤¨¥²£¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«¬

-úà eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤
:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éðaæëíä §¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«¥À

-úà àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬¤
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éðaçëéäéå §¥«¦§¨¥−¦¦§®̈¦¬¤−§©«£«Ÿ©§¦À

:íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéañ §¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

‰M‡Ï BÏ B˙„Bc „·ÎBÈ ˙‡ Ì¯ÓÚ ÁwiÂ(כ (ו, «ƒ««¿»∆∆∆»¿ƒ»

נעלה  מּיחּוד ׁשּנֹולד מׁשה, ׁשל מעלתֹו את מדּגיׁש ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפסּוק

על  מֹורים עריֹות ׁשאּסּורי ּבחסידּות, מבאר ּדהּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּביֹותר.

הּנקראים  ּומלכּות, זעירֿאנּפין (ּכיחּוד ּביֹותר נעלים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָיחּודים

ּבעֹולם  אּלּו נעלים אֹורֹות ּגּלּוי ּכי נאסרּו, ולכן ואחֹות), ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאח

(והאּסּור  מגן ללא ּבּׁשמׁש הּמּביט ּוכדגמת נזק, לגרם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻעלּול

מּתן  לפני א לכם"). יהיה אחת "ּתֹורה לׁשוה, לכּלם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּוא

ׁשּמסּגל  למי ּפגם ּבהם אין אּלּו, יחּודים ׁשּנאסרּו לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻּתֹורה,

עבּורֹו. מעלה זֹוהי ואדרּבה, אּלּו; נעלים אֹורֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָלקּבל
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éùéìùèëLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé éðà øîàl ä ©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®
éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà øac©¥À¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−

éìà øác:Eìéðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå Ÿ¥¬¥¤«©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ
éàå íéúôN ìør:ärøt éìà òîLé Cô £©´§¨©½¦§¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

æàézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéýìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé Eáøaãú äzà §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«©¨´§©¥½

éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà-ìà øaãé E ¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´¤
:Böøàî ìûøNé-éða-úà çlLå äòøtâéðàå ©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«©«£¦¬

-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤
:íéøöî õøàa éúôBîãäòøt íëìà òîLé-àìå «§©−§¤¬¤¦§¨«¦§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ

éúàáö-úà éúàöBäå íéøöîa éãé-úà ézúðå§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹
íéèôLa íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énr-úà¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦¦§¨¦−

:íéìãbäéúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå §Ÿ¦«§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬
ìûøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî-ìr éãé-úà¤¨¦−©¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−

:íëBzîåýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nriå ¦¨«©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNr ïk íúàæïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîe Ÿ−̈¥¬¨«¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ

ìL-ïa:ärøt-ìà íøaãa äðL íéðîLe Lô ¤¨¬§Ÿ¦−¨¨®§©§−̈¤©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr el zegiy ihewl)

‰L˜‡ È‡Â(ג (ז, «¬ƒ«¿∆
È˙B¯e·b ˙‡ e¯Èk˙Â(רׁש"י) ¿«ƒ∆¿«ִַ

("וגם  הּמצרים את להעניׁש ּבאּו הּמּכֹות הרי לׁשאל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹיׁש

ׁשּיׁש ׁשּידעּו ּכדי וכן אנכי"), דן יעבדּו אׁשר הּגֹוי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאת

את ללּמד ּגם ׁשּבאּו אֹומר ּומּדּוע לֹומר,Ï‡¯NÈאלקים; ויׁש . ְֱִֵֵֶֶַַַַָֹƒ¿»≈ְֵַ

ּומּובן  יׂשראל, ּובׁשביל הּתֹורה ּבׁשביל נברא העֹולם ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָּדהּנה

יׂשראל". "ּבׁשביל ּבפנימּיּות הּוא ּומארע מארע ׁשּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹֹאפֹוא,

ּביחס  היתה אמנם הּמּכֹות ׁשל העּקרית הּמּטרה ּכאן: ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָואף

לבני  ּביחס נֹוספת מּטרה ּבהן ׁשּיׁש ּבהכרח אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלמצרים,

ְִֵָיׂשראל.

éòéáøç:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
èøt íëìà øaãé ékúôBî íëì eðz øîàì äò ¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®

-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«
:ïépúì éäé äòøôéäòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå ©§−Ÿ§¦¬§©¦«©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ

-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö øLàk ïë eNriå©©£́¥½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤
:ïépúì éäéå åéãár éðôìå äòøô éðôì eähî©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«

àéeNriå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸

:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâáéeëéìLiå ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«©©§¦̧Æ
ïøäà-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥©«£−Ÿ

:íúhî-úàâéíäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå ¤©Ÿ¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:ýåýé øac øLàkñãéäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

ì ïàî äòøt áì ãák:írä çlLåè-ìà Cì ¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬¨¨«¥´¤
Búàø÷ì závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬¦§¨−
çwz Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìr©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈¦©¬

:Eãéaæèíéøárä éýìû ýåýé åéìà zøîàå §¨¤«§¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ
éìà éðçìLéðãáréå énr-úà çlL øîàì E §¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦

:äk-ãr zrîL-àì äpäå øaãnaæéøîà äk ©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«ŸµŸ¨©´
| äkî éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´
eëôäðå øàéa øLà íénä-ìr éãéa-øLà ähna©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬

íãì:çéøàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå §¨«§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ
ì íéøöî eàìðå:øàéä-ïî íéî úBzLñ §¦§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

èéç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´
| íúøäð-ìr íéøöî éîéî-ìr Eãé-äèðe Ehî©§´§¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´
äå÷î-ìk ìrå íäéîâà-ìrå íäéøàé-ìr©§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬
íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî¥«¥¤−§¦«§®̈§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦

:íéðáàáe íéöráeëïøäàå äLî ïë-eNriå ¨«¥¦−¨«£¨¦«©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ
iå ähna íøiå ýåýé äeö | øLàkíénä-úà C ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ

eëôäiå åéãár éðérìe äòøô éðérì øàéa øLà£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²
:íãì øàéa-øLà íénä-ìkàë-øLà äâcäå ¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«§©¨¨̧£¤

íéøöî eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´¦§©½¦
ìõøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤

:íéøöîáëíäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýéâëBaì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå §Ÿ̈«©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−
:úàæì-íbãëøàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiå ©¨«Ÿ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ

ì íéîì eìëé àì ék úBzL:øàéä éîénî úzL ©´¦¦§®¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ
äë-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úráL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤

:øàéäôåëäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå ©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ
åéìà zøîàåénr-úà çlL ýåýé øîà äk §¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−

:éðãáréåæëì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlLó §©«©§ª«¦§¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²



iyyעפ ,iying - g - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íércøôöa Eìeáb-ìk-úàçëøàéä õøLå ¤¨§«§−©«§©§§¦«§¨©´©§Ÿ»
EákLî øãçáe Eúéáa eàáe eìrå íércøôö§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬¦§¨«§−

éãár úéááe Eúhî-ìråéøepúáe Enráe EE §©¦¨¤®§¥³£¨¤̧Æ§©¤½§©¤−
éúBøàLîáe:Eèëéãár-ìëáe Enráe äëáeE §¦§£¤«§¨¬§©§−§¨£¨¤®

