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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 מזמור קיט בעמוד גצ

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט, ה'תש"מ

הילולא דויהי בשלושים שנה והתועדויות פעילות

והמשכם ופירותיהם בכל הימים שלאחריהם

ועד שיקויים היעוד: ויביאם אל גבול קדשו הר זה קנתה ימינו ויבן כמו רמים מקדשו כארץ 

יסדה לעולם, ונבוא שעריו בתודה חצרותיו בתהלה.

בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

בברכה

מנחם שניאורסאהן

סוף זמן קידוש לבנה, מוצאי שבת קודש פרשת בשלח, י"ג שבט



הד כללי   מפתח   

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

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

 ה  ....................  רט ליום העשירי בשבטסדר מפו  ) ג

 ו  .................................  ת יני אובאתי לגמאמר   )ד

   באתי לגני אחותי כלהה "מאמר ד  )ה

 ח   ........................   י"ה'תש ,שבט  יו"ד  ,אפרשת בשבת 

   ,מאמר ד"ה היושבת בגנים  )ו

 כז  .............................ה'תשכ"ט  ,י"ג שבט  ,ש"פ בשלח 

 מא  .  ט'תשכ"ה ,שבט יו"ד ,ד' פ' בשלחיום שיחת   )ז

 מד  ..  ט תשכ'"ה י"ב שבט  ,אור ליום ועש"ק פ' בשלח  )ח

 מד  .........  ה'תשכ"ט ,י"ג שבט ,"פ בשלח ש תשיח  )ט

  משיחות ש"פ בא (ו' שבט)   )י

 ומ  ....................  (י"ג שבט) ה'תשנ"בוש"פ בשלח 

  שבט  י"א ,שלח' פ' בהם יו תושיחמ  )יא

 טמ  ....................  נ"ב ה'תש ,שבט י"ג שלחוש"פ ב

  בנ  ....................  ז טך כר טיו"ד שבשיחות -ילקוט  )יב

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

 חנ  ..................  "ל סאהן זצהמקובל ר' לוי יצחק שניאור

 טנ  .............  פרשת בשלח  –ילקוט גאולה ומשיח   )יד

 ס  ...........פרשת בשלחע בולשיומי חומש  יורשיע  )טו

 וצ  ...............  פרשת בשלח לשבוע ם ליהתעורי יש  )טז

    מוגה)(א יפר התנבסרים שיעו  )יז

 זצ  .....................................פרשת בשלח ע בולש 

 חק  ............  פרשת בשלח לשבוע  ם"יום ו יה"ח ול  ) יח

 אקי  .......................  ם "בברמ ןויעל מיתיו הלכה  )יט

 שיעורי רמב"ם 

 דיק  ..........  בשלח פרשת לשבוע  ליום  ג' פרקים –  )כ

 בפק   ........  פרשת בשלח לשבוע יום פרק אחד ל –  )כא

 בר  ..............  פרשת בשלח לשבוע ות וצספר המ –  )כב

   יםנביאים וכתוב  ) כג

 ור  ...................................  ה -דפרק  אסתר , ל-כטפרק  ה ירמי

  חוליןסכת מ – ותמשני  )כד

 חר  .....................................................  תי קה ור ביא

 יחר ...........................................  מגילה  מסכת  עקביעין   )כה

  םעם ביאורי ברכותמסכת   )כו

 כר  .................................................  לוף עד ד למדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםלכות שבת שולחן ערוך ה   )כז

 הנר  ..................................................  "ר הזקן אדמו

  םנטילת ידית והלכ וךשולחן ער  )כח

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

  ירה לה'  אש אור התור  )כט

 נחר  .................................................  ו"ר הזקן אדמ 

   תורת חיים  ) ל

 בסר  .............................................  מצעי מו"ר האאד

  צותיךמ דרך –צ י הצ"רמאמ  )לא

 גסר  ........................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )לב

 הסר  .............................................  ר"ש ה אדמו"ר מו

    ץ החייםקונטרס ע  ) לג

 רסו  .............................................  מוהרש"במו"ר אד

  ה'תש"י –ם מאמריר הספ  )לד

 רסח  ............................................  יי''צהרו''ר מומאד

  ק"בלה גש" ת-"בשות ה'תחפר השיס  ) לה

 ערב  .............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  ) לו

 רעג   .......................................................  מוהריי"צ מו"ראד

 עדר  .................................  אה בציבורחומש לקרי  ) לז

 רפה   ................  קודש-בתש נחתלמ תורהה הקריא  ) לח

 ופר  ......................  פרשת בשלח לשבוע  זמנים  לוח  )לט

 זפר  .............  קת נרות לשבת קודשהדלדר מצות ס  )מ

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



הה haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

כללי   מפתח   

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

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

ה  ....................  רט ליום העשירי בשבטסדר מפו) ג

ו  .................................  ת יני אובאתי לגמאמר )ד

   באתי לגני אחותי כלהה "מאמר ד)ה

ח   ........................   י"ה'תש ,שבט  יו"ד  ,אפרשת בשבת 

   ,מאמר ד"ה היושבת בגנים)ו

כז  .............................ה'תשכ"ט  ,י"ג שבט  ,ש"פ בשלח 

מא  .  ט'תשכ"ה ,שבט יו"ד ,ד' פ' בשלחיום שיחת )ז

מד  ..  ט תשכ'"ה י"ב שבט  ,אור ליום ועש"ק פ' בשלח)ח

מד  .........  ה'תשכ"ט ,י"ג שבט ,"פ בשלח ש תשיח)ט
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ה'תש"י  ׁשבט, י"ג ְָבס"ד,

ואחד,e‰ÊÂי) אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ¿∆ְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

הּוא  ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתּלק הרי לנהֹורא מחׁשֹוכא מה ּפ ּכאׁשר ואחד אחד ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּדבכל

עלמין  ּׁשּנתּברר כח ּבכּולהּו מה ׁשהּוא ׁשּטים", "עצי וזהּו ּבגּלּוי. מאיר ּדהאֹור האֹור, יתרֹון ׁשּנעׂשה , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּומּברּור  וקש"ר, משק"ר ּׁשּמתּברר מה ׁשהּוא "קרׁשים", ׁשּנקראים ּכן ּגם וזהּו זה, ּדלעּמת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמהּׁשטּות

קר  נעׂשה ההרּגׁשזה מהּפכים הּמצות וקּיּום ּבּתֹורה העסק ידי ּׁשעל מה הּוא ּובעבֹודה הּמׁשּכן. ׁשי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּגעפיהל)ּדעֹולם וועלט הּנה (ּדעם ּכּנ"ל, הּדעת מן למּטה הּוא העֹולם ּדהרּגׁש והינּו אלקי, הרּגׁש על ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

לנהֹורא  מהּפכים ּומצוֹות ּבתֹורה ההתעּסקּות ידי ּדעם כט על ּדערהערן זאל מען אז ערבּות ל , נעם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּדתחּלת  ּבּתחּלה", עּקרֹו ׁשהיה למקֹום לגנּוני, – לגּני "ּבאתי וזהּו הּתֹורה. ולּמּוד הּמצות ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּבקּיּום 

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּנתאּוה מה הּוא העֹולמֹות והתהּוּות ּבבריאת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָהּכּונה

ואתהּפכא  אתּכפיא ּבבחינת האדם עבֹודת ידי על ּכן,לא ּבּתחּתֹונים, עֹוׂשה ׁשהּוא האדם הּנה , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

אחד  ּכל העליֹון, עדן וגן הּתחּתֹון עדן ּגן ּכּנ"ל, עדן ּגן ּבחינֹות ב' הם ּדגּנים ּבּגּנים", ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ"הּיֹוׁשבת

חברים הם עבֹודתֹו מדרגת כּו')לפי נאצלת מּנׁשמה נׁשמה ּבּתֹורה (ּדלפעמים העֹוסקים לקֹול הּמקׁשיבים ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבּגּנים, "הּיֹוׁשבת וזהּו כּו'. הּנׁשמֹות עלּית ּבמעלת עּלּוי הּגֹורמים ׁשהם "הׁשמיעני", וזהּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָּומצוֹות,

על  והּוא אחרים", ׁשל ּבגּנים ורֹועה ּבּגֹולה הּפזּורה אּת יׂשראל לכנסת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאמר

ּובּתי  ּכנסּיֹות ּבבּתי יֹוׁשבת זה ּובכל כּו', אתכם" ּפרׂשּתי הּׁשמים רּוחֹות ּכארּבע "ּכי ּדכתיב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּדר

הּׁשרת  מלאכי ׁשהם החברים הּנה ּברּבים, לּתֹורה עּתים קביעּות ּובפרט ּבּתֹורה, לעסק ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹמדרׁשֹות

ועל  כּו'. לקֹול מקׁשיבים ּתחרּות ולא ׂשנאה ולא קנאה לא ּביניהם ׁשאין לפי חברים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנקראים

הוי' צבאֹות ּכל יצאּו הּזה הּיֹום ּבעצם "ויהי ׁשּכתּוב ּוכמֹו הוי'", "צבאֹות יׂשראל נקראים זה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשם

הּזה  הּיֹום ּבעצם "ויהי ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, על הּוא הּכּונה הוי'" "צבאֹות הּנה מצרים", ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמארץ

ע  מצרים מארץ יׂשראל ּבני  את  הוי' נקראים הֹוציא ּדיׂשראל זה מהּו להבין ּדצרי צבאתם", ל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּביציאת  וכן הוי'". "צבאֹות יׂשראל את קֹורא וכאן ּבּתֹורה, נזּכר לא צבאֹות ּדׁשם הוי'", ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ"צבאֹות 

מארץ  צבאֹותיכם את הֹוצאתי הּזה הּיֹום ּבעצם "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדוקא, לצבאֹותם מזּכיר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמצרים

צבא  "הלא ׁשּכתּוב ּוכמֹו מגּבל, זמן ב' חיל, לׁשֹון א' ּפרּוׁשים: ג' ּבֹו יׁש ּדצבא אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻמצרים".

רז"ל וכדרׁשת  צביֹון, מּלׁשֹון והג' וגֹו', ארץ" עלי א)לאנֹוׁש יא, הּׁשנה הּׁשמים (ראׁש "ויכּלּו ּפסּוק על ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבעלי  ּבמדרגתם, חלּוקים ׁשהם אם יׂשראל, ּדנׁשמֹות – והּפרּוׁש נבראּו", לצביֹונם – צבאם ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָכּו'

חכמתא  מארי עילאין וסֹודֹות רזין ּומארי ּתֹורה מארי ׁשהם והם לב הּׂשגה, ּפׁשּוטים, אנׁשים ויׁשנם , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָ

טבין  עֹובּדין מארי ּבעבֹודתֹולג רק איׁש איׁש עֹוסקים ּגם ּבתמימּות, ּומצוֹות הּתֹורה את ׁשּמקּימים , ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּדאֹורייתא  ּבתמכין ערּכֹו מה לד לפי הּיפי ּתכלית ׁשּזהּו צביֹונם, זהּו הּנה  וכּו', ּובממֹונם ּבגּופם ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבחינת  ּגּלּוי ממׁשיכים הרי ּגונים, רּבּוי ודוקא יפי, ּבֹו אין הרי אחד ּדגון ּגונים, מרּבּוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּׁשּכלּול

העולמות.כח. בכל הוא ברוך הקדוש של כבודו (מותרומם) מתעלה הרי לאור, מחושך שיפנימו ל.לאור.כט.כשמהפך
את. הבהמית).לא.(יקלטו) הנפש של ברור אפני (שני והתהפכות בעלי לב.התכופפות עליונים, סודות ובעלי תורה בעלי

טובים.לג.חכמה. מעשים התורה.לד.בעלי בתומכי
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כּו' אחד" ולֹו יּצרּו "ימים ּדר על הּוא ּומֹועד, הגּבלה ׁשהּוא וצבא עבֹודתם. ידי על ּדצבא 20הוי' , ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

ּבעבֹודת  ימיו מׁשלים וכאׁשר יּצרּו, ּדימים קבּוע זמן לֹו יׁש הרי אדם ּדלכל ארץ, עלי ְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻלאנֹוׁש

ּכל  יצאּו הּזה הּיֹום ּבעצם "ויהי וזהּו הוי'. צבאֹות ּבכלל הּוא אז ואתהּפכא, ּבאתּכפיא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּברּורים

ּבאתּכפיא  הּברּורים עבֹודת ידי ׁשעל יׂשראל, הם הוי' ּדצבאֹות מצרים", מארץ הוי' ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָצבאֹות

ּדעֹולם, ּדמהּקׁשר והינּו קרׁש מּקׁשר ּדעֹוׂשים העֹולם, את ּומזּככים מבררים הם הּנה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָואתהּפכא

ּׁשה  אֹותֹו,ּדמה המחּיה החּיּות הּוא ּדעּקר וכּידּוע ׁשקר, זה הרי למציאּות עצמֹו את מראה עֹולם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

עֹומדים  ׁשּטים מעצי ׁשהּוא לקרׁש, נתהּפך הּמצות את ּומקּימים ּתֹורה לֹומדים ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּנה

ה', ּגּלּוי ּוממׁשיכים מגּלים ׁשהם הוי'", "צבאֹות ּבׁשם נקראים ולכן כּו', סֹוף אין אֹור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּומחּברים

ׁשּיאיר  אחד לֹו יהיה ואחד, אחד לכל ׁשּנּתן יּצרּו ּבהּימים אׁשר עבֹודתם ּדכל מגּבל, זמן הּוא ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻוצבא

אחד. ה' ּבחינת עבֹודת ֹו ידי על ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָויתּגּלה

.¯ev˜ וחברים לגּנּוני, ּבאתי זה ידי ועל הּמׁשּכן, לקרׁש נהּפ ּדעֹולם וׁשקר ּדקׁשר ימׁשי ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

צביֹון. זמן, חיל, לׁשֹון "צבאֹות", יׂשראל נקראים זה ׁשם על כּו'. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמקׁשיבים

המאמרים 20) (בספר אפקיד בידך המתחיל ודיבור לי טוב המתחיל דיבור [מאמרים] שלח. פרשת סוף תורה לקוטי ראה
אידיש). -

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

mincewd(dk ` my),,'éìò ìà øòpä úà eàéáiå øtä úà eèçLiå'yie ©¦§£¤©¨©¨¦¤©©©¤¥¦
ike ,le`yl'øtä úà eèçLiå'c íeMîokleàéáä'z`,'éìò ìà øòpä ¦§©¦§£¤©¨¥¦¤©©©¤¥¦

.mixacd ipy z` aezkd jinqd dnleàlàxcqn yexcl yi ¤¨
,dyrnd did jky weqtdéìò ïäì øîà,dpwl`e dpgleàø÷lïäk ¨©¨¤¥¦¦§Ÿ¥

cìå éúéìèBçL,e`iad xy` xtd z` hgyie `eaiy -eäðæçd`x - ¥¥§¦§£©§
mze`èçLéîì ïäk øúa éøcäî eåäc ,ìàeîLxg` mixfgn eidy - §¥©£§©§¦¨©Ÿ¥§¦§©

,xtd z` hgyiy odkeäì øîà,l`enyéøecäàì eëì änì[xfgl-] ¨©§¨¨§§©§¥
,èçLéîì ïäk øúa`lde,äøLk øæa äèéçLhegyl rceiy in lke ¨©Ÿ¥§¦§©§¦¨§¨§¥¨

.oaxwd z` hegyl lekiéìòc dén÷ì eäeúééàl`eny z` e`iad - ©§§©¥§¥¦
,ilr iptldéì øîà,l`enyl ilràä Cì àðîdf oic jl oipn - ¨©¥§¨¨¨

,xfa dxyk dhigydydéì øîà,ilrl l`enyáéúk éîm`d - ¨©¥¦§¦
oaxwd zaxwd iabl aezk,ïäkä èçLåxwAd oA z` hgWe' `ld §¨©©Ÿ¥§¨©¤¤©¨¨

'd iptleáéø÷äåoxd` ipAíéðäkälr mCd z` Ewxfe mCd z` ¦§¥§¦§¦§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤©¨§¨§¤©¨©
'ebe 'aiaq gAfOdáéúkweqta(d ` `xwie)`l dhigy iably ixd , ©¦§¥©¨¦§¦

wxy cenll yi ixd ,mcd zlaw iabl wx `l` odk aezkd xikfd
äìawîilka dhigyd mc ly,Cìéàå,äpeäk úåöîdpedkde ¦©¨¨§¥©¦§©§¨

e ,oda zakrnïàkîcenll yiìzevnøîà .øæa äøLkL äèéçL ¦¨¦§¦¨¤§¥¨§¨¨©
déì,l`enyl ilrúøîà à÷ øétL øîéîoekpe aeh zxn`y dn - ¥¥©©¦¨¨§©
,`edeäéî,mle` -,zà Caø éðôa äëìä äøBîipta zixed ixdy ¦¤£¨¨¦§¥©¨©§

,xfa dxyk dhigydy.äúéî áéiç Baø éðôa äëìä äøBnä ìkå§¨©¤£¨¨¦§¥©©¨¦¨
dén÷ äçåö à÷å äpç àéúà,eiptl dwrve dpg d`a -äMàä éðà' ©§¨©¨§¨¨§¨©¥£¦¨¦¨

'åâå äæa äënò úávpä.oal dkf`y ,''d l` lNRzdldì øîà,ilr ©¦¤¤¦§¨¨¤§¦§©¥¤¨©¨
déLðòàc éì é÷áL,eze` yipr`y il igipd -éîçø àðéòáe- ¦§¦¦§¤¤§¥¨¥¨©£¥
,'dn mingx ywa`edépéî àaø Cì áéäéå.epnn lecb oa jl ozie - §¨¦¨©¨¦¥

déì äøîà,ilrl dpg'ézìltúä äfä øòpä ìà'l`e ,xg`l `le ¨§¨¥¤©©©©¤¦§©¨§¦
.eze` yiprz

dpg zlitza xn`p cer(bi ` my),äaì ìò úøaãî àéä äpçå'wx §©¨¦§©¤¤©¦¨©
:`xnbd zyxec .'rnXi `l DlFwe zFrP diztUøæòìà éaø øîà §¨¤¨¨§¨Ÿ¦¨¥©¨©©¦¤§¨¨

íeMî[ly enyn-],àøîæ ïa éñBé éaø,'dal lr' edn,daì é÷ñò ìò ¦©¦¥¤¦§¨©¦§¥¦¨
jkyäøîàdpgàì äMàa úàøaM äî ìk ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì ¨§¨§¨¨¦¤¨¨©¤¨¨¨¨¦¨Ÿ

ãçà øác úàøamdníéðéò ,äìháìick md ,z`xay,úBàøì ¨¨¨¨¨¤¨§©¨¨¥©¦¦§

íéðæàåick md ,z`xayìíèBç ,òBîLick `ed ,z`xay,çéøäì §¨§©¦¦§©¤§¨¦©
ätick `ed ,z`xayíéãé ,øaãìick md ,z`xayíäa úBNòì ¤§©¥¨©¦©£¨¤

íéìâø ,äëàìîick md ,z`xayíécc ,ïäa Cläìick md ,z`xay §¨¨©§©¦§©¥¨¥©¦
,ïäa ÷éðäì,ok m`eänì éaì ìò zúpL eìlä íéccike ,mdàìick §¥¦¨¤©¦©¨¤¨©¨©¦¦¨¨Ÿ

.ïäa ÷éðàå ïa éì ïz ,ïäa ÷éðäìdpg dxacy ,dal iwqr lr edfe §¥¦¨¤¤¦¥§¥¦¨¤
.oa mda wipdl draze ,dal lry miccd oiprn 'd iptl

iax ly enyn xfrl` iax xn`y ztqep `xnin d`ian `xnbd
:`xnf oa iqeiáLBiä ìk ,àøîæ ïa éñBé éaø íeMî øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¦©¦¥¤¦§¨¨©¥

,äðL íéòáL ìL Bðéc øæb Bì ïéòøB÷ ,úaMa úéðòúamirxew ,xnelk §©£¦©©¨§¦§©¦¤¦§¦¨¨
miray iptl eixerpn eilr exfbp xak m` elit` zerx zexfb el

dpywxe ea mibprzn mlek oky ,zeprzdl dyw zayay iptn .
.dprzn `ed,ïë ét ìò óàå,jk lk ef ziprz dlecbyïéøæBç §©©¦¥§¦
epnî ïéòøôðålhiay lr ,minyn.úaL âðBò ïéc:`xnbd zl`ey §¦§¨¦¦¤¦¤©¨
,dézðwz éàîlr ypern lvpidl ick zeyrl ezlekia dn ,xnelk ©©©§¥

:`xnbd daiyn .ef ziprzàúéðòz áéúéì ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¥¦©£¦¨
àúéðòúìzaya dprzdy lr ztqep ziprza xgnl ayiy - §©£¦¨

.zay bper oic lhiae
:dpg zyxta miweqtd z` yexcl zxfeg `xnbd,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨

,äìòî étìk íéøác äçéèä äpçixac dxn`e zeyw dxacy xnelk ©¨¥¦¨§¨¦§©¥©§¨
,dlrn itlk gevpøîàpL(i ` my)Wtp zxn `ide''ä ìò ìltúzå ¤¤¡©§¦¨©¨¤©¦§©¥©

''d l`' `le ''d lr' oeyla aezky dn .'dMaz dkaE,ãnìî ¨Ÿ¦§¤§©¥
.äìòî étìk íéøác äçéèäL¤¥¦¨§¨¦§©¥©§¨

:mixac zghd ea ep`vny sqep mewn d`ian `xnbdéaø øîàå§¨©©¦
øîàpL ,äìòî étìk íéøác çéèä eäiìà ,øæòìà(fl gi '` mikln) ¤§¨¨¥¦¨¥¦©§¨¦§©¥©§¨¤¤¡©

lltzd ,midel`d in lrad i`iap mr edil` gkeezd xy`k
midl`d 'd dY` iM dGd mrd Ercie ippr 'd ippr' ,xn`eäzàå £¥¦£¥¦§¥§¨¨©¤¦©¨¨¡Ÿ¦§©¨

.'úépøBçà íaì úà úBañäly m`hg z` edil` dlzy ixd £¦¨¤¦¨£©¦
,eixg`n xeql mewn mdl ozpe mal z` aqid `edy ,'da l`xyi
.dlrn itlk dghd md el` mixace .eil` maal oikdl eciae

:`xnbd dtiqeneLBãwä øæçL ïépî ,÷çöé éaø øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©¦¦§¨¦©¦¤¨©©¨
àeä Ceøaonf xg`leäiìàì Bì äãBäå,ezprha wcvy ¨§¨§¥¦¨
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˙Èa‰ Bz˜Ê Bn‡ „Bk ËÈÈˆ‡È»¿«¿¿ƒ¿∆¿»«»ƒ
Ô„Ú d˙ÓL ‰˜ ˙Ó ˙È˜„v‰«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆

eÈÏÚ Ô‚È d˙eÎÊ¿»»≈»≈
È˙‡a" ר ּבה ּבמדר ׁש ואיתא  כ ּלה ", אחתי לג ּני »ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָֹ

א ּלא (ּבמק ֹומ ֹו) ּכאן ּכתיב  אין "ל ּגן ְְִִֵֶַַָָ

ּבּתח ּלה ", ע ּקרי ׁשהיה  למק ֹום  לג ּנּוני, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָלג ּני,

עץ  חטא  ידי ועל  היתה , ּבּתח ּתֹונים  ׁשכינה  ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּדע ּקר 

ידי  ועל  לרקיע , מארץ  ה ּׁשכינה  נס ּתּלקה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה ּדעת 

לב ' א ' מרקיע  ה ּׁשכינה  נס ּתּלקה  ואנֹוׁש קין ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָחטא 

ג ' מרקיע  נס ּתּלקה  ה ּמּבּול  ּבד ֹור  ּכ ואחר  ְְְְְִִֵַַַַַַָָָוג ',

"וּיׁשמע  ּפס ּוק  על  ר ּבה  ּבמדר ׁש וכדאיתא  ְְְְְְִִִִַַַַָָָָלד ',

ר ּבי  אמר  – ּבּגן מתה ּל אלקים  הוי' ק ֹול  ְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאת 

קפץ  ,מתה ּל א ּלא  ּכאן ּכתיב  אין מה ּל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָא ּבא ,

צ ּדיקים  ׁשבעה  עמד ּו ּכ ואחר  ואזל ", קפץ  ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָואזל 

וה ֹוריד  זכה  אברהם  למ ּטה , ה ּׁשכינה  את  ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוה ֹוריד ּו

עד  לה ', מו' ויצחק  לו', ז' מרקיע  ה ּׁשכינה  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאת 

ה ּׁשביעין  (וכל  ה ּׁשביעי ׁשה ּוא  מ ׁשה  חביבין)1ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָ

היה  אלק ּות  ּגּלּוי וע ּקר  ּבארץ . למ ּטה  ְְֱִִִֶַַָָָָָֹה ֹוריד ֹו

וׁשכנּתי  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו ּדכתיב  ה ּמק ּדׁש, ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּבבית 

ּכל  ּבת ֹו ּבת ֹוכם , א ּלא  נאמר  לא  ּבת ֹוכ ֹו ְְְְֱֶֶַָָָָֹּבת ֹוכם ",

ויׁשּכנּו ארץ  ייר ׁשּו "צ ּדיקים  וזה ּו ואחד , ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאחד 

עדן, ּגן ׁשה ּוא  ארץ  ייר ׁשּו ּדצ ּדיקים  עליה ", ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלעד 

ממ ׁשיכים ) (הינּו מ ׁשּכינים  ׁשהם  לפי מה , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָמ ּפני

עד  ׁשֹוכן ּבג ּלּוי 2ּבחינת  ׁשּיהיה  וקד ֹוׁש, מר ֹום  ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהיה  למק ֹום  לג ּנּוני, לג ּני "ּבאתי וזה ּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלמ ּטה .
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אדמו"ר.*) מכ"ק  הם מקומות ומראי  ההערות ואילך. 111 עמ ' תש"י  המאמרים בספר יא.1)נדפס  כט , פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור [מאמר] סוף  כן גם ראה ובביאורי2)- וארא פרשת ריש ב  חלק  מזוהר "עד" בענין להעיר

ד. פרק  וביאורו ו פרק  פקודי  אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי  שם. הזוהר

    
ËÈÈˆ‡È של להסתלקותה השנה יום הוא שבט Bz˜Êיו "ד  Bn‡ „Bk, »¿«¿¿ƒ¿∆¿

Ô„Ú d˙ÓL ‰˜ ˙Ó ˙È˜„v‰ ˙Èa‰ הרבי של  סבתו  »«»ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆
בשנת  (נסתלקה מהר "ש הרבי  סבו  אשת הרש"ב, הרבי  אביו  אם הריי "צ

eÈÏÚתרע"ד ) Ô‚È d˙eÎÊ ולאחר תש"י  בשנת זה, ביום נסתלק הוא שאף ¿»»≈»≈
הזה  המאמר  את מסר  כי  התברר  מעשה

הסתלקותו . ליום לפרסום

ישראל : לבני  אומר  הוא ברוך  הקדוש

,"‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»
‡˙È‡Âמובא‰a L„Óa ¿ƒ»¿ƒ¿»«»

BÓB˜Óa) בשיר זה פסוק על  ƒ¿
Ô‡kהשירים  È˙k ÔÈ‡ ÔbÏ" (««≈¿ƒ»

ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï ,Èp‚Ï ‡l‡∆»¿«ƒ¿ƒƒ¿»
,"‰lÁza ÈwÚ ‰È‰L בפסוק ∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»

"לגני " אלא סתם "לגן " נאמר  לא

לי  יש שבו  המקום שלי , הגן  שמשמעו 

מכבר  והנאה ÈÎL‰עונג  wÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁza בריאת עם ««¿ƒ»¿»

בעולמות  שרתה השכינה עיקר  העולם

ראוי  כלי  היו  שעה שבאותה התחתונים

השכינה  ËÁ‡להשראת È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿
˙Úc‰ ıÚ שהיה הראשון  החטא ≈«««

הבריאה «¿»¿lzÒƒ˜‰בתחילת
ı‡Ó ‰ÈÎM‰ ועלתהÚÈ˜Ï «¿ƒ»≈∆∆»»ƒ«

הרקיעים, שבעת מבין  »¿ÏÚÂהראשון 
‰˜lzÒ LB‡Â ÔÈ˜ ‡ËÁ È„È¿≈≈¿«ƒ∆¡ƒ¿«¿»

‰ÈÎM‰ ועלתה'Ï '‡ ÚÈ˜Ó «¿ƒ»≈»ƒ«¿
,'‚Â קין חטא בעקבות כלומר , ¿

הראשון  מהרקיע נסתלקה השכינה

חטא  ובעקבות השני  לרקיע ועלתה

השני  מהרקיע השכינה נסתלקה אנוש

השלישי  לרקיע Ckועלתה Á‡Â¿««»
Ïean‰ B„a אותו חטאי  בעקבות ¿««

‚'השכינה lzÒ˜‰דור  ÚÈ˜Ó ƒ¿«¿»≈»ƒ«
‡˙È‡„ÎÂ ,'„ÏמובאL„Óa ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

ÚÓLiÂ" ˜eÒt ÏÚ ‰a אדם «»«»«ƒ¿«
‡ÌÈ˜Ïהראשון  'ÈÂ‰ ÏB˜ ˙‡∆¬»»¡…ƒ

Ôba Cl‰˙Ó- עדן  Èaבגן  Ó‡ ƒ¿«≈«»»««ƒ
Ô‡k È˙k ÔÈ‡ Cl‰Ó ,‡a‡«»¿«≈≈¿ƒ»

,Cl‰˙Ó ‡l‡ מדייק הפסוק ∆»ƒ¿«≈
 ֿ הקדוש של  (כביכול ) שה'הליכה' להורות "מהלך " ולא "מתהלך " ואומר 

אלא, רגילה הליכה הייתה לא ֿ עדן  בגן  ֿ הוא ˜ıÙברוך  ÏÊ‡Â ıÙ»̃≈¿»≈»≈
,"ÏÊ‡Â שבהשראת כך  על  רומז  זה מדרש וגם והולך , קופץ והולך , קופץ ¿»≈

היינו  ודילוג , קפיצה של  בדרך  הדורות ולאורך  שינויים היו  למטה השכינה

לרקיע מהארץ השכינה Ckסילוק Á‡Â בזמנים חטאים ששבעה אחרי  ¿««»
מהארץ  השכינה סילוק את גרמו  שונים

השביעי  ÚL‰לרקיע e„ÓÚ»¿ƒ¿»
‰ÈÎM‰ ˙‡ e„ÈB‰Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

עד  השביעי  מהרקיע «»¿hÓÏ‰בחזרה
שבעת ‡Ì‰בארץ, מבין  הראשון  «¿»»

האמורים  ÈB‰Â„הצדיקים ‰ÎÊ»»¿ƒ
,'ÂÏ 'Ê ÚÈ˜Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»≈»ƒ«¿

,'‰Ï 'ÂÓ ˜ÁˆÈÂ הלאה Ú„וכך  ¿ƒ¿»ƒ¿«
ÏÎÂ) ÈÚÈM‰ ‡e‰L ‰LÓ Èkƒ∆∆«¿ƒƒ¿»

ÔÈÚÈM‰1B„ÈB‰ (ÔÈÈÁ «¿ƒƒ¬ƒƒƒ
שורה  להיות השכינה עיקר  את

.ı‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆
˙e˜Ï‡ Èelb wÚÂ לאחר ¿ƒ«ƒ¡…

כאן  להיות חזרה השכינה שהשראת

בארץ ‰Lc˜n,למטה ˙Èa ‰È‰»»¿≈«ƒ¿»
Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" È˙Îcƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»
‡Ï BÎB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿…

,ÌÎB˙a ‡l‡ Ó‡ שמאחר אף ∆¡«∆»¿»
לבית  מתייחס "ושכנתי " והביטוי 

לומר  צריך  היה הפסוק המקדש,

זאת  בכל  יחיד , בלשון  בתוכו " "ושכנתי 

היא הכוונה כי  "בתוכם" ¿CB˙aאמר 
„Á‡Â „Á‡ Ïk, ישראל e‰ÊÂמבני  »∆»¿∆»¿∆

בפסוק הפנימי  ÌÈ˜Ècˆ"«ƒƒהפירוש
„ÚÏ ekLÈÂ ı‡ eLÈÈƒ¿»∆¿ƒ¿¿»«
ı‡ eLÈÈ ÌÈ˜Ècˆc ,"‰ÈÏÚ»∆»¿«ƒƒƒ¿»∆

,‰Ó ÈtÓ ,Ô„Ú Ôb ‡e‰L באיזו ∆«≈∆ƒ¿≈»
עדן  גן  את לרשת הצדיקים יזכו  זכות

eÈ‰) ÌÈÈkLÓ Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿
ÌÈÎÈLÓÓ וגורמים למטה מלמעלה «¿ƒƒ

של  התגלות »ÈÁa¿ƒ˙אלוקות )שתהיה 
„Ú ÔÎBL2,LB„˜Â ÌBÓ ≈«»¿»

‰hÓÏ Èel‚a ‰È‰iL בארץ ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»
ביותר . הנמוך  המקום ∆¿e‰ÊÂשהיא

לעיל  שהובאו  המדרש דברי  פירוש

המאמר  BwÚבתחילת ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»∆»»ƒ»
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ט      

היתה . ּבּתח ּתֹונים  ׁשכינה  ּדע ּקר  ּבּתח ּלה ", ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָע ּקר ֹו

ּבבריאת  ה ּכּונה  ּתכלית  ּדה ּנה  ה ּוא , ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָוהענין

ּדנתא ּו הע ֹולמ ֹות , ה ּוא והתה ּוּות  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ה  ְְְְִִַַַָָָָָ

ּגּלּוי  ׁשּיהיה  ּבּתח ּתֹונים , ּדירה   ית ּבר ל ֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָלהיֹות 

ידי  על  האדם , עב ֹודת  ידי על  למ ּטה  ְְְֱֲֵֵַַַַָָָָֹאלק ּות 

למ ּטה  ּתרד  ּדנׁשמה  ואתה ּפכא , ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאת ּכפיא 

יעלימ ּו והם  ה ּבהמית , ונפ ׁש ּבג ּוף  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַלהתל ּבׁש

ּתפעל  זה  ּובכל  ה ּנׁשמה , א ֹור  על  ְְְְְִִֶַַַָָָֹויס ּתיר ּו

וגם  ה ּבהמית , ונפ ׁש ה ּגּוף  וזּכּו ּבר ּור  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָה ּנׁשמה 

וׁשכנּתי  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו וזה ּו ּבע ֹולם . ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָחלק ֹו

ידי  על  וה ּוא  ואחד , אחד  ּכל  ּבת ֹו ְְְְְֵֶֶַָָָָּבת ֹוכם ",

את ּכפיא  ּבבחינת  ה ּבר ּורים  ּבעב ֹודת  ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהעב ֹודה 

"ּכד  ּוכמאמר  אחרא 3ואתה ּפכא , סטרא  את ּכפיא  ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָ

ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ּברי ּדק ּוד ׁשא  יקרא  ְְְְְְְְִִֵָָָאס ּתלק 

עלמין", "ּבכ ּולה ּו ּׁשא ֹומר  מה  וה ּנה  ְְְְְִִִֵֵֶַָָעלמין".

עלמין  ּבכ ּולה ּו ּדה ּוא  הא ֹור  מדרגת  על  ְְְְְִֵַַַַַָָָָה ּכּונה 

ּבכל  ׁשּמאיר  עלמין ּכל  ה ּסֹובב  א ֹור  והינּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשוה ,

ח ּלּוקי  יׁש הרי ּדבע ֹולמ ֹות  ּבׁשוה , ְְֲִֵֵֵֶָָָָָהע ֹולמ ֹות 

לע ֹולמ ֹות  עליֹונים  ע ֹולמ ֹות  ּדֹומה  ּדאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָמדרג ֹות ,

הא ֹור  מאיר  העליֹונים  ּדבע ֹולמ ֹות  ְְְִִִֵֶַָָָָּתח ּתֹונים ,

מאיר  אינֹו הא ֹור  ה ּתח ּתֹונים  ּובע ֹולמ ֹות  ְְִִִֵֵַַָָָּבגל ּוי,

העלם  ּבבחינת  ּבא  ׁשהא ֹור  ויׁש ,ּכ ּכל  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבגל ּוי

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו מדרג ֹות , ח ּלּוקי ּבזה  ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָוהס ּתר ,
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ב .3) פרק  יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת שם פקודי . פרשת ריש תורה לקוטי  כז. פרק  תניא ראה

    
‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL wÚc ,"‰lÁza המשכן בניית ועם «¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»

הבריאה  בתחילת שהייתה כפי  למטה להיות השכינה השראת חזרה והמקדש

הדעת. עץ חטא לפני 

‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â המטרה˙ee‰˙‰Â ˙‡Èa ¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰ המדרש כדברי  היא »»

‡e‰ Cea LB„w‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»
‰Èc Ca˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
Èelb ‰È‰iL ,ÌÈBzÁza««¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ

‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ על שמבואר  וכפי  ¡…¿«»
"לא  אשר  לו ) (פרק התניא בספר  כך 

מעלה  בחינת יתברך  לפניו  שייך 

העולם  שנברא קודם אלא... ומטה...

ומיוחד  יחיד  יתברך  לבדו  הוא היה

בו  שברא הזה המקום כל  וממלא

יתברך  לפניו  הוא כן  עתה וגם העולם

חיותו  המקבלים אל  הוא שהשינוי  רק

לבושים  ֿ ידי  על  שמקבלים יתברך  ואורו 

יתברך  אותו  ומסתירים המכסים רבים

הגשמי  הזה עולם שנברא עד  ...

במדריגה  התחתון  והוא ממש והחומרי 

הסתר  בעניין  ממנו  למטה תחתון  שאין 

השתלשלות  תכלית והנה יתברך ... אורו 

למדרגה  ממדרגה וירידתם העולמות

הואיל  העליונים, עולמות בשביל  אינו 

והתכלית  המטרה הייתה [=אם ולהם

מעלתם  מצד  העליונים לעולמות להגיע

יתברך  פניו  מאור  ירידה ב] הם הרי 

גבוה  יותר  שהוא דבר  יש [=ובמילא

הזה  עולם הוא התכלית אלא מהם)

‰‡„Ì,התחתון " ˙„BÚ È„È ÏÚ«¿≈¬«»»»
k˙‡ È„È ÏÚ‡ÈÙ ֿ הסטרא כפיית «¿≈ƒ¿«¿»

והטוב  הקדושה לצד  והרע אחרא

‡Ît‰˙‡Â וההעלם החושך  של  ¿ƒ¿«¿»
ברצונו  עלה "שכך  שם: בתניא הזקן  רבנו  דברי  וכהמשך  לאור , הרוחני  והסתר 

חשוכא  ואתהפך  אחרא סטרא אתכפיא כד  יתברך  לפניו  רוח  נחת להיות יתברך 

מאשר  אלוקות גילוי  יותר  הזה בעולם יהיה דבר  של  שבסופו  כך  לנהורא"

האדם  עבודת ֿ ידי  על  נפעל  הדבר  וכאמור  העליונים, ««¿ÓLcƒ‰בעולמות
„zהעליונים התחתון hÓÏ‰מהעולמות הגשמי  הזה LaÏ˙‰Ïלעולם ≈≈¿«»¿ƒ¿«≈

B‡ ÏÚ eÈzÒÈÂ eÓÈÏÚÈ Ì‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰Ê ÏÎe ,‰ÓLp‰ וההסתר ההעלם eaלמרות ‰ÓLp‰ ÏÚÙz «¿»»¿»∆ƒ¿…«¿»»≈

לקדושה והעלאתו  שבו  הרע מן  שבו  הטוב של  ‰Ûebעידון CekÊÂהפרדה ¿ƒ«
ÌÏBÚa B˜ÏÁ Ì‚Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ מסויים חלק יש יהודי  לכל  ¿∆∆««¬ƒ¿«∆¿»»

ועל  בפרט, עליו  מוטלים לקדושה חלק אותו  של  וההעלאה שהבירור  בעולם

ומצוות  תורה לענייני  ומשתמש בעולם דברים אותם עם במגע בא שהוא ידי 

שמים' לשם יהיו  מעשיך  ו 'כל  דעהו ' דרכיך  'בכל  של  בדרך  אותם מנצל  או 

לקדושה. אותם ומעלה מברר  הוא

„Á‡ Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»∆»
‡e‰Â ,„Á‡Â השכינה שהשראת ¿∆»¿

בפרט  ואחד  אחד  כל  בתוך  הזה בעולם

‰BÚ„‰היא È„È ÏÚ האדם של  «¿≈»¬»
ÌÈea‰ ˙„BÚa העולם של  «¬««≈ƒ

הגשמי  ‡˙ÈÙk‡הזה ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
עליו  והתגברות הרע כפיית

‡Ît‰˙‡Â, לאור החושך  הפיכת ¿ƒ¿«¿»
Ó‡ÓÎe הזוהר„k"3‡ÈÙk˙‡ ¿«¬««ƒ¿«¿»

‡˜È ˜ÏzÒ‡ ‡Á‡ ‡ËÒƒ¿»«¬»ƒ¿¿≈¿»»
e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈa ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

"ÔÈÓÏÚ הצד) אחרא הסטרא כאשר  »¿ƒ
נכפית  הקדושה) צד  שאינו  האחר 

אותה) ומבטלים עליה (כשמתגברים

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  כבודו  מתעלה

העולמות. בכל 

Ó ‰p‰ÂÓB‡M שעבודת ‰ הזוהר  ¿ƒ≈«∆≈
ה' בכבוד  עלייה גורמת האדם

ÏÚ ‰ek‰ ,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa"¿¿»¿ƒ««»»«
B‡‰ ˙‚„Ó האלוקי‡e‰c «¿≈«»¿
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa בכל [מאיר ] שהוא ¿¿»¿ƒ

‡Bהעולמות eÈ‰Â ,‰ÂLa¿»∆¿«¿
È‡nL ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰«≈»»¿ƒ∆≈ƒ

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa כמבואר ¿»»»¿»∆
בא  האלוקי  שהאור  וחסידות בקבלה

"אור  הנקראים אופנים בשני  לעולם

כל  הממלא ו "אור  עלמין " כל  הסובב

האור  התגלות הוא הסובב אור  עלמין ".

כל  על  שמאיר  מוגבל  הבלתי  האינסופי 

ונקרא  בשווה, והנבראים העולמות

ואור  בתוכם להתלבש מבלי  'מלמעלה', העולמות על  שמאיר  שם על  'סובב'

ולכל  עולם לכל  בהתאמה וצמצום בגבול  שבא כפי  האור  התגלות הוא הממלא

בפנימיות מהם אחד  בכל  ומתלבש עניינו  לפי  LÈנברא È‰ ˙BÓÏBÚc¿»»¬≈≈
,˙B‚„Ó È˜elÁ מידה באיזו  היינו  בדרגתם, מזה זה נבדלים העולמות ƒ≈«¿≈

בהם  מאיר  האלוקי  BÓÏBÚÏ˙האור  ÌÈBÈÏÚ ˙BÓÏBÚ ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆»∆¿ƒ¿»
,ÌÈBzÁzהוא ביניהם ‰‡Bוההבדל  È‡Ó ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚc «¿ƒ¿»»»∆¿ƒ≈ƒ»

‰‡Bהאלוקי  ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚe ,ÈeÏ‚a האלוקיÈ‡Ó BÈ‡ ¿ƒ»»««¿ƒ»≈≈ƒ
,zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡a B‡‰L LÈÂ ,Ck Ïk ÈeÏ‚a היינו ¿ƒ»»¿≈∆»»ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈

הגילוי  (ומידת כלל  מאיר  אינו  אלא ֿ כך  כל  בגילוי  מאיר  שאינו  בלבד  זו  שלא

מקום  בכל  נמצא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש בעצם כי  העולמות, בין  ההבדל  היא
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י   

ידי ואיתא "אף  ׁשמים ", ט ּפחה  וימיני ארץ  יסדה  ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ׂשמאל ֹו4ּבּמדר ׁש ונטה  ׁשמים , ּוברא  ימינֹו "נטה  ְְְְִִִַַָָָָָָָָֹ

הא ֹור  על  מ ֹורה  ימין ּדיד  ויד ּוע  ארץ ", ְְִֶֶֶַַָָָָָָּוברא 

ׁשמים ", ט ּפחה  "וימיני וזה ּו יֹותר , ְְְִִִִִִֵֶַַָָוה ּגל ּוי

ה ּגּלּוי  ׁשם  – העליֹונים  ע ֹולמ ֹות  ה ּכּונה  ְְִִִֶַַַַָָָָָָּד"ׁשמים "

ה ּוא  עצמ ֹו והא ֹור  הא ֹור , ּגּלּוי ׁשה ּוא  ימין ְְְִִִִֶַַָָָּבבחינת 

ע ֹולמ ֹות  ה ּכּונה  ו"ארץ " ּגּלּוי, ְְִִִֶֶַַַָָָּבבחינת 

הם  ּבג ּלּוי ה ּתח ּתֹונים , הא ֹור  ׁשאין ׂשמאל  מ ּבחינת  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

העלם  ּבבחינת  ּבא  עצמ ֹו הא ֹור  וגם  ,ּכ ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכל 

"ּכל  ּדכתיב  ע ֹולמ ֹות , ּבד ' ההפר ׁש ּכּיד ּוע  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹוהס ּתר ,

אף  יצר ּתיו ּבראתיו ולכב ֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָה ּנקרא 

ּבריאה  אציל ּות  – ע ֹולמ ֹות  ד ' ׁשהם  ְֲֲִִִִֵֶָָע ׂשיתיו",

ׁשה ּוא  ּכמ ֹו אינֹו הא ֹור  ּבזה  – ע ׂשּיה  ְְֲִִֵֶֶָָָָיצירה 

ע ׂשּיה , יצירה  ּבבריאה  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ְְְֲֲִִִִִֶַָָָּבאציל ּות ,

ה ּוא  ואציל ּות 5ּדאציל ּות  ההעלם , ּגּלּוי ּבבחינת  ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַ

מ ּלׁשֹון  אציל ּות  ּפר ּוׁש וכן ,וסמ ּו אצל ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶָמ ּלׁשֹון

ּבחינת  היֹות ֹו עם  ּדאציל ּות  והפר ׁשה , ְְְֱֲִִִַַַַָָָָה ּצלה 

האין  ע ֹולמ ֹות  ּבכלל  ה ּוא  ּבכלל ּות ֹו אבל  ְְֲִִֵַָָָָָע ֹולם ,

התחלת  ׁשה ּוא  ּבריאה  ּכן ּׁשאין מה  ְְִֵֵֶֶַַַָָס ֹוף ,

ה ּנקרא  "ּכל  וזה ּו מאין. יׁש ּבבחינת  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹה ּמציא ּות 

ּבי  המיחד  ה ּוא  ּוכב ֹודי ּדׁשמי ולכב ֹודי", ְְְְְְִִִִִִִִַָֻּבׁשמי

ע ֹולם  ׁשה ּוא  האציל ּות  ע ֹולם  על  ׁשּקאי ֲֲִִֵֶֶַַָָָָעדין,
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ב .4) פה, א. לז, א. כ, ב  חלק  זוהר יח . פרק  אליעזר דר' פרקי  ביאור 5)ראה בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ועוד. המשפטים דואלה ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי  המתחיל דיבור ל[מאמר]

    
עד  הבדל  יש העולמות שמצד  אלא שווים ו "מטה" "מעלה" ומצידו  בשווה

בגלוי ) בהם מאיר  האור  B‚„Ó˙,כמה È˜elÁ ‰Êa LÈÂ,דרגות הבדלי  ¿≈»∆ƒ≈«¿≈
ונסתר  נעלם או  גלוי  עולם באותו  המאיר  האלוקי  האור  מידה ¿BÓÎeבאיזו 

‡˙È‡Â ,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ ı‡ ‰„ÒÈ È„È Û‡" e˙kL∆»«»ƒ»¿»∆∆ƒƒƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»
זה  פסוק על  ומובא

L„na4‡e BÈÓÈ ‰Ë" «ƒ¿»»»¿ƒ»»
‡e BÏ‡ÓN ‰ËÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿»»¿…»»

,"ı‡ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש כלומר , ∆∆
ימין ' 'יד  באמצעות השמים את ברא

שמאל ' 'יד  באמצעות הארץ ואת

ÏÚ ‰BÓ ÔÈÓÈ „Èc Úe„ÈÂ¿»«¿»»ƒ∆«
˙BÈ ÈeÏb‰Â B‡‰ יד מאשר  »¿«ƒ≈

ב"פתח  מהנאמר  גם (כמובן  שמאל 

ויד  החסד  מידת היא ימין  שיד  אליהו "

החסד  והרי  הגבורה מידת היא שמאל 

והגבורה  והגילוי , הנתינה מידת היא

וההסתר  הצמצום מידת e‰ÊÂהיא ,(¿∆
הכתוב  בדברי  הפנימי  הפירוש

,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ"ƒƒƒƒ¿»»«ƒ
"ÌÈÓL"c למעלה הנמצאים ¿»«ƒ

 ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»»∆¿ƒ
ÔÈÓÈ ˙ÈÁa Èelb‰ ÌL»«ƒƒ¿ƒ«»ƒ
B‡‰Â ,B‡‰ Èelb ‡e‰L∆ƒ»¿»
,Èelb ˙ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ«ƒ
גילוי  יש העליונים שבעולמות כלומר 

שיש  – האחד  מובנים, בשני  אלוקות

הוא  שהאור  – והשני  רב, אור  בהם

בהעלם  ולא ∆∆¿ı‡"Â"בגילוי 
,ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»««¿ƒ
ÔÈ‡L Ï‡ÓN ˙ÈÁaÓ Ì‰≈ƒ¿ƒ«¿…∆≈
Ì‚Â ,Ck Ïk Èel‚a B‡‰»¿ƒ»»¿«
˙ÈÁa ‡a BÓˆÚ B‡‰»«¿»ƒ¿ƒ«

,zÒ‰Â ÌÏÚ‰ במידת גם האמורים המובנים בשני  תחתונים עולמות והם ∆¿≈¿∆¿≈
ומפרט  והולך  והסתר , בהעלם אלא בגילוי  שאינו  וגם מועט אור  שהוא האור 

התחתונים  לעולמות העליונים העולמות בין  הכללית החלוקה »«»Úe„ikאת
LÙ‰‰ ההבדל,˙BÓÏBÚ '„aהכלליים העולמות ארבעת È˙Îcבין  «∆¿≈¿»ƒ¿ƒ

בכתוב  שמרומז  ÂÈzˆÈכפי  ÂÈ˙‡a È„BÎÏÂ ÈÓLa ‡˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
‰ÈˆÈ ‰‡Èa ˙eÏÈˆ‡  ˙BÓÏBÚ '„ Ì‰L ,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡«¬ƒƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰Êa  ‰iNÚ זו BÓkבחלוקה ,˙eÏÈˆ‡a ‡e‰L BÓk BÈ‡ B‡‰ ¬ƒ»»∆»≈¿∆«¬ƒ¿
,‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa ‡e‰L הבדל יש עצמם העולמות בארבעת ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

העולמות  לשלושת מביניהם, העליון  האצילות, עולם בין  במיוחד  גדול 

עשייה יצירה בריאה, ממנו  ‰e‡שלמטה ˙eÏÈˆ‡c5Èelb ˙ÈÁa «¬ƒƒ¿ƒ«ƒ
‰,ÌÏÚ‰" מ"אין מורגשת) מציאות (דבר , כ "יש" מוגדרת כולה הבריאה «∆¿≈

עם  מוגדרת מציאות היא הבריאה כי  מורגשת) מציאות שאינו  ֿ דבר , (לא

ובעוד  המציאות, בגדרי  ומורגש מוגדר  אינו  "אין " הוא הבורא ואילו  הגבלות

האצילות  עולם הייתה, שטרם מציאות חידוש היא מ"אין " "יש" שבריאה

היה  שלא "יש" של  חדשה מציאות הוא שאין  להורות ההעלם" "גילוי  נקרא

שהיה  מה של  גילוי  רק אלא לכן  קודם

(ולכן , ממנו  שלמעלה בדרגות נעלם

עשר  יש האצילות בעולם שגם למרות

נחשב  הוא וגם מוגדרות ספירות

"אלוקות  נקרא הוא זאת בכל  "עולם",

‡ˆBÏממש"), ÔBLlÓ ˙eÏÈˆ‡Â«¬ƒƒ¿∆¿
,CeÓÒÂ' וסמוך 'קרוב עולם כלומר , ¿»

שלמטה  בי "ע מהעולמות יותר  לבורא

רחוקים  הם לאצילות שביחס ממנו 

‡ˆeÏÈ˙מהבורא Let ÔÎÂ¿≈≈¬ƒ
‰Ïv‰ ÔBLlÓ האצלה ƒ¿«»»

,‰LÙ‰Â הזו המשמעות וגם ¿«¿»»
והפרשה  האצלה מלשון  באצילות,

רבנו  משה לגבי  בתורה שכתוב (כמו 

הרוח") מן  "ויאצל  הזקנים ושבעים

עולם  של  המיוחדת מעלתו  על  מלמד 

נפרד  בלתי  חלק שהוא האצילות

שלמעלה  באלוקות הגבוהות מהדרגות

כמו  אלא חדש דבר  ואינו  מהאצילות

מהם והופרש שנאצל  eÏÈˆ‡c«¬ƒ˙חלק
,ÌÏBÚ ˙ÈÁa B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡¿ƒ«»
דומה  הוא מסויימים ובמובנים

יש  בו  (וגם ממנו  שלמטה לעולמות

שלא  מושג  מוגדרות, ספירות עשר 

מהאצילות  למעלה צורה באותה )קיים
B˙eÏÏÎa Ï‡ האצילות עולם ¬»ƒ¿»

ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»»≈
,ÛBÒ,והגבלה ממדידה שלמעלה

‰‡Èa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó עולם לאחר  הבא העולם שהוא הבריאה עולם «∆≈≈¿ƒ»
ÔÈ‡Óהאצילות  LÈ ˙ÈÁa ˙e‡Èˆn‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰L ולמרות ∆«¿»««¿ƒƒ¿ƒ«≈≈«ƒ

וגם  ממש כמציאות מוגדר  ולא המציאות" "התחלת רק הוא הבריאה שעולם

אותו . הבורא ה"אין " לעומת "יש" הוא זאת בכל  נעלה, רוחני  עולם ∆¿e‰ÊÂהוא
לעיל  שהובא הפסוק התחלת È„BÎÏÂ",פירוש ÈÓLa ‡˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

האצילות  לעולם È„BÎeשכוונתו  ÈÓLc" וכבודי "שמי " הפסוק לשון  ƒ¿ƒ¿ƒ
אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש דרגא היינו  ביותר , גבוהה בדרגה שמדובר  מלמד 

השם האלוקי ‰ÈÏ˘‡eוהכבוד ˘ÈÏעליה Èaהאור  „ÁÈÓ‰ דבר והוא «¿À»ƒ
בעצמי  איתי  ומאוחד  יותר ÔÈ„Ú,אחד  נמוכות לדרגות ירד  לא עדיין  כי  ¬«ƒ

ניכרת פחות בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש עם האחדות והכוונה È‡wLשבהם ∆»≈
‰eÁi„היא ÌÏBÚ ‡e‰L ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÚ עם שמאוחד  עולם «»»¬ƒ∆»«ƒ
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יי      

ה ּגּלּוי, ּבתכלית  ׁשם  ׁשהא ֹור  וההת ּכלל ּות , ְְְְְִִִִֶַַַַַָָה ּיח ּוד 

ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  ׁשה ּוא  לכמ ֹו ּכלל  ּדֹומה  ְְְְְִִֵֶֶָָָּדאינֹו

יׁש עצמן ע ׂשּיה  יצירה  ּובבריאה  ע ׂשּיה , ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָיצירה 

ּבע ֹולם  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו א ֹור ֹות  ּבה ּגּלּוי מדרג ֹות  ְְְְִִֵֵֶַַָח ּלּוקי

ה ּוא  זה  ּכל  אמנם  וע ׂשּיה . היצירה  וע ֹולם  ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָה ּבריאה 

ּבבחינת  הע ֹולמ ֹות  את  להחיֹות  ׁשּבא  ְְְֲִִֶֶַַָָָָּבהא ֹור 

למעלה  ׁשה ּוא  ּבהא ֹור  אבל  עלמין, ּכל  ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָממ ּלא 

ה ּסֹובב  א ֹור  ּבחינת  וה ּוא  הע ֹולמ ֹות , אל  ְְִִֵֶַַַָָָמ ּׁשּיכ ּות 

לע ֹולמ ֹות , ּומ ּקיף  ס ֹובב  ּבבחינת  ׁשּבא  עלמין, ְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל 

"ּבכ ּולה ּו וזה ּו ּבׁשוה , הע ֹולמ ֹות  ּבכל  מאיר  ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָהרי

ה ּוא  המ ׁשכת ֹו אפן ה ּנה  זה  ׁשא ֹור  והינּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעלמין",

א ֹור  להמ ׁשי ּבכדי אמנם  ּבׁשוה . הע ֹולמ ֹות  ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּבכל 

ּבעב ֹודת  העב ֹודה  ידי על  ה ּוא  עלמין, ּבכ ּולה ּו ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָזה 

וזה ּו ּדוקא . ואתה ּפכא  את ּכפיא  ּבבחינת  ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָה ּבר ּורים 

ּפֹועל  ּכא ׁשר  ֿ אחרא ", סטרא  את ּכפיא  ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ"ּכד 

ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  להיֹות  ְְְְֲֲִִִַַַָָָָּבעב ֹודת ֹו

ה ּוא  הא ֹור  יתר ֹון ה ּנה  לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  ְְְְְֲִִִִֵַָָָָואתה ּפכא 

לא ֹור , נה ּפ הח ׁש ּדכא ׁשר  והינּו ּדוקא , ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמהח ׁש

ׁש הא ֹור , יתר ֹון נע ׂשה  עד ה ּנה  ּבגל ּוי מאיר  הא ֹור  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

הא ֹור  ׁשּנמ ׁש והינּו מ ּמׁש, למ ּטה  יאיר  ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָא ׁשר 

ּבכל  ה ּוא  המ ׁשכת ֹו אפן א ׁשר  ּכזה , ְְְֲֶֶֶֶַָָָָֹֹּבאפן

ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  "ּכד  וזה ּו ּבׁשוה . ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהע ֹולמ ֹות 

ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ּברי ּדק ּוד ׁשא  יקרא  ְְְְְְְְִִֵָָָאס ּתלק 

ׁשּנמ ׁש הא ֹור , ּבחינת  ּכל 6עלמין", ה ּסֹובב  א ֹור  ְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּבכל  ּומ ּקיף  ס ֹובב  ּבבחינת  המ ׁשכת ֹו ׁשאפן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעלמין

ּכמ ֹו למ ּטה  ּגם  מאיר  ּכן ואם  ּבׁשוה , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָהע ֹולמ ֹות 

וׁשכנּתי  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו וזה ּו למעלה . ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשה ּוא 
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סוף 6) אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמין כל הסובב  אור גילוי  בחינת שהוא אסתלק  לשון בזוהר זו המשכה נקראת

שם). עיין ויקהל פרשת

    
שכולן eÏÏk˙‰‰Â˙הבורא בגלל  מזו  זו  כלולות שבו  והספירות שהאורות ¿«ƒ¿«¿

כיוון  הבורא, לגבי  בטלות ‰Èelb,יחד  ˙ÈÏÎ˙a ÌL B‡‰L כל ללא ∆»»¿«¿ƒ«ƒ
והסתר  Èa‡‰העלם ˙BÓÏBÚa ‡e‰L BÓÎÏ ÏÏk ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆¿»ƒ¿∆¿»¿ƒ»

,‰iNÚ ‰ÈˆÈ למידת האצילות בעולם האור  גילוי  מידת בין  דימיון  כל  אין  ¿ƒ»¬ƒ»
בי "ע  בעולמות האור  «Èeƒ¿ƒ‡‰גילוי 

È˜elÁ LÈ ÔÓˆÚ ‰iNÚ ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿»≈ƒ≈
˙B‚„Ó דרגות Èelb‰aהבדלי  «¿≈¿«ƒ
˙BB‡ האורות של  הגילוי  במידת

‰‡Èa‰ ÌÏBÚa ‡e‰L BÓk¿∆¿»«¿ƒ»
‰iNÚÂ ‰ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÂ שבעולם ¿»«¿ƒ»«¬ƒ»

מאשר  יותר  בגילוי  מאיר  האור  הבריאה

יש  היצירה ובעולם היצירה, בעולם

העשייה, בעולם מאשר  גילוי  יותר 

שונים  עולמות יש הכול  שבסך  נמצא

שונות. בדרגות

‰Ê Ïk ÌÓ‡ הדרגות הבדלי  כל  »¿»»∆
לעיל  המבוארים השונים העולמות בין 

B‡‰a ‡e‰ האלוקי‡aL ¿»∆»
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬∆»»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
ולפי  ערכו  לפי  עולם בכל  שמתלבש

המיוחדת B‡‰aמהותו  Ï‡¬»¿»
אור e‰L‡האלוקי  עצמו  מצד  ∆

האור  מוגבל , ולא מדוד  לא אינסופי 

‡Ïשהוא ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»∆
B‡ ˙ÈÁa ‡e‰Â ,˙BÓÏBÚ‰»»¿¿ƒ«

‡aL ,ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰ ומאיר «≈»»¿ƒ∆»
ÛÈwÓe BÒ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈«ƒ

,˙BÓÏBÚÏ עולם בכל  מאיר  ואינו  »»
הפרטית  מהותו  È‡Óלפי  È‰¬≈≈ƒ

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa באותה ¿»»»¿»∆
שאורו e‰ÊÂמידה, הזוהר  דברי  פירוש ¿∆

מאיר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של 

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa" העולמות בכל  ¿¿»¿ƒ
ÔÙ‡ ‰p‰ ‰Ê B‡L eÈ‰Â¿«¿∆∆ƒ≈…∆
˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ‡e‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»¿»»»

‰ÂLa מידה באותה מאיר  והוא ¿»∆
ובעולם  העליון  האצילות בעולם

התחתון . העשייה

,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‰Ê B‡ CÈLÓ‰Ï È„Îa ÌÓ‡ ויאיר יבוא שאכן  »¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿¿»¿ƒ
וחיות  קיום שמשפיעים אלוקיים אורות שיש בחסידות (כמבואר  בפועל 

שיורדים  אורות ויש חסד ") "חפץ ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש (כי  עצמם מצד  בעולמות

עלמין " כל  "הסובב אור  והמשכת האדם. עבודת ֿ ידי  על  רק למטה ונמשכים

העולמות  ‰BÚ„‰בכל  È„È ÏÚ ‡e‰ האדם ‰ÌÈeaשל  ˙„BÚa «¿≈»¬»«¬««≈ƒ
זו  ועבודה הזה העולם ענייני  האמורים של  האופנים בשני  »ÈÁaƒ¿ƒ˙היא
‡˜Âc ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ העולם ענייני  עם המגע וההתגברות ורק ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»«¿»

לגרום  בכוחה "אתהפכא" בדרך  "אתכפיא" בדרך  ֿ אחרא והסטרא הקליפה על 

הנעלה  האלוקי  האור  של  המשכתו 

עלמין ". כל  ה"סובב

e‰ÊÂ הזוהר בדברי  "k„הפירוש ¿∆«
,"‡Á‡Œ‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

ÏÚBt L‡kהאדםB˙„BÚa «¬∆≈«¬»
‡˙ÈÙk‡הרוחנית ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¿»

‡Ît‰˙‡Â ‡Á‡Œ‡ËÒƒ¿»«¬»¿ƒ¿«¿»
,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ, לעיל כאמור  ¬»ƒ¿»

È ‰p‰‡e‰ B‡‰ ÔB˙ ƒ≈ƒ¿»
,‡˜Âc CLÁ‰Ó(בקהלת) כתוב ≈«…∆«¿»

מן  לחכמה יתרון  שיש אני  "וראיתי 

החושך " מן  האור  כיתרון  הסכלות

eÈ‰Â האור ב"יתרון  הפירושים  ואחד  ¿«¿
החושך " ‰CLÁמן  L‡Îc¿«¬∆«…∆

ÔB˙È ‰NÚ ‰p‰ ,B‡Ï Ct‰∆¿«¿ƒ≈«¬∆ƒ¿
,B‡‰ מתוך שמאיר  באור  כלומר , »

לגבי  מיוחדת ומעלה יתרון  יש החושך 

של  המיוחדת המעלה וזו  סתם, אור 

הפיכת  הוא שעניינה "אתהפכא"

"יתרון  את פועלת שהיא לאור  החושך 

היינו  ÈeÏ‚aהאור " È‡Ó B‡‰L∆»≈ƒ¿ƒ
העולמות  È‡Èבכל  L‡ „Ú«¬∆»ƒ

CLÓpL eÈ‰Â ,LnÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿«¿∆ƒ¿»
‰Êk ÔÙ‡a B‡‰ יתרון בו  שיש »¿…∆»∆

‰e‡גדול , B˙ÎLÓ‰ ÔÙ‡ L‡¬∆…∆«¿»»
.‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»¿»∆

e‰ÊÂ הזוהר דברי  פירוש לסיכום, ¿∆
‡Á‡Œ‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k"«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
CÈa ‡L„e˜c ‡˜È ˜ÏzÒ‡ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ עליית ¿¿»¿ƒ
בכל  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  כבודו 

פירוש ‰‡B,העולמות ˙ÈÁa¿ƒ«»
ביותר  נעלה אור  של  והתגלות המשכה

CLÓpL6 ומתגלה למטה מלמעלה ∆ƒ¿»
‰B˙ÎLÓבעולם ÔÙ‡L ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰ B‡ גדול ביתרון  הוא «≈»»¿ƒ∆…∆«¿»»

È‡Ó Ôk Ì‡Â ,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ÛÈwÓe BÒ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿»∆¿ƒ≈≈ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk ‰hÓÏ Ìb"ה"סובב שהאור  בלבד  זו  לא כלומר , «¿«»¿∆¿«¿»

כמו  בדיוק מאיר  הוא למטה שגם אלא למעלה רק ולא למטה גם מאיר 

למעלה.
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יב   

העב ֹודה  ידי על  ואחד , אחד  ּכל  ּבת ֹו ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָּבת ֹוכם ",

ה ּנה  לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  ואתה ּפכא  את ּכפיא  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּדבחינת 

יקרא  ּדאס ּתלק  הא ֹור , יתר ֹון זה  ידי על  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָנע ׂשה 

ׁשּמאיר  עלמין, ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ּברי ְְְְְְִִִֵֶָָּדק ּוד ׁשא 

ה ּסֹובב . א ֹור  ְִֵֶַַּומת ּגּלה 

.ev˜ ּדכ ּונת יבאר  ּבּתח ּתֹונים . ׁשכינה  ע ּקר  ƒְְְְִִִֵַַַַַָָָ

ּדירה  ׁשּיהיה  הע ֹולמ ֹות  ְְִִִֶֶַָָָּבריאת 

ואתה ּפכא , את ּכפיא  ידי על  ונע ׂשה  ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבּתח ּתֹונים ,

עלמין  ּבכ ּולה ּו ׁשּזה ּו ה ּסֹובב , א ֹור  ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשּממ ׁשי

ְֶָּבׁשוה .

ּומק ּדׁשp‰Â‰ב ) ּבּמׁשּכן העב ֹודה  היתה  זאת  ¿ƒ≈ְְְֲִִַָָָָָָֹ

את ּכפיא  ּדבחינת  ה ּבר ּורים , ְְְֲִִִִֵַַַַַָּבעב ֹודת 

ח ׁשֹוכא  אתה ּפכא  לבחינת  ּומעלה  ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָה ּמביא 

ה ּוא  ּבּמק ּדׁש ׁשהיה  העב ֹוד ֹות  אחת  ולכן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלנה ֹורא ,

ר ּוחנית  עב ֹודה  ׁשה ּוא  ה ּקר ּבנֹות , עב ֹודת  ְְֲֲִִֶַַַָָָָענין

והלוּיים  ה ּכהנים  ה ׁשּתּתפ ּות  ענין וזה ּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹׁשּבּנפ ׁש,

ה ּקר ּבן, הבאת  ּבעת  וזמרם  וׁשירם  ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָּבעב ֹודתם 

ה ּקר ּבן  עב ֹודת  וענין ר ּוחנית . עב ֹודה  ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָׁשּזה ּו

ּדכתיב  ה ּוא , האדם  ּבנפ ׁש ּכי 7ּבעב ֹודה  "אדם  ְְֲִִִֶֶַָָָָָָ

ה ּבקר  מן ה ּבהמה  מן להוי', קר ּבן מ ּכם  ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָיקריב 

ּכּו היתה  ּדאם  יק ׁשה  ּדלכא ֹורה  כ ּו', ּבזה ּומן" נת ֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

אדם  למימר  ליּה הוה  ה ּקר ּבן, מ ׁשּפטי לבאר  ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָרק 

יהיה   וכ ּכ ה ּנה  להוי', קר ּבן יקריב  ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמ ּכם 

א ֹומר  מה  ּומ ּפני והלכ ֹותיו, ה ּקר ּבן ה ֹובאת  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמ ׁשּפט 

ּבזה  ה ּכּונה  יד ּוע  א ּלא  וכ ּו'. מ ּכם " יקריב  ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"אדם 

ה ּקר ּבנֹות  ענין ּכלל ּות  לבאר  ּגם  ׁשּבא  ְְְְִֵֶַַַָָָָָה ּוא 

יקריב ", ּכי "אדם  וזה ּו האדם , ּבנפ ׁש ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבעב ֹודה 

ה ּוא  מ ּכם  ה ּנה  לאלק ּות , יתקרב  ּכא ׁשר  ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהאדם 
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ואילך.7) ב  פרק  סב ) (קונטרס  תש"ט  טעמה המתחיל דיבור [מאמר] יב . פרק  החסידות לימוד קונטרס  ראה

    
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ מובן האמור  כל  לפי  ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

להיות  יכולה אכן  בתוכם") ("ושכנתי  השכינה השראת Ïkכיצד  CB˙a¿»
„Á‡Â „Á‡ כי ישראל , ‡˙ÈÙk‡מבני  ˙ÈÁc ‰„BÚ‰ È„È ÏÚ ∆»¿∆»«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»

B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ÂÔB˙È ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ‰p‰ ,‡ ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»ƒ≈«¬∆«¿≈∆ƒ¿
,B‡‰ ויתרון במעלת לעיל  כאמור  »

החושך  מתוך  שבא ≈¿¿ÏzÒ‡c¿ƒ˜האור 
‡e‰ CÈa ‡L„e˜c ‡˜È¿»»¿¿»¿ƒ
È‡nL ,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

‰lb˙Óe שווה במידה העולמות בכל  ƒ¿«∆
Bq‰ B‡ הנעלה האור  שהוא «≈

על  אבל  לעולמות משייכות שלמעלה

מאיר  הוא ו "אתהפכא" "אתכפיא" ידי 

בעולמות.