:íércøôöä eìréçàäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£−©«§©§§¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼
úøäpä-ìr Ehîa Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ§©¤½©©Æ§¨½Ÿ
íércøôöä-úà ìräå íénâàä-ìrå íéøàéä-ìr©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©¤©«§©§§¦−

:íéøöî õøà-ìráéîéî ìr Bãé-úà ïøäà èiå ©¤¬¤¦§¨«¦©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´
:íéøöî õøà-úà ñëzå rcøôvä ìrzå íéøöî¦§®̈¦©©̧©Æ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

â-úà eìriå íäéèìa íénèøçä ïë-eNriå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìr íércøôöäãäòøô àø÷iå ©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¦§¨̧©§¹Ÿ

øñéå ýåýé-ìà eøézrä øîàiå ïøäàìe äLîì§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½§¨¥Æ
írä-úà äçlLàå énrîe épnî íércøôöä©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈

:ýåýéì eçaæéåäøàtúä äòøôì äLî øîàiå §¦§§−©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´
éãárìå Eì øézrà | éúîì éìrEnrìe E ¨©¼§¨©´©§¦´§À§©«£¨¤̧Æ§©§½

ézaîe Enî íércøôöä úéøëäìøàéa ÷ø E §©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−¦¨¤®©¬©§−Ÿ
:äðøàMzåïrîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå ¦¨©«§¨©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©

:eðéýìû ýåýék ïéà-ék òãz¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ek zegiy ihewl)

Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ(יב (ז, «ƒ¿««≈«¬…
‰hÓ ‰NÚÂ ¯ÊÁL ¯Á‡Ó(רׁש"י) ≈««∆»«¿«¬»«∆ִַ

לפעמים  יׁש אחר, יהּודי על ּבהׁשּפעה עֹוסק יהּודי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאׁשר

'ּבליעה' ּכדי עד הּזּולת, את ּולבּטל 'לׁשּבר' עליו ׁשּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמּצב

ׁשני  ּדֹורׁשת זֹו ּפעּלה א מציאּותֹו. ׁשל מחלטת העלמה –ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ

א. ‡‰¯Ôּתנאים. ‰hÓ להיֹות חּיב זֹו ּבדר ׁשּמׁשּתּמׁש מי – ְִָ«≈«¬…ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

ב. הּכהן. ּכאהרן יׂשראל, ּבאהבת ּכּלֹו ּכל ÊÁL¯חדּור ¯Á‡Ó ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָֹֹֻ≈««∆»«
Y ‰hÓ ‰NÚÂ,ּדֹומם ּכמּטה אּפּוק, מּתֹו זאת לעׂשֹות יׁש ¿«¬»«∆ְֲִִֵֵֶַַֹ

והתרּגׁשּות. ּכעס מּתֹו ְְְְִִַַַֹולא

éùéîçæézaîe Enî íércøôöä eøñåéãárîe EE §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−
:äðøàMz øàéa ÷ø Enrîeçïøäàå äLî àöiå ¥«©¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ

øác-ìr ýåýé-ìà äLî ÷röiå äòøt írî¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½©§©¬
:ärøôì íN-øLà íércøôöäèýåýé Nriå ©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−

-ïî íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî øáãk¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦
:úãOä-ïîe úøöçäéíøîç íúà eøaöiå ©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´

:õøàä Làázå íøîçàéäúéä ék äòøt àøiå ¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ

øLàk íäìà òîL àìå Baì-úà ãaëäå äçåøä̈«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−
:ýåýé øacñáéøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¤¬§Ÿ̈«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ

õøàä øôr-úà Cäå Ehî-úà äèð ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½§©−¤£©´¨®̈¤
:íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäåâéèiå ïë-eNriå §¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥À©¥Á

iå eähîá Bãé-úà ïøäàéäzå õøàä øôr-úà C ©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´¨½̈¤©§¦Æ
íépë äéä õøàä øôr-ìk äîäaáe íãàa ípkä©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬¨¨²¤¨¨¬¦¦−

:íéøöî õøà-ìëaãéíénèøçä ïë-eNriå §¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥̧©«©§ª¦¯
éäzå eìëé àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ

:äîäaáe íãàa ípkäåè-ìà ínèøçä eøîàiå ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤
äòøt-áì ÷æçiå àåä íéýìû òaöà äòøt©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ

òîL-àìå:ýåýé øac øLàk íäìàñæèøîàiå §Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤
éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´
øîà äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô©§½Ÿ¦¥−¥´©®̈§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´

:éðãáréå énr çlL ýåýéæéðéà-íà ékçlLî E §Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦´¦¥«§»§©¥´©
éãáráe Ea çéìLî éððä énr-úàEnráe E ¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²

ézááe-úà íéøöî éza eàìîe áørä-úà E §¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ¤
:äéìr íä-øLà äîãàä íâå áøräçééúéìôäå ¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨§¦§¥¦Á

äéìr ãîò énr øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´¨¤½¨
ýåýé éðà ék òãz ïrîì áør íL-úBéä ézìáì§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:õøàä áø÷a§¤¬¤¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(317 'nr ek zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È‡ Èk(יח (ח, ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆

ירּוד  הּוא ּובחיצֹונּיּות ׁשּבגלּוי יהּודי ּפֹוגׁשים ְְְְְִִִִִִֶָָָלפעמים

'וארא', ּפרׁשתנּו, ׁשם מלּמדנּו הארץ". "ּבקרב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבתכלית,

לקרבֹו ׁשּנּתן ּבלבד זֹו לא הּפרׁשה: עניני ּכל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּכֹולל

ׁשּיהיה  לפעל אפׁשר אּלא הּתֹורה, לפנימּיּות ואף ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּתֹורה,

ּבחינת ּבעיניו ¯‡i‰אצלֹו הּתֹורה עניני את רֹואה ּכאּלּו , ְְִֶַ¿ƒ»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

ַָמּמׁש.

éùùèéäéäé øçîì Enr ïéáe énr ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàäëãák áør àáiå ïk ýåýé Nriå ¨¬Ÿ©¤«©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½

õøà-ìëáe åéãár úéáe äòøô äúéaíéøöî ¥¬¨©§−Ÿ¥´£¨®̈§¨¤¯¤¦§©²¦
:áørä éðtî õøàä úçMzàëäòøô àø÷iå ¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ©¦§¨´©§½Ÿ

íëéäìàì eçáæ eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬¥«Ÿ¥¤−
:õøàaáëék ïk úBNrì ïBëð àì äLî øîàiå ¨¨«¤©´Ÿ¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ



פעי iriay - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çaæð ïä eðéýìû ýåýéì çaæð íéøöî úárBz«£©´¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º
:eðì÷ñé àìå íäéðérì íéøöî úárBz-úà¤«£©¬¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

âëìL CøcúLýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
:eðéìà øîàé øLàk eðéýìûãëäòøt øîàiå ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«©´Ÿ¤©§ÀŸ

íëéäìà ýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà̈«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
eøézrä úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤©§¦−

:éãraäëCnrî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå ©«£¦«©´Ÿ¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ
åéãárî äòøtî áørä øñå ýåýé-ìà ézøzräå§©§©§¦´¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬
ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø øçî Bnrîe¥«©−¨®̈©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ

:ýåýéì çaæì írä-úà çlLåëírî äLî àöiå ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«©¥¥¬¤−¥¦´
:ýåýé-ìà øzriå äòøtæëøáãk ýåýé Nriå ©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´

àì Bnrîe åéãárî äòøtî áørä øñiå äLî¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ
:ãçà øàLðçëírta íb Baì-úà äòøt ãaëiå ¦§©−¤¨«©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©

:írä-úà çlL àìå úàfäôèàýåýé øîàiå ©®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
øîà-äk åéìà zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³
:éðãáréå énr-úà çlL íéøárä éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

áì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBrå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
âð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpääãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½

øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça íéñeqa©¦³©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤
:ãàî ãákãïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå ¨¥¬§«Ÿ§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−

øác ìûøNé éðáì-ìkî úeîé àìå íéøöî äð÷î: ¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«
äýåýé äNré øçî øîàì ãrBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²

:õøàa äfä øácäåäfä øácä-úà ýåýé Nriå ©¨¨¬©¤−¨¨«¤©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ
äð÷nîe íéøöî äð÷î ìk úîiå úøçnî-éðá ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«

:ãçà úî-àì ìûøNéæäpäå äòøt çìLiå ¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«©¦§©´©§½Ÿ§¦¥À
áì ãaëiå ãçà-ãr ìûøNé äð÷nî úî-àìŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤®̈©¦§©Æ¥´

:írä-úà çlL àìå äòøtôçýåýé øîàiå ©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»
íëéðôç àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ¨§¥¤½
:ärøô éðérì äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿ

èäéäå íéøöî õøà-ìk ìr ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧
ì äîäaä-ìrå íãàä-ìrúòaráà çøt ïéçL ©¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ

:íéøöî õøà-ìëaéïLákä çét-úà eç÷iå §¨¤¬¤¦§¨«¦©¦§º¤¦´©©¦§À̈
äîéîMä äLî Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîriå©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²¤−©¨®̈§¨

:äîäaáe íãàa çøt úòaráà ïéçL éäéå©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈©§¥¨«
àééðtî äLî éðôì ãîrì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´

:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦
áéíäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®

:äLî-ìà ýåýé øac øLàkñâéýåýé øîàiå ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
äòøô éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−¦§¥´©§®Ÿ
íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½

çlL:éðãáréå énr-úàãéúàfä írta | ék ©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦´©©´©©ÀŸ
éãáráe Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðàE £¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−

:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeára Enráe§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤
åè-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzr ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤

:õøàä-ïî ãçkzå øáca Enræèøeára íìeàå ©§−©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤§À̈©«£¬
ézãîrä úàæïrîìe éçk-úà Eúàøä øeára E ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©

:õøàä-ìëa éîL øtñ©¥¬§¦−§¨¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr ak mgpn zxez)

‰Ú¯t ·Ï „aÎiÂ(ז (ט, «ƒ¿«≈«¿…
ּׁשהּיצר  מּמה יֹותר יצרֿהרע את האדם מגרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפעמים

אֹומר  הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּׂשכל אפילּו עצמֹו. מּצד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַרֹוצה

ׁשל  הּכבדּות מּצד אבל לעצמֹו, ּומּזיק ׁשטּות עֹוׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

הּיצר  ּכאׁשר ּגם יצרֿהרע את מגרה הּוא ׁשּבלּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה'ּפרעה'

ׁשּלפעמים  רֹואים, ׁשאנּו ּוכפי .ּבכ חפץ אינֹו עצמֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּצד

מּכן  ּולאחר ּתאותֹו, את ממּלא והּוא ּבנּסיֹון עֹומד אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם

אינֹו הּיצר ׁשאפּלּו ּכיון רצֹון, ׂשביעּות הפ ׁשל רגׁש לֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָיׁש

אליו. ׁשּׁשמעּו מּכ ְְִֵֶֶָָָֻמרּצה

éòéáùæé:íçlL ézìáì énra ììBzñî EãBr«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
çéøLà ãàî ãák ãøa øçî úrk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧

-ãrå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©
:äzrèéð÷î-úà ærä çìL äzrå-ìk úàå E ¨«¨§©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨

-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa Eì øLà£¤¬§−©¨¤®¨¨«¨¨̧§©§¥¹̈£¤
íäìr ãøéå äúéaä óñàé àìå äãOá àöné¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²

:eúîå ãøaäëéãárî ýåýé øác-úà àøiä ©¨−̈¨¥«©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−
-ìà eäð÷î-úàå åéãár-úà ñéðä äòøt©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬§¤¦§¥−¤

:íézaäàëýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå ©¨¦«©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®
:äãOa eäð÷î-úàå åéãár-úà áæriåô ©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

áë-ìr Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©



xihtnעפב - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íãàä-ìr íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
õøàa äãOä áNr-ìk ìrå äîäaä-ìrå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤

:íéøöîâëíéîMä-ìr eähî-úà äLî èiå ¦§¨«¦©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼
øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ ïúð ýåýéå©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−®̈§¨©©§¥¯

:íéøöî õøà-ìr ãøa ýåýéãëLàå ãøá éäéå §Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤¦§¨«¦©§¦´¨½̈§¥¾
-àì øLà ãàî ãák ãøaä CBúa úçwìúî¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ
:éBâì äúéä æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä̈¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈¨«§¨¬§«

äëiåøLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´
äãOä áNr-ìk úàå äîäa-ãrå íãàî äãOa©¨¤½¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ

:øaL äãOä õr-ìk-úàå ãøaä äkäåë÷ø ¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«©µ
:ãøa äéä àì ìûøNé éða íL-øLà ïLb õøàa§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«

æëøîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤
énrå éðàå ÷écvä ýåýé írtä éúàèç íäìà£¥¤−¨¨´¦©®̈©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íérLøäçëúì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézrä ¨«§¨¦«©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ
ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe íéýìû¡Ÿ¦−¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−

:ãîrìèëøérä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå ©«£«Ÿ©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½
ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà Nøôà¤§¬Ÿ¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ
:õøàä ýåýéì ék òãz ïrîì ãBò-äéäé àì́Ÿ¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤

ìéãárå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézrãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦ µ¤´¤¦«§½¦§¥−
:íéýìû ýåýéàìék äúkð äøòOäå äzLtäå §Ÿ̈¬¡Ÿ¦«§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª®̈¨¦³

:ìráb äzLtäå áéáà äøòOäáìähçäå ©§Ÿ̈Æ¨¦½§©¦§−̈¦§«Ÿ§©«¦¨¬
äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå:âìäLî àöiå §©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨©¥¥̧¤¹

ýåýé-ìà åétk Nøôiå øérä-úà äòøt írî¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®
:äöøà Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨

ãìúìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©̧©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ
:åéãárå àeä Baì ãaëiå àèçì óñiåäì÷æçiå ©´Ÿ¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«©¤«¡©Æ

øLàk ìûøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-ãéa ýåýé øacttt ¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

.ïîéñ ì"àéòé .ïîéñ ì"åòáéâ ,íé÷åñô à"ë÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zxaeg zeniyx)

„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â(כד (ט, ¿≈ƒ¿«««¿«»»
„¯a ואין הּזּולת ּכלּפי ּבתכלית קר ׁשהּוא לאדם רֹומז – »»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכלל. לֹו נֹוגע ‰a¯„הּׁשני CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡ קרירּות סּבת – ְִֵֵַַָ≈ƒ¿«««¿«»»ְִִַ

ׁשל  האׁש עצמֹו. ּכלּפי ּבתכלית חם היֹותֹו היא, ּופנימּיּותּה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָזֹו

מקֹום  לֹו ׁשאין עד ּבעצמֹו ׁשקּוע להיֹות לֹו ּגֹורם עצמֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָאהבת

ַַלּזּולת.