‰ÈÎL wÚ .ev˜ שורה ƒƒ«¿ƒ»
דווקא ÌÈBzÁzaומתגלית ««¿ƒ

היה  כך  ביותר , התחתונים בעולמות

בהקמת  היה וכך  הבריאה בתחילת

רבנו . משה ידי  על  ≈«¿‡Èהמשכן 
˙eÎc של Èa‡˙המטרה ¿«»«¿ƒ«

˙BÓÏBÚ‰היא‰Èc ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ»
בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש

,ÌÈBzÁza הזה בעולם ובמיוחד  ««¿ƒ
‰NÚÂ העולם עשיית של  זו  מטרה ¿«¬∆

ֿ הוא  ֿ ברוך  לקדוש ל 'דירה' התחתון 

‡˙ÈÙk‡מיושמת  È„È ÏÚ'«¿≈ƒ¿«¿»
CÈLÓnL ,‡Ît‰˙‡Â האדם ¿ƒ¿«¿»∆«¿ƒ

את אלה בדרכים ה' את ‡Bהעובד 
e‰fL ,Bq‰ המאיר אור  «≈∆∆
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa העולמות בכל  ¿¿»¿ƒ

.‰ÂLa¿»∆
‰p‰Â ( לעיל האמורה ה' עבודת ¿ƒ≈

שממשיכה  ו "אתהפכא") (ב"אתכפיא"

ביותר , נעלה אלוקי  אור  הזה לעולם

מהעולמות, ‰È˙‰למעלה ˙‡Ê…»¿»
Lc˜Óe ÔkLna ‰„BÚ‰»¬»«ƒ¿»ƒ¿»

ÌÈea‰ ˙„BÚa בירור של  «¬««≈ƒ
לקדושה, והעלאתם הזה העולם ענייני 

‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁc בדרך שתחילתה ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
"אתכפיא" מוביל ‰Èn‡של  «≈ƒ

‰ÏÚÓe יותר גבוהה לדרגה האדם ÎBLÁ‡את ‡Ît‰˙‡ ˙ÈÁÏ «¬∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¬»
,‡B‰Ï מאשר נעלית יותר  עבודה היא לאור  עצמו  החושך  הפיכת שהרי  ƒ¿»

הוא  כעת אם וגם במהותו  נשאר  הרע ב"אתכפיא" כי  והכנעתו  הרע כפיית

ואילו  רע. להיות וישוב ויתעורר  יחזור  יותר  שמאוחר  ייתכן  הוכנע

היא  ש"אתכפיא" מבואר  אחרים (ובמקומות לטוב הפך  הרע ב"אתהפכא"

הצדיקים) עבודת היא ו "אתהפכא" אדם כל  ‰B„BÚ˙עבודת ˙Á‡ ÔÎÏÂ¿»≈««»¬
‰„BÚ ‡e‰L ,˙Baw‰ ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰ Lc˜na ‰È‰L∆»»«ƒ¿»ƒ¿«¬««»¿»∆¬»

,LÙpaL ˙ÈÁe בעבודה מלווה הייתה בגשמיות הקרבנות הקרבת כי  »ƒ∆«∆∆
ֿ נפשית. ֿ e‰ÊÂרוחנית הרוחני  החלק ¿∆

הוא הקרבנות עבודת של  »¿ÔÈÚƒנפשי 
ÌÈiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰ ˙eÙzzL‰ƒ¿«¿«…¬ƒ¿«¿ƒƒ
˙Úa ÌÓÊÂ ÌÈLÂ Ì˙„BÚa«¬»»¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰„BÚ e‰fL ,Ôaw‰ ˙‡‰¬»««»¿»∆∆¬»

˙ÈÁe הקרבן להקרבת פרט כי  »ƒ
עבודה  עובדים היו  הכהנים בפועל ,

ומזמרים  שרים היו  והלויים רוחנית

עבודה  זו  וגם במקדש העבודה בעת

רוחנית.

עבודה  היא הקרבנות שעבודת וכיוון 

בכל  אדם, לכל  שייכת היא הרי  רוחנית,

ומבאר . שהולך  כפי  מקום, ובכל  זמן 

‰„BÚa Ôaw‰ ˙„BÚ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¬««»¿»«¬»
È˙Îc ,‡e‰ Ì„‡‰ LÙa7 ¿∆∆»»»ƒ¿ƒ

בתורה, הקרבנות פרשת בתחילת

ויקרא È˜Èבחומש Èk Ì„‡"»»ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰ ÔÓ ,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ ÌkÓƒ∆»¿»«¬»»ƒ«¿≈»
‰B‡ÎÏc ,'eÎ "ÔÓe ˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ¿»

‰L˜È הכתוב לשון  על  לתמוה יש À¿∆
‰Êa B˙ek ‰˙È‰ Ì‡c באמירה ¿ƒ»¿»«»»»∆

מכם" יקריב כי  ‡Ï"אדם ˜«¿»≈
Ôaw‰ ÈËtLÓ,למעשה הלכה ƒ¿¿≈«»¿»
ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰(לפסוק) לו  היה ¬»≈¿≈«

ÌkÓלומר  Ì„‡ ישראל מבני  אחד  »»ƒ∆
‰p‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ È˜È Èkƒ«¿ƒ»¿»«¬»»ƒ≈
˙‡B‰ ËtLÓ ‰È‰È CÎÂ Ck»¿»ƒ¿∆ƒ¿«»«
‰Ó ÈtÓe ,ÂÈ˙BÎÏ‰Â Ôaw‰«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»
"ÌkÓ È˜È Èk Ì„‡" ÓB‡≈»»ƒ«¿ƒƒ∆
"מכם", הקרבה שמשמעו  לשון 

Úe„Èמעצמכם ‡l‡ .'eÎÂ בתורת ¿∆»»«
הטעם ek‰‰Êa‰החסידות ««»»»∆

מכם" יקריב כי  "אדם אומר  שהכתוב

יקריב" כי  מכם "אדם ‰e‡ולא
‡aL דיני את רק לבאר  לא הכתוב  ∆»

אלא בפועל  BÚa„‰הקרבנות ˙Baw‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‡Ï Ìb«¿»≈¿»ƒ¿««»¿»»¬»
e‰ÊÂהרוחנית  ,Ì„‡‰ LÙaהכתוב בלשון  הפנימי  Èkהפירוש Ì„‡" ¿∆∆»»»¿∆»»ƒ

,˙e˜Ï‡Ï ˜˙È L‡k Ì„‡‰ ,"È˜È התעוררות לו  תהיה כאשר  «¿ƒ»»»«¬∆ƒ¿»≈∆¡…
ונשמתו  הגשמי  הזה בעולם חי  שהוא (למרות לאלוקות להתקרב ברצונו  ויעלה
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יג      

קר ּבן  להיֹות  ה ּדבר  ּתל ּוי ּובכם  מ ּכם  להוי', ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָקר ּבן

ּדיד ּוע  הוי', אל  קר ֹוב  להיֹות  הינּו ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָלהוי',

ּובא 8ּדקר ּבנֹות  והח ּוׁשים , ה ּכח ֹות  קר ּוב  ענין הם  ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

ה ּוא  לאלק ּות , להתקרב  ּבא  ּדכא ׁשר  לבאר , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה 

אדם  יאמר  ּדאל  ּבכם , ה ּדבר  ׁשּתל ּוי והינּו ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"מ ּכם ",

יֹודע  ּכא ׁשר  ּובפרט  אלק ּות , אל  אתקרב  ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאי

ּבכ ּמה   ּומלכל ּבׁשפל ּות  ׁשה ּוא  העצמי ְְְְְְִִֶַַַָָָֻמה ּות ֹו

הרח ּוק  ּבתכלית  ה ּוא  ּכן ואם  ט ֹובים , לא  ְְְְִִִִִִֵַָָֹענינים 

א ֹומר  ה ּוא  זה  ועל  לאלק ּות , אתקרב  ואי ְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹמאלק ּות 

מ ּיׂשראל  ואחד  אחד  ּדכל  ּתל ּוי, ה ּדבר  ּבכם  ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמ ּכם ,

לאמר  אב ֹותי 9יכ ֹול  למע ׂשי מע ׂשי יּגיע ּו מתי ְֲֲֲִֵַַַַַַַָָֹ

ואין  ּכלל , הג ּבל ֹות  ּבזה  ואין ויעקב , יצחק  ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאברהם 

ּולה ּגיע  לעל ֹות  חלילה , ּומע ּכב  ה ּמֹונע  ּדבר  ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָׁשּום 

ּבא  ה ּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ואין לאלק ּות , ְְְֱִֵֵֶַָָָָֹּולהתקרב 

אחד 10ּבטר ּוניא  ּבכל  ּומאיר  ּומת ּגּלה  ּבריֹותיו, עם  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

ר ּבה  ּבמדר ׁש ּכדאיתא  ויכל ּתֹו, ּכח ֹו לפי 11ואחד  ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ

לפי  א ּלא  ּכחי לפי מב ּקׁש איני מב ּקׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ"ּוכ ׁשאני

זה  ידי ּדעל  ואחד , אחד  ּכל  ׁשל  ה ּכח  לפי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכחן",

ל ּמדרגה  ּולה ּגיע  לעל ֹות  ואחד  אחד  ּכל  ּבכח  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה ּנה 

ּדבכדי  יקריב ", ּכי "אדם  וזה ּו נעלית . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָה ּיֹותר 

ׁשּבכם  "מ ּכם ", ה ּוא  לאלק ּות  יתקרב  ְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשהאדם 

ּדמ ּכם  להוי", קר ּבן "מ ּכם  והינּו ּתל ּוי, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָה ּדבר 

ה ּקר ּבן  רק  ה ּכּונה  ּדאין להוי', ה ּקר ּבן את  ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּתקריב ּו

"מן  וה ּוא  מ ּמׁש, מ ּכם  אם  ּכי ּבלבד , ה ּבהמה  ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל 

ה ּנפ ׁש ׁשה ּוא  אדם , ׁשל  ׁשּבל ּבֹו ה ּבהמה  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה ּבהמה ",

ה ּפרטי  ה ּמה  הן ה ּצאן", ּומן ה ּבקר  "מן ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹה ּבהמית .

הענינים  וכ ּיד ּוע  ה ּבהמית , ּבּנפ ׁש ּדיׁשנם  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמדרג ֹות 
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נסמן.8) ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] כה.9)ראה פרק  רבה אליהו דבי  ספר 10)תנא וראה א. ג זרה עבודה

בתחלתו. אידיש ג.11)המאמרים יב , פרשה רבה במדבר

    
מאלוקות) רחוק שהוא כך  גשמי  בגוף ÌkÓמלובשת ‰p‰ עצמכם מתוך  ƒ≈ƒ∆

,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ ‡e‰ לכך BÈ‰Ï˙ובנוסף c‰ ÈeÏz ÌÎe ÌkÓ »¿»«¬»»ƒ∆»∆»«»»ƒ¿
,'ÈÂ‰ Ï‡ B˜ ˙BÈ‰Ï eÈ‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa˜ רוצה האדם וכאשר  »¿»«¬»»«¿ƒ¿»∆¬»»

עצמו  בו  אלא תלוי  הדבר  אין  לאלוקות Ba˜c˙להתקרב Úe„Èc8 מלשון ¿»«¿»¿»
והתקרבות ˜eקירוב ÔÈÚ Ì‰≈ƒ¿«≈

את  ולמסור  לתת הקרבה, של  במובן  גם

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ האדם וכאשר  «…¿«ƒ
למסור  עליו  לאלוקות להתקרב מבקש

שלו  והיכולות והכישרונות הכוחות את

ה', Êa‰לעבודת ‡e אדם" הכתוב »»∆
מכם" יקריב L‡Îcכי  ,‡Ï¿»≈¿«¬∆

‡a האדם,˙e˜Ï‡Ï ˜˙‰Ï »¿ƒ¿»≈∆¡…
ÈeÏzL eÈ‰Â ,"ÌkÓ" ‡e‰ƒ∆¿«¿∆»

,ÌÎa c‰, עצמו Ï‡cבאדם «»»»∆¿«
Ì„‡ Ó‡È ממצבו ‡CÈבייאושו  …«»»≈

,˙e˜Ï‡ Ï‡ ˜˙‡ ויימנע ∆¿»≈∆¡…
חשש  מתוך  לאלוקות הקירוב מעבודת

ליכולתו  ומעבר  מעל  הוא שהדבר 

Ú„BÈ L‡k ËÙe בנפשו ƒ¿»«¬∆≈«
את ‰ÈÓˆÚפנימה B˙e‰Ó מצבו «»«¿ƒ

בעצם, שהוא כפי  הרוחני  ומעמדו 

eÏÙLa˙באמת ‡e‰L נחות ∆¿ƒ¿
רוחנית CÏÎÏÓeביותר  מבחינה ¿À¿»

ÌÈBË ‡Ï ÌÈÈÚ ‰nÎa¿«»ƒ¿»ƒ…ƒ
בה, ופגמו  בנפשו  Ôkשנדבקו  Ì‡Â¿ƒ≈

˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ בשיא˜eÁ‰ ¿«¿ƒ»ƒ
˙e˜Ï‡Ó לאלוקות להתקרב וכדי  ≈¡…

עשוי  והוא גדול  פער  פני  על  לדלג  עליו 

עצמו  את ‡˙˜לשאול  CÈ‡Â¿≈∆¿»≈
‰Ê ÏÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï את להסיר  כדי  ∆¡…¿«∆

הזה  ‡ÓBהחשש ‡e‰ שאין ≈
כי  הגדול  המרחק מפני  ∆ÌkÓƒ,לחשוש

„Á‡ ÏÎc ,ÈeÏz c‰ ÌÎa»∆«»»»¿»∆»
Ï‡NiÓ „Á‡Â שעה שלפי  מי  גם ¿∆»ƒƒ¿»≈

ונחות  שפל  מאד  רוחני  במצב נמצא

Ó‡Ï ÏBÎÈ9 לשאוף וצריך  »…«
מאד  נעלה רוחני  למצב להתעלות

עצמו  את eÚÈbÈולשאול  È˙Ó»««ƒ
,˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰‡ È˙B‡ ÈNÚÓÏ ÈNÚÓ לשאוף שעליו  היינו  «¬«¿«¬≈¬««¿»»ƒ¿»¿«¬…

האבות, כמו  נעלית, כך  כל  רוחנית לרמה ‰‚BÏa˙להגיע ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆«¿»
,ÏÏk נעלים מסוימים, אנשים רק שבגללה הגבלה מהווה לא דבר  שום ¿»

לאלוקות  להתקרב יוכלו  kÚÓeבמיוחד , ÚBn‰ c ÌeL ÔÈ‡Â¿≈»»«≈«¿«≈
,‰ÏÈÏÁ של בדרכו  ומעצור  מחסום חלילה, להוות, יכול  לא דבר  ושום »ƒ»

הרוצה  הנחותBÏÚÏ˙האדם הרוחני  ˜˙‰Ïeממצבו  ÚÈb‰Ïe «¬¿«ƒ«¿ƒ¿»≈
‡ÈeËa ‡a ‡e‰ Cea LB„w‰ ÔÈ‡Â ,˙e˜Ï‡Ï10ÌÚ ∆¡…¿≈«»»»ƒ¿¿»ƒ

,ÂÈ˙BÈa שאין דברים מהבריות דורש לא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש מלכתחילה, ƒ¿»
לבצע  יכולת BÁkלהם ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa È‡Óe ‰lb˙Óeƒ¿«∆≈ƒ¿»∆»¿∆»¿ƒ…

BzÏÎÈÂ אלוקי אור  מאיר  אדם ובכל  ƒ»¿
ולקלוט, להכיל  שביכולתו  כמה עד 

‡˙È‡„kמובאL„Óa ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
‰a11È‡LÎe" ֿ ֿ ברוך  הקדוש «»¿∆¬ƒ

דבר LwÓהוא לעשות אדם מבני  ¿«≈
אחר  או  ÈÙÏכזה LwÓ ÈÈ‡≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÈÁk, שלי ויכולות לכוחות בהתאם …ƒ
ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ÈÙÏשל  ‡l‡∆»¿ƒ

„Á‡ Ïk ÏL Ák‰ ÈÙÏ ,"ÔÁk…»¿ƒ«…«∆»∆»
„Á‡Â,בפרט ישראל  È„Èמבני  ÏÚc ¿∆»¿«¿≈

‰Ê ֿ ֿ ברוך  שהקדוש הכוחות ֿ ידי  על  ∆
אדם לכל  נותן  Ïkהוא ÁÎa ‰p‰ƒ≈¿…«»

„Á‡Â „Á‡ הכלל מן  יוצא מבלי  ∆»¿∆»
˙BÏÚÏ שעה לפי  ממצבו  להתעלות «¬

˙Bi‰ ‰‚„nÏ ÚÈb‰Ïe¿«ƒ«««¿≈»«≈
˙ÈÏÚ היא הכוונה וכאמור , «¬≈

האבות. לדרגת אפילו  להתעלות

e‰ÊÂבכתוב הפנימי  "‡„Ìהפירוש ¿∆»»
Ì„‡‰L È„Îc ,"È˜È Èkƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆»»»
,"ÌkÓ" ‡e‰ ˙e˜Ï‡Ï ˜˙Èƒ¿»≈∆¡…ƒ∆

,ÈeÏz c‰ ÌÎaL כמבואר ∆»∆«»»»
הזו eÈ‰Âלעיל , הרוחנית והעבודה ¿«¿

ÈÂ‰Ï",היא Ôa˜ ÌkÓ"ƒ∆»¿»«¬»»
ÌkÓcעצמכם ‡˙מתוך  eÈ˜z ¿ƒ∆«¿ƒ∆

‰ek‰ ÔÈ‡c ,'ÈÂ‰Ï Ôaw‰«»¿»«¬»»¿≈««»»
‰Ó‰a‰ ÏL Ôaw‰ ˜««»¿»∆«¿≈»
הגשמי  המזבח גבי  על  הגשמית

ÌkÓ Ì‡ Èk ,„Ïa האדם מתוך  ƒ¿»ƒƒƒ∆
"ÔÓעצמו  ‡e‰Â ,LnÓ«»¿ƒ

BaÏaL ‰Ó‰a‰ ,"‰Ó‰a‰«¿≈»«¿≈»∆¿ƒ
LÙp‰ ‡e‰L ,Ì„‡ ÏL∆»»∆«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ בכתבי שכתוב כפי  ««¬ƒ
א) (פרק התניא בספר  ומבואר  האריז "ל 

ואחד  צדיק אחד  ישראל , איש "דלכל 

וסטרא  הקליפה מצד  אחת נפש נפשות, שתי  שהן  נשמות... שתי  יש רשע,

ועל  האלוקית, הנשמה שהיא השנית ונפש הבהמית, הנפש והיא אחרא",

ומפרט  ממשיך  והכתוב לאלוקות. הבהמית נפשו  את ולהעלות לקרב האדם

להיות  שעליו  הבהמה" "מן  הקרבן  ‰Ôלגבי  ,"Ô‡v‰ ÔÓe ˜a‰ ÔÓ"ƒ«»»ƒ«…≈
‰n‰˙B‚„Ó ÈËt‰השונים ‰ÈÓ‰a˙,והסוגים LÙpa ÌLÈc ≈»«¿»≈«¿≈¿∆¿»«∆∆««¬ƒ
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יד   

ּדֹומה  ּדאינֹו אחד ּבזה , ּבכל  ה ּבר ּורים  האפני ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

נּגח  ׁשֹור  ה ּוא  ׁשּלֹו ה ּבהמית  ׁשה ּנפ ׁש ּדיׁשנֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחד ,

ׁשה ּוא  צאן ׁשה ּוא  ויׁש ּביֹותר , ּגּסֹות  מ ּדֹות  ְְִֵֵֶֶַַַֹּובעל 

ה ּוא  אבל  ּבהמה , ּבכלל  זה  ׁשּגם  אף  ּדּקה , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמה 

ּבאריכ ּות  (וכמבאר  ּפנים  ּכל  על  ּבקנטרס 12ּבד ּקּות  ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֻ

את  "ּתקריב ּו א ׁשר  ׁשא ֹומר  וזה ּו תר "ס ), ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָה ּתפ ּלה ,

ׁשּמביאין  ה ּוא  ה ּגׁשמי ּבה ּקר ּבן וה ּנה  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָקר ּבנכם ".

הא ׁש והיה  ה ּמזּבח , ּגּבי על  ּגׁשמית  ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבהמה 

רב ּוצה  ב ) ע ּמּוד  (כא  ּביֹומא  וכדאיתא  ְְְְְְִִֶַַָָָָׁשּלמעלה ,

ׁשלמה  ּבימי ה ּׁשמים  מן ׁשּנפלה  (ּגחלת  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכארי

איתא  ּוב ּזהר  ר ׁש"י). ה ּמזּבח , על  "אריה 13והיתה  ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

ּבנפ ׁש ּבעב ֹודה  ה ּוא  כן ּכמ ֹו ה ּנה  ק ּור ּבנין", ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָּדאכל 

א ׁש הר ׁשּפי וה ּוא  ׁשּלמעלה , א ׁש יׁש הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאדם ,

א ׁש ר ׁשּפי "ר ׁשפיה  ּוכמאמר  האלקית , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּנפ ׁש

(ה ּובא  ר ּבה  ּבמדר ׁש ואיתא  ֿ ּה", י ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשלהבת 

ל ּמים  מכ ּבה  הא ׁש ׁשאין ׁשּלמעלה , ּכא ׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּילק ּוט )

ה ּנפ ׁש ׁשּבטבע  והינּו לא ׁש, מכ ּבין ה ּמים  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָואין

לאלק ּות , האהבה  א ׁש ר ׁשּפי ּבֹו יׁש הרי ְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹהאלקית 

מכ ּבין  ה ּמים  ׁשאין ׁשּלמעלה  א ׁש ּבד ּוגמא  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָוה ּוא 

ר ּבים  מים  הם  וה ּמים  ה ּטרד ֹות 14א ֹות ֹו, ּבר ּבּוי ְְְִִִִֵַַַַַָ

ׁשֹונֹות  ּבטרד ֹות  ׁשֹונים  ּובל ּבּולים  ה ּפרנסה  ְְְְְִִִִִַַַָָָּבטר ּדת 

ּגם  ה ּנה  זה  ּובכל  ועב ֹודה , ּבת ֹורה  ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהמבל ּבלים 

האהבה  א ׁש ּדר ׁשּפי לפי יׁשטפ ּוה , לא  ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹה ּנהר ֹות 

ּדאין  ׁשּלמעלה  א ׁש ּבדגמת  ה ּוא  האלקית  ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּבּנפ ׁש
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תש"א.12) (השני ) משכני  המתחיל דיבור [מאמר] שלום). תורת (בספר תרס "א תורה שמחת שיחת כן גם ראה 13)ראה

ועוד. א. יז, ג חלק  זוהר א. רעח , ב  חלק  זוהר ב . ו, א חלק  מים 14)זוהר המשך נח . פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו. רבים

    
ÏÎa ÌÈea‰ ÈÙ‡‰ ‰ÓBc BÈ‡c ,‰Êa ÌÈÈÚ‰ Úe„iÎÂ¿«»«»ƒ¿»ƒ»∆¿≈∆»»¬≈«≈ƒ¿»

,„Á‡Â „Á‡"אתכפיא" ידי  (על  הרוחנית הקרבנות עבודת לעיל  כאמור  ∆»¿∆»
עניין  את גם שכולל  רחב (מושג  הבירורים" "עבודת נקראת ו "אתהפכא")

בעיקר  הכוונה וכאן  גשמיים. בעניינים ש'נפלו ' הקדושה ניצוצות העלאת

הבהמית  הנפש של  ותיקון  ל 'בירור '

שבה  הטוב הפרדת שעניינו  עצמה

הלא  המידות ועידון  וזיכוך  מהרע,

שנועד  הבהמית הנפש של  טובות

הבהמית  הנפש של  העלאה להביא

עם  שלה להתאחדות ועד  לקדושה

הפיכתה  ידי  על  האלוקית הנפש

הבדלים  יש זו  ובעבודה לקדושה,

הנפש  של  ומהותה לאופייה בהתאם

אדם  שבכל  BLÈcהבהמית (¿∆¿
‡e‰ BlL ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ∆
מגושמת  בהמית נפש היינו  הבקר " "מן 

BcÓ˙בדוגמת ÏÚe Áb BL«»««ƒ
Ô‡ˆ ‡e‰L LÈÂ ,˙BÈa ˙Bqb«¿≈¿≈∆…

‰wc ‰Ó‰a ‡e‰L,גסה ‡Ûולא ∆¿≈»«»«
Ï‡ ,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰Ê ÌbL∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»

ÌÈt Ïk ÏÚ ˙ew„a ‡e‰ וביחס ¿««»»ƒ
נפש  הרי  "בקר ", מסוג  הבהמית לנפש

ו 'דקה' עדינה היא "צאן " מסוג  בהמית

מלאכת  מסויימים שבמובנים כך 

קלה  יותר  שלה והתיקון  הבירור 

˙eÎÈ‡a ‡ÓÎÂ)12ÒË˜a ¿«¿…»«¬ƒ¿À¿¿≈
Ò"˙ ,‰lÙz‰ מיוחד מאמר  «¿ƒ»

הרבי  שכתב בתפילה ה' עבודת בנושא

עוסק  הוא שם תר "ס בשנת נ "ע הרש"ב

של  שונים סוגים בביאור  בהרחבה

הבירור  ואופן  הבהמית הנפש

סוג  כל  של  e‰ÊÂוההעלאה ,(¿∆
ÓB‡L ומסיים ‡Lהפסוק ∆≈¬∆

"ÌÎa˜ ˙‡ eÈ˜z" כל שעל  «¿ƒ∆»¿«¿∆
הבהמית  הנפש של  למהותה בהתאם שלו  המיוחד  הקרבן  את להקריב אדם

שלו . הפרטית

הרוחנית  בעבודה הקרבנות עבודת של  המשמעות לגבי  פרטים ומוסיף והולך 

האדם: של 

ÈÓLb‰ Ôaw‰a ‰p‰Âהעבודה ÔÈ‡ÈnLאופן  ‡e‰ ובבית במשכן  ¿ƒ≈¿«»¿»««¿ƒ∆¿ƒƒ
ÈÓLb˙המקדש ‰Ó‰a שורפים ההכנות ושאר  השחיטה תהליך  ולאחר  ¿≈»«¿ƒ

הקרבן ) לסוג  בהתאם חלקה, או  (כולה הבהמה ‰ÁaÊn,את Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«
,‰ÏÚÓlL L‡‰ ‰È‰Â המקדש בבית היה הכהנים שהדליקו  האש מלבד  ¿»»»≈∆¿«¿»

השמים מן  אש המזבח על  שירדה שכתובÈ‡„ÎÂ˙‡נס (Î‡וכמו  ‡ÓBÈa ¿ƒ¿ƒ»¿»
È‡k ‰ˆe ( „enÚ הייתה המזבח אל  השמים מן  שירדה שהאש «¿»»¬ƒ

הארץ על  שרובץ אריה כמו  עליו  אש(ÏÁb˙רבוצה ÔÓשל  ‰ÏÙpL «∆∆∆»¿»ƒ
‰fe .(È"L ,ÁaÊn‰ ÏÚ ‰˙È‰Â ‰ÓÏL ÈÓÈa ÌÈÓM‰«»«ƒƒ≈¿……¿»¿»««ƒ¿≈««ƒ«…«

‡˙È‡ על שירדה האש אודות מובא ƒ»
מהשמים  13ÏÎ‡cהמזבח ‰È‡"«¿≈¿»≈

,"ÔÈae˜,קרבנות שאוכל  אריה ¿»ƒ
‰„BÚa ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈»¬»

‰‡„Ì,הרוחנית  LÙa היא שאף ¿∆∆»»»
שהולך  כפי  זו  בדרך  להיות צריכה

ÏÚÓlL‰,ומפרט  L‡ LÈ È‰¬≈≈≈∆¿«¿»
האדם  עבודת מצד  לא מלמעלה שבאה

LÙpaL L‡ ÈtL‰ ‡e‰Â¿»ƒ¿≈≈∆«∆∆
,˙È˜Ï‡‰ מעצם בה שקיימים »¡…ƒ

לאלוקות  והתשוקה הצמאון  כי  מהותה

כאש בשיר Ó‡ÓÎeבוערים הפסוק ¿«¬«
‡Lהשירים ÈtL ‰ÈÙL"¿»∆»ƒ¿≈≈

L„Óa ‡˙È‡Â ,"dŒÈ ˙‰ÏL«¿∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«
(Ëe˜Ïia ‡e‰) ‰a פסוק על  «»»««¿

הם  האדם שבנפש האש שרשפי  זה

L‡‰ ÔÈ‡L ,‰ÏÚÓlL L‡k¿≈∆¿«¿»∆≈»≈
ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ÌÈnÏ ‰aÎÓ¿«»««ƒ¿≈««ƒ
ÚËaL eÈ‰Â ,L‡Ï ÔÈaÎÓ¿«ƒ»≈¿«¿∆¿∆«

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ טבעה מצד  «∆∆»¡…ƒ
‡Lומהותה  ÈtL Ba LÈ È‰¬≈≈ƒ¿≈≈

,˙e˜Ï‡Ï ‰‰‡‰ לאש שנמשלה »«¬»∆¡…
כאש הבוער  הצימאון  ¿e‰Â‡בגלל 

ÔÈ‡L ‰ÏÚÓlL L‡ ‡Ó‚e„a¿¿»≈∆¿«¿»∆≈
ÌÈn‰Â ,B˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰««ƒ¿«ƒ¿««ƒ
האהבה  את לכבות שעלולים שבנפש

מכבים  לא למעשה זאת ובכל  לאלוקות

ÌÈaאותה  ÌÈÓ Ì‰ בשיר ככתוב ≈«ƒ«ƒ
לכבות  יוכלו  לא רבים "מים השירים

לא  ונהרות האהבה את

14ÌÈÏeaÏe"ישטפוה  ‰Òt‰ ˙cËa ˙B„h‰ Èeaa¿ƒ«¿»¿ƒ¿«««¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈÏaÏÓ‰ ˙BBL ˙B„Ëa ÌÈBL,מפריע גורם להוות ועלולים ƒƒ¿»«¿«¿¿ƒ
כראוי  מלעסוק האדם את ומבלבל  BÚÂ„‰,מטריד  ‰B˙a ולמרות ¿»«¬»

מים  של  חזק וזרם שטף כמו  מאד , ומטרידות מאד  רבות הן  הללו  שהטרדות

‰B‰p˙רבים  Ìb ‰p‰ ‰Ê ÏÎe הזורמים מאד  רבים למים משל  שהם ¿»∆ƒ≈««¿»
ביותר  חזק ובזרם eÙËLÈ‰,בשטף ‡Ï וההפרעות הטרדות של  בכוחן  ואין  …ƒ¿¿»

האלוקית בנפש שקיימת ה' באהבת לפגוע ‡Lהרבות ÈtLc ÈÙÏ¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÔÈ‡c ‰ÏÚÓlL L‡ ˙Ó‚„a ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ‰‰‡‰»«¬»∆«∆∆»¡…ƒ¿À¿«≈∆¿«¿»¿≈
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טו      

ההקרבה  להיֹות  צרי ּובזה  א ֹות ּה, מכ ּבין ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָה ּמים 

אהבה  ל ֹו יהיה  ה ּוא  ׁשּגם  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל 

אלקי הוי' את  "ואהב ּת ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ְְְֱֱֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאלק ּות ,

ּדגם  ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל  ואמר ּו ," לבב ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָּבכל 

ּבא  ּדזה  לאלק ּות , אהבה  ל ֹו יהיה  ה ּבהמית  ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹה ּנפ ׁש

ה  ּבּנפ ׁש האלקית  ה ּנפ ׁש התל ּבׁשּות  ידי  ּבהמית ,על  ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

הרי  ידיעה 15ּדתח ּלה  ׁשּום  ל ֹו אין ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ידי  על  אמנם  ּכלל , אלק ּות  ּבעניני ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶַָָָֹוהר ּגׁש

ּבהת ּבֹוננּות  ּומת ּבֹונן האלקית , ה ּנפ ׁש ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹהתל ּבׁשּות 

על  ה ּנה  לה ּׂשיגֹו, יּוכל  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ּדגם  ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאלקי

(ּוכמ ֹו ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש התקרב ּות  נע ׂשה  זה  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַידי

ּכללית  חקיקה  ׁשּנע ׂשה  אחר  ּבמק ֹום  ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמבאר 

ה ּמּובן  ּדבר  ּכן ּגם  ה ּוא  ּדאלק ּות  ה ּבהמית  ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבה ּנפ ׁש

ּבכח  ּתב ּוא ֹות  "רב  ה ּוא  ּכ אחר  ה ּנה  כ ּו'), ְְְִֵַַַַָָָֹֻוה ּמּׂשג 

ּבר ׁשּפי  ונכלל  וע ֹולה  מ ּבהמ ּיּות ֹו ׁשּמתה ּפ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָׁשֹור ",

ידי  ׁשעל  ּוכמ ֹו האלקית . ׁשּבּנפ ׁש ה ּתׁשּוקה  ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹא ׁש

צ ֹומח  ּדֹומם  ה ּניצ ֹוצי מת ּברר  הרי ה ּגׁשמי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָקר ּבן

הרי  ּבר ּוחנּיּות  ההקרבה  ידי על  כן ּכמ ֹו ה ּנה  ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָחי,

ה ּבהמית  ּדנפ ׁש הח ׁשֹוכא  ּומתה ּפ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָמת ּברר 

ּבת ֹוכם ", וׁשכנּתי מק ּדׁש לי "וע ׂשּו וזה ּו ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָלנה ֹורא .

ּבבחינת  עב ֹודת ֹו ידי על  הרי ואחד  אחד  ּכל  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּדבת ֹו

ה ּנה  כ ּו', אתה ּפכא  לידי ה ּמביא  והע ּקר  ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאת ּכפיא ,

ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתלק  ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכד 

וה ּגל ּוי, הא ֹור  ּבחינת  עלמין, ּבכ ּולה ּו ה ּוא  ְְְְְְִִִִַַָָּברי

כ ּו'. עלמין ּכל  ס ֹובב  ּבחינת  ְְִִֵֶַָָׁשה ּוא 
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ואילך.15) כא יג, יב , פרק  ה'תש"י  השנה ראש מהמשך להעיר

    
,d˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰ לכבות יכול  לא דבר  ששום כזו  בעוצמה אש היינו  ««ƒ¿«ƒ»

‰‰˜‰אותה  ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰Êe" ה"קרבןLÙp‰ ÏL »∆»ƒƒ¿««¿»»∆«∆∆
,˙e˜Ï‡Ï ‰‰‡ BÏ ‰È‰È ‡e‰ ÌbL ,˙ÈÓ‰a‰ של ה' שאהבת ««¬ƒ∆«ƒ¿∆«¬»∆¡…

לאלוקות  תתקרב היא שגם הבהמית הנפש על  תשפיע האלוקית ¿BÓÎeהנפש
e˙kL" ישראל "שמע בפרשת ∆»

ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z‰‡Â"¿»«¿»≈¬»»¡…∆¿»
Ï"Ê eÓ‡Â ,"EÏ שדיוק ¿»¿¿»¿««

וכאילו  "לבך " ולא "לבבך " הלשון 

בשני  להיות צריכה ה' שאהבת נאמר 

שעל  מלמד  אחד  בלב רק ולא  לבבות

ה' את לאהוב ≈¿ÈLa"ƒהאדם
,"EÈˆÈ ביצר וגם טוב ביצר  גם ¿»∆

‰ÈÓ‰a˙הרע, LÙp‰ Ì‚c ולא ¿««∆∆««¬ƒ
האלוקית הנפש ‡‰‰רק BÏ ‰È‰Èƒ¿∆«¬»

‡a ‰Êc ,˙e˜Ï‡Ï להביא הדרך  ∆¡…¿∆»
בנפש  גם תהיה ה' שאהבת כך  לידי 

היא ‰˙eLaÏ˙הבהמית È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿«¿
LÙpa ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ«∆∆

‰lÁ˙c ,˙ÈÓ‰a‰ במצב ««¬ƒƒ¿ƒ»
‰È‰15LÙpההתחלתי  ¬≈«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ מהותה ומטבע עצמה מצד  ««¬ƒ
Lb‰Â ‰ÚÈ„È ÌeL BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿∆¿≈
ÏÚ ÌÓ‡ ,ÏÏk ˙e˜Ï‡ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈¡…¿»»¿»«
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ È„È¿≈ƒ¿«¿«∆∆»¡…ƒ
הבהמית, ובנפש הגשמי  בגוף

ÔBa˙Óe הנפש באמצעות האדם ƒ¿≈
שלו  ‡È˜Ïהאלוקית ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿¡…ƒ

ÏÎeÈ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Ì‚c¿««∆∆««¬ƒ«
,B‚ÈO‰Ï ובסגנון באופן  התבוננות ¿«ƒ

הבהמית לנפש גם ÏÚהמובן  ‰p‰ƒ≈«
˙e˜˙‰ ‰NÚ ‰Ê È„È¿≈∆«¬∆ƒ¿«¿

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ אלוקות לענייני  «∆∆««¬ƒ
Á‡ ÌB˜Óa ‡nL BÓÎe)¿∆¿…»¿»«≈
הנפש  של  ההתקרבות מהות לגבי 

פעולה  בעקבות לאלוקות הבהמית

האלוקית  הנפש של  זה מסוג 

‰NÚpL ראשון והסכמהÈ˜Á˜‰בשלב LÙp‰aהחלטה ˙ÈÏÏk ∆«¬∆¬ƒ»¿»ƒ¿«∆∆
'eÎ ‚On‰Â Ôen‰ c Ôk Ìb ‡e‰ ˙e˜Ï‡c ˙ÈÓ‰a‰ ועצם ««¬ƒ∆¡…«≈»»«»¿«À»

הבהמית  הנפש את מקרבת אלוקות ולהשיג  להבין  שניתן  וההחלטה ה'חקיקה'

Íkלאלוקות), Á‡ ‰p‰ השפעה האלוקית לנפש יש יותר  מאוחר  בשלב ƒ≈««»ְ
מכך  וכתוצאה  הבהמית הנפש על  מעמיקה במשלי ‰e‡יותר  הכתוב כלשון 

,"BL ÁÎa ˙B‡ez " הרבה" היא הפסוק כוונת פשוטו  לפי  »¿¿…«
עול  עליו  המקבל  לומר  רצה בשדה, יחרוש כי  השור , כח ֿ ידי  על  באה תבואות

הכוונה  וכאן  דוד ) (מצודת הרבה" תורה ידו  על  ימצא לעול  כשור  תורה

Ct‰˙nLהבהמית הנפש הוא להיות B˙eiÓ‰aÓה"שור " מפסיקה והיא ∆ƒ¿«≈ƒ«¬ƒ
‰eLz˜‰"בהמית" L‡ ÈtLa ÏÏÎÂ ‰ÏBÚÂ לאלוקות והצמאון  ¿∆¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈«¿»

˙È˜Ï‡‰ LÙpaL והנפש האלוקית שהנפש התניא בספר  (וכמבואר  ∆«∆∆»¡…ƒ
השליטה  על  זו  עם זו  נלחמות הבהמית

בכוחות  השליטה על  וגם הגוף באברי 

הנפש  של  והשאיפה הנפשיים.

הנפש האלוק  את להפוך  היא ית

פרק  בתניא שכתוב כמו  לטוב, הבהמית

עולם  מתענוגי  ולהפכה "לשנותה ט:

להיות  נהפך  שהרע ה'... לאהבת הזה

ממש") טוב יצר  כמו  גמור  ¿BÓÎeטוב
È‰ ÈÓLb‰ Ôa˜ È„È ÏÚL∆«¿≈»¿»««¿ƒ¬≈
ÁÓBˆ ÌÓBc ÈˆBˆÈp‰ a˙Óƒ¿»≈«ƒ≈≈≈«

,ÈÁ של ניצוצות יש גשמי  דבר  בכל  «
שלו  והקיום החיות מקור  שהם קדושה

והתלבשו  ירדו  אלה שניצוצות וכיון 

לברר  צורך  יש וחומריות בגשמיות

למקורם  בחזרה אותם ולהעלות

קרבנות  מקריבים וכאשר  באלוקות.

את  מבררים והחי  הצומח מהדומם,

שבהם ÏÚהניצוצות ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈«
˙eiÁea ‰˜‰‰ È„È שתוכנה ¿≈««¿»»»»ƒ

הבהמית  הנפש של  התקרבות הוא

ואלוקות  a˙Óלקדושה È‰¬≈ƒ¿»≈
‡ÎBLÁ‰ Ct‰˙Óe החושך ƒ¿«≈«¬»

‡B‰Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙc. לאור ¿∆∆««¬ƒƒ¿»
e‰ÊÂ הציווי של  הפנימי  התוכן  ¿∆

ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ"¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
,"ÌÎB˙a למשמעות שבנוסף ¿»

המשכן  את להקים ציווי  של  הפשוטה

להשראת  גם הכוונה המקדש, ובית

ואלוקות  קדושה והחדרת השכינה

"בתוכם" נאמר  שלכן  וכאמור  בנפש,

"בתוכו ") ‡Á„(ולא Ïk CB˙cƒ¿»∆»
B˙„BÚ È„È ÏÚ È‰ „Á‡Â¿∆»¬≈«¿≈¬»

‡˙‰Ît‡הרוחנית  È„ÈÏ ‡Èn‰ wÚ‰Â ,‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¿»ƒ»«≈ƒƒ≈ƒ¿«¿»
,'eÎ האופן והיא לאור  החושך  הפיכת היא יותר  הנעלית שהעבודה כאמור 

לעולם קדושה ממשיכים שדרכו  Œ‡ËÒהעיקרי  ‡ÈÙk˙‡ „k ‰p‰ƒ≈«ƒ¿«¿»ƒ¿»
,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈa ‡L„e˜c ‡˜È ˜ÏzÒ‡ ‡Á‡«¬»ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿»¿ƒ
עניינה  כאן  האמורה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  כבודו  ועליית ו "הסתלקות"

,ÈeÏb‰Â B‡‰ ˙ÈÁaהעולמות בכל  האלוקי  האור  ÈÁa˙של  ‡e‰L ¿ƒ«»¿«ƒ∆¿ƒ«
.'eÎ ÔÈÓÏÚ Ïk BÒ. לעיל כמבואר  בשווה, העולמות בכל  המאיר  האור  ≈»»¿ƒ
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טז   

.ev˜ ּד"אדם ּבעב ֹודה  ה ּקר ּבנֹות  ענין יבאר  ƒְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

קר ּבן". "מ ּכם  להיֹות  צרי יקריב " ְְְִִִִִֶַָָָּכי

ּדנפ ׁש אהבה  מ ּלמ ּטה , וא ׁש ׁשּלמעלה  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָא ׁש

ּדנפ ׁש אהבה  ה ּבהמית . ּודנפ ׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹהאלקית 

האלקית  נפ ׁש התל ּבׁשּות  ידי על  ּבאה  ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹה ּבהמית 

ה ּבהמית . ֲִֶֶַַַּבּנפ ׁש

ׁשּטים Êe‰ג ) מעצי היה  ּׁשה ּמׁשּכן מה  יּובן »∆ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

העב ֹודה  ׁשע ּקר  ּדלהיֹות  ְְְֲִִֶַַָָָּדוקא ,

לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  לאתה ּפכא  ה ּוא  ּומק ּדׁש ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָּבּמׁשּכן

(ּובפרט  ּכּנ"ל  ה ּקר ּבנֹות  עב ֹודת  ענין 16ׁשּזה ּו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבּמק ּדׁש העב ֹודה  ידי ועל  ה ּקטרת ), ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹמע ׂשה 

ולכן  ּבע ֹולם , אלק ּות  ּגּלּוי האיר  זה  ידי על  ְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָֹה ּנה 

ׁשיטה  ּדה ּנה  ׁשּטים , מעצי נט ּיה ,17היה  ּפר ּוׁשּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָ

לאיזה ּדהי  והה ּטיה  אמצעי, ׁשה ּוא  ּדבר  ׁשּיׁש נּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּפר ּוׁש וכן ׁשיטה , נקראת  למ ּטה , א ֹו למעלה  ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָצד ,

והחכמה , מהידיעה  הה ּטיה  ה ּוא  ּדׁשט ּות  ְְְְְִִֵַַַַָָָָָׁשט ּות ,

מ ּזה  והה ּטיה  ה ּמּצּוע ,  ּדר ה ּוא  וה ּׂשגה  ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּדידיעה 

ּוכמ ֹו זה , ּדלע ּמת  ׁשט ּות  יׁש וה ּנה  ׁשט ּות . ְְְְְְִִִֵֵֶַָֻנקרא 

ּתט  ר ׁש"י ּופר ׁש א ׁשּתֹו", ת ׂשטה  "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָׁשּכת ּוב 

ּבּׁשּטים ", יׂשראל  "וּיׁשב  ּוכתיב  ה ּצניע ּות , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָמ ּדרכי

ענין  רז"ל 18ׁשה ּוא  ּוכמאמר  זה , ּדלע ּמת  ה ּׁשט ּות  ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַֻ

ר ּוח  ּבֹו נכנס  ּכן אם  א ּלא  עברה  ע ֹובר  אדם  ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ"אין

ׁשט ּות  ור ּוח  האמת , על  מכ ּסה  ה ּזה  ור ּוח  ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָׁשט ּות ",

"ׁשט ּות " ונקרא  אחרא , וסטרא  ה ּקל ּפה  ר ּוח  ְְְְְְֲִִִַַַָָָָה ּוא 

הא ֹור  על  המכ ּסים  והם  ּוכסיל , זקן  מל  ּדר ֿ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו וח ּיים , אמת  ה ּוא  ּדאלק ּות  ְְְֱֱִִֶֶֶַַָֹוה ּגּלּוי,

והר ּוח  ח ּיים ", אלקים  ה ּוא  אמת  אלקים  ְֱֱֱֲִִִֶַַַָָָֹֹ"והוי'
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[מאמר]16) לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה המתחיל דיבור [מאמר] ריש וישב  פרשת אור תורה ראה

בני . ריח  ראה המתחיל ומעין.17)דיבור קונטרס  ואילך. טל פרק  תרל"ז וככה המשך הנ"ל בכל א.18)ראה קו, סנהדרין

בלק . פרשת סוף  ותנחומא רבה במדבר ספרי ,

    
‰„BÚa ˙Baw‰ ÔÈÚ ‡È .ev˜ בנ האדם הרוחנית פש ƒ¿»≈ƒ¿««»¿»»¬»

"È˜È Èk Ì„‡"c לאלוקות להתקרב ירצה אדם BÈ‰Ï˙כאשר  CÈˆ ¿»»ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿
"Ôa˜ ÌkÓ". שלו הבהמית הנפש את היינו  מתוכו , "להקריב" ‡Lעליו  ƒ∆»¿»≈

,‰hÓlÓ L‡Â ‰ÏÚÓlL שירדה אש הייתה המזבח שעל  כשם ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«»
שהביאו  אש גם והייתה מלמעלה

יש ה' בעבודת כך  «¬»‡‰‰למטה
˙È˜Ï‡‰ LÙc בה שקיימת ¿∆∆»¡…ƒ

שלמעלה  אש בדוגמת מטבעה

˙ÈÓ‰a‰ LÙ„e להשפיע שצריך  ¿∆∆««¬ƒ
בדוגמת  ה', אהבת בה ולהחדיר  עליה

מלמטה. שבאה LÙcאש ‰‰‡«¬»¿∆∆
È„È ÏÚ ‰‡a ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»»«¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa היא שתחילתה «∆∆««¬ƒ
גם  המובן  באופן  באלוקות בהתבוננות

הבהמית. לנפש

‰Êe עניין ‚) לעיל  שנתבאר  לאחר  »∆
השראת  ועניין  במשכן  השכינה השראת

האדם בנפש Ó‰השכינה ÔeÈ»«
ÌÈhL ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M∆«ƒ¿»»»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc המיוחדת המשמעות לאור  «¿»
שיתבאר  כפי  "שיטים" המושג  של 

‰BÚ„‰להלן , wÚL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆ƒ«»¬»
‡e‰ Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»
,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
לאור  הקדושה היפך  של  חושך  להפוך 

BÚ„˙אלוקי  ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬«
ËÙe) Ï"pk ˙Baw‰16 «»¿»««ƒ¿»

˙Ëw‰ ‰NÚÓ בירור עניין  שבו  «¬≈«¿…∆
יותר  מודגש לקדושה והעלאתו  החושך 

המקדש  בבית אחרות בעבודות מאשר 

מדברים  היו  הקטורת של  הסממנים כי 

למזון  משמשים ואינם טעם בהם שאין 

מצומח  יותר  שנחות דומם בבחינת והם

נוצר  המזבח גבי  על  שעלו  ולאחר  וחי ,

היינו  לה'", אשה ניחוח "ריח מהם

לאור  חושך  È„Èהפיכת ÏÚÂ ,(¿«¿≈
Lc˜naL ‰„BÚ‰ בבירור »¬»∆«ƒ¿»

לקדושה העולם ענייני  ‡e˜Ï˙והעלאת Èelb È‡‰ ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆≈ƒƒ¡…
‰È‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚa בנוי ËÈL‰המשכן  ‰p‰c ,ÌÈhL ÈˆÚÓ17 »»¿»≈»»≈¬≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ»

זה iË‰,בהקשר  dLet,סטייה‡e‰L c LiL eÈ‰c ≈»¿ƒ»¿«¿∆≈»»∆
,ÈÚˆÓ‡באמצע ˆ„,מהאמצע Èh‰‰Â‰שנמצא ‰ÊÈ‡Ï כלשהו לצד  ∆¿»ƒ¿««»»¿≈∆«

,‰ËÈL ˙‡˜ ,‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏוסטייה Letנטייה ÔÎÂ ¿«¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»¿≈≈
˙eËLc ,˙eËL הגיון ÓÎÁ‰Â‰,חוסר  ‰ÚÈ„È‰Ó ‰Èh‰‰ ‡e‰ ¿ƒ¿««»»≈«¿ƒ»¿«»¿»
‰‚O‰Â ‰ÚÈ„Èc הבנה,Úevn‰ Cc ‡e‰ הממוצעת הישרה הדרך  ƒƒ»¿«»»∆∆«ƒ«

‰Èh‰‰Âוהסטיה eËL˙.הנטיה ‡˜ ‰fÓ ¿««»»ƒ∆ƒ¿»¿
,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËL LÈ ‰p‰Â¿ƒ≈≈¿ƒ¿À«∆
נטייה  היינו  רצוי  הלא בכיוון  שטות

הקדושה  צד  שאינו  ֿ אחרא הסטרא לצד 

הכתוב  שם על  זה" "לעומת (הנקרא

אלוקים") עשה זה לעומת זה "את

e˙kL BÓÎe סוטה אשה לגבי  ¿∆»
LÙe ,"BzL‡ ‰ËN˙ Èk"ƒƒ¿∆ƒ¿≈≈

È"L פירושו Ëzש"תשטה" «ƒ≈
È˙Îe ,˙eÚÈv‰ ÈÎcÓƒ«¿≈«¿ƒ¿ƒ
"ÌÈhMa Ï‡NÈ LiÂ"«≈∆ƒ¿»≈«ƒƒ
שם, חטאו  ישראל  שבני  נאמר  ובהמשך 

‡e‰L אחרא ֿ הסטרא לצד  הנטייה ∆
ÔÈÚ18,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰ ƒ¿««¿ƒ¿À«∆

של  לצד  המיצוע מדרך  נטייה היינו 

הקדושה  Ï"Êהיפך  Ó‡ÓÎe¿«¬«««
‡l‡ ‰Ú BÚ Ì„‡ ÔÈ‡"≈»»≈¬≈»∆»
,"˙eËL Áe Ba ÒÎ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿««¿
על  ועבירה התורה, מדרכי  שנטייה הרי 

"שטות" נקראת ה' ‰f‰רצון  ÁeÂ¿««∆
לחטוא  לאדם שגורמת השטות רוח

ÁeÂ ,˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ¿«∆«»¡∆¿«
˙eËLהחטא את שגורמת ‰e‡זו  ¿

Áe,‡Á‡ ‡ËÒÂ ‰tÏw‰ ««¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»
הקדושה צד  שאינו  אחר  «¿˜Â¿ƒ‡צד 

Ô˜Ê CÏÓ CcŒÏÚ "˙eËL"¿«∆∆∆∆»≈
,ÏÈÒÎe המפתה הרע שהיצר  כשם ¿ƒ

"כסיל ", נקרא עבירה לעבור  האדם את

אחרא Ì‰Âטיפש, והסטרא הקליפות ¿≈
Èelb‰Â B‡‰ ÏÚ ÌÈqÎÓ‰«¿«ƒ«»¿«ƒ

‡Ó˙האלוקי , ‡e‰ ˙e˜Ï‡c∆¡…¡∆
'ÈÂ‰Â" e˙kL BÓÎe ,ÌÈiÁÂ¿«ƒ¿∆»«¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ‡e‰ ˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¡∆¡…ƒ

,"ÌÈiÁ והיא האמת היא האלוקות «ƒ
היא  האלוקות כי  החיים מקור 

הזה  שבעולם אלא הנבראים כל  של  החיות נובעת וממנה האמיתית המציאות

מרגישים  לא והנבראים בגלוי  לא היא האלוקית והאמת ונעלם, מכוסה הדבר 

בעלי  שהם בטעות וסבורים מהאלוקות נובעים שלהם והקיום שהחיות

עצמאית  eiÁ‰Â˙מציאות ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙eËL Áe‰Â¿»«¿¿«∆«»¡∆¿««
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יז      

ולכן  אלקית , והח ּיּות  האמת  על  מכ ּסה  ְְְְֱֱִֵֶֶַַַַָָֹׁשט ּות 

על  ה ּמכ ּסה  ה ּקל ּפה  ּוכמ ֹו "קל ּפה ", ּבׁשם  ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָנקרא 

על  ּומס ּתיר  מעלים  מכ ּסה  ׁשט ּות  הר ּוח  ּכן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָה ּפרי,

א ׁשר  ּׁשאפ ׁשר  מה  ה ּסּבה  וזה ּו אלק ּות . ּדג ּלּוי ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹהא ֹור 

עברה , ע ֹובר  ֿ וׁשל ֹום  חס  להיֹות  יכ ֹול  ְְֲִֵֵַָָָָָָהאדם 

לידי  האדם  יב ֹוא  א ׁשר  ה ּדבר  אפ ׁשר  אי ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדלכא ֹורה 

מר ּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק  וה ּוא  ה ּוא 19עברה , ׁשּבזה  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּביהד ּות ֹו, ע ֹוד ּנּו א ׁשר  ל ֹו ונדמה  מאלק ּות , ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָֹנפרד 

החטא  ידי ׁשעל  ׁשה ּוא , ּכמ ֹו האמת  את  יֹודע  ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָואם 

את  ע ֹוׂשה  היה  לא  הרי  מאלק ּות , נפרד  נע ׂשה  ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹוע ֹון

לפי  אפן, ּבׁשּום  ֿ ל ּצלן רחמנא  העברה  ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּדבר 

ואינֹו אפן ּבׁשּום  ר ֹוצה  ׁשאינֹו יׂשראל  ּכל  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּבטבע 

ּדכא ׁשר  והראיה  מאלק ּות , נפרד  להיֹות  ּכלל  ְְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָֹיכ ֹול 

ׁשל  ענין על  וׁשל ֹום  חס  א ֹות ֹו וכ ֹופין נּסיֹון לידי ְְְִִִִֵֶַַָָָָּבא 

ׁשאינֹו ולח ׁשב  לטע ֹות  אפ ׁשר  אי ּדאז ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹּכפירה ,

מ ּנגד , ח ּייו מ ׁשלי ה ּוא  הרי מאלק ּות , נפרד  ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנע ׂשה 

ּומ ֹוסר  ֿ וׁשל ֹום  חס  יּסּורין ה ּמיני ּכל  עליו ְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומק ּבל 

ּבמ ּוח ׁש נראה  וכן , ית ּבר ׁשמ ֹו קד ּׁשת  על  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻנפ ׁשֹו

ה  ּבדר ּגֹות  אפ ּלּו ּגם  ׁשּבּקּלים מ ּמׁש ּבקל  ּפח ּות ֹות  ְְְְֲִִֶַַַַַַַָ

קד ּׁשת  על  נפ ׁשם  למסר  ּדעל ּולים  יׂשראל  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּופ ֹוׁשעי

ּבנפ ׁשֹו, ּומר ּגיׁש יֹודע  הרי ּדאז לפי , ית ּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָׁשמ ֹו

יׂשראל , מאלקי לה ּפרד  ֿ וׁשל ֹום  חס  ר ֹוצה  ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹואינֹו

נפרד  ֿ וחלילה  וחס  ֿ וׁשל ֹום  חס  להיֹות  ְְְְְְִִִֶַַָָָָָּדכזה 

אבל  יׂשראל , ּבר  ׁשּום  ּביכלת  אין יׂשראל  ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹמאלקי

ֿ ל ּצלן, רחמנא  עבר ֹות  ּבׁשארי הינּו ּדברים , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשארי 

זה  ידי על  ׁשּנע ׂשה  מר ּגיׁש ואינֹו יֹודע  אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

ע ֹוד  ה ּוא  ּכי ל ֹו ונדמה  , ית ּבר מאחד ּות ֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָנפרד 

ׁשט ּות  מהר ּוח  ּבא  וזה  היה , ּכא ׁשר  ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָּביהד ּות ֹו

ׁשּלא  וה ּגּלּוי הא ֹור  על  ׁשּמכ ּסה  ֿ אחרא  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹּדסטרא 

להאדם  ל ֹו ּגֹורם  ׁשט ּות  ּדהר ּוח  ּפר ּוׁש ּבֹו, ְְְְֵֵַַָָָָֻיר ּגׁש

החמ ּדה  ׁשּתקף  והינּו ההר ּגׁש, ּבּתאוה 20הע ּדר  ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ה ּקריר ּות  ל ֹו ּגֹורם  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַוהחמימ ּות 
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ואילך.19) ב  מאמר ומעין קונטרס  כה. כד פרק  תניא (קונטרס 20)ראה תש"ט  משה ויאמר המתחיל דיבור מ [מאמר] להעיר

    
,˙È˜Ï‡ האמור והסתר  להעלם הסיבה ÌLaוהיא ‡˜ ÔÎÏÂ ¡…ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈

,Èt‰ ÏÚ ‰qÎn‰ ‰tÏw‰ BÓÎe ,"‰tÏ˜" שהפרי כך  כדי  עד  ¿ƒ»¿«¿ƒ»«¿«»««¿ƒ
כלל , נראה eËL˙אינו  Áe‰ Ôkאחרא והסטרא הקליפה qÎÓ‰של  ≈»«¿¿«∆

.˙e˜Ï‡ Èel‚c B‡‰ ÏÚ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ«»¿ƒ¡…
LÙ‡M ‰Ó ‰aq‰ e‰ÊÂ איך ¿∆«ƒ»«∆∆¿»

BÈ‰Ï˙יתכן  ÏBÎÈ Ì„‡‰ L‡¬∆»»»»ƒ¿
,‰Ú BÚ ÌBÏLÂÒÁ«¿»≈¬≈»

LÙ‡ CÈ‡ ‰B‡ÎÏc ייתכן ¿ƒ¿»≈∆¿»
È„ÈÏ Ì„‡‰ ‡BÈ L‡ c‰«»»¬∆»»»»ƒ≈

,‰Ú ומהותו טבעו  מעצם והרי  ¬≈»
ניתן  שלא בקשר  באלוקות קשור  יהודי 

"יהודי  – הזקן  רבנו  (כפתגם לניתוק

נפרד  להיות רוצה ולא יכול  לא

להלן  שיבואר  וכפי  )מאלוקות",
LÈbÓ BÈ‡L ÈÙÏ ˜ ‡e‰Â19 ¿«¿ƒ∆≈«¿ƒ

‰ÊaLהעבירה Ù„בעשיית ‡e‰ ∆»∆ƒ¿»
BÏ ‰Ó„Â ,˙e˜Ï‡Ó בטעות ≈¡…¿ƒ¿∆
B˙e„‰Èa ep„BÚ L‡ והדבקות ¬∆∆¿«¬

נפגמה, לא באלוקות האדם Ì‡Âשלו  ¿ƒ
היה BÓkהחוטא ˙Ó‡‰ ˙‡ Ú„BÈ≈«∆»¡∆¿

ÔBÚÂ ‡ËÁ‰ È„È ÏÚL ,‡e‰L∆∆«¿≈«≈¿¿»
È‰ ,˙e˜Ï‡Ó „Ù ‰NÚ«¬∆ƒ¿»≈¡…¬≈
c ˙‡ ‰NBÚ ‰È‰ ‡Ï…»»∆∆¿«

ÔÏvÏ‡ÓÁ ‰Ú‰ יצילנו ה' »¬≈»«¬»»ƒ¿»
,ÔÙ‡ ÌeLa שהוא שיתכן  למרות ¿…∆

להימנע  וכדי  זאת לעשות מתאווה

ניסיונות  על  להתגבר  עליו  מעבירה

Ï‡NÈקשים  Ïk ÚËaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆«»ƒ¿»≈
מהותו  ÌeLaמעצם ‰ˆB BÈ‡L∆≈∆¿

˙BÈ‰Ï ÏÏk ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡…∆¿≈»¿»ƒ¿
‰È‡‰Â ,˙e˜Ï‡Ó „Ùƒ¿»≈¡…¿»¿»»
יהודי , כל  מהותו  שבעצם לכך  ההוכחה

יכול  ולא רוצה לא שיהיה, מי  יהיה

היא  מאלוקות ולהתנתק להיפרד 

ÔÈÙBÎÂ ÔBÈq È„ÈÏ ‡a L‡Îc¿«¬∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ
ÏL ÔÈÚ ÏÚ ÌBÏLÂÒÁ B˙B‡«¿»«ƒ¿»∆

,‰ÈÙk מאלצים כאשר  למשל , ¿ƒ»
ֿ ושלום, חס זרה, עבודה לעבוד  יהודי 

Ê‡c בהם אחרות מעבירות בשונה ¿»
שעשיית  בטעות לחשוב עשוי  האדם

נפרד  להיות לו  גורמת לא העבירה

זרה  עבודה על  כשמדובר  הרי  מאלוקות

ֿ ושלום BÚËÏ˙חס LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿
,˙e˜Ï‡Ó „Ù ‰NÚ BÈ‡L LÁÏÂכזה ‰e‡ובמצב È‰ ¿«¬…∆≈«¬∆ƒ¿»≈¡…¬≈

,„‚pÓ ÂÈiÁ CÈÏLÓ כך לשם אם אפילו  זרה עבודה לעבוד  מסכים ולא «¿ƒ«»ƒ∆∆
חייו  על  לוותר  ÌBÏLÂÒÁעליו  ÔÈeqÈ ÈÈn‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜Óe¿«≈»»»«ƒ≈ƒƒ«¿»

LÁeÓa ‰‡ ÔÎÂ ,Ca˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ BLÙ ÒBÓe≈«¿«¿À«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿∆¿»
˙B˙eÁt‰ ˙Bb„a elÙ‡ Ìb LnÓ נחות הרוחני  שמצבם באנשים «»«¬ƒ¿«¿«¿

ÈÚLBÙeמאד  ÌÈlwaL Ï˜a¿«∆««ƒ¿≈
Ï‡NÈ אחרות מצוות שמירת לגבי  ƒ¿»≈

ÌÈÏeÏÚcהם גם ÒÓÏמסוגלים «¬ƒƒ¿…
,Ca˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ ÌLÙ«¿»«¿À«¿ƒ¿»≈
כן  הם אחרות שבמצוות למרות

ה' רצון  על  Ê‡cעוברים ÈÙÏ כשהוא ¿ƒ¿»
שבה  כזו  עבירה של  נסיון  בפני  ניצב

יע  שאם לספק מקום את אין  בור 

מאלוקות נפרד  יהיה ≈¬‰Èהעבירה
ÂLÙa LÈbÓe Ú„BÈ הפירוד את ≈««¿ƒ¿«¿

ÒÁוהניתוק  ‰ˆB BÈ‡Â ,ֹ¿≈∆«
È˜Ï‡Ó „t‰Ï ÌBÏLÂ¿»¿ƒ»≈≈¡…≈
ÒÁ ˙BÈ‰Ï ‰ÊÎc ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿»∆ƒ¿«
„Ù ‰ÏÈÏÁÂŒÒÁÂ ÌBÏLÂ¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿»
˙ÏÎÈa ÔÈ‡ Ï‡NÈ È˜Ï‡Ó≈¡…≈ƒ¿»≈≈ƒ…∆

,Ï‡NÈ a ÌeL אפילו יהודי  אף «ƒ¿»≈
נחשב  אחרות מצוות לגבי  שכאמור  מי 

גם  ישראל " ו "פושעי  שבקלים" "קל 

מאלוקות  להיפרד  מסוגל  לא הוא

eÈ‰ ,ÌÈc È‡La Ï‡¬»ƒ¿»≈¿»ƒ«¿
‡ÓÁ ˙BÚ È‡Laƒ¿»≈¬≈«¬»»
BÈ‡Â Ú„BÈ BÈ‡ È‰ ,ÔÏvÏƒ¿»¬≈≈≈«¿≈
‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚpL LÈbÓ«¿ƒ∆«¬∆«¿≈∆
,Ca˙È B˙e„Á‡Ó „Ùƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈

BÏ ‰Ó„Â בטעות„BÚ ‡e‰ Èk ¿ƒ¿∆ƒ
,‰È‰ L‡k B˙e„‰Èa חל ולא ¿«¬«¬∆»»

 ֿ הקדוש עם שלו  בקשר  שינוי  שום

ֿ הוא שהיא ÊÂ‰ברוך  הזו  הטעות ¿∆
את  לעבור  לאדם הגורם למעשה

eËL˙העבירה Áe‰Ó ‡a»≈»«¿
ÏÚ ‰qÎnL ‡Á‡ ‡ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆«
,Ba LbÈ ‡lL Èelb‰Â B‡‰»¿«ƒ∆…À¿«
אלוקי  וגילוי  אור  נשמתו  על  שיש היינו 

בו  נרגש ולא ניכר  לא הדבר  אבל 

˙eËL Áe‰c Let על שמכסה ≈¿»«¿
‰cÚהאמת Ì„‡‰Ï BÏ ÌBb≈¿»»»∆¿≈

,Lb‰‰ היכולת את מאבד  והוא «∆¿≈
אלוקות  ענייני  Û˜zLלחוש eÈ‰Â¿«¿∆…∆

‰cÓÁ‰20‰Â‡za העובדה «∆¿»««¬»
חזקה  ובתשוקה רב בתוקף הם הזה העולם לענייני  eÓÈÓÁ‰Â¿«¬ƒ˙שהתאוות
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יר   

ּדיא  ּפר ּוׁש הר ּוחנּיים , ּבענינים  ההר ּגׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהע ּדר 

ח ּמּדה  עניני אין צעקאכטקייט  א ּון ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָצ ּוגע ּבּונדקייט 

ּדערהער  (ּדעם  ההר ּגׁש מקרר  זה  ּברתיחה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָותאוה 

פיל  אזֹוי איז ער  הר ּוחנּיים , ּבענינים  געפיל ) ְִִִִִִִֶֶַָָָָא ּון

ּורצ ֹונֹותיו  ּתאוֹותיו ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָאיּבער ּגעגע ּבען

ר ּוחנית 'דיקער  ּדער  אז וה ּגׁשמ ּיים , ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָהחמר ּיים 

וההס ּתר , ההעלם  ּבתכלית  אים  ּבא  איז ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהר ּגׁש

מר ּגיׁש ואינֹו ּכלל , מר ּגיׁש ּבל ּתי ׁשּנע ׂשה  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָוהינּו

ה ּמצוֹות , ּבק ּיּום  והע ּלּוי וה ּטֹוב  והערב ּות  ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹלה ּנעם 

מאלק ּות  ּברח ּוק ֹו ה ּפחית ּות  מר ּגיׁש אינֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַַֹוכן

ּכּסּוי  ה ּוא  ּכלל   ּובדר וע ֹון, חטא  ידי על  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנע ׂשה 

ּדה ּנה  האלקית , ה ּנפ ׁש על  ׁשּמכ ּסה  ה ּבהמית  ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה ּנפ ׁש

ּובפרט  מה ּות ֹו, ּבעצם  אלק ּות  ה ּוא  האלקית  ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹה ּנפ ׁש

ׁשּבֹו ּגּופ ֹו21ה ּניצ ֹוץ  אל  ה ּׁשּי ּפרטי ה ּניצ ֹוץ  (ה ּוא  ְִִִֶֶַַַַָָ

הענינים  ּבכל  מר ּגיׁש ה ּוא  יד ֹו ׁשעל  כ ּו'), ְְְְִִִִֶַַַָָָָָה ּפרטי

מנּגד  ׁשה ּוא  ּבּדבר  מאד  ּומר ּגיׁש ְְְְֱִִִֶַָָָָֹֹֻהאלק ּיים ,

אינֹו ּבג ּלּוי  אלק ּות  ׁשאינֹו ּדדבר  והינּו ְְְְֱֱִֵֵֶַָָָֹֹלאלק ּות ,

ּבד  ּובפרט  ּבֹו, אלק ּות ,ר ֹוצה  על  מנּגד  ׁשה ּוא  בר  ְְְֱִֶֶַָָָָֹֻ

ה ּבֹורח  ּוכאדם  ה ּמּזיק , מ ּדבר  ּכב ֹורח  מ ּזה  ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוב ֹורח 

ר ּוחנית  ּדמיתה  האלקית  לה ּנפ ׁש ל ֹו ּדבר ּור  ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹמ ּמות ,

חס  ּגׁשמית  מ ּמיתה  יֹותר  ק ׁשה  ה ּוא  ֿ ל ּצלן ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָרחמנא 

ּבאלק ּות , ה ּוא  וחפצ ֹו ּתׁשּוקת ֹו וכל  ְְְְְֱֶֶָָָֹוׁשל ֹום ,

יׁשּות  וחמר ּיּות  ּגּסּות  וכל  לאלק ּות , ּכלים  ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹולע ׂשֹות 

ּומס ּתיר  מכ ּסה  ה ּוא  הרי ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַּומציא ּות 

ּובפ ׁשיט ּות  האלקית , ּדנפ ׁש ההר ּגׁש על  ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומעלים 

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

יג. יב  פרק  בלקוטי21)סג) (הובא א פרק  עשיה יצירה בריאה אצילות דרושי  שער חיים בעץ  שנאמר למה הכוונה אולי 

מתלבש  הניצוץ  וזה כו' אלקות בחינת שהוא מאוד קטן ניצוץ  יש ב ): פרק  השני  כדכד ושמתי  המתחיל דיבור [מאמר] תורה

לקוטי כן גם ועיין הנ"ל. נברא לניצוץ  כאן שמכוון לי  נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה, הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ  בכח 

    
˙ÈÓ‰a‰ LÙc העולם לתאוות ומתלהבת BÏשמתחממת ÌBb ¿∆∆««¬ƒ≈

˙eÈw‰והאדישותLb‰‰ cÚ‰Â לחוש יכולת ÌÈÈÚaחוסר  «¿ƒ¿∆¿≈«∆¿≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÁe‰,מהם ולהתרגש ˆÚ‚eולהתלהב ‡Èc LetËÈÈ˜„ea »»ƒƒ≈ƒ∆¿¿«

ËÈÈ˜ËÎ‡˜Úˆ Ôe‡והלהט cnÁ‰ההתקשרות ÈÈÚ ÔÈ‡ טובה הלא ∆»¿¿«ƒƒ¿¿≈∆¿»
˜Ó ‰Ê ,‰ÁÈ˙a ‰Â‡˙Â¿«¬»ƒ¿ƒ»∆¿»≈
Ôe‡ Ú‰Úc ÌÚc) Lb‰‰«∆¿≈∆∆¿∆

ÏÈÙÚ‚ ואת הפנימית ההכרה את ∆ƒ
התחושה  ÌÈÈÚaיכולת (»ƒ¿»ƒ

ÏÈÙ ÈBÊ‡ ÊÈ‡ Ú ,ÌÈiÁe‰»»ƒƒ∆ƒ«ƒ
ÔÚaÚ‚ÚbÚaÈ‡ וקשור מסור  הוא ƒ∆¿∆∆¿

גדולה  ֿ כך  כל  ≈¿¿ÈÈÚa¿ƒבמידה
ÌÈiÓÁ‰ ÂÈ˙BBˆe ÂÈ˙BÂ‡z«¬»¿»«»¿ƒƒ
Úc Ê‡ ,ÌÈiÓLb‰Â¿««¿ƒƒ«∆
‡a ÊÈ‡ Lb‰ Ú˜È„'˙ÈÁe¿ƒƒ∆∆¿≈ƒ«

ÌÈ‡ אצלו הוא הרוחני  שההרגש כך  ƒ
,zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈¿«∆¿≈
LÈbÓ ÈzÏa ‰NÚpL eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

,ÏÏk היכולת את לחלוטין  ומאבד  ¿»
רוחניים  דברים ולהרגיש לחוש

מהם ולהתפעל  ≈¿BÈ‡Âולהתרגש
˙eÚ‰Â ÌÚp‰Ï LÈbÓ«¿ƒ¿«…«¿»¬≈

ÈelÚ‰Âהמתיקות Bh‰Â והמעלה ¿«¿»ƒ
BÈ‡ ÔÎÂ ,˙BÂˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿¿≈≈

˙e˙ÈÁt‰ LÈbÓ זה כמה עד  «¿ƒ«¿ƒ
NÚpL‰גרוע ˙e˜Ï‡Ó B˜eÁa¿ƒ≈¡…∆«¬∆

C„e ,ÔBÚÂ ‡ËÁ È„È ÏÚ«¿≈≈¿¿»¿∆∆
ÏÏk כל את הגורמת שטות" ה"רוח ¿»

‰ÈÓ‰a˙זה LÙp‰ Èeqk ‡e‰ƒ«∆∆««¬ƒ
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ‰qÎnL∆¿«»««∆∆»¡…ƒ
שמתחייב  כפי  לפעול  ממנה ומונעת

של  האמיתית מהותה כי  מהותה מצד 

ונעלמת מכוסה האלוקית ≈p‰c¿ƒ‰הנפש
˙e˜Ï‡ ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ¡…

,B˙e‰Ó ÌˆÚa הזקן רבנו  ובלשון  ¿∆∆«
אלוקה  "חלק ב): (פרק התניא בספר 

ממש" BaLממעל  ıBˆÈp‰ ËÙe21CiM‰ ÈËt ıBˆÈp‰ ‡e‰) ƒ¿»«ƒ∆«ƒ¿»ƒ««»
'eÎ ÈËt‰ BÙeb Ï‡ מכתבי כאן  הגיליון  בשולי  הרבי  בהערת כמובא ∆«¿»ƒ

מתלבש  הניצוץ וזה כו ' אלוקות בחינת שהוא מאד  קטן  ניצוץ "יש האריז "ל :

לי  נראה ויותר  לשונו . כאן  עד  יחידה הנקרא כו ' נברא אחד  ניצוץ בכוח

אלוקות, היא בכלל  האלוקית הנפש כלומר , הנ "ל ". נברא לניצוץ כאן  שמכוון 

'יחידה' בבחינת שמתלבש הבורא ניצוץ לגבי  במיוחד  אמורים והדברים

B„Èשבנשמה  ÏÚL אלוקות ), ניצוץ אותו  ֿ ידי  ÏÎaעל  LÈbÓ ‡e‰ ∆«»«¿ƒ¿»

,ÌÈi˜Ï‡‰ ÌÈÈÚ‰ מהותה בעצם אלוקות היא האלוקית שהנפש מאחר  »ƒ¿»ƒ»¡…ƒƒ
אלוקות  לחוש יכולת מטבעה לה יש עדיין  בגוף שהתלבשה לאחר  גם הרי 

ֿ רוחניים אלוקיים מדברים e‰L‡ולהתרגש ca „‡Ó LÈbÓe«¿ƒ¿…¿»»∆
,˙e˜Ï‡Ï „bÓ חיובית תחושה האלוקית לנפש יש החיובי  שבכיוון  וכשם ¿À»»¡…

מעצם  לה יש כך  אלוקות, לענייני 

ושלילה  דחייה של  תחושה טבעה

לאלוקות  המנגדים לדברים ביחס

˙e˜Ï‡ BÈ‡L „c eÈ‰Â¿«¿¿»»∆≈¡…
,Ba ‰ˆB BÈ‡ Èel‚a לו אין  ¿ƒ≈∆
ממנו  מתרחק והוא בו  «¿ËÙeƒעניין 

ÏÚ „bÓ ‡e‰L „a¿»»∆¿À»«
,˙e˜Ï‡ בלבד זו  שלא דבר  היינו  ¡…

מנגד  אפילו  אלא בגלוי  אלוקות שאינו 

רוצה  שאינו  בלבד  זו  לא הרי  לאלוקות

בתוקף  היא ממנו  הסלידה אלא בו 

בהרבה  ÁBkגדול  ‰fÓ ÁBe≈«ƒ∆¿≈«
,˜Èfn‰ cÓ אלא עוד  ולא ƒ»»««ƒ

המנגד  מדבר  והבריחה שההתרחקות

מדבר  כבורח רק לא היא לאלוקות

אלא  סתם ‰ÁBaהמזיק Ì„‡Îe¿»»«≈«
LÙp‰Ï BÏ ec ,˙ÂnÓƒ»∆¿»¿«∆∆
˙ÈÁe ‰˙ÈÓc ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ»»ƒ

ÔÏvÏ‡ÓÁ מה למעשה וזה «¬»»ƒ¿»
הוא  כאשר  עצמו  על  מביא שהאדם

מאלוקות  ומתנתק ונפרד  עבירות עובר 

חייו  מקור  ˙BÈשהיא ‰L˜ ‡e‰»∆≈
,ÌBÏLÂ ÒÁ ˙ÈÓLb ‰˙ÈnÓƒƒ»«¿ƒ«¿»
אדם  ושלום, חס גשמית, ממיתה ואם

ֿ וחומר  קל  כוחו  בכל  ובורח מתרחק

בפני  ניצב הוא כאשר  כך  נוהג  שהוא

רוחנית  מיתה של  «¿ÏÎÂסכנה
BˆÙÁÂ B˙˜eLz מצד האדם של  ¿»¿∆¿

האלוקית  e˜Ï‡a˙,הנפש ‡e‰∆¡…
˙BNÚÏÂ הזה העולם ÌÈÏkמענייני  ¿«¬≈ƒ
˙e˜Ï‡Ï כלים להיות אותם להכשיר  ∆¡…

שהיא  כפי  האלוקית נפש מצד  הוא זה שכל  אלא השכינה, להשראת ראויים

ומסתירה  שמכסה הבהמית הנפש עם להתמודד  עליה אבל  ומהותה, מטבעה

‰ÈÓ‰a˙,עליה LÙp‰ ˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ ˙eiÓÁÂ ˙eqb ÏÎÂ¿»«¿»¿ƒ≈¿ƒ«∆∆««¬ƒ
שלה והמציאות וחומרית, גסה היא שהיא אלא ממנה שנעלה למה בטלה לא

שכזו  ובתור  חשובה, עצמאית מציאות ובעלת ל "יש" עצמה את ≈¬‰Èחשה
‡e‰הבהמית ÌÈÏÚÓeהנפש ÈzÒÓe ‰qÎÓ בכיסוי מדובר  שלא היינו  ¿«∆«¿ƒ«¿ƒ

ומעלים" ומסתיר  ש"מכסה כיסוי  אלא LÙcקל  Lb‰‰ ÏÚ««∆¿≈¿∆∆
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יט      

ׁשה ּוא  (ע ֹולם  וועלט  פ ּון גע ׁשמאק  ּדער  אז ְְֶֶֶֶַַָה ּוא 

אלקי, הר ּגׁש ּדעם  א ֹויף  ּומס ּתיר  מכ ּסה  איז ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַֹהעלם )

ּכּונה  ּׁשהיתה  מ ּמה  מ ּמׁש, ה ּכּונה   היפ ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּזה ּו

ה ּקד ֹוׁש ּדנתא ּוה  הע ֹולמ ֹות , ּבבריאת  ְְְְִִִֶַַַָָָָָָהעליֹונה 

על  ּבּתח ּתֹונים  ּדירה   ית ּבר ל ֹו להיֹות  ה ּוא  ְְְִִִִֵַַַָָָּבר ּו

ולהיֹות  ה ּבהמית , ונפ ׁש ּבג ּוף  האדם  עב ֹודת  ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָידי

 להיפ ּבא  ּובפעל  ּולזּככ ֹו, ּולברר ֹו ּדוקא  זה  ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבע ֹולם 

האמת , א ֹור  על  אצל ֹו מס ּתיר  ׁשהע ֹולם  ֿ וׁשל ֹום , ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָחס 

ח ּוׁש ּכל  אצל ֹו ׁשּנחסר  עד  ּכ ּכל  ונתג ּׁשם  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָונתע ּבה 

ׁשּזה  הר ּוחנּיים , ּבענינים  פילען) (ה ּנקרא  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמההר ּגׁש

ּומ ׁשר ׁש קב ּוע  ׁשה ּוא  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ּבס ּבת  ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֻּבא 

יה ּגה  ּובהם  וענינֹו, מה ּות ֹו ּכל  וזה ּו הע ֹולם , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבעניני

ּגר ֹויסען  א  מיט  ּבהר ּגׁש, ּבח ּיּות  ויד ּבר  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹויח ׁשב 

ענין  ּובפרט  ּבכלל ּות ֹו זה  הר ּגׁש א ׁשר  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּגיׁשמאק ,

את  ׁשֹולל  ה ּוא  ּבזה  ל ֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק ) (ּדער  ְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹה ּנעם 

ׁשל  ה ּקריר ּות  מ ּפני ה ּוא  והע ּקר  ּבר ּוחנּיּות , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָההר ּגׁש

אין  ׁשּלֹו קאלטקייט  עצם  ּדי ה ּבהמית , ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַה ּנפ ׁש

מה ּות ֹו, ּבעצם  ּבהמי ׁשה ּוא  מ ּפני ר ּוחנּיים  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָענינים 

ח ּיּות ֹו ּכל  ה ּבהמי, נפ ׁש עליו מ ֹוכיח  ְֲִִִֶֶַַַַָָָּדׁשמ ֹו

ּב רק  ה ּוא  ׁשאנּווהר ּגׁשת ֹו ּוכמ ֹו ּבהמ ּיים , ענינים  ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

זאת  לבד  א ׁשר  ּכא ּלּו אנׁשים  ּדיׁש ּבמ ּוח ׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹר ֹואין

ה ּנה  יׁשר ֹות  ּומ ּדֹות  ּתֹורה  מחכמה  ריקים  ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָׁשהם 

ׁשּדֹורסים  מ ּמׁש, ּבהמה  ּכמע ׂשה  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָמע ׂשיהם 

א ׁשר  הר ּוחנּיים  מענינים  ֿ ל ּצלן רחמנא  ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומלעיגים 

מ ּמׁש, ּכבהמה  הם  והרי ּכלל , מ ּׂשג  ׁשּום  להם  ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

עפר  ה ּוא  אם  ּכלל  הבחן מ ּבלי וד ֹורסת  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהה ֹולכת 

ההר ּגׁש, הע ּדר  מ ּפני ׁשה ּוא  אדם , ּגּוף  א ֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָועץ 
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ה. פרק  העבודה קונטרס  ח . פרק  חיים דרך ה. פרק  ונקדשתי  המתחיל דיבור [מאמר] אמור פרשת תורה

    
,˙È˜Ï‡‰ לענייני שנמשכת האלוקית הנפש של  הטבעית התחושה על  »¡…ƒ

לאלוקות שמנגד  דבר  כל  ושוללת של eËÈLÙe˙אלוקות הפשוט  הביטוי  ƒ¿ƒ
האלוקית  הנפש על  הבהמית הנפש ÔeÙכיסוי  ˜‡ÓLÚ‚ Úc Ê‡ ‡e‰«∆∆¿«

ËÏÚÂÂ) והחומרי  הגשמי  הזה העולם של  והנועם e‰L‡העונג  ÌÏBÚ ∆¿»∆
ÌÏÚ‰ ועל אלוקות על  והסתר  ∆¿≈
ÈzÒÓeרוחניות  ‰qÎÓ ÊÈ‡ (ƒ¿«∆«¿ƒ

,È˜Ï‡ Lb‰ ÌÚc ÛÈB‡ הרי ∆∆¿≈¡…ƒ
ה'הרגש' על  ומסתיר  מכסה הוא

ומונע  האלוקית בנפש שקיים האלוקי 

בגלוי  לפעול  ההעלם e‰fLממנו  ∆∆
בעולם, שורר  האלוקות על  וההסתר 

הנפש  על  וההסתר  ההעלם ובמיוחד 

הוא  ‰ek‰האלוקית CÙÈ‰≈∆««»»
,LnÓ גמור È‰M˙‰ניגוד  ‰nÓ «»ƒ«∆»¿»
‰ek והמטרה‰BÈÏÚ‰ «»»»∆¿»

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡Èa ההעלם ƒ¿ƒ«»»
הגמור  ההיפך  הוא אלוקות על  וההסתר 

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  והמטרה מהכוונה

שהיא העולם בבריאת «»¿e‡˙c¿ƒ‰הוא
BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Cea LB„w‰«»»ƒ¿

ÌÈBzÁza ‰Èc Ca˙È העולם ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ
של  ו 'תאוותו ' רצונו  בגלל  נברא

העולם  שדווקא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

וחומרי , גשמי  היותו  למרות הזה,

ראוי  מקום 'דירה', לו  להיות יהפוך 

יהיה  כאן  ודווקא השכינה להשראת

וזאת אלוקות, BÚ„˙גילוי  È„È ÏÚ«¿≈¬«
Ì„‡‰ דווקאLÙÂ Ûe‚a »»»¿¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ על ומסתירים שמעלימים ««¬ƒ
בגוף BÈ‰ÏÂ˙האלוקות, כנשמה ¿ƒ¿

‡˜Âc ‰Ê ÌÏBÚaשהוא למרות ¿»∆«¿»
האלוקות  על  ומסתיר  ¿«¿BÏeמעלים

מהרע  שבו  הטוב את להפריד 

החושך  את ולהפוך  לקדושה ולהעלותו 

הגסות BÎkÊÏe,לאור  את ולשנות ¿«¿
הבהמית  והנפש הגוף של  והחומריות

אותם, ולעדן  ייתכן ÏÚÙeולזכך  ¿…«
בניגוד  למעשה נוהג  האדם שבו  מצב

ואז  הבריאה, מטרת שהיא העליונה לכוונה ÒÁמוחלט CÙÈ‰Ï ‡a»¿≈∆«
,ÌBÏLÂמצב נוצר  העולם את ויזכך  יברר  שהאדם זאת ÌÏBÚ‰Lותמורת ¿»∆»»

˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ BÏˆ‡ ÈzÒÓ,הזה וההסתר  ההעלם ובגלל  האלוקית, «¿ƒ∆¿«»¡∆
BÏˆ‡ ÒÁpL „Ú Ck Ïk ÌM‚˙Â ‰aÚ˙Â לו LeÁואין  Ïk ¿ƒ¿«»¿ƒ¿«≈»»«∆∆¿»∆¿»

ÔÚÏÈÙ ‡˜p‰) Lb‰‰Ó להרגיש‰fL ,ÌÈiÁe‰ ÌÈÈÚa ( ≈«∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ∆∆

ÈÈÚa LLÓe Úe˜ ‡e‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙aÒa ‡a»¿ƒ««∆∆««¬ƒ∆»«À¿»¿ƒ¿¿≈
,ÌÏBÚ‰ רוחניים ֿ אלוקיים לעניינים הנוטה האלוקית הנפש לעומת »»

העולם  בענייני  לשקוע נוטה הבהמית הנפש ה', אל  להתקרב ומשתוקקת

איתם  ולהתאחד  אליהם להתחבר  BÈÚÂ,הגשמי , B˙e‰Ó Ïk e‰ÊÂ¿∆»«¿ƒ¿»
a„ÈÂ LÁÈÂ ‰b‰È Ì‰e»∆∆¿∆¿«¬…ƒ«≈
‡ ËÈÓ ,Lb‰a ˙eiÁa¿«¿∆¿≈ƒ«

,˜‡ÓLÈb ÔÚÒÈBb ועונג בנועם ¿¿∆ƒ¿«
B˙eÏÏÎaגדול  ‰Ê Lb‰ L‡¬∆∆¿≈∆ƒ¿»

בענייני  וההשתרשות ההתחברות עצם

החומרי  ÔÈÚהעולם ËÙeƒ¿»ƒ¿«
LiL (˜‡ÓLÈb Úc) ÌÚp‰«…«∆ƒ¿«∆≈
˙‡ ÏÏBL ‡e‰ ‰Êa BÏ»∆≈∆

,˙eiÁea Lb‰‰ מהנפש ומונע «∆¿≈¿»ƒ
שהרי  ולפעול , להתגלות האלוקית

ובמיוחד  הגשמיות אחרי  הרדיפה

והאדם  גדולה הנאה מתוך  כשהיא

מוחלטת  סתירה היא עמוק בה שקוע

אלוקות  מענייני  והתרגשות להתלהבות

wÚ‰Â של למצב העיקרי  הגורם ¿»ƒ»
אלוקות  לענייני  חיובי  רגש ‰e‡העדר 

˙eÈw‰ ÈtÓ והאדישותÏL ƒ¿≈«¿ƒ∆
ÌˆÚ Èc ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ∆∆

ËÈÈ˜ËÏ‡˜ הקריר BlLות עצם «¿¿«∆
ÌÈiÁe ÌÈÈÚ ÔÈ‡וזאתÈtÓ ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿≈

,B˙e‰Ó ÌˆÚa ÈÓ‰a ‡e‰L∆«¬ƒ¿∆∆«
LÙ ÂÈÏÚ ÁÈÎBÓ BÓLcƒ¿ƒ«»»∆∆

,ÈÓ‰a‰ מהעובדה נובע הזה והשם ««¬ƒ
מהותו  אכן  B˙eiÁשזו  Ïk הנושאים »«

רב  ובעניין  בחיות עוסק הוא שבהם

B˙Lb‰Â רגש לו  יש ובהם ¿«¿»»
ÌÈÈÚaוהתלהבות  ˜ ‡e‰«¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈiÓ‰a וחומריים גשמיים עניינים «¬ƒƒ

לבהמה דומה האדם ¿BÓÎeשבהם
LÈc ,LÁeÓa ÔÈ‡B e‡L∆»ƒ¿»¿≈
˙‡Ê „Ï L‡ el‡k ÌÈL‡¬»ƒ»≈¬∆¿«…
‰Bz ‰ÓÎÁÓ ÌÈ˜È Ì‰L∆≈≈ƒ≈»¿»»

˙BLÈ ˙BcÓe תוכן בהם שאין  כך  ƒ¿»
חיובי  לכך ‰p‰רוחני  בנוסף ƒ≈

ÌÈÒBcL ,LnÓ ‰Ó‰a ‰NÚÓk Ì‰ÈNÚÓ ומתייחסים דורכים «¬≈∆¿«¬≈¿≈»«»∆¿ƒ
‡ÔÈבזלזול  L‡ ÌÈiÁe‰ ÌÈÈÚÓ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ ÌÈ‚ÈÚÏÓe«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¬∆≈

,ÏÏk ‚OÓ ÌeL Ì‰Ïרוחניים עניינים Ó‰k‰באותם Ì‰ È‰Â »∆À»¿»«¬≈≈ƒ¿≈»
˙ÒB„Â ˙ÎÏB‰‰ ,LnÓ בו פוגעת שהיא מה כל  את ÈÏaÓברגליה «»«∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

ÈtÓ ‡e‰L ,Ì„‡ Ûeb B‡ ıÚÂ ÙÚ ‡e‰ Ì‡ ÏÏk ÔÁ‰∆¿≈¿»ƒ»»»≈»»∆ƒ¿≈
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כ   

אנׁשים  יׁשנם  כן ּכמ ֹו ּדעת , ל ּה אין הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּדבהמה 

ה ּתֹורה  על  ול ֹועגים  מ ּמׁש, ּכבהמה  ׁשהם  ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכא ּלּו

ׁשֹונים , ּדרכים  להם  ה ּבֹוחרים  (ּומהם  ְְֲִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות 

לק ּימ ּה ר ֹוצים  אינם  ּובזה  מק ּימים , הם  זֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמצוה 

וה ּקריר ּות  מהע ּזּות  ּבא  ה ּוא  זה  ּדכל  וה ּדֹומה , ְְְְִֵֶֶַַַָָָכ ּו'),

מה  וה ּגֹורם  ה ּסּבה  ה ּוא  זה  א ׁשר  ה ּבהמית , ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּדנפ ׁש

ר ּוח  ׁשה ּוא  ל ּצלן, רחמנא  עברה  לידי ּבא  ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּׁשאדם 

ה ּבהמית , ּדנפ ׁש וה ּכּסּוי אחרא  ּדסטרא  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָׁשט ּות 

עד  האמת  א ֹור  על  ּומס ּתירים  מעלימים  ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָׁשהם 

העליֹונה  ּדכ ּונה  העליֹונה , ה ּכּונה   היפ ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנע ׂשה 

ּכלי  ולע ׂשֹות ֹו לברר ֹו ּבכדי הע ֹולם  ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָׁשּנברא 

ּבא  ה ּנה  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ּכּסּוי ידי ועל  ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלאלק ּות ,

מת ּברר  ׁשאינֹו ּדי לא  ׁשהע ֹולם  מ ּמׁש,  ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹההיפ

האמת , א ֹור  על  ּומס ּתיר  מעלים  ע ֹוד  ה ּנה  ,ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָּומזד ּכ

האמת . על  ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות  הר ּוח  ְְְֱֶֶֶֶַַַָָוזה ּו

.ev˜ונפ ׁש ה ּתאוה  ּתקף  ׁשט ּות , ּדר ּוח  יבאר  ƒְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹ

האמת  על  מכ ּסים  ּבכלל , ְְֱֲִִִֶַַַַָָה ּבהמית 

ה ּמצוֹות , וע ּלּוי האלק ּות  הר ּגׁש הע ּדר  ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָֹוג ֹורמים 

מהם . הרח ּוק  ְִִֵֶָּופחית ּות 

ה ּנפ ׁש‡ÌÓד ) על  מכ ּסה  ה ּבהמית  ׁשה ּנפ ׁש זה  »¿»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות , הר ּוח  והינּו ְְְְֱִֶֶַַַָָֹהאלקית ,

וואס  ּדאס  והינּו וה ּגּלּוי, האמת  א ֹור  על  ְְְְֱִִֶַַַַָָָּומעלים 

על  רק  ה ּוא  אלק ּות , א ֹויף  מעלים  איז ְֱֲִִֶַַַֹוועלט 

העצמ ּות  על  לא  אבל  האלקית , ּדנפ ׁש ְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹה ּמּדֹות 

נ  חבל  "יעקב  ּכתיב  ּדה ּנה  האלקית . חלת ֹו",ּדנפ ׁש ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

חבל  ה ּוא  ּבאלק ּות  ה ּנׁשמה  ה ּׁשזּור 22התק ּׁשר ּות  ְְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ

עצמ ּה, ה ּנׁשמה  ה ּוא  ּדהחבל  נימין, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמ ּתרי"ג 

ּבאלק ּות , המק ּׁשר ֹו החבל  ה ּוא  אדם  ׁשל  ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּדנׁשמת ֹו

נימין, מ ּתרי"ג  ׁשזּורה  עצמ ּה ה ּנׁשמה  ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹולזאת 
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ו.22) ה, פרק  התשובה אגרת ראה

    
,Lb‰‰ cÚ‰ לדרוך ראוי  מה על  ולהבחין  להרגיש היכולת חוסר  בגלל  ∆¿≈«∆¿≈

לא מה Úc˙ועל  dÏ ÔÈ‡ È‰ ‰Ó‰c,הבחנה ÔÎויכולת BÓk ƒ¿≈»¬≈≈»««¿≈
ÏÚ ÌÈ‚ÚBÏÂ ,LnÓ ‰Ó‰k Ì‰L el‡k ÌÈL‡ ÌLÈ∆¿»¬»ƒ»≈∆≈ƒ¿≈»«»¿¬ƒ«

˙BÂˆÓe ‰Bz‰ היכולת ואת הנכונות התחושות את שאבדו  מאחר  «»ƒ¿
שהנפש (Ì‰Óeלהבחין  אלה בין  ≈∆

ההתנהגות  צורת את קובעת הבהמית

כאלה  ישנם Ì‰Ïשלהם ÌÈÁBa‰«¬ƒ»∆
ליבם  בשרירות ÌÈÎc¿»ƒבעצמם,

,ÌÈBL והמצוות התורה בשמירת ƒ
כי  ‰Ìומחליטים BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»≈

ÌÈˆB ÌÈ‡ ‰Êe ,ÌÈÓi˜Ó¿«¿ƒ»∆≈»ƒ
i˜Ï'eÎ dÓ לעיל לאמור  בדומה ¿«¿»

הנפש  של  שטות" ה"רוח שבגלל 

האלוקית, הנפש על  המכסה הבהמית

עבירות  בין  אבחנה בטעות יוצר  האדם

אחרות  לעבירות ),מסוימות
,‰ÓBc‰Â שאנשים ייתכן  וכך  ¿«∆

לגבי  דומות מוטעות החלטות מקבלים

והמצוות התורה ‰e‡קיום ‰Ê ÏÎc¿»∆
˙efÚ‰Ó ‡a החוצפה˙eÈw‰Â »≈»«¿«¿ƒ

‰ÈÓ‰a˙האדישות  LÙc לענייני ¿∆∆««¬ƒ
ואלוקות, ‰e‡קדושה ‰Ê L‡¬∆∆

‡a Ì„‡M ‰Ó ÌBb‰Â ‰aq‰«ƒ»¿«≈«∆»»»
,ÔÏvÏ ‡ÓÁ ‰Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»«¬»»ƒ¿»

‡e‰L לעיל eËL˙כמבואר  Áe ∆«¿
LÙc Èeqk‰Â ‡Á‡ ‡ËÒc¿ƒ¿»«¬»¿«ƒ¿∆∆
ÌÈÓÈÏÚÓ Ì‰L ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆≈«¿ƒƒ
˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ ÌÈÈzÒÓe«¿ƒƒ«»¡∆
שמצד  האלוקית הנפש של  האלוקית

בקשר  באלוקות קשורה היא עצמה

לניתוק ניתן  שהאדם Ú„בלתי  כך  כדי  «
ושלום חס עבירה ∆¬»∆NÚpL‰עובר 

מהעבירה ‰ek‰כתוצאה CÙÈ‰≈∆««»»
העולם,‰BÈÏÚ‰המטרה  בבריאת »∆¿»

‡pL ‰BÈÏÚ‰ ‰eÎc¿«»»»∆¿»∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ היא BÏלמענה È„Îa »»ƒ¿≈¿»¿

אותו  ולזכך  ÈÏkולעדן  B˙BNÚÏÂ¿«¬¿ƒ
,˙e˜Ï‡Ï הגשמי הזה שהעולם ∆¡…

להשראה  ראוי  מקום יהיה עצמו 

לאלוקות ו 'דירה' È„Èהשכינה ÏÚÂ¿«¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Èeqkהאמת על  ומסתירה a‡שמכסה ‰p‰ למעשה ƒ«∆∆««¬ƒƒ≈»

Ck„ÊÓe a˙Ó BÈ‡L Èc ‡Ï ÌÏBÚ‰L ,LnÓ CÙÈ‰‰ ולכן «≈∆«»∆»»…«∆≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈
לאלוקות, 'דירה' להיות הופך  ‡Bאינו  ÏÚ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ „BÚ ‰p‰ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ«

Áe‰ e‰ÊÂ ,˙Ó‡‰˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL ˙eËL האדם ובגללה »¡∆¿∆»«¿∆¿«∆«»¡∆
עבירות. לעבור  עלול 

,˙eËL Áec ‡È .ev˜שהיא‰Â‡z‰ Û˜z שהתאוות העובדה ƒ¿»≈¿«¿…∆««¬»
בהן  שקוע והאדם בתוקף הם הזה העולם ÏÏÎa,לענייני  ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ¿»

ומהותה, טבעה ÏÚמצד  ÌÈqÎÓ¿«ƒ«
˙Ó‡‰ להאיר שאמורה האלוקית »¡∆

האלוקית ‰cÚבנפש ÌÈÓB‚Â¿¿ƒ∆¿≈
˙e˜Ï‡‰ Lb‰ הרגשה חוסר  ∆¿≈»¡…

באלוקות  פנימית ÈelÚÂ¿ƒוהכרה
,˙BÂˆn‰ והכרה הרגשה חוסר  וכן  «ƒ¿

אחד  מצד  המצוות e˙ÈÁÙe¿ƒ˙במעלת
Ì‰Ó ˜eÁ‰ האדם שני  ומצד  »ƒ≈∆

בכך  והרגשה ההכרה את מאבד 

היא  ומהמצוות מאלוקות שהתרחקות

וגרוע. פחות דבר 

LÙp‰L ‰Ê ÌÓ‡ („»¿»∆∆«∆∆
LÙp‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«»««∆∆

˙È˜Ï‡‰ על ומסתירה ומעלימה »¡…ƒ
eËL˙אורה, Áe‰ eÈ‰Â של ¿«¿»«¿

ֿ אחרא, ÌÈÏÚÓeהסטרא ‰qÎnL∆¿«∆«¿ƒ
Èelb‰Â ˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ של «»¡∆¿«ƒ

Ò‡ÂÂהאלוקות, Ò‡c eÈ‰Â¿«¿»»
ÛÈB‡ ÌÈÏÚÓ ÊÈ‡ ËÏÚÂÂ∆¿ƒ«¬ƒ

,˙e˜Ï‡ מעלים שהעולם העובדה ¡…
אלוקות ‰Bcn˙על  ÏÚ ˜ ‡e‰«««ƒ

‰‡È˜Ï˙,הרגש LÙc כמבואר ¿∆∆»¡…ƒ
וההעלם  הכיסוי  כיצד  בהרחבה לעיל 

לחוש  ביכולת פוגע האלוקית הנפש על 

ומעלתם  חשיבותם את ולהרגיש

אלוקות ענייני  של  «¬‡Ïוהעריבות
LÙc ˙eÓˆÚ‰ ÏÚ ‡Ï…«»«¿¿∆∆

˙È˜Ï‡‰ של המהות עצם על  כי  »¡…ƒ
להעלים  ניתן  לא האלוקית הנפש

פוגם  ולא פוגע לא דבר  ושום ולהסתיר 

ומבאר . שהולך  כפי  בה,

È˙k ‰p‰c האזינו בשירת ¿ƒ≈¿ƒ
,"B˙ÏÁ ÏÁ ˜ÚÈ" ומוסבר «¬…∆∆«¬»

אשר  החסידות בתורת כך  על 

˙eM˜˙‰ העמוק והחיבור  הקשר  ƒ¿«¿
של  e˜Ï‡a˙והפנימי  ‰ÓLp‰«¿»»∆¡…

‡e‰ כמוÏÁ22 עבהÔÈÓÈ ‚"ÈzÓ eÊM‰,דקים חוטים ∆∆«»ƒ«¿«ƒƒ
ÏÁ‰c בנמשל‡e‰ Ì„‡ ÏL B˙ÓLc ,dÓˆÚ ‰ÓLp‰ ‡e‰ ¿«∆∆«¿»»«¿»¿ƒ¿»∆»»
ÏÁ‰ האמצעיdÓˆÚ ‰ÓLp‰ ˙‡ÊÏÂ ,˙e˜Ï‡a BM˜Ó‰ «∆∆«¿«¿∆¡…¿»…«¿»»«¿»
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כי      

ּדה ּנׁשמה  נא , ּפרק  ּבינֹונים ' ׁשל  ּב'ספר  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכדאיתא 

ּדאמר ּו ה ּוא , ה ּדבר  וטעם  ּכח ֹות , מ ּתרי"ג  ְְְְְִַַַַַָָָָֹּכל ּולה 

ל ֹומר  אדם  "ח ּיב  ה ) מ ׁשנה  ד  ּפרק  (סנהדרין ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָרז"ל 

מ ּלׁשֹון  ה ּוא  ּדע ֹולם  הע ֹולם ", נברא  ְְְְִִִִִָָָָּבׁשבילי

ּדהעלם  ל ֹומר  ח ּיב  ואחד  אחד  ּדכל  ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעלם ,

לברר ֹו ּבכדי ּבׁשבילי, נברא  הרא ׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָוצמצ ּום 

ּוׁשס "ה  אברים  רמ "ח  ּבצ ּיּור  ה ּוא  והאדם  ְְְְְִִֵַַָָָָָָּולזּככ ֹו,

ה ּמדרג ֹות  ּכל  ּדלכן ּתרי"ג, ּבמס ּפר  ׁשהם  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּגידים 

ּגם  ה ּנה  ולכן ה ּזה , ּבּמס ּפר  הם  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבה ׁשּתל ׁשל ּות 

ׁשּבהם  ּכח ֹות , ּתרי"ג  ּכן ּגם  יׁש הרי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבה ּנׁשמה 

הרי  ּדנׁשמה  זה  וחבל  מצוֹות , ה ּתרי"ג  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּתל ּויים 

אחד  ׁשרא ׁשֹו החבל  ּוכמ ֹו ּבאלק ּות , ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמתק ּׁשר 

הרי  למ ּטה , ק ׁשּור  ה ּׁשני ורא ׁשֹו למעלה , ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹק ׁשּור 

לאחדים , להיֹות  ההתק ׁשר ּות  נע ׂשה  זה  ידי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָעל 

ׁשרא ׁשֹו ּדנׁשמה , ּבחבל  ּכן ּגם  ה ּוא  כן ּכמ ֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹה ּנה 

ה ' א ֹות  התק ּׁשר ּות  וה ּוא  למעלה , ק ׁשּור  ְְְְְִֶַַָָָָהאחד 

ק ׁשּור  אחד  ורא ׁשֹו יה "ו, א ֹותיֹות  ּבהג ' ְְִֶַַָָָָֹּתּתאה 

ּבג ּוף  ה ּמתל ּבׁשת  ה ּנׁשמה  ּבהארת  וה ּוא  ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָלמ ּטה ,

ּדגם  נחלת ֹו", חבל  "יעקב  וזה ּו להחיֹות ֹו, ְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹהאדם 

ה ּנה  עקבים , ּבבחינת  ׁשהם  ה ּנמ ּוכ ֹות  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַּבּמדרג ֹות 

ּבהעצמ ּות , ק ׁשּורים  הם  הרי ּדנׁשמה  חבל  ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעל 

ׁשל  נחלת ֹו יׂשראל ) (נׁשמ ֹות  ׁשהם  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָוכביכ ֹול 

ּבתכלית  ק ׁשּורים  הם  זה  ידי ועל  ְְְְְְִִֵֵֶַַַָמעלה ,

א ֹו ל ּצלן רחמנא  ה ּכפירה  ענין וה ּנה  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָההתק ּׁשר ּות .

נֹוגעים  הם  הלא  ֿ וׁשל ֹום , חס  ּבכרת  ׁשהיא  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹעברה 

ההתק ּׁשר ּות , ּבכלל ּות  הינּו ההתק ּׁשר ּות , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָלעצם 

עצ  ּדכתיב ׁשהם   ּדר ֿ ועל  ה ּנפ ׁש, ועצם  ה ּנׁשמה  ם  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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לאלוקות האדם בין  ומחבר  המקשר  ÔÈÓÈ,האמצעי  ‚"ÈzÓ ‰eÊL¿»ƒ«¿«ƒƒ

להלן ) שיבואר  (כפי  המצוות תרי "ג  ÏLמובאÈ‡„ÎÂ˙‡כנגד  ÙÒa ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆
ÌÈBÈa'ה בעבודת עוסק הוא כי  בינונים" של  "ספר  הנקרא התניא ספר  ≈ƒ

רשע ואינו  צדיק שאינו  ה"בינוני " ÏeÏk‰של  ‰ÓLp‰c ,‡ ˜t∆∆¿«¿»»¿»
,˙BÁk ‚"ÈzÓ ספר ובלשון  ƒ«¿«…

כוחות  מיני  "שתרי "ג  שם: התניא

ועצמותה  במהותה בה כלולים וחיות

מההעלם, והגילוי  הפועל  אל  לצאת

גידין  ושס"ה אברין  רמ"ח להחיות

בנפש  התלבשותם ֿ ידי  על  שבגוף

ושס"ה  רמ"ח כן  גם לה שיש החיונית

הללו ". כוחות

,‡e‰ c‰ ÌÚËÂ לכך הסיבה ¿«««»»
היא  תרי "ג  במספר  הם הנפש שכוחות

˜t ÔÈ„‰Ò) Ï"Ê eÓ‡c¿»¿«««¿∆¿ƒ∆∆
ÓBÏ Ì„‡ iÁ" (‰ ‰LÓ „ƒ¿»«»»»«
,"ÌÏBÚ‰ ‡ ÈÏÈLaƒ¿ƒƒƒ¿»»»
,ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÏBÚc¿»ƒ¿∆¿≈

המשנה  את לפרש יש זה «¿ÏÎcולפי 
ÌÏÚ‰c ÓBÏ iÁ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«»«¿∆¿≈

‰ÔBL‡("עולם") ÌeˆÓˆÂ כדי ¿ƒ¿»ƒ
והבלתי  האינסופי  האלוקי  שמהאור 

ונבראים  עולמות יתהוו  מוגבל 

עשה  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש מוגבלים,

צמצומים  של  שורה האין -סוף באור 

הארה  שרק כך  האור , את שמעלימים

את  להוות ותרד  תתגלה ממנו  מועטת

היא  הצמצומים ותחילת הנבראים.

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש שבו  הראשון  בצמצום

הצידה, הגדול  אורו  את סילק הוא

ונתינת  אפשרות שתהיה כדי  כביכול ,

לדעת  חייב והאדם לעולמות. מקום

והצמצום  שהעולם לעצמו  ולומר 

,ÈÏÈLa ‡ אחד לכל  כמשימה ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
BÎkÊÏe,ואחד  BÏ È„Îaƒ¿≈¿»¿¿«¿

eiˆa ‡e‰ Ì„‡‰Â בדמות ¿»»»¿ƒ
ÒLe"‰ובתבנית ÌÈ‡ Á"Ó»«≈»ƒ¿»

ÔÎÏc ,‚"Èz tÒÓa Ì‰L ÌÈ„Èb העולם בירור  שמשימת כיוון  ƒƒ∆≈¿ƒ¿««¿«¿»≈
האדם על  eÏLÏzL‰a˙מוטלת ˙B‚„n‰ Ïk האלוקי האור  של  »««¿≈¿ƒ¿«¿¿

לדרגה ‰f‰,מדרגה tÒna Ì‰ לתרי "ג מתחלקת דרגה כל  ובעצם ≈«ƒ¿»«∆
ÓLp‰a‰בחינות Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ בבירור לעסוק מוטל  שעליה עצמה ¿»≈ƒ≈«¿«¿»»

,˙BÂˆÓ ‚"Èz‰ ÌÈÈeÏz Ì‰aL ,˙BÁk ‚"Èz Ôk Ìb LÈ È‰¬≈≈«≈«¿«…∆»∆¿ƒ««¿«ƒ¿
ÏÁ‰ BÓÎe ,˙e˜Ï‡a M˜˙Ó È‰ ‰ÓLc ‰Ê ÏÁÂ¿∆∆∆ƒ¿»»¬≈ƒ¿«≈∆¡…¿«∆∆
,‰hÓÏ eL˜ ÈM‰ BL‡Â ,‰ÏÚÓÏ eL˜ „Á‡ BL‡L∆…∆»»¿«¿»¿…«≈ƒ»¿«»

למטה קשור  השני  וקצהו  למעלה קשור  החבל  של  אחד  קצה ÏÚכאשר  È‰¬≈«
˙eL˜˙‰‰ ‰NÚ ‰Ê È„È"וה"מטה ה"מעלה" BÈ‰Ï˙בין  ¿≈∆«¬∆«ƒ¿«¿ƒ¿

,ÌÈ„Á‡Ï שזה ביניהם גדול  מרחק נשאר  שעדיין  למרות אחד  לדבר  להפוך  «¬»ƒ
למטה וזה ÓLc‰,למעלה ÏÁa Ôk Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ גם ƒ≈¿≈«≈¿∆∆ƒ¿»»

ומחבר  המקשר  לחבל  נמשלה ÏÚÓÏ‰הנשמה eL˜ „Á‡‰ BL‡L∆…»∆»»¿«¿»
zz‡‰באלוקות, '‰ ˙B‡ ˙eM˜˙‰ ‡e‰Â מארבעת מורכב הוי ' שם ¿ƒ¿«¿«»»

והאות  ה"א. וא"ו , ה"א, יו "ד , האותיות

עילאה" "ה' נקראת הראשונה ה"א

נקראת  האחרונה ה"א והאות (עליונה)

של  והקשר  (תחתונה) תתאה" "ה'

ה' שהאות פירושו  באלוקות הנשמה

ומחוברת קשורה »¿a‰‚'תתאה
,Â"‰È ˙BÈ˙B‡ ממנה שלמעלה ƒ

‡Á„בדרגה BL‡Â השני הקצה ¿…∆»
הנשמה 'חבל ' hÓÏ‰,של  eL»̃¿«»

‰ÓLp‰ ˙‡‰a ‡e‰Â¿¿∆»««¿»»
Ì„‡‰ Ûe‚a ˙LaÏ˙n‰«ƒ¿«∆∆¿»»»

,B˙BÈÁ‰Ï שגם בחסידות כמבואר  ¿«¬
להתלבש  למטה הנשמה ירידת לאחר 

הנשמה  של  ועצמי  פנימי  חלק בגוף,

ממנה  מועטת הארה ורק למעלה נשאר 

הגשמי . הגוף בתוך  מלובשת

,"B˙ÏÁ ÏÁ ˜ÚÈ" e‰ÊÂ¿∆«¬…∆∆«¬»
c˙BÎeÓp‰ ˙B‚„na Ì‚ בני של  ¿«««¿≈«¿

ÌÈ˜Úישראל  ˙ÈÁa Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
החלק  שהוא שברגל  לעקב שנמשלו 

האדם, גוף של  ביותר  ≈p‰ƒ‰התחתון 
Ì‰ È‰ ‰ÓLc ÏÁ È„È ÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿»»¬≈≈

הללו  היהודים ÌÈeL¿̃ƒגם
ומאוחדים ¿»«¿eÓˆÚ‰a˙,ומחוברים

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  ומהותו  בעצמותו 

(BÓL˙הוא Ì‰L ÏBÎÈÎÂ¿ƒ¿»∆≈ƒ¿
B˙ÏÁ (Ï‡NÈ והירושה החלק ƒ¿»≈«¬»

‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰ÏÚÓ ÏL ידי על  ∆«¿»¿«¿≈∆
הנשמה של  ˜ÌÈeLהחיבור  Ì‰≈¿ƒ

‰‰˙˜eM˙באלוקות ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿«¿
הנפש  אם גם מצב, בכל  תמיד ,

ומסתירים  מעלימים והקליפות הבהמית

הנפש  של  המידות ועל  ההרגש על 

אין  הנשמה עצם על  כי  שהוסבר  לאחר  ומעתה, לעיל . כמבואר  האלוקות,

הסתר  להיות יכול  המידות ועל  הרגש על  שני  ומצד  מצב בשום והסתר  העלם

הוא  שבה עבירה יעבור  לא לעולם האדם מדוע מובן  שטות" ה"רוח בגלל 

אחרות  עבירות לגבי  זאת ועם מאלוקות ומתנתק נפרד  שהוא בבירור  יודע

האמת: על  תכסה כן  שטות" שה"רוח ‰ÈÙk‰יתכן  ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»
Ì‰ ‡Ï‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙Îa ‡È‰L ‰Ú B‡ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ«¬»»ƒ¿»¬≈»∆ƒ¿»≈«¿»¬…≈

˙eM˜˙‰‰ ÌˆÚÏ ÌÈÚ‚B,באלוקות הנשמה eÏÏÎa˙של  eÈ‰ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»
˙eM˜˙‰‰, אחר או  כזה בפרט רק ÌˆÚÂולא ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Ì‰L «ƒ¿«¿∆≈∆∆«¿»»¿∆∆

,LÙp‰"ההתקשרות "עצם היא "Èkשבהם È˙Îc CcŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆ƒ¿ƒƒ
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כב   

לבין  ּביניכם  מב ּדלים  היּו ע ֹונתיכם  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ"ּכי

והינּו ׁשּלכם , אלק ּה ּפר ּוׁש ּדאלקיכם  ְְֱֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹאלקיכם ",

נֹוגעים  הם  הרי א ּלּו וענינים  ׁשּבּנׁשמה , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹהאלק ּות 

ויד ּוע  ההתק ּׁשר ּות , ה ּנׁשמה 23ּבכלל ּות  עצם  ּדעל  ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

ולזאת  ּומס ּתיר , ה ּמעלים  ּדבר  ׁשּום  אין ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהרי

התק ּׁשר ּות  ּבכלל ּות  ה ּנֹוגע  ּדבר  איזה  ּבא  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכא ׁשר 

מאלק ּות  זה  ידי על  נפרד  להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹנפ ׁשֹו,

ר ֹוצה  אינֹו יׂשראל  ּדאיׁש וכ ּנ"ל  ֿ וׁשל ֹום , ְְְְִִֵֵֶַַַָָחס 

לה ּפרד  ֿ וׁשל ֹום  חס  יכ ֹול  ואינֹו אפן ְְְְִֵֵֶַָָָֹּבׁשּום 

ּבׁשארי  אבל  זה , ּדבר  אצל ֹו נר ּגׁש ולכן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמאלק ּות 

נימין  הם  הרי ּבכרת  ׁשאינם  וׁשל ֹום  חס  ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָעבר ֹות 

והגם  .ּכ ּכל  אצל ֹו נר ּגׁשים  אינם  ולכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּפרט ּיים ,

צ ּוה  א ׁשר  הוי' מ ּמצוֹות  אחת  על  ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּדבעבר ֹו

מ ּמצוֹות  אחת  ׁשע ֹוׂשה  א ֹו ע ֹוׂשה , ואינֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלע ׂשֹותן

ידי  על  הרי לע ׂשֹותן, לבל ּתי הוי' צ ּוה  א ׁשר  ְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהוי'

ּכל  ה ּוא  הרי זה  (ּדבפרט  ּפרטית  ה ּנימא  נפסק  ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָזה 

ׁשּפֹועל  יֹותר  וע ֹוד  ה ּזה ), ה ּפרט  ׁשל  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָהעצמ ּות 

להיֹותם  ה ּנה  זה  ּובכל  החבל , ּבכלל ּות  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָחליׁשּות 

,ּכ ּכל  אצל ֹו נר ּגׁש אינֹו הרי ּפרט ּיים  נימין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָרק 

ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  ה ּנה  ׁשּבזה  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָוהינּו

האלקית , ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  על  ּומס ּתירים  ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָֹמעלימים 

האלקי, והח ּיּות  הא ֹור  אצל ֹו נר ּגׁש ׁשאינֹו ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו

והינּו ֿ ל ּצלן, רחמנא  עברה  לידי ׁשּבא  ה ּסּבה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוזה ּו

על  ּומעלים  ׁשּמכ ּסה  אחרא  ּדסטרא  ׁשט ּות  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהר ּוח 

וכה  האלקי , הא ֹור  אצל ֹו נר ּגׁש ׁשאינֹו האמת , ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָָֹֹא ֹור 

ׁשּבא  עד  ּדחי אל  מ ּדחי ֿ ל ּצלן רחמנא  יֹורד  ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָה ּנה 

מ ּצד  וה ּוא  ֿ ל ּצלן, רחמנא  א ּסּור  ּדבר  ְְְֲֲִִִַַַַָָָלע ׂשֹות 

ּכּנ"ל . ׁשט ּות  ְַַַָהר ּוח 

.ev˜ מ ּדֹות על  רק  מכ ּסה  ׁשט ּות  ּדר ּוח  ימ ׁשי ƒְְְְִִֶַַַַַ

ועצם  עצמ ּות ּה על  ולא  האלקית  ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָֹֹּדנפ ׁש

ְְִַַההתק ּׁשר ּות .
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ה.23) פרק  העבודה קונטרס  יט . פרק  תניא ראה

    
,"ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈÏ ÌÎÈÈa ÌÈÏcÓ eÈ‰ ÌÎÈ˙BÚ את לפרש ויש ¬…≈∆»«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆

סתם  "אלוקים" ולא "אלוקיכם" הפסוק לשון  Letדיוק ÌÎÈ˜Ï‡c∆¡…≈∆≈
‰ÓLpaL ˙e˜Ï‡‰ eÈ‰Â ,ÌÎlL d˜Ï‡, רק אומר  לא שהכתוב כך  ¡…«∆»∆¿«¿»¡…∆«¿»»

פגם  יוצר  שהעוון  גם מדגיש אלא בכלל  לאלוקות האדם בין  מבדילים שהעוונות

של  שבנשמתו  לאלוקות ביחס ופירוד 

‡elהאדם  ÌÈÈÚÂ עבירות ¿ƒ¿»ƒ≈
כרת  באיסורי  או  בכפירה שקשורות

˙eÏÏÎa ÌÈÚ‚B Ì‰ È‰¬≈≈¿ƒƒ¿»
,˙eM˜˙‰‰, כאמורÚe„ÈÂ23 «ƒ¿«¿¿»«

ÔÈ‡ È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÏÚc¿«∆∆«¿»»¬≈≈
,ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ c ÌeL»»««¿ƒ«¿ƒ
באלוקות  ומחוברת קשורה נשארת והיא

מצב ‡ÊÈ‰בכל  ‡a L‡k ˙‡ÊÏÂ¿»…«¬∆»≈∆
c שזהו בכך  ומכיר  יודע האדם שגם »»
‰˙˜eM˙דבר  ˙eÏÏÎa Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»ƒ¿«¿

ÏÚ „Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,BLÙ«¿∆»ƒ¿ƒ¿»«
,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙e˜Ï‡Ó ‰Ê È„È¿≈∆≈¡…«¿»
BÈ‡ Ï‡NÈ LÈ‡c Ï"pÎÂ¿««¿ƒƒ¿»≈≈
ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡ ÌeLa ‰ˆB∆¿…∆¿≈»
˙e˜Ï‡Ó „t‰Ï ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿ƒ»≈≈¡…

,‰Ê c BÏˆ‡ Lb ÔÎÏÂ וזה ¿»≈ƒ¿»∆¿»»∆
"קל  אפילו  כזה שבמקרה העובדה פשר 

לעבוד  שלא נפשו  את מוסר  שבקלים"

זרה  BÚ˙עבודה È‡La Ï‡¬»ƒ¿»≈¬≈
ÌBÏLÂŒÒÁ ניכר לא שבהם «¿»

וכן  כפירה היא עליהם שהעבירה

‰Ìעבירות  È‰ ˙Îa ÌÈ‡L∆≈»¿»≈¬≈≈
ÌÈiËt ÔÈÓÈ העבה בחבל  ודקים ƒƒ¿»ƒƒ

הנשמה, ÌÈLbשל  ÌÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈»ƒ¿»ƒ
Ck Ïk BÏˆ‡ האדם אלו  ובעבירות ∆¿»»

והפירוד  הניתוק את מרגיש לא

מאלוקות.

Ì‚‰Â דבר של  שלאמיתו  פי  על  אף «¬«
˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ BÚcƒ¿»¿«««ƒƒ¿
BÈ‡Â Ô˙BNÚÏ ‰eˆ L‡ 'ÈÂ‰¬»»¬∆ƒ»«¬»¿≈

‰NBÚ,עשה מצוות ‡Bומבטל  ∆
'ÈÂ‰ ˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ‰NBÚL∆∆««ƒƒ¿¬»»
ÈzÏÏ 'ÈÂ‰ ‰eˆ L‡¬∆ƒ»¬»»¿ƒ¿ƒ

Ô˙BNÚÏ מצוות על  לא ועובר  «¬»
ÒÙ˜תעשה, ‰Ê È„È ÏÚ È‰¬≈«¿≈∆ƒ¿»

˙ÈËt ‡ÓÈp‰ החוטים מתרי "ג  «ƒ»¿»ƒ
ששייך  חוט אותו  החבל , שזור  שמהם

כמו  מאלוקות ופירוד  ניתוק גורם זה גם דבר  של  (ולאמיתו  בפרט זו  למצווה

כיוון  פרטית בנימא שמדובר  אף כרת ואיסורי  כפירה של  «¿ËÙc¿ƒעבירות

‰ Ïk ‡e‰ È‰ ‰Ê‰f‰ Ët‰ ÏL ˙eÓˆÚ מועט חלק רק ולא ∆¬≈»»«¿∆«¿»«∆
˙BÈממנו ), „BÚÂ לעבירה שדומה חמור  היבט עוד  קיים פרטית בעבירה ¿≈

חמור  איסור  ‰ÏÁעל  ˙eÏÏÎa ˙eLÈÏÁ ÏÚBtL בפשטות כמובן  ∆≈¬ƒƒ¿»«∆∆
בנמשל , וכך  החבל , כל  את מחלישה החבל  ממרכיבי  באחד  וניתוק שפגימה

בסופו  פרטית, עבירה על  שמדובר  אף

כללות  על  השפעה לכך  יש דבר  של 

כד : פרק התניא, ספר  (ובלשון  הקשר 

עבירה  אפילו  לאמיתו  באמת "אבל 

רצון  על  עובר  העוברה הרי  קלה

בתכלית  והוא הוא ברוך  העליון 

יתברך ..."), ואחדותו  מייחודו  הפירוד 

˜ Ì˙BÈ‰Ï ‰p‰ ‰Ê ÏÎe¿»∆ƒ≈ƒ¿»«
Lb BÈ‡ È‰ ÌÈiËt ÔÈÓÈƒƒ¿»ƒƒ¬≈≈ƒ¿»

,Ck Ïk BÏˆ‡ טועה והאדם ∆¿»»
ולא  נפרד  לא הוא שבעצם לחשוב

ÊaL‰מתנתק eÈ‰Â בעבירות ¿«¿∆»∆
אלו  LÙcפרטיות ˙Bcn‰ ‰p‰ƒ≈«ƒ¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ שלה והרגשות התחושות ««¬ƒ

ÏÚ ÌÈÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ«¿ƒƒ«¿ƒƒ«
eÈ‰Â ,˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆»¡…ƒ¿«¿
B‡‰ BÏˆ‡ Lb BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»
‰aq‰ e‰ÊÂ ,È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰Â¿««»¡…ƒ¿∆«ƒ»
Œ‡ÓÁ ‰Ú È„ÈÏ ‡aL∆»ƒ≈¬≈»«¬»»
˙eËL Áe‰ eÈ‰Â ,ÔÏvÏƒ¿»¿«¿»«¿
‰qÎnL ‡Á‡ ‡ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆
,˙Ó‡‰ B‡ ÏÚ ÌÈÏÚÓe«¬ƒ«»¡∆
B‡‰ BÏˆ‡ Lb BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»

,È˜Ï‡‰ באריכות לעיל  כמבואר  »¡…ƒ
ÔÏvÏŒ‡ÓÁ „BÈ ‰p‰ ‰ÎÂ¿…ƒ≈≈«¬»»ƒ¿»

ÈÁc Ï‡ ÈÁcÓ שבשלב לאחר  ƒ∆ƒ∆∆ƒ
הנפש  של  והכיסוי  ההעלם ראשון 

לאבד  לו  גורמים והקליפות הבהמית

בהמשך  לאלוקות, הראוי  הרגש את

מזה  למטה יורד  aL‡הוא „Ú«∆»
Œ‡ÓÁ eq‡ c ˙BNÚÏ«¬¿«ƒ«¬»»

,ÔÏvÏ, בפועלÁe‰ „vÓ ‡e‰Â ƒ¿»¿ƒ«»«
.Ï"pk ˙eËL¿««

CÈLÓÈ .ev˜ המבואר על  ויוסיף ƒ«¿ƒ
הקודם eËL˙בפרק Áec¿«¿

האלוקית  הנפש על  ומסירה המעלימה

Ó˙BcÓ ÏÚ ˜ ‰qÎ הרגש ¿«∆««ƒ
ÏÂ‡והתחושות ˙È˜Ï‡‰ LÙc¿∆∆»¡…ƒ¿…

d˙eÓˆÚ ÏÚהנפש ‰‰˙˜eM˙של  ÌˆÚÂ הנשמה של  וההתחברות ««¿»¿∆∆«ƒ¿«¿
ונפגמות. נפגעות לא שלעולם באלוקות
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כג      

ה p‰Â‰ה ) מן למ ּטה  ה ּטיה  ׁשּיׁש ּדעת ּכׁשם  ¿ƒ≈ְְִֵֵֶַַַַַָָָ

ּדקל ּפה , ׁשט ּות  ּבׁשם  נקרא  ְְְְִִִֵֶָָׁשה ּוא 

וה ּוא  ה ּדעת , מן למעלה  ה ּטיה  יׁשנֹו כן ּכמ ֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָה ּנה 

רז"ל  אמר ּו ּדה ּנה  ה ּוא , והענין ּדקד ּׁשה . ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻׁשט ּות 

א ) ע ּמּוד  יז יה ּודא (ּכת ּבֹות  ר ' על  עליו "אמר ּו ְְְַַָָָָֻ

ּומר ּקד  הדס  ׁשל  ּבד  נֹוטל  ׁשהיה  אילעאי, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבר ּבי

מר ּקד  יצחק  רב  ּבר  ׁשמ ּואל  רב  וכ ּו', ה ּכּלה  ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָלפני

אחת , ּומק ּבל  אחת  זֹורק  ּבּדין, (ׁשלש  ְְִֵֵַַַַַַַָָֹא ּתלת 

סבא  לן מכ ּסף  קא  זירא  ר ּבי אמר  ְִִֵֵַַַַָָָָָָר ׁש"י),

ק ּלּות  ונֹוהג  חכמים  ּתלמידי ּבכב ֹוד  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ(ׁשּמזלזל 

אפסיק  נפ ׁשיּה נח  ּכי ר ׁש"י), ּבעצמ ֹו, ְְְְִִִֵַַַַַֹרא ׁש

אמר  וכ ּו', עלמא  לכ ּלא  ּדידיּה ּבין ּדנּורא  ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹע ּמּודא 

הדס  ׁשל  (ׁשֹוט  לסבא  ׁשֹוטיּה ליּה אהני זירא  ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָר ּבי

ׁשט ּותיּה ליּה ואמרי ר ׁש"י) ּבֹו, מר ּקד  ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָׁשהיה 

ליּה ואמרי ר ׁש"י), ּכׁשֹוטה , מתנהג  (ׁשהיה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלסבא 

ּדׁשט ּות  ר ׁש"י ), ּומנהג ֹו, (ׁשיטת ֹו לסבא " ְְְְִִִִִֵַָָָָׁשיטתיּה

מדרגה  ׁשה ּוא  ה ּדעת , מן למעלה  היא  הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָזֹו

זכ ּו הרי וא ּׁשה  ּדאיׁש מאד , ּבמאד  ונפלאה  ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹּגב ֹוהה 

י' א ׁש ה ּוא  ּדאיׁש ּביניהם , ׁשר ּויה  ׁשכינה  ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָהרי

י"ּה הם  הרי אז זכ ּו וכא ׁשר  ה ', א ׁש ה ּוא  ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָוא ּׁשה 

זֹו הרי ּכן אם  כ ּו'), עד  עדי ּבנין ּבג ּלּוי (ּובא  ְְֲֲִִִֵֵֵַָָכ ּו',

לג ּלּויים  זכה  זה  ּבׁשביל  לכן ּגב ֹוהה , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָמדרגה 

ׁשּזה ּו כ ּו', ּדנּורא  ע ּמּודא  ּדאפסיק  ּביֹותר  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָנעלים 

הענין  ּובא ּור  כ ּו'. מ ּמׁש ּבג ּלּוי א ֹור  ּגּלּוי ְְְִִִִֵַַָָָּבחינת 

מח ׁשבה  לית  הרי ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּדה ּנה  ְֲֲִֵֵֵֵַָָה ּוא ,

ּדכל  ה ּׂשגה , מ ּגדר  למעלה  וה ּוא  ּכלל , ּביּה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּתפיסא 

ּבגדר  ה ּוא  הרי נעלית  ה ּיֹותר  ּגם  ה ּנה  ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָה ּׂשגה 

ה ּׂשגה  ּבגדר  ּׁשאינֹו מה  אבל  ּפנים , ּכל  על  ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָה ּׂשגה 

ׁשּיּתפ  אפ ׁשר  אי וכדאיתא הרי ּכלל , ּבה ּׂשגה  ס  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ּולג ּבי יח , ּפרק  ּבינֹונים ' ׁשל  ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּב'ספר 

ולית  וה ּדעת  ה ּׂשכל  מן למעלה  ׁשה ּוא  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָה ּוא 

אצל ֹו ּכפתיים  ה ּכל  ּכלל , ּביּה ּתפיסא  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹמח ׁשבה 

ּבהמ ֹות  אדע  ולא  בער  "ואני ּכדכתיב  , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹית ּבר
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‰Èh‰ LiL ÌLk ‰p‰Â סטייה ‰) ‰Úc˙נטייה, ÔÓ ‰hÓÏ ¿ƒ≈¿≈∆≈«»»¿«»ƒ«««

והממוצעת  הישרה הדרך  היא ממנה e‰L‡שהדעת ÌLaשנטייה ‡˜ ∆ƒ¿»¿≈
,‰tÏ˜c ˙eËL,הקדושה ‰Èh‰היפך  BLÈ ÔÎ BÓk ‰p‰ נטייה ¿ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈∆¿«»»

והרגילה  הממוצעת eËL˙מהדרך  ‡e‰Â ,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿¿
,‰M„˜c. ומבאר שהולך  כפי  ƒ¿À»

eÓ‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
(‡ „enÚ ÊÈ ˙Ba˙k) Ï"Ê««¿À«
‡„e‰È ' ÏÚ ÂÈÏÚ eÓ‡"»¿»»«¿»
ÏËB ‰È‰L ,È‡ÚÏÈ‡ Èaa¿«ƒƒ»∆»»≈
ÈÙÏ „wÓe Ò„‰ ÏL „a«∆¬«¿«≈ƒ¿≈

,'eÎÂ ‰lk‰אותה לשמח כדי  ««»¿«
„wÓ ˜ÁˆÈ  a Ï‡eÓL¿≈««ƒ¿»¿«≈

הכלה לפני  מרקד  «¿»‡Ïz˙היה
ÔÈca ˘ÏL),הדסים BÊ˜של  »…«ƒ≈

Ïa˜Óe ˙Á‡ תופס,˙Á‡ ««¿«≈««
‡˜ ‡ÈÊ Èa Ó‡ ,(È"L«ƒ»««ƒ≈»»

‡Ò ÔÏ ÛqÎÓ אותנו מבייש הזקן  ¿«≈»»»
È„ÈÓÏz „BÎa ÏÊÏÊnL)∆¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ≈
L‡ ˙el˜ ‚‰BÂ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈«…

BÓˆÚa,הכלה לפני  כך  לרקוד  ¿«¿
˜ÈÒÙ‡ dÈLÙ Á Èk ,(È"L«ƒƒ««¿≈«¿ƒ
dÈ„Èc ÔÈa ‡ec ‡„enÚ«»¿»≈ƒ≈

,'eÎÂ ‡ÓÏÚ ‡lÎÏ נחה כאשר  ¿…»»¿»¿
(חצץ) הפסיק העולם) מן  (ונפטר  נפשו 

ואז  העולם, לכל  בינו  אש »«‡Óעמוד 
dÈËBL dÈÏ È‰‡ ‡ÈÊ Èa«ƒ≈»«¬≈≈≈

‡ÒÏ שלו השוט לזקן  לו  הועיל  ¿»»
„wÓ ‰È‰L Ò„‰ ÏL ËBL)∆¬«∆»»¿«≈

dÈÏ ÈÓ‡Â (È"L ,Ba ויש «ƒ¿»¿≈≈
בנוסח  התבטא זירא שרבי  אומרים

לזקן  לו  שהועילה ≈¿dÈ˙eËLאחר ,
‡ÒÏ שלו (È‰L‰השטות ¿»»∆»»

,(È"L ,‰ËBLk ‚‰˙Óƒ¿«≈¿∆«ƒ
‡ÂdÈÏ ÈÓ זירא שרבי  אומרים ויש ¿»¿≈≈

לזקן  לו  שהועילה ≈¿dÈ˙ËÈLƒהתבטא
,B‚‰Óe B˙ËÈL) "‡ÒÏ¿»»ƒ»ƒ¿»

BÊ ˙eËLc ,(È"L זלזול של  «ƒƒ¿
מעשה בכבוד  ועשיית כביכול , עצמו ,

הכלה  את לשמח כדי  כשטות שנראה

,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿«¿»ƒ«««
‰‡ÏÙÂ ‰‰Bb ‰‚„Ó ‡e‰L∆«¿≈»¿»¿ƒ¿»»

,„‡Ó „‡Óa של בדרך  התנהגות ƒ¿…¿…
ֿ שכלית, על  בדרך  הדעת, מן  למעלה

והיא  ביותר , גבוהה רוחנית דרגה היא

עניין  של  וחשיבותו  במעלתו  עמוקה והכרה מהבנה כמאמר נובעת הנישואין 

ז "ל  eÎÊחכמינו  È‰ ‰M‡Â LÈ‡c זכו והאישה האיש ‰Èאם ¿ƒ¿ƒ»¬≈»¬≈

‡e‰ LÈ‡c ,Ì‰ÈÈa ‰ÈeL ‰ÈÎL אותיות‡e‰ ‰M‡Â 'È L‡ ¿ƒ»¿»≈≈∆¿ƒ≈¿ƒ»
d"Èאותיות  Ì‰ È‰ Ê‡ eÎÊ L‡ÎÂ ,'‰ L‡'ה (e‡שם ,'eÎ ≈¿«¬∆»»¬≈≈»»
Èel‚a האלוקית השכינה השראת עליהם ויש זוכים והאשה האיש כאשר  ¿ƒ

להקים זוכים שהם בכך  ביטוי  לידי  בא eÎ'הדבר  „Ú È„Ú ÔÈa, נצחי ƒ¿»¬≈«
בכוח  רק שיתכן  דבר  דורות, לדורי 

BÊהבורא  È‰ Ôk Ì‡ הריקוד ), ƒ≈¬≈
כזו  בצורה הכלה «≈¿»„Ó‚‰לפני 

‰Ê ÏÈLa ÔÎÏ ,‰‰Bb בשל ¿»»≈ƒ¿ƒ∆
ה', בעבודת שלו  הגבוהה הדרגה

השכל , ֿ פי  על  ודעת מטעם למעלה

˙BÈa ÌÈÏÚ ÌÈÈel‚Ï ‰ÎÊ של »»¿ƒƒ«¬ƒ¿≈
מאד  גבוהה מדרגה אלוקי  אור 

,'eÎ ‡ec ‡„enÚ ˜ÈÒÙ‡c¿«¿ƒ«»¿»
לכל  מיטתו  בין  אש עמוד  שהפסיק

‡Bהעולם  Èelb ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«ƒ
LnÓ Èel‚a כל לעין  הנראה באופן  ¿ƒ«»

.'eÎ
והחשיבות  המעלה את ומפרט והולך 

דקדושה": "שטות של  המיוחדת

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ומהותו עצמו  מצד  ≈

dÈa ‡ÒÈÙz ‰LÁÓ ˙ÈÏ È‰¬≈≈«¬»»¿ƒ»≈
,ÏÏk לא אנושית מחשבה שום ¿»

כלל  אותו  ומבינה ¿e‰Â‡'תופסת'
,‰‚O‰ „bÓ ‰ÏÚÓÏ נעלה הוא ¿«¿»ƒ∆∆«»»

אלא  בפועל  והשגה מהבנה רק לא

שכל  היינו  השגה" מ"גדר  אפילו 

לא  והשגה הבנה של  ההגדרה

מלכתחילה אליו  «¿ÏÎcמתייחסת
‰‚O‰ להיות שיכול  שכלי  רעיון  «»»

ומושג  ‰˙Biמובן  Ìb ‰p‰ƒ≈««≈
˙ÈÏÚ ביותר הנעלה הרעיון  גם «¬≈

להבין  מאד  שקשה ביותר  והעמוק

שלו  העומק את ‰e‡ולהשיג  È‰¬≈
,ÌÈt Ïk ÏÚ ‰‚O‰ „‚a¿∆∆«»»«»»ƒ
‰‚O‰ „‚a BÈ‡M ‰Ó Ï‡¬»«∆≈¿∆∆«»»
מובן  מלהיות נעלה ומלכתחילה

‡LÙומוגדר  È‡ È‰ יתכן לא ¬≈ƒ∆¿»
,ÏÏk ‰‚O‰a ÒÙziL∆ƒ»≈¿«»»¿»
'ÌÈBÈa ÏL ÙÒ'a ‡˙È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆≈ƒ

,ÁÈ ˜t: לשונו "Èa‚Ïeוזה ∆∆¿«≈
‡e‰L ‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆

מהותו  ‰ÏÎOמעצם ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«≈∆
‡ÒÈÙz ‰LÁÓ ˙ÈÏÂ ˙Úc‰Â¿«««¿≈«¬»»¿ƒ»

ÏÏk dÈa, כלל בו  ומשיגה תופסת המחשבה החכמים ‰Ïkואין  גם ≈¿»«…
ביותר  שכל ÌÈÈ˙Ùkהגדולים È˙Î„kלגביו ‡ˆBÏחסרי  ,Ca˙È ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ
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כד   

ׁשּבזה  ּכל ֹומר  וג ֹו', "ע ּמ תמיד  ואני ,ע ּמ ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָהייתי

לה ּגיע  ּדבכדי ,ע ּמ ּתמיד  אני ּובהמ ֹות  ּבער  ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשאני

הרצ ֹון  ּבּטּול  ידי על  ה ּוא   ית ּבר ְְְְִִֵֵַַָָָלעצמ ּות ֹו

ּבחינה  נקראת  ולכן ודעת , מ ּטעם  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלמעלה 

ּׁשה ּנביא  מה  ּכן ּגם  וזה ּו ׁשט ּות . ּבׁשם  זֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּומדרגה 

ּבא  "מ ּדּוע  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו מ ׁשּגע , ּבׁשם  ְְְְִֵֶַַָָָָֻנקרא 

היה  ה ּנב ּואה  הת ּגּלּות  ּבעת  ּדה ּנה  ה ּזה ", ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻה ּמׁשּגע 

ה ּגׁשמ ּיּות  ּבהפ ׁשטת  להיֹות  והינּו24צרי , ְְְְְְִִִַַַַַָָ

ולהיֹות  וה ּמּדֹות , ה ּׂשכל  ּבּטּול הפ ׁשטת  ּבבחינת  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

הפ ׁשטת  ענין ּכן ּגם  ּדזה ּו ודעת , מ ּטעם  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָׁשּלמעלה 

ּבׁשא ּול  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ה ּנב ּואה , ּבעת  ְְְְְִֵֶַַָָָה ּלב ּוׁשים 

את  ה ּוא  ּגם  וּיתנּבא ",25"וּיפ ׁשט  ּבגדיו ְְְִִֵֶַַַַַָָ

ּדקדם  ה ּדעת , עץ  חטא  מ ּצד  ּבאים  הם  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּדה ּלב ּוׁשים 

ולא  כ ּו' ער ּוּמים  ׁשניהם  "וּיהיּו ּכתיב  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַֹהחטא 

ענין  נתח ּדׁש ה ּדעת  עץ  חטא  ידי ועל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹית ּבׁשׁשּו",

ההר ּגׁש ה ּוא  החטא  ּדע ּקר  ויד ּוע  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָה ּלב ּוׁשים ,

הם ", עיר ּמם  ּכי "וּידע ּו ּוכתיב  ורע , ּבט ֹוב  ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהמערב 

ׁשּזה ּו ורע , ּבט ֹוב  המערב  ההר ּגׁש ּבהם  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתח ּדׁש

ורע , ּבט ֹוב  המערב  ההר ּגׁש ה ּלב ּוׁשים , ענין ּכן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹּגם 

ּבעת  ולכן וה ּמּדֹות , ה ּׂשכל  הר ּגׁש ה ּוא  ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָּוב ׁשר ׁשֹו

ה ּלב ּוׁשים  הפ ׁשטת  להיֹות  צרי היה  ְְְְִִִַַַַָָָָָה ּנב ּואה 

והינּו ּומ ּדֹות , ּדׂשכל  ההר ּגׁש הפ ׁשטת  ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשה ּוא 

וכמבאר  והח ּוׁשים , ה ּכח ֹות  ּבּטּול  ּבבחינת  ְְְְְִִִִִַַַַָֹֹלהיֹות 

ה ּדת  "מיס ֹודי ה ּתֹורה , יס ֹודי ּבהלכ ֹות  ְְְְִִֵֵַַַַַָָּברמ ּב"ם 

וה ּנב ּואה  אדם , ּבני מנּבא   ית ּבר ֿ ל  ׁשהא  ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלידע 

יצר ֹו ואין יצר ֹו, על  ה ּמת ּגּבר  וג ּבֹור  חכם  על  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָחלה 