øéèôîâìNøôiå øérä-úà äòøt írî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ
øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà åétk©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈

:äöøà Czð-àìãìøènä ìãç-ék äòøt àøiå «Ÿ¦©¬¨«§¨©©´§©§ÀŸ¦«¨©̧©¨¨¯
àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå úìwäå ãøaäå§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬

:åéãáråäìéða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå ©«£¨¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk ìûøNéttt ¦§¨¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

.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¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦



פעג
.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àøàå úùøôì äøèôä

ú"åîùìåçë ÷øô ìà÷æçéá

çëäëéöa÷a ýåýé éðãà øîà-äk| «Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼§©§¦´
eöôð øLà íénrä-ïî ìûøNé úéa-úà¤¥´¦§¨¥À¦¨«©¦Æ£¤´¨´Ÿ
eáLéå íéBbä éðérì íá ézLc÷ðå íá̈½§¦§©¬§¦−̈§¥¥´©¦®§¨«§Æ
écárì ézúð øLà íúîãà-ìr©©§¨½̈£¤¬¨©−¦§©§¦¬

:á÷réìåëeáLéå íéîøë eòèðå íézá eðáe çèáì äéìr eáLéå §©«£«Ÿ§¨«§´¨¤»¨»¨¤¼©¼¨³¨¦Æ§¨«§´§¨¦½§¨«§−
íúBáéáqî íúà íéèàMä ìëa íéèôL éúBNra çèáì̈¤®©©«£¦´§¨¦À§¸Ÿ©¨¦³Ÿ¨Æ¦§¦´½̈

:íäéäìà ýåýé éðà ék eòãéåèëàéøNra úéøNrä äðMa §¨´§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©¨¨Æ¨«£¦¦½¨«£¦¦¾
:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì øNr íéðLaáíãà-ïa ¦§¥¬¨−̈©®Ÿ¤¨¨¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈

éðt íéNíéøöî-ìrå åéìr àápäå íéøöî Cìî äòøt-ìr E ¦´¨¤½©©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¨¥´¨½̈§©¦§©−¦
:dlkâøîà-äk zøîàå øac|éìr éððä ýåýé éðãàäòøt E ª¨«©¥̧§¨«©§¹̈«Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«§¦³¨¤̧Æ©§´Ÿ

éì øîà øLà åéøàé CBúa õáøä ìBãbä íépzä íéøöî-Cìî¤«¤¦§©½¦©©¦Æ©¨½¨«Ÿ¥−§´§Ÿ̈®£¤¬¨©²¦¬
:éðúéNr éðàå éøàéãééçìa íéçç ézúðåéøàé-úbã éz÷aãäå EéúN÷N÷a EE §Ÿ¦−©«£¦¬£¦¦«¦§¨«©¦³©¦Æ¦§¨¤½§¦§©§¦¬§©§Ÿ¤−§©§§¤®

`xenl iy
(äë,íá ézLc÷ðå.æà äNòàL íéúôBîe úBúBàa ,íäéãé ìò Lc÷î äéäà §¦§©§¦¨¤§¤§ª¨©§¥¤§§¦¤¤¡¤¨

(åë,íúBà íéèàMä.íúBà íéææBaä(à,úéøéNòä äðMaúeëìîì ©¨¦¨©§¦¨©¨¨¨£¦¦§©§

.eäi÷ãö,éøéNòa.(úáè) éøéNòä Lãça(â,íépzäìkL éôìe .ïépzä Bîk ¦§¦¨¨£¦¦©Ÿ¤¨£¦¦¥¥©©¦§©©¦§¦¤¨

dkìî úà ìéLîä Cëéôì ,ñeìéð éøBàé éãé ìò àeä daL òáOä ìëå íéøöî úlãb§ª©¦§©¦§¨©©¤¨©§¥§¥¦§¦¨¦§¦¤©§¨

.øBàé úâãì dnò úàå ,ïépúì,éøàé éì §©¦§¤©¨¦§©§¦§Ÿ¦
ïéàå ,éúBãN úà úB÷Läì éì àeä øBàéä©§¦§©§¤§©§¥

.íéîMä øèîa Cøö éì,éðúéNò éðàå ¦Ÿ¤¦§©©¨©¦©£¦£¦¦¦
éúîëça ,éîöò úà ézîîBøå ézìcb éðà£¦¦©§¦§©§¦¤©§¦§¨§¨¦

.éãé ìòôáe(ã,íéççíéãvL úBkç §Ÿ©¨©©¦©¤¨¦

úBò÷úð ïäL äæ éãé ìò ,íéâcä úà ïää¤¤©¨¦©§¥¤¤¥¦§¨

ïBænä úà òìáì BúBqða âcä ééçìa¦§¨¥©¨§©¦§Ÿ©¤©¨

.ïäa íéîOLéøàé úâã éz÷aãäåE ¤¨¦¨¤§¦§©§¦§©§Ÿ¤
åâå,'éøBaâ ìk áìa ïzà ,øîBìkE §©¤¥§¥¨¦¤

.ílk eìtéå ,äîçìnì Enò úàöì̈¥¦§©¦§¨¨§¦§ª¨

mixn zxhr
äëéöa÷a ýåýé éðãà øîà-äk|íénrä-ïî ìûøNé úéa-úà «Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼§©§¦´¤¥´¦§¨¥À¦¨«©¦Æ

ézLc÷ðå íá eöôð øLàLce÷î äéäàíáíäéãé ìòíéBbä éðérì £¤´¨´Ÿ½̈§¦§©¬§¦¤§¤§¨−̈©§¥¤§¥¥´©¦®
ìàøNé úéa íò æà äNòàL íéúôBîe úBúBàaøLà íúîãà-ìr eáLéå §§¦¤¤¡¤¨¦¥¦§¨¥§¨«§Æ©©§¨½̈£¤¬
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ìò íiä àa øö úà øvðãëeáð LákLk§¤¨©§©§¤©¤Ÿ¨©¨©