ּבאר ּכה , ׁשם  וכמבאר  ּדבר ", ּבׁשּום  עליו ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֻמת ּגּבר 

הה ּטיה  ׁשּזה ּו ׁשט ּות , זֹו ּבחינה  נקראת  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָולכן

ׁשהעב ֹודה  ולהיֹות  והה ּׂשגה , ה ּדעת  מן ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָלמעלה 

לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  לאהפכא  ה ּוא  ּומק ּדׁש ְְְְְְֲִִִַַָָָָָּבמ ׁשּכן
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זוהר 24) וראה משפטים . פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ  בפרי  שכתוב  מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס  תניא

ד  פרק  תורה תלמוד והלכות שם רבנו ערוך שולחן צח . סימן חיים אורח  ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב . קטז, ב  חלק 

ה. כן 25)סעיף  שאין מה דתרנ"ח , קודש יד כתב  בגוף  הוא כבפנים אבל "את". תיבת ליתא כד) יט , א (שמואל בכתוב 

    
"CnÚ „ÈÓ˙ È‡Â ,CnÚ È˙ÈÈ‰ ˙BÓ‰a Ú„‡ ‡ÏÂ Ú È‡Â"«¬ƒ««¿…≈»¿≈»ƒƒƒ»«¬ƒ»ƒƒ»
,"CnÚ „ÈÓz È‡ ˙BÓ‰e Úa È‡L ‰ÊaL ÓBÏk ,'B‚Â¿¿«∆»∆∆¬ƒ««¿≈¬ƒ»ƒƒ»
והשגה  הבנה ֿ ידי  על  איננה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש אל  להתקרב הדרך  כלומר ,

הרי  דבר  של  בסופו  באלוקות ולהשיג  להבין  יצליח שהאדם ככל  שהרי 

להגיע  מסוגלת לא אנושית מחשבה

בקדוש- אמיתית והשגה להבנה

שכל  מגדר  שלמעלה ברוך -הוא

B˙eÓˆÚÏ ÚÈb‰Ï È„Îc¿ƒ¿≈¿«ƒ«¿«¿
Ca˙È עמו ולהתקשר  ולהתחבר  ƒ¿»≈

‡e‰ אדרבה אלא השכל  ֿ ידי  על  לא

ÔBˆ‰ Ïeha È„È ÏÚ של האישי  «¿≈ƒ»»
Ú„Â˙,האדם ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««¿««

מהשכל  למעלה הוא ≈«¿ÔÎÏÂוהביטול 
BÊ ‰‚„Óe ‰ÈÁa ˙‡˜ של ƒ¿≈¿ƒ»«¿≈»

 ֿ על  באופן  האישית המציאות ביטול 

eËL˙.שכלי  ÌLa¿≈¿
Ôk Ìb e‰ÊÂ לכך Ó‰הסיבה ¿∆«≈«

,ÚbLÓ ÌLa ‡˜ ‡Èp‰M∆«»ƒƒ¿»¿≈¿À»
הביטוי  משמעות כלל  שבדרך  ובעוד 

מהדעת, למטה ושכל , דעת חוסר  היא

מהדעת למעלה הכוונה ¿BÓÎeכאן 
Ìb e˙kL מבני אחד  לגבי  ∆»«

אלישע  ידי  על  שנשלח הנביאים

למלך  יהוא את a‡למשוח ÚecÓ"««»
"‰f‰ ÚbLn‰ המצודת (וכפירוש «¿À»«∆

שבעת  לפי  הנביא, את קראו  "כן  דוד :

להם  נדמה היה בנבואה מתבודד  שהיה

בענייני  אז  פנה לא כי  על  כמשתגע,

‰˙elb˙העולם"), ˙Úa ‰p‰c¿ƒ≈¿≈ƒ¿«
CÈˆ ‰È‰ ‰‡ep‰ הנביא «¿»»»»ƒ

˙eiÓLb‰ ˙ËLÙ‰a ˙BÈ‰Ï24, ƒ¿¿«¿»«««¿ƒ
˙ËLÙ‰ eÈ‰Â מהגדרים יציאה ¿«¿«¿»«

BÈ‰ÏÂ˙של  ,˙Bcn‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«ƒ¿ƒ¿
‰ÏÚÓlL Ïeha ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ∆¿«¿»
Ôk Ìb e‰Êc ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««¿««¿∆«≈
ÌÈLel‰ ˙ËLÙ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿ƒ

BÓÎeהגשמיים ,‰‡ep‰ ˙Úa¿≈«¿»¿
Ìb ËLÙiÂ" Ïe‡La e˙kL∆»¿»«ƒ¿««

˙‡ ‡e‰25,"‡a˙iÂ ÂÈ„‚a ∆¿»»«ƒ¿«≈
ÌÈLel‰c הבגדים עניין  ‰Ìכל  ¿«¿ƒ≈

,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ „vÓ ÌÈ‡a»ƒƒ«≈¿≈«««
È˙k ‡ËÁ‰ Ì„˜cוחוה אדם eÎ'על  ÌÈneÚ Ì‰ÈL eÈ‰iÂ" ¿…∆«≈¿¿ƒ«ƒ¿¿≈∆¬ƒ

,"eLLa˙È ‡ÏÂ להתבייש מקום היה לא הרע יצר  להם היה לא עוד  כל  כי  ¿…ƒ¿…»
ערום שהגוף ÔÈÚמכך  LcÁ˙ ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿≈«««ƒ¿«≈ƒ¿«

BËa ÚÓ‰ Lb‰‰ ‡e‰ ‡ËÁ‰ wÚc Úe„ÈÂ ,ÌÈLel‰«¿ƒ¿»«¿ƒ««≈¿«∆¿≈«¿…»¿
,ÚÂ,רע רגש כל  ללא החטא, קודם שהיה המצב "iÂלעומת È˙ÎeeÚ„ ¿«¿ƒ«≈¿

LcÁ˙pL ,"Ì‰ ÌnÈÚ Èkƒ≈Àƒ≈∆ƒ¿«≈
BËa ÚÓ‰ Lb‰‰ Ì‰a»∆«∆¿≈«¿…»¿
ÔÈÚ Ôk Ìb e‰fL ,ÚÂ¿«∆∆«≈ƒ¿«
ÚÓ‰ Lb‰‰ ,ÌÈLel‰«¿ƒ«∆¿≈«¿…»

BLLe ,ÚÂ BËa של השורש ¿¿«¿»¿
הגשמיים  ‰Lbהבגדים ‡e‰∆¿≈

˙Bcn‰Â ÏÎO‰,האדם בנפש «≈∆¿«ƒ
לצאת  הנביא על  הנבואה שבעת וכשם

שלו  ֿ נפשית הרוחנית המציאות מגדרי 

היה  כך  לאלוקות, לחלוטין  ולהתבטל 

והדמות  הבגדים את לפשוט עליו 

שלו  ‰ep‡‰הגשמית ˙Úa ÔÎÏÂ¿»≈¿≈«¿»
˙ËLÙ‰ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈÚ ‡e‰L ÌÈLel‰«¿ƒ∆ƒ¿«
ÏÎNc Lb‰‰ ˙ËLÙ‰«¿»««∆¿≈¿≈∆
˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï eÈ‰Â ,˙BcÓeƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ Ïeha ולאבד ƒ«…¿«ƒ
של  וה'ציור ' הדמות את לגמרי 

כל  על  שלו  האישית המציאות

שלה, «…¿»¿‡ÓÎÂההיבטים
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a Ì"aÓa»«¿«¿ƒ¿¿≈
Ú„ÈÏ ˙c‰ È„BÒÈÓ" ,‰Bz‰«»ƒ≈««≈«
Èa ‡aÓ Ca˙È ÏŒ‡‰L∆»≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈
ÌÎÁ ÏÚ ‰ÏÁ ‰‡ep‰Â ,Ì„‡»»¿«¿»»»«»»
ÔÈ‡Â ,BˆÈ ÏÚ ab˙n‰ Ba‚Â¿ƒ«ƒ¿«≈«ƒ¿¿≈
ÌeLa ÂÈÏÚ ab˙Ó BˆÈƒ¿ƒ¿«≈»»¿
‰k‡a ÌL ‡ÓÎÂ ,"c»»¿«¿…»»«¬À»

הנביאים, מעלת גדולה ≈«¿ÔÎÏÂכמה
מתעלה  שהנביא השכל מאחר  מגדרי 

המציאות  פרטי  שאר  וכל  המידות (וגם

לחלוטין  ומתבטל  שלו  והיישות

BÊלאלוקות) ‰ÈÁa ˙‡˜ƒ¿≈¿ƒ»
‰Èh‰‰ e‰fL ,˙eËL נטייה ¿∆∆««»»

,‰‚O‰‰Â ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿««»»
ÔkLÓa ‰„BÚ‰L ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆»¬»¿ƒ¿»
‡ÎÙ‰‡Ï ‡e‰ Lc˜Óeƒ¿»¿««¿»

,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ חושך להפוך  ¬»ƒ¿»
כך  כדי  עד  È‡È,לאור  BÓˆÚ CLÁ‰c ב כמבואר ֿ א בפרקים לעיל  ¿«…∆«¿»ƒ
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כה      

זה  ּדלע ּמת  ּדמה ּׁשט ּות  והינּו יאיר , עצמ ֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻּדהח ׁש

ּדקד ּׁשה , ׁשט ּות  ּבבחינת  ה ּמׁשּכן יהיה  היה  לכן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

ה ּדעת  מן ה ּלמעלה  והינּו ּדוקא , ׁשּטים  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָמעצי

וזה ּו ה ּדעת . מן ה ּלמ ּטה  מן ונע ׂשה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָה ּמת ּברר 

אחד  ּכל  ּבת ֹו ּבת ֹוכם ", וׁשכנּתי מק ּדׁש לי ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ"וע ׂשּו

ּבעב ֹודת  האדם  עב ֹודת  ידי על  ּבא  וזה  ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָואחד ,

לנה ֹורא , ח ׁשֹוכא  לאהפכא  ׁשּפֹועל  ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָה ּבר ּורים 

(פ ּון  ּדע ֹולם  ה ּדעת  מן ה ּלמ ּטה  את   להפ ְְְְֲִֶַַַַַַַָָֹוהינּו

ּדיׁשנם  ה ּדעת , מן למעלה  מ ּזה  ׁשּיהיה  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוועלט ),

וויילע  ּכן וע ֹוׂשה  נֹוהג  ׁשה ּוא  ּבאדם  ּדברים  ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה 

חק  ּכמ ֹו הם  הא ּלה  וה ּדברים  וועלט , ט ּוט  ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹאזֹוי

ה ּוא  ּדכן לפי מ ּמק ֹומו א ֹות ֹו מזיזים  ְְְְְִִִִִִֵֶׁשּבל ּתי

וה ּדֹומה  נּמּוס  עניני ּבכ ּמה  ּוכמ ֹו הע ֹולם , ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהנהגת 

מן  ה ּלמעלה  אל  להפכ ֹו צריכים  זה  את  ה ּנה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָכ ּו',

זמ ּני  ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  ּוכמ ֹו ּבעב ֹודה , ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָה ּדעת 

הם  הע ֹולם  הר ּגׁש מ ּצד  ה ּנה  ה ּׁשנה , ּוזמ ּני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאכילה 

להתע ּסק  ּכׁשּצרי וגם  ּוזמ ּנים , ּבע ּתים  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָקב ּועים 

ּפי  על  הא ּלּו זמ ּנים  ה ּנה  מק ֹום  ּומ ּכל  ּומ ּתן, ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבמ ּׂשא 

ּוזמ ּני  וע ּקר , ּכלל  נּדחים  ּובל ּתי ניזזים  ּבל ּתי ְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָֹהרב 

להם  ואין נּדחים  הם  ּותפ ּלה  ּתֹורה  ׁשל  ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָה ּקביע ּות 

ה ּנה  לגמרי, ֿ וׁשל ֹום  חס  נּדחים  ׁשהם  ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקבע ,

יׁש האם  לנפ ׁשֹו, ח ׁשּבֹון איזה  נֹותן א ׁשר  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאדם 

ע ּתֹו ה ּיֹודע  ה ּוא  ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה  חכמה  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאיזה 

ר ּבה  ּבמדר ׁש וכדאיתא  ׁשּליט 26ּוזמ ּנֹו, אדם  "אין ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ועד  ח ׁשּבֹונֹותי ׁשאע ׂשה  עד  לי המ ּתינּו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַל ֹומר 

ּדבר  על  נפ ׁשֹו ּכל  יּתן ואי כ ּו', לביתי" ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאצ ּוה 

ּׁשהיתה  מה  הע ּקר  ועל  ּכלל , מ ּמׁש ּבֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין

לגמרי, ׁשֹוכח  ה ּוא  למ ּטה  נׁשמת ֹו ּבירידת  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָה ּכּונה 

האמת , על  ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות  הר ּוח  מ ּצד  רק  ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָוה ּוא 

ּדע ֹולם , זה  ׁשט ּות   להפ עב ֹודת ֹו ּתהיה  זאת  ְְְֲֲִִֵֶֶַָָֹֹה ּנה 

ה ּנה  ואז לת ֹורה , ע ּתים  ל ֹו ויק ּבע  נפ ׁשֹו על  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹויעמד 

אלקי  א ֹור  ּגּלּוי  ל ֹו ׁשּיאיר  ּבת ֹוכם ", ְְְֱִִִִֶַָָָֹ"וׁשכנּתי
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א). פרק  כו (מאמר ומעין ג.26)ב [קונטרס ] ט , פרשה רבה דברים

    
‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰Óc eÈ‰Â ומסתירה המעלימה השכל  מן  שלמטה ¿«¿¿≈«¿ƒ¿À«∆

אלוקות  חושך על  בבחינת היא M„˜c‰ולכן  ˙eËL ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿À»
ובבחי  השכל  מן  למעלה אור ,שהיא ÌÈhLנת ÈˆÚÓ ÔkLn‰ ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc שטות מלשון  ‰a˙n"שטים" ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰ eÈ‰Â «¿»¿«¿«¿«¿»ƒ««««ƒ¿»≈
˙Úc‰ ÔÓ ‰hÓl‰ ÔÓ ‰NÚÂ¿«¬∆ƒ«¿«»ƒ«««
הדעת" מן  ה"למטה שחושך  לאחר 

של  לאור  והופך  ומזדכן  מתברר 

הדעת". מן  "למעלה

הדברים  משמעות את ומפרט והולך 

ואחד : אחד  כל  של  ה' בעבודת

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»
Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿»

,„Á‡Â „Á‡ הפיכת של  זה שעניין  ∆»¿∆»
דקדושה  לשטות ֿ זה דלעומת השטות

ה' בעבודת למעשה קיים במשכן  שהיה

ואחד  אחד  כל  È„Èשל  ÏÚ ‡a ‰ÊÂ¿∆»«¿≈
˙„BÚa Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»«¬«

ÌÈea‰הפרטיתÏÚBtL ,BlL «≈ƒ∆∆≈
,‡B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡ÎÙ‰‡Ï¿««¿»¬»ƒ¿»
ÔÓ ‰hÓl‰ ˙‡ CÙ‰Ï eÈ‰Â¿«¿«¬…∆«¿«»ƒ

ËÏÚÂÂ ÔeÙ) ÌÏBÚc ˙Úc‰ של «««¿»∆¿
ÏÚÓÏ‰העולם  ‰fÓ ‰È‰iL ,(∆ƒ¿∆ƒ∆¿«¿»

,˙Úc‰ ÔÓ ומבאר שהולך  כפי  ƒ«««
Ì„‡a ÌÈc ‰nk ÌLÈc¿∆¿»«»¿»ƒ»»»

‚‰B ‡e‰L מתנהגÔk ‰NBÚÂ ∆≈¿∆≈
על  המתקבלת הגיונית סיבה בגלל  לא

אלא  ËeËהדעת ÈBÊ‡ ÚÏÈÈÂÂ«∆«
,ËÏÚÂÂ בעולם נוהגים כך  כי  ∆¿

˜Á BÓk Ì‰ ‰l‡‰ ÌÈc‰Â¿«¿»ƒ»≈∆≈¿…
ÂÓB˜nÓ B˙B‡ ÌÈÊÈÊÓ ÈzÏaL∆ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿
אלא  טעם ללא אותם עושים ואנשים

‰‰‚˙רק  ‡e‰ ÔÎc ÈÙÏ¿ƒ¿≈«¿»«
ÈÈÚ ‰nÎa BÓÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿¿«»ƒ¿¿≈

,'eÎ ‰ÓBc‰Â Òen שנהוג ƒ¿«∆
כך  כי  רק אותם בעולם לעשות נהוג 

BÎÙ‰Ï ÌÈÎÈˆ ‰Ê ˙‡ ‰p‰ƒ≈∆∆¿ƒƒ¿»¿
מהדעת  למטה של  ∆‡Ïממצב

,‰„BÚa ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰«¿«¿»ƒ«««»¬»
ÈpÓÊ ÏLÓŒÍcŒÏÚ BÓÎe¿«∆∆»»¿«≈
‰p‰ ,‰M‰ ÈpÓÊe ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿«≈«≈»ƒ≈

‰ Lb‰ „vÓÌ‰ ÌÏBÚ ƒ«∆¿≈»»≈
,ÌÈpÓÊe ÌÈzÚa ÌÈÚe˜ ובדרך ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ

בזמנים  וישנים אוכלים אנשים כלל 

זה  בעניין  שלהם ההרגל  את לשנות מוכנים ולא CÈvLkקבועים Ì‚Â¿«¿∆»ƒ

ÏÚ el‡‰ ÌÈpÓÊ ‰p‰ ÌB˜Ó ÏkÓe ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«»«»ƒ»»ƒ≈¿«ƒ»≈«
,wÚÂ ÏÏk ÌÈÁc ÈzÏe ÌÈÊÊÈ ÈzÏa ‰ Èt לא ואנשים ƒ»…ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»

במסחר , ריווח למטרות אפילו  שינה זמן  או  ארוחה לדחות ÈpÓÊאך Âמוכנים ¿¿«≈
,Ú˜ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÁc Ì‰ ‰lÙ˙e ‰Bz ÏL ˙eÚÈw‰«¿ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈»∆∆«

לדחות  מסוגלים של ואנשים קביעות

בשביל  תורה לימוד  וזמני  תפילה זמני 

ואחרות  כאלה Ì‰Lמטרות LÈÂ¿≈∆≈
,ÈÓ‚Ï ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÈÁc ולא ƒ¿ƒ«¿»¿«¿≈

הלימוד  או  התפילה שזמן  רק

עליהם  מוותרים אלא מתאחרים

ואולם  ושלום, חס ≈p‰ƒ‰לחלוטין ,
‰ÊÈ‡ Ô˙B L‡ Ì„‡‰»»»¬∆≈≈∆
‰ÊÈ‡ LÈ Ì‡‰ ,BLÙÏ ÔBaLÁ∆¿¿«¿«ƒ≈≈∆

,BÊk ‰‚‰‰a ‰ÓÎÁ המתבונן »¿»¿«¿»»»
יבין  ֿ נפש חשבון  ועושה בדבר 

הגיון  חסרת היא הזו  ÈÓc¿ƒשההנהגה
BpÓÊe BzÚ Ú„Bi‰ ‡e‰ מתי «≈«ƒ¿«

העולם, מן  מובא È‡„ÎÂ˙‡יפטר  ¿ƒ¿ƒ»
‰a L„Óa26Ì„‡ ÔÈ‡" ¿ƒ¿««»≈»»

להיפטר  זמנו  ÓBÏשהגיע ËÈlL«ƒ«
‰NÚ‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰«¿ƒƒ«∆¡∆∆
‰eˆ‡L „ÚÂ È˙BBaLÁ∆¿«¿«∆¬«∆
Ïk ÔzÈ CÈ‡Â ,'eÎ "È˙ÈÏ¿≈ƒ¿≈ƒ≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡L c ÏÚ BLÙ«¿«»»∆≈«»

,ÏÏk שלאמיתו הזה העולם ענייני  ¿»
ערך של  חסרי  הם ‰wÚדבר  ÏÚÂ¿«»ƒ»

˙„ÈÈa ‰ek‰ ‰˙È‰M ‰Ó«∆»¿»««»»ƒƒ«
‰hÓÏ B˙ÓL'ה עבודת ענייני  ƒ¿»¿«»

וקיום  התורה ‰e‡המצוות בלימוד 
„vÓ ˜ ‡e‰Â ,ÈÓ‚Ï ÁÎBL≈¿«¿≈¿«ƒ«

˙eËL Áe‰ ודעת מטעם שלמטה »«¿
הגיון  ‰‡Ó˙,וחסרת ÏÚ ‰qÎnL∆¿«∆«»¡∆

‰p‰ ההשפעה תחת נתון  שהוא כיון  ƒ≈
דקליפה" ה"שטות È‰z‰של  ˙‡Ê…ƒ¿∆

‰Ê ˙eËL CÙ‰Ï B˙„BÚ¬»«¬…¿∆
ÌÏBÚc להפוך דקדושה", ל "שטות ¿»

לאור , החושך  BLÙאת ÏÚ „ÓÚÈÂ¿«¬…««¿
‰B˙Ï ÌÈzÚ BÏ Úa˜ÈÂ מבלי ¿ƒ¿«ƒƒ¿»

אותם, לדחות אפילו  או  «¿Ê‡Âלבטל 
"ועשו  הציווי  את בעצמו  יקיים כאשר 

מקדש" הקליפה לי  חושך  את ויהפוך 

הקדושה  בפרט ‰p‰לאור  בו  יקויים ƒ≈
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" שתמורת ¿»«¿ƒ¿»

הפוך המצב  מצב יהיה וכיסוי  העלם האלוקית הנפש על  יש BÏבו  È‡iL∆»ƒ
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כו   

ידי  ׁשעל  אחרא , סטרא  את ּכפיא  ּכד  וזה ּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבנפ ׁשֹו,

א ּון  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ה ּׁשט ּות  את   להפ ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּפֹועל 

ה ּתֹורה  ּבק ּיּום  ה ּקד ּׁשה  אל  וועלט  פ ּון  קא ְְְִֶֶֶַַָָָֻּדעם 

ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתלק  אז ְְְְְְְְִִִֵַָָָָוה ּמצוֹות ,

ּכל  ה ּסֹובב  א ֹור  ּומת ּגּלה  ׁשּמאיר  עלמין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבכ ּולה ּו

ְִָעלמין.

.ev˜ ּבעת וה ּמּדֹות  ה ּׂשכל  הר ּגׁש הפ ׁשטת  ּוכמ ֹו ּדקד ּׁשה , ודעת  מ ּטעם  למעלה  וה ּטיה  ׁשט ּות  יבאר  ƒְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּבעב ֹודת  זה   ּדר ועל  ּדקד ּׁשה . ל ׁשט ּות  זה  ּדלע ּמת  ּדׁשט ּות  אתה ּפכא  ׁשּטים , מעצי  ה ּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻה ּנב ּואה .

ואחד . אחד  ְֶֶָָָּכל 
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e‰ÊÂ ,BLÙa È˜Ï‡ B‡ Èelb שבדברי למעשה וההוראה סיכום ƒ¡…ƒ¿«¿¿∆

בתחילת  שהובאו  ‡Á‡,המאמר הזוהר  ‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙eËM‰ ˙‡ CÙ‰Ï ÏÚBtL È„È ÏÚL∆«¿≈∆≈«¬…∆«¿¿∆∆««¬ƒ

ËÏÚÂÂ ÔeÙ C‡˜ ÌÚc Ôe‡ של והלהט ההתלהבות העולם ואת ∆»∆¿
גשמיים  ‰M„w‰בעניינים Ï‡∆«¿À»

Ê‡ ,˙BÂˆn‰Â ‰Bz‰ Ìei˜a¿ƒ«»¿«ƒ¿»
Œ‡L„e˜c ‡˜È ˜ÏzÒ‡ƒ¿¿≈¿»»¿¿»
,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ŒCÈa¿ƒ¿¿»¿ƒ
הוא  ברוך  הקדוש של  כבודו  מתעלה

העולמות  lb˙Óe‰בכל  È‡nL∆≈ƒƒ¿«∆
ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰ B‡ האור «≈»»¿ƒ

בפרק  לעיל  (כמבואר  בשווה העולמות בכל  המאיר  האינסופי  האלוקי 

א).

‡È .ev˜ של ה' בעבודת והעניין  הפנימית המשמעות eËL˙את ƒ¿»≈¿
‰Èh‰Â נטייה˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ שטות BÓÎeשהיא ,‰M„˜c ¿«»»¿«¿»ƒ««¿««ƒ¿À»¿

˙ËLÙ‰ של מהגדרים היציאה «¿»«
˙Úa ˙Bcn‰Â ÏÎO‰ Lb‰∆¿≈«≈∆¿«ƒ¿≈

.‰‡ep‰ לכןÈˆÚÓ ÔkLn‰ «¿»«ƒ¿»≈¬≈
ÌÈhL,"שטות" ‡˙‰Ît‡מלשון  ƒƒƒ¿«¿»

˙eËLÏ ‰Ê ˙nÚÏc ˙eËLcƒ¿ƒ¿À«∆ƒ¿
‰Ê Cc ÏÚÂ .‰M„˜cƒ¿À»¿«∆∆∆

.„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„BÚa«¬«»∆»¿∆»
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אזיל  גופא  רישא  ובתר  דורנו דנשיא  הילולא  עניני בכל  רבה  והטף .1הצלחה  והנשים  האנשים 

שירה , שבת  להוי', קודש  ובשבת  ההילולא  ביום  ישראל , אהבת  ומתוך  פעילות  התועדויות  ובפרט  כולל 
שבת , ובמוצאי

שלאחריהם ,2והמשך  הימים  בכל  ופירותיהן שלהן

היעוד  ומעשה 3ויקויים  עלינו כוננה  ידינו ומעשה  עלינו אלקינו ה ' נועם  ויהי משיחא : מלכא  דוד  בספר 
כוננהו, ידינו

רמה  ביד  יוצאים  ישראל  ,4ובני

והשלימה . האמיתית  בגאולה  ממש  בימינו במהרה 

בברכה 

החתימה / /מקום 

1(  .א מא, עירובין
2( צ פירותיהן ע"ז) ו(נוסף  נמשכת עצמה הפעולה

(דההילולא). לגני  באתי  מרד "ה גם וכמובן בכאו"א, ומעלה

3(.(טו"ב) י "ז צ, תהלים
4(  .( ח יד , (בשלח  ההילולא יום פרשת תחלת



כז

b"i ,glya zyxt zay .c"qa
h"kyz'd ,hay
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

˙·LBi‰לקֹול מק ׁשיבים חברים ּבּגּנים, «∆∆ְְֲִִִִֵֵַַַ

מו"ח 1הׁשמיעני  כ"ק ּומביא , ְִִִִֵַ

ׁשל  הּׁשני (מאמר ׁשבט י"ג ׁשל ּבּמאמר ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָאדמֹו"ר 

ּדההילּולא) 'הּפסּוק,2ה'המׁש על רׁש"י ּפרּוׁש ְְִִֵֵֶַַַַַָָ

הּנפֹוצה  א ּת לכנסתֿיׂשראל: אֹומר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּקּב"ה

ּבבּתי  ויֹוׁשבת אחרים, ׁשל ּבגּנים רֹועה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּגֹולה,

,לקֹול מקׁשיבים חברים מדרׁשֹות, ּובּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָּכנסּיֹות

,ּדגמת אלקים ּבני ,חברי ׁשהם הּׁשרת ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֻמלאכי

ּכנסּיֹות. ּבבּתי קֹול לׁשמֹוע ּובאים ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָמקׁשיבים

רּבה' ה'ּמדרׁש מאמר ּגם ּומביא ,3ּומֹוסיף ְֲִִִֵַַַַַָָ

לׁשמֹוע  ּבאים ׁשּלי ּופמליא אני אֹומר: ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהּקּב"ה

על  רק לא קאי ׁש"חברים" והינּו, .ְְְֲִֵֵֵֶַַַָֹּבקֹול

הּקּב"ה  על ּגם אּלא רׁש"י), (ּכפרּוׁש ְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמלאכים

לׁשמֹוע  ּבא הּוא ׁשּגם ׁשּלי"), ּופמליא ְְֲִִִֶֶַַַָָָ("אני

הענין  קּׁשּור להבין וצרי יׂשראל. ׁשל ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָקֹולן

- ּבּגּנים "הּיֹוׁשבת לענין מקׁשיבים" ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַּד"חברים

ּכנסתֿ ּכאׁשר ׁשּדוקא אחרים", ׁשל ּבגּנים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָרֹועה

אחרים, ׁשל ּבגּנים ורֹועה ּבּגֹולה נפֹוצה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׂשראל

ּבקֹולן. לׁשמֹוע ׁשּלֹו ּופמליא הּקּב"ה ּבא ְְְֲִֶַַַַָָָָָָאזי

אינּה הּגלּות ׁשּבזמן העבֹודה ּכללּות ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּדהּנה,

ּדכיון  הּבית, ׁשּבזמן העבֹודה לגּבי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבער

וכל  ּבעֹולם, לפעל היא יׂשראל ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשעבֹודתם

כּו' מנּול עם ׁשּבזמן 4הּמתאּבק מּובן, הרי , ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻ

ּגם  הּנה ׁשּבעֹולם, הּירידה ּגֹודל מּצד ְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּגלּות,

הּצּדיקים, עבֹודת ואפילּו ּבניֿיׂשראל, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָעבֹודת

ויׁש הּבית. ׁשּבזמן העבֹודה לגּבי ּבער ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאינּה

ּבזה, ׁשּבזמן להֹוסיף הּירידה ּגֹודל על מֹורה ּבּגּנים" "הּיֹוׁשבת הּלׁשֹון ּדהּנה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

מרּגיׁשים  ואדרּבה, ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ּכלל מרּגיׁשים ׁשאין ּגּופא, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּגלּות
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יג.)1 ח, השירים 119).)2שיר ע' ה'שי"ת (סה"מ בגנים היושבת עה"פ.)3ד"ה ספכ"ח.)4שהש"ר תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים': ב'שיר נאמר

,ÌÈpba ˙·LBi‰ לכנסת כדלהלן והכוונה ÌÈ·ÈL˜Óישראל, ÌÈ¯·Á «∆∆««ƒ¬≈ƒ«¿ƒƒ
ÈÚÈÓL‰ CÏB˜Ï1Á"ÂÓ ˜"Î ‡È·Óe וחמי , מורי קדושת כבוד ¿≈«¿ƒƒƒ≈ƒ

¯"BÓ„‡ הריי"צ זהÓ‡na¯הרבי בפסוק הפותח È"‚חסידות ÏL «¿««¬»∆
Ë·L י"ג זה, ליום לפרסום שנמסר ¿»

תש"י  בשנת ‰ÈMשבט, ¯Ó‡Ó)«¬»«≈ƒ
'CLÓ‰'‰ ÏL מאמרים קבוצת ∆«∆¿≈

‡ÏeÏÈ‰‰c הוציא הריי"צ שהרבי ¿«ƒ»
ליום  תש"י, שבט יו"ד לקראת לאור

רבקה  הרבנית סבתו של היארצייט

נסתלק  מכן ולאחר שבט) בי' (נסתלקה

זה  2ÏÚביום È"L¯ Le¯t≈«ƒ«
˜eÒt‰,'בגנים 'היושבת «»

Œ˙ÒÎÏ ¯ÓB‡ ‰"aw‰L∆«»»≈ƒ¿∆∆
‰ˆBÙp‰ z‡ :Ï‡¯NÈ מפוזרת ƒ¿»≈«¿«¿»

ÏL ÌÈp‚a ‰ÚB¯ ,‰ÏBba«»»¿«ƒ∆
ÌÈ¯Á‡ בני כאשר ירוד, במצב ¬≈ƒ

זרים  בשדות לרעות נאלצים ישראל

פרנסתם, Èz·aלצורך ˙·LBÈÂ¿∆∆¿»≈
,˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk ולמרות ¿≈ƒ»≈ƒ¿»

עוסקים  ישראל בני הגלות קשיי

ובבתי  כנסיות בבתי ובתורה בתפילה

ÌÈ·ÈL˜Óמדרשות  ÌÈ¯·Á¬≈ƒ«¿ƒƒ
Ì‰L ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ ,CÏB˜Ï¿≈«¿¬≈«»≈∆≈

,CÈ¯·Á'חברים' נקראים והמלאכים ¬≈«ƒ
הם כי ישראל ‡ÌÈ˜Ïלבני Èa¿≈¡…ƒ

C˙Ó‚c,ישראל לבני בדומה À¿»≈
e ÌÈ·ÈL˜ÓÚBÓLÏ ÌÈ‡· «¿ƒƒ»ƒƒ¿«

.˙BiÒk Èz·a CÏB˜≈¿»≈¿≈ƒ
ÛÈÒBÓe פירוש מלבד הריי"צ הרבי ƒ

לעיל  המובא הכתוב על È·Óe≈ƒ‡רש"י
'‰a¯ L¯„n'‰ ¯Ó‡Ó Ìb3 על ««¬««ƒ¿»«»

והמדרש  בגנים', 'היושבת הכתוב

‡ÓB¯מפרש ‰"aw‰L לבני ∆«»»≈
ÈlLישראל: ‡ÈÏÓÙe È‡¬ƒ»«¿»∆ƒ

מעלה', של [=החבורה] ה'פמליה

,eÈ‰Â .CÏB˜a ÚBÓLÏ ÌÈ‡a»ƒƒ¿«¿≈¿«¿
È‡˜ "ÌÈ¯·Á"Lמכוון˜¯ ‡Ï ∆¬≈ƒ»≈…«

Le¯Ùk) ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏÚ«««¿»ƒ¿≈
‰"aw‰ ÏÚ Ìb ‡l‡ ,(È"L«̄ƒ∆»«««»»
ÌbL ,("ÈlL ‡ÈÏÓÙe È‡")¬ƒ»«¿»∆ƒ∆«

‡e‰הקדושֿברוךֿהוא‡a»
.Ï‡¯NÈ ÏL ÔÏB˜ ÚBÓLÏƒ¿«»∆ƒ¿»≈

"ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á"c ÔÈÚ‰ ¯eM˜ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ פירוש ולפי ¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿»¿¬≈ƒ«¿ƒƒ
שלו, ופמליה לקדושֿברוךֿהוא הכוונה -זה ÌÈpba ˙·LBi‰" ÔÈÚÏ¿ƒ¿««∆∆««ƒ

Ï‡¯NÈŒ˙Òk ¯L‡k ‡˜ÂcL ,"ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈp‚a ‰ÚB¯ היא »¿«ƒ∆¬≈ƒ∆«¿»«¬∆¿∆∆ƒ¿»≈
בגלות, נחות ‡ÈÊבמצב ,ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈp‚a ‰ÚB¯Â ‰ÏBba ‰ˆBÙ¿»«»¿»¿«ƒ∆¬≈ƒ¬«

BlL ‡ÈÏÓÙe ‰"aw‰ ‡a»«»»»«¿»∆
ÔÏB˜a ÚBÓLÏ המדרש ומדברי ƒ¿«¿»

בני  כאשר שדווקא משמע והמפרשים

אזי  בגלות, נחות במצב הם ישראל

להבין  וצריך לקולך', מקשיבים 'חברים

הדבר. טעם את

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk ,‰p‰c שבני ¿ƒ≈¿»»¬»
ה' את עובדים »¿ÔÓÊaL∆ƒישראל
C¯Úa dÈ‡ ˙eÏb‰ כל לה אין «»≈»¿≈∆

והשוואה  ‰B·Ú„‰יחס Èa‚Ï שבני ¿«≈»¬»
ה' את עובדים »¿ÔÓÊaL∆ƒישראל

ÏL Ì˙„B·ÚL ÔÂÈÎc ,˙Èa‰««ƒ¿≈»∆¬»»∆
,ÌÏBÚa ÏÚÙÏ ‡È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿…»»
'eÎ ÏeÓ ÌÚ ˜a‡˙n‰ ÏÎÂ4, ¿»«ƒ¿«≈ƒ¿À»

לא  כוחות עם ונאבק במגע שבא מי

ו'מתנוול' נפגע הוא גם ≈¬‰¯Èטובים,
„vÓ ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿««»ƒ«

‰„È¯i‰ Ï„Bb הרוחנית ∆«¿ƒ»
˙„B·Ú Ìb ‰p‰ ,ÌÏBÚaL∆»»ƒ≈«¬«

Ï‡¯NÈŒÈa,'ה את עובדים שהם ¿≈ƒ¿»≈
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¬«««ƒƒ

נעלית, בדרגה ה' את «≈‡dÈשעובדים
C¯Úa והשוואה יחס כל לה אין ¿≈∆

˙Èa‰ ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ Èa‚Ï¿«≈»¬»∆ƒ¿«««ƒ
'חברים  מדוע השאלה מתחזקת כן ואם

שהקדושֿ היינו לקולך', מקשיבים

את  לשמוע באים ופמלייתו ברוךֿהוא

הגלות. בזמן דווקא ישראל, בני

‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈
ÔBLl‰ בני על זה בפסוק האמור «»

BÓ¯‰ישראל "ÌÈpba ˙·LBi‰"«∆∆««ƒ∆
ÔÓÊaL ‰„È¯i‰ Ï„Bb ÏÚ«∆«¿ƒ»∆ƒ¿«

‡Ùeb ˙eÏb‰ היא והירידה עצמו, «»»
כך כדי ÏÏkעד ÌÈLÈb¯Ó ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ¿»

,‰a¯„‡Â ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»¿«¿«»
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h"kyz'dכר ,hay b"i ,glya zyxt zay

והינּו ּתענּוג. ׁשל ענין  ׁשהּוא ּב"ּגן" ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָׁשּנמצאים

ּומכּפל, ּכפּול הּוא החׁש ּגּופא, הּגלּות ְְִֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבזמן

,ּכ ּכדי עד מכּפל, ּגם אּלא ּכפּול רק ְְֵֶַַַָָָָֹֻלא

לאֹור" חׁש ּגדל 5ׁש"ּׂשמים על מֹורה ׁשּזה , ְִֶֶֶֶֶֶַָֹֹ

מו"ח  כ"ק ּפתּגם וכּידּוע .החׁש ְְְִֶֶַַַַָֹֹותקף

ּבמרּתף 6אדמֹו"ר  זמן מׁש נמצאים ׁשּכאׁשר , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָ

מדּמים  אזי הרגילּות מּצד הּנה ,חׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבמּצב

מה  ּגם וזהּו אֹור. ׁשּזהּו איין) זי ְְְְִֶֶֶֶַַַ(מ'רעדט

ההּוא,7ּׁשּכתּוב  ּבּיֹום ּפני אסּתיר הסּתר ואנכי ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹ

ּגּופא  ׁשההסּתר ּפעמים, ׁשּתי אסּתיר" ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ"הסּתר

ׁשהּוא  ּכלל מרּגיׁשים ׁשאין והינּו ּבהסּתר, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָהּוא

"חברים  ענין הּנה זה, ּכל ּולאחרי .ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹחׁש

ׁשּלֹו ּופמליא ׁש"הּקּב"ה ,"לקֹול ְְְִִֵֶֶַַַָָָָמקׁשיבים

ּדוקא  הּוא יׂשראל", ׁשל ּבקֹולן לׁשמֹוע ְְְְִִִֵֶַַָָָָּבאים

ורֹועה  ּבּגֹולה "נפֹוצה היא ּכנסתֿיׂשראל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּכאׁשר

אחרים". ׁשל ְֲִִֵֶַּבגּנים

ּבּגּנים",p‰Â‰ב) ּב"הּיֹוׁשבת ּפרּוׁש עֹוד יׁש ¿ƒ≈ְִֵֵֶֶַַַ

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ׁשּמביא 8ּכפי ְְִִֵֶַ

ׁשנים' - רּבים ּו'מעּוט רּבים, (לׁשֹון )9ׁש"ּגּנים" ְְִִִִִֶַַַַ

וגןֿ הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּגןֿעדן, ּבחינֹות ׁשּתי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַהם

העליֹון  יׁשנן 10עדן ׁשּבגןֿעדן ׁשאף וכּידּוע . ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

נכללֹות  מּכלֿמקֹום קץ, אין עד מדרגֹות ְְִִִֵֵֵַַָָָרּבּוי

וגןֿעדן  הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּבחינֹות ּבׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֻּכּלן

רּבּוי 11העליֹון  ׁשּיׁשנם אף ׁשּבעֹולמֹות, ּדכׁשם . ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

סּוגים, ּבׁשני הם נכללים קץ, אין עד ְְִִִִֵֵֵֵַָָעֹולמֹות

אתּגלין  ּדלא סתימין ּדאתּגלין עלמין ,12ועלמין ְְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹ

ּבׁשּתי  ׁשּבגןֿעדן הּמדרגֹות רּבּוי נכללֹות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכמֹוֿכן

ׁשהם  הּתחּתֹון, וגןֿעדן העליֹון ּגןֿעדן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבחינֹות

ׁשּבעֹולמֹות. הּנזּכריםֿלעיל סּוגים ׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּכנגד
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כ.)5 ה, תפב.)6ישעי' ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .140 ע' תש"א יוסף )7סה"ש יעקב תולדות וראה יח. לא, וילך

וש"נ. מב. סימן בהוספות טוב שם כתר בראשית. ואילך).)8ר"פ 124 ס"ע שם (סה"מ פ"י הנ"ל בגנים היושבת ד"ה

וש"נ.)9 .111 ע' חכ"א לקו"ש שה"ש )10ראה באוה"ת בגנים היושבת בד"ה הובא שם. מלך ובמקדש א צב, ח"ב זהר

תשעט. ע' תשסה. ס"ע ובכ"מ.)11ח"ב ג. פא, תצוה תו"א א).)12ראה (יז, בהקדמה תקו"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈLÈb¯Óכאילו‚eÚz ÏL ÔÈÚ ‡e‰L "Ôb"a ÌÈ‡ˆÓpL שהרי «¿ƒƒ∆ƒ¿»ƒ««∆ƒ¿»∆«¬

פירות  צומחים בגן ואילו האדם, עבור הכרחית שהיא תבואה צומחת בשדה

שנמצאים  וסבורים בגלות נמצאים וכאשר לתענוג, ונועדו חיוני מצרך שאינם

ביותר. גדולה ירידה זו Ùeb‡ב'גן' ˙eÏb‰ ÔÓÊaL eÈ‰Â,עצמו ¿«¿∆ƒ¿««»»
‡Ï ,ÏtÎÓe ÏeÙk ‡e‰ CLÁ‰«…∆»¿À»…

ÏeÙk במצב ¯˜ מאשר שניים פי «»
ÏtÎÓרגיל Ìb ‡l‡ פי היינו ∆»«¿À»

Lארבעה, ,Ck È„k „Ú החושך «¿≈»∆
כך  כל CLÁגדול ÌÈÓO"»ƒ…∆

"¯B‡Ï5‰fL שהחושך , העובדה ¿∆∆
אור  Û˜˙Âנחשב Ï„b ÏÚ ‰¯BÓ∆«…∆¿…∆

„iÎÂ .CLÁ‰˜"Î Ìb˙t Úe «…∆¿«»«ƒ¿«
Á"ÂÓ וחמי מורי קדושת כבוד

¯"BÓ„‡6,,הריי"צ הרבי «¿
ÔÓÊ CLÓ ÌÈ‡ˆÓ ¯L‡kL∆«¬∆ƒ¿»ƒ∆∆¿«

Ûz¯Óa שאור חלונות בו שאין ¿«¿≈
בעדם  יחדור ÏLהשמש ·vÓa¿«»∆

ÈÊ‡ ˙eÏÈ‚¯‰ „vÓ ‰p‰ ,CLÁ…∆ƒ≈ƒ«»¿ƒ¬«
ÔÈÈ‡ CÈÊ Ë„Ú¯'Ó) ÌÈn„Ó¿«ƒ¿∆¿ƒ«¿
בטעות  לחשוב עצמם את )משלים

¯B‡ e‰fL יותר חמור מצב וזה ∆∆
לחושך. ומודעים חשוך כאשר מאשר

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ7 בתורה ¿∆««∆»
רבינו  למשה הקדושֿברוךֿהוא בדברי

הגלות  בזמן ישראל לבני הצפוי על

ÌBia Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ‡Â¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ»««
ÈzL "¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰" ,‡e‰‰««¿≈«¿ƒ¿≈

,ÌÈÓÚt להורות נועד הלשון כפל ¿»ƒ
‡Ùeb ¯zÒ‰‰L עצמו‡e‰ ∆«∆¿≈»

ÔÈ‡L eÈ‰Â ,¯zÒ‰a¿∆¿≈¿«¿∆≈
CLÁ ‡e‰L ÏÏk ÌÈLÈb¯Ó«¿ƒƒ¿»∆…∆
יותר  גדול והסתר חושך זהו וכאמור,

והסתר  חושך מאשר יותר וחמור

להם. שמודעים

,‰Ê Ïk È¯Á‡Ïe המצב למרות ¿«¬≈»∆
כך כל והחשוך הירוד ≈p‰ƒ‰הרוחני

ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á" ÔÈÚƒ¿«¬≈ƒ«¿ƒƒ
,"CÏB˜Ï המדרש כדברי שפירושו ¿≈

ÌÈ‡a BlL ‡ÈÏÓÙe ‰"aw‰"L∆«»»»«¿»∆»ƒ
,"Ï‡¯NÈ ÏL ÔÏB˜a ÚBÓLÏƒ¿«¿»∆ƒ¿»≈

‰ÚB¯Â ‰ÏBba ‰ˆBÙ" ‡È‰ Ï‡¯NÈŒ˙Òk ¯L‡k ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¬∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»«»¿»
"ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈp‚a צריך והדבר כך, כל והנחות הירוד במצב דווקא היינו ¿«ƒ∆¬≈ƒ

והסבר. ביאור

‡È·nL ÈÙk ,"ÌÈpba ˙·LBi‰"a Le¯t „BÚ LÈ ‰p‰Â (·¿ƒ≈≈≈¿«∆∆««ƒ¿ƒ∆≈ƒ
¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î8 במאמר «¿

בכתוב ÌÈpb"L"הנזכר  האמור ∆«ƒ
בגנים' ¯ÌÈa,'היושבת ÔBLÏ)¿«ƒ

Y ÌÈa¯ ËeÚÓ'e לפחות ƒ«ƒ
'ÌÈL9˙BÈÁa ÈzL Ì‰ ( ¿«ƒ≈¿≈¿ƒ

ŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ,Ô„ÚŒÔb«≈∆«≈∆««¿¿«
ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú10Û‡L Úe„iÎÂ . ≈∆»∆¿¿«»«∆«

˙B‚¯„Ó Èea¯ ÔLÈ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆∆¿»ƒ«¿≈
משתיים  יותר ˜ı,הרבה ÔÈ‡ „Ú«≈≈

גבול, בלי ובחינות דרגות היינו

Ôlk ˙BÏÏÎ ÌB˜ÓŒÏkÓ כל ƒ»»ƒ¿»À»
הרבות BÈÁa˙המדרגות ÈzLaƒ¿≈¿ƒ

אלו  ‰ÔBzÁzכלליות Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿
ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â11ÌLÎc . ¿«≈∆»∆¿ƒ¿≈

Èea¯ ÌLiL Û‡ ,˙BÓÏBÚaL∆»»«∆∆¿»ƒ
,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ˙BÓÏBÚ,גבול ללא »«≈≈

ÌÈ‚eÒ ÈLa Ì‰ ÌÈÏÏÎƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈ƒ
Ïc‡כללים, ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿ƒƒ¿…

ÔÈÏb˙‡ ונעלמים סתומים עולמות ƒ¿«¿»
התגלו  ÔÈÏb˙‡cשלא ÔÈÓÏÚÂ12 ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»

שנאמר  (וכמו שהתגלו ועולמות

ספירן  עשר ...' – אליהו' ב'פתח

להנהיג  ספירות [-עשר בהון לאנהגא

אתגליין, דלא סתימין עלמין בהן]

דאתגליין), וכמו ÔÎŒBÓkועלמין ¿≈
בגןֿעדן גם כך «¿BÏÏÎƒ˙בעולמות

Ô„ÚŒÔ‚aL ˙B‚¯„n‰ Èeaƒ̄««¿≈∆¿«≈∆
˙BÈÁa ÈzLa אלו כלליות ƒ¿≈¿ƒ

הבחינות  כל את בתוכן הכוללות

כאמור, שהן, ∆≈»Ô„ÚŒÔbוהמדריגות
,ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«≈∆««¿
ÌÈ‚eÒ ÈL „‚k Ì‰L∆≈¿∆∆¿≈ƒ

˙BÓÏBÚaL ÏÈÚÏŒÌÈ¯kÊp‰ֿגן «ƒ¿»ƒ¿≈∆»»
העולמות  כנגד הוא העליון עדן

כנגד  הוא התחתון וגןֿעדן הנעלמים

הגלויים. העולמות
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כט mipba zayeid

ׁשהּקּב"ה  - מקׁשיבים ׁש"חברים הּפרּוׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמנם,

ּכנסתֿ ׁשל ּבקֹולן לׁשמֹוע ּבאים ׁשּלֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָּופמליא

ּבּפרּוׁש לא אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק מביא ְְִִֵֵֵַַָֹיׂשראל",

ּדוקא  אּלא ּגןֿעדן, על קאי ּבּגּנים" ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁש"הּיֹוׁשבת

ּכנסתֿ על קאי ּבּגּנים" ׁש"הּיֹוׁשבת ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבּפרּוׁש

ׁשל  ּבגּנים ורֹועה ּבּגֹולה "הּנפֹוצה ְְְְִִֵֶַַַָָָָיׂשראל

ֲִֵאחרים".

‰p‰Â"ּבּגּנים ּב"הּיֹוׁשבת הּנ"ל הּפרּוׁשים ׁשני ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶַַַַַַ

מאמר  עלּֿפי זה ויּובן לזה. זה ְֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשּיכים

ז"ל  ּומעׂשים 13רּבֹותינּו ּבתׁשּובה אחת ׁשעה יפה ְֲִִֵַַַַָָָָָ

העֹולםֿהּבא, חּיי מּכל ּבעֹולםֿהּזה ִִֵֶַַַָָָָָָטֹובים

אפׁשר  ּבעֹולםֿהּזה העבֹודה עלֿידי ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּדוקא

ירדה  זה ּובׁשביל נעלית, הכי לּמדרגה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָלהּגיע

רמה' מ'אגרא ּבעֹולםֿהּזה למּטה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָהּנׁשמה

עמיקּתא' ּתּגיע 14ל'בירא ׁשעלֿידיֿזה ּבכדי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

לעּלּוי  להּגיע ׁשּבכדי והינּו, ּגדֹול. הכי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָלעּלּוי

ּכי  ּדוקא , למּטה  הּנׁשמה ירידת להיֹות מכרח ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻזה,

זה, לעּלּוי להּגיע אחרת ּדר איזֹו היתה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו

הּטֹוב  וטבע הּטֹוב, עצם הּוא ׁשהּקּב"ה ּכיון ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהרי

מ'אגרא 15להטיב  הּנׁשמה את מֹוריד היה לא , ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּבעֹולםֿ ועלּֿדרֿזה עמיקּתא'. ל'בירא ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָרמה'

העבֹודה  עלֿידי הּוא העּלּוי אמּתית ּגּופא, ְֲֲִִִֵֶַַָָָָהּזה

ּגּופא, הּגלּות ּובזמן ּדוקא, הּגלּות ְְְִִֶַַַַַָָָָׁשּבזמן

ׁשּבתקף  העבֹודה עלֿידי הּוא העּלּוי ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹאמּתית

ׁשּנתּבאר  ּוכמֹו ּומכּפל. ּכפּול חׁש ְְְִֵֶֶַָָָָֹֻהּגלּות,

על 16לעיל  ּדאתּכפיא העבֹודה מעלת ּבענין ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָ

ׁשבירת  עלֿידי ׁשּדוקא ּדאתהּפכא, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהעבֹודה

ׁשהּוא  ּובגבּורתּה, ּבתקּפּה ּבעֹודּה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָהּסטראֿאחרא

נעלה  אֹור ממׁשיכים ּדאתּכפיא, העבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָענין
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÈÏÓÙe ‰"aw‰L - ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á"L Le¯t‰ ,ÌÓ‡»¿»«≈∆¬≈ƒ«¿ƒƒ∆«»»»«¿»
˜"Î ‡È·Ó ,"Ï‡¯NÈŒ˙Òk ÏL ÔÏB˜a ÚBÓLÏ ÌÈ‡a BlL∆»ƒƒ¿«¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ

È‡˜ "ÌÈpba ˙·LBi‰"L Le¯ta ‡Ï ¯"BÓ„‡ Á"ÂÓמכווןÏÚ «¿…«≈∆«∆∆««ƒ»≈«
È‡˜ "ÌÈpba ˙·LBi‰"L Le¯ta ‡˜Âc ‡l‡ ,Ô„ÚŒÔb מכוון «≈∆∆»«¿»«≈∆«∆∆««ƒ»≈

‰ˆBÙp‰" Ï‡¯NÈŒ˙Òk ÏÚ«¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
ÏL ÌÈp‚a ‰ÚB¯Â ‰ÏBba«»¿»¿«ƒ∆

"ÌÈ¯Á‡ את יותר עוד מחזק וזה ¬≈ƒ
שהקדושֿ הדבר טעם מהו התמיהה

באים  שלו והפמליה ברוךֿהוא

כאשר  דוקא ישראל לכנסת להקשיב

נחות. רוחני במצב הם ישראל בני

Ï"p‰ ÌÈLe¯t‰ ÈL ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«≈ƒ««
"ÌÈpba ˙·LBi‰"a אחד פירוש ¿«∆∆««ƒ

ישראל  בני של הנחות במצב שמדובר

של  בגנים "רועה כאשר בגלות,

גןֿ היינו ש'גנים' שני ופירוש אחרים"

אף  התחתון, וגןֿעדן העליון עדן

שונים  פירושים שני הם שלכאורה

ÊÏ‰לחלוטין, ‰Ê ÌÈÎiL כפי «»ƒ∆»∆
ומבאר  .שממשיך

¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«ƒ«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯13אבות ÙÈ‰בפרקי «≈»»

eL˙a·‰עדיפה  ˙Á‡ ‰ÚL»»««ƒ¿»
‰f‰ŒÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ»»«∆

,‡a‰ŒÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ וטעם ƒ»«≈»»«»
כיוון הוא È„ÈŒÏÚהדבר ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈

‰„B·Ú‰ ומעשים תשובה של »¬»
ומצוות, התורה עבודת טובים,

ÚÈb‰Ï ¯LÙ‡ ‰f‰ŒÌÏBÚa»»«∆∆¿»¿«ƒ«
˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‰‚¯„nÏ בהתקרבות ««¿≈»¬ƒ«¬≈

לאלוקות, הנשמה Ê‰של ÏÈ·L·eƒ¿ƒ∆
הזו  העלייה ‰ÓLp‰לצורך ‰„¯È»¿»«¿»»

העליון  ושורשה «»¿hÓÏ‰ממקורה
‰f‰ŒÌÏBÚa גדולה ירידה שהיא »»«∆

ירידה כמו ¯Ó‰'מאד ‡¯‚‡'Ó≈ƒ¿»»»
גבוה  z˜ÈÓÚ‡'מגג ‡¯È·'Ï14 ¿≈»¬ƒ¿»

עמוק, ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰לבור È„Îaƒ¿≈∆«¿≈∆
הזה  לעולם הגדולה הירידה ידי על

גשמי גוף ולתוך »ÚÈbz«ƒהגשמי
ÏB„bהנשמה ÈÎ‰ ÈelÚÏ למצב ¿ƒ¬ƒ»

הירידה. לפני שהייתה מכפי נעלה יותר ÚÈb‰Ïהרבה È„ÎaL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿≈¿«ƒ«
˙BÈ‰Ï Á¯ÎÓ ,‰Ê ÈelÚÏלכן hÓÏ‰קודם ‰ÓLp‰ ˙„È¯È ¿ƒ∆À¿»ƒ¿¿ƒ««¿»»¿«»

,‰Ê ÈelÚÏ ÚÈb‰Ï ˙¯Á‡ C¯c BÊÈ‡ ‰˙È‰ el‡ Èk ,‡˜Âc«¿»ƒƒ»¿»≈∆∆«∆∆¿«ƒ«¿ƒ∆
ירידה  ללא לאלוקות קירוב של כזו נעלית לרמה להגיע ניתן היה אם כלומר,

כך  כל ועצומה ‰Bh·,גדולה ÌˆÚ ‡e‰ ‰"aw‰L ÔÂÈk È¯‰ הטוב ¬≈≈»∆«»»∆∆«
ÈË‰Ï·עצמו  ·Bh‰ Ú·ËÂ15,לברואים להיטיב ‰È‰ורצונו ‡Ï ¿∆««¿≈ƒ…»»

‡˙הקדושֿברוךֿהוא „È¯BÓƒ∆
‰ÓLp‰ ירידה כך, כל גדולה ירידה «¿»»

לירידה נמשלה «¿Ó≈ƒ'‡‚¯‡שכאמור
'‡z˜ÈÓÚ ‡¯È·'Ï '‰Ó¯ וכיוון »»¿≈»¬ƒ¿»

ירידה  יורדת כן הנשמה שלמעשה

אחרת  דרך שאין מובן כך, כל גדולה

על  דווקא אלא הגדול לעילוי להגיע

הירידה. ידי

‰f‰ŒÌÏBÚa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»»«∆
‡Ùeb,עצמוÈelÚ‰ ˙ÈzÓ‡ »¬ƒƒ»ƒ

הנשמה  של האמיתית ההתעלות

לאלוקות È„ÈŒÏÚבהתקרבות ‡e‰«¿≈
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ של זמן »¬»∆ƒ¿««»

גדולה ÔÓÊ·eירידה ,‡˜Âc«¿»ƒ¿«
‡Ùeb ˙eÏb‰,עצמה˙ÈzÓ‡ «»»¬ƒƒ

ÈelÚ‰האמיתית ‰e‡ההתעלות »ƒ
Û˜˙aL ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»∆¿…∆

,˙eÏb‰ מתגברת הגלות כאשר «»
ובעולם  יותר, וחזקה תקיפה ונעשית

ÏtÎÓe.רוחניCLÁשורר  ÏeÙk …∆»¿À»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe16 במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈

שנאמר  לגני' 'באתי המתחיל דיבור

תשכ"ט, זו, שנה שבט »¿ÔÈÚa¿ƒביו"ד
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ«¬«»¬»¿ƒ¿«¿»
הרע  והכנעת כפיית של ה' עבודת

לא  האחר, (הצד אחרא' 'סטרא המכונה

לגמרי  לבטלו מבלי הקדושה) »ÏÚצד
‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰'ה עבודת  »¬»¿ƒ¿«¿»

לטוב  הרע של החושך הפיכת של

È·L¯˙ואור, È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈¿ƒ«
והכנעת  «¬»«¿Á‡Œ‡¯Ëq‰«ƒ¯‡כפיית

הקדושה  היפך של הרע כוחות

,d˙¯e·‚·e dt˜˙a d„BÚa¿»¿»¿»ƒ¿»»
ולא  תקיפה עדיין הסטראֿאחרא כאשר

לגמרי  ÔÈÚהתבטלה ‡e‰L∆ƒ¿«
,‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«¿»

ÌÈÎÈLÓÓמלמעלה BÈa˙¯אלוקי‡B¯ומביאים ‰ÏÚ מהאור יותר «¿ƒƒ«¬∆¿≈
וכל. מכל הרע ביטול שלאחר העבודה 'אתהפכא', ידי על הנמשך האלוקי
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h"kyz'dל ,hay b"i ,glya zyxt zay

הּפרּוׁשים  ׁשני ׁשּיכּות ּתּובן ועלּֿפיֿזה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּביֹותר.

ׁשל  ּבגּנים ו"רֹועה ("ּגןֿעדן" ּבּגּנים" ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָּב"הּיֹוׁשבת

ּכנסתֿיׂשראל  עבֹודת עלֿידי ּדוקא ּכי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאחרים"),

מּגיעים  אחרים", ׁשל ּבגּנים "רֹועה ׁשהיא ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבׁשעה

ׁשּבגןֿעדן. נעלה הּיֹותר ְֲִֵֵֶֶֶַַַָלעּלּוי

ÌÓ‡ אבל הענינים. ּבפנימּיּות הּוא זה ּכל »¿»ְְֲִִִִִֶָָָָ

ׁשל  ּבגּנים "רֹועה ענין הרי ְְְֲִִִִֵֶַַָּבחיצֹונּיּות,

ׁשּזהּו וכּנ"ל ּביֹותר, ּגדֹולה ירידה הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָאחרים"

עד  ּומכּפל, ּכפּול חׁש אסּתיר", ּד"הסּתר ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֻענין

ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ׁשּלא לאֹור", חׁש ְְִִֵֶֶֶֶַָֹֹׁש"ּׂשמים

אֹור, ׁשּזה לֹו נדמה עֹוד אּלא ,חׁש ׁשּזה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹמרּגיׁש

ענין  ׁשהּוא ל"גן", הּגלּות את ׁשּמחׁשיב ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

לׁשלׁשה  נחלק העֹולם ּכללּות ּדהּנה, ּתענּוג. ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹׁשל

אדם  יׁשב לא אׁשר מדּבר אחד: סּוג ְֲִִֶֶַָָָָָֹסּוגים.

ׁש"ּלא 17ׁשם  הּקלּפֹות מקֹום הּוא ּוברּוחנּיּות , ְְְִִֶַָָֹ

ּכּידּוע  העליֹון, אדם ׁשם" ׁשני:18יׁשב סּוג . ְִֵֶַַַָָָָָָ

ליּׁשּוב  הּמכרחים וׂשדה ּבית ּכמֹו יּׁשּוב, ְְְְְִִִִֶַַָָֻמקֹום

עּדּון  מקֹום ׁשהּוא "ּגן", ׁשליׁשי: וסּוג ְְְִִִֶַָָהעֹולם.

ׁשהענג  זאת, ועֹוד ההכרח. מן יֹותר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַֹֹותענּוג,

ּכאׁשר  ׁשּגם ,ּכ ּכדי עד ּביֹותר, ּגדֹול הּוא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּגן

הּנה  הענג, הפ ׁשהם רצּויים ּבלּתי ענינים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹיׁשנם

ּבמגּלת  וכמסּפר אֹותם, מבּטל ׁשּבּגן ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻהענג

ּגּנת 19אסּתר  אל ּגֹו' ּבחמתֹו קם ׁש"הּמל , ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ענין  וזהּו חמתֹו. את להׁשקיט  ּבכדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָהּביתן",

הּוא  הּגלּות ׁשחׁש אחרים", ׁשל ּבגּנים ְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ"רֹועה

מרּגיׁש ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ׁשּלא ,ּכ ּכדי ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹעד

אּדרּבה, אּלא 'מדּבר', ּבחינת הּוא ְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשהּגלּות

מ  'ּגן', ׁשהּוא לֹו ותענּוג.ׁשּנדמה עּדּון קֹום ְְְֲִִֶֶֶַַ

הּגׁשמּיים  ּבענינים ׁשהעסק ּבעבֹודה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָוענינֹו

אם  ּדהּנה, ּגדֹול. ּבתענּוג אצלֹו הּוא הּגלּות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָּבזמן

ּבחינת  אֹו 'מדּבר' ּבחינת ׁשּזהּו מרּגיׁש ְְְְִִִִֶֶַַַָָָהיה
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ו.)17 ב, ובכ"מ.)18ירמי' ב. לב, ראה פ' שם.)19לקו"ת שני בתרגום וראה ז. ז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÌÈpba ˙·LBi‰"a ÌÈLe¯t‰ ÈL ˙eÎiL Ô·ez ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«»¿≈«≈ƒ¿«∆∆««ƒ

"ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈp‚a ‰ÚB¯"Â "Ô„ÚŒÔb") באריכות לעיל ),כמבואר «≈∆¿»¿«ƒ∆¬≈ƒ
‰ÚB¯" ‡È‰L ‰ÚLa Ï‡¯NÈŒ˙Òk ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc Èkƒ«¿»«¿≈¬«¿∆∆ƒ¿»≈¿»»∆ƒ»

,"ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈp‚a נחות רוחני במצב הם ישראל בני כאשר היינו ¿«ƒ∆¬≈ƒ
‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ÈelÚÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ»ƒ«≈«¬∆

ביותר הנעלית ∆≈»¿∆Ô„ÚŒÔ‚aLלהתעלות
כיצד  באריכות לעיל שהוסבר כפי

היא  למטה הגדולה הירידה דווקא

ביותר. הגדולה להתעלות להגיע הדרך

‰Ê Ïk ÌÓ‡ אודות לעיל האמור »¿»»∆
לגלות יר  הירידה ואודות הנשמה ידת

העילוי לתכלית להגיע הדרך ‰e‡שזו
ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa לפי כלומר, ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

טוב  דבר היא הירידה הדברים, פנימיות

גדולה. לעלייה מובילה היא «¬‡·Ïכי
˙eiBˆÈÁa נראים שהדברים כפי ¿ƒƒ

בהווה, "¯ÚB‰לעינינו ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿«»
"ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈp‚a מצבם שזהו ¿«ƒ∆¬≈ƒ

הגלות  בזמן ישראל בני ‰e‡של
Ï"pÎÂ ,¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰„È¯È¿ƒ»¿»¿≈¿««
הירידה  כמה עד לעיל שהוסבר וכפי

zÒ‰"c¯גדולה ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»¿«¿≈
,ÏtÎÓe ÏeÙk CLÁ ,"¯ÈzÒ‡«¿ƒ…∆»¿À»
פי  חושך אלא שניים פי חושך רק לא

כך  כל גדול והחושך »Ú„ארבעה,
‡lL ,"¯B‡Ï CLÁ ÌÈÓO"L∆»ƒ…∆¿∆…
‰fL LÈb¯Ó BÈ‡L „·Ïa BÊƒ¿«∆≈«¿ƒ∆∆

הוא  הגלות בזמן ‡l‡המצב ,CLÁ…∆∆»
BÏ ‰Ó„ „BÚ את משלה והאדם ƒ¿∆

לחשוב e‰fLעצמו ,¯B‡ ‰fL∆∆∆∆
˙eÏb‰ ˙‡ ·ÈLÁnL שהיא ∆«¿ƒ∆«»

והרצוי הראוי המצב »¿Ô‚"Ï",היפך
‚eÚz ÏL ÔÈÚ ‡e‰L כאמור ∆ƒ¿»∆«¬

הכרחיים  שאינם פירות צומחים שב'גן'

לשם  נועדו אלא האדם של לקיומו

תענוג.