øæâð ék ,ììMä ìk úà óèLå øéòä̈¦§¨©¤¨©¨¨¦¦§©

úàå äéLðà úà íiä óèLiL äéìò̈¤¨¤¦§Ÿ©¨¤£¨¤¨§¤

.dLeëø(ë,éì eNò øLàeNòL §¨£¤¨¦¤¨

úà eçéèáäL ízðòLîa äòø íéiøöî¦§¦¦¨¨§¦§©§¨¤¦§¦¤

.ìàøNéì íúøæò(àë,àeää íBia ¤§¨¨§¦§¨¥©©
.àeää ïîfa ,Bîkúéáì ïø÷ çéîöà §©§©©©§¦©¤¤§¥

,ìàøNéúéáì äìLîî ïø÷ çéîöà ¦§¨¥©§¦©¤¤¤§¨¨§¥

LøBk ïBçöð éãé ìò àa äæå ,ìàøNé¦§¨¥§¤¨©§¥¦§¤

ïúð àeäå ,ìáa úeëìî ìò ñøt Cìî¤¤¨©©©§¨¤§¨©

ìéçúäìe Lãwä õøàì øæçì ìàøNéì§¦§¨¥©£Ÿ§¤¤©Ÿ¤§©§¦

.Lc÷nä úéa úà úBðáìïzà Eìe ¦§¤¥©¦§¨§¤¥
,ät ïBçútïBçút àäé ìà÷æçé Eì ¦§¤§§¤§¥§¥¦§

mixn zxhr
óBqîäðL íéraøàïîfä CBúa àìåíénrä-ïî íéøöî-úà õa÷à ¦©§¨¦³¨¨Æ§Ÿ§©§©£©¥´¤¦§©½¦¦¨«©¦−

:änL eöôð-øLàLîç Cìî àeäå øvðãëeáðì æ"ë úðLa äáøçð íéøöî £¤¨¬Ÿ¨«¨¦§©¦¤§§¨¦§©¦§©§¤©§¨©¨¥

íä ,äðL á"ë CãBøî ìéåà Cìî åéøçàå ,Búeëìîì ç"é eøàLð ,äðL íéòaøàå§©§¨¦¨¨¦§£§©§§©£¨¨©¡¦§©¨¨¥

ìáì 'à úðLa ék ,äðL íéòaøàeìéçúä æàîe ,ìàiðãì ñøt úàeáð äøîàð øvL ©§¨¦¨¨¦¦§©§¥§©©¤¤§¨§©¨©§¨¦¥¥¨¦§¦

ì íéìBbäeìéçúäå ,ñøt Cìî éîéa áeL ©¦¨¦¥¤¤¨©§¦§¦

.õa÷úäìãéúeáL-úà ézáLåéða §¦§©¥§©§¦Æ¤§´§¥

ìL éáMäíéøöîñøt Cìî ïBéLøa ©§¦¤¦§©½¦§¦§¤¤¨©

ñBøút õøà íúà éúáLäåàeä ©«£¦Ÿ¦³Ÿ¨Æ¤´¤©§½
íéøöî õøàîíúøeëî õøà-ìr ¥¤¤¦§©¦©¤−¤§«¨®̈

íúøeâî:äìôL äëìîî íL eéäå §¨¨§¨¬−̈©§¨¨¬§¨¨«
åèïîøàMîäéäz úBëìînä- ¦¦§¨©©§¨Æ¦«§¤´

-ìr ãBò àOðúú-àìå äìôL§¨½̈§«Ÿ¦§©¥¬−©
íézèrîäå íéBbääéLðà èéòîà ©¦®§¦̧§©§¦½©§¦£¨¤¨

úBãø ézìáììBLîì:íéBbaæè §¦§¦−§¬¦§©¦«
äzòîúéáì ãBò-äéäé àìå ¥©¨§´Ÿ¦«§¤Á§¥̧

ìûøNéíéøöîçèáîìïBçháì ¦§¨¥³¦§©¦§¦§¨Æ§¦¨

øLàïBr øékæîìàøNéíúBðôa £¤©§¦´¨½¦§¨¥¦§−̈
íéðBt íäM äîaíäéøçàíðéàå §©¤¥¦©«£¥¤®§¥¨

Ck éãé ìò ,'äa íéçèBaeòãéåìkä §¦©©§¥¨§¨´§½©Ÿ

ýåýé éðãà éðà ékéãéa ìkäå: ¦¬£¦−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§©Ÿ§¨¦

æéäðL òáLå íéøNra éäéå©§¦À§¤§¦³¨¤̧©Æ¨½̈
øvðãëeáð úeëìîìïBLàøaLãça §©§§©§¤©¨«¦−©Ÿ¤

ïBLàøä-øáã äéä Lãçì ãçàa ¨¦§¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬§©
:øîàì éìà ýåýéæ"ë úðLaL §Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¦§©

õøà úà Lák øvðãëeáð úeëìîì§©§§©§¤©¨©¤¤¤

úeëìîì òáLå íéøNòa Leøéôe ,íéøöî¦§©¦¥§¤§¦¨¤©§©§

,äðL íéòaøà íúBà eìéçúä øvðãëeáð§©§¤©¦§¦¨©§¨¦¨¨

úeëìîì æ"ëaL áeúkä òéãBä ïëì̈¥¦©©¨¤§§©§

àöé íMîe ,íéøöî áøç äéä øvðãëeáð§©§¤©¨¨¨¥¦§©¦¦¨¨¨

ïBaLçä íìLð CãBøî ìéåà úBîaL eðì̈¤§¡¦§©¦§©©¤§

:ìéòì økæpkçéïaíãà- ©¦§¨§¥¤¨À̈
ãéárä ìáa-Cìî øvàøãëeáð§«©§¤©´¤«¤Â̈¤Â¤«¡¦̧

çéøëäBìéç-úàãBáòìäãár ¦§¦©¤¥¹©££Ÿ¨³
øö-ìà äìBãbíéaø íéîé äéìò øeöì §¨Æ¤½Ÿ¨¨¤¨¨¦©¦

åLàø-ìkåéúBìéç éLðàçø÷î §¨´Ÿ©§¥¥¨ª§½̈
eàNpL íéðáàä àOî çøhî çø÷ äNòð©£¨¥¥©¦Ÿ©©¨¨£¨¦¤¨§

Làøä ìòóúk-ìëåìòL øBòäå ©¨Ÿ§¨¨¥−§¨¤©

óúkääèeøîlç äéäðáBøî ÷ãå L ©¨¥§¨®¦§¨©¨§©¥

úBàOnä úàéNðøvî Bìéçìe Bì äéä-àì øëNåäfaäå ììMäîäéìr ãár-øLà äãárä-ìräãBáòä éåL Cøòa da eàöî àì ék:èéøîà äk ïëì §¦©©©¨§Â¨Â̈Ÿ¨̧¨³§¥Æ¦½Ÿ¥©¨¨§©¦¨©¨«£Ÿ̈−£¤¨©¬¨¤«¨¦Ÿ¨§¨§¤¤§¦¨£¨¨¥À³Ÿ¨©Æ
dðîä àNðå íéøöî õøà-úà ìáa-Cìî øvàøãëeáðì ïúð éððä ýåýé éðãàìå íéãáòìúBçôLìLådfa ææáe dììL ìäðzî ïzé Leëøä ìk £Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦«§¦¬Ÿ¥²¦§«©§¤©¬¤«¤¨¤−¤¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧£Ÿ¹̈©£¨¦§¦§¨§¨©³§¨¨Æ¨©´¦½̈¨¨§¦¥©¨¨