של  מהותו את יותר ומפרט וממשיך

והמכופל  הכפול החושך (שמפני ה'גן'

'גן'). היא שהגלות לחשוב טועים

˜ÏÁ ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏk ,‰p‰c¿ƒ≈¿»»»∆¿»
:„Á‡ ‚eÒ .ÌÈ‚eÒ ‰LÏLÏƒ¿…»ƒ∆»
Ì„‡ ·LÈ ‡Ï ¯L‡ ¯a„Óƒ¿»¬∆…»«»»

ÌL17 בו ואין אדם בני ישוב בו ואין »
צמיחה, ‰BtÏw˙המדברeiÁe¯·e˙כל ÌB˜Ó ‡e‰ והסטראֿאחרא ¿»ƒ¿«¿ƒ

שהקליפה  כשם האלוקות על ומסתירים מעלימים הם כי 'קליפות' (הנקראים

הפרי) על ‰ÔBÈÏÚמכסה Ì„‡ "ÌL ·LÈ ‡l"L,הקדושֿברוךֿהוא ∆…»«»»»»∆¿
האלוקות, על מוחלט והסתר העלם של ומצב מקום בביאור Úe„ik18היינו «»«

החסידות. בתורת 'מדבר' Èa˙המושג BÓk ,·eMÈ ÌB˜Ó :ÈL ‚eÒ≈ƒ¿ƒ¿«ƒ
אדם  בני לגידול NÂ„‰לישיבת ¿»∆

ומזון  eMÈÏ·תבואה ÌÈÁ¯În‰«À¿»ƒ¿ƒ
,"Ôb" :ÈLÈÏL ‚eÒÂ .ÌÏBÚ‰»»¿¿ƒƒ«
,‚eÚ˙Â ÔecÚ ÌB˜Ó ‡e‰L∆¿ƒ¿«¬

Á¯Î‰‰ ÔÓ ¯˙BÈ וקיום לישוב ≈ƒ«∆¿≈«
לתבואה. ביחס פירות כמו האדם,

,˙‡Ê „BÚÂ'ל'גן יש לכך, בנוסף ¿…
נוסף ‰e‡מאפיין ÔbaL ‚Ú‰L∆«…∆∆««

Ck,תענוג È„k „Ú ,¯˙BÈa ÏB„b»¿≈«¿≈»
ÌLÈ ¯L‡k ÌbL האדם אצל ∆««¬∆∆¿»

של מצבים או ÈzÏaדברים ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ¿ƒ
‚Ú‰ CÙ‰ Ì‰L ÌÈÈeˆ¿̄ƒ∆≈≈∆»…∆

וכדומה, צער לו ‰Ú‚וגורמים ‰p‰ƒ≈»…∆
¯tÒÓÎÂ ,Ì˙B‡ Ïh·Ó ÔbaL∆««¿«≈»¿«¿À»

¯zÒ‡ ˙l‚Óa19CÏn‰"L , ƒ¿ƒ«∆¿≈∆«∆∆
Bb'אחשורוש B˙ÓÁa Ì˜ ויצא »«¬»

המשתה היה בו pb˙מהבית Ï‡∆ƒ«
ËÈ˜L‰Ï È„Îa ,"Ô˙Èa‰«ƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ

B˙ÓÁולהרגיע כאשר ‡˙ כי ∆¬»
דברים  תענוג, של מקום בגן, נמצאים

מתבטלים רצויים ÔÈÚבלתי e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
המדרש  דברי של הפנימית המשמעות

בגנים' 'היושבת ÌÈp‚aעל ‰ÚB¯"»¿«ƒ
˙eÏb‰ CLÁL ,"ÌÈ¯Á‡ ÏL∆¬≈ƒ∆…∆«»
BÊ ‡lL ,Ck È„k „Ú ‡e‰«¿≈»∆…
˙eÏb‰L LÈb¯Ó BÈ‡L „·Ïaƒ¿«∆≈«¿ƒ∆«»

'¯a„Ó' ˙ÈÁa ‡e‰ ומצב מקום ¿ƒ«ƒ¿»
אלוקות, גילוי ‡a¯c‰,ללא ‡l‡∆»«¿«»

BÏ ‰Ó„pLבטעות‡e‰L המדבר ∆ƒ¿∆∆
ÔecÚ ÌB˜Ó ,'Ôb' עדן מלשון «¿ƒ
.‚eÚ˙Â¿«¬

,‰„B·Úa BÈÚÂ כפי הזו, הטעות ¿ƒ¿»»¬»
היא  ה', בעבודת משתקפת שהיא

ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa ˜ÒÚ‰L∆»≈∆»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
BÏˆ‡ ‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊa אצל ƒ¿««»∆¿

הגלות  חושך את ורואה שטועה האדם

ל'גן' ה'מדבר' ואת ¬»¿eÚ˙a‚לאור
LÈb¯Ó ‰È‰ Ì‡ ,‰p‰c .ÏB„b»¿ƒ≈ƒ»»«¿ƒ
והרגשה  הכרה לאדם הייתה אילו

e‰fLבגלות הירוד הרוחני 'eMÈ·'המצב ˙ÈÁa B‡ '¯a„Ó' ˙ÈÁa ∆∆¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«ƒ
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לי mipba zayeid

רק  ּבהם עֹוסק  היה אזי  עלּֿכלּֿפנים, ֲִִֵֶַַַָָָָָ'יּׁשּוב'

ולב  לב ּובלא ההכרח, ׁשּכתּוב 20מּצד ּוכמֹו ,21 ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

צריכה  הּגׁשמּיים ּבּדברים ׁשהּיגיעה ,ּכּפי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָיגיע

"יגיע  ולא ,"ּכּפי "יגיע ּבבחינת רק ְְְְְִִִִִֶַַַַַֹלהיֹות

ּומּכלֿׁשּכן  ּבהם, ׂשכלֹו את יכניס ׁשּלא ,"ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹראׁש

הּלב  הרּגׁש את ּבהם יכניס ּכיון 22ׁשּלא אבל . ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

עֹוסק  לכן ל'גן', הּגלּות את חֹוׁשב ְֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא

ּגדֹול. ּבתענּוג הּגלּות ׁשּבזמן הּגׁשמּיים ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָּבענינים

עֹובדת  ּכנסתֿיׂשראל ּכאׁשר הּנה זה, ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּולאחרי

ׁשל  ּבגּנים "רֹועה ׁשהיא ּבׁשעה ְְֲִִֶֶַָָָָָעבֹודתּה

ּופמליא  "אני הּקּב"ה אֹומר ּדוקא אז ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָאחרים",

."ּבקֹול לׁשמֹוע ּבאים ְְִִִֵֶַָׁשּלי

ּבחסידּות Ô·eÈÂג) ׁשּנֹוסף הּמאמר ּבהקּדים זה ¿»ְְֲֲִִֶֶַַַַַָ

ּכּמסּפר  ׁשנה, מאתים לפני ְְִִֵַַַַָָָָֻחּב"ד

יֹום' ׁשנת 23ּב'הּיֹום ּבׁשּלח ּפרׁשת ׁשּבׁשּבת ְְְְֶַַַַַַָָָ

קרא  ּבמעזריטׁש, הּזקן רּבנּו ּבהיֹות ְְְְִִֵֵֶַַָָָתקכ"ט,

ּבׁשּלח  ׁשּבת לֹו: ואמר לחדרֹו הּמּגיד הרב ְְְְִַַַַַַַַָָָאֹותֹו

על  מאמר  הּבעלֿׁשםֿטֹוב  אמר תקט"ז ְֲֵַַַַַַַָָׁשנת

לאיתנֹו,24הּפסּוק  ּבקר לפנֹות הּים וּיׁשב ְְִֵֶַַַָָָָָֹ

היא  [והּכּונה ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ְְְֲִִֵַַַַַָָָ"לתנאֹו"

ז"ל  רּבֹותינּו עם 25למאמר הּקּב"ה התנה ּתנאי ְְְֲִִֵַַַַַָָָ

הדאֿהּואּֿדכתיב  יׂשראל, לפני נקרע ׁשּיהא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהּים

עּמֹו]. ׁשהתנה לּתנאי לאיתנֹו, ּגֹו' הּים ְְְִִֵֶַַַַָָָָָוּיׁשב

הּבעלֿׁשםּֿבׁשנת  הסּתּלקּות אחרי (ׁשנה תקכ"א ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָ

– הּמּגיד הרב ּדבריו המׁשי – אצלי היה ְְְִִִִֶַַַָָָָָטֹוב)

והֹוסיף  הּמאמר, ואמר (הּבעלֿׁשםֿטֹוב) ְְֲִִֵַַַַַַַָָרּבי

מקֹום  ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּבענין "רצֹונֹו"26ּבאּור , ְְְְִִֵֶַָ

הּכתּוב  [ּכלׁשֹון "ּדברֹו" ולא ּדברֹו27ּדיקא, עׂשי ְְְְְִֵַַָָָָֹֹ

היה  תקכ"ט ) (ּבׁשנת והּיֹום ּדברֹו]. ּבקֹול ְְְְְִִַַַָָָֹלׁשמע

הּמּגיד  הרב ואמר הּמאמר. לחזֹור מֹורי ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָאצלי

ּבענין  ּבאּור והֹוסיף הּזקן, אדמֹו"ר לפני ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָהּמאמר
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לג.)20 יב, הימיםֿא דברי ב.)21ע"פ קכח, ובכ"מ.)22תהלים ג. סו, חוקת ד. מב, שלח לקו"ת יז )23ראה בשלח, ש"פ

כז.)24שבט. יד, ב.)25פרשתנו קצח, זח"ב ו. פכ"א, שמו"ר וראה ה. פ"ה, ב.)26ב"ר לה, ברכות קג,)27ראה תהלים

יט.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈtŒÏkŒÏÚ,'גן' שזהו לחשוב טועה היה Ì‰aולא ˜ÒBÚ ‰È‰ ÈÊ‡ «»»ƒ¬«»»≈»∆

Á¯Î‰‰ „vÓ מהמוכרח,¯˜ יותר ולא בהם לעסוק שמוכרח כמה עד «ƒ««∆¿≈«
·ÏÂ ·Ï ‡Ï·e20, מלחמה ערכי צבא יוצאי 'מזבלון הימים בדברי (נאמר ¿…≈»≈

היו  "אלו הרד"ק ופירש ולב', לב בלא ולעדר אלף חמשים מלחמה כלי בכל

לב  בלא דוד אויבי כנגד מלחמה לערוך

לבבות  שתי להם היה שלא כלומר ולב,

פי  ועל דוד", אל שלם אחד לב כיֿאם

על  מתפרש ולב' לב 'בלא הביטוי זה,

שלם), בלב באמת, ¿BÓÎeעשייה
·e˙kL21 העיסוק לגבי בתהילים ∆»

בפרנסה האדם EÈtk,של ÚÈ‚È¿ƒ««∆
מלמד שהכתוב «ÚÈ‚i‰L∆«¿ƒ‰ומפרשים

האדם  ‰ÌÈiÓLbשל ÌÈ¯·ca«¿»ƒ««¿ƒƒ
˙ÈÁ·a ˜¯ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ«
ÚÈ‚È" ‡ÏÂ ,"EÈtk ÚÈ‚È"¿ƒ««∆¿…¿ƒ«

ÒÈÎÈ ‡lL ,"EL‡¯ ישקיע ולא …¿∆…«¿ƒ
ÔkLŒÏkÓe ,Ì‰a BÏÎN ˙‡∆ƒ¿»∆ƒ»∆≈
Lb¯‰ ˙‡ Ì‰a ÒÈÎÈ ‡lL∆…«¿ƒ»∆∆∆¿≈

·l‰22 דבר הוא שבלב הרגש כי «≈
יותר  עוד עצמו האדם למהות שנוגע

שבראש. השכל ÔÂÈkמאשר Ï·‡¬»≈»
·LBÁ ‡e‰Lבטעות˙eÏb‰ ˙‡ ∆≈∆«»

כ'מדבר' ÔÎÏהחשוכה ,'Ô‚'Ï¿«»≈
ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa ˜ÒBÚ≈»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
.ÏB„b ‚eÚ˙a ˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»¿«¬»

,‰Ê Ïk È¯Á‡Ïe נמצאים כאשר ¿«¬≈»∆
נחות כך כל רוחני ≈p‰ƒ‰במצב

¯L‡k זאת Ï‡¯NÈŒ˙Òkלמרות «¬∆¿∆∆ƒ¿»≈
d˙„B·Ú ˙„·BÚ בעבודת הרוחנית ∆∆¬»»

ÌÈp‚aה' ‰ÚB¯" ‡È‰L ‰ÚLa¿»»∆ƒ»¿«ƒ
"ÌÈ¯Á‡ ÏL,הגלות חושך מפני ∆¬≈ƒ
‡˜Âc Ê‡ ישראל בני זוכים »«¿»

לאלוקות  מיוחדת והתקרבות להתעלות

"‡Èואז ‰"aw‰ ¯ÓB‡≈«»»¬ƒ
ÚBÓLÏ ÌÈ‡a ÈlL ‡ÈÏÓÙe»«¿»∆ƒ»ƒƒ¿«

"CÏB˜a והתורה התפילה של הקול ¿≈
ישראל. כנסת של

¯Ó‡n‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‚¿»∆¿«¿ƒ««¬»
ÈÙÏ ,„"aÁ ˙e„ÈÒÁa ÛÒBpL∆««¬ƒ««ƒ¿≈
ÌBi‰'a ¯tÒnk ,‰L ÌÈ˙‡Ó»«ƒ»»«¿À»¿«

'ÌBÈ23ÁlLa ˙L¯t ˙aLaL∆¿«»»»«¿««

,Ë"Î˜˙ ˙L אמירת יום תשכ"ט, בשלח פרשת שבת לפני שנה מאתיים ¿«
זה, ‡B˙Bמאמר ‡¯˜ ,LËÈ¯ÊÚÓa Ô˜f‰ ea¯ ˙BÈ‰a ורבו מורו ƒ¿«≈«»≈¿∆¿ƒ¿»»

דובער L˙רבי ÁlLa ˙aL :BÏ ¯Ó‡Â B¯„ÁÏ „Èbn‰ ·¯‰»«««ƒ¿«¿¿»««»¿««¿«
·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯Ó‡ Ê"Ë˜˙ ממעזריטש המגיד של ורבו מורו »««««≈

˜eÒt‰ ÏÚ ¯Ó‡Ó24 האמור «¬»««»
קריעת  שלאחר בשלח בפרשת בתורה

a˜¯יםֿסוף  ˙BÙÏ Ìi‰ ·LiÂ«»»«»ƒ¿…∆
,B˙È‡Ï המילה את ומפרשים ¿≈»

שהים  הפשוט הפירוש (מלבד 'לאיתנו'

קודם  שהיה כפי ותקפו למצבו חזר

Ó‡Ók¯שנקרע) "B‡˙Ï"ƒ¿»¿«¬«
‡È‰ ‰ek‰Â] Ï"Ê eÈ˙Ba«̄≈¿««»»ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÏ25 במדרש ¿«¬««≈
Ìi‰ ÌÚ ‰"aw‰ ‰˙‰ È‡z¿«ƒ¿»«»»ƒ«»
בראשית  ימי בששת שנברא בעת

‡‰iL היםÏ‡¯NÈ ÈÙÏ Ú¯˜ ∆¿≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
בו, לעבור כשיצטרכו העת, בבוא

·È˙ÎcŒ‡e‰Œ‡„‰ שכתוב זהו ¬»ƒ¿ƒ
È‡zÏ ,B˙È‡Ï 'Bb Ìi‰ ·LiÂ«»»«»¿≈»«¿«

BnÚ ‰˙‰L הקדושֿברוךֿהוא ∆ƒ¿»ƒ
ברייתו  ˙˜Î"‡בתחילת ˙La .[ƒ¿«

ŒÏÚa‰ ˙e˜lzÒ‰ È¯Á‡ ‰L)»»«¬≈ƒ¿«¿«««
·BËŒÌL שנת של השבועות בחג ≈

‡ˆÈÏתק"כ  ‰È‰ אלי ) Yהתגלה »»∆¿ƒ
„Èbn‰ ·¯‰ ÂÈ¯·c CÈLÓ‰Y ƒ¿ƒ¿»»»«««ƒ

¯Ó‡Â (·BËŒÌLŒÏÚa‰) Èa«̄ƒ«««≈¿»«
¯Ó‡n‰,הנזכרÛÈÒB‰Âֿהבעל ««¬»¿ƒ

ÔÈÚaשםֿטוב ¯e‡a חכמינו לשון ≈¿ƒ¿«
ישראל ז"ל  ¯ˆBBשבני ÔÈNBÚƒ¿

ÌB˜Ó ÏL26,‡˜Èc "BBˆ¯" , ∆»¿«¿»
"רצונו" ואומרים מדייקים ז"ל וחכמינו

ÔBLÏk] "B¯·c" ‡ÏÂ¿…¿»ƒ¿
·e˙k‰27בתהליםB¯·c ÈNÚ «»…≈¿»

B¯·c ÏB˜a ÚÓLÏ נקטו וכאן ƒ¿…«¿¿»
כלשון  'דברו' ולא 'רצונו' בביטוי דוקא

(La˙הכתוב  ÌBi‰Â .[¿«ƒ¿«
ÈÏˆ‡ ‰È‰ (Ë"Î˜˙ המגיד הרב »»∆¿ƒ

È¯BÓהבעלֿשםֿטוב¯BÊÁÏ ƒ«¬
¯Ó‡n‰.נוספת ‰¯·פעם ¯Ó‡Â ««¬»¿»«»«

¯"BÓ„‡ ÈÙÏ ¯Ó‡n‰ „Èbn‰««ƒ««¬»ƒ¿≈«¿
ÔÈÚa ¯e‡a ÛÈÒB‰Â ,Ô˜f‰«»≈¿ƒ≈¿ƒ¿«
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h"kyz'dלב ,hay b"i ,glya zyxt zay

נהרא  יםֿסּוף.28ּגינאי קריעת ּכענין ׁשּזהּו , ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

זה  ּכל הּזקן אדמ ֹו"ר כ"ק  סּפר תקס"ה ְְִִֵֵֶַַַָָּובׁשנת

סּפר  תרכ"א ּובׁשנת צדק', ה'ּצמח אדמֹו"ר ְְְִִֵֶֶֶַַַַלכ"ק

מהר"ׁש אדמֹו"ר כ"ק לבנֹו צדק' ה'ּצמח ְְֲִֶֶֶַַַַַֹזאת

ׁשנת  ּבׁשּלח (ׁשּבת הּיֹום והֹוסיף: ְְְְְִֵַַַַַַָממּלאֿמק ֹומֹו,

הּמּגיד  הרב הּבעלֿׁשםֿטֹוב, אצלי היּו ְִִֵֶַַַַַַָָתרכ"א)

לי  אמר אחד וכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹואדניֿזקניֿמ ֹוריֿורּבי,

מּובאים  יֹום' ּב'הּיֹום והּנה, ּבסגנֹונֹו. ְְְְֲִִִֵַַַָָהּמאמר

זה  ּומאמר ּבקצרה, הּנ"ל ׁשּבּמאמר ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהענינים

להרב  ּתֹורה' ּב'אֹור יֹותר ּבאריכּות ְְֲִֵַַָָָהּובא

הּבאּור),29הּמּגיד  ּבהרחבת אינֹו ׁשם ׁשּגם (אף ְְִֵֵֶַַַַַַַָָ

מּובא  ּתֹורה' 'אֹור ׁשהּספר ּולהעיר, ְְְִִֵֶֶַַָָָָּכדלקּמן.

ׁשּידּוע  ועד מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשכ"ק 30ּבחסידּות ְְְֲִֶֶַַַַָָ

לפני  מעּין היה נׁשמתֹוֿעדן (מהֹורׁש"ּב) ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָאדמֹו"ר

ּתֹורה' 'אֹור טֹוב', ׁשם 'ּכתר ּבּספרים ְְִִֵֶֶַָָ'יחידּות'

ּדּבּורֿ ּבמאמר צדק' ה'ּצמח אדמֹו"ר ּוכ"ק ְְְֲִֶֶֶַַַַַוכּו'.

ּתמיד" "עֹולת הּמאמר 31הּמתחיל על ּכֹותב ְֲִִֵַַַַַַַָ

ּתֹורה' ׁשּב'אֹור ּתמיד" "עֹולת :32ּדּבּורֿהּמתחיל ְְִִִֶַַַָָ

אדניֿזקניֿ מּכתבֿידֿקדׁש ׁשהּוא אֹומרים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַֹֹויׁש

מּובן  ּומּזה ּברּור. ואינֹו נׁשמתֹוֿעדן, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָמֹוריֿורּבי 

ׁשהם ּתֹורה' ּב'אֹור מאמרים ּכּמה מּכתבֿׁשּיׁשנם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

הּזקן  אדמֹו"ר ּׁשּמצינּו33ידֿקדׁש מה מּובן ּובזה . ְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבענינים, רק (לא ׁשּמדּיקים מקֹומֹות ְְְְְִִִֶַַַָָָֹּבכּמה

ּב'יהל  ּוכמֹו ׁשּב'אֹורּֿתֹורה'. ּבּתבֹות ּגם ְְְֵֵֶֶַַַָָאּלא)

תער"ב'34אֹור' ּוב'המׁש הּלׁשֹון 35, ׁשּמדּיק , ְְְֵֵֶֶַַָ

ּתֹורה' הּפסּוק 36ׁשּב'אֹור ׁשּתי 37על ל עׂשה ְְְֲֵֵֶַַָָ

מדּיקים  וכן ׁשּב'אֹור 38חצֹוצרת. הּלׁשֹון ּגם ְְְְְֲִֵֶַַַָֹ

הּפסּוק 39ּתֹורה' אף 40על והּנה, מרתה. וּיבאּו ְִֵַַַַָָָָָָֹ

אחד, ּבהמׁש הּמאמר ּכל הּובא ּתֹורה' ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָׁשּב'אֹור

לּפסקא  עד ּפסקא, ּכל אמירת זמן מּובן יֹום', ּב'הּיֹום הּמסּפר עלּֿפי ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֻהרי
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א.)28 ז, פט.)29חולין 336.)30סימן ע' תש"ט השיחות א'קטז.)31ספר ע' פנחס קנ.)32אוה"ת גם )33סימן ראה

וש"נ. קלח. ס"ע תשס"א) (קה"ת, הרב"ש ואילך.)34רשימות שנז א'שמט.)35ס"ע ע' ח"ג עד ואילך תשצ ע' סימן )36ח"ב

ב.)37קלד. י, א'שפז.)38בהעלותך א'שפד. ואילך. א'שעח ע' מסעי ואילך. אלפים ב' ע' תשא קנב.)39אוה"ת סימן

כג.)40 טו, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯‰ È‡Èb28, הלך יאיר בן פנחס שרבי להלן) (ומבואר בגמרא כמסופר ƒ»ƒ«¬»

בך. ואעבור מימך לי חלוק לו: אמר גינאי. בנהר נפגש ובדרכו שבויים לפדיון

קוני, רצון לעשות הולך ואני קונך רצון לעשות הולך אתה הנהר: לו אמר

אתה  אי אם לו: אמר עושה. וודאי אני עושה, אתה אי ספק עושה ספק אתה

מים  בך יעברו שלא עליך גוזרני חולק,

לו, חלק נהר e‰fLלעולם. חלוקת ∆∆
יאיר בן פנחס רבי ידי על »¿ÔÈÚk¿ƒגינאי

ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ שיתבאר כפי ¿ƒ««
להלן.

˜"Î ¯tÒ ‰"Ò˜˙ ˙L·eƒ¿«ƒ≈
˜"ÎÏ ‰Ê Ïk Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈»∆¿
,'˜„ˆ ÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡«¿«∆«∆∆
˙‡Ê ¯tÒ ‡"Î¯˙ ˙L·eƒ¿«ƒ≈…
˜"Î B·Ï '˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆ƒ¿
Œ‡lÓÓ L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡«¿«¬«¿«≈
˙aL) ÌBi‰ :ÛÈÒB‰Â ,BÓB˜Ó¿¿ƒ««»
eÈ‰ (‡"Î¯˙ ˙L ÁlLa¿««¿«»
·¯‰ ,·BËŒÌLŒÏÚa‰ ÈÏˆ‡∆¿ƒ«««≈»«
ŒÈ¯BÓŒÈ˜ÊŒÈ„‡Â „Èbn‰««ƒ«¬…ƒ¿≈ƒƒ

,Èa¯Â,הזקן ‡Á„אדמו"ר ÏÎÂ ¿«ƒ¿»∆»
.BB‚Òa ¯Ó‡n‰ ÈÏ ¯Ó‡»«ƒ««¬»¿ƒ¿

'ÌBÈ ÌBi‰'a ,‰p‰Â לשנת) לוח ¿ƒ≈¿«
פתגם  עם הרבי בעריכת תש"גֿתד"ש)

יום  לכל קצר סיפור ÌÈ‡·eÓ»ƒאו
Ï"p‰ ¯Ó‡naL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆««¬»««
‡·e‰ ‰Ê ¯Ó‡Óe ,‰¯ˆ˜aƒ¿»»«¬»∆»
'‰¯Bz ¯B‡'a ¯˙BÈ ˙eÎÈ¯‡a«¬ƒ≈¿»

„Èbn‰ ·¯‰Ï29ÌL ÌbL Û‡) ¿»«««ƒ«∆«»
,(¯e‡a‰ ˙·Á¯‰a BÈ‡≈¿«¿»««≈

.Ôn˜Ï„k¿ƒ¿«»
הספר  של ייחודו אודות ומפרט ומוסיף

המגיד: להרב תורה' 'אור

'‰¯Bz ¯B‡' ¯Ùq‰L ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆«≈∆»
‰nÎa ˙e„ÈÒÁa ‡·eÓ»«¬ƒ¿«»

Úe„iL „ÚÂ .˙BÓB˜Ó30 כפי ¿¿«∆»«
הריי"צ  הרבי ∆ÎL"˜שסיפר

(a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡«¿¿»«
ÈÙÏ ÔiÚÓ ‰È‰ Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆»»¿«≈ƒ¿≈
ÌL ¯˙k' ÌÈ¯Ùqa '˙e„ÈÁÈ'¿ƒ«¿»ƒ∆∆≈

'·BËֿהבעל של תורות נאספו בו

Bz¯‰'שםֿטוב, ¯B‡' הרב של »

Ó‡Óa¯המגיד '˜„ˆ ÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Îe .'eÎÂ חסידות ¿«¿«∆«∆∆¿«¬«
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac בפסוק ÈÓz„"הפותח ˙ÏBÚ"31 פינחס בפרשת ƒ««¿ƒ«»ƒ

¯B‡'aL "„ÈÓz ˙ÏBÚ" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰ ÏÚ ·˙Bk≈«««¬«ƒ««¿ƒ«»ƒ∆¿
'‰¯Bz32:המגיד L„˜Œ„ÈŒ·˙kÓלהרב ‡e‰L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ »¿≈¿ƒ∆ƒ¿««…∆

Èa¯ÂŒÈ¯BÓŒÈ˜ÊŒÈ„‡ אדמו"ר ¬…ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ
e¯a¯הזקן  BÈ‡Â ,Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆¿≈»

כך. אכן שזה וודאות ∆fÓeƒ‰ואין
ÌLiL Ô·eÓבוודאות‰nk »∆∆¿»«»

Ì‰L '‰¯Bz ¯B‡'a ÌÈ¯Ó‡Ó«¬»ƒ¿»∆≈
¯"BÓ„‡ L„˜Œ„ÈŒ·˙kÓƒ¿««…∆«¿

Ô˜f‰33 גם האם ספק שיש אלא «»≈
מאמרים. אותם על נמנה זה מאמר

‰Ê·e לדעת שנוכחנו לאחר »∆
תורה' 'אור ספר של הרבה בחשיבותו

המגיד eÈˆnMלהרב ‰Ó Ô·eÓ»«∆»ƒ
ÌÈ˜i„nL ˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿∆¿«¿ƒ

,ÌÈÈÚa ˜¯ ‡Ï) הדברים בתוכן …«»ƒ¿»ƒ
˙B·za Ìb (‡l‡ במילים ∆»««≈

Ï‰È'a BÓÎe .'‰¯BzŒ¯B‡'aL∆¿»¿¿«≈
'¯B‡34 ה'צמח אדמו"ר של ספר

תהילים, ספר על ≈¿∆¿CLÓ‰'·eצדק'
'·"¯Ú˙35,הרש"ב לאדמו"ר

¯B‡'aL ÔBLl‰ ˜i„nL∆¿«≈«»∆¿
'‰¯Bz36˜eÒt‰ ÏÚ37‰NÚ »««»¬≈

ÔÎÂ .˙¯ˆBˆÁ ÈzL EÏ¿¿≈¬¿…¿≈
ÌÈ˜i„Ó38 אחרים במקומות ¿«¿ƒ
B‡'aL¯בחסידות ÔBLl‰ Ìb««»∆¿
'‰¯Bz39˜eÒt‰ ÏÚ40e‡·iÂ »««»«»…
‰˙¯Ó ייחודו על ללמוד יש מזה וגם »»»

זה. ספר של הרבה וחשיבותו

'‰¯Bz ¯B‡'aL Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿»
CLÓ‰a ¯Ó‡n‰ Ïk ‡·e‰»»««¬»¿∆¿≈

„Á‡,אחד ÈtŒÏÚכקטע È¯‰ ∆»¬≈«ƒ
Ô·eÓ ,'ÌBÈ ÌBi‰'a ¯tÒn‰«¿À»¿«»

,‡˜Òt Ïk ˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊ כפי ¿«¬ƒ«»ƒ¿»
קטע  כל נוסף מתי לעיל הנזכר הפירוט

תקכ"ט, תקט"ז, (בשנים במאמר

ותרכ"א) ÒtÏ˜‡תקס"ה „Ú««ƒ¿»
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לג mipba zayeid

ּבׁשנת  ׁשנה מאתים לפני הּזקן לאדמֹו"ר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמרה

חּב"ד. לחסידּות זה ענין נֹוסף ׁשאז ְֲִִֶֶַַַַָָתקכ"ט,

לא  ׁשנין ארּבעין ׁש"עד ׁשאףֿעלּֿפי ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹּולהעיר,

ּדרּביּה" אּדעּתא איניׁש אי41קאים ואםּֿכן , ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ

תקכ"ט, ּבׁשנת הּמאמר, אמירת ׁשּבׁשעת ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָאֹומרים

סּפּור  ידּוע הרי חּב"ד, לחסידּות זה ענין ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָנֹוסף

הּזקן 42החסידים  אדמֹו"ר ּׁשּכתב מה אֹודֹות ְֲִִֵֶַַַַַָָ

הּקדׁש' וכּו',43ּב'אּגרת לּה וּתבן אזני ׁשמעה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּומּיד  ּתכף  ה ּנה אזני" "ׁשמעה ׁשּכאׁשר  רמז, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבזה

"ארּבעין  ׁשאחר מּובן, ּומּכלֿמקֹום לּה", ְְִִִֶֶַַַַָָָָ"וּתבן

אחר. ּבאפן הענין נעׂשה אצלֹו ּגם הּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשנין",

וּיׁשב BLÏŒ‰ÊÂÔד) ּתֹורה': ּב'אֹור הּמאמר ¿∆¿ְֲַַַָָָָ

לאיתנֹו, ּבקר לפנֹות ְְִֵֶַָָֹהּים

ז"ל  רּבֹותינּו הּקּב"ה 25ודרׁשּו ׁשהתנה לתנאֹו, ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

הּמאמר, ׁשאמר ּבׁשעה ליׂשראל.. הּים ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיּקרע

נמצאים  היּו לא לאו ואם הּים, ׁשּיּקרע ְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹהתנה

יתּבּטלּו ּכי הּזה ּבּמקֹום נבראּו ולא ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹהּיּמים

הּפסקא  לׁשֹון ּכאן (עד כּו' הּבריאה ְְְְִִִִַַַָָָמּמציאּות

תקט"ז  ּבׁשנת הּבעלֿׁשםֿטֹוב ).44ׁשאמרּה ְֲִֵֶַַַַָָ

מּמציאּות  יתּבּטלּו "ּכי ּׁשּכתּוב ׁשּמה ְְְְִִִִִֶֶַַָָּולהעיר,

על  הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּפרּוׁש עם מתאים ְְִִִֵֵַַַַַַָהּבריאה",

(הּמּובא 45הּפסּוק  ּבּׁשמים נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְֲִִַַַָָָָָָָָָ

הוי' ׁשּדבר ּבתחּלתֹו), והאמּונה' הּיחּוד ְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָּב'ׁשער

להחיֹותֹו הּׁשמים רקיע ּבתֹו לעֹולם ועֹומד ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָנּצב

כּו', הּברּואים ּבכל הּוא וכן ליׁש, מאין ְְְְְִִֵֵֵַַַָֹּולהוּותֹו

מסּתּלקֹות  הּמאמרֹות ׁשל האֹותּיֹות היּו אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָּכי

ואפס  לאין חֹוזרים הּנבראים היּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמהּנבראים,

רק  ׁשּלא והינּו, הּבריאה. קדם ּכמֹו ְְְְִֶֶַַַַָָֹֹמּמׁש,

ּכלא  ׁש"היּו אּלא ואפס, אין היּו ּולהּבא ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמּכאן

לקּמן  ׁשּיתּבאר (ּוכמֹו מּלכּתחּלה ּכלל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָהיּו"

ּבזה). ֵֶַָהּבאּור
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ב.)41 ה, ע"ז מהדו"ת )42ראה קצרות" והערות הגהות ב"מ"מ, הובא פא. ע' תשל"ד) (קה"ת, לתניא הגהות לקוטי גם ראה

תשנ"ט). (קה"ת, זך סימן אגה"ק זה).)44שם.)43לתניא ממאמר (גם ואילך 87 ע' ח"ו לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

פט.)45 קיט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העניין ‰Ô˜fבהתחלת ¯"BÓ„‡Ï ‰¯Ó‡pL המגיד ורבו מורו ידי על ∆∆∆¿»»«¿«»≈

,Ë"Î˜˙ ˙La ‰L ÌÈ˙‡Ó ÈÙÏ,זו שנה לפני שנה מאתיים ƒ¿≈»«ƒ»»ƒ¿«
מפי Ê‡Lתשכ"ט, הזקן אדמו"ר ידי על הדברים שמיעת עם תקכ"ט, בשנת ∆»

aÁ"„המגיד ˙e„ÈÒÁÏ ‰Ê ÔÈÚ ÛÒB.חב"ד מתורת חלק והפך «ƒ¿»∆«¬ƒ««
„Ú"L ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆««ƒ∆«
LÈÈ‡ ÌÈ‡˜ ‡Ï ÔÈL ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿ƒ…»ƒƒƒ

"dÈa¯c ‡zÚc‡41, הכתוב על ««¿»¿«≈
סיום  של בתקופה דברים, בספר

ישראל  בני של שנותיהם ארבעים

לדעת  לב לכם ה' נתן 'ולא במדבר

היום  עד לשמוע ואזניים לראות עינים

למדים  מכאן כי בגמרא אמרו הזה'

על  עומד אדם אין שנה ארבעים שעד

והפנ  רבו (העומק דעת של) ימיות

˙ÚLaL ÌÈ¯ÓB‡ CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈¿ƒ∆ƒ¿«
˙La ,¯Ó‡n‰ ˙¯ÈÓ‡¬ƒ«««¬»ƒ¿«

,Ë"Î˜˙כבר‰Ê ÔÈÚ ÛÒB«ƒ¿»∆
,„"aÁ ˙e„ÈÒÁÏ של לאמיתו אך «¬ƒ««

כי  פלא זה אין Úe„Èדבר È¯‰¬≈»«
ÌÈ„ÈÒÁ‰ ¯etÒ42‰Ó ˙B„B‡ ƒ«¬ƒƒ«

˙¯b‡'a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ·˙kM∆»««¿«»≈¿ƒ∆∆
'L„w‰43 אודות התניא שבספר «…∆

מרבותיו  שקיבל «¿«ÚÓL‰דברים
‰ÊaL ,'eÎÂ dÏ Ô·zÂ ÈÊ‡»¿ƒ«ƒ∆»¿∆»∆
"ÈÊ‡ ‰ÚÓL" ¯L‡kL ,ÊÓ»̄«∆«¬∆»¿»»¿ƒ

„iÓe ÛÎz ‰p‰ ולא השמיעה, עם ƒ≈≈∆ƒ«
שנה  ארבעים כעבור ∆Ô·zÂ"«ƒרק

,Ô·eÓ ÌB˜ÓŒÏkÓe ,"dÏ»ƒ»»»
‰p‰ ,"ÔÈL ÔÈÚa¯‡" ¯Á‡L∆«««¿¿ƒ¿ƒƒ≈

BÏˆ‡ Ìb,הזקן אדמו"ר אצל אפילו «∆¿
לו  הייתה השמיעה בעת שכבר למרות

כעבור  הרי בדברים, עמוקה הבנה

שנה  ÔÙ‡aארבעים ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬»»ƒ¿»¿…∆
¯Á‡.יותר נעלה «≈

של  וייחודו במעלתו זו הקדמה ולאחר

בו  המגיד להרב תורה' 'אור הספר

ומבאר  ומביא ממשיך זה, מאמר מופיע

כדלהלן. הדברים, את

¯B‡'a ¯Ó‡n‰ ÔBLÏŒ‰ÊÂ („¿∆¿««¬»¿
:'‰¯Bz בתורה ‰Ìiנאמר ·LiÂ »«»»«»

עברו  ישראל ובני שנקרע לאחר יםֿסוף

eL¯„Âבו ,B˙È‡Ï ¯˜a ˙BÙÏƒ¿…∆¿≈»¿»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯25וחזר שב שהים 'לאיתנו' המילה ˙‰L‰את ,B‡˙Ï «≈ƒ¿»∆ƒ¿»
‰"aw‰הבריאה בהתחלת הים ÚLa‰עם ..Ï‡¯NÈÏ Ìi‰ Ú¯wiL «»»∆ƒ»««»¿ƒ¿»≈¿»»

Â‡Ï Ì‡Â ,Ìi‰ Ú¯wiL ‰˙‰ ,¯Ó‡n‰ ¯Ó‡L יקיים לא הים ואם ∆»«««¬»ƒ¿»∆ƒ»««»¿ƒ»
ייקרע ולא התנאי ÏÌB˜naאת e‡¯· ‡ÏÂ ÌÈni‰ ÌÈ‡ˆÓ eÈ‰ ‡…»ƒ¿»ƒ««ƒ¿…ƒ¿¿«»

˙e‡ÈˆnÓ eÏha˙È Èk ‰f‰«∆ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ
'eÎ ‰‡È¯a‰ הימים כל ויחדלו «¿ƒ»

ÔBLÏלהתקיים  Ô‡k „Ú)«»¿
ŒÌLŒÏÚa‰ d¯Ó‡L ‡˜Òt‰«ƒ¿»∆¬»»«««≈

Ê"Ë˜˙ ˙La ·BË44.( ƒ¿«
·e˙kM ‰nL ,¯ÈÚ‰Ïe במאמר ¿»ƒ∆«∆»

הבעלֿשםֿטוב  בשם תורה' ב'אור זה

להיקרע  התנאי את יקיים לא הים שאם

להתקיים  יחדלו הימים ישראל, לבני

˙e‡ÈˆnÓ eÏha˙È Èk"ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ
ÌÈ‡˙Ó ,"‰‡È¯a‰ בתוכנו דומה «¿ƒ»«¿ƒ

ÏÚ ·BËŒÌLŒÏÚa‰ Le¯t ÌÚƒ≈«««≈«
˜eÒt‰45בתהילים'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ «»¿»¬»»

‡·en‰) ÌÈÓMa ·v E¯·c¿»¿ƒ»«»»ƒ«»
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'a¿«««ƒ¿»¡»
הזקן  לאדמו"ר התניא שבספר

'ÈÂ‰ ¯·cL ,(B˙lÁ˙a בששת ƒ¿ƒ»∆¿«¬»»
רקיע' 'יהי בראשית ÓBÚÂ„ימי ·vƒ»¿≈

ÌÏBÚÏתמידÚÈ˜¯ CB˙a ¿»¿¿ƒ«
B˙Âe‰Ïe B˙BÈÁ‰Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ¿«¬¿«…
ÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ ,LÈÏ ÔÈ‡Ó≈«ƒ¿≈¿≈¿»

'eÎ ÌÈ‡e¯a‰ בעשרה ה' שדבר «¿ƒ
נמצא  העולם נברא שבהם מאמרות

תמיד, ‰‡Bi˙B˙בהם eÈ‰ el‡ Èkƒƒ»»ƒ
˙B˜lzÒÓ ˙B¯Ó‡n‰ ÏL∆««¬»ƒ¿«¿

ÌÈ‡¯·p‰Ó,לרגע ‰eÈאפילו ≈«ƒ¿»ƒ»
ÌÈ‡¯·p‰ והיו מלהתקיים חדלים «ƒ¿»ƒ

BÓk ,LnÓ ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ï ÌÈ¯ÊBÁ¿ƒ¿«ƒ¿∆∆«»¿
,eÈ‰Â .‰‡È¯a‰ Ì„˜ ופירוש …∆«¿ƒ»¿«¿

ואפס  אין להיות שיחזרו הוא הדברים

a‰Ïe‡הוא Ô‡knL ˜¯ ‡lL∆…«∆ƒ»¿«»
האלוקית  החיות מהם אם «‰eÈתסתלק

‡Ïk eÈ‰"L ‡l‡ ,ÒÙ‡Â ÔÈ‡«ƒ¿∆∆∆»∆»¿…
‰lÁzÎlÓ ÏÏk "eÈ‰ כאילו »¿»ƒ¿«¿ƒ»

קיימים היו לא ¿(BÓÎeמעולם
‰Êa ¯e‡a‰ Ôn˜Ï ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿«»«≈»∆

ת  אכן החיות הסתלקות שגם מדוע פעל

היה  לא כאילו עתה עד ).קיומם
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h"kyz'dלד ,hay b"i ,glya zyxt zay

CÈLÓÓeּׁשאמרּו מה יּובן ּובזה ּבּמאמר: «¿ƒְֲֶֶַַַָָָָ

ז"ל  רצֹונֹו26רּבֹותינּו עֹוׂשים צּדיקים ְִִִֵַַ

מאמרֹו.. אֹו ּדברֹו עֹוׂשים אמרּו ולא מקֹום, ְְְֲִֶַָָָָֹׁשל

ּדבר  איזה ּבנֹו ּבפני ׁשאֹומר אב ּבזה, הּמׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָא

מּגדל  והּבן ּבּתֹורה, חּדּוׁש איזה אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹהלכה

אף  והּנה ּדבריו, את סֹותר ּופלּפּולֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָחריפּותֹו

יׁש עלּֿכן ּדבריו, את וסֹותר לאביו מתנּגד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּבן

מּזה.. ּגדֹולה וׂשמחה ּגדֹול ותענּוג נחת ְְְְֲִִֶַַַָָָָָלאב

ׁשֹותק  מּׁשהיה יֹותר האב מן הּטֹוב רצֹון ְִִֵֵֶֶַָָָָָוזהּו

ּביראת  מֹוׁשל הּצּדיק הּוא ּכ לדבריו, ְְְְִִִִֵַַַַָָָּומסּכים

אףֿעל46ֿאלקים  רצֹונֹו" "עֹוׂשים וזהּו ּכביכֹול, ְְְֱִִִֶַַָֹ

ּומאמ  ּדברֹו עֹוׂשים ׁשאינם לׁשֹון ּפי ּכאן (עד רֹו ְְֲִִֵֶַַָָָָ

ׁשלׁשת  והּנה, תקכ"א). ּבׁשנת ׁשּנאמרה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּפסקא

וׂשמחה  ּתענּוג נחת – ּתֹורה' ׁשּב'אֹור ְְְְֲִֶַַַַָָהּלׁשֹונֹות

ּתֹורה' ׁשּב'אֹור לעיל, (ּכאמּור ּבדּיּוק הם –ְְְִֵֵֶָָָ

הּלׁשֹונֹות). ּגם אּלא הענינים רק לא ְְְִִִֶַַַָָָָֹֻמדּיקים

ּדברי  את סֹותר ׁשהּבן מה ּדהּנה הּוא, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוהענין

ל'בעל  ּובנֹוגע הּתׁשּובה. עבֹודת ענין הּוא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָהאב,

הרמּב"ם  ּכֹותב מצֹות 47ּתׁשּובה' ועֹוׂשה : ְְְְִֵֶַַָָ

אּלא  עֹוד ולא כּו' וׂשמחה ּבנחת אֹותן ְְְְְְִִֶַַַָָָֹּומקּבלין

הּתענּוג. ענין הּוא ׁשּתאוה כּו', להם ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּמתאּוין

ׁשלׁשת  נמׁשכים הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹונמצא,

וׂשמחה  ּתענּוג נחת ּׁשּכתּוב 48הענינים מה וזהּו . ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

האב, ּדברי את סֹותר הּבן ׁשּכאׁשר ּתֹורה' ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָּב'אֹור

מּזה, ּגדֹולה וׂשמחה ּגדֹול ותענּוג נחת להאב ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָיׁש

וצּדיק  ּגֹוזר ׁשהּקּב"ה האב, ּדברי סתירת ענין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכי

והּקּב"ה 49מבּטל  ּגֹוזר צּדיק (ועלּֿדרֿזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּכתּוב 50מקּים  ּכמֹו ,51(ל וּיקם אמר וּתגזר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ
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ג.)46 כג, שמואלֿב ה"ז.)47ע"פ פ"ז תשובה אינו )48הל' שב"נחת" הטעם (וכן לתשובה אלו ענינים ג' שייכות ביאור

ואילך)). 248 ע' (לקמן (ס"ז המאמר שלאחרי בשיחות נתבאר – ותענוג) בשמחה כמו גדול, נחת ב.)49כותב טז, מו"ק

ועוד.)50 א. פה, ב"מ מ"ד. פ"ב אבות וכו') (רע"ב המשנה מפרשי וראה ב. נט, שבת א. טו, זח"ב א. כג, תענית ראה

וש"נ. צדיק. מע' מהצ"צ הליקוטים כח.)51ספר כב, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡na CÈLÓÓe:'תורה ¯eÈ˙Baב'אור e¯Ó‡M ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e «¿ƒ««¬»»∆»«∆»¿«≈

Ï"Ê26בגמרא,ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÌÈNBÚ ÌÈ˜Ècˆ לומר ודייקו «ƒƒƒ¿∆»
Êa‰,'רצונו' ÏLn‰ C‡ .B¯Ó‡Ó B‡ B¯·c ÌÈNBÚ e¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…»¿ƒ¿»«¬»««»»»∆

הוא  משל עלֿפי הדבר הסבר ‡ÊÈ‰כלומר, Ba ÈÙa ¯ÓB‡L ·‡»∆≈ƒ¿≈¿≈∆
LecÁ ‰ÊÈ‡ B‡ ‰ÎÏ‰ ¯·c¿«¬»»≈∆ƒ
B˙eÙÈ¯Á Ï„bÓ Ôa‰Â ,‰¯Bza«»¿«≈ƒ…∆¬ƒ

BÏetÏÙeהבן ‡˙של ¯˙BÒ ƒ¿≈∆
ÂÈ¯·c,האב Ôa‰Lשל Û‡ ‰p‰Â ¿»»¿ƒ≈«∆«≈

˙‡ ¯˙BÒÂ ÂÈ·‡Ï „b˙Óƒ¿«≈¿»ƒ¿≈∆
ÂÈ¯·c אמור היה הדבר ולכאורה ¿»»

מכלֿמקום, האב, את ≈»ÔkŒÏÚלצער
סותר  בחריפותו שהבן כך משום דוקא

האב של  דבריו Á˙את ·‡Ï LÈ≈»»««
‰ÏB„b ‰ÁÓNÂ ÏB„b ‚eÚ˙Â¿«¬»¿ƒ¿»¿»

e‰ÊÂ .‰fÓ חריף שהבן העובדה ƒ∆¿∆
האב, של דבריו את וסותר ומפולפל

‰‡·הוא  ÔÓ ·Bh‰ ÔBˆ¯ רצון »«ƒ»»
של  È‰MÓ‰האבמצידו ¯˙BÈ הבן ≈ƒ∆»»

ÂÈ¯·„Ï ÌÈkÒÓe ˜˙BL של ≈«¿ƒƒ¿»»
‰Ècv˜האב, ‡e‰ Ck כלפי »««ƒ

הכתוב  כלשון הקדושֿברוךֿהוא,

שהצדיק  שמואל ≈ÏLBÓבספר
ÌÈ˜Ï‡ ˙‡¯Èa46,ÏBÎÈ·k לפי ¿ƒ¿«¡…ƒƒ¿»

מושל  שהצדיק הכתוב כוונת פשוטו

ה' בדרכי ללכת אדם בני וכך על

אלוקים. יראת ידי על היא ממשלתו

פנימיות  עלֿפי כאן, הפירוש ולפי

ממשלה, שלצדיק הכוונה הדברים

מעלה כלפי שהצדיקים e‰ÊÂכביכול, ¿∆
"BBˆ¯ ÌÈNBÚ"ֿהקדוש של ƒ¿

רוח, נחת לו וגורמים ברוךֿהוא

ÌÈ‡Lכביכול  ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»
B¯Ó‡Óe B¯·c ÌÈNBÚ הבן כמו ƒ¿»«¬»

שאיננו  למרות לאביו רוח נחת שגורם

אותם וסותר אביו לדברי »(Ú„מסכים
‰¯Ó‡pL ‡˜Òt‰ ÔBLÏ Ô‡k»¿«ƒ¿»∆∆∆¿»
הזקן  לאדמו"ר המגיד הרב ידי על

.(‡"Î˜˙ ˙Laƒ¿«
˙BBLl‰ ˙LÏL ,‰p‰Â¿ƒ≈¿…∆«¿

'‰¯Bz ¯B‡'aL יש בחריפותו, דבריו את סותר הבן שכאשר האב במשל ∆¿»

מכך ei„a˜לאב Ì‰ Y ‰ÁÓNÂ ‚eÚz ˙Á Y הללו הביטויים «««¬¿ƒ¿»≈¿ƒ
¯˜מדויקים  ‡Ï ÌÈ˜i„Ó '‰¯Bz ¯B‡'aL ,ÏÈÚÏ ¯eÓ‡k)»»¿≈∆¿»¿À»ƒ…«

(˙BBLl‰ Ìb ‡l‡ ÌÈÈÚ‰.ומפרט שממשיך כפי »ƒ¿»ƒ∆»««¿
‡e‰ ,·‡‰ È¯·c ˙‡ ¯˙BÒ Ôa‰L ‰Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈«∆«≈≈∆ƒ¿≈»»

‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ שמבטלת ƒ¿«¬««¿»
ומתקנת  ה' רצון על עבירה מעשה את

תשובה  העושה כאילו זה והרי אותו

ה'. דבר את ÏÚ·'Ï'סותר' Ú‚B·e¿≈«¿««
Ì"aÓ¯‰ ·˙Bk '‰·eLz47: ¿»≈»«¿«

Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Óe ˙BˆÓ ‰NBÚÂ¿∆ƒ¿¿«¿ƒ»
למעלה מתקבלים »»¿Áa˙ומעשיו
„BÚ ‡ÏÂ 'eÎ ‰ÁÓNÂ רק ולא ¿ƒ¿»¿…

גורמים  הבעלֿתשובה של שמעשיו

למעלה ושמחה «∆‡l‡נחתֿרוח
,'eÎ Ì‰Ï ÔÈe‡˙nL והרמב"ם ∆ƒ¿«ƒ»∆

העליון  הרצון את ומכנה מדייק

בשם  תשובה' ה'בעל של למעשיו

כיון  ÔÈÚ'תאווה' ‡e‰ ‰Â‡zL∆«¬»ƒ¿«
‚eÚz‰ שהוא באדם שרואים כפי ««¬

וכך  עונג לו שגורמים לדברים מתאווה

כביכול. למעלה, ŒÏÚLגם ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«
˙LÏL ÌÈÎLÓ ‰·eLz‰ È„È¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿…∆

ÌÈÈÚ‰ האמורים‚eÚz ˙Á »ƒ¿»ƒ«««¬
‰ÁÓNÂ48·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ . ¿ƒ¿»¿∆«∆»

Ôa‰ ¯L‡kL '‰¯Bz ¯B‡'a¿»∆«¬∆«≈
,·‡‰ È¯·c ˙‡ ¯˙BÒ וכאמור ≈∆ƒ¿≈»»

התשובה, לעניין משל היא זו 'סתירה'

ÏB„b ‚eÚ˙Â ˙Á ·‡‰Ï LÈ≈¿»»««¿«¬»
ÔÈÚ Èk ,‰fÓ ‰ÏB„b ‰ÁÓNÂ¿ƒ¿»¿»ƒ∆ƒƒ¿«

,·‡‰ È¯·c ˙¯È˙Ò שהוא כפי ¿ƒ«ƒ¿≈»»
והקדושֿברוךֿ הצדיק בין ביחס נמשל,

ÈcˆÂ˜הוא ¯ÊBb ‰"aw‰L∆«»»≈¿«ƒ
Ïh·Ó49ֿהקדוש שגזר הגזירה את ¿«≈

ˆÈc˜ברוךֿהוא ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)¿«∆∆∆«ƒ
Ìi˜Ó ‰"aw‰Â ¯ÊBb50 את ≈¿«»»¿«≈
הצדיק, שגזר ¿BÓkהגזירה

·e˙kL51באיוב¯Ó‡ ¯Ê‚zÂ ∆»«ƒ¿«…∆
,CÏ Ì˜iÂ גוזר הצדיק כלומר, ¿»»»

דברי  את מקיים והקדושֿברוךֿהוא

דבר  לעשות בדעתך 'כשתחליט – הכתוב על דוד' ה'מצודת כפירוש הצדיק,
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לה mipba zayeid

"עֹוׂשין  ענין ׁשּזהּו הּתׁשּובה, עבֹודת ּכענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַָהּוא

רצֹון  ּוממׁשיכים ׁשעֹוׂשין מקֹום", ׁשל ְְִִִֶֶַָָרצֹונֹו

.52חדׁש ָָ

CÈLÓÓe ּבעת ׁשּנֹוספה ּבּפסקא – ּבּמאמר «¿ƒְְְֲִֵֶַַַָָָ

תקכ"ט, ּבׁשנת הּמאמר ְֲֲִִַַַַָאמירת

יּובן  ּובזה חּב"ד: לחסידּות הּגיע הּמאמר ֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָּכאׁשר

ּׁשאמר  נהרא 28מה לגינאי יאיר ּבן ּפנחס רּבי ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

מימי ּפלֹוג ׁשבּויין), לפדיֹון קאזיל הוה ְְְְֲִִִֵֶַָָָ(ּכד

הֹול אני ּגם לֹו: אמר  מצוה, לדבר הֹול ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשאני

הּנחל  (ּכל קֹוני רצֹון הּים לעׂשֹות אל הֹולכים ים ְְְֲִִִֶַַַָָָ

עֹוׂשה, ספק - אּתה רׁש"י), ּפרּוׁש ,הּמל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבגזרת

ּבפדיֹון, ל יּתנּו לא (ׁשּמא עֹוׂשה אּתה אי ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹספק

אי  אם ליּה: אמר עֹוׂשה. וּדאי אני רׁש"י) ֲִִִִֵֵֶַַַַָּפרּוׁש

ּב יעבר ּו ׁשּלא עלי ּגֹוזרּני ,מימי חֹולק ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאּתה

הׁשיב  (הּנהר) הלא קׁשה, ולכאֹורה לעֹולם. ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹמים

לעיל, ּׁשּנתּבאר מה עם ויּובן נכֹונה. ּתׁשּובה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָלֹו

ׁשּיעׂשּו ּבראׁשית מעׂשה עם הּקּב"ה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁש"התנה

הן  ּומּכלל ּבטבעם, ׁשאינם אף הּצּדיקים" ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָרצֹון

ּבן  ּפנחס רּבי לֹו אמר וכ לאו. ׁשֹומע ְְִִֵֶַַַַָָָָָאּתה

ׁשאין  נמצא ,מימי חֹולק אּתה אין אם ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיאיר,

והרי  הּמאמר, ּבׁשעת הּנאמר ּתנא מקּים ְְְֱֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָאּתה

ּכאן  נבראּו ׁשּלא ּוכמֹו מעֹולם, היה ּכלא ְְְְִֵֶַָָָָָֹֹאּתה

(עד  לעֹולם מים ּב יעברּו ׁשּלא ונמצא ְְְְְִִִֶַַַַַָָֹמים,

עלי "ּגֹוזרּני הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו לׁשֹונֹו). ְְְִִֶֶַַָָָּכאן

ּתבת  ּדלכאֹורה לעֹולם", מים ּב יעברּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹׁשּלא

ׁשּלא  עליו ּכׁשּיגזר (ׁשהרי מיּתרת ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֻ"לעֹולם"

מים  ּבֹו יעברּו לא מּמילא מים, ּבֹו ְְִִִֵַַַַַַָֹיעברּו

ּבן  ּפנחס  רּבי ׁשּדברי הּוא, הענין א ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלעֹולם),

ּבעלמא, ּגזרה ענין אינם כּו' עלי ּגֹוזרּני ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָיאיר

ׁשהרי  הּנהר, טענת על ּתׁשּובה הׁשיב ׁשּבזה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

הּמהּוה  הּמאמר מּצד היא הּנהר ׁשל מציאּותֹו ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָּכל
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ובכ"מ.)52 ג. צט, ברכה א. סח, בלק א. מג, שלח ד. לב, אמור לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ההוא') הדבר לך יקיים הוא] ברוך [הקדוש המקום אז ÔÈÚkמה, ‡e‰¿ƒ¿«

‰·eLz‰ ˙„B·Ú,'ה דבר את כביבול, ÔÈÚשמבטלת, e‰fL ¬««¿»∆∆ƒ¿«
ÔÈNBÚL ,"ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ"הצדיקיםÌÈÎÈLÓÓe ƒ¿∆»∆ƒ«¿ƒƒ

ומגלים למטה L„Áמלמעלה ÔBˆ¯52,הקדוש מהרצון שונה רצון ואפילו »»»
חכמינו  מדייקים מדוע מובן ומעתה

'רצונו' עושים שהצדיקים ואומרים ז"ל

וכד'). 'דברו' (ולא מקום של

‡˜Òta Y ¯Ó‡na CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»«ƒ¿»
¯Ó‡n‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Úa ‰ÙÒBpL∆¿»¿≈¬ƒ«««¬»
אדמו"ר  לנכדו הזקן אדמו"ר ידי על

˙˜La,Ë"Îהצמחֿצדק ˙ ƒ¿«
ÚÈb‰ ¯Ó‡n‰ ¯L‡k«¬∆««¬»ƒƒ«

„"aÁ ˙e„ÈÒÁÏ חלק ונהיה «¬ƒ««
חב"ד: מתורת

¯Ó‡M ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e28Èa¯ »∆»«∆»««ƒ
‡¯‰ È‡È‚Ï ¯È‡È Ôa ÒÁtƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»
ÔBÈ„ÙÏ ÏÈÊ‡˜ ‰Â‰ „k)«¬»»»ƒ¿ƒ¿

ÔÈÈe·L לפדיון הולך היה כאשר ¿ƒ
כדי EÈÓÈÓתחלקBÏt‚שבויים), ¿≈∆

כיון  דרכך, לעבור È‡L∆¬ƒשאוכל
,‰ÂˆÓ ¯·„Ï CÏB‰ פדיון של ≈ƒ¿«ƒ¿»

BÏשבויים  ¯Ó‡ פנחס לרבי הנהר »«
יאיר: BNÚÏ˙בן CÏB‰ È‡ Ìb«¬ƒ≈«¬

ÌÈÏÁp‰ Ïk) ÈB˜ ÔBˆ¿̄ƒ»«¿»ƒ
Ìi‰ Ï‡ ÌÈÎÏB‰ בכיוון וזורמים ¿ƒ∆«»

‰CÏnמסויים  ˙¯Ê‚a גזר כך כי ƒ¿≈««∆∆
העולם, מלך הקדושֿברוךֿהוא עליהם

‰z‡ ,(È"L¯ Le¯t המשיך ≈«ƒ«»
- יאיר בן פנחס רבי כלפי וטען הנהר

‰NBÚ ˜ÙÒ,'ה רצון ‡Èאת ˜ÙÒ »≈∆»≈ƒ
ezÈ ‡Ï ‡nL) ‰NBÚ ‰z‡«»∆∆»…ƒ¿

,ÔBÈ„Ùa EÏ לפדות תצליח לא או ¿¿ƒ¿
השבויים ‡Èאת (È"L¯ Le¯t≈«ƒ¬ƒ

זורמים שלי שהמים »»È‡cÂבכך
‰NBÚ.'ה רצון dÈÏאת ¯Ó‡ לו ∆»«≈

לנהר: יאיר בן פנחס ‡Èרבי Ì‡ƒƒ
EÈÓÈÓ ˜ÏBÁ ‰z‡ שאוכל כדי «»≈≈∆

בדרכי, ולהמשיך Èp¯ÊBb¿«ƒלעבור
ÌÈÓ Ea e¯·ÚÈ ‡lL EÈÏÚ»∆∆…««¿¿«ƒ

ÌÏBÚÏ פנחס ורבי נחלק אכן והנהר ¿»
הגמרא. סיפור כאן עד עבר. יאיר בן

(¯‰p‰) ‡Ï‰ ,‰L˜ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»∆¬…«»»
‰BÎ ‰·eLz BÏ ·ÈL‰,מימיו את לחלוק שלא נכון נימוק לו והיה ≈ƒ¿»¿»

מימיו  את שיחלוק עליו גזר יאיר בן פנחס רבי למה ואםֿכן לעיל. כאמור

זאת? בכל

w‰ ‰˙‰"L ,ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÌÚ Ô·eÈÂ‰NÚÓ ÌÚ ‰"a ¿»ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿»«»»ƒ«¬≈
˙ÈL‡¯a הבריאה בתחילת ‡Ûכבר "ÌÈ˜Ècv‰ ÔBˆ¯ eNÚiL ¿≈ƒ∆«¬¿««ƒƒ«

ÌÚ·Ëa ÌÈ‡L במקרה גם ∆≈»¿ƒ¿»
טבעם, את נוגד ‰Ôשהדבר ÏÏkÓeƒ¿»≈
Â‡Ï ÚÓBL ‰z‡ לא פעם שאף «»≈«»

הצדיקים. ציוויי את ‡Ó¯ימרו CÎÂ¿»»«
¯È‡È Ôa ÒÁt Èa¯ BÏ,לנהר «ƒƒ¿»∆»ƒ

EÈÓÈÓ ˜ÏBÁ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ על ƒ≈«»≈≈∆
גזירתי, ‡z‰פי ÔÈ‡L ‡ˆÓƒ¿»∆≈«»

˙ÚLa ¯Ó‡p‰ E‡z Ìi˜Ó¿«≈¿»¬«∆¡«ƒ¿«
¯Ó‡n‰ שבו מאמרות מעשרה ««¬»

בראשית, ימי בששת ≈¬»È¯‰Âנבראת
ÌÏBÚÓ ‰È‰ ‡Ïk ‰z‡,כלומר «»¿…»»≈»

זה  בתנאי היתה בריאתך שכל מאחר

לא  כאילו התנאי, את מקיים אתה ואין

היית, לא ומעולם והרי BÓÎeנבראת ¿
כאילו  נחשב Ô‡kזה e‡¯· ‡lL∆…ƒ¿¿»

Ea e¯·ÚÈ ‡lL ‡ˆÓÂ ,ÌÈÓ«ƒ¿ƒ¿»∆…««¿¿
ÌÏBÚÏ ÌÈÓ שאינך מתברר כעת כי «ƒ¿»

כלל  BBLÏקיים Ô‡k „Ú) ב'אור «»¿
שם  ).תורה'

ÔBLl‰ ˜eic e‰ÊÂ רבי בדברי ¿∆ƒ«»
יאיר  בן EÈÏÚפנחס Èp¯ÊBb"¿«ƒ»∆

,"ÌÏBÚÏ ÌÈÓ Ea e¯·ÚÈ ‡lL∆…««¿¿«ƒ¿»
"ÌÏBÚÏ" ˙·z ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈«¿»

¯Ê‚iLk È¯‰L) ˙¯zÈÓ רבי ¿À∆∆∆¬≈¿∆ƒ¿…
יאיר  בן גינאי ÂÈÏÚפנחס הנהר על »»

‡ÏÈnÓ ,ÌÈÓ Ba e¯·ÚÈ ‡lL∆…««¿«ƒƒ≈»
ÌÏBÚÏ ÌÈÓ Ba e¯·ÚÈ ‡Ï…««¿«ƒ¿»
על  מיגבלה שום כאן אין שהרי

מים  יותר יעברו לא שבה התקופה

'לעולם' נאמר למה ואםֿכן )?בנהר,
Èa¯ È¯·cL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ¿≈«ƒ
EÈÏÚ Èp¯ÊBb ¯È‡È Ôa ÒÁtƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ»∆
‡ÓÏÚa ‰¯Êb ÔÈÚ ÌÈ‡ 'eÎ≈»ƒ¿«¿≈»¿«¿»
וכדומה, בעונש ואיום אזהרה כעין

·ÈL‰ ‰ÊaL ‡l‡ בן רבי פנחס ∆»∆»∆≈ƒ
‰p‰¯,יאיר ˙ÚË ÏÚ ‰·eLz¿»««¬««»»

מימיו  את לחלוק לא שלו הנימוק היינו

רצון  עשיית היא שבו המים זרימת כי

היא והתשובה B˙e‡ÈˆÓבוראו, Ïk È¯‰L קיומו ‰È‡וכל ¯‰p‰ ÏL ∆¬≈»¿ƒ∆«»»ƒ
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h"kyz'dלו ,hay b"i ,glya zyxt zay

הּמאמר  יסּתּלק ואם ליׁש, מאין ּתמיד ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָאֹותֹו

ּוכאּלּו הּבריאה, קדם ּכמֹו ואפס אין יהיה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹמּמּנּו

אמירת  ׁשּבעת וכיון ּכּנ"ל, מעֹולם, היה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

לעבֹודת  ימנע ׁשּלא הּקּב"ה עּמֹו התנה ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָֹהּמאמר

מימיו  את יחלק לא ׁשאם נמצא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּבניֿי ׂשראל,

הּמאמר, אמירת ׁשּבׁשעת הּתנאי את יקּים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹולא

אין  ולכן מּלכּתחּלה. ּכלל מציאּות ׁשּום לֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָָאין

רצֹון  לעׂשֹות הֹול ׁשהּוא לטעֹון יכֹול ְְֲִֵֶַַָָָהּנהר

אל  הֹולכים הּנחלים ׁש"ּכל הּמל ּגזרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָקֹונֹו,

נמצא  הּתנאי, את מקּים אינֹו ׁשאם ּכיון ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּים",

והינּו, מעֹולם. נחל ׁשל מציאּות היתה ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא

מצות  לקּים הל יאיר ּבן ּפנחס ׁשרּבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדכיון

לא  יאיר ּבן ּפנחס רּבי ּומּצד ׁשבּויים, ְְְִִִִִִֶַַָָֹּפדיֹון

מּמילא  הרי הּמצֹות, לעׂשּית מניעה ׁשּום ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָהיתה

לקּי מּוכן יהּודי ּכאׁשר ּכי כּו', עלי ם ּגֹוזרּני ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

מניעֹות  ׁשּום עם מתחּׁשב ואינֹו קֹונֹו ְְְְִִִֵֵַרצֹון

לבּטל  מכרחים הּבריאה עניני ּכל אזי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻועּכּובים,

קֹונֹו. רצֹון לעׂשֹות ׁשּיּוכל ּבכדי טבעם, ְְְֲִִֵֶֶַַָאת

נקרא  ׁשהּוא מי זה, וכל ּתֹורה': ּב'אֹור ְְְְִִֵֶֶַָָָּומסּים

זה  ואיזה קֹונֹו, רצֹון לעׂשֹות יכֹול להּקּב"ה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָּבן

והבן  עֹולם. יסֹוד צּדיק הּנקרא ּבריתֹו, ְְְְִִִֵֵַַַָָָהּׁשֹומר

האחרֹון  ּבּזמן להּמדּבר ׁשּי זה (וענין היטב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻזה

הּתׁשּובה' 'אּגרת לּמּוד ענין 53אֹודֹות עּקר והרי , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ

ענין  את ּבאווארענען צּו הּוא הּתׁשּובה' ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָ'אּגרת

הּברית  ).54ׁשמירת ְְִִַַ

‰p‰Â האֹותּיֹות ׁשּבהסּתּלק לעיל ּׁשּכתּוב מה ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ּכׁשּלא  (וכן מהּנבראים מאמרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּדעׂשרה

ּכמֹו ואפס אין להיֹות יחזרּו ּתנאם) את ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָיקּימּו

כ"ק  ּבאּור ּפי על יּובן מעֹולם, ּכלל היּו ְִֵֵֶַָָָָֹׁשּלא
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וש"נ.)53 .(224 ע' (לעיל סנ"ב שבט יו"ד שיחת חג )54ראה ערב ליל תשל"א; פינחס וש"פ ויקרא ש"פ שיחות: ראה

תשל"ו. השבועות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡n‰ „vÓ המאמרות מעשרה ÈÓz„האלוקי B˙B‡ ‰e‰n‰ בכל ƒ«««¬»«¿«∆»ƒ

ורגע דבר ÔÈ‡Óרגע קיימת,LÈÏלא ‰Ó‡n¯ומציאות ˜lzÒÈ Ì‡Â ≈«ƒ¿≈¿ƒƒ¿«≈««¬»
לרגעepnÓהאלוקי אפילו ˜„Ìהנהר È‰È‰מהנהר BÓk ÒÙ‡Â ÔÈ‡ ƒ∆ƒ¿∆«ƒ¿∆∆¿…∆

‰‡È¯a‰,מוחלט ביטול תתבטל ‰È‰ומציאותו ‡lL el‡Îe קיים «¿ƒ»¿ƒ∆…»»
˙ÚaL ÔÂÈÎÂ ,Ï"pk ,ÌÏBÚÓ≈»««¿≈»∆¿≈

¯Ó‡n‰ ˙¯ÈÓ‡ ונתן אותו שברא ¬ƒ«««¬»
וקיום חיות BnÚבו ‰˙‰ƒ¿»ƒ

˙„B·ÚÏ ÚÓÈ ‡lL ‰"aw‰«»»∆…ƒ¿««¬«
,Ï‡¯NÈŒÈa שהתנה לתנאי בדומה ¿≈ƒ¿»≈

בעת  יםֿסוף עם הקדושֿברוךֿהוא

לעיל, כנזכר Óˆ‡בריאתו, È¯‰¬≈ƒ¿»
ÂÈÓÈÓ ˙‡ ˜ÏÁÈ ‡Ï Ì‡L∆ƒ…«¬…∆≈»
למצוות  בדרכו יאיר בן פנחס לרבי

שבויים  ‡˙פדיון Ìi˜È ‡ÏÂ¿…¿«≈∆
˙¯ÈÓ‡ ˙ÚLaL È‡z‰«¿«∆ƒ¿«¬ƒ«

¯Ó‡n‰ לבני מניעה יהווה שלא ««¬»
הרוחנית  עבודתם את לעבוד ישראל

ומצוות, ÌeLבתורה BÏ ÔÈ‡≈
.‰lÁzÎlÓ ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»
ÔBÚËÏ ÏBÎÈ ¯‰p‰ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈«»»»ƒ¿
ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ CÏB‰ ‡e‰L∆≈«¬¿

CÏn‰ ˙¯Êb ,BB˜ֿהקדושֿברוך ¿≈««∆∆
העולם מלך ‰ÌÈÏÁpהוא Ïk"L∆»«¿»ƒ

"Ìi‰ Ï‡ ÌÈÎÏB‰ ולהשתמש ¿ƒ∆«»
לא  כנימוק זו מימיו,בטענה את לחלוק

˙‡ Ìi˜Ó BÈ‡ Ì‡L ÔÂÈk≈»∆ƒ≈¿«≈∆
‰˙È‰ ‡lL ‡ˆÓ ,È‡z‰«¿«ƒ¿»∆…»¿»

ÌÏBÚÓ ÏÁ ÏL ˙e‡ÈˆÓ וכיוון ¿ƒ∆««≈»
וכאילו  נחשבת, לא מציאותו שכל

לטענתו  מקום אין נברא, לא בכלל

למלא. שעליו ושליחות גזירה לו שיש

Ôa ÒÁt Èa¯L ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â¿«¿¿≈»∆«ƒƒ¿»∆
ÔBÈ„t ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï CÏ‰ ¯È‡È»ƒ»«¿«≈ƒ¿«ƒ¿
Ôa ÒÁt Èa¯ „vÓe ,ÌÈÈe·L¿ƒƒ««ƒƒ¿»∆
‰ÚÈÓ ÌeL ‰˙È‰ ‡Ï ¯È‡È»ƒ…»¿»¿ƒ»

˙Bˆn‰ ˙iNÚÏ עמד שהנהר רק «¬ƒ««ƒ¿
Èp¯ÊBbבדרכו, ‡ÏÈnÓ È¯‰¬≈ƒ≈»¿«ƒ

,'eÎ EÈÏÚ יאיר בן פנחס ורבי »∆
שום  אין שלטענותיו לנהר מסביר

מותנים  קיומו וכל בריאתו כי מקום

לגזור  הכוח בא מנין ומבאר וממשיך המצוות, מקיום יהודים ימנע שלא בכך

תתבטל, מציאותו כל לאו ואם מימיו את שיחלוק הנהר L‡k¯על Èkƒ«¬∆
˙BÚÈÓ ÌeL ÌÚ ·MÁ˙Ó BÈ‡Â BB˜ ÔBˆ¯ Ìi˜Ï ÔÎeÓ È„e‰È¿ƒ»¿«≈¿¿≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

ÌÈ·ekÚÂ בדרכו להמשיך מוכן היה מצידו יאיר בן פנחס שרבי וכאמור ¿ƒƒ
אותו, לעצור יכול היה לא דבר ÌÈÁ¯ÎÓושום ‰‡È¯a‰ ÈÈÚ Ïk ÈÊ‡¬«»ƒ¿¿≈«¿ƒ»À¿»ƒ

ÌÚ·Ë ˙‡ Ïh·Ï את לחלוק מוכרח הוא לזרום, הוא הנהר טבע ואם ¿«≈∆ƒ¿»
מעבר, ולאפשר ÏÎeiLמימיו È„Îa היהודי.BB˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ ƒ¿≈∆««¬¿

ÏÎÂ :'‰¯Bz ¯B‡'a ÌiÒÓe¿«≈¿»¿»
,‰Ê של שבכוחו לעיל האמור כלומר, ∆

על  להתגבר קונו רצון העושה יהודי

על  'לגזור' ואף ועיכוב מניעה כל

את  לעשות ממנו תמנע שלא הבריאה

הנה ה', Ôaרצון ‡¯˜ ‡e‰L ÈÓƒ∆ƒ¿»≈
ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ ‰"aw‰Ï¿«»»»«¬¿

‰Ê ‰ÊÈ‡Â ,BB˜ היהודי ומיהו ¿≈∆∆
לקדושֿברוךֿהוא  בן שנקרא

B˙È¯a ¯ÓBM‰ לפגום שלא ונזהר «≈¿ƒ
לבטלה, בזרע הבריתֿקודש את

הוא  הברית את «¿p‰«ƒ˜¯‡והשומר
ÌÏBÚ „BÒÈ ˜Ècˆ בתורת כמבואר «ƒ¿»

למידת  במיוחד שייך שהעניין הסוד

אליהו' ב'פתח שנאמר (וכמו היסוד

קדש').'יסוד ברית אות דגופא, סיומא

שם ‰ËÈ·ומסיים ‰Ê Ô·‰Â¿»≈∆≈≈
‰Ê ÔÈÚÂ) הברית שמירת CiLשל ¿ƒ¿»∆«»

ÔB¯Á‡‰ ÔÓfa ¯a„n‰Ï¿«¿À»«¿«»«¬
˙¯b‡' „enÏ ˙B„B‡ƒƒ∆∆

'‰·eLz‰53 נושא התניא, שבספר «¿»
תקופה  באותה הרבה בו עסק שהרבי

אמר  התוועדות ובכל תשכ"ט בשנת

ב'אגרת  וביאורים קודש שיחות

ÔÈÚהתשובה' ¯wÚ È¯‰Â«¬≈ƒ«ƒ¿«
eˆ ‡e‰ '‰·eLz‰ ˙¯b‡'ƒ∆∆«¿»

ÔÚÚ¯‡ÂÂ‡aולוודא ‡˙להבטיח «»∆∆∆
˙È¯a‰ ˙¯ÈÓL ÔÈÚ54.( ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ

ÏÈÚÏ ·e˙kM ‰Ó ‰p‰Â¿ƒ≈«∆»¿≈
‰¯NÚc ˙Bi˙B‡‰ ˜lzÒ‰aL∆¿ƒ¿«≈»ƒ«¬»»

ÌÈ‡¯·p‰Ó ˙B¯Ó‡Ó אם «¬»≈«ƒ¿»ƒ
להשפיע  ימשיך לא הקדושֿברוךֿהוא

ורגע  רגע בכל החיות את ≈¿(ÔÎÂבהם
Ì‡z ˙‡ eÓi˜È ‡lLk כמו ¿∆…¿«¿∆¿»»

עם  הקדושֿברוךֿהוא שהתנה התנאי

ישראל, בני בפני שיקרע יםֿסוף

ידי  על והמצוות התורה לקיום מניעה תהיה שלא הבריאה כללות עם והתנאי

ישראל  ÏÏkבני eÈ‰ ‡lL BÓk ÒÙ‡Â ÔÈ‡ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁÈ («¿¿ƒ¿«ƒ¿∆∆¿∆…»¿»
ÌÏBÚÓ,ולהבא מכאן רק ‡„BÓ"¯ולא ˜"Î ¯e‡a Èt ÏÚ Ô·eÈ ≈»»«ƒ≈«¿
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לז mipba zayeid

ּבכּמה  נׁשמתֹוֿעדן (מהֹורׁש"ּב) ְְְְִֵֶַַַָָָאדמֹו"ר

אחת 55מאמרים  הּמכּזבין נהרֹות ּבענין ְְְְְֲִִִַַַַַַָָ

והֹולכים 56לׁשבּוע  מים ּבהם יׁש ׁשעכׁשו ּדהגם , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשנים  ׁשבע ׁשּלאחרי ּכיון מּכלֿמקֹום ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּבטֹוב,

מימֹות  ׁשהם למפרע מגּלה זה הרי הּמים, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֻיפסקּו

ּבנֹוגע  מּובן ּומּזה חּיים". "מים ואינם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּמכּזבים

הוי' ּדבר מהם יסּתּלק  ׁשּכאׁשר ּדכיון ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּנבראים,

הרי  מציאּותם, ּתפסק ּתנאם) את יקּימּו ׁשּלא ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֻ(אֹו

היא  ּתחּלה ׁשהיתה מציאּותם ּגם ְְְִִִִֵֶַָָָָָמּמילא

ּבּתניא  ּׁשּכתּוב מה וזהּו כּו', ּכזב ׁשל ְְְִֶֶֶַַַָָָָמציאּות

כּו' ּכלל" היּו ּכלא "והיּו .57ׁשם ְְְָָָָֹ

והּבאּור p‰Â‰ה) לתנאֹו" - "לאיתנֹו ענין ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵַַָָ

נ  רצֹונֹו" מּקדם ּד"עֹוׂשין ּגם אמרּו ְְְִִֶֶֶַֹ

ׁשּנאמר  ּבעת ּבּמאמר ּׁשּנתחּדׁש ּומה ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ(ּכּנ"ל),

"ּגינאי  ּבענין הּבאּור הּוא הּזקן, ְְְִִִֵֵַַַַָָָלאדמֹו"ר

הּבריאה  טבע ּבּטּול ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָנהרא".

הראׁשֹונים  הענינים ּבׁשני ּבניֿיׂשראל  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָעבּור

"עֹוׂשין  ּבענין והּבאּור לתנאֹו", – ְְְְְִִִֵֵַַָָ("לאיתנֹו

עבֹודת  עבּור מתּבּטל ׁשהּטבע הּוא, ְְֲֲִֵֶֶַַַַרצֹונֹו")

ּתׁשּובה'. 'ּבעלי עבֹודת ועבּור ְֲֲֲִִֵַַַַַָהּצּדיקים

עלֿידי  ׁשהיתה ּבניֿיׂשראל לפני הּים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבקיעת

עבֹודת  עבּור הּטבע ּבּטּול ענין הּוא רּבנּו ְֲֲִִֵֶֶַַַַַֹמׁשה

ּגֹוזר  ׁשהּקּב"ה רצֹונֹו", "עֹוׂשין וענין ְְְִִִִֵֶַַַַָָהּצּדיקים.

הּוא  כּו', ּגֹוזר צ ּדיק ועלּֿדרֿזה מבּטל, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַוצּדיק

הּתׁשּובה, עבֹודת ׁשּמּצד הּגזרה ּבּטּול ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָענין

ליחידי  ׁשּיכים אּלּו ענינים ׁשני והרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּכּנ"ל.

עבּור  מתּבּטל הּבריאה ׁשּטבע הּוא, נהרא" "ּגינאי ׁשּבענין והחּדּוׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָסגּולה.

ּבּמאמר  נֹוסף זה ׁשּבאּור וזהּו הּברית'. 'ׁשֹומר ּבהיֹותֹו מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

ׁשל  ענינּה ּכי ּדוקא, חּב"ד חסידּות ענין ׁשהּוא הּזקן, לאדמֹו"ר ׁשּנאמר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבעת

חּוצה" מעינֹותי "יפּוצּו הּוא ּכסלו, י"ט לאחרי ּובפרט חּב"ד, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָחסידּות

נׁשמתֹוֿעדן  אדמֹו"ר מכ"ק הּידּועה ּבּׂשיחה אחד 58(ּכּמבאר ׁשּכל הינּו, ,( ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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ע')55 תרס"ו המשך ואילך). מב (ע' תרנ"ח – שבתו"א אלי' פתח לד"ה הגהות ואילך. רנו ע' תרנ"ו צו. ע' תרמ"ג סה"מ

פ"ב. ב מאמר ומעין קונטרס הי"ב.)56תלב. פ"ו אדומה פרה הל' רמב"ם מ"ט. פ"ח ס"ע )57פרה ואתחנן אוה"ת גם ראה

ואילך). 87 ע' ח"ו (לקו"ש המאמר שלאחרי בהשיחות וראה ואילך. ואילך.)58תטו 112 ס"ע שלום תורת השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯Ó‡Ó ‰nÎa Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó)55˙B¯‰ ÔÈÚa ¿»«ƒ¿»≈∆¿«»«¬»ƒ¿ƒ¿«¿»

ÔÈ·fÎn‰מתייבשיםÚe·LÏ ˙Á‡56,שנים בשבע Ì‚‰cפעם «¿«¿ƒ««¿»««¬«
·BËa ÌÈÎÏB‰Â ÌÈÓ Ì‰a LÈ ÂLÎÚL,תקינה ŒÏkÓוהזרימה ∆«¿»≈»∆«ƒ¿¿ƒ¿ƒ»

ÌÈL Ú·L È¯Á‡lL ÔÂÈk ÌB˜ÓמעכשיוÌÈn‰ e˜ÒÙÈ לזרום »≈»∆¿«¬≈∆«»ƒÀ¿¿««ƒ
יתייבש, l‚Ó‰והנהר ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«∆

˙BÓÈÓ Ì‰L Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«∆≈≈
"ÌÈiÁ ÌÈÓ" ÌÈ‡Â ÌÈ·fÎn‰«¿«¿ƒ¿≈»«ƒ«ƒ
פסולים  שהם המשנה אומרת כך ועל

אפר  בהם שמעורב חטאת' 'מי לקידוש

הטמא  על אותם ומזים אדומה פרה

שהמים  אומרת התורה כי לטהרו,

שעתיד  ונהר חיים' 'מים להיות צריכים

לא  שנים, שבע בעוד אפילו להתייבש,

יש  כאשר גם חיים' 'מים להיחשב יכול

טובה. בצורה זורמים והם מים בו

,ÌÈ‡¯·pÏ Ú‚Ba Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»¿≈««ƒ¿»ƒ
Ì‰Ó ˜lzÒÈ ¯L‡kL ÔÂÈÎc¿≈»∆«¬∆ƒ¿«≈≈∆
˙‡ eÓi˜È ‡lL B‡) 'ÈÂ‰ ¯·c¿«¬»»∆…¿«¿∆
,Ì˙e‡ÈˆÓ ˜ÒÙz (Ì‡z¿»»À¿«¿ƒ»

באריכות, לעיל ≈¬‰¯Èכמבואר
‰˙È‰L Ì˙e‡ÈˆÓ Ìb ‡ÏÈnÓƒ≈»«¿ƒ»∆»¿»
·Êk ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ ‰lÁz¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»»

'eÎ שקיימת מציאות נחשבת ואיננה

Èza‡באמת, ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»««¿»
ÌLאזי יתבטלו Ïk‡שאם eÈ‰Â" »¿»¿…

'eÎ "ÏÏk eÈ‰57 לא כאילו כלומר, »¿»
מתברר  כעת כי מלכתחילה נבראו

אמיתי. קיום להם היה לא שמעולם

- B˙È‡Ï" ÔÈÚ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈ƒ¿«¿≈»
ÔÈNBÚ"c ¯e‡a‰Â "B‡˙Ïƒ¿»¿«≈¿ƒ
Ì„wÓ Ìb e¯Ó‡ "BBˆ¿̄∆∆¿«ƒ…∆

Ï"pk) הבעלֿשםֿטוב אמר שכך ««
תקט"ז  בשנת המגיד Óe‰להרב ,(«

˙Úa ¯Ó‡na LcÁ˙pM∆ƒ¿«≈««¬»¿≈
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ï ¯Ó‡pL בשנת ∆∆¡«»«¿«»≈

ÔÈÚaתקכ"ח  ¯e‡a‰ ‡e‰ ,«≈¿ƒ¿«
"‡¯‰ È‡Èb" ומפרט וממשיך ƒ»ƒ«¬»

בכך. וההוספה החידוש מהו

Ú·Ë Ïeha ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ∆«
Ï‡¯NÈŒÈa ¯e·Ú ‰‡È¯a‰«¿ƒ»¬¿≈ƒ¿»≈
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÈÚ‰ ÈLaƒ¿≈»ƒ¿»ƒ»ƒƒ
¯e‡a‰Â ,"B‡˙Ï Y B˙È‡Ï")¿≈»ƒ¿»¿«≈

"BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ÔÈÚa באריכות לעיל Ú·h‰Lכמבואר ,‡e‰ של ) ¿ƒ¿«ƒ¿∆«∆«
'ÈÏÚaהעולם ˙„B·Ú ¯e·ÚÂ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ¯e·Ú Ïha˙Óƒ¿«≈¬¬«««ƒƒ«¬¬««¬≈

È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰L Ï‡¯NÈŒÈa ÈÙÏ Ìi‰ ˙ÚÈ˜aL .'‰·eLz¿»∆¿ƒ««»ƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈∆»¿»«¿≈
ea¯ ‰LÓצדיק Ïehaשהיה ÔÈÚ ‡e‰גדרי˙„B·Ú ¯e·Ú Ú·h‰ …∆«≈ƒ¿«ƒ«∆«¬¬«

ÔÈNBÚ" ÔÈÚÂ .ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿ƒ¿«ƒ
,"BBˆ¯ הרצון את שיוצרים במובן ¿

שינוי, בו גורמים ואפילו העליון

לעיל, ÊBb¯כמבואר ‰"aw‰L∆«»»≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,Ïh·Ó ˜ÈcˆÂ¿«ƒ¿«≈¿«∆∆∆

¯ÊBb ˜Ècˆ והקדושֿברוךֿהוא «ƒ≈
Ïehaמקיים  ÔÈÚ ‡e‰ ,'eÎƒ¿«ƒ

‰¯Êb‰שמלמעלה˙„B·Ú „vnL «¿≈»∆ƒ«¬«
ÈL È¯‰Â .Ï"pk ,‰·eLz‰«¿»«««¬≈¿≈
È„ÈÁÈÏ ÌÈÎiL el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈«»ƒƒƒ≈

‰Ïe‚Ò.רגיל אדם של בכוחו ואינם ¿»
È‡Èb" ÔÈÚaL LecÁ‰Â¿«ƒ∆¿ƒ¿«ƒ»ƒ
‰‡È¯a‰ Ú·hL ,‡e‰ "‡¯‰«¬»∆∆««¿ƒ»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ¯e·Ú Ïha˙Óƒ¿«≈¬»∆»¿∆»
¯ÓBL' B˙BÈ‰a ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¿≈

'˙È¯a‰ על שליטה לו יש זו ובזכות «¿ƒ
העולם. ומציאות הטבע גדרי

¯Ó‡na ÛÒB ‰Ê ¯e‡aL e‰ÊÂ¿∆∆≈∆«««¬»
,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ï ¯Ó‡pL ˙Úa¿≈∆∆¡«»«¿«»≈
„"aÁ ˙e„ÈÒÁ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¬ƒ««
˙e„ÈÒÁ ÏL dÈÚ Èk ,‡˜Âc«¿»ƒƒ¿»»∆¬ƒ
Ë"È È¯Á‡Ï Ë¯Ù·e ,„"aÁ««ƒ¿»¿«¬≈

,ÂÏÒk הזקן אדמו"ר גאולת יום ƒ¿≈
תקנ"ט) (בשנת בעקבות ממאסר שבא

על  למטה והלשנה למעלה קטרוגים

היא  והגאולה החסידות תורת גילוי

החסידות תורת לניצחון ‰e‡הוכחה
"‰ˆeÁ EÈ˙BÈÚÓ eˆeÙÈ"»«¿¿∆»
‰Úe„i‰ ‰ÁÈOa ¯‡·nk)«¿…»«ƒ»«¿»

¯"BÓ„‡ ˜"ÎÓ הרש"ב הרבי ƒ«¿
Ô„ÚŒB˙ÓL58ÏkL ,eÈ‰ ,( ƒ¿»≈∆«¿∆»
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h"kyz'dלר ,hay b"i ,glya zyxt zay

"חּוצה", ּבבחינת ׁשּנמצא מי ּגם מּיׂשראל, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָואחד

ׁשּום  ּבלי  עבֹודתֹו לעבד  ויּוכל הּמעינֹות, לֹו ְְְֲֲִִַַַַַָָֹיּגיעּו

ּבענין  הּבאּור הּוא זה ועל ועּכּובים. ְְְְְִִִִֵֶַַַמניעֹות

הּגלּות, ּבזמן היה זה ׁשענין ׁשאף נהרא", ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּגינאי

ּבּׁשביה, יהּודי אז היה ּגּופא הּגלּות ְְְִִִַַַָָָָָָּובזמן

יּוכלּו אם ספק ׁשהיה עדּֿכדיּֿכ היתה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָוהּׁשביה

עֹוׂשה, ספק - "אּתה הּנהר ׁשאמר ּוכמֹו ְְִֵֶֶַַַָָָָָלפּדֹותֹו,

הּנהר  נבקע אףֿעלּֿפיֿכן עֹוׂשה", אּתה אי ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָספק

ּבן  ּפנחס רּבי עבּור רק ולא הּמצוה, קּיּום ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹּבׁשביל 

ּומּזה  ׁשּלֹו. לויה ּבני עבּור ּגם אּלא עצמֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָיאיר

מי  ּגם מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הּכח ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנמׁש

עבֹודתֹו לעבד ׁשּיּוכל "חּוצה", ּבבחינת ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹׁשּנמצא

ׁש ּבלי ּומצֹות ּכל ּבתֹורה ּכי ועּכּובים, מניעֹות ּום ְְְְְִִִִִִָָ

לעׂשֹות  ׁשּיּוכל ּכדי עבּור ֹו מתּבּטלים הּטבע ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַעניני

הּמאמר  אמירת עלֿידי נמׁש זה וכח קֹונֹו. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹרצֹון

לעד  קּימים צּדיקים ודברי ׁשנה. מאתים ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלפני

עֹולמים  את 59ּולעֹולמי חֹוזרים ּכאׁשר ּובפרט , ְְְְֲִִִֵֶֶַָָ

מֹורה  ּדבריהם, את ׁשחֹוזרים ּגּופא (ׁשּזה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָּדבריהם

ּבחּיים", ׁש"ּזרעֹו עלֿידי הרי הּנצחּיּות), ענין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַעל

ּבחּיים" הּוא "אף הענין 60אזי נעׂשה ּומּמילא , ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּוכדברי מחדׁש. ּפעם ְְְִֵֵַַַָָעֹוד

מּׂשיחֹותיו  (הגם 61ּבכּמה סּפּור מסּפרים ׁשּכאׁשר , ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָ

ּכל  ּומתארים ּתֹורה), ולא סּפּור הּוא ְְְֲִִֶָָָָֹׁשּבגלּוי

ּדעם  לעּבטֿמעןֿאֹויף כּו', והּזמּנים ְְְְִִֶֶֶַַַָהּפרטים

ְִָענין.

ׁשּזהּו‡Cו) נהרא" "ּגינאי ּבענין ּבּמאמר ּׁשּנתּבאר מה להבין צרי עדין «ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

מעׂשה  עם הּקּב"ה ׁשהתנה ּכיון ּדלכאֹורה, יםֿסּוף, קריעת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכענין

ּפנחס  רּבי יכֹול היה הרי ּבטבעם, ׁשאינם אף הּצּדיקים רצֹון ׁשּיעׂשּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבראׁשית

יםֿסּוף  לקריעת זה ׁשּי ּומה כּו', עלי ּגֹוזרּני לֹומר מּצדֿעצמֹו יאיר ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָּבן

האמצעי  אדמֹו"ר כ"ק ּׁשּכתב מה ּבהקּדים זה ויּובן הּפסּוק 62ּדוקא. הפ63על ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
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לט mipba zayeid

בֹו, נׂשמחה ׁשם ּברגל, יעברּו ּבּנהר ליּבׁשה, ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָים

קריעת  על קאי עבר , לׁשֹון ליּבׁשה", ים ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָׁש"הפ

בֹו", נׂשמחה ׁשם ּברגל, יעברּו ּו"בּנהר ְְְְִֶַַַַָָָָָיםֿסּוף,

ּומבאר  העתידה. הּגאּולה על קאי עתיד, ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָלׁשֹון

ׁשּנׁשמה  ׁשּבכדי אּלּו, ענינים ׁשני ׁשּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשּיכּות

ּבּגאּולה  ׁשּיהיּו הּגּלּויים את לקּבל ּתּוכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָּבגּוף

ּבעצמּותֹו, ּבֹו" "נׂשמחה יהיה ׁשאז ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָהעתידה,

קריעת  ּבעת היה זה על הּכח הּנה העצמּות, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּגּלּוי

הּכח  נּתן מצרים ׁשּביציאת לפי והינּו ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַֹיםֿסּוף,

רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר העתידה. לּגאּלה ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֻּגם

מצרים 64ז"ל  יציאת ּגאּלת היתה זכינּו ְְְְִִִִִֶַַַָָָֻׁשאּלּו

ּׁשּכתּוב  מה וזהּו ׁשלמה. צאת65ּגאּולה ּכימי ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

לׁשֹון  "ּכימי" נפלאֹות, אראּנּו מצרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָמארץ

הֹולכים 66רּבים  מצרים יציאת ׁשּמּזמן הינּו, , ְְְְְִִִִִִֶַַַַַ

ׁשּיהיּו ה"ּנפלאֹות" אל גיין) איין אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ(מ'האלט

ּומתקרבים  הֹולכים יֹום ּומדי העתידה, ְְְְֲִִִִִֵַָָָָּבּגאּולה

זאת  ׁשרֹואים ּכאּלּו ויׁשנם הּמׁשיח, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹלּביאת

עם  נהרא" "ּגינאי ענין את ׁשּמקּׁשר וזהּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבגלּוי.

הּים  ּׁשּנבקע  מה ּדהּנה, יםֿסּוף , קריעת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָענין

נבראתי  "אני טען ׁשהּים אף מׁשה, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלפני

ּבׁשּׁשי" נבראת ואּתה לפי 67ּבׁשליׁשי זה הרי , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבראׁשית  מעׂשה עם הּקּב"ה התנה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשּתנאי

מּבניֿיׂשראל  ימנעּו ולא טבעם את ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּיבּטלּו

אחד  לכל הּכח נּתן ּומאז קֹונם, רצֹון ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹלעׂשֹות

ׁשּיּוכלּו הּגלּות ּבזמן ּגם מּבניֿיׂשראל  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָואחד

מניעֹות  ׁשּום להם יהיּו ולא עבֹודתם את ְְְֲֲִִֶֶַָָָֹֹלעבד

ּכפּול  חׁש ּדמׁשיחא עקבתא ׁשל ּבּזמן ּובפרט זֹו, וׁשּבעבֹודתם העֹולם, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמעניני

יפעלּו כּו', העתידה.68ּומכּפל הּגאּולה את ְְְֲֲִִֶַָָָָֻ

ּדכאׁשר e‰ÊÂז) הׁשמיעני", לקֹול מקׁשיבים חברים ּבּגּנים, "הּיֹוׁשבת ¿∆ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַ

מֹורה  ׁשּזה אחרים", ׁשל ּבגּנים ורֹועה ּבּגֹולה נפֹוצה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ"ּכנסתֿיׂשראל

ּובּתי  ּכנסּיֹות ּבבּתי "יֹוׁשבת היא ּומּכלֿמקֹום ּכּנ"ל, ּומכּפל ּכפּול חׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעל

ּובּת (ואחרּֿכ) ּכנסּיֹות ּבּתי ּבּמאמר: ׁשּמדּיק [ּוכפי לפי מדרׁשֹות" מדרׁשֹות, י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
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ועוד.)64 רפל"ב. שמו"ר ב. כב, נדרים 159).)65ראה ע' תש"ח (סה"מ תש"ח צאתך כימי רד"ה וראה טו. ז, ראה )66מיכה

א. קעו, 25.)67זח"ג שבהערה (המו"ל).)68שמו"ר קצת חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰"L ,B· ‰ÁÓN ÌL ,Ï‚¯a e¯·ÚÈ ¯‰pa«»»««¿¿»∆»ƒ¿¿»∆»«»¿«»»

,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÏÚ È‡˜ ,¯·Ú ÔBLÏ בעת בעבר, שהתרחש נס ¿»»»≈«¿ƒ««
מצרים, Nיציאת ÌL ,Ï‚¯a e¯·ÚÈ ¯‰p·"e,"B· ‰ÁÓ'יעברו' «»»««¿¿»∆»ƒ¿¿»

‰È˙Ú„‰ו'נשמחה' ‰Ïe‡b‰ ÏÚ È‡˜ ,„È˙Ú ÔBLÏ.לבוא¯‡·Óe ¿»ƒ»≈««¿»»¬ƒ»¿»≈
האמצעי  ÔÈaLאדמו"ר ˙eÎiM‰««»∆≈

È„ÎaL ,el‡ ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿≈
Ïa˜Ï ÏÎez Ûe‚a ‰ÓLpL∆¿»»¿«¿«≈

ולהכיל ‰ÌÈÈelbלקלוט ˙‡∆«ƒƒ
והעצומים הגדולים ¿eÈ‰iL∆ƒהאלוקיים

‰È‰È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒ»∆»ƒ¿∆
B˙eÓˆÚa "Ba ‰ÁÓN"ƒ¿¿»¿«¿
הקדושֿברוךֿ של ועצמותו במהותו

על  שתבוא שמחה בעצמו, Èelbƒהוא
‰Ê ÏÚ Ák‰ ‰p‰ ,˙eÓˆÚ‰»«¿ƒ≈«…««∆
,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ˙Úa ‰È‰»»¿≈¿ƒ««
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ

יםֿסוף קריעת הייתה »Ôzƒשבה
l‡bÏ‰מלמעלה  Ìb Ák‰«…«««¿À»

¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚÂ .‰„È˙Ú‰»¬ƒ»¿«∆∆«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯64 ובמדרש בגמרא «≈

˙l‡b ‰˙È‰ eÈÎÊ el‡L∆ƒ»ƒ»¿»¿À«
‰ÓÏL ‰Ïe‡b ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿≈»
יציאת  בין הדוק קשר שיש ומכאן

לגאולה  יםֿסוף וקריעת מצרים

e˙kM·העתידה. ‰Ó e‰ÊÂ65 ¿∆«∆»
מיכה ˆ‡˙Eבנבואת ÈÓÈk"ƒ≈≈¿

ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆
ÔBLÏ "ÈÓÈk" ,"˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ≈¿

ÌÈa¯66, מצרים יציאת שלמעשה אף «ƒ
אחד, ביום ÔÓfnLהייתה ,eÈ‰«¿∆ƒ¿«
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈוהלאהÌÈÎÏB‰ ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈÈ‚ ÔÈÈ‡ ÔÈ‡ ËÏ‡‰'Ó) הולכים ¿«¿ƒ≈≈
הרף  ללא ‡Ïוהולכים (∆

‰Ïe‡ba eÈ‰iL "˙B‡ÏÙp"‰«ƒ¿»∆ƒ¿«¿»
ÌÈÎÏB‰ ÌBÈ È„Óe ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ≈¿ƒ
,ÁÈLn‰ ˙‡ÈaÏ ÌÈ·¯˜˙Óeƒ¿»¿ƒ¿ƒ««»ƒ«
˙‡Ê ÌÈ‡B¯L el‡k ÌLÈÂ¿∆¿»»≈∆ƒ…

.ÈeÏ‚a¿»
È‡Èb" ÔÈÚ ˙‡ ¯M˜nL e‰ÊÂ¿∆∆¿«≈∆ƒ¿«ƒ»ƒ
ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈÚ ÌÚ "‡¯‰«¬»ƒƒ¿«¿ƒ««

ÛeÒ יאיר בן פנחס רבי שלכאורה אף

הנהר  על לגזור יכול היה עצמו מצד

מימיו, את לו לחלוק ≈p‰c¿ƒ‰,גינאי

È˙‡¯· È‡" ÔÚË Ìi‰L Û‡ ,‰LÓ ÈÙÏ Ìi‰ Ú˜·pM ‰Ó«∆ƒ¿««»ƒ¿≈…∆«∆«»»«¬ƒƒ¿≈ƒ
ÈLÈÏLa בראשית למעשה השלישי ·¯‡˙האדם z‡Â‰ביום «¿ƒƒ¿«»ƒ¿≈»
"ÈMLa67, לים יתרון יש לכאורה זה ולפי בראשית, למעשה השישי ביום «ƒƒ

משה לפני נבקע הים למעשה ומכלֿמקום האדם, È‡zLעל ÈÙÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆¿«
‰NÚÓ ÌÚ ‰"aw‰ ‰˙‰ƒ¿»«»»ƒ«¬≈
ÌÚ·Ë ˙‡ eÏh·iL ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ∆¿«¿∆ƒ¿»

עצמם  מצד שהוא eÚÓÈכפי ‡ÏÂ¿…ƒ¿¿
ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ Ï‡¯NÈŒÈaÓƒ¿≈ƒ¿»≈«¬¿

Ê‡Óe ,ÌB˜ יםֿסוף מקריעת החל »≈»
הבריאה טבע ‰Ákשהתבטל Ôzƒ»«…«

Ï‡¯NÈŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈
eÏÎeiL ˙eÏb‰ ÔÓÊa Ìb«ƒ¿««»∆¿

Ì˙„B·Ú ˙‡ „·ÚÏ הרוחנית «¬…∆¬»»
˙BÚÈÓ ÌeL Ì‰Ï eÈ‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿»∆¿ƒ
Ì˙„B·ÚaLÂ ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚÓ≈ƒ¿¿≈»»¿∆«¬»»
‡˙·˜Ú ÏL ÔÓfa Ë¯Ù·e ,BÊƒ¿»«¿«∆ƒ¿¿»
ÏtÎÓe ÏeÙk CLÁ ‡ÁÈLÓcƒ¿ƒ»…∆»¿À»

,'eÎ קשה הגלות זה שבזמן למרות

מתגבר, והחושך ‡˙eÏÚÙÈ68יותר ƒ¿¬∆
.‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰«¿»»¬ƒ»

,ÌÈpba ˙·LBi‰" e‰ÊÂ (Ê¿∆«∆∆««ƒ
CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
Œ˙Òk" ¯L‡Îc ,"ÈÚÈÓL‰«¿ƒƒƒ¿«¬∆¿∆∆
‰ÚB¯Â ‰ÏBba ‰ˆBÙ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«»¿»
‰fL ,"ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈp‚a¿«ƒ∆¬≈ƒ∆∆
ÏtÎÓe ÏeÙk CLÁ ÏÚ ‰¯BÓ∆«…∆»¿À»

הגלות  התגברות ŒÏkÓeועל ,Ï"pk««ƒ»
‡È‰ ÌB˜Ó ישראל "LBÈ·˙כנסת »ƒ∆∆

"˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk Èz·a¿»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»
na ˜i„nL ÈÙÎe]:¯Ó‡ ואומר ¿ƒ∆¿«≈««¬»

BiÒk˙תחילה  Èza העשויים »≈¿≈ƒ
Èz·eלתפילה (CkŒ¯Á‡Â)¿««»»≈

˙BL¯„Ó,התורה ללימוד העשויים ƒ¿»
ÌBi‰ ˙„B·Ú ˙lÁzL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ«¬««
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h"kyz'dמ ,hay b"i ,glya zyxt zay

הּתפּלה, עבֹודת היא הּיֹום עבֹודת ְְֲֲִִִֶַַַַַָׁשּתחּלת

ז"ל  רּבֹותינּו סמּוכה 69ּכמאמר ּתפּלתי ׁשּתהא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

לּמּוד  להיֹות צרי הּתפּלה ואחרי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָלמּטתי,

'ערּו ּב'ׁשלחן ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּצרי70הּתֹורה, ְְְִֶֶַָָָָָֻ

הינּו, לביתֿהּמדר ׁש], מּביתֿהּכנסת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָליל

ׁשעֹוסק  ּבאפן היא הּיׂשראלי איׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהנהגת

עלֿ הּוא ׁשּלֹו הּתֹורה ולּמּוד ּובּתֹורה, ְְִִִֶַַַָָָּבתפּלה

יראיו  ׁש"רצֹון וכיון כּו', ּולקּים לעׂשֹות ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָמנת

ּבא 71יעׂשה" ׁשּלֹו ׁשהּלּמּוד הּקּב"ה לֹו עֹוזר , ֲִֵֶֶֶַַַָָָ

ּומכּפל  ּכפּול  חׁש הּגלּות ּבזמן ּגם זאת עֹוׂשה ּכאׁשר הּנה – הּנה 72ּבפעל , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ

ּבקֹולֹו לׁשמֹוע ּבאים ׁשּלֹו ּופמליא ׁשהּקּב"ה ּגֹו', מקׁשיבים" "חברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאז

ּבגלּותא" "ׁשכינּתא ׁשּגם ּדכיון והינּו, "הׁשמיעני", אצלֹו ּגם 73ּומבּקׁשים לכן , ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּׁשכינה  את יפּדה ׁשעלֿידיֿזה ּבכדי "הׁשמיעני", אצלֹו מבּקׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּקּב"ה

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר מּבין 74מהּגלּות, ּולבני לי ּפדאני וכּו' ּבּתֹורה העֹוסק ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻהאּמֹות,
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ב.)69 צו, ברכה לקו"ת וראה ב. ה, ס"א.)70ברכות סקנ"ה או"ח אדה"ז יט.)71שו"ע קמה, הענין )72תהלים גם נזכר

(המו"ל). קצת חסר – ב) ה, (שה"ש ער" ב.)73ד"לבי קכ, זח"א מסעי. ס"פ ספרי א. כט, מגילה א.)74ראה ח, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‰lÙz‰ ˙„B·Ú ‡È‰69 היתרון על בגמרא ƒ¬««¿ƒ»¿«¬««≈

היום בתחילת מיד תפילה של ÎeÓÒ‰המיוחד È˙lÙz ‡‰zL∆¿≈¿ƒ»ƒ¿»
,È˙hÓÏ,כנסיות בתי של המעלה BÈ‰Ï˙וזו CÈ¯ˆ ‰lÙz‰ È¯Á‡Â ¿ƒ»ƒ¿«¬≈«¿ƒ»»ƒƒ¿

'Ce¯Ú ÔÁÏL'a ·e˙kL BÓk ,‰¯Bz‰ „enÏ70CÏÈÏ CÈ¯vL ƒ«»¿∆»¿À¿»»∆»ƒ≈≈
˙Òk‰Œ˙ÈaÓ התפילה מקום ƒ≈«¿∆∆
L¯„n‰Œ˙È·Ï לימוד מקום ¿≈«ƒ¿»

‡LÈהתורה  ˙‚‰‰L ,eÈ‰ ,[«¿∆«¿»«ƒ
ÈÏ‡¯Ni‰ יהודי של ‰È‡הנהגתו «ƒ¿¿≈ƒƒ

‰lÙ˙a ˜ÒBÚL ÔÙ‡a¿…∆∆≈ƒ¿ƒ»
BlL ‰¯Bz‰ „enÏÂ ,‰¯Bz·e«»¿ƒ«»∆
Ìi˜Ïe ˙BNÚÏ ˙ÓŒÏÚ ‡e‰«¿»«¬¿«≈
ÂÈ‡¯È ÔBˆ¯"L ÔÂÈÎÂ ,'eÎ¿≈»∆¿¿≈»

"‰NÚÈ71, עושה הקדושֿברוךֿהוא «¬∆
מפניו  היראים ישראל בני רצון את

„enl‰L ‰"aw‰ BÏ ¯ÊBÚ≈«»»∆«ƒ
¯L‡k ‰p‰ Y ÏÚÙa ‡a BlL∆»¿…«ƒ≈«¬∆
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ìb ˙‡Ê ‰NBÚ∆…«ƒ¿««»

ÏtÎÓe ÏeÙk CLÁ72, למרות …∆»¿À»
הירוד, הרוחני ‡Êהמצב ‰p‰ƒ≈»

,'Bb "ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á"¬≈ƒ«¿ƒƒ
ÌÈ‡a BlL ‡ÈÏÓÙe ‰"aw‰L∆«»»»«¿»∆»ƒ

BÏB˜a ÚBÓLÏ היהודי של ƒ¿«¿
,"ÈÚÈÓL‰" BÏˆ‡ ÌÈLw·Óe¿«¿ƒ∆¿«¿ƒƒƒ

לו  זקוק הקדושֿברוךֿהוא "zÈÎL‡וכביכול ÌbL ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â¿«¿¿≈»∆«¿ƒ¿»
"‡˙eÏ‚a73,,בגלות נמצאת השכינה גם ישראל בני של הגלות ÔÎÏבזמן ¿»»»≈

‰"aw‰ Ìbהגלות מן לצאת צריך הוא אף ‡ˆBÏשכביכול Lw·Ó אצל ««»»¿«≈∆¿
הגלות בזמן ובתורה בתפילה העוסק È„Îaהיהודי ,"ÈÚÈÓL‰"«¿ƒƒƒƒ¿≈

˙‡ ‰cÙÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆∆
¯Ó‡ÓÎe ,˙eÏb‰Ó ‰ÈÎM‰«¿ƒ»≈«»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯74 על בדרשה בגמרא, «≈
נפשי' בשלום 'פדה «Ïkהפסוק

ÈÏ È‡„t 'eÎÂ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»¿¿»«ƒƒ
,˙Bn‡‰ ÔÈaÓ È·Ïe את והוציא ¿»«ƒ≈»À

ישראל  בני ואת הקדושֿברוךֿהוא

‰‡ÈzÓ˙מהגלות  ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט שבט, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק, בו כותב אודות החילוקי דיעות בנוגע לסדר לימודו וכו' ומזכיר ג"כ 

שיש חושדים שרצונו לשנות סדר לימודו הוא מפני שיוכל ללמוד פחות וכו'.

וכיון שעתה נמצא באמצע שנת הלימודים, שבכלל אין זה נוהג להחליף לימוד באמצע השנה 

יוסיף  אשר  מהנכון  לכן  הבא,  הלימודים  שנת  בתחלת  הפרק  על  השאלה  ותעמוד  טעמים,  ומכמה 

בהתמדה ושקידה בלימוד תורתנו הק' תורת חיים, מתאים להסדרים שלמד עד עתה אבל כנ"ל בהוספה 

בחיות בהלימוד, והרי אז יש מקום לומר שכשיווכחו שאמת כן הוא חשקה נפשו בלימוד התורה בלי 

מבלבל בלימודים אחרים, הרי זה עצמו ישפיע למעט הטענות וכו' והכוונה הנ"ל בהנוגע להוספה בנוגע 

כיון שזהו  ושקידה הוא טפל להטעם העיקרי שהלימוד צ"ל באופן להעלות בקדש  לחיות בהתמדה 

רצונו של הקב"ה, והרי גזע צור מחצבתו מסייעתו בהאמור מתחיל מרבנו הזקן אשר הרבה להפליא 

בכמה מספריו ומאמריו בגודל הענין בהתמדה ושקידה בלימוד התורה, ובודאי למותר להוסיף אשר 

הלימוד צריך להיות כהוראת חז"ל לימוד המביא לידי מעשה, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה.



מי

.h"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'c mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

.‰... ידוע הנה – שבט יו"ד לעניני בנוגע להמדובר ההילולא 356בהמשך בעל רבינו השתדל כמה עד
ההפטורה  אודות הידועה בשיחה גם וכמבואר בכלל, ישראל ובנות ונשי בפרט חב"ד ובנות לנשי בנוגע 

דבורה" "ותשר – דבורה שירת – בשלח פרשת נדפסו 357של שכבר כפי בזה, הסיפור אריכות כידוע ,
.358הדברים 

"ותשר  מהפטורת בפסוק מתחילים בשלח פרשת עם הקשורים דרושים שכמה גם שרואים וכפי
הפסוק  ובפרט רז"ל 359דבורה", דרשו זה שעל פרזונו", "צדקה 360"צדקת פזרונו", אלא פרזונו תקרי "אל

לעיל  שנתבארו הכתוב לשון בדיוק הדברים פרטי ככל האומות", לבין שפיזרן ישראל עם הקב"ה ,361עשה
ש  והדרוש האמצעי, אדמו"ר של הדרוש הזקן, רבינו של מהדרוש החל הדברים נדפסו שכבר ל וכפי

פרזונו  צדקת ד"ה ההילולא בעל של חתונה לדרושי ועד התורה, באור צדק .362הצמח

האמצעי  אדמו"ר של בדרוש בישראל"363ובפרט אם שקמתי "עד לענין השייכות שמבאר שאמרה 364,
בישראל" פרזון ד"חדלו הענין תיקון נעשה ואז עצמה, על בכתוב)364דבורה שנימנו הענינים פרטי (ככל

ירושלים" תשב ד"פרזות לענין ועד פרזונו", ד"צדקת הענין נעשה זה שתמורת במאמרים,365– כמבואר ,
הקודמת  בהתוועדות שנדבר .361וכפי

לפעול. ישראל ובנות נשי יכולות כמה עד גם רואים זה ומכל

במדרש  להמבואר למ"ש 366ועד למ"ש 367בנוגע (בהמשך מרים" להם הנשים 368"ותען כל "ותצאן
שירה, לומר המלאכים גם ביקשו גו'", ישראל ובני משה ישיר ש"אז שלאחרי – דייקא "להם" אחרי'"),

"ותען –mdlואז, המלאכים mik`lnlמרים" לשירת קודמת היתה שאחרי' ישראל ונשי מרים שירת שגם ,
בארוכה  פעם ).369(כמדובר

.Â:בזה והענין

ישיר "אז – משה ע"י היא הענינים כל שירת dynהתחלת באה ולאח"ז האנשים, ישראל", "בני וכן ,"
בעלה" רצון שעושה כשרה אשה "איזוהי שכן, אחרי', הנשים וכל ;370מרים

ענין  – מרים של בזכותה שהי' הענין את שפועלת זו – האשה – היא הרי כן, לאחרי מיד אבל
המלח"371המים  ומן המים מן חוץ כו' מערבין "בכל שלכן, המזון, ענין [לא הוא שענינם שאינם 372, כיון ,

הגוף  אברי בכל המזון את להוליך אלא] המזון, להוליך 373ענין – ובנות נשים של תפקידן עיקר זהו והרי ,
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מנחם 356) (תורת סנ"ב בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 73 ס"ע שם

א.357) ה, שופטים ס'
בלקו"ד 358) (נדפס לח בליקוט י"ל – תרח"ץ אחש"פ שיחת

א תרצה, ואילך).ח"ד 277 ע' תרח"ץ בסה"ש ולאח"ז וראה ואילך,
ואילך  סל"ב תשח"י שבט י"א בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם

וש"נ. ואילך). 54 ע' חכ"ב מנחם (תורת
יא.359) שם,
ב.360) פז, פסחים
די"ט 361) בישראל פרזונו צדקת מ"ד אושעיא א"ר בד"ה

ואילך). 4 ע' חנ"ה מנחם (תורת זו שנה כסלו
בישראל 362) פרזונו צדקת מ"ד אושעיא א"ר רד"ה ראה

גם  וראה – וש"נ. .(113 ע' תרפ"ט (סה"מ תרפ"ט כסלו די"ט
ואילך. 52 ע' חנ"ה מנחם תורת

סע"א 363) רמה, ואילך. סע"ד רלט, (בשלח) פרשתנו תו"ח
ואילך.

ז.364) שם,
ח.365) ב, זכרי'
(אות 366) עה"פ תו"ש וראה יג. פרשתנו (באבער) תנחומא

וש"נ. רמ).
כא.367) טו, פרשתנו
כ.368) שם,
שם 369) מנחם (תורת סל"ח הנ"ל בשלח פ' מוצש"ק שיחת

וש"נ. .(59 ע'
פ"ט.370) תדבא"ר
ב.371) כ, חוקת פרש"י א. ט, תענית
להרמב"ם372) ובפיהמ"ש רפ"ג שם.עירובין
(373.133 ע' חמ"ז .136 ע' חל"א מנחם תורת גם ראה

h"kyz'd ,hay b"i ,glya zyxt zay

הּתפּלה, עבֹודת היא הּיֹום עבֹודת ְְֲֲִִִֶַַַַַָׁשּתחּלת

ז"ל  רּבֹותינּו סמּוכה 69ּכמאמר ּתפּלתי ׁשּתהא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

לּמּוד  להיֹות צרי הּתפּלה ואחרי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָלמּטתי,

'ערּו ּב'ׁשלחן ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּצרי70הּתֹורה, ְְְִֶֶַָָָָָֻ

הינּו, לביתֿהּמדר ׁש], מּביתֿהּכנסת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָליל

ׁשעֹוסק  ּבאפן היא הּיׂשראלי איׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהנהגת

עלֿ הּוא ׁשּלֹו הּתֹורה ולּמּוד ּובּתֹורה, ְְִִִֶַַַָָָּבתפּלה

יראיו  ׁש"רצֹון וכיון כּו', ּולקּים לעׂשֹות ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָמנת

ּבא 71יעׂשה" ׁשּלֹו ׁשהּלּמּוד הּקּב"ה לֹו עֹוזר , ֲִֵֶֶֶַַַָָָ

ּומכּפל  ּכפּול  חׁש הּגלּות ּבזמן ּגם זאת עֹוׂשה ּכאׁשר הּנה – הּנה 72ּבפעל , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ

ּבקֹולֹו לׁשמֹוע ּבאים ׁשּלֹו ּופמליא ׁשהּקּב"ה ּגֹו', מקׁשיבים" "חברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאז

ּבגלּותא" "ׁשכינּתא ׁשּגם ּדכיון והינּו, "הׁשמיעני", אצלֹו ּגם 73ּומבּקׁשים לכן , ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּׁשכינה  את יפּדה ׁשעלֿידיֿזה ּבכדי "הׁשמיעני", אצלֹו מבּקׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּקּב"ה

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר מּבין 74מהּגלּות, ּולבני לי ּפדאני וכּו' ּבּתֹורה העֹוסק ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻהאּמֹות,
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ב.)69 צו, ברכה לקו"ת וראה ב. ה, ס"א.)70ברכות סקנ"ה או"ח אדה"ז יט.)71שו"ע קמה, הענין )72תהלים גם נזכר

(המו"ל). קצת חסר – ב) ה, (שה"ש ער" ב.)73ד"לבי קכ, זח"א מסעי. ס"פ ספרי א. כט, מגילה א.)74ראה ח, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‰lÙz‰ ˙„B·Ú ‡È‰69 היתרון על בגמרא ƒ¬««¿ƒ»¿«¬««≈

היום בתחילת מיד תפילה של ÎeÓÒ‰המיוחד È˙lÙz ‡‰zL∆¿≈¿ƒ»ƒ¿»
,È˙hÓÏ,כנסיות בתי של המעלה BÈ‰Ï˙וזו CÈ¯ˆ ‰lÙz‰ È¯Á‡Â ¿ƒ»ƒ¿«¬≈«¿ƒ»»ƒƒ¿

'Ce¯Ú ÔÁÏL'a ·e˙kL BÓk ,‰¯Bz‰ „enÏ70CÏÈÏ CÈ¯vL ƒ«»¿∆»¿À¿»»∆»ƒ≈≈
˙Òk‰Œ˙ÈaÓ התפילה מקום ƒ≈«¿∆∆
L¯„n‰Œ˙È·Ï לימוד מקום ¿≈«ƒ¿»

‡LÈהתורה  ˙‚‰‰L ,eÈ‰ ,[«¿∆«¿»«ƒ
ÈÏ‡¯Ni‰ יהודי של ‰È‡הנהגתו «ƒ¿¿≈ƒƒ

‰lÙ˙a ˜ÒBÚL ÔÙ‡a¿…∆∆≈ƒ¿ƒ»
BlL ‰¯Bz‰ „enÏÂ ,‰¯Bz·e«»¿ƒ«»∆
Ìi˜Ïe ˙BNÚÏ ˙ÓŒÏÚ ‡e‰«¿»«¬¿«≈
ÂÈ‡¯È ÔBˆ¯"L ÔÂÈÎÂ ,'eÎ¿≈»∆¿¿≈»

"‰NÚÈ71, עושה הקדושֿברוךֿהוא «¬∆
מפניו  היראים ישראל בני רצון את

„enl‰L ‰"aw‰ BÏ ¯ÊBÚ≈«»»∆«ƒ
¯L‡k ‰p‰ Y ÏÚÙa ‡a BlL∆»¿…«ƒ≈«¬∆
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ìb ˙‡Ê ‰NBÚ∆…«ƒ¿««»

ÏtÎÓe ÏeÙk CLÁ72, למרות …∆»¿À»
הירוד, הרוחני ‡Êהמצב ‰p‰ƒ≈»

,'Bb "ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á"¬≈ƒ«¿ƒƒ
ÌÈ‡a BlL ‡ÈÏÓÙe ‰"aw‰L∆«»»»«¿»∆»ƒ

BÏB˜a ÚBÓLÏ היהודי של ƒ¿«¿
,"ÈÚÈÓL‰" BÏˆ‡ ÌÈLw·Óe¿«¿ƒ∆¿«¿ƒƒƒ

לו  זקוק הקדושֿברוךֿהוא "zÈÎL‡וכביכול ÌbL ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â¿«¿¿≈»∆«¿ƒ¿»
"‡˙eÏ‚a73,,בגלות נמצאת השכינה גם ישראל בני של הגלות ÔÎÏבזמן ¿»»»≈

‰"aw‰ Ìbהגלות מן לצאת צריך הוא אף ‡ˆBÏשכביכול Lw·Ó אצל ««»»¿«≈∆¿
הגלות בזמן ובתורה בתפילה העוסק È„Îaהיהודי ,"ÈÚÈÓL‰"«¿ƒƒƒƒ¿≈

˙‡ ‰cÙÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆∆
¯Ó‡ÓÎe ,˙eÏb‰Ó ‰ÈÎM‰«¿ƒ»≈«»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯74 על בדרשה בגמרא, «≈
נפשי' בשלום 'פדה «Ïkהפסוק

ÈÏ È‡„t 'eÎÂ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»¿¿»«ƒƒ
,˙Bn‡‰ ÔÈaÓ È·Ïe את והוציא ¿»«ƒ≈»À

ישראל  בני ואת הקדושֿברוךֿהוא

‰‡ÈzÓ˙מהגלות  ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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h"kyz'dמב ,hay c"ei ,glya 't 'c mei zgiy

מעשה  לידי להביא – לתכליתו שיבוא והאב, הבעל ע"י שנפעל הלימוד ענין פרטי 374את בכל שיומשך ,
התורה  ע"פ הדיוקים ובכל הפרטים בכל שיהי' והבנות, הבנים לחינוך בנוגע ובפרט הבית, הנהגת
הענינים  כל את שמוליכים חיים" ה"מים את לה שיש עי"ז מרים, של בזכותה נפעל זה וענין והמצוה,

האדם" זה קטן ה"עולם פרטי הבית"375בכל כ"עקרת תפקידה את ממלאת שבו הבית ובכל ,376– ועי"ז ,
מישראל. ובית בית בכל

גדול" "בית נעשה ביחד הבתים מגילה 377ומכל במסכת בגמרא בזה שנאמרו הפרטים ככל –378:
המלך" ל"בית ועד תפלה", בו שמגדלין "מקום או תורה" בו שמגדלין דוד 377"מקום "עבדי על דקאי ,

עליהם" .379מלך

למכה  רפואה שהקדימו – מצרים גלות אודות כשהודיעו כבר התחיל זה כמ"ש 380וענין "ויעש 381,
חז"ל  במדרשי כדאיתא ובתה", "אשה ומרים, יוכבד על דקאי בתים", שעליהן 382להם ופועה שפרה שהן

רצון 383נאמר  כפי יגדלו לא שהילדים הדברים, בפנימיות ועאכו"כ כפשוטו, הן הילדים", את "ותחיין
העבריות" "מילדות של לפעולתן בהתאם אלא הקב"ה:384פרעה, של והבטחתו יעודו לקיום זכו ועי"ז ,

. כהונה "בתי – בתים" להם כהן "ויעש ש"יראה באופן – כהונה" "בתי רש"י), (כפירוש ומלכות" .
ברמב"ם 385בציון" כהפס"ד צדקנו, משיח – מלכות" "בתי ע"י ביהמ"ק כשיבנה נדחי שהוא 386, יקבץ

במקומו. מקדש ויבנה ישראל,

ברכות  במסכת הגמרא (כדברי האנשים" מן יותר לנשים הקב"ה שהבטיחן הבטחה –387ו"גדולה (
והענין  הילדים", את ד"ותחיין הענין אצלן שישנו יסודי עי"ז על ואחת אחת כל של הבית יסוד של

בתוכם" "ושכנתי שם נעשה שעי"ז והמצוה, החכמות",20התורה ועמוד היסודות "יסוד של ההשראה ,
. הנמצאים ו"כל ראשון", ה"מצוי המצאו"שהוא מאמיתת אלא נמצאו לא שמסיים 388. וכפי "ה'389, :

אמת" .390אלקים

לבב. וטוב שמחה ומתוך טפחים, מעשרה  למטה הגשמי, בעוה"ז זאת שממשיכים ובאופן

***

.Ê הרי בפועל, טפחים מעשרה למטה אותו וממשיכים מסויים ענין מתחילים שכאשר כמ"פ, דובר
כולו. הענין יתקיים שבודאי באופן לאח"ז נמשך כבר זה

ובכ"מ  הר"ן בדרשות הביאור גם הנבואה 391וזהו את לקשר הקב"ה ציווי נבואות בכמה מצינו שלכן ,
בגשמיות. גם הדבר שיומשך להבטיח כדי גשמית, פעולה עם

עם  המוכר מתקשר שעי"ז ערבון, נתינת של ענין שישנו התגרין" ב"דרך התורה בדיני מצינו ועד"ז
התשלומין  התחלת אלא אינו שה"ערבון" אע"פ הקנין, את לגמור שיצטרכו .392הקונה

התחיל  ההילולא שבעל – החסידות וע"י החסידות תורת ע"י ישראל ארץ לכיבוש בנוגע הוא וכן
ומוסיף  שהולך בתוכו, אשר הענינים וכל חב"ד כפר יסוד ע"י חב"ד כפר אנשי באמצעות זאת לפעול

ואור.
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וש"נ.374) ב. מ, קידושין ראה
ועוד.375) ג. פקודי תנחומא
ע'376) ח"ב נ"ך אוה"ת א. קנד, זח"א ב. פע"א, ב"ר ראה

ואילך. תתנח ע' תתעא.
ט.377) כה, מלכיםֿב
רע"א.378) כז,
כד.379) לז, יחזקאל
ב.380) יג, מגילה ראה
ובפרש"י.381) כא א, שמות
יג.382) פ"א, שמו"ר ב. יא, סוטה
יזֿיח.383) שם,

טו.384) שם,
וש"נ.385) .52 ע' ריש חנ"ה מנחם תורת ראה
ספי"א.386) מלכים הל'
א.387) יז,
בתחלתן.388) יסוה"ת הל' רמב"ם
ה"ד.389) שם
יו"ד.390) יו"ד, ירמי'
לבוש 391) ו. יב, לך לך רמב"ן ב. דרוש הר"ן דרשות ראה

שם. לך לך הרקאנטי על
ב.392) מח, ב"מ ראה



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

דברו" ירוץ מהרה "עד גדולה, הכי ובזריזות רבה הצלחה שמתוך הכפר 393ויה"ר עניני כל יתפשטו –
ברוחניות, כולה הארץ בכל

בגשמיות  הכפר יתפשט מתוךוכן טפחים, מעשרה למטה את כפשוטו, לקלוט – לבב וטוב שמחה
ושבי' בצרה הנתונים שמוציאים394אחינו בבנינו , גו' ובזקנינו "בנערינו וברחמים, בחסד אותם

לבב,73ובבנותינו" ובטוב בשמחה ,

חב"ד  בכפר הקליטה במקום ממילא בדרך יתוסף אזי מתיישב, עוד יתוסף שכאשר באופן זה ויהי'
כתובות  במסכת הגמרא הצבי"395(כדברי "ארץ שנקראת ישראל לארץ שני 396בנוגע כפר שיקימו ועד ,(

וכו' ,397ושלישי

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת שיהי' מצרים"398ועד בלי "נחלה יעקב"399, "נחלת שזהו 400, ,
עולמים, ולעולמי לעד נצחי, בנין יהי' הוא וגם גלות, אחרי' שאין בגאולה השלישי ביהמ"ק של ענינו

הרמב"ם  כמ"ש דוד, בן משיח ע"י ושלוה, מנוחה מתוך במקומו",386ויבנה מקדש "יבנה שהוא

הרמב"ם  (כלשון והאמת" והחכמה הדעה "תרבה כמים 401ואז הוי' את דעה הארץ ש"מלאה ועד ,(
מכסים" ועבדהו 187לים אביך אלקי את "דע הוי'", את "דעה הפצת ע"י לזה, והכלי ההכנה לאחרי –

שלם" והשגה.402בלב הבנה של באופן החסידות תורת ע"י ,

ישחיתו" ולא ירעו "לא היעוד יקויים לפנ"ז זמן משך שעוד היהודים 117ועאכו"כ פחד "נפל כי ,
.170עליהם" בארץ שלום "ונתתי לבטח", "וישבתם תהיו , ואתם לאלקים לכם "והייתי ועד מחריד", ואין .

לעם" קוממיות"403לי אתכם "ואולך צדקנו.159, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

אחת), פעם – הרביעית (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי "ניע ָוהניגון

"ופרצת"]. הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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ובכ"מ.393) קרח. ס"פ לקו"ת וראה טו. קמז, תהלים
וש"נ.394) .249 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
וש"נ.395) א. קיב,
טזֿמא.396) יא, דניאל
(אג"ק 397) זו שנה כסלו מבה"ח מוצש"ק מכתב גם ראה

חמ"ו  מנחם (תורת סנ"א תשכ"ו שבט יו"ד שיחת כג). ע' חכ"ו
וש"נ. .(67 ע'

יד.398) כח, ויצא
סע"א.399) קיח, שבת
יד.400) נח, ישעי'
ספ"ט.401) תשובה הל'
ובכ"מ.402) ב. קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, הימיםֿא דברי
הֿיב.403) כו, בחוקותי

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז שבט, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט' שבט, שהגיעני ז"ע; בו שואל אודות העברה מאשכנז לאה"ק ת"ו.

והנה בכלל ידוע שבשאלות כגון אלו צריכים לפנות לרב מורה הוראה, וכמדומה אשר הוראה 

ברורה בזה ונוהגים להעביר לאה"ק ת"ו ובפרט שבשנים ההם הביטו על אשכנז כמקום ארעי ומעבר 

בלבד.

המשך בעמוד רנד



מד

.h"kyz'd ,hay a"i ,glya 't w"yre meil xe` .c"qa

שיחיו – דמאנטרעאל תמימים תומכי דישיבת הצעירים –לתלמידים ַָ

מוגה  בלתי

חכמינו  מספרים – מצרים גלות הראשונה, מהגלות שיצאו בנ"י אודות בשלח בפרשת להמדובר בנוגע
"זה 1ז"ל  ואמרו תחילה", (להקב"ה) הכירוהו "הם במצרים, לבנ"י שהיו בהישיבות שהתחנכו שהילדים ,

בשלח  שבפרשת ב"שירה" כמסופר ואנוהו", .2אֿלי

החסידות  שתורת כפי ובפרט ומצוות, תורה יהדות, אודות בלימודכם השי"ת אתכם יצליח וכמו"כ
אביך" אלקי את ד"דע הענין את תומשך 3מבארת ועי"ז ה'. ויראת ה' אהבת ע"י הקב"ה, את להכיר כיצד ,

הוי'. ברכת לכם

משיח  פני לקבל כולנו כשנצא משיח, ע"י לגאולה ותזכו ולמדנים, שמים יראי חסידים שתהיו יה"ר
גו'" לו קוינו הוי' זה ויושיענו לו קוינו זה אלקינו "הנה הקב"ה על לומר וגם ממש,4צדקנו, בקרוב ,

דידן. בעגלא

•

.h"kyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

בגנים.‡. היושבת ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

שבט ·. יו"ד של בהתוועדות לברייתו"1דובר החוזר "שינוי בענין האדם 2, לעבודת ביחס שינוי, אינו
עצמו: לאדם בנוגע והן לעולם בנוגע הן –

היתה" בתחתונים שכינה "עיקר – הבריאה בתחילת לעולם: השכינה 3בנוגע שנסתלקה והשינוי ,
התחיל  שאברהם בפועל, הי' שאכן כפי – לברייתו החוזר שינוי להיותו החטאים, ע"י למעלה מלמטה

חביבין  השביעין וכל השביעי, שהוא משה שבא עד למטה, מלמעלה השכינה את והחזירה 4להוריד ,
אלקות  גילוי אז גם יש הענינים שבפנימיות כך, אמיתי, שינוי זה אין הסילוק בשעת גם הרי – למטה

בעולם.

שלא  כיון – יותר בנקל להיות שתוכל בעולם אלקות דהמשכת בעבודה כח תוספת נותנת זו וידיעה
ובפנימיות. בהעלם בעולם כבר שיש מה לגלות רק אלא בעולם, חדש  ענין לפעול צריכים
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יב.1) פ"א, שמו"ר ב. יא, סוטה
ב.2) טו,
ובכ"מ.3) ב. קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, הימיםֿא דברי
ספכ"ג.4) שמו"ר בסופה. תענית וראה ט. כה, ישעי'
וראה 1) וש"נ. ואילך). 191 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך סי"ג

בלקו"ש  ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה בהשיחה גם
זו. משיחה גם – ואילך 81 ע' ח"ו

המבואר 2) עם קשור זה שענין אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
בענין  ואילך) 236 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך פ"ג במאמר לעיל
הביאור  עם גם וקשור כז), יד, (פרשתנו לאיתנו" גו' הים "וישב
שכו"כ  איך רואים וכאן (ס"ו). לקמן שיתבאר רש"י בפירוש

זל"ז. ושייכים קשורים ענינים
וש"נ.3) רפ"ה. שהש"ר
יא.4) פכ"ט, ויק"ר



מה h"kyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiy

תשוב" עפר ד"אל שהשינוי – לאדם בנוגע ה"עצם 5ועד"ז שנשארת כיון לברייתו, החוזר שינוי הוא
המתים  בתחיית הגוף ונבנה חוזר שממנה למציאותו 6לוז" שחוזר אלא חדשה, התהוות של באופן (לא

הגמרא  מדברי כמובן התחי', קודם שהי' ומתרפאין").7כפי (ואח"כ) במומן ש"עומדין

הרמב"ן ‚. שיטת לפי הקושיא גם מתורצת וחסידות 8ועפ"ז בקבלה שהוכרע השכר 9(כפי שעיקר (
ממציאותו, מתבטל עבודתו, שעבד הגוף הרי מובן: אינו דלכאורה – דוקא בגופים לנשמות הוא לעת"ל

אחר? גוף יהי' לבוא ולעתיד

הרמב"ם  לשיטת נאמר 10בשלמא לנשמה בנוגע הרי גופים, בלא לנשמות הוא לעת"ל  השכר 11שעיקר

הרמב"ן  לשיטת משא"כ לעת"ל; שכרה את ותקבל שינוי, בה ואין נתנה", אשר האלקים אל תשוב "והרוח
המצוות? קיום על שכר יקבל איך  נפסד, שהגוף כיון מובן: אינו בגופים, לנשמות הוא השכר שעיקר

נמצא, אמיתי, שינוי שאינו לברייתו החוזר שינוי הוא וההפסד המיתה שענין שכיון – הוא הענין אך
תומ"צ. שקיים הגוף אותו זה הרי התחי' שלאחרי כך, נפסד, לא ולאמיתתו שבפנימיותו

כהתורה  דוקא, הגוף עם להיות צריכה שהעבודה הבעש"ט בשיטת והסברה הבנה מוסיף זה וענין
הפסוק 12הידועה  ע"פ 13על [ובפרט תשוב" עפר ש"אל כיון מובן: אינו דלכאורה – עמו" תעזוב "עזוב

בעבודה 14הידוע  העילוי מהו א"כ תשוב"], עפר ד"אל הענין את לעבור שרצונו אמר עצמו שהבעש"ט
לברייתו, החוזר שינוי הוא הגוף שהפסד האמור ע"פ בזה, והביאור – ונפסד? הוה שהוא מאחר הגוף, עם

אמיתי. ענין זה אין ולכן

שהרע  החטא, –ענין המיתה לסיבת בנוגע גם הוא כן המיתה, לענין בנוגע אמורים שהדברים וכשם
טוב. היא האדם של מציאותו שאמיתית כך, לברייתו, החוזר שינוי הוא החטא ע"י האדם בגוף שנעשה

וכמ"ש „. זב"ז, תלויים – האדם ומצב העולם מצב – הנ"ל ענינים בלבם",15וב' נתן העולם את "גם
וכמו  תחתונה, בדרגא  היא שעבודתו באדם, ירידה גם שיש הוכחה זו הרי בעולם, ירידה כשיש ולכן,

מארצנו" גלינו חטאינו ד"מפני הענין של 16כללות מצב בעולם פועלת ישראל של בעבודתם שהירידה ,
זב"ז. תלויים הענינים שב' כיון גלות ,

עכשיו שגם – לעולם בנוגע הענינים: לב' בנוגע שנתבאר מה להאדם וזהו ובנוגע שכינה, עיקר בו יש
מציאותו. עיקר הוא שהטוב –

ממנו, לברוח וצריכים טוב, אינו עצמו מצד שהעולם הטועים כדעת ולא

וכו'– המקובלים גדולי שהיו ועד כן, שטוענים בנ"י גם יש ולהבדיל, העולם, אומות שטוענים כפי
צריכה  שהעבודה הבעש"ט שיטת אודות ידעו ולא וסיגופים, תעניות של באופן היתה עבודתם שדרך

עמו" תעזוב ד"עזוב באופן –להיות

צריכה  ולכן טוב, הוא עצמו מצד האדם גוף וגם טוב, הוא עצמו מצד שהעולם היא האמת אלא
דוקא. הגוף עם העבודה להיות

יתרו  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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יט.5) ג, בראשית
ועוד.6) ב. כח, זח"ב וש"נ. ג. פכ"ח, ב"ר
ב.7) צא, סנהדרין
הועתק 8) שט). ע' – שאוועל (בהוצאת בסופו הגמול שער

ה"ב. פ"ט תשובה הל' לרמב"ם ב"פירוש"
וש"נ.9) .7 הערה ריז ע' אייר סה"מ מנחם תורת ראה

פ"ח.10) שם

ז.11) יב, קהלת
יום"12) ב"היום (נעתק וש"נ סכ"א. בהוספות כש"ט ראה

שבט). כח
ה.13) כג, משפטים
וש"נ.14) סש"א. בהוספות כש"ט ראה
יא.15) ג, קהלת
דיו"ט.16) מוסף תפלת נוסח

.h"kyz'd ,hay a"i ,glya 't w"yre meil xe` .c"qa

שיחיו – דמאנטרעאל תמימים תומכי דישיבת הצעירים –לתלמידים ַָ

מוגה  בלתי

חכמינו  מספרים – מצרים גלות הראשונה, מהגלות שיצאו בנ"י אודות בשלח בפרשת להמדובר בנוגע
"זה 1ז"ל  ואמרו תחילה", (להקב"ה) הכירוהו "הם במצרים, לבנ"י שהיו בהישיבות שהתחנכו שהילדים ,

בשלח  שבפרשת ב"שירה" כמסופר ואנוהו", .2אֿלי

החסידות  שתורת כפי ובפרט ומצוות, תורה יהדות, אודות בלימודכם השי"ת אתכם יצליח וכמו"כ
אביך" אלקי את ד"דע הענין את תומשך 3מבארת ועי"ז ה'. ויראת ה' אהבת ע"י הקב"ה, את להכיר כיצד ,

הוי'. ברכת לכם

משיח  פני לקבל כולנו כשנצא משיח, ע"י לגאולה ותזכו ולמדנים, שמים יראי חסידים שתהיו יה"ר
גו'" לו קוינו הוי' זה ויושיענו לו קוינו זה אלקינו "הנה הקב"ה על לומר וגם ממש,4צדקנו, בקרוב ,

דידן. בעגלא

•

.h"kyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

בגנים.‡. היושבת ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

שבט ·. יו"ד של בהתוועדות לברייתו"1דובר החוזר "שינוי בענין האדם 2, לעבודת ביחס שינוי, אינו
עצמו: לאדם בנוגע והן לעולם בנוגע הן –

היתה" בתחתונים שכינה "עיקר – הבריאה בתחילת לעולם: השכינה 3בנוגע שנסתלקה והשינוי ,
התחיל  שאברהם בפועל, הי' שאכן כפי – לברייתו החוזר שינוי להיותו החטאים, ע"י למעלה מלמטה

חביבין  השביעין וכל השביעי, שהוא משה שבא עד למטה, מלמעלה השכינה את והחזירה 4להוריד ,
אלקות  גילוי אז גם יש הענינים שבפנימיות כך, אמיתי, שינוי זה אין הסילוק בשעת גם הרי – למטה

בעולם.

שלא  כיון – יותר בנקל להיות שתוכל בעולם אלקות דהמשכת בעבודה כח תוספת נותנת זו וידיעה
ובפנימיות. בהעלם בעולם כבר שיש מה לגלות רק אלא בעולם, חדש  ענין לפעול צריכים
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יב.1) פ"א, שמו"ר ב. יא, סוטה
ב.2) טו,
ובכ"מ.3) ב. קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, הימיםֿא דברי
ספכ"ג.4) שמו"ר בסופה. תענית וראה ט. כה, ישעי'
וראה 1) וש"נ. ואילך). 191 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך סי"ג

בלקו"ש  ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה בהשיחה גם
זו. משיחה גם – ואילך 81 ע' ח"ו

המבואר 2) עם קשור זה שענין אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
בענין  ואילך) 236 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך פ"ג במאמר לעיל
הביאור  עם גם וקשור כז), יד, (פרשתנו לאיתנו" גו' הים "וישב
שכו"כ  איך רואים וכאן (ס"ו). לקמן שיתבאר רש"י בפירוש

זל"ז. ושייכים קשורים ענינים
וש"נ.3) רפ"ה. שהש"ר
יא.4) פכ"ט, ויק"ר



מו

.c"qa.a"pyz'd (hay b"i) glya t"ye (hay 'e) `a t"y zegiyn
זה - בדורנו תחיינה ישראל ובנות נשי מעלת -ע"ד

אדמו"ר א. מו"ח  דכ"ק  דורנו,מהחידושים  נשיא
התעסקותו - בשבט דעשירי ההילולא בעל
ובנות נשי על גם ולהשפיע לפעול והתמסרותו

(כולל1ישראל ומצוותי' תורה יהדות, בעניני
החסידות  תורת שפעולתו 2ובמיוחד מזה, ויתירה ,(

נשי  של המיוחדת מעלתן הדגשת ע "י היתה בזה
ובכחה  הבית", "עקרת היא מהן אחת שכל ישראל,

והבעל  הבנים גם הבית, בני כל על לפעול .3וביכלתה

הידועה  בשיחתו כמבואר - לזה ע"ד 4והמקור
דכלל עיקריים בענינים לאנשים הנשים קדימת

ישראל:

כמ"ש  - יעקב",5במתןֿתורה לבית תאמר "כה
ישראל", לבני "ותגיד ואח"כ הנשים", "אלו

("ועשו  המשכן ובנדבת מקדש 6"האנשים". לי
בתוכם" כמ"ש 7ושכנתי - על 8) האנשים "ויבואו

נטפלו  והאנשים בראשונה שם היו "שהן הנשים",
.9להן"

קדימה  (ובעיקר) גם בזמן, הקדימה על ונוסף
רצו  לא שהנשים - במתןֿתורה ובמעלה: בתוכן

העגל  לעשיית זהבם נתנו ולא (שלא 10ליתן
דמ"ת), ההיפך שהוא העגל בחטא השתתפו

המשכן  כמ"ש 11ובנדבת טוו 12- גו' הנשים "וכל

גבי  שמעל יתירה אומנות היתה "היא העזים", את
אותן" טווין .13העזים

העיקר  והוא ועתה המיוחדת 14ועוד שייכותן -
להגאולה:

חז"ל  שהיו 15אמרו צדקניות נשים "בשכר
בנוגע  ועד"ז ממצרים", ישראל נגאלו הדור באותו

נאמר  עלי' לבוא, העתידה צאתך 16לגאולה "כימי
ב  שתהי' נפלאות", אראנו מצרים נשים מארץ שכר

כמארז"ל  הדור, שבאותו הדורות 17צדקניות "אין
בדור". שיש צדקניות נשים בשכר אלא נגאלים

האריז"ל  בכתבי המבואר ע"פ שדור 18ובפרט
שיצא  הדור של גלגול הוא העתידה הגאולה
שבדורנו הצדקניות הנשים ועפ"ז, ממצרים,
שבזכותן  הצדקניות הנשים הן הן נגאלים, שבזכותן

ממצרים. יצאו

הגלות  של האחרון דור הוא זה שדורנו וכיון
מו"ח  כ"ק כדברי הגאולה, של הראשון ודור
עניני  כל נשלמו שכבר דורנו, נשיא אדמו"ר
צדקנו  משיח פני לקבלת מוכנים ועומדים העבודה
לפעול  דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ "ק השתדל -
את  ולזרז למהר כדי הנשים, על ביותר ולהשפיע

שבדורנו. צדקניות נשים של בזכותן הגאולה

(לא  מודגשת ישראל נשי של שמעלתן ולהוסיף,
בהגאולה  ובעיקר) גם אלא הגאולה, בהבאת רק
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ההתעסקות1) עיקר  היתה שלפנ "ז  שבדורות האנשים,אף עם
לנשים. גם ההשפעה באה ובאמצעותם

המצוות 2) קיום תלוי החסידות תורת שבלימוד כיון
כו'. ויראתו אהבתו ויחודו, ה' אמונת - תמידי שחיובן העיקריות

לבי 3) בנייהו באקרויי זכיין במאי "נשים - חז"ל ובלשון
וש"נ). א. יז, (ברכות כו'" לגברייהו ונטרין כו' כנישתא

ואילך).4) ב (תקעא, בסופו ח"ג לקו"ד
עה"פ.5) ופרש"י ובמכילתא ג יט, יתרו
ח.6) כה, תרומה
בתו 7) ד"ושכנתי הדיוק גם אלא mkכולל נאמר לא "בתוכו ,"

ההילולא  בהמשך גם (כמובא ואחד"* אחד כל בתוך בתוכם,
(בתחלתו)).

כב.8) לה, ויקהל
עה"פ.9) רמב"ן

ועוד.10) פמ"ה. פרדר"א
נתנוהו 11) - העגל לעשיית ליתן רצו שלא שהזהב לכך נוסף

ליתן  סירובן יותר מודגש (שבזה המשכן לעשיית ובשמחה
העגל). לעשיית

ובפרש"י.12) כו שם,

(*c"yz ycwn il eyre d"cq d`x) zg` lk mb llek.(f"nyz.