ìéçìBìéçì øëN äúéäåøBö úãBáò ìò:ëøeáòada ãár-øLà BúlrtøBöaíéøöî õøà-úà Bì ézúðäëìîî øàMz ÷ø dáéøçé àlL eðéä ©©¦§¨«§¨¬¨−̈§¥«©£©©£§ª¨Æ£¤¨´©½̈§¨©¬¦−¤¤´¤¦§®̈¦©§¤Ÿ©£¦¨©¦¨¥©§¨¨

òøä éðtî ,øëNì íéøöî õøà Bì ïzà àìå åézçzéì eNr øLàìàøNé úéáì äð÷ úðòLî äéä øLàå éøBàé éì øîà øLà äìòîì øîàpL Bîk 'äa ãønLíàð ©§¨§Ÿ¤¥¤¤¦§©¦§¨¨¦§¥¨©£¤Æ¨´¦½¤¨©©§¤¤¡©§©§¨£¤¨©¦§¦©£¤¨¨¦§¤¤¨¤§¥¦§¨¥§ª−
é éðãàýåý:àëàeää íBiaäðL íéòaøà õwî äìòîì øîàM äî ìò áñeîEìe ìàøNé úéáì ïø÷ çéîöàìà÷æçéíëBúa ät-ïBçút ïzà £Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©´©À¨©©¤¨©§©§¨¦¥©§¨¦¨¨©§¦³©¤̧¤Æ§¥´¦§¨¥½§²§¤§¥¤¥¬¦§«¤−§®̈

úîi÷úî Eúàeáð eàøiLkeòãéåæàýåýé éðà-ékBøîàîa ïîàð:(àë)¯ àeää íBiaíéøöî úà õa÷à äðL íéòaøà õwî äìòîì øîàM äî ìò áñeî §¤¦§§¨§¦§©¤¤§¨«§−¨¦£¦¬§Ÿ̈«¤¡¨§©£¨©©¨©©¤¨©§©§¨¦¥©§¨¦¨¨£©¥¤¦§©¦



פעו

éðà-ék eòãéå íëBúa ät-ïBçút ïzà¤¥¬¦§«¤−§¨®§¨«§−¦£¦¬
:ýåýé§Ÿ̈«

`xenl iy
,Eì eòîMé ílk ék ,íçéëBäì ät¤§¦¨¦ª¨¦¨§§

.úîi÷úî EúàeápL íúBàøaéðà ék ¦§¨¤§¨§¦§©¤¤¦£¦
,'ä.éøîàîa ïîàð¤¡¨§©£¨¦

mixn zxhr
ìa CBìî úðLa eîìLð äðL íéòaøà ék ,ìàøNé úéáì äìLîî ïø÷ çéîöà àeää íBia øîàåíà ,íéøöî úà Lák Bëìîì æ"ðáe ,äðL ä"î Cìî øvðãëeáð ék ,øvL §¨©©©©§¦©¤¤¤§¨¨§¥¦§¨¥¦©§¨¦¨¨¦§§¦§©§¥§©©¦§©§¤©¨©¨¨§§¨§¨©¤¦§©¦¦

äðL íéòaøà eîìLð éøä äæìe äæì äúìò äðBLàøä äðMä ék åéáà úeëìîa úçà äðL äòìáðL àlà íéðL â"ë Cìî Bða CãBøî ìéåà íéðL é"ç åéúBðMî eøàLð ïk¥¦§£¦§¨¨¦¡¦§©§¨©¨¦¤¨¤¦§§¨¨¨©©§©§¨¦¦©¨¨¨¦¨¨§¨§¤§¤£¥¦§§©§¨¦¨¨

ìa Cìîe CãBøî ìéåà únL íBéaøvàL §¤¥¡¦§©¨©¥§©©

ñøt ïBçöð úàeáð ìàiðãì äøîàð æàå§¨¤¤§¨§¨¦¥§©¦§¨©

ìáì äãç úðLa :øîàpL BîkøvàL §¤¤¡©¦§©£¨§¥§©©

ìòå (æ ìàéðã) áãì äéîc 'åëå eøàå 'åëå©£¨§¨§Ÿ§©

ìáa ìò ñøt úàéa úàeáðe ,øîàé ñøẗ©¥¨¥§©¦©¨©©¨¤

ìò ék ìàøNé úéáì ïø÷ úçéîö äúéä̈§¨§¦©¤¤§¥¦§¨¥¦©

.ìáa ãé úçzî éLôç eàöé ñøt ïBçöð éãéïzà Eìeét çBzôì ìëez æà :øîBì äöBø ¯.úîi÷úî EúàeápL íúBàøa Eì eòîLé æà ék Ealî íb íçéëBäì Eeòãéå §¥¦§¨©¨§¨§¦¦©©©¨¤§¤¥¤©¨©¦§©¦§¦¨©¦¦§¦¨¦§§§¦§¨¤§¨§¦§©¤¤§¨§
:Bøîàîa ïîàð 'ä éðàL eòãé æàå ¯§¨¥§¤£¦¤¡¨§©£¨

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©¨§¨¨¥¨¦
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©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 9-e zFwc 46 ,xwFAA 8 drW ,Ff WcFw zAWA did :clFnd©¨¨¨§©¨¤¨¨©¤©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad ,ipWd mFiA ,haW Wcg W`xŸŸ¤§¨©©¥¦©¨¨¥§¨



פעז

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
éïåùàøàäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ

ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä éðà-ék¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©
:Baø÷a älà éúúà éúLáéðæàa øtñz ïrîìe ¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧

ðáða-ïáe Eíéøöîa ézìlrúä øLà úà E ¦§¹¤¦§À¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦
éðà-ék ízrãéå íá ézîN-øLà éúúà-úàå§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬

:ýåýéâeøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´
éúî-ãr íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´

:éðãáréå énr çlL éðtî úðrì zðàî(éåì)ãék ¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦²
ì äzà ïàî-íàøçî àéáî éððä énr-úà çlL ¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøàäàìå õøàä ïér-úà äqëå ©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ

øúé-úà | ìëàå õøàä-úà úàøì ìëeé©−¦§´Ÿ¤¨®̈¤§¨©´¤¤¤́
-úà ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ¤

:äãOä-ïî íëì çîvä õrä-ìkåézá eàìîeE ¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸¨¤¹
éãár-ìë ézáe-àì øLà íéøöî-ìë ézáe E ¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧«Ÿ

éúáà eàøéúáà úBáàå EíúBéä íBiî E ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ
írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr äîãàä-ìr©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬

:ärøt(ìàøùé)æåéìà äòøô éãár eøîàiå ©§«Ÿ©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈
-úà çlL L÷Bîì eðì äæ äéäé éúî-ãr©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ§¥½©©Æ¤
íøèä íäéäìà ýåýé-úà eãáréå íéLðàä̈«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®£¤´¤