הפשוטים 13) מן בהרבה כי נוסף זהר בטווי יהי' "למען
(ספורנו  גדולם" ממקום יעקרו כאשר איכותם מטוב קצת ימעט
בבעל  הטווי' שיהי' (עי"ז) גמורה ד"טהרה המעלה וכן עה"פ),
צח, לשבת מהרש"א (חדא"ג מחיים" כלל טומאה שייך דלא חי

ממין המשכן נדבת היתה שעי"ז ועוי"ל, קרבן igdב). כמעלת ,
.(452 ע' חט"ז לקו"ש (ראה הצומח ממין קרבן לגבי החי** ממין

גם 14) שייך המשכן ובנדבת במ"ת דקדימתן הטעם שהרי
שלפנ"ז. הדורות בכל

רע"ב.15) יא, סוטה
טו.16) ז, מיכה
רות).17) זוטא (ממדרש בסופו תרו רמז רות יל"ש
הליקוטים 18) וספר תורה לקוטי כ. הקדמה הגלגולים שער

ד. ג, שמות

(**b"r daxwdd mcew ezeig dlha eheytk oaxway - dfn dxizie
gafnd,c"ecpa k"`yn,dy"oaxw"`eddacpd z`ada,zrae

'id d`addigjxevl edeffb k"g`y `l`)ziiyr(okynd.



מז a"pyz'd (hay b"i) glya t"ye (hay 'e) `a t"y zegiyn

וחסידות  קבלה בספרי ומבואר כידוע - 19עצמה

המלכות  ספירת מעלת תתגלה לבוא שלעתיד
הספירות  מכל למעלה ששרשה אשה) (מקבל,

גבר" תסובב "נקבה כמ"ש איש), ,20(משפיע,
בעלה" עטרת חיל .21"אשת

בקשר ב. גם מודגש זה שענין לומר, ויש
ושלימות  גמר - שלו ההילולא ליום ובשייכות

דין: בעלמא חיותו בחיים עבודתו

ללמדו  אדמו"ר מו"ח כ"ק שנתן המאמר
ד"ה  שלו), ההילולא (יום ה'שי"ת בשבט בעשירי
כבוד  ל"יאצ"ט בקשר הוא, כלה, אחותי לגני באתי
נ"ע  רבקה מרת הצדקנית הרבנית זקנתו אמו

היושבת 22זי"ע" בד"ה והמשכו שבט), (ביו"ד
הרבנית  אמו כבוד ל"יאצ"ט בקשר הוא בגנים,

זי"ע" נ"ע שרה שטערנא מרת (בי"ג 23הצדקנית
והשייכות24שבט הקשר מודגש שבזה - (

עם  עבודתו) ושלימות (גמר שלו דההילולא
(זקנתו  בישראל צדקניות נשים של היארצייט

(אדמו"ר 25ואמו  ישראל נשיאי של נשותיהם ,(
מהורש"ב). ואדמו"ר מהר"ש

לגני  "באתי - המאמר בהתחלת גם ומודגש
כלה" כנסת 26אחותי של והחביבות המעלה -

הקב"ה  אצל כלה") ("אחותי ודוגמתו 27ישראל ,
כידוע  הנשים, וחביבות מעלת עצמה, בכנס"י

ואשה  איש בדוגמת הם וכנס"י .28שהקב "ה

. לגני "באתי - המאמר בתוכן לגנוני וכן לגני .
שכינה דעיקר בתחלה, עיקרי שהי' למקום
למטה  אלקות וגילוי המשכת היתה", בתחתונים
דכנס"י  העבודה ע"י בתחתונים דירה ית' לו להיות

ישראל  נשי אצל מיוחדת מעלה יש זה שבענין -29,
לברר 30כידוע  הירידה מודגשת האמהות שאצל

עצמם  שמצד האבות אצל מאשר יותר העולם עניני
בעולם  האבות) (של ופעולתם מהעולם, למעלה הם

דוקא  האמהות ע"י היא המתאים .31באופן

של  עבודתו ושלימות גמר קצת: אחר בסגנון
גמר  גם הוא שלו) ההילולא (ביום הדור נשיא
הוא  "הנשיא (שהרי כולו הדור עבודת ושלימות

ה"ז 32הכל" האחרון, דור הוא זה שדור וכיון ,(
ישראל  דכנסת העבודה כללות ושלימות גמר
לגני  ("באתי בתחתונים דירה ית' לו לעשות (אשה)

בתחתונים").. שכינה עיקר .

של  דסילוקן הענין לכללות שבנוגע ולהוסיף,
ושלימות בגמר והילולא) (יארצייט צדיקים

"דודי  נאמר "באתי 33עבודתם (ע"ד לגנו ירד
שושנים" ללקוט גו' "לסלק 34לגני") את 35,

שבישראל" נפשם 36הצדיקים השלימו (אשר
ובמצוות  הוא 37בתורה שה"סילוק" ועיקר, ועוד .(

שתהי' (באיןֿערוך) יותר גדולה עלי' בשביל
עפר" שוכני ורננו "הקיצו התחי', ,38בעולם
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ובכ"מ.19) ב. מח, שה"ש לקו"ת ויגש. ס"פ תו"א ראה
כא.20) לא, ירמי'
ד.21) יב, משלי
(22.(111 ע' ריש תש"י (סה"מ למאמר הכותרת לשון
(23.(119 ע' ריש (שם למאמר הכותרת לשון
הערה 24) לקמן (וראה שנה חמישים לפני - תש"ב בשנת

.(109
חי'25) מרת הצדקנית הרבנית בתו, של שהיאצ"ט ָולהעיר,

שבט. כ"ב - שבט לי"ג ימים עשרה בתוך הוא מושקא,
א.26) ה, שה"ש
חברים27) בגנים "היושבת המאמר בהתחלת ועד"ז

השמיעני" לקולך שבאים מקשיבים המלאכים לגבי כנס"י מעלת -
מדרשות. ובתי כנסיות בבתי כנס"י של קולה לשמוע

השירים.28) שיר כל מיוסד זה ועל

היתה 29) לגני") ("באתי למטה השכינה שהמשכת להעיר
- הענין) בהמשך (כמבואר המשכן ועשיית מתןֿתורה ע"י

miypdשבשניהם encw.(ס"א (כנ"ל לאנשים
וש"נ.30) ואילך. 383 ס"ע ח"א תשמ"ט התוועדויות ראה
למעלה 31) הוא האמהות של ששרשם כיון - הדבר וטעם

לעתיד  שיתגלה כפי תחלה, במחשבה מעשה סוף ע"ד מהאבות,
(וראה  בעלה" עטרת חיל "אשת גבר", תסובב ש"נקבה לבוא

ס"ז). לקמן
כא.32) כא, חוקת פרש"י
ב.33) ו, שה"ש
"שושנה "34) בשם  נקראת ישראל  שכנסת "כשושנה כידוע -

שהש"ר  וראה ב. ב, (שה"ש הבנות" בין רעיתי כן החוחים בין
הלקוטים ספר ואילך).עה"פ. קצו  (ע' שושנה  ערך להצ"צ ) (דא"ח 

סה"מ וש "נ), (ראה "שושן"* בשם נקרא הגלות) (בזמן והקב"ה
מד). ע' לזח"ב לוי"צ לקוטי צ. ע' תקס"ח

ועוד.35) עה"פ. שהש"ר
של 36) ליאצ"ט ד"שושנים" מהשייכות הרבנית ולהעיר  ָ

מרת dwax(34הצדקנית שבהערה (שהש"ר במדרש כדאיתא -
ע"ד  ולהוסיף החוחים". בין כשושנה דומה (רבקה) היא "למה
הצדקנית  הרבנית של בשמה ישנם "ששנה" שהאותיות - הרמז

dxyמרת `pxrhy.
שם.37) משה וידי קול יפה פי'
יט.38) כו, ישעי'

(*"miwl` zeny,'y o"icei ielina,'x reaxae,e"t heyt,zecewpde
'r md miwl` myc,e"pxz `ed cgia,o"yey xtqn"zniyx)

v"iel ihewl zlgzda dqtcp - zelbde xq`nd eny c"r x"en``
`"gfl.(cere.



a"pyz'dמר (hay b"i) glya t"ye (hay 'e) `a t"y zegiyn

בגופים  נשמות בראשם, ("שושנים") והצדיקים
שכינה, דעיקר הגילוי יהי' שבו הגשמי, בעוה"ז

האמיתית בגאולה בתחתונים, ית' לו דירה
.39והשלימה 

יתרו  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך

1

2

3

4

(39(34 שבהערה (שהש"ר ממארז"ל זו להעיר שושנה "מה
ישראל  של לגאולתן אלא הצדיקים נבראו לא כך  לריח, אלא אינה

שושנה. מה ישראל . כך  טובים וימים לשבתות מתוקנת זו
טוב).מתוקנים  וכולו שבת שכולו (יום מחר" של לגאולה

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

àaà øa,úBðBlç Ba LiL úéáa íãà ìltúé íìBòì ,minxeb mdy ©©¨§¨¦§©¥¨¨§©¦¤¤©
,rpkp eaile minyd itlk lkzqn `ed ik ,eal z` oiekiy el

øîàpL(`i e l`ipc)Dzial lr `azM miWx iC rci icM l`Ipce' , ¤¤¡©§¨¦¥§¦§©¦§¦§¨¨©§©§¥
'åâå dì ïçéút ïéeëå`Ed `nFia dzlY oipnfe mlWExi cbp DziNrA §©¦§¦¨¥§¦¦¥¤¤§§¤§¦§¦§¨¨§¨

l`ipc ,yexit .'ebe 'Ddl` mcw `cFnE `NvnE idFkxA lr KxÄ¥©¦§¦§©¥¥¢¨¡¨¥
ziilra el migezt zepelge ,ezial dlr ,azkd myxpy rciyk
eikxa lr rxek `ed meia minrt ylye ,milyexi cbpk ezia
ixd .okl mcew dyer didy enk ,eiwel` iptl dcene lltzne

.zepelg ea eidy ziaa lltzn didy aezkd oiivny
on dlitz zekldn dnk zcneld `ziixa d`ian `xnbd

:`ziixad zxxan .miaezkdBlk íBiä ìk íãà ìltúé ìBëé`ny - ¨¦§©¥¨¨¨©ª
lltzdl zelitz dnk mieqn xtqn xn`p `ly xnel dz` leki
oi` :`ziixad daiyn .meia zelitz daxd mc` lltzi `l` ,meia

ixdy ,ok xnelìàiðc éãé ìò LøBôî øák(my l`ipc)icM l`Ipce' , §¨§¨©§¥¨¦¥§¨¦¥§¦
cbp DziNrA Dl ogizR oiEke Dzial lr `azM miWx iC rci§©¦§¦§¨¨©§©§¥§©¦§¦¨¥§¦¦¥¤¤

mlWExi'åâå äúìz ïéðîæå`NvnE idFkxA lr KxA `Ed `nFia §§¤§¦§¦§¨¨§¨¨¥©¦§¦§©¥
,meia zelitz yly wx lltzdl yiy ixd .'ebe 'Ddl` mcw `cFnE¥¢¨¡¨¥

ziaxre dgpn zixgy.
:zl`eye `ziixad dtiqen,ìBëéwxyîdryàaMl`ipc,äìBbì ¨¦¤¨©¨

älçeä`l zelbd mcew la` ,jk lltzn didy xacd ligzd - ©¨
:`ziixad daiyn .meia minrt yly lltzdl l`ipc libx did

y ,ok xnel oi`øîàð øákl`ipc zlitza(my)law lM'ãáò àåä éc §¨¤¡©¨¢¥¦£¨¨¥
,'àðc úîã÷ ïî.okl mcew zeyrl libx l`ipc didy enk ,xnelk ¦©§©§¨

.meia zelitz yly lltzdl libx did mlerny ixd
:zl`eye `ziixad dtiqençeø ìëì íãà ìltúé ,ìBëé[cv-] ¨¦§©¥¨¨§¨©

.äöøiL:`ziixad daiynøîBì ãeîìzaezkd epcnln jkl -(my), ¤¦§¤©§©
,'íìLeøé [ãâð'] (ìá÷ì).milyexi cvl lltzdl jixvy ixd ¨¢¥¤¤§§¤

:zl`eye `ziixad dtiqenúçà úáa ïììBk àäé ,ìBëélltziy - ¨§¥§¨§©©©
:`ziixad daiyn .zg` drya zelitzd yly lk z`LøBôî øák§¨§¨

ãåc éãé ìò,ok zeyrl oi`yáéúëc(gi dp mildz)íéøäöå ø÷áå áøò' ©§¥¨¦¦§¦¤¤¨Ÿ¤§¨¢©¦
'åâåcg` lka lltzdl yiy ixd .'ilFw rnWIe dnd`e dgiU`̈¦¨§¤¡¤©¦§©¦

.miixdvae xweaa ,axra ,mipnfd zyelyn
:zl`eye `ziixad dtiqenòéîLé ,ìBëéz` lltzndBìB÷ ¨©§¦©

.Búlôúa:`ziixad daiynäpç éãé ìò LøBôî øákzeyrl oi`y ¦§¦¨§¨§¨©§¥©¨
,okøîàpLdpg zlitza(bi ` '` l`eny)DAl lr zxAcn `id dPge' , ¤¤¡©§©¨¦§©¤¤©¦¨

zFrP diztU wx'òîMé àì dìB÷ålew rinydl oi`y ixd .'ebe ©§¨¤¨¨§¨Ÿ¦¨¥©
.dlitza

:zl`eye `ziixad dtiqenìàLé ,ìBëé[ywai-]íãàz`åéëøö ¨¦§©¨¨§¨¨
,ìltúé Ck øçàåzeirvn`d zekxad z` xn`i dligzay ,xnelk §©©¨¦§©¥

z` xn`i jk xg`e ,mikxv zywa ody dxyr dpeny zlitz ly
:`ziixad daiyn .gay ly ody zepey`xd zekxad ylyøák§¨

äîìL éãé ìò LøBôî,ok zeyrl oi`yøîàpLonfa dnly zlitza §¨©§¥§ŸŸ¤¤¡©
ycwnd zia zkepg(gk g '` mikln)l`e LCar zNtY l` ziptE' ,¨¦¨¤§¦©©§§§¤

idl` 'd FzPgYìà òîLälôzä ìàå äpøä ìlNRzn LCar xW` §¦¨¡Ÿ¨¦§Ÿ©¤¨¦¨§¤©§¦¨£¤©§§¦§©¥
xn`py dn ,yxtl yie ,'mFId Liptlälôz Bæ ,'äpø'dne ,gay ly §¨¤©¦¨§¦¨

xn`pyäLwa Bæ ,'älôz'mcew gaydy ixd .mikxvd zl`ye §¦¨©¨¨
wxe ,gayd zekxa yly z` micwdl yi okle ,mikxvd zywal

.mikxvd zywa ody zeirvn`d zekxad ze`a odixg`l
:'gay'd xg`l wx `id 'dywa'dy ,df oica dkiynn `ziixadïéà¥

mc`(äLwa) øác øîBàl ,eikxv z` ywan -øçàzkxaúîà ¥¨¨©¨¨©©¡¤
,áévéåoi`y oeik ,dxyr dpeny ly zepey`xd zekxa yly mcew §©¦

.gayd zekxa iptl mikxv ywal,älôzä øçà ìáàrqety mcew £¨©©©§¦¨
zeywaa jix`dl `a m` ,eixeg`líBé ìL éecéå øãñk eléôà£¦§¥¤¦¤

.øîBà ,íéøetkä©¦¦¥
:`xnbd dtiqenénð øîzéà,`ziixad ixack yxcnd ziaaøîà ¦§©©¦¨©

eøîàL ét ìò óà ,áø øîà éMà øa àéiç áøminkg(:f f"r)yìàBL ©¦¨©©¦¨©©©©¦¤¨§¥
íãàz`a åéëøözkxa,älôz òîBL,mewn lknøîBì àa íà ¨¨§¨¨§¥©§¦¨¦¨©

mipepgzBúlôz øçàjix`dleøãñk eléôàiecie,íéøetkä íBé ìL ©©§¦¨£¦§¥¤¤©¦¦
.øîBà¥

:dpg ly dzlitzn micnlpy zekld dnk d`ian `xnbdáø øîà̈©©
äpçc éàø÷ éðäî òîLîì àkéà àúååøáb àúëìä änk ,àðeðîä- ©§¨©¨¦§¨¨©§§¨¨¦¨§¦§©¥¨¥§¨¥§©¨

zlitza exn`py ze`xwnd el`n cenll yi zelecb zekld dnk
dpg zlitza xn`py .dpg(bi ` '` l`eny)ìò úøaãî àéä äpçå'§©¨¦§©¤¤©

,'daìe ,daila zpeekne zlltzn ,yexitïàkîcenll yiìlk ¦¨¦¨§
,ìltúîyéøöïéeëiL Cz`.Baì ¦§©¥¨¦¤§©¥¦

xn`p weqtd jynda :sqep cenil,'úBòð äéúôN ÷ø'eïàkîyi ©§¨¤¨¨¦¨
cenllìlkìltúîjixvyCBzçiLeixac z`,åéúôNawx `le §¦§©¥¤©§¦§¨¨

.eaila oiekl
,weqtd jynda xn`p :sqep cenil.'òîMé àì dìB÷å'eïàkîyi §¨Ÿ¦¨¥©¦¨

cenllLlltzn lkdéaâäì øeñàz`,Búlôúa BìB÷lltzi `l` ¤¨§©§¦©¦§¦¨
.ygla

,weqtd meiqa xn`p :sqep cenilì éìò äáLçiå','äøBkLok zngne ©©§§¤¨¥¦§¦¨
eixg`ly weqta x`eank odkd ilr dze` giked(ci ` my)e ,ïàkî¦¨

cenll yi.ìltúäì øeñà øBkML¤¦¨§¦§©¥
xn`p :dpg zlitzn zecnlpd zekld `iadl dtiqen `xnbd

`ad weqta(ci ` my),'åâå ïéøkzLz éúî ãò éìò äéìà øîàiå'ixiqd ©Ÿ¤¥¤¨¥¦©¨©¦§©¨¦¨¦¦
.'Kilrn Kpii z`ïàkî ,øæòìà éaø øîàcenll yiìy mc`äàBø ¤¥¥¥¨¨¦¨©©¦¤§¨¨¦¨§¤
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שני עמ' א



מט

.c"qa.c"qahay `"i ,glya 't 'd mei zegiyn
.a"pyz'd hay b"i ,dxiy zay ,glya t"ye

(יום א. בשבט דהעשירי ההילולא בהקביעות
הרביעי  ביום דורנו) נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של
ענינים: כמה - זו) בשנה וכן שנים (בכמה בשבוע

בשבוע  הרביעי יום של מעלתו - לראש לכל
המאורות  "שני המאורות, נתלו שבו (מצ"ע),

.1הגדולים"

שבתא" "קמי שנקרא - עיקר וג"ז כיון 2ועוד ,
שלאחריו  השבת ליום ההכנה מתחילה שבו

בו זו דיום (שבשנה והשלימות העלי' נעשית
ד"ויכולו"ההילולא  של 3באופן בשירו כמודגש ,(

נרננה ב"לכו וחותמו שסיומו ,4הקטן"יום
ראשונים ) פסוקים (ג' "לכו ההתחלה דמזמור

שבת,5נרננה" בקבלת היא בשלימות שאמירתו
שחל  ההילולא דיום שהשלימות ג"כ מודגש שבזה

שלאחריו. השבת ביום היא הרביעי ביום

יום  של המיוחדת מעלתו מצד נוסף ועילוי
שירה  שבת - הרביעי) ביום (שהתחלתו זה הש"ק
ושירה), (רינה נרננה" ד"לכו הענין מודגש שבו -

בשירו המזמור בהתחלת והןהן הרביעי, יום של
בשלימותו שבת.ובעיקר בקבלת

הידוע  ע"פ יותר שייך 6ויומתק ש"שיר"
השבת" ליום שיר ("מזמור השבת ליום ),7במיוחד

שבת  במסכת המשנה במאמר בעלי 8כפירוש "כל
שכל בשיר", ונמשכין בשיר יוצאין עלי'השיר

מהדרגא (שיוצאים לדרגא הקודמתמדרגא
גם  ולכן שיר, ע"י היא למעלה), לעלות ונמשכים
דיש  - שיר ע"י היא השבת ביום העולמות עליית
היא  השיר ע"י השבת דיום העלי' שעיקר לומר,

שירה, השבתות בשבת בשאר גם נמשך .9וממנו
ההילולא ומזה דיום לעליות בנוגע גם מובן

באיןֿערוך 10(כידוע  עלי' נעשית ההילולא שביום
ושלימותם  שעיקרם זה), שלפני העליות כל לגבי
בשבת  ובפרט) השיר, ענין עם שקשור השבת (ביום

שירה.

חל  בשבט (שהעשירי כזו בקביעות נוסף וענין
ההילולא  דיום שהשלימות - הרביעי) ביום
שירה) (שבת שלאחריו השבת ביום שנעשית
בשבט  הט"ו דיום היתירה השלימות גם כוללת

שני  ראשון 11(ביום יום (שבת, הימים בג' שהוא (
למציאות  ענינים) (בכמה שנחשבים שני) ויום

(דחודש 12אחת  סיהרא "קיימא שבו לכך שנוסף ,
באשלמותא" ג 13שבט) ה"ה "ראש , השנה 14ם

.15לאילן"

הידוע  .16וע"פ השנה כל של .ש"המועדים
. דרבנן מועדי לאותן (גם) שייכות יש בכולן .

הקשר  לבאר יש - בהן" שחלות הפרשיות
השבוע  פרשת בשלח, לפרשת דכהנ"ל והשייכות
ולפרשת  שלאחריו, הש"ק ודיום ההילולא דיום
שמתחילין  בשבט, דט"ו השבוע פרשת יתרו,

בשלח. פ' דשבת מנחה בתפלת לקרותה
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טז.)1 א, בראשית
סע"א.2) קו, פסחים
עה"פ.3) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
ועוד.
כסלו.4) כ"ג יום" "היום רע"א. לג, ח"א לקו"ד
המזמור 5) הוא הרביעי יום של ששירו - בזה והחידוש

ה' "יצמיתם עד גו'" ה' נקמות "אל צ"ד, (מזמור שלפניו
שלאחריו  המזמור התחלת גם ממשיכים ואעפ"כ, אלקינו"),

צ"ה). (מזמור
ג)6) (כרך בראשית אוה"ת א. קיג, (בהוספות) תשא תו"א

ואילך. א תקיד,
א.7) לא, ר"ה וראה א. צב, תהלים
פ"ה.8) ריש

בפרשת 9) הוא (לראשונה) השבת יום על שהציווי להעיר,
נתן  "במרה גו'", ומשפט חק לו שם "שם - שירה) (פרשת בשלח

. המן,zay.להם בפרשת ובפרטיות ובפרש"י), כה (טו, כו'"
לה' קודש שבת "שבתון ה), (טז, גו'" והכינו השישי ביום "והי'
כט). (שם, וגו'" השבת לכם נתן ה' כי "ראו כג), (שם, וגו'" מחר

ואילך.10) 284 ואילך. 178 ע' ח"ב תשמ"ט התוועדויות ראה
תחנון axraוהתחלתו11) אומרים (שאין בשבט ט"ו

"יום שנקרא שבת), (מוצאי ראשון ביום - שבזה `cgבמנחה) ,"
ביום שקביעותו הש"ק ליום השייכות בחודש,b"iמודגשת

" ".`cgבגימטריא
אדה"ז 12) (שו"ע מהדין גם ולהעיר ועוד. שם. פסחים ראה

דמי. כלבוד משלושה שפחות ובכ"מ) ס"ג. סשמ"ה או"ח
שמו"ר 13) וראה ועוד. רע"א. פה, ח"ב רע"א. קנ, ח"א זהר

כו. פט"ו,
רמב"ם 14) (ראה כמותם שהלכה ב"ה, כדעת - בתחלתה ר"ה

ה"ב). פ"ה מע"ש הל' הי"א. פ"ה תרומות הל'
הראשון 15) ששמו ההילולא, לבעל מהשייכות להעיר
הצמיחה"יוסף", שהו"ע - הוספה לקוטי oli`cמלשון (ראה

ואילך. 322 ח"ב תשמ"ח התוועדויות תיג. ע' אגרותֿקודש לוי"צ
ואילך). 261 ע' ח"ב תשמ"ט

א).16) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה



a"pyz'dנ hay b"i ,dxiy zay ,glya t"ye hay `"i ,glya 't 'd mei zegiyn

דב'ב. המשותפת הנקודה הפרשיות ובהקדם 
למתןֿתורה: הכנה - ויתרו בשלח

שלימות  אודות מדובר שבה - בשלח פרשת
סוף  ים (בקריעת ממצרים שהיא 17היציאה ,(

כמ"ש  למתןֿתורה, העם 18ההכנה את "בהוציאך
הזה" ההר על האלקים את תעבדון .19ממצרים

הפרשה  היותה על שנוסף - יתרו ופרשת
נקראת  זה שם (ועל בתחילתה מדובר דמתןֿתורה,
מזה  (כתוצאה יתרו הודאת אודות כולה) הפרשה
ומלחמת  סוף ים ד"קריעת השמועה ששמע

גדול 20עמלק" כי ידעתי "עתה בשלח) שבפרשת
וגו'" האלקים מכל ההכנה21ה' שהיתה ,

.22למתןֿתורה 

בשלח  שבפרשיות הענינים שבפרטי לומר, ויש
(וג"כ  גם נכללת למתןֿתורה ההכנה ע"ד ויתרו
שתהי' דמתןֿתורה להשלימות ההכנה עיקר)

תצא  מאתי חדשה ("תורה לבוא -23"לעתיד (
כמרומז:

ים  (בקריעת הים בשירת (א) - בשלח בפרשת
"מקדש  וחותמה שסיומה כוננו 24סוף), אדנֿי

כשה' ידים בשתי יבנה ואימתי ידים, "בשתי ידיך",
ועד  לעולם המלוכה 25ימלוך שכל לבוא לעתיד ,

עמלק במלחמת (ב) בשלח),שלו", פרשת (בסוף
וחותמה  .26"מחה שסיומה עמלק זכר את .אמחה

מדור בעמלק לה' מלחמה יֿה כס על יד ,27דור"כי
שלם  שמו שאין  הקב "ה שלם 28"נשבע כסאו ואין

שנאמר  עמלק, של שמו שימחה תמו 29עד האויב
. עמלק זה לנצח, אחריוחרבות אומר מהו 30וה'.

כונן שלם, השם  הרי  ישב, כסאו,לעולם למשפט
שלם" כסאו ;31הרי

חסידות  בדרושי כמבואר - יתרו 32ובפרשת

ואתה  בתורה אחת פרשה ש"יתר ע"ש ש"יתרו",
לעתיד 20תחזה" בתורה (יתר) ההוספה על רומז ,

ראי' של באופן תצא") מאתי חדשה ("תורה לבוא
).33(תחזה 

ומלחמת  הים דשירת הענינים תוכן ולהבין
ב)הודאת ו(המשכם ושייכותםעמלק יתרו
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"שפלטן 17) הים", שפת על מת מצרים את ישראל כש"וירא
זה  מצד עולים שאנו כשם ישראל יאמרו שלא כדי שפתו על הים
יד, (פרשתנו אחרינו" וירדפו ממנו רחוק אחר מצד עולין הם כך
לקו"ש  (ראה עליהם מצרים אימת היתה אז שעד  - ובפרש"י) ל

וש"נ). .34 ע' חכ"ב
ד).18) פ"ג, (משמו"ר ובפרש"י יב ג, שמות
דקרי"ס 19) שהענין חסידות בדרושי המבואר ע"פ ובפרט

- למתןֿתורה הכנה הוא דיצי"מ) השלימות על (נוסף כשלעצמו
ועלמא  דאתכסייא עלמא ויבשה, דים החיבור הי' בקרי"ס כי,
במ"ת  ותחתונים דעליונים להחיבור ההכנה שזוהי דאתגלייא,
ע' פרשתנו אוה"ת ואילך. פי"ז לאדהאמ"צ האמונה שער (ראה

ועוד). ואילך. תיז
ובפרש"י.20) יתרו ר"פ
יא.21) שם,
אסתלק 22) "כדין א) סח, ב. סז, (ח"ב בזהר כדאיתא

אוה"ת  (וראה אורייתא" יהיב ולבתר ותתא עילא קוב"ה ואתייקר
56 ס"ע תש"ט סה"מ ואילך. רצא ע' עטר"ת סה"מ יתרו. ר"פ

ועוד). ואילך. 74 ע' חי"א לקו"ש ואילך. (הב')
ג.23) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
ובפרש"י.24) יז טו,
יח.25) שם,
ובפרש"י.26) ידֿטז יז,

דעלמא 27) ומדרא דמשיחא ומדרא דין דעלמא "מדרא
(תיב"ע). דאתי"

יסוה"ת 28) הל' (רמב"ם בפ"ע שם גם הוא ש"יֿה" אע"פ
יֿה". וזמרת "עזי ב) (טו, הים בשירת וכמ"ש ה"ד), פ"ו

ז.29) ט, תהלים
ח.30) שם,
("מקדש 31) המקדש דבית השלימות שגם - יותר ויומתק

מצות  בה"שלש כמודגש עמלק, במחיית תלוי' ידיך") כוננו אדנֿי
. מלך להם למנות לארץ, בכניסתן ישראל ולהכרית (ש)נצטוו .

. עמלק של הלכות זרעו ריש (רמב"ם הבחירה" בית ולבנות .
השלימות  שע"י מובן, שמזה ב) כ, מסנהדרין - ד(מנוי מלכים

בית  דבנין השלימות גם נעשית עמלק, של זרעו ו)הכרתת מלך*
הבחירה**.

"זכר" דתיבת הניקוד אופני בב' מרומז זה שענין לומר, ויש
(מחיית  על רומז נקודות) (ב' בצירי ש"זכר" בסגול*** או בצירי
ו"זכר" שני), ובית ראשון (בית מקדשות ל)שתי שקדמה עמלק
ל)ביהמ"ק  שקודמת עמלק (מחיית על רומז נקודות) (ג' בסגול

והמשולש****. השלישי
(32.22 שבהע' ותש"ט עטר"ת סה"מ
לבוא 33) שלעתיד (אף תרגום בלשון "תחזה" שנאמר והטעם

"לפי - ממש) ראי' ועיקרeiykryתהי' התעלמות  בבחי' הוא
ראי ') של  (באופן ותש"ט הגילוי עטר"ת (סה"מ לבוא" לעתיד יהי'

שם).

(*- xwirae llek"cre mlerl jelni 'd" ,"ely dkelnd lky."
(**ycwn" :miaezkd jynda fnxd l"i f"trejici eppek iÎpc`"

(w"ndiac zenilyd),y oeik"cre mlerl jelni 'd"zenilyd)
(jln iepinc,(dyxtd meiqa) f"g`le"wlnr xkf z` dgn` dgn"

(wlnr ziignc zenilyd).
(***mdipy oixewy epbdpne,`l`,minicwn (mixetae) glya 'tay

ixiva xkf k"g`e lebqa xkf,k"g`e ixiva xkf minicwn `vz 'tae
72 'r c"ag mibdpnd xtq) lebqa xkf.p"ye(.

(****glya zyxtc d`ixwda hxtae) zvw xg` ote`a l"ie
lr i`w (zecewp 'b) lebqa xkfy - (ixiva xkfl lebqa xkf minicwny
'a lr i`w ixiva xkfe ,ipy ziae oey`x zia ,okyndc zebxcd ihxt
,axg k"g`e onf jyna eneiwy ycwn ,ycwnda miillkd mipte`d

.(mici izya dpaiy) igvp ycwne



ני a"pyz'd hay b"i ,dxiy zay ,glya t"ye hay `"i ,glya 't 'd mei zegiyn

דמתןֿתורה  להקדים להשלימות  יש - לבוא לעתיד
פרעה  בשלח "ויהי הפרשה בהתחלת מ"ש ולבאר
כי  פלשתים ארץ דרך אלקים נחם ולא העם את

קרוב  הוא ("אשר הוא בדרך 34קרוב לנחותם וטוב
כנען"35ההוא" בארץ ליכנס ישר "דרך ,36. ויסב ) .

הי' שלכן סוף", ים המדבר דרך העם את אלקים
לזה  ובהמשך הים), (ושירת סוף ים בקריעת צורך

ים 38עמלק 37מלחמת  ("קריעת לשניהם ובהמשך ,
כ  יתרו, הודאת עמלק") ומלחמת דלקמן.סוף

יתרו  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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רב 34) מרחק אינו פלשתים דרך ירושלים עד ממצרים "כי
ריש  (ראב"ע הישרה" בדרך ימים עשרה מהלך כמו והוא

פרשתנו).
"כי 35) רש"י לפירוש שגם לומר, ויש - פרשתנו. ריש רמב"ן

הדרך באותו לשוב ונוח הוא שלכאורה mixvnlקרוב הסיבה ,"
הדרך  שזוהי בגלל היא פלשתים ארץ דרך לנחותם צריך הי'

והקרובה l`xyiהישרה ux`l" הלשון מדייק שרש"י אלא, ,*ik
" (ולא הוא" שכ `sקרוב הוא"), הטעם שקרוב לפרש הכתוב וונת

(*ze`ivna `zbelt o`k oi`y i`ceae.

ש" זה mgpעל `l זה על הטעם (ולא פלשתים" ארץ דרך אלקים
מפרש  ולכן פלשתים), ארץ דרך לנחותם צריך הי' שלכאורה

הדרך באותו לשוב ונוח הוא קרוב "כי הוא ".mixvnlשהטעם
פרשתנו.36) ריש רשב"ם
וירד 37) "מלחמת משא"כ תצא), (ובס"פ פרשתנו שבסוף

נאמר  שעלי' מה)), (יד, שלח (שבפרשת וגו'" והכנעני העמלקי
מלחמה  בראותם העם ינחם פן גו' נחם "ולא פרשתנו בהתחלת

רש"י. כפירוש גו'",
(38. רותחת לאמבטי כאן "משל אף אחרים, לפני הקירה .

.. לפניהם הים (כש)קרע .. האומות כל על פחדן נפל בא . .
. (בסופו)).עמלק ט תצא (תנחומא כו'" הקירו .

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

élöîe øãälltzde xfg -,ãneòî.eail z` oiekl ick ¨©§©¥§¨
øî ãéáòìå ,ïðaø déì éøîàaxd bdpie -àøèeæ øîe øîéøîkeidy ¨§¦¥©¨¨§©£¦©¦§¥©©§¨

izy lltzdl jixv didi `le ,xeriyd mcew mziaa milltzn
.zelitzeäì øîà,iy` axçéøèàúlî éì àxacd il gxeh - ¨©§§¦¨¦¦§¨

.lltz`y xg`l wx yxcnd zial ribdl
,minkg el exn`éåìå ìàeîLc deáàk øî ãéáòìåenicwdy §©£¦©©£©¦§¥§¥¦

lkeie ,xgyd zelra lltzie ,rny z`ixw onf iptl lltzdl
.dlitzd xg`l yxcnd zial mcwen ribdlàðéæç àì ,eäì øîà̈©§Ÿ£¦¨

éëä éãáòc ïpéî éLéL÷ ïðaøì eäìmipwf minkg izi`x `l - §§©¨¨§¦¦¦©§¨§¦¨¦
bdep ipi` okle ,rny z`ixwl dlitz enicwde jk ebdpy epzi`n

.jk

äðùî
e` xeaiva wx zbdep sqen zlitz m`d zwelgn d`ian dpynd

:cigia mbïéôñenä úlôz ïéà ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøzbdep ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¥§¦©©¨¦
øéò øáça àlàlltzdl epwiz `ly xnelk ,xird zxeaga - ¤¨§¤¤¦

`l cigi la` ,miyp` dxyr ly xeaiva wx `l` sqen zlitz
.ef dlitz ecal lltziíéîëçåe miwlegíéøîBàsqen zlitzy ©£¨¦§¦

oia zbdepe øéò øáçaoia,øéò øáça àlLzlitz lltzn cigi mbe §¤¤¦¤Ÿ§¤¤¦
.sqen

:dixfr oa xfrl` iax zhiya ztqep drc d`ian dpyndéaø©¦
BîMî øîBà äãeäé,dixfr oa xfrl` iax ly enya -LiL íB÷î ìk §¨¥¦§¨¨¤¥

øéò øáç íL,sqen milltzny xeaiv -úlôzî øeèt ãéçé ¨¤¤¦¨¦¨¦§¦©

.ïéôñenä©¨¦

àøîâ
iax zrc `id dn ewlgp dcedi iaxe `nw `pzy dpyna epipy
dn zxxan `xnbd ,cigia sqen zlitz oipra dixfr oa xfrl`

zhiy :`xnbd zl`ey .mdipia lcaddeðééä äãeäé éaøzhiyàpz ©¦§¨©§©¨
,àn÷,`id dixfr oa xfrl` iax ly ezrcy exn` mdipy `ldy ©¨

:`xnbd daiyn .sqen zlitz lltzn epi` cigiy,eäééðéa àkéà¦¨¥©§
yiy ote`aøéò øáça àlL ãéçéxeaiv my oi`y xira xcy cigi - ¨¦¤Ÿ§¤¤¦

c ,sqen milltzny dxyr ly,øáñ àn÷ àpzdf ote`a mby ©¨©¨¨©
cigid dixfr oa xfrl` iax zrcløeètoeik ,sqen zlitzn ¨

,xeaivl `l` cigil dpwzp `l llk sqen zlitzyäãeäé éaøå§©¦§¨
,øáñcigidy dixfr oa xfrl` iax dcen df ote`ayáéiç ¨©©¨

cigid z` dixfr oa xfrl` iax xht `ly meyn ,sqen lltzdl
xeaiv gilyd zlitz f`y ,milltzn dxyr yiy mewna `l`
oi`yk la` .envra lltzdln ezxhet [mx lewa lltznyk]
z` `ivene lltzny xeaiv gily oi`e ,milltzny xeaiv xira

.sqen zlitz envra lltzdl cigid aiig ,cigid
:dkld wqt d`ian `xnbdàéiç áø øîà ,àðpéç øa àðeä áø øîà̈©©¨©¦§¨¨©©¦¨

î øîàL äãeäé éaøk äëìä ,áø øa,äéøæò ïa øæòìà éaø íeM ©©£¨¨§©¦§¨¤¨©¦©¦¤§¨¨¤£©§¨
.lltzdl aiig cigid ,sqen milltzny xeaiv oi`ykydéì øîà̈©¥

ïéáà øa àéiç áø,`ppig xa `ped axlúøîà÷ øétLzxn` aeh - ©¦¨©¨¦©¦¨¨§©
dnn gken jk ixdy ,dkldd `id jkyàì éîiî ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¦¨©Ÿ

ãéçéa ïéôñeîc àúBìö àðélöî§©¥¨§¨§¨¦§¨¦
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המשך ביאור למס' ברכות ליום ראשון עמ' א



נב

hay c"ei - zegiy ihewlfh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
˙„Â·ÚÏ ‰‡¯Â‰ „ÂÓÈÏ Y ˜È„ˆ‰ ˙Â˜Ï˙Ò‰ ÌÂÈ

Ì„‡‰
צדיק, של והסתלקות הילולא יום של משמעותו
כל  עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו "כל עולים שבו

חייו" ב"מעשיו 1ימי להתבונן בעיקר (עבורנו) היא ,
מכך  להסיק כדי ההילולא, בעל של ועבודתו" ותורתו
מההולכים  אחד כל של היוםֿיום לחיי הוראה

האדם  של ועבודתו תורתו במעשיו .2בעקבותיו,

הנכללים  הענינים הם רבים יהודי, כל שאצל כיון
חייו, ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו במעשיו
לא  לפיכך ישראל, נשיא אצל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
שבעבודתו, העיקרית הנקודה מהי וגלוי ברור תמיד
בעניננו  אך העיקרית. ההוראה את ללמוד צריך שממנה
הוראה  יש – הרבי מו"ח כ"ק של הסתלקותו יום –

הוראה  (מלשון תורתו – ההילולא,3ברורה בעל של (
בעל  שהרבי לגני", "באתי ד"ה על המאמר וזהו
זו  שמתורה הסתלקותו, ליום הכינו בעצמו ההילולא
ביום  העיקרית ההתבוננות להיות צריכה במה יודעים
עבודת  לגבי מכך ללמוד צריך ומה שלו, ההילולא

בפועל. למעשה האדם

.·
'‰ ˙„Â·Ú· ÈÏÏÎ ÔÈÚ Y ˙ÂÊÈ¯Ê‰

הזריזות  חשיבות אודות הרבי מדבר המאמר בסוף
היודע  הוא "מי כי והמצוות, התורה בקיום ה' בעבודת

במדרש  כנאמר וזמנו", עד 4עתו לי המתינו לומר "אין
לביתי", שאצוה ועד חשבונותי שאעשה

היא  מכך המתבקשת בעבודת 5המסקנה שהזריזות ,
של  הפשוטה כמשמעות בעבודה, פרט רק אינה ה'

חז"ל  זהו 6מאמר אלא המצוות", את מחמיצין "אין
להפס  אפשר שבלעדיו בכלל, לעבודה החשוב יד ענין

לומר..." שליט אדם "אין וההוראה העבודה. כל את
עלי  חייו ימי משך כל של ורגע יום כל לגבי אמורה

שנה. ועשרים מאה אדמות,

לעיל  שהוזכר חז"ל במאמר ברמז נאמר מכך ויותר
עשה  לידך מצוה באת אם המצוות... את מחמיצין "אין

במקום  הרי מצוה, בקיום מתרשלים אם מיד". אותה
את נעשה "ושמרתם – המצוות" "את – המצות"

מן ההיפך .devnd7"חמץ",

צריכה  שבו הענין על מדובר המאמר ובתחילת
בכך  הזריזות, להיות צריכה שבו העבודה, להיעשות

דירה  יתברך לו להיות הקדושֿברוךֿהוא ש"נתאוה
.8בתחתונים"

.‚
"ÌÈÂ˙Á˙· ‰¯È„ ...‰Â‡˙" ÔÂ˘Ï· ˜ÂÈ„‰

התורה  בקיום יהודי של פעולה בכל אמנם,

שמים" לשם יהיו מעשיך ב"כל וכן ו"בכל 9והמצוות,
דעהו" בתחתונים 10דרכיך יתברך לה' דירה מתהוה ,

הקדושֿברוךֿהוא  "תאות" ,11ומתממשת

מיום  ללמוד שיש שההוראה מובן זאת בכל אך

הקדושֿברוךֿהוא  "נתאוה של הענין לגבי ההילולא

המרצה  רק אינה בתחתונים" דירה יתברך לו להיות
zillk אלא כללי, באופן ומצוותיה התורה לעבודת

עניןzniieqn12הוראה –miieqn להיות צריך שהוא

אלה, בימינו האדם עבודת עיקר

בעל  של ועבודתו" ותורתו ל"מעשיו בהתאם

ההילולא.
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בשעת 1) הוא שכן מבואר ושם אֿב). (קמז, זך סי' אגה"ק
שנה  בכל שהרי השנה, ליום בנוגע גם שכ"ה מובן מזה אבל ההסתלקות,
כידוע  הראשונה, שבפעם וההמשכות ההארות וניעורות חוזרות ושנה
(להחיד"א) דוד לב בספר ונתבאר הובא שובבים תיקון בספר רמ"ז (ראה

כו'". יורד ושנה שנה "בכל ב) (קכ, יד סי' אגה"ק וראה פכ"ט).
על 2) מאירה אלו עליונים אורות והארת ב): (קמז, שם אגה"ק ראה

סי' גם וראה כו'. ועבודתו תורתו ידי על ה' עובדי שנעשו תלמידיו כל
כו' למעלה בחייו נפשו שעמלה האדם עמל "שכל א) (קמח, שם כח
הל"ג  שער סידור וראה כו'". למטה מלמעלה גילוי בבחי' ומאיר מתגלה

בֿג). (דש, בעומר
ב.3) נג, זח"ג

ג.4) פ"ט, דב"ר
(5.90 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש גם ראה
יז.6) יב, בא ופרש"י מכילתא
(7" שם המצהjxckראה את מחמיצין את jkשאין מחמיצין אין

מיד". אותה עשה לידך מצוה באת אם אלא המצוה
ו.8) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא
מי"ב.9) פ"ב אבות

רלא.10) סי' או"ח טושו"ע ו. ג, משלי
פל"וֿלז.11) תניא ראה
ועוד.12) פ"ו. העבודה קונטרס פי"ג. התפלה קונטרס ראה
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הדיוק  את ולבאר להקדים יש זאת להבין כדי
הקדושֿברוךֿ "נתאוה במאמר הרבי שמציין בלשון

יתברך  לו להיות זו 13הוא שבתאוה בתחתונים", דירה
ג) דירה, ב) יתברך, לו א) פרטים: שלושה ישנם

בתחתונים.

לעצמותו  היא הדירה – יתברך" "לו יתברך,14א)
– "דירה" ב) ו"גילויים", אורות של לדרגות רק ולא
באופן  אינה למטה יתברך עצמותו של הימצאותו

בקביעות  – "דירה" של באופן אלא ג)15ארעי, .
דוקא היא לעצמותו הדירה – ,mipezgza"בתחתונים"

העליונים  בעולמות .16ולא

הדרגות  מצד בזה: זה כרוכים אלו ענינים שלושה
כיון  הרי ביותר, הנעלים ואפילו "גילויים" של
הוא  שגילויים ובמיוחד מעצמותם, אינה שמציאותם
קביעות, – "דירה" של אפשרות בהם תיתכן לא ברצון,

אמיתית מציאות אינה מציאותם mnvrכי cvn17.

למציאות  מסויימת הגבלה שיש מובן,18וכיון הרי ,
לגילוי  כלי של ענין קיים שבו במקום רק הוא שהגילוי
שם  כלל, לאלקות כלי שאינם בתחתונים, ואילו אלקות.

להתגלות. האלקות יכולה אינה כביכול,

בהעלם  מוגבל שאינו עצמותו, מצד זאת לעומת
שמציאותו  כיון ושינויים, למגבלות מעל והוא וגילוי,

זה 19מעצמותו  מושג שקיים כמה (עד "המשכתו" לכן ,
בעצמות  המשכה "דירה",20של של באופן היא (

.21קביעות 

– העליונים שהעולמות כיון בתחתונים, ודוקא
הם  שהרי יתברך, לעצמותו "כלי" אינם הגילויים,

יתברך  פניו מאור אינו 22ירידה ששם בתחתונים דוקא ,

דירה  להתהוות יכולה שם גילויים, של מושג קיים
יתברך  .23לעצמותו

.„
Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· ÂÏ‡ ÌÈÈÚ ‰˘ÂÏ˘

"לו  שהעשיה האדם, עבודת לגבי גם מובן זה לפי
כזה  באופן להתבצע צריכה בתחתונים" דירה יתברך
בתחתונים, דוקא יתברך לעצמותו דירה להיות שיתאים

להלן. כמפורט

"לו  רק להתבצע צריכה העבודה – יתברך" "לו א)
הרצון ביצוע לשם רק של elyיתברך", ה"נתאוה" ,

פרס  לקבל מנת על שלא יתברך, לא 24עצמותו ואף
כדי לא ואף באלקות, דביקות caerdלשם mc`dy
הקדושֿברוךֿהוא  כוונת את כדי 25יגשים רק אלא ,

הקדושֿברוךֿהוא  של "תאותו" .26שתתממש

של  באופן להתבצע חייבת העבודה – "דירה" ב)
ובתמידיות  באופן שינויים יחולו שלא כלומר, קביעות.
כך  על מצביעים אלו שינויים כי הזמן, כל עבודתו של
קביעות, – "דירה" של באופן נעשית אינה שהעבודה

"עראי". באופן אלא

בעיקר  להתבצע צריכה העבודה – "בתחתונים" ג)
המצוות, לגבי הן התורה, לגבי הן תחתונים, בענינים

בהמשך). שיוסבר (כפי ישראל לגבי גם וכך

זה  כרוכים האדם בעבודת אלו ענינים שלושה גם
בזה:

מציאותו  לצורך היא האדם של עבודתו כאשר
אפילו  (או באלקות להתדבק כדי ואפילו העצמית,
אך  הבורא, רצון את לקיים ברצונו יותר: נעלית בדרגה

התחושה מעורבת ה')edy`בעבודתו רצון את מבצע
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הלשו 13) בדא"ח) מקומות (ובכמה שם הקב"ה בתניא "נתאוה ן
חי"ט  לקו"ש ראה – "ית'" דתיבת ההוספה – בתחתונים דירה לו להיות

ואילך. 27 ע'
ג).14) (ס"ע בתחלתו תרס"ו המשך תתקצז. ע' ריש בלק אוה"ת
ובכ"מ.
לקו"ש 15) (ראה פרטים ב' יש "דירה" בלשון יותר, בפרטיות

שנמצא  א) שלפנ"ז): בהערה הנסמן וראה ועוד. .35 ע' ח"ד [המתורגם]
כל בהmvrdבה נמצא ושהעצם ב) ,ieliba אלו ענינים ב' ומתאימים –

שבפנים. ו"דירה") ית'" ("לו הענינים לב' (שב"דירה")
(1621 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש גם לקמן בהבא וראה שם. תניא

בפנים. לקמן וראה שם. ובהערות ואילך
בסוכות 17) ד"ה ואילך. תלב ע' ואילך. קסט ע' תרס"ו המשך ראה

אליהו  פתח לד"ה הגהות תרנ"ו. שמחתכם ביום ד"ה וראה תרס"ד.
וש"נ. גֿד. סעיף אוא"ס(א) ע' הערכיםֿחב"ד ספר וראה ובכ"מ. תרנ"ח.

קסח.18) ע' שם המשך ראה
(19.17 בהערה בהנסמן ובארוכה ב). (קל, כ סי' אגה"ק
(תשי"א)20) תרצ"ד תקעו ד"ה א'קמא. ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

פ"ב.
השלישי 21) בביהמ"ק תהי' קביעות, – ה"דירה" ענין עיקר ולכן

קיים  יהי' ולכן עצמותו, מבחי' – דקוב"ה" "בנינא שהוא כיון דוקא,
מבחי' – נש" דבר "בנינא שהם וב' ראשון בית משא"כ נצחי, בקיום
דפרשתנו  הכתוב (בפי' א. רכא, (זח"ג כלל" קיומא בי' "לית הגילויים
ח"א  ידיך"). כוננו אדני מקדש הוי' פעלת לשבתך "מכון יז) טו, (בשלח
ימלוך  שה' בזמן ידים בשתי יבנה ואימתי עה"פ: פרש"י וראה א). כח,
ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה כו'. לבוא לעתיד ועד לעולם

וש"נ. ואילך. 27
פל"ו.22) תניא
המאמרים 23) ספר תרע"ח. החמה משתשקע מצותה ד"ה גם ראה

וש"נ. ואילך. לב ע' לגני באתי
מ"ג.24) פ"א אבות
וראה 25) עת"ר. התרומה וזאת ד"ה תר"ס. לי תהיו ואתם ד"ה ראה

בסוכות. ד"ה תקעו, סד"ה שם
ספ"י).26) (תניא עלי' בני מבחי' להעיר



hayנד c"ei - zegiyÎihewl

לרגש  בהתאם בעבודתו, שינויים לחול יכולים אז –
זו  אין זמן. באותו בו שמתעורר והדביקות האהבה
היא  העבודה אם הבדל יש וכן דירה. – קביעות
אינו  שלגביהם תחתונים בענינים או נעלים בענינים

ותענוג. חיות זו) (בעבודה מרגיש

את  להשלים יתברך", "לו היא כשעבודתו דוקא
הכוונה, השגת לידי המביאים הענינים כל אז ה', רצון
קביעות  של באופן היא עבודתו ובמילא אצלו, שווים
הקדושֿברוךֿ של שתאותו וכיון "דירה", – והתמדה

דירה יתברך לו "להיות היא עבודתו mipezgzaהוא ,"
תחתונים. בענינים בעיקר היא

.‰
˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ Y ‡ÏÂÏÈ‰‰ ÏÚ· ˙„Â·Ú

המוזכרים  הפרטים שלושת בכל כזה, עבודה אופן
עצמו: ההילולא בעל אצל בגלוי היה ניכר לעיל,

רבות  פעמים כך על דובר שכבר וכפי ,27כידוע,
התורה  בהרבצת ההילולא בעל של עבודתו היתה
נפש, מסירות של אחת רצופה מסכת היהדות ובחיזוק

הנ"ל  המאמר בסוף ההילולא בעל של –28כלשונו
נפש  מסירות תוך עבודה והרי ודעת". מטעם "למעלה
רוחני  שכר למען זאת עושה הוא שאין כך על מצביעה
כדי  לא ואפילו מציאותו, שלימות למען וכדומה,

dwacl ומציאותו יתברך", "לו רק אלא יתברך, בה'
בעבודה  קיימת אינה כפי 29העצמית כאשר, ובמיוחד, .

מנגד  חייו "שהשליך ההילולא בעל אצל ",30שהיה
היהדות  וחיזוק התורה הפצת עבור .31כפשוטו,

אצלו  היתה נפש ובמסירות בתוקף העבודה ודרך
והתבטאה  נשיאותו, תקופת כל במשך תמידי באופן

נפש. מסירות של האופנים בכל

בהרחבה  כבר שדובר שבין 26כפי ההבדל אודות ,
שנות  במשך שנים" "עשר של השונות התקופות שלוש
זה  השונים העבודה אופני שבכל הזה, בעולם נשיאותו

אצלו היתה zi`lir.מזה ytp zexiqn dze`

אינה  נפש מסירות תוך העבודה שעצם לכך בנוסף
זוהי  כי שינויים, ללא בקביעות נעשית אלא עראית,

גם  – לשינויים שמעל הנשמה, עצם מצד עבודה
נפש, מסירות של הגלוי באופן העבודה התבטאה

אותה  אצלו היתה העבודה של השונים הסוגים שבכל

נפש. מסירות

ועד  היהדות וחיזוק התורה הרבצת עבודת אמנם,

בכל  אצלו נעשתה החסידות מעיינות להפצת
ב: מיוחדת השתדלות ניכרה זאת בכל אך התחומים,

קבוצ  ארגון ללימודא) ושיעורים dyrnlות dkld
למעשה, מוריֿהוראה להכשיר כדי רבנות, לקראת
שונות, יהודיות ומושבות לקהלות רבנים שיגור

סוגי  כל בין המעשיות המצוות קיום הפצת ב) וכדומה.
שליחים  שיגור כגון: מעשית, פעילות ידי על היהודים,

על  חינוך ג) וכדומה. מוהלים, שיגור מקואות, לבניית

חדרים, יסוד רבן, בית של תינוקות של הקודש טהרת
וכדומה. מלמדים שליחת

בתורה  "תחתונים" בבחינת הם הללו הענינים וכל
כדלהלן. עצמן, ובמצוות

.Â
ÌÂÈ˜· ,‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· "ÌÈÂ˙Á˙"Â "ÌÈÂÈÏÚ"

ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È‚ÂÒ·Â ˙ÂÂˆÓ‰
אופנים  יש התורה בלימוד הוא: לכך ההסבר
במתיבתא  למעלה אשר התורה מלימוד החל שונים,

דרקיעא  ומתיבתא הקדושֿברוךֿהוא, לאופן 32של ועד ,

– כגון רבות, דרגות יש למטה וגם למטה. לימודה
תורה  "יגדיל שכר", וקבל "דרוש של באופן לימוד

אליבא 33ויאדיר" שמעתא "לאסוקי והלימוד ,

.34דהילכתא"

בלימוד  "עליונים" בין ההבדל זהו כללי ובאופן

באופן  לומדים כאשר בתורה: "תחתונים" לבין התורה
למעשה, הלכה לצורך ולא ויאדיר", תורה "יגדיל של

והתענוג  שבתורה, בשקלאֿוטריא בעיקר עוסקים
לומדים  כאשר ואילו התורה. בהבנת הם והחיות

שקועים  אין דהילכתא", אליבא שמעתא "לאסוקי

בידיעת  בעיקר אלא התורה, ובחכמת בשקלאֿוטריא
למעשה. מכך הנובעת ההוראה
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ובכ"מ.27) וש"נ. ואילך, 302 ע' חי"ח לקו"ש ראה
פ"ה.28)
רפי"ט.29) מתניא להעיר
מסנ"פ.30) לענין – ג) ד, ויקרא לקו"ת (וראה ב צט, תו"א
בהנ"ל 31) (המבואר השם קדוש על המסנ"פ מענין למעלה גם שזה

המלחמה  ניצוח שבשביל פי"א ההילולא המשך וראה הקודמת). הערה
דאברהם  מסנ"פ בין מההפרש ולהעיר מנגד". המלך משליך חייו "גם

לא). ע' לגני באתי סה"מ וראה .30 טו. ע' ה'ש"ת (סה"מ דרע"ק ומסנ"פ
(כב,32) ב"מ בגמ' ד"ה תזריע לקו"ת ב. רג, זח"ג א. פו, ב"מ ראה

ט, ח"א דיבורים לקוטי וראה ד). (כד, המאמר בסוף ושם ואילך) סע"ב
א.

ב.33) סו, חולין כא. מב, ישעי'
א.34) כו, יומא
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המצוות לגבי גם שזוהי zeiyrndוכך לכך בנוסף :
בכלל  התורה ללימוד יחסית תחתונים של קיים 35דרגה ,

של  לענין בדומה התורה, "מצד" שהן כפי פן במצוות
עולה..." הקריב כאילו עולה בתורת העוסק .36"כל

המצוה  את לקיים אפשר אי שבהם מקרים, כמה ישנם
המצוה, בתורת עוסקים זאת ובמקום ממש, במעשה

הוא בתורה שהעיסוק כך, על נאמר זאת eli`kולמרות
הקריב.

וכדומה. המצוות, כוונת קיימת וכן

יהודי  קיים, המקדש שבית בזמן זאת, לעומת
הכהן  על סומך אלא קרבנות, הלכות כלל יודע שאינו

במעמדו) וישראל בדוכנו (ולוי הקרבן את ,37המקריב
הקרבנות  הקרבת חובת ואת המצוה את מקיים

עליו. המוטלת

בבחינת  הוא למעשה המצוות קיום פירוט: ביתר
יחסית  יותר ועוד שבמצוות, לדיבור יחסית "תחתונים"

ולב. במחשבה המצוה לכוונת

לומדים  שעמם היהודים, לגבי מובן לכך בדומה
ובמיוחד  רבן, בית של תינוקות של הלימוד תורה:
הוא  וכדומה, בי"ת אל"ף לימוד – הלימוד בתחילת
שעמם  התלמידים סוגי לגבי "תחתונים" בבחינת

לומדים.

.Ê
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הדרגות  בשלוש העיסוק כיצד מובן זה לפי
העבודה  כאשר רק אפשרי ב"תחתונים" האמורות
ושלימות  תועלת למען ולא יתברך", "לו מתבצעת

עצמית.

הוא  כלשהי, למציאות עצמו מחשיב האדם כאשר
שבתורה, העליונים בדרגת בעיקר בהתלהבות עוסק
ולכן  בתורה. המאיר האלקי באור מכך ויותר בשכל,
לסוג  מתאימים כלים שהם יהודים עם ללמוד מוכן הוא
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  שבתורה, בנגלה הן זה, לימוד
התפשטות  את רואים שאז התורה. ובסודות בפנימיות

בעולם. וגילויה האלקות

וכן  דהילכתא, אליבא שמעתא לאסוקי בלימוד אבל
– רבן בית של תינוקות עם בי"ת אל"ף של בלימוד

את  בכך רואה הוא אין ומתלהב, עוסק הוא אין בכך
יתברך. שמו גילוי ואת ה"עושר",

היא  העיקרית חיותו המצוות, קיום לגבי גם וכך
במעשה  כך כל ולא יתברך, בו לדבקה המצוות, בכוונת

העליון. רצון בקיום המצוה,

שתתבצע  יתברך", "לו היא עבודתו כאשר רק
אינו  עצמו העובד כאשר הקדושֿברוךֿהוא, כוונת
בבחינת  בעיקר היא עבודתו אז עצמאית, מציאות
"נתאוה  המטרה מושגת כך עלֿידי דוקא כי תחתונים,

דירה יתברך לו להיות mipezgza".הקדושֿברוךֿהוא

.Á
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מכל  פשוטות: במילים ענין  כל להבהיר צריך כיום
בהם  שחלה ענינים שני יש דלעיל הרבות ההוראות

בתקופתנו: התדרדרות

לימוד – הוא הראשון dyrnlהענין dkld,רואים .
בכמות  הן ומתרבה, הולך התורה לימוד כללי שבאופן
שמעתא  לאסוקי של באופן הלימוד אבל באיכות. והן
לפסוק  שיוכלו רבנים ייצאו שממנו – דהילכתא אליבא
(ובמיוחד  ערוך השולחן חלקי ארבעת בכל שאלות
לדור  מדור ר"ל ופוחת הולך – חיים) אורח בחלק

לחודש. ומחודש לשנה ומשנה

יש  משפט, חושן חלק של ההלכות איֿידיעת לגבי
מכך  תצמחנה לא המדינה וחוקי מצב שעקב לקוות,
ועלֿ יורהֿדעה, אבןֿהעזר, לגבי אך רבות. תקלות
ההלכות  – אורחֿחיים לגבי אחתֿכמהֿוכמה
רק  ולא היוםֿיום, בחיי ממש, למעשה החשובות
כמעט  אין – "אורחֿחיים" כשמו מסויימים, בזמנים

לברר. מי אצל

בלימוד  זמנו כל את המשקיע למישהו באים כאשר
משיב: הוא הלכתית, שאלה אותו ושואלים התורה,
תורה  "יגדיל של באופן התורה בלימוד עסוק אני
בהלכות  דין לפסוק אך אור. ומוסיף הולך ויאדיר",
קריאת  בהלכות או תפלה, בהלכות הנהנין, ברכות

הלכות – למד!`elשמע לא הוא

לכך  בנוסף כפול: פגם יש חיים אורח לגבי
נוספת  אלו, בהלכות לפסוק שיוכלו רבנים שחסרים

לעצמו: "פוסק" ייעשה אחד שכל הסכנה
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פל"ז.35) תניא בארוכה ראה
מהד"ק 36) ס"ט. ס"א מהדו"ת או"ח אדה"ז שו"ע א. קי, מנחות ראה

ואילך. סי"א שם

הזבח 37) דברים ("ששה אלו מכל אחד לשם בלבו הי' שלא מי ואף
ב). מו, (זבחים ב"ד תנאי שהוא כשר נזבח")
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יראֿשמים, הוא אם רב, שאיננו וסוחר, בעלֿהבית
שאלה  בעצמו לפסוק יכול שהוא עצמו את ישלה לא
דעה. יורה בהלכות שאלה לא ואפילו גיטין, בהלכות
ומורהֿ רב מחפש הוא שאלה אצלו מתעוררת כאשר
עלול  הוא חיים אורח בהלכות אבל בפועל. הוראה
הוא  – "פוסק" להיות מסוגל שהוא עצמו את להשלות
אין  ואם הקודש, (בלשון ערוך שולחן בקיצור יעיין
וכדומה) בצרפתית באנגלית, – הקודש לשון מבין הוא

שמובנת כפי שולחן elוינהג בקיצור הנאמר משמעות
ערוך!

התעורר  יוסף" ה"בית של ערוך שולחן לגבי אם
את  לדעת בלי הלכה משם לפסוק ניתן כיצד דיון

הטעמים  ואת עלול38המקורות מה מובן מכך – לנבוע
שיפסוק  ואחד, אחד כל של בידיו נמסרת שהתורה

ערוך! שולחן קיצור לפי דין בעצמו

לבו" אל יתן "והחי לקיים צריך זה –39בענין
למרות  עצמו, שסיכן ההילולא, בעל של מעבודתו
לייסד  ממש, נפשות בסכנת כרוכים היו אלו שמעשים

– לרבנים בתיֿמדרש בשם עתה שנקרא מה את

לכך  הראויים אלו שכל ההוראה, נלמדת ומכך
כפי  במצב הרי ראויים, הם אם ספק יש אם (ואפילו
של  באופן ילמדו לחומרא), לנהוג יש עתה שהוא

דהלכתא. אליבא שמעתא לאסוקי

הדבר  כאשר ובמיוחד מסייעתם, הרבים וזכות
המצב  לפי אלא אחת, עיר של לציבור רק לא חשוב
ובמדינות  בארה"ב קהלות למאות הדבר חשוב עתה,
מוריֿהוראה  רבנים ללא כפשוטו, שנותרו, אחרות,
– בארץֿהקודש יישובים מאות גם וכך ערוך. בשולחן
ועד  השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני אשר... "ארץ

שנה" להם 40אחרית שתהא – רבנים להם שאין ,
להלכה  לכוון כדי הדרושה דשמיא ולהיות 41סייעתא ,

שותף  נעשים כך שעלֿידי לאמיתו", אמת דין "דן
בראשית  במעשה .42לקדושֿברוךֿהוא

.Ë
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– היא לתקופתנו במיוחד החשובה השניה הנקודה
רבן: בית של תינוקות של החינוך אופן

והדומות  ארה"ב, זו, מדינה של המדינה חוקי עקב
בן  רק לא – ילד שאצל נקבע מבהיל. מצב נוצר לה,
למשנה  עשר בן של בגיל אפילו אלא למקרא, חמש
יכול  לא – לגמרא עשרה חמש ובן למצוות י"ג ובן
לימודי  לימוד ללא הלימודים שנת במשך יום לעבור

חול.

מסר  אשר ההילולא, מבעל ללמוד יש זאת לגבי
נפשם, למסור אחרים יהודים שלח ואף בפועל, נפשו
בחדרים  ושהלימוד יהודים, לילדים חדרים להקים כדי

יהיה ycewdאלו zxdh lr דרכי את ח"ו לשנות בלי ,
הדורות, כל במשך ישראל בעם נהוגות שהיו החינוך

עלֿאחתֿכמהֿוכמה זו,הרי ובמדינה אלה, בימינו
סכנה  של מצב ח"ו זה שאין לה, וכדומה ארה"ב,
ילדי  של שהחינוך ביותר, להשתדל וצריך גופנית,
עירוב  ללא הקודש, טהרת על לגמרי יושתת ישראל
וגם  זאת, מאפשר אינו החוק כאשר מלבד חול, לימודי

מחייב. שהוא ביותר המועטה במדה אז

.È
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ÏÂÁ‰
הרי  בנסיון, לעמוד יכולים שאינם אלו אפילו
חובת  ידי לצאת רבות בדרכים ניתן דבר של לאמיתו
כלל  הכרח אין ביותר, הקטן ובהיקף קטן בפרט זה ענין
שנהוג  כפי ובאיכות בכמות יתקיימו החול שלימודי
יראי  נשים, או אנשים, של שבהנהלה הספר בבתי עתה

שמים.

אינה  שהשתדלותם ולעודדם, לעוררם רק צריך
אלא  המדינה, חוקי בקיום לדייק כלֿכך להיות צריכה
הקדושֿברוךֿ להבדיל, של, והחוקים המצוות בקיום
מהר  ועומד "מושבע יהודי כל לגביהם אשר הוא,

המדינה.43סיני" חוקי בכלל שהיו לפני ,

דינא" דמלכותא "דינא זאת,44אמנם, בכל אך ,
מי  היהודים מעלינו "אין יהדות שבעניני לכך בנוסף

עלינו" דעתו מסוגל 45שיכפה שאינו מי אפילו הרי ,
במסגרת  יכול בלבד, קודש לימודי של בנסיון לעמוד
של  זמנם שרוב להשתדל, המדינה, חוקי שמאפשרים
יהיו  לבם, תשומת רוב ולפחות והתלמידות, התלמידים
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ת"ת 38) להל' קו"א וראה א'. אות השו"ע כללי מלאכי יד ראה
רפ"ב. לאדה"ז

שם.39) תרגום וראה ב. ז, קהלת
יב.40) יא, עקב
שם.41) יומא וראה ב. צג, סנהדרין

א.42) י, שבת
וש"נ.43) ב. כא, שבועות
וש"נ.44) ב. י, גיטין
מהרבנים 45) דרשה כשהמלוכה נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק לשון

בצאתו  אדמו"ר מו"ח כ"ק עליו וחזר – כו' בחינוך שינויים לעשות
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בלבד  הדעות לכל ההכרחי ורק קודש, ללימודי קשורים
חול. ללימודי יוקדש

יתקיימו  לא החול שלימודי לכך בנוסף (וזאת,
עריסותיכם" "ראשית – הלימוד בתחילת ,46בבוקר

עריסותיכם, ש"ראשית לחוק כלל מנוגד זה אין
הקדושֿ אל הילד את שירוממו – לה'" תרומה תרימו
הקדושֿברוךֿ של תורתו לימוד באמצעות ברוךֿהוא

ואין 47הוא  עייף, כבר הילד כאשר מכן, לאחר ורק ,
חול). ללימודי ביותר מצומצם זמן יוקדש ברירה,

כחן" לפי אלא מבקש... ש"איני ודאי,48וכיון הרי ,
ניתן  המתאימה, הלב ובתשומת ביותר, קל שבמאמץ

שיל  הזמן את מיד ללימודי לצמצם מקדישים ישראל די
הן  באיןֿערוך, יותר, הרבה רב זמן ולהקדיש חול,
להחליט  רק צריך קודש. ללימודי באיכות, והן בכמות
נפסק  שכך מפני חובה שזו תחושה מתוך עלֿכך

תלמודֿתורה  זאת.49בהלכות לבצע שיצליחו ברור ואז ,

להתחשב  שבלי ההילולא, בעל אצל שראו וכשם
האפשרות, הטבע בדרך כלל נראתה לא שבימיו בכך
ההיא  במדינה הקודש טהרת על חינוך למען שמאמציו

שצמחו  הפירות את בשר בעיני עתה רואים – פרי ישאו
מכך 

של  הגדולות בערים לרחוב יוצאים שכאשר –
אנשים  של נכדים ופוגשים אחר, מקום בכל או ארה"ב

ההיא, במדינה שנה ארבעים או עשרים לפני שהו אשר

ותמהים: והמצוות, התורה בדרך מתנהג שהנכד ורואים
cvik!?ליהדות קשורים להישאר יכלו

למדריך, שלאב, מגלים, ודורשים, חוקרים וכאשר
מהשלוחים  אחד עם מגע או קשר היה וכדומה, לסב או

אתו, ולמד ליהדות, עוררו הוא אשר ההילולא, בעל של

כדי  במרתף, או הגג, בעליית עמו ביחד והתחבא
– יהודי נשאר הוא ולכן – וכדומה ללמוד

"הולכים  אשר אלו כל לגבי לכך ובדומה
ועד" סלה נצח המאמצים 50באורחותיו שעלֿידי ,

הקודש, טהרת על החינוך חיזוק של דלעיל בעבודה

ה'" "צבאות את להקים יצליחו ייצאו 51בודאי אשר ,
האמיתית  בגאולה האחרונה, זו מגלות ממש בקרוב

דידן. ובעגלא צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

(f"lyz hay c"ei zgiyn)
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ח"א  קונטרסים בסה"מ נדפס – קאסטראמא מקלטו לעיר לנסוע ממאסרו
הדיבור. המשך ועיי"ש א. תרצב, ח"ד לקו"ד .350 ע'

א.46) קסה, שם קונטרסים סה"מ וראה כ. טו, שלח
ואילך.47) 307 ע' ח"ח .26 ע' [המתורגם] ח"ב לקו"ש גם ראה

ב.48) פי"ג, במדב"ר
וש"נ.49) ס"ז, פ"ג לאדה"ז
א).50) (קמו, זך סי' אגה"ק
ואילך.51) יו"ד סעיף ההילולא מאמרי המשך ג. ס, תו"א ראה

•
אגרות קודש

 ב"ה,  ה' שבט, תשכ"ג

ברוקלין.

מר צבי שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מז"ך טבת, ונעם לי לקרות בו על הטבת המצב, ויהי רצון שיוטב עוד 

יותר ועד לשיפור גמור.

וגם בכגון זה יש להמליץ מאמר חז"ל יגעת ומצאת ]אלא שהיגיעה בכגון זה היא דוקא על ידי 

היסח הדעת והתענינות והתבוננות בענינים של שמחה[, והרי השם יתברך בורא העולם ויוצר האדם 

והוא עצם הטוב ומטבע הטוב להיטיב.

ידוע למר אשר השנה שנת הק"ן להילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן, בעל התניא  תקותי אשר 

שהכוונה  מובן  בחיים(  )הוראה  חיים  תורת  תורתנו  ע"פ  זכרון  עניני  שאר  בכל  וכמו  ערוך  והשולחן 

"ונלכה  ההילולא(  בעל  )של  הורנו  אשר  בדרכיו  בהליכה  אומץ  לתוספת  ויעודד  יעורר  שהזכרון  היא 

באורחותיו נצח סלה ועד" )לשון בעל התניא באגרת הקדש שלו סי' ז"ך(.