:íéøöî äãáà ék òãzçäLî-úà áLeiå ¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º¤¤³
eãár eëì íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½§¬¦§−

:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úàèøîàiå ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«©´Ÿ¤
eðúBðááe eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða äLî¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧¦§¥¹

:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöaéøîàiå §Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«©´Ÿ¤
çlLà øLàk íënr ýåýé ïë éäé íäìà£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð ärø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

àéék ýåýé-úà eãárå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬
éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúàŸ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬

:ärøôñ ©§«Ÿ

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

äðùî
znd ziielda miwqerl rny z`ixw ipic z` zx`an dpynd

:ezxeawaeBúnL éîla`zdl aiigy miaexwd zrayn cg`] ¦¤¥
[mdilr,åéðôì ìèeî,edexaw `l oiicryïîe ,òîL úàéøwî øeèt ¨§¨¨¨¦§¦©§©¦
älôzä,['dxyr dpeny'] dcinrd zlitz ±ìkîe ,ïéléôzä ïîe ©§¦¨¦©§¦¦¦Ÿ

däøBza úBøeîàä úBöî`idy ,ezxeawa cexh `edy iptn ± ¦§¨£©¨
.devn ly dcxih

ähnä éàNBð,znd lyïäéôelçå,mze` mitilgnd mixg`de ± §¥©¦¨§¦¥¤
ïäéôelç éôelçå,mixg` mze` z` mitilgnd el`e ±úàoia-] §¦¥¦¥¤¤

[el`,ähnä éðôlL,mdil` ribz xy`k dze` e`yieúàåoiae-] ¤¦§¥©¦¨§¤
[el`,ähnä øçàlL,mpic jk ,de`yp xakyúà[el` mze`-] ¤§©©©¦¨¤

ähnä éðôlLdhinl yie ,de`yp `l oiicreíäa CøBö,de`yiy ¤¦§¥©¦¨¤¨¤
íéøeèt,rny z`ixwn,ähnä øçàlL úàåm` s` ,de`yp xaky §¦§¤¤§©©©¦¨

dhinl yi oiicrïéáéiç ,íäa CøBöe`yp xaky oeiky ,dz`ixwa ¤¨¤©¨¦
.devna cer micexh mpi` daeg ici e`vie dze`làå elàå,eel` §¥§¥

,dze` `yil micizrd el`e de`yp xaky,älôzä ïî íéøeèt§¦¦©§¦¨
.cala minkg ixacn dzaegy iptn

eøæçå únä úà eøá÷,zexawd zianøBîâìå ìéçúäì ïéìBëé íà ¨§¤©¥§¨§¦§¦§©§¦§¦§
rny z`ixweìéçúé ,äøeMì eòébé àlL ãò,`exwlåàì íàåm`e - ©¤Ÿ©¦©¨©§¦§¦¨

,xenbl ewitqi `l.eìéçúé àìŸ©§¦
íéiîéðtä ,äøeMa íéãîBòä,la`d ipt z` mi`exdíéøeèt ¨§¦©¨©§¦¦¦§¦

.enr xacl mikixve la`l mikenq mdy itl ,rny z`ixwn
íéðBöéçäå,eipt z` mi`ex mpi`yíéáéiçmeyn ,rny z`ixwa §©¦¦©¨¦

e`ay d`xiy ,eceakl `l` etq`zd `le ,enir mixacn mpi`y
.ax mr

ïéáéiçå ïéléôzä ïîe òîL úàiøwî íéøeèt íépè÷e íéãáòå íéLð)¨¦©£¨¦§©¦§¦¦§¦©§©¦©§¦¦§©¨¦
.(ïBænä úkøááe äæeænáe älôza©§¦¨©§¨§¦§©©¨

àøîâ
e rny z`ixwn xeht ,eiptl lhen ezny in ,dpyna epipyon

`xnbd .dxeza zexen`d zeevn lkne oilitzd one dlitzd
lhen zndy ote`a xehtd z` dlezd dpynd ixac z` zx`an
`weec ik wiicl yi dpynd ixacn :`xnbd dywn .`weec eiptl

ezn xy`kïéà ,åéðôì ìèeî,zeevnd lkn xeht `ed ok` ±åeli` ¨§¨¨¦§
,åéðôì ìèeî BðéàL,xg` ziaa `ede cg` ziaa zndy oebkàl± ¤¥¨§¨¨Ÿ

.xeht epi`éäðéîøe,epipyy `ziixadn jk lr zeywdl yie ±éî §¦§¦¦
úéáa ìëBà ,åéðôì ìèeî BúnL[xcga-],øçà`di `ly icka ¤¥¨§¨¨¥§©¦©¥

`ed ezxeawa weqrl zgzy jka [znl-] 'yxl brel'k d`xp
,dlik`a wqerïéà íàå ,Bøéáç úéáa ìëBà ,øçà úéa Bì ïéà íàå§¦¥©¦©¥¥§¥£¥§¦¥
,Bøéáç úéa Bì,miiebd oia xb `edy oebkävéçî äNBòdxyr ¥£¥¤§¦¨

,znd oiae epia wiqtdl migthúBNòì øác Bì ïéà íàå ,ìëBàåea §¥§¦¥¨¨©£
åéðt øéæçî ,ävéçîeixeg`láñéî Bðéàå ,ìëBàål`ny cv lr §¦¨©£¦¨¨§¥§¥¥¥

,ìëBàå,`id zeaiyg jxcy itl,ïéé äúBL Bðéàå ,øNa ìëBà Bðéàå §¥§¥¥¨¨§¥¤©¦
Cøáî Bðéàå,ezlik` mcew `ivend zkxa jxal jixv epi`e -Bðéàå §¥§¨¥§¥

ïnæî,ezlik` xg` oefnd zkxa jxal jixv epi`e - §©¥

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

המשך ביאור למס' ברכות ליום שחי עמ' ב



לוח זמנים לשבוע פרשת וארא בערים שונות בעולם פעח
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
06:3906:3708:3808:3809:1309:1310:0710:0812:2112:2317:0417:0917:3117:3716:4817:47באר שבע )ח(

06:4206:3908:3808:3809:1409:1410:0810:0812:2112:2217:0317:0817:2817:3316:3717:44חיפה )ח(

06:3906:3708:3608:3609:1209:1210:0610:0612:2012:2117:0617:1117:2917:3416:3017:45ירושלים )ח(

06:4106:3908:3808:3809:1409:1410:0810:0812:2112:2317:0217:0817:3017:3516:4717:46תל אביב )ח(

07:3807:3209:0209:0109:5009:4810:3610:3512:3512:3716:3316:4217:1017:1816:2217:32אוסטריה, וינה )ח(

06:1806:2509:0709:1309:5209:5611:0611:1014:0714:0820:4420:4021:1521:1120:2321:23אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:3407:2909:0409:0209:4909:4710:3710:3612:3812:3916:4116:5017:1717:2516:3017:38אוקראינה, אודסה )ח(

07:1107:0608:3608:3509:2309:2110:1010:0912:0912:1116:0816:1716:4516:5315:5717:07אוקראינה, דונייצק )ח(

07:2407:1808:4808:4609:3509:3310:2210:2112:2012:2216:1716:2616:5517:0316:0717:17אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:5607:5009:1409:1310:0410:0210:4910:4812:4612:4816:3616:4617:1517:2416:2617:39אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5007:4309:0709:0609:5709:5510:4210:4112:3812:4016:2816:3817:0717:1616:1817:31אוקראינה, קייב )ח(

07:5707:5209:2909:2810:1410:1211:0211:0113:0413:0517:1317:2217:4617:5317:0218:06איטליה, מילאנו )ח(

06:2106:2208:5008:5209:2109:2210:2310:2512:5512:5718:2918:3018:5218:5318:1219:03אקוואדור, קיטו )ח(

06:0006:0608:4808:5309:3009:3410:4310:4613:4013:4120:0920:0620:3820:3519:4920:47ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:3506:4209:2409:3010:1310:1811:2911:3214:3314:3421:1621:1221:5021:4620:5521:59ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2307:1909:0809:0809:4809:4710:3910:3912:4712:4917:1117:1817:4317:4916:5918:01ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1607:1208:5808:5809:3909:3810:3010:2912:3612:3816:5717:0417:2917:3616:4517:48ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1607:1308:5908:5809:4009:3910:3010:3012:3712:3916:5817:0517:2917:3616:4617:48ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:5707:5309:3609:3510:1810:1711:0811:0713:1313:1417:2917:3718:0218:0917:1718:21ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1707:1509:1809:1809:5309:5210:4710:4813:0213:0417:4817:5318:1518:2017:3518:30ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5606:5308:5108:5009:2709:2710:2010:2112:3312:3417:1017:1617:3817:4416:5717:55ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0907:0709:1509:1509:4809:4810:4410:4513:0113:0317:5517:5918:2118:2517:4018:35ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1307:1008:5508:5409:3609:3510:2610:2612:3212:3416:5116:5917:2417:3016:3917:43ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:3907:3609:2309:2210:0310:0210:5410:5313:0113:0217:2217:2917:5418:0017:1018:12ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1407:1008:5408:5309:3609:3410:2510:2512:3112:3316:4916:5617:2117:2816:3717:41ארה״ב, שיקגו )ח(

06:1406:1808:5408:5709:2709:2910:3310:3613:1613:1719:1219:1219:3719:3618:5419:46בוליביה, לה-פס )ח(

08:3708:3009:5209:5010:4310:4011:2811:2713:2313:2517:0917:1917:4917:5917:0018:13בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:3608:2909:5209:5010:4210:4011:2711:2613:2313:2517:1117:2117:5118:0017:0118:15בלגיה, בריסל )ח(

05:3605:4008:1908:2308:5408:5710:0310:0612:5112:5219:0319:0219:2519:2318:4419:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:2505:3008:0808:1208:4308:4609:5209:5412:3912:4018:4518:4419:1119:1018:2619:20ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:5607:4909:1009:0910:0209:5910:4610:4512:4112:4316:2816:3817:0717:1616:2117:31בריטניה, לונדון )ח(

08:1308:0609:2009:1810:1510:1210:5810:5612:4912:5116:2616:3717:0917:1916:2017:35בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:0707:5909:1709:1510:1010:0710:5410:5212:4712:4916:3016:4017:1017:1916:2017:35גרמניה, ברלין )ח(

08:1608:0909:3409:3310:2410:2211:0911:0813:0613:0816:5717:0617:3617:4516:4717:59גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:3105:3608:1608:2008:5208:5610:0210:0512:5212:5319:1119:1019:3119:2918:5219:40דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1507:1409:2809:2910:0010:0110:5810:5913:1913:2118:2318:2718:4818:5218:0819:01הודו, מומבאי )ח(

07:1007:1009:2409:2509:5609:5610:5310:5413:1513:1718:2018:2418:4518:4918:0518:58הודו, פונה )ח(

07:2407:1908:5108:5009:3709:3610:2410:2412:2412:2616:2416:3317:0117:0916:1417:23הונגריה, בודפשט )ח(

07:2207:1809:0309:0309:4409:4310:3510:3412:4112:4317:0117:0817:3317:3916:4917:51טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3907:3509:2609:2610:0510:0410:5710:5713:0613:0717:3317:4018:0418:1017:2118:21יוון, אתונה )ח(

07:4407:3809:1209:1009:5809:5610:4510:4412:4512:4716:4716:5617:2317:3116:3617:45מולדובה, קישינב )ח(



פעט לוח זמנים לשבוע פרשת וארא 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
07:1307:1209:2609:2609:5809:5810:5510:5613:1613:1818:2018:2418:4518:4918:0518:58מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:0405:1307:5308:0008:5008:5510:0810:1213:1813:1920:1520:0920:5320:4719:5221:02ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5506:5408:5808:5909:3309:3310:2810:2912:4412:4617:3317:3818:0018:0517:1918:15נפאל, קטמנדו )ח(

07:3307:2909:1609:1609:5709:5610:4710:4712:5512:5617:1717:2417:4817:5517:0318:07סין, בייג'ין )ח(

07:1307:1509:4209:4410:1210:1411:1411:1613:4513:4719:1719:1919:4019:4219:0019:51סינגפור, סינגפור )ח(

07:3507:2808:4708:4509:3909:3610:2310:2212:1712:1815:5916:0916:4016:4915:4917:05פולין, ורשא )ח(

05:5706:0008:3408:3709:0609:0810:1210:1412:5112:5218:4118:4119:0519:0518:2319:14פרו, לימה )ח(

08:1608:1109:4709:4610:3210:3011:1911:1913:2113:2317:2717:3618:0218:1017:1618:23צרפת, ליאון )ח(

08:3608:3009:5909:5710:4710:4511:3311:3213:3113:3317:2817:3818:0418:1317:1818:27צרפת, פריז )ח(

06:1006:1208:3608:3809:0709:0810:0810:1012:3712:3918:0418:0618:2718:2917:4718:38קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4607:4109:2209:2110:0510:0410:5410:5412:5813:0017:1417:2117:4417:5217:0218:04קנדה, טורונטו )ח(

07:2807:2309:0008:5909:4509:4310:3310:3212:3512:3616:4316:5117:1717:2416:3217:38קנדה, מונטריאול )ח(

06:5206:4908:4508:4409:2209:2110:1510:1512:2612:2817:0017:0717:3017:3516:4717:46קפריסין, לרנקה )ח(

09:0708:5910:0910:0711:0511:0211:4711:4513:3713:3817:0717:1817:5218:0216:5818:18רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:4508:3709:4309:4110:4110:3711:2211:2013:1013:1216:3916:5117:2217:3216:3117:49רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0107:5609:2809:2710:1410:1311:0211:0113:0213:0317:0317:1217:3917:4716:5218:01רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:0608:0109:3309:3210:1910:1711:0611:0613:0613:0817:1217:2117:4317:5217:0118:05שוויץ, ציריך )ח(

06:4606:4609:0409:0509:3509:3610:3410:3612:5913:0018:1218:1518:3618:3917:5618:48תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 