בכבוד ובברכה.



נר

בראשית מד, ב – ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי 
יוסף  כדבר  ויעש  שברו  כסף  ואת  הקטן  אמתחת 

אשר דבר

פב

יוסף בחי' יסוד, בגי' ה' פעמים "אל" )בחי' חסד( ע"ה, וזהו 
"גביע" בגי' ה' פעמים טוב, כמו גי' "מילה" שביסוד

הוא  כי  הוי'  פעמים  ו'  מספרו2  יסוד  בחי'1  יוסף 
ושם  רחמים,  על  מורה  הוי'  ששם  הששית,  המדה3 
הוי' הוא בחי' אור4 פנימי, ומספרו5 ה' פעמים א-ל עם 

דנטיר  בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  זהר חלק  יסוד: ראה  בחי'  יוסף   )1
לי' לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים 
פוטיפר,  עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס 

והנסיון הי' בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש.
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. אור התורה ויחי תתקצ"א א 
ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק 

ב' עמוד רז. רטו. חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".
2( יוסף בגי' 156, וכן ו' פעמים הוי' )6 × 26( = 156.

3( הששה מדות, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד.
4( ראה לקוטי תורה תורה תזריע כג, ג וז"ל: ונקדים מ"ש בעץ חיים 
ופ"ו( דשם אל בחסד ושם אלקים בגבורה ושם  )שער השמות פ"ג 
ולמה  השמות  מכל  וגדול  ראשון  הוא  הוי'  שם  והרי  בתפארת  הוי' 
עליונות שסדרן חג"ת  תפארת שהוא שלישי בסדר המשכת המדות 
הנה הוא נק' בשם עליון וגבוה מספירת חסד שהוא ראשון בהמדות.

ותירץ ע"ז המגיד זצוק"ל כי הלא ידוע שבענין שבירת הכלים שהי' 
בעולם התהו הוא מחמת שהי' כל מדה בפני עצמה ולא הי' התכללות 
המדות זה עם זה וענין עולם התיקון הוא שנעשה התכללות המדות 
שזה צריך לזה, חסד כלול עם גבורה, וגבורה עם חסד, וע"י מה נעשה 
ההתכללות שהרי התכללות זו הוא ענין חיבור ב' הפכים חסד וגבורה 
אש ומים הנה זהו ע"י הארת אור א"ס המאיר בהן שעי"ז הם בבחי' 
ביטול לאור א"ס ב"ה המאיר בהן ועי"ז יוכלו להתחבר יחדיו. וזהו 
עד  כל מדה בתגבורת  והיינו שלא תהי'  ענין עושה שלום במרומיו 
שלא תוכל להתחבר עם מדה שכנגדה כמו שהי' בעולם התהו כ"א 

שתתכלל ג"כ עם הפכה מחמת הביטול כו'.
והנה עם היות כי מדות חסד וגבורה דאצילות מאיר בהן אור אין סוף 
ברוך הוא כי איהו וגרמוהי חד אעפ"כ נקרא כל מדה בשם בפ"ע היינו 
זה בחי' חסד ולכן הוא שם אל כדכתיב חסד אל כל היום, וזה הוא 
בחי' גבורה ונקרא שם אלקים, הרי מ"מ הם ב' הפכיים והיינו משום 

הכולל הוא בחי'5 ה'6 חסדים שביסוד.
כמו מיל"ה שביסוד גי' ה'7 פעמים8 טו"ב, וכן גביע 

דיוסף גי'9 ה' פעמים טו"ב.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רפד

אזי  רב  גילוי  בבחי'  עליונות  בהמדות  ב"ה  א"ס  אור  מאיר  דכאשר 
דוקא נעשה ההתכללות ויחוד המדות להיות לאחדים ממש...

והנה יחוד והתכללות זו בין המדות חסד וגבורה הוא ע"י התפארת 
שמדתו הוא שהוא ממוצע בין חסד וגבורה והוא בחי' התכללות ובו 
הוא שנמשך ומאיר ההארה מא"ס ב"ה בגילוי רב וכמשנ"ת למעלה 
דתפארת נק' קדוש ע"ש שנמשך בו מבחי' כתר שהוא למעלה מסדר 
ההשתלשלות )ועיין באג"ה בד"ה והיה מעשה הצדקה שלום ובזח"ב 
תרומה קע"ה ב' ע"פ והבריח התיכון( וע"י גילוי זה נעשה התכללות 
ההפכיים דהיינו שהוא המחבר חסד וגבורה וממשיך בהם גילוי זה, 

עכ"ל. ע"ש המשך כל הביאור.
5( המספר “יוסף" 156, הוא בגי' ה' פעמים א"ל )5 × 31=( 155 + 

הכולל 156.
ם “אל" הוא בחי' חסד כמ"ש )תהלים נב, ג( “חסד אל כל היום".  וׁשֵ

וראה לקמן סימן פד. פו. הקשר ד"חסד" עם “יסוד".
6( ראה סידור עם דא"ח )סדר סעודת שבת( עמוד רב וז"ל: בחי' יסוד 
שנקרא כל וכתרגומו כי כל בשמים כו' דאחיד בשמיא וארעא כלומר 
שמביא את השפע מן המשפיע אל המקבל כו'. והנה ידוע בעץ חיים 
שבחי' ה' חסדים נמשכים ביסוד דהיינו בחי' חסד שבחסד ובחי' חסד 
שבגבורה ובחי' חסד שבתפארת כו' עד בחי' חסד שבהוד להיות כי 
ה' חסדים הללו הנמשכים מה' מדות הללו הוא בחי' גילוי מאור עצם 
השפע דחג"ת כו' ובחי' יסוד הוא רק המקבל ה' חסדים הללו, ולכן 
נקרא כנישו דכל נהורין ומביא אותם לידי גילוי במלכות הנקרא דבור 
וכמ"ש כי כל בשמים ובארץ כו'. וידוע שכל אחד ואחד מן המדות 

הללו כלול מיו"ד )בגי' כ"ל(. ע"ש.
7( מילה בגי' 85, וכן ה' פעמים טו"ב )5 × 17( = 85.

8( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי נביאים וכתובים עמוד קסו ואילך 
וז"ל: ידוע שבחי' יסוד שנקרא צדיק עליון נקרא טוב כמ"ש אמרו 
צדיק כי טוב וכן האור נקרא טוב כמ"ש וירא אלקים את האור כי טוב 
וכ"ז  כו',  כי טוב חסדך אך טוב וחסד  נקרא טוב כמ"ש  וגם החסד 
וירידת עצמו מגבוה לנמוך  והוא לפי שכל בחי' השפלה  א'  מטעם 
נקרא טוב כמו שמטבע הטוב מפני שהוא טוב בעצם יחפוץ בטובות 
לזולתו שיומשך ריבוי טוב לזולתו והיינו ענין טבע הטוב להטיב יותר 

מכפי המדה, ע"ש.
ראה גם מאמרי אדה"ז פרשיות התורה חלק ב' עמוד תתפט ובהנסמן 
לשם. לקוטי שיחות חלק לט, ביאורים בלקוטי לוי יצחק על אגרת 

התשובה עמוד 51 ואילך.
9( גבי"ע בגי' 85, וכנ"ל הערה 7.

ילקוט לוי יצחק על התורה

בנוגע להעניין דדירה לו יתברך בתחתונים, כיוון שהכוונה בזה היא לעצמותו )לו( יתברך שלמעלה מגדר השגה, צריכה להיות עבודת 
האדם גם־כן באופן שלמעלה מגדר השגה . . זהו עניין שיכולים לתבוע מכל אחד ואחד, כיוון שאין זו דרגה של הבנה והשגה.

ממאמר יו"ד שבט, ה'תשט"ו



נט
ולא  העם  את  פרעה  בשלח  ויהי   – יז  יג, 
קרוב  כי  פלשתים  ארץ  דרך  אלקים  נחם 
בראותם  העם  ינחם  פן  אלקים  אמר  כי  הוא 

מלחמה ושבו מצרימה

פי”ד בנשיא השביעי, שלשה אומות  נשא  ]במד”ר[  א. 
שנאמר  ארצם  את  לירש  לארץ  לכשנכנסו  הקב”ה  אסר 
ארץ  כו'  באדום  וכן  מואב  את  תצר  אל  ט(  ב,  )דברים 
פלשתים מנין דכתיב ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי 
קרוב הוא קרובה היתה השבועה שנשבע אברהם לאבימלך 
לישראל,  שלשתן  להתיר  הקב”ה  עתיד  לבא  ולעתיד  כו' 
פסוק  י”א  סי'  בישעי'  ימה  פלשתים  בכתף  ועפו  שנאמר 
די  ית פלשתאי  ויתחברון כתף חד לממחי  ומתרגמינן  י”ד 

במערבא כו', אדום ומואב משלוח ידם כו'.
ועיין ברבות לך לך ס”פ מ”ד ששלשה אומות לא נתן לו 
עד לעתיד לבא קני קניזי וקדמוני רק שבעה אומות נתן לו 
עכשיו ונתבאר במקום אחר שהשבעה אומות הם לברר ז' 
תחתונים, אבל בירור ג' ראשים עדיין לא ניתן לו בשלימות, 
אם כן לכאורה פלשתים זהו מבירור הג' ראשים כו' ועל זה 
נאמר ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים, ולכן ועדיין לא 
נחם לא קיבל תנחומין בשלימות כמ”ש ברבות ר”פ בשלח, 
אבל לעתיד לבא כתיב נחמו נחמו עמי על ידי שיתן להם גם 

בירור ג' ראשים כו'.
ירושלים  תשב  פרזות  לבא  לעתיד  דלכן  לומר  ואפשר 
על ידי בירור פלשתים מבוי המפולש שלעתיד לבא ישמח 
ישראל בעושיו, משא”כ בעולם הזה אין שמחה בשלימות 
ערך  הקמח  כד  ובספר  פ”כ.  אחרי  פרשת  ברבות  עיין  כו' 

שמחה, ועמ”ש ע”פ צדקת פרזונו בישראל.
אור התורה שמות ח"ב עמוד שנ"ב

העם  ברח  כי  מצרים  למלך  ויוגד   – ה  יג, 
ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה 

זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו

ב. כי ברח העם. לכאורה הוא תמוה למה היתה כזאת, 
וכי אילו אמרו לפרעה לשלחם חפשי לעולם לא הי' מוכרח 

לשלחם.
בתקפו  הי'  עדיין  ישראל  שבנפשות  שהרע  מפני  אלא 
רק  תורה  מתן  עד  זוהמתם  פסקה  לא  כי  השמאלי  בחלל 
מגלות  האלקית  נפשם  לצאת  היתה  וחפצם  מגמתם 
יתברך  בו  ולדבקה  מצרים  טומאת  היא  הסטרא־אחרא 
וגו'  ומנוסי  משגבי  וגו'  צרה  ביום  ומנוסי  עוזי  ה'  וכדכתיב 

והוא מנוס לי וגו'.
ולכן לעתיד כשיעביר ה' רוח הטומאה מן הארץ כתיב 

ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם ה' וגו'.
תניא פרק ל"א

וישב  הים  על  ידו  את  משה  ויט   – כז  יד, 
נסים  ומצרים  לאיתנו  בוקר  לפנות  הים 

1( עיין לקוטי שיחות חלק ו.

לקראתו וינער ה' את מצרים בתוך הים

ג. וישב הים לפנות בקר לאיתנו וכו'. והנה רז”ל 
אתה  הקב”ה  לפני  משה  אמר  אמרו  פכ”א  רבה  בשמות 
אומר לי שאקרע הים וכו' א”ל הקב”ה וכו' כך התניתי עמו 
מתחלה שאני קורע שנאמר וישב הים לפנות בקר לאיתנו 

לתנאו שהתניתי עמו מתחילה וכו'.
ונהירנא שראיתי במכתב להרב המקובל הגדול מהר”ר 
שדקדק  כ”י  אורות  טל  בספר  זלה”ה  כ”ץ  פאפירש  מאיר 
הו”ל  הא  רז”ל  שאמרו  כמו  לתנאו  פירושו  לאיתנו  דאם 
בשם  ופירש  בחזירתם1,  לא  הים  בבקיעת  לאומרו  לכתוב 
רבו מהר”ר ישראל אשכנזי במשז”ל שקריעת ים סוף תהי' 
ים  לשון  את  ה'  והחרים  יא(  )ישעי'  כמש”ה  לבא  לעתיד 
מצרים, לכן אי כתב רחמנא גבי הבקיעה הוה אמינא דתנאי 
לאיתנו  כתב  לזה  עוד,  ולא  בפרק  בו  הקב”ה  התנה  אחד 
וחזר  הים  שנקרע  דגם אחר  להורות  המים  בחזרת  לתנאו 
כמנהגו הנה זה עומד עדיין בתנאו ליקרע לישראל לעתיד, 

אלו דבריו דברי פי חכם חן.
יתבאר אצלי לשון בראשית רבה פרשה  פי דבריו  ועל 
ה' וז”ל א”ר יוחנן תנאין התנה הקב”ה עם הים שיהא נקרע 
לפני ישראל הה”ד וישב הים לאיתנו לתנאין שהתנה עמו 
וכו'  ולכאורה יפלא מה הלשון אומרת תנאין התנה  עכ”ל. 
לתנאין שהתנה וכו' ומאן נינהו תנאין לשון רבים, אין כאן 
הרב  וכבר  יחיד,  לתנאו  לאיתנו  כתוב  וכך  זה  תנאי  אלא 

מהר”ש יפה נתקשה בזה.
ועל פי דברי הרב הנזכר מה טוב ומה נעים דשפיר דייק 
רבי יוחנן לומר תנאין התנה הקב”ה עם הים וכו' תנאין תרי 
ודאי חד תמן וחד לעתיד לבא כדכתיב והחרים ה' את לשון 
ים מצרים, וז”ש הה”ד וישב הים לאיתנו כלומר דמדכתיב 
שמעינן  הים  כשנבקע  כתיב  ולא  המים  בחזרת  לאיתנו 
וז”ש לתנאין שהתנה  דאכתי פש תנאי אחד לעתיד לבא, 

עמו.
החיד"א – ראש דוד

את  ישראל  ובני  משה  ישיר  אז   – א  טו, 
השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר אשירה לה' 

כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים

ד. השירה הזאת. ר' ברכי' בשם ר' שמואל בר נחמן, 
נכסים2  נוטלת עישור  זו  נמשלו ישראל כנקבה, מה נקבה 
עישור  שהוא  עממין  שבעה  ישראל  כך  ויוצאה,  מאבי' 
לשבעים אומות, ועל ידי שירשו ישראל כנקבה אמרו שירה 
בלשון נקבה, שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל את השירה 
הזאת, אבל לעתיד לבא עתידין לירש כזכר היורש כל נכסי 
אביו, הה”ד )יחזקאל מח, ג( מפאת קדימה ועד פאת ימה 
כו' והם אומרים שירה בלשון זכר, שנאמר )תהלים קמט, 

א( שירו לה' שיר חדש, חדשה אין כתוב כאן אלא חדש.
שיר השירים רבה פ"א-ח

2( עיין כתובות סח. אמר רבי בת הניזונית מן האחין נוטלת עישור נכסים וכו'.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בשלח
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âé(æé)çlLa éäéåíéäìû íçð-àìå íòä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´¡Ÿ¦À
ìt õøà Cøcék àeä áBø÷ ék íézL|íéäìû øîà ¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´¨©´¡Ÿ¦À

:äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa íòä íçpé-ït¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈§¨¬¦§¨«§¨
i"yx£ÌÁ ‡ÏÂ 'B‚Â ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ∑ נהגם ,àולא «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְְָָֹ

לב)ּכמֹו: העם",(שמות את נחה ו)"ל "ּבהתהּלכ(משלי ְְְְְִֵֵֶֶַָָ
"אֹות ‰e‡.ּתנחה ·B¯˜ Èk∑ּבאֹותֹו לׁשּוב ונֹוח ְֶַָƒ»ְְַָ

למצרים  הּדרá,יׁש אּגדה Ì˙‡¯a.הרּבה âּומדרׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָƒ¿…»
‰ÓÁÏÓ∑מלחמת יד)ּכגֹון העמלקי (במדבר ã"וּירד ƒ¿»»ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

וגֹו'", חֹוזרים.(מכילתא)והּכנעני היּו יׁשר ּדר הלכּו אם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

ראׁש "נּתנה אמרּו: מעּקם, ּדר ּכׁשהּקיפם אם äּומה, ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֹֻ
עלֿאחתֿ ּבפׁשּוטה הֹוליכם אם מצרימה", ְְְְִִִִַַַָָָָָָונׁשּובה

מזרחי,ּכּמהֿוכּמה. אלּיהּו ּברּבי ועּין מהּפכים, הרׁשימֹות נראה הּכתּוב סדר (לפי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

זה) על נכֹון יּׁשּוב יפה מרדכי ּוברּבי אריה ÌÁpÈ.ּובגּור Ôt∑יחׁשבּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ∆ƒ»≈ְְַ
ׁשּיצאּומחׁשבה  לׁשּוב åעל לב .ויּתנּו ְְְֲִֵֶַַָָָָ

(çé)íéäìû áqiå|óeñ-íé øaãnä Cøc íòä-úà ©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®
:íéøöî õøàî ìàøNé-éðá eìò íéLîçå©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·qiÂ∑לּדר הּפׁשּוטה הּדר מן הסיבם ««≈ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ
לׁשֹון ∑ÛeÒŒÌÈ.העקּומה  הּוא וסּוף ליםֿסּוף. ּכמֹו ֲָָ«ְְְְַ

"קנה æאגם  ּבּסּוף", "וּתׂשם ּכמֹו: קנים, ּבֹו ׁשּגדלים ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
קמלּו"וסּו אּלא ∑ÌÈLÓÁÂ.ף "חמּוׁשים" אין ֵָָ«¬Àƒֲִֵֶָ

ׁשעלּו להם ּגרם ּבּמדּבר, ׁשהסּבתן (לפי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻמזּינים
מחּמׁשים  היּו לא יּׁשּוב ּדר היה ׁשאּלּו ְֲִִִִֶֶֶָָָָֹֻחמּוׁשים,
מּמקֹום  ׁשעֹובר ּכאדם אּלא ּׁשּצריכים, מה ּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהם
אבל  ,ּׁשּיצטר מה ׁשם לקנֹות ּובדעּתֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָלמקֹום

וכתּוב  .הּצר ּכל לזּמן צרי לּמדּבר, ּפֹורׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשהּוא
ּתתמּה: ׁשּלא האזן, את לסּבר ּכיֿאם נכּתב לא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹזה
מהיכן  ּומדין, ועֹוג סיחֹון ּובמלחמת עמלק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבמלחמת
יׁשן) ּברׁש"י ּבחרב? יׂשראל ׁשהּכּו זין, ּכלי להם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיּו

אֹומר: הּוא א)וכן וכן (יהושע חמּוׁשים", ּתעברּו "ואּתם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַ
ּכמֹו: מזרזין, אּונקלֹוס: יד)ּתרּגם את (בראשית "וּירק ְְְְְְִִֵֶֶַָָ

מחמּׁשה  אחד חמּוׁשים, אחר: ּדבר וזריז. çחניכיו", ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
אפלה  ימי ּבׁשלׁשת מתּו חלקים וארּבעה .יצאּו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

„Ôep¯aיז  ‡ÏÂ ‡nÚ ˙È ‰Ú¯t ÁlL „k ‰Â‰Â«¬»««««¿…»«»¿»«»ƒ
È¯‡ ‡e‰ ‡·È¯˜ È¯‡ È‡zLÏÙ ‡Ú¯‡ Á¯‡ ÈÈ¿»…««¿»¿ƒ¿»≈¬≈»ƒ»¬≈
‡·¯˜ ÔB‰ÈÊÁÓa ‡nÚ ÔeÚeÊÈ ‡ÓÏÈc ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»ƒ¿»¿«»¿∆¡≈¿»»

:ÌÈ¯ˆÓÏ Ôe·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡יח  ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡nÚ ˙È ÈÈ ¯ÁÒ‡Â¿«¿«¿»»«»…««¿¿»«»
‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÏÒ ÔÈÊ¯ÊÓe ÛeÒ„¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ
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(èé)òaLä ék Bnò óñBé úBîöò-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©
íéäìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà òéaLä¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ

:íëzà äfî éúîöò-úà íúéìòäå íëúà¤§¤½§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«
i"yx£ÚÈaL‰ ÚaL‰∑ ׁשּיׁשּביעּוהׁשּביעםè לבניהם «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַָ

לארץ (מכילתא) ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ולּמה .ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ
אני מּיד,éּכנען  יֹוסף: אמר יעקב? ׁשהׁשּביע ּכמֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

אבל  לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָׁשּליט
הׁשּביעם  לכ לעׂשֹות. מצרים יּניחּום לא ְְְֲִִִִִִַַַָָָֹּבני,

ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, ויצאּו יג)לכׁשּיּגאלּו .(סוטה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ÌÎz‡ ‰fÓ È˙ÓˆÚ ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â∑ הׁשּביע לאחיו ¿«¬ƒ∆∆«¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְִִֶַָ

עּמהם,.ëּכן  העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף למדנּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
"אּתכם" .ׁשּנאמר: ְֱִֶֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 237 'nr k jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?sqFi lW FpFx` dWn `Up rECn©©¨¨Ÿ¤£¤¥

כנען  ארצה ּבניו אֹותֹו "וּיּׂשאּו ויחי ּבפרשת הּפסּוק ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָעל
אֹותֹו" יג)וּיקּברּו עתיד (נ, ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי רׁש"י ּפירׁש , ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

הארֹון". את ֵֶָָָלׂשאת
ּבׁשּלח ּבפרׁשת להּלן המפרׁשים: יט)והקׁשּו "וּיּקח (יג, ּכתּוב ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ

היה  מׁשה הרי ולכאֹורה עּמֹו", יֹוסף עצמֹות את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹמׁשה
נׂשא  היא" ואם־ּכן הארֹון, נֹוׂשאי קהת ּומּבני לוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָמּׁשבט

יֹוסף" ׁשל ארֹונֹו לוי, ׁשהיה גם מׁשה וראה כאן, הריב"א (לשון ֲִֵֵֶֶֶָָֹ
זקנים) ומושב ?חזקוני

ׁשעּבּוד  ׁש"מלאכת ׁשּמצינּו מה ּבהקּדים הּדברים לבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש
לוי" ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא וראה מצרים ד. ה, שמות (רש"י ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

טז) ה, פרשה רבה' כּו''שמות לוי ׁשל ּד"ׁשבטֹו ּבזה ּומבֹואר ,ְְְִִֵֶֶָָ
חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, את לׂשאת (תוספות עתידין ְֲִִִִֵֵֶָָָָָ
ועוד) ד. ה, שם חזקוני גם וראה יג. א, שמות זקנים ונמצא,הדר .ְְִָ

ל  "עתידין ׁשהיּו היּוׁשּמּכיון לא לכן הארֹון", את ׂשאת ֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
מצרים. לׁשעּבּוד ּכלל ְְְְִִִִַַָָׁשּיכים

התחילה  אבינּו יעקב ׁשל מיתתֹו אחרי ׁשרק מצינּו ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּנה
רׁש"י ּוכדברי הּׁשעּבּוד, פרשתנו)צרת ׁשּנפטר (ריש "ּכיון ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

מּצרת  יׂשראל ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיעקב
לׁשעּבדם". ׁשהתחילּו ְְְְְִִִֶַַָהּׁשעּבּוד

ּדמּכיון  הארֹון", את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא ׁש"לוי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹוזהּו
לכן  מצרים, ׁשעּבּוד את אפׁשרה יעקב ׁשל ארֹונֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנׂשיאת
ׁשּי ואינֹו הארֹון", את לׂשאת "עתיד הּוא ּכי יּׂשא" לא ְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ"לוי

מצרים. ְְְִִִַלׁשעּבּוד
לוי  ׁשהיה מׁשה נׂשא היא" חֹומר' 'ּכמין יתּפרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּולפי־זה
ׁשאין  רק לא יֹוסף ׁשל ארֹונֹו נׂשיאת ּכי יֹוסף", ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹארֹונֹו
הֹוראה  ּבּה יׁש אּדרּבה, אּלא מצרים, ׁשעּבּוד על הֹוראה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבזה
"ּפקֹוד  ּדכאׁשר עצמֹו, יֹוסף ּוכדברי מּמצרים, הּגאּולה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָעל
אּתכם" מּזה עצמֹותי את והעליתם אתכם, אלקים ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹיפקֹוד

שם) יֹוסף (בשלח ׁשל ארֹונֹו לנׂשיאת ראּוי היה לא ּכן ועל .ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
יׂשראל. ׁשל וגֹואלם לוי, ׁשל ׁשבטֹו ראׁש מּמׁשה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹיֹותר

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑ לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, .ּבּיֹום «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(àë)íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´
íîBé úëìì íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå Cøcä©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬

:äìéìå̈¨«§¨

‡¯Èיט  dnÚ ÛÒBÈ ÈÓ¯b ˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â¿«≈…∆»«¿≈≈ƒ≈¬≈
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÈÓB‡ ‰‡ÓB‡»»ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿«
:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»ƒ¿

a„Ó¯‡:כ  ¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓ eÏËe¿»ƒÀ¿¿≈»ƒ¿««¿¿»

enÚa„‡כא  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ«»¿««√»≈ƒ»»¿«»
‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï ‡Ú„«¬»»¿«»¿¿¿»¿≈¿»
ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ‡¯‰‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿¿≈«

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»

minkg izty

(hi)è[awri zlgp]dxAC xninl `MilC , ©£©©£Ÿ§¥¨§¥©¦§¨
lr dzlr ike ,mc` ipA oFWlM dxFY¨¦§§¥¨¨§¦¨§¨©
,mixvOn Elri xFCd FzF`W zrCd©©©¤©©£¦¦§©¦
rAx` mixvnA zFidl mdl did `lde©£Ÿ¨¨¨¤¦§§¦§©¦©§©
xUre miz`n zFgtlE ,dpW zF`n¥¨¨§¨¨©¦¨¤¤
`N` ,`Ed mrh zpizp i`n cFre ,dpẄ¨§©§¦©©©¤¨

:m"`xdM `lcE ,'eke mriAWdWé ¤¦§¦¨§Ÿ§¨§¥
mriAWdl Kixv did `le ,WExiR¥§Ÿ¨¨¨¦§©§¦¨

sqFi xn` uxize ,mixg` EriAWIW¤©§¦£¥¦§¥¥¨©¥
i"Wx dWwd `l dOl aXEin dfaE ,'eke¨¤§¨¨¨Ÿ¦§¨©¦
,FWExiR lr `le wEqRd lr `iWETd©§¨©©¨§Ÿ©¥
igie zWxtA df dWwd `l dOl cFre§¨¨Ÿ¦§¨¤§¨¨©©§¦

drEaXd xTir mFwn(aFh waC):ë §¦©©§¨¤¤

xn`l'e ,awri ipA 'l`xUi ipA' WExitE¥§¥¦§¨¥§¥©£Ÿ§¥Ÿ
mkipA z` 'mkz` midl` cwti cwR̈Ÿ¦§Ÿ¡Ÿ¦¤§¤¤§¥¤
'mkz`' ok `l m`C ,mknFwnA mdW¤¥¦§§¤§¦Ÿ¥¤§¤

riAWd eig`l' WxiR okl ,Dil dOl̈¨¥¨¥¥¥§¤¨¦§¦©
,eig` zFnvr lr i`w 'mkz`'e ,'KM̈§¤§¤¨¥©©§¤¨
midl` cwti cwR' ,FWExiR ikde§¨¦¥¨Ÿ¦§Ÿ¡Ÿ¦
,mkNW mipA xnFl dvx 'mkz ¤̀§¤¨¨©¨¦¤¨¤
md EriAWIW xn`w iEEvA 'mzilrde'§©£¦¤§¦¨¨©¤©§¦¥
mr eizFnvr z` E`UIW mdipA z ¤̀§¥¤¤¦§¤©§¨¦

:mdNW zFnvrk dxez £¨¤¨¤



glyaסב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f oey`x meil inei xeriy
i"yx£C¯c‰ Ì˙ÁÏ∑ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, נקּוד «¿…»«∆∆ְֶַָָ

ּכמֹו א)להנחֹותם, ּתלכּו(דברים אׁשר ּבּדר "לראֹותכם ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָ
ל  ּכמֹו ׁשהּוא להנחֹותם בּה" ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְֶֶַַַָָָ

ׁשליח  הענן,ìעלֿידי עּמּוד הּׁשליח? הּוא ּומי , ְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּבכבֹודֹו לפניהם.îוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מֹוליכֹו ְְְִִִֵֶַָָ
עלֿידֹו, להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּכלֿמקֹום,
הענן  עּמּוד הֹולכים. הם הענן עּמּוד עלֿידי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי

לאֹורה  הּדרðאינֹו להֹורֹותם אּלא ,. ְְֵֶֶֶַָָָ

(áë)äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò Léîé-àì«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨
:íòä éðôìô ¦§¥−¨¨«

i"yx£LÈÓÈ ‡Ï∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּוñ עּמּוד את …»ƒֶַַָָ
הענן  ׁשעּמּוד מּגיד לילה. האׁש ועּמּוד יֹומם, ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהענן

לעּמּוד  מׁשלים האׁש ועּמּוד האׁש, לעּמּוד ְְְְְִִֵֵַַַַַָָמׁשלים
כג)הענן, זה (שבת יׁשקע ׁשּלא זה òׁשעד עֹולה ,. ְִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ãé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ
eðçú Bçëð ïôö ìòa éðôì íiä ïéáe ìcâî ïéa¥¬¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−

:íiä-ìò©©¨«
i"yx£e·LÈÂ∑ מּקרבין היּו מצרים לצד לאחֹוריהם, ¿»Àְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

ׁשּיאמר: ּפרעה, את להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹּכל
לבני  ּפרעה "ואמר ׁשּנאמר: ּכמֹו ,ּבּדר הם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּתֹועים

וגֹו'" ‰ÈÁ¯˙.יׂשראל Èt ÈÙÏ eÁÈÂ∑(מכילתא) הּוא ְְִֵָ¿«¬ƒ¿≈ƒ«ƒ…
ּבני ,ôּפיתם  ׁשּנעׂשּו ׁשם על החירת, ּפי נקרא ועכׁשו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
והּגיא öחֹורין  זקּופים, ּגבֹוהים סלעים ׁשני והם . ְְְְְְְִִִִֵֵַַָ

הּסלעים  ּפי קרּוי ˆÔBÙ.ׁשּביניהם ÏÚa ÈÙÏ∑ ְִִֵֵֶֶַָָƒ¿≈««¿
מצרים (מכילתא) אלהי מּכל נׁשאר להטעֹותן ,÷הּוא ּכדי ְְְְְֱִִִִֵֵַַַָָֹ

אּיֹוב: ּפרׁש ועליו יראתן, קׁשה יב)ׁשּיאמרּו (איוב ְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
ויאּבדם" לּגֹויים ."מׂשּגיא ְְְִִֵַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - qy zxb` a"g w"b` ,g"yz oqip f"k azknn)

zFxigd iR iptl mikap l`xUi ipA Eid Ki ¥̀¨§¥¦§¨¥§ª¦¦§¥¦©¦

החירת ּפי לפני ויחנּו ב)ויׁשבּו (יד, ְְְֲִִִֵַַָֹֻֽֽ
ולא  ּגדּודּיֹות, אּלא מׁשּפעֹות היּו לא הּללּו, חירֹות היּו ְְְִִֶֶַָָָָָֹֹֻמה
מרּבעֹות, אּלא עגּולֹות היּו ולא מּקפֹות, אּלא ּתרּוטֹות ְְְֲֶֶָָָָָָֹֻֻהיּו

להם  ועינים ׁשמים, מעׂשה אּלא אדם מעׂשה היּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא
(מכילתא)ּפתּוחֹות ְ

נפק"מ  ּדלמאי מאד, ּתמּוהים הּמדרׁש ּדברי ריהטא, ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹלפּום

Ï‡כב  Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡Ú„ ‡„enÚ È„Ú ‡Ï»»≈«»«¬»»ƒ»»¿«»
:‡nÚ Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ«»¿∆»»¿≈¿»√»«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìב  Ôe¯LÈÂ Ôe·e˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿√»
ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈ·e ÏBc‚Ó ÔÈa ‡˙¯ÈÁ Ìetƒ»»≈ƒ¿≈«»√»¿≈

:‡nÈ ÏÚ Ôe¯Lz dÏ·˜Ï ÔBÙ¿̂¿ƒ¿≈ƒ¿««»

minkg izty

(`k)ì`vFi lrR `EdW xnFlM§©¤Ÿ©¥
'mkzF`xl' on di`x `ianE .iWilWl¦§¦¦¥¦§¨¨¦©§§¤
ok `l m`C ,'mkzF`xdl' enk `edy§©§§¤§¦Ÿ¥
FWExitE lTd on 'mkzF`xl' did̈¨©§§¤¦©©¥
on oEEknd df oi`e ,mkz` zF`xl¦§¤§¤§¥¤©§¨¦
FnM `EdW KgxM lr `N` ,`xTd©§¨¤¨©¨§¨¤§
,'mzFgpdl' FnM o`M s` ,'mkzF`xdl'§©§§¤©¨§§©§¨

[m"`xd zpEM df oi` la`]:î`d ,Fl dWwC £¨¥¤©¨©¨§¥§¨¤¨
cEOrd `le 'mdiptl KlFd 'de' aizM§¦©¥¦§¥¤§Ÿ¨©
`Ed KExA WFcTd WxiR okle ,oprd¤¨¨§¨¥¥¥©¨¨
KExA WFcTd xnFl dvx ,'eke FcFakA¦§¨¨©©¨¨
.mdiptl oprd cEOr z` KilFn `Ed¦¤©¤¨¨¦§¥¤
`Ed KExA WFcTdW oeiM zFWwdl oi`e§¥§©§¥¨¤©¨¨
cEOrl Kixv dOl mdiptl KlFd did̈¨¥¦§¥¤¨¨¨¦§©
z` mFwn lMnE' KlFde WxtnE ,oprd¤¨¨§¨¥§¥¦¨¨¤

:'eke 'oprd cEOrð[awri zlgp]mFIA `dC , ©¤¨¨©£©©£Ÿ§¨©
,'ek mzFxFdl `N` dxF`l Kixv oi ¥̀¨¦§¨¤¨§¨
cEOr` i`w 'mdl xi`dl' aizkC `de§¨¦§¦§¨¦¨¤¨¥©©
mB W`d cEOr mFwn lMnE ,calA W ¥̀¦§¨¦¨¨©¨¥©
mnFi zkll aizkC mzFxFdl did oM¥¨¨§¨¦§¦¨¤¤¨

:dlileak dxez ¨©§¨
(ak)ñ`l m`C ,lirtd oipAn `Ed iM¦¦¦§©¦§¦§¦Ÿ

:e"ie mlFgA WEni cwPil Fl did ok¥¨¨¦¨¥¨§¨©
ò,il dOl 'ebe 'Wini `l' ok `l m`C§¦Ÿ¥Ÿ¨¦¨¨¦

:'ebe 'KlFd 'de' aizM `dC` dxez §¨§¦©¥
ci(a)ôEpl ciBdl dvFx wEqRd `dC§¨©¨¤§©¦¨

Ep` oi` oicre ,mipFg Eid lEaB dfi`A§¥¤§¨¦©£©¦¥¨
iR xMfEd `lC ,zFxigd iR oircFi§¦¦©¦§Ÿ§©¦
`Ed i`Ce `N` ,`xwOA zFxigd©¦©¦§¨¤¨©©

:mFziRödid mFwn FzF`AW itl ¦§¦¤§¨¨¨

gFxal giPn did `NW dxf dcFar£¨¨¨¤Ÿ¨¨©¦©¦§©
`EdW 'mFziR' `xwp KklE ,car ENit £̀¦¤¤§¨¦§¨¦¤
ipA EUrp eiWkre ,mEzq dR oFwixhFp§¦¤¨§©§¨©£§¥
`Ed KExA WFcTdW ici lr mW oixFg¦¨©§¥¤©¨¨
,minXA mixvn akFMd KRdn did̈¨§©¥©©¦§©¦©¨©¦
mW lr 'zFxigd iR' `xwp `Ed eiWkre§©§¨¦§¨¦©¦©¥
`di `l dOl zFWwdl oi`e .zFxigd©¦§¥§©§¨¨Ÿ§¥
`l dOl okl mcFw mbe ,zFxig `xwp¦§¨¦§©¤¨¥¨¨Ÿ
,mFziR `xwp dOle ,mFY `xwp `di§¥¦§¨§¨¨¦§¨¦
,'eke mirlq ipW EidW KlFde WxtnE§¨¥§¥¤¨§¥§¨¦

:dR FnM `Ed mdipiAW `iBde÷lr s` §©©§¤¥¥¤§¤©©
dUr` mixvn idl`' lkaE aEzMW iR¦¤¨§¨¡Ÿ¥¦§©¦¤¡¤
x`Wp `Ed mFwn lMn ,'mihtW§¨¦¦¨¨¦§©

:'ekeb dxez



סג glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f oey`x meil inei xeriy
אּלּו? ׁשּבאבנים הּפרטים ְֲִִֵֶַָָָָּכל

ּפרעה, ׁשאמר מה היטב מבאר ׁשעל־ּפי־זה ליּׁשב, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹויׁש
הם  "נבכים לפיכ החירֹות" "ּפי לפני ׁשּנמצאים זה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּדמחמת

ג)ּבארץ" לברח.(שם, יכֹולים ואינם ְְְִִֵֶַָָָֹ
הּוא: ּכ הּדברים ְְִִַָָוׁשעּור

היּו הרי מׁשּפעֹות האבנים היּו אם – מׁשּפעֹות היּו ְְֲֲִִֵָָָָָָָֹֻֻלא
יׁשרֹות, ׁשהיּו – ּגדּודּיֹות אּלא ולברח, עליהם לטּפס ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיכֹולים

עליהן. לטּפס היה אפׁשר ְְְֲִֵֵֶֶַָָָואי
מעט  אפילּו ּפתּוחֹות האבנים היּו לא – ּתרּוטֹות היּו ְְְֲֲִִַָָָָֹֹלא

טרוטות) ערך ערוך הּפתּוח,(ראה מּמקֹום לברח יכֹולין היּו ּדאז ,ְְְִִִַַַָָָָֹ
ּפתח. ׁשּום ּבהם היה ׁשּלא – מּקפֹות ֶֶֶֶַָָָָָֹֻאּלא

אצל  זה סמּוכין עגּולים עּמּודים ּדבׁשני – עגּולֹות היּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹלא

הּקצר  חלק רק לנּתץ עליו ּביניהם לעבֹור הרֹוצה הּנה ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזה,
עבים, ּבכל ּבזה זה ׁשּנגעּו – מרּבעֹות אּלא ׁשּבעּגּול, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻּביֹותר

עבים. ּכל לנּתץ צרי לברח ְְְְִִֵֵַַָָָָֹּוכדי
ּפׁשיטא  עׂשאם, אדם ּבן ּדאם – אדם מעׂשה היּו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָֹלא

ׁשמים. מעׂשה אּלא להרסם, יכֹול אחר ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאדם
חז"ל אמרּו הרי קׁשה, - ׁשמים מעׂשה היּו אם ירושלמי,א) ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

ועוד) ה"ב. פ"ג נדרים מעשרות. ימי סוף מּׁשׁשת מרּבע ְְִֵֵֵֶָֻ"אין
"מרּבעֹות"? היּו אי ּכן ואם ְְְִִֵֵֵָָֻּבראׁשית",

לא  הּסלע ּדׁשטח – ּפתּוחֹות להם עינים – מתרץ זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועל
ּובמילא  עינים, ּכמין חֹורים ּבֹו היּו אּלא לגמרי, חלק ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה

וק"ל. ׁשלם. רּבּועם היה ִֵָָָָֹלא

(â)øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤¨©¬
:øaãnä íäéìò£¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰Ú¯t ¯Ó‡Â∑ ׁשבים ׁשהם ּכׁשּיׁשמע ¿»««¿…ְְִִֵֶֶַָ
Ï‡¯NÈ.לאחֹוריהם  È·Ï∑:וכן יׂשראל . ּבני על ֲֵֶַƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִֵֵֵַָ

עליכם, לכם", יּלחם כ)"ה' אחי (בראשית לי "אמרי ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ
עלי  אמרי ‰Ì.הּוא", ÌÈÎ·∑,ּומׁשּקעים ּכלּואים ְִִַָ¿Àƒ≈ְְִִָֻ

ּכמֹו: שירי"ר, פד)ּובלע"ז: הּבכא",(תהלים (איוב "ּבעמק ְְְֵֶַַַָָ
נהרֹות",כא) לח)"מּבכי הם,(שם נבכים ים". "נבכי ְְְְִִִִֵֵָָֻ

מּמּנּו לצאת יֹודעין ׁשאינן ּבּמדּבר הם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכלּואים
ילכּו .ּולהיכן ְְֵֵָ

(ã)äãákàå íäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³
ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®

:ïë-eNòiå©©«£¥«
i"yx£‰Ú¯Ùa ‰„·k‡Â∑ ֿהּואּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו ¿ƒ»¿»¿«¿…ְֶַָָ

הּוא  וכן ּומתּכּבד, מתּגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָמתנּקם
לח)אֹומר: ואחרּֿכ:(יחזקאל וגֹו'", אּתֹו "ונׁשּפטּתי ְְְְְִִִֵַַַָ

והת  ואֹומר:"והתּגּדלּתי וגֹו'". ונֹודעּתי (תהלים קּדׁשּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַ
"נֹודע עו) :ואחרּֿכ קׁשת", רׁשפי ׁשּבר ְְִִֵֶַַַָָָָָ"ׁשּמה

ואֹומר: אלהים". ט)ּביהּודה מׁשּפט (שם ה' "נֹודע ְְֱִִִֵַָָֹ

BÏÈÁ.עׂשה" ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa∑,ּבעברה התחיל הּוא ָָ¿«¿…¿»≈ְֲִִֵַָ
הּפרענּות התחילה ∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)ּומּמּנּו ְְִִִֶַָָֻ««¬≈

ׁשּׁשמעּו ׁשבחן מׁשה,øלהּגיד אמרּו:לקֹול ולא ְְְְְְִִֶֶַָָָֹֹ
אּלא  לברח, צריכים אנּו רֹודפינּו, אל נתקרב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהיא

עמרם ּבן ּדברי אּלא לנּו אין .(מכילתא)אמרּו ְְְִֵֵֶֶַָָָָ

(ä)ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãáòî ìàøNé-úà eðçlL-ék¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑ עּמהם ׁשלח ,ùאיקטֹורין «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְִִִֶַָָ

ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹוכיון
לפרעה  והּגידּו ּבאּו למצרים, חֹוזרין ׁשאינן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹוראּו

הרביעי. ּובּׁשּׁשי (מכילתא)ּבּיֹום רדפּוúּובחמּׁשי ְְֲִִִִִִַַַָָ

‡Ôepג  ÔÈÏa¯ÚÓ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‰Ú¯t ¯ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒƒ
:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚ „Á‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»¬«¬≈«¿¿»

ÔB‰È¯˙aד  Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È Ûw˙‡Â∆¡«≈»ƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
ÔeÚcÈÂ d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈¿ƒ¿

:ÔÎ e„·ÚÂ ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈

nÚ‡ה  ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡ÁlL È¯‡ ‡„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

minkg izty

(c)ølkA aizM `l dOl Fl dWwC§¨¤¨¨Ÿ§¦§¨
`hiWR i`Ce `N` ,'ok EUrIe' zFvOd©¦§©©£¥¤¨©©§¦¨

EUrW ol`hiWR iOp dfA oM m` ,oM ¨¤¨¥¦¥¨¤©¦§¦¨
dvx ,'eke ogaW ciBdl WxiR okl ,`Ed¨¥¥¥§©¦¦§¨¨¨

.mzwcv lr cirn aEzMdC xnFlzlgp] ©§©¨¥¦©¦§¨¨©£©

[awriWExiR lr x`WPW m"`xA oiIre ©£Ÿ§©¥¨§¥¤¦§©©¥
`dC ,il d`xp `le ,oEIr KixvA df¤§¨¦¦§Ÿ¦§¤¦§¨
lr mipFg mzF` EBiVIe' eixg` aizM§¦©£¨©©¦¨¦©
,'oFtv lrA iptl zFxigd iR lr mId©¨©¦©¦¦§¥©©¨
'ok EUrIe' oM m`e ,ExfgC gkEn ixd£¥¨§¨§§¦¥©©£¥

ogaW ciBdl DPin rnW ,xYEin§¨§©¦¨§©¦¦§¨
:'eked dxez

(d)ùgNW drxR `d Fl dWwC§¨¤¨©§Ÿ¦©
mixvOn E`vIW rcie FYrCn l`xUi¦§¨¥¦©§§¨©¤¨§¦¦§©¦

:'eke `N` ,'cBIe' EdnEú,xn`Y m`e ©©ª©¤¨§¦Ÿ©



glyaסד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f oey`x meil inei xeriy
לּים. ירדּו ׁשביעי וליל דסוטה)אחריהם, ּבׁשחרית (פ"ק ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשביעי  יֹום והּוא ׁשירה, ּפס àאמרּו אנּוׁשל לכ ח . ְְְְִִִֶֶַָָָָ
הּׁשביעי  ּבּיֹום הּׁשירה מּמה ∑CÙ‰iÂ.קֹורין נהפ ְִִִִַַַָ«≈»≈ֱִֶַַ

להם: אמר ׁשהרי יב)ּׁשהיה, מּתֹו(לעיל ּצאּו "קּומּו ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ונהפ ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָעּמי".
ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו זה יהיה מתי "עד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאֹומרים:

ּבׁשביל áנהפכּו אחריהם .ׁשהׁשאילּום ממֹונם âלרּדף ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹ
e„·ÚÓ∑אֹותנּו .מעבד ≈»¿≈ֲֵָֹ

(å):Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úà øñàiå©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
i"yx£BaÎ¯ ˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ּבעצמֹו Â‡˙.(מכילתא)הּוא «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆

BnÚ Á˜Ï BnÚ∑ונטלּו לקינּו, ּבדברים: מׁשכם «»«ƒְְְְִִִָָָָָ
עּמכם  אתנהג לא ואני עּמי, ּבֹואּו וׁשּלחנּום, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹממֹוננּו
לֹו קֹודמין עבדיו מלכים, ׁשאר ּדר מלכים: ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָּכׁשאר

"ּופרעה  ׁשּנאמר: לפניכם, אקּדים ואני ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּבּמלחמה,
ּדר חילֹותיו. לפני ּומהר עצמֹו הקריב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהקריב",
אני  ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש ּבּזה לּטל מלכים ְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֹׁשאר

ׁשלל" "אחּלק ׁשּנאמר: ּבחלק, עּמכם .אׁשוה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æ)íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî-LL çwiå©¦©À¥«¥¬¤̧¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦
ìLå:Blk-ìò íL §¨«¦¦−©ª«

i"yx£¯eÁa∑ נבחריםã." ּכל יחיד, לׁשֹון ּבחּור", »ְְִִִָָָָ
ּבחּור  היה זה, ׁשּבמנין ורכב ¯Î·.רכב ÏÎÂ ְְְִֶֶֶֶֶֶָָָָ¿…∆∆

ÌÈ¯ˆÓ∑ ׁשאר ּכל ּומהיכן .(מכילתא)הרכב äועּמהם ƒ¿»ƒְְִֵֵֶֶֶָָָָָ
הרי  מצרים, מּׁשל ּתאמר אם הּללּו? הּבהמֹות ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹהיּו

ט)נאמר: ּתאמר (לעיל ואם מצרים", מקנה ּכל "וּימת ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

נאמר: והלא יׂשראל, י)מּׁשל יל(שם מקננּו "וגם ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
מּכאן  ה'". ּדבר את מ"הּירא היּו? מי מּׁשל ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָעּמנּו".
טֹוב  הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר אֹומר: ׁשמעֹון רּבי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹהיה

מחֹו! את רצץ Blk.ׁשּבּנחׁשים, ÏÚ ÌLÏLÂ∑ ׂשרי ְְִֶֶַָֹֹ¿»ƒƒ«Àֵָ
ּכתרּגּומֹו .צבאֹות, ְְְַָ

dnÚ:ו  ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

¯˙Èkז  ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿

minkg izty

,l`xUi Erqp ipWe oFW`xd mFIA `de§¨©¨¦§¥¦¨§¦§¨¥
ipW mFiA ErqPX dn Exfg iWilXaE©§¦¦¨§©¤¨§§¥¦
`vnp ,'ebe 'EaEWie' lirl aEzMW FnM§¤¨§¥§¨¦§¨
mFi Kldn `N` mixvOn Eid `NW¤Ÿ¨¦¦§©¦¤¨©£©
`N` drxR oriBd `l dOle ,cg ¤̀¨§¨¨Ÿ¦¦¨©§Ÿ¤¨
aEzMX dn ,xnFl Wie .mini ipWA¦§¥¨¦§¥©©¤¨
EkldW xnFlM ,'EaEWie' lirl§¥§¨§©¤¨§
lirl i"Wx hwPW iOp dfe .oFqkl`A©£©§§¤©¦¤¨©©¦§¥
dvFx Fpi` ,'miaxwn Eid mixvn cvl'§©¦§©¦¨§¨§¦¥¤
on oihFp `N` ,WOn ExfgW xnFl©¤¨§©¨¤¨¦¦
WOn dxfg Fpi` FGW ,cSd lr KxCd©¤¤©©©¤¥£¨¨©¨
E`AW KxCA ExfgW `l ,dkEan `N ¤̀¨§¨Ÿ¤¨§©¤¤¤¨
did `l mirFzM Exfg `l m`e ,FA§¦Ÿ¨§§¦Ÿ¨¨
`Ed ixdW mdixg` drxR scFx¥©§Ÿ©£¥¤¤£¥
zxifB `EdW FaWgl iWtg mgNW¦§¨¨§¦§¨§¤§¥©
dzid m`W oici dxfgd FfaE ,midl ¡̀Ÿ¦§©£¨¨¨¦¤¦¨§¨

:dxWi KxC okilFn did dxifBàm`e §¥¨¨¨¦¨¤¤§¨¨§¦
glW zWxtA WxiR i"Wx `de xn`YŸ©§¨©¦¥¥§¨¨©§©
xnFl Wie ,ipinW mFiA dxiW Exn`W¤¨§¦¨§§¦¦§¥©
zhigW mFi `EdW gqR axr dpnY m ¦̀¦§¤¤¤¤©¤§¦©
lr FnC oYnE miAxrd oiA gqRd©¤©¥¨©§©¦©©¨©
mlW mFi e`lC zFfEfOd iYWE sFwWOd©©§§¥©§§©¨¥
oiprl `N` ,FOr Flil oi`W oeiM `Ed¥¨¤¥¥¦¤¨§¦§©
`EdW dlilC ,mlW mFi aEWg miWcẅ¨¦¨¨¥§©§¨¤
oM m` ,mFId on aWgp mFId xg ©̀©©¤§¨¦©¦¥
mFi `vnp dhigXd mFi dpnYWM§¤¦§¤©§¦¨¦§¨

ipinW mFi `Ed gqR lW iriaW§¦¦¤¤©§¦¦
dpnYWM ixiin mzde ,gqRd zhigWl¦§¦©©¤©§¨¨©§¥§¤¦§¤
.dpnY `NWM `kde dhigXd mFi©§¦¨§¨¨§¤Ÿ¦§¤
iAxW xnFl Wi `OWe WxiR m"`xde§¨§¥¥¥§¤¨¥©¤©¦
mr wlFg df xn`W oWxCd dWn¤©©§©¤¨©¤¥¦
:dxiW Exn` iriaXA zxnF`d dcB`d̈©¨¨¨¤¤©§¦¦¨§¦¨

álW zrC i` ,KWtP dOn miWwn Wi¥©§¦¦©©§¨¦©©¤
mixvOn l`xUi E`vIW did drxR©§Ÿ¨¨¤¥§¦§¨¥¦¦§©¦
KtdIe' i"Wx Wxitcke cFr EaEWi `le§Ÿ¨§¦§¥¥©¦©¥¨¥
oM m` ,'eke 'didX dOn KRdPW 'ebe¤¤§©¦©¤¨¨¦¥
i`Ce `N` ,oixFhwi` glW dOl dWẅ¤¨¨¨©¦§¦¤¨©©
xAcOA mini dWlW EpgIW FYrC did̈¨©§¤©£§¨¨¦©¦§¨
EnEw' `xw rnWncke EaEWi KM xg`e§©©¨¨§¦§©§©§¨
ipA mB mY` mB iOr KFYn E`v§¦©¦©©¤©§¥
'mkxAcM 'd z` Ecar EklE ,l`xUi¦§¨¥§¦§¤§©¤§¤
i"Wx WxiRW dG dn oM m` ,'ebe¦¥©¤¤¥¥©¦
zEgilWC xnFl Wie .KRdp 'KtdIe'©¥¨¥¤§©§¥©¦§¦
KFYn E`vIW dNigYn did l`xUi¦§¨¥¨¨¦§¦¨¤¥§¦
,EaEWi `NW od EaEWIW od ,FOr©¥¤¨¥¤Ÿ¨
lke lMn E`vi m`W glW oixFhwi`e§¦§¦¨©¤¦¥§¦Ÿ¨Ÿ
EaEWIW F` oFnOd oixFhwi`l EpYi¦§¨¦§¦©¨¤¨
mB `gip df itlE ,El`XX dn xifgdl§©£¦©¤¨£§¦¤¦¨©
Ektdp eiWkre' i"Wx WxiRX dn oM¥©¤¥¥©¦§©§¨¤¤§
oeike ,'mpFnn liaWA mdixg` sFCxl¦§©£¥¤¦§¦¨¨§¥¨
EricFd gFxale Klil mivFxW E`xW¤¨¤¦¥¥§¦§©¦
z` 'd KFtdIe eicare drxtl xaCd©¨¨§©§Ÿ©£¨¨©©£¤

mzF` aiWdlE mdixg` sFCxl mAl¦¨¦§©£¥¤§¨¦¨
s` ,dNigYaM cFarle mvx`l§©§¨§©£§©§¦¨©

:EaEWIW mYrcA did `l dNigYOWâ ¤¦§¦¨Ÿ¨¨§©§¨¤¨
(l"Wxdn),i"Wxl Dil `pn ,dWwe ©©§©§¨¤§¨¥§©¦

EpgNW iM' aizkC FnM mrHd `nliC¦§¨©©©§¦§¦¦¦©§
,xnFl Wie .'Epcarn l`xUi z ¤̀¦§¨¥¥¨§¥§¥©
`Ed KM mrHd drxR lv` `nlWaC§¦§¨¨¥¤©§Ÿ©©©¨
z` gFlWl dvx `l mlFrn iM lr©¦¥¨Ÿ¨¨¦§©¤
liaWA m` iM Fvx`n l`xUi¦§¨¥¥©§¦¦¦§¦
mlFrn drxR icar la` ,dcFard̈£¨£¨©§¥©§Ÿ¥¨
dn' Exn` eiWkre ,'ebe 'izn cr' Exn`̈§©¨©§©§¨¨§©
liaWA i`Ce `N` ,'ebe 'EpiUr z`GŸ¨¦¤¨©©¦§¦
l`' aizkCn ,xnFl Wi cFr .mpFnn̈¨¥©¦¦§¦¤
Eli`WdW mrd liaWA rnWn 'mrd̈¨©§©¦§¦¨¨¤¦§¦

:FpFWl o`M cr ,mpFnne dxez ¨¨©¨§
(f)ã`EdW 'mixEgA' xninl Dil dedC©£¨¥§¥©©¦¤

'mixEgA' hwp ded i` wx ,miAx oFWl§©¦©¦£¨¨©©¦
mB xEgA mB' oFWNn `EdW xnF` iziid̈¦¦¥¤¦§©¨©
oFWl hwp Kkl ,owf iwER`l ,'dlEzA§¨§©¥¨¥§¨¨©§
WXd lM ,dxigA oFWl `EdW 'xEgA'¨¤§§¦¨¨©¥
hwp ikd mEXn ,mixgap Eid zF`n¥¨¦§¨¦¦¨¦¨©
aqEn 'xEgA'W ,miAx oFWl oM mB i"Wx©¦©¥§©¦¤¨¨

:miAx `EdW zF`n WXd lrädWwC ©©¥¥¤©¦§¨¤
iM FOr gwl `NW aizM dNigYnC ,Fl§¦§¦¨§¦¤Ÿ¨©¦¦
lke' aizM KM xg`e ,zF`n WW m ¦̀¥¥§©©¨§¦§¨
lke' aizkC oeiM cFre ,'mixvn akx¤¤¦§©¦§¥¨¦§¦§¨



סה glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(160 'nr fh jxk zegiy ihewl)

מחֹו את רצץ ׁשּבּנחׁשים ז)טֹוב יד, (רש"י ְְִֶֶַָֹֹ
הּדּיּוק  ידּוע והּנה הרע". יצר "ּדא הּנחׁש על אֹומרים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָחז"ל

"יגיע הּפסּוק ּבפרנסה ּכּפיּבלׁשֹון ׁשהּיגיעה תאכל", ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

להיֹות  צרי הראׁש א הּמעׂשה, ּבכח רק להעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹצריכה
הּמח  את לרֹוצץ יׁש – מחֹו את רצץ זהּו ּבתֹורה. מלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּתמיד

ולקדּׁשה. לתֹורה ּכּלֹו יתמּסר ׁשהּמח ּכדי הרע, יצר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשל

(ç)ócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìàøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ·Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ∑ לרּדף לּבֹו את וחּזק לאו, אם לרּדף אם ּתֹולה ¯Ó‰.ׁשהיה „Èa∑(מכילתא) «¿«≈∆≈«¿…ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿»»»
ּומפרסמת  ּגבהה .ּבגבּורה ְְְְִֶֶָָֹֻ

ß hay 'g ipy mei ß

(è)íéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
ét-ìò Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìò©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ

ïôö ìòa éðôì úøéçä: ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ

(é)íäéðéò-úà ìàøNé-éðá eàNiå áéø÷ä äòøôe©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹
íéøöî äpäå|e÷òöiå ãàî eàøéiå íäéøçà òñð §¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬

:ýåýé-ìà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈«
i"yx£·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe∑,"קרב "ּופרעה לכּתב לֹו היה «¿…ƒ¿ƒְְִַַָָָֹֹ

לקּדם  ונתאּמץ עצמֹו הקריב "הקריב"? ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַמהּו
עּמהם  ׁשהתנה ּכמֹו ‡Ì‰È¯Á.לפניהם ÚÒ∑ ּבלב ְְְִִִֵֶֶֶָָ…≈««¬≈∆ְֵ

נֹוסע  מצרים "והּנה אחר: ּדבר אחד. ּכאיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחד
מצרים  ׁשל ׂשר ראּו הּׁשמים åאחריהם", מן נֹוסע ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

למצרים. ּתפׂשּו(מכילתא)∑e˜ÚˆiÂ.(תנחומא)לעזר ְְֲִִַַֹ«ƒ¿¬ְָ
אֹומר: הּוא ּבאברהם אבֹותם: יט)אמנּות "אל (בראשית ְְֲֳֵֶַָָָָ

ּביצחק: ׁשם", עמד אׁשר כד)הּמקֹום "לׂשּוח (שם ְְֲִֶַַַָָָָָ
ּביעקב: כח)ּבּׂשדה", ּבּמקֹום"(שם ."וּיפּגע ְְֲִֶַַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 52 'nr `i jxk y"ewl t"r)

dNtYd "zEpO`"ª¨©§¦¨

אל־יהוה: בני־יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶַָָֽֽוּיצעקּו
אבֹותם אּמנּות ובפרש"י)ּתפסּו י. (יד, ְֲָָָֻ

ּבׁשם  הּתפּלה לכּנֹות מתאים אי לתמּה: יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֹלכאֹורה
ואּלּו האדם, ׁשל הּתמידי עּסּוקֹו היא, ׁשּמׁשמעּותּה ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ'אּמנּות'

?ּׁשּמצטר ּבׁשעה רק היא צרכיו ּבּקׁשת ׁשהיא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּתפּלה
היא, ּבפׁשטּות "ּתפּלה" לׁשֹון מׁשמעּות ּבזה לבאר ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָויׁש
ׁשל  עּקרּה זה, ּפי ועל האדם. צרכי ׁשּימּלא להּקּב"ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּתחּנה
ּכל  את הּוא מקּבל ׁשעל־ידי־זה האדם, לתֹועלת הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּתפּלה

ּוברּוח. ּבגׁשם לֹו ְְְִֶֶַַָהּנצר
ּכמֹו אלא עצמֹו, לתֹועלת רק הּתפּלה ׁשאין היא האמת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא

הרמּב"ם תפלה)ׁשּכתב להל' ׁשהמצות־עׂשה (ב"כותרת" ְְֲִֵֶֶַַַַַָָ
אינּה ׁשעּקרּה ּבתפּלה", יֹום ּבכל ה' את "לעבד היא ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּדתפּלה
הּתפּלה  שעל־ידי ה'", את "לעבד אלא צרכיו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבּקׁשת

הּקּב"ה. עם ּומתאחד האדם ְְִִִֵֵַַָָָָָָמתקרב
ׁשאין  ללּמדנּו "אּמנּות", ּבׁשם להקּב"ה הּצעקה את ּכּנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻולכן
הּקּב"ה  ׁשּיֹוׁשיעֹו הּמתּפּלל, לתֹועלת רק והּזעקה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּתפּלה
הּתפּלה  ּכי עת, ּבכל מתּפּללים יׂשראל ּבני אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּצרֹותיו,
הּבֹורא  עם מתאחדים ועל־ידּה היא, השי"ת עבֹודת ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָמעּקרי

ּתפּל ּגּבי אּמנּות הּלׁשֹון מתאים ולכן ,הּתפּלה יתּבר ּכי ה, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻ
צרה). ּבעת רק (ולא יׂשראל ּבני ׁשל הּתמידי עּסּוקם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהיא

„ÌÈ¯ˆÓח  ‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
e˜Ù Ï‡¯NÈ È·e Ï‡¯NÈ Èa ¯˙a Û„¯e¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:ÈÏb LÈ¯a¿≈¿ƒ

k„ט  ÔB‰˙È e˜Èa„‡Â ÔB‰È¯˙a È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈«¿≈¿«¿ƒ»¿«
‰Ú¯Ù Èk˙¯ ˙ÂÒeÒ Ïk ‡nÈ ÏÚ Ô¯L»»««»»»«¿ƒ≈«¿…
Ì„˜ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ d˙È¯MÓe È‰BL¯Ùe»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ»»√»

:ÔBÙˆ ÏÈÚa¿≈¿

È˙י  Ï‡¯NÈ È· eÙ˜Êe ·¯˜ ‰Ú¯ÙeÔB‰ÈÈÚ «¿…¿≈¿»¿≈ƒ¿»≈»≈≈
‡„ÁÏ eÏÈÁ„e ÔB‰È¯˙a ÔÈÏË È‡¯ˆÓ ‡‰Â¿»ƒ¿»≈»¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬»

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÚÊe¿ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

minkg izty

WW' xninl Dil dOl 'mixvn akx¤¤¦§©¦¨¨¥§¥©¥
,'eke 'mdOre' WxiR okl ,'akx zF`n¥¤¤¨¥¥¥§¦¨¤
iM Eid `l mixTird i`CeC xnFl dvẍ¨©§©©¨¦¨¦Ÿ¨¦

Eid zF`n WW ozF`lE ,zF`n WW m ¦̀¥¥§¨¥¥¨
drxR mr Ekld oM mBW micar oM mB©¥£¨¦¤©¥¨§¦©§Ÿ

:mixvOng dxez ¦¦§©¦

(i)å,FnWA F`xw `le 'mixvn' F`xFwe§§¦§©¦§Ÿ§¨¦§
`xwp mixvn lW xUC mEXn Epiid©§¦§©¤¦§©¦¦§¨

:'mixvn'`i dxez ¦§©¦



glyaסו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g ipy meil inei xeriy

(àé)íéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðl úéNò úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈

:íéøönî eðàéöBäì§«¦−̈¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰∑ ּבמצרים קברים ׁשאין קברים, חסרֹון מחמת מּׁשם?æוכי לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלע"ז  פושי"ש דינו"ן פלינצס"א .שיפו"ר ְַַ

(áé)éìà eðøac øLà øácä äæ-àìäíéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ
eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç øîàì¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ

:øaãna eðúnî íéøöî-úà ãáò£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ· EÈÏ‡ e¯ac ¯L‡∑(מכילתא) והיכן ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְֵָ

עליכם  ה' "ירא מאׁשר ∑Óe˙n.ויׁשּפט"çּדּברּו? ְְְֲִִֵֵֶֶֹƒÀ≈ֲֵֶ
חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד היה ואם ְְִַָָָָָָָָנמּות,
ועּין  מלאפֹום, – חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּכּנֹודע
היה  יפרץ") "ּפן ּפסּוק ּברׁש"י יתרֹו ּפרׁשת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹלקּמן

מאׁשר  נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד עכׁשו מּמיתתנּו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָנבאר
וכן: ׁשּנמּות, מּותנּו", יּתן "מי וכן: יט)נמּות, ב (שמואל ְְִִֵֵֵֵֶָָ

ּכמֹו: ׁשאמּות, דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ג)"מי (צפניה ְְְִִִֵֶַָָ
לעד", קּומי יח)"ליֹום ב הימים ּבׁשלֹום",(דברי ׁשּובי "עד ְְִִַַָָ

ׁשאׁשּוב  .ׁשאקּום, ֶֶָָ

(âé)eàøe eávéúä eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦§©§À§Æ
øLà ék íBiä íëì äNòé-øLà ýåýé úòeLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãò©¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡ Èk∑ הּיֹום אּלא אינֹו אֹותם, ּׁשראיתם אֹותם,èמה ׁשראיתם הּוא הּיֹום , ƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

עֹוד  תֹוסיפּו .ולא ְִֹ

(ãé)ô :ïeLøçz ízàå íëì íçlé ýåýé§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−©«£¦«
i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ ה'∑‰' "ּכי וכן: ּבׁשבילכם, ƒ»≈»∆ְְְִִִֵֶ

וכן: לכם", יג)נלחם וכן (איוב ּתריבּון", לאל "אם ְְְְִִִֵֵֵֶָָָ
כד) וכן(בראשית לי", ּדּבר ו)"ואׁשר "האּתם (שופטים ְֲִִֵֶֶֶַַַ

לּבעל"? .ּתריבּון ְִַַַ

ÌÈ¯ˆÓaיא  ÔÈ¯·˜ ˙ÈÏcÓ‰ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡z„·Ú ‡„ ‡Ó ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ‡z¯·c¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿»»»¬«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˙e˜t‡Ï ‡Ï»»¿«»»»ƒƒ¿»ƒ

CnÚיב  ‡ÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»ƒ»
˙È ÁÏÙÂ ‡pÓ ˜B·L ¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»»¿ƒ¿«»
È‡¯ˆÓ ˙È ÁÏÙc ‡Ï ·Ë È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

:‡¯a„Óa ˙eÓcÓƒƒ¿¿«¿¿»

‡˙e„zÚיג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬ƒ¿«»
ÈÈ„ ‡˜¯et ˙È BÊÁÂÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ „aÚÈc «¬»¿»»«¿»ƒ«¿≈¿»≈

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡¯ˆÓ ˙È Ôe˙ÈÊÁ„ ‡Ók È¯‡¬≈¿»ƒ¬≈»ƒ¿»≈»≈»
:‡ÓÏÚ „Ú „BÚ ÔB‰ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙¿¿∆¡≈«»¿»

Ôe˜zLz:יד  Ôez‡Â ·¯˜ ÔBÎÏ ÁÈ‚È ÈÈ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ¿¿

minkg izty

(`i)æ`N` xninl Dil ded `lC§Ÿ£¨¥§¥©¤¨
df lre ,'ebe 'mixvnA mixaw ilAnd'£¦§¦§¨¦§¦§©¦§©¤

:'eke zngn ike 'ilAnd' WxiRai dxez ¥¥£¦§¦§¦¥£©
(ai)çEpgp` eiWkr ,FWExiR ikde§¨¦¥©§¨£©§

d `xi' oFkp lr f` EpxACW mi`Fx'' ¦¤¦©§¨©¨¥¤
mi`Fx Epgp`X dn itl ixdW ,'ebe¤£¥§¦©¤£©§¦
z` cFar Epl did aFh xzFi eiWkr©§¨¥¨¨¨£¤
xAcOA dYr EpzEOn mixvn¦§©¦¦¥©¨©¦§¨

(m"`x):bi dxez §¥

(bi)è(m"`xd),xg` mFiA `le xnFlM ¨§¥§©§Ÿ§©¥
okle .EtiqFY `NW mkxidfn ip` okle§¨¥£¦©§¦§¤¤Ÿ¦§¨¥
m`C ,'EtiqFY `le' e"iEd axd siqFd¦¨©©¨§Ÿ¦§¦
xW`M iM' Fxn` mrH dn ok `lŸ¥©©©¨§¦©£¤
mzF` E`x `l m` ike ,'ebe 'mzi`x§¦¤§¦¦Ÿ¨¨
.'ebe 'EtiqFz `l' mxidfn did `l mFId©Ÿ¨¨©§¦¨Ÿ¦

(awri zlgp),`xAYqn `kti` eixaC lke ©£©©£Ÿ§¨§¨¨¦§¨¦§©§¨

ipW md oM m` ,dxdf` `id m`W¤¦¦©§¨¨¦¥¥§¥
Fpi` 'ebe 'mzi`x xW`' cg`d ,mixaC§¨¦¨¤¨£¤§¦¤¥
`NW dxdf` ipXde ,mFId `N ¤̀¨©§©¥¦©§¨¨¤Ÿ
,xEAigd e"iel KxFv oi` oM m` ,EtiqFY¦¦¥¥¤§¨©¦
`N` dxdf` Fpi`W i`Ce `N ¤̀¨©©¤¥©§¨¨¤¨
mNM iM ,'mzF`xl EtiqFz `l' ,dghad©§¨¨Ÿ¦¦§¨¦ª¨
df Epn `l miwqFRd aFxe .mIA ErAhi¦§§©¨§©§¦Ÿ¨¤

:oie`Nd oipnAci dxez §¦§©©¨¦



סז glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyily meil inei xeriy

ß hay 'h iyily mei ß

(åè)øac éìà ÷òöz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬
:eòqéå ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«

i"yx£ÈÏ‡ ˜Úˆz ‰Ó∑ עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו «ƒ¿«≈»ְֵֶֶַָָָֹ
עּתה  עת לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ְִֵֵַַַַָָָָֹּומתּפּלל.
אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל ּבתפּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָלהארי

עלי  אלי", ּתצעק ּכמֹוé"מה ,עלי ולא ּתלּוי הּדבר ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹ
להּלן מה)ׁשנאמר ידי (ישעיה ועלּֿפעל "עלּֿבני : ְְֱֶֶַַַַַַַָָָֹ

eÚqÈÂ.ּתצּוני" Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac∑(מכילתא) אין ְִַֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ֵ
עֹומד  הּים ׁשאין ליּסע, אּלא ּכדאי ëלהם ּבפניהם, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶָָָזכּות
הּים  להם .לקרע ְִֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 42 cenr dk jxk mgpn zxez itÎlr)

ipXd z` liSdl icM FzNtYn wiqtdl§©§¦¦§¦¨§¥§©¦¤©¥¦

אלי, ּתצעק מה מׁשה אל ה' "וּיאמר ּבפרׁשתנּו הּפסּוק ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל
ויּסעּו" יׂשראל ּבני אל טו)ּדּבר ׁשהיה (יד, "למדנּו רׁש"י ּכתב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להארי עּתה עת לא הּקּב"ה לֹו אמר ּומתּפּלל, עֹומד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹמׁשה
ּבצרה". נתּונין ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֶָָָָּבתפּלה,

לא  מה למׁשה הּקּב"ה אמר מה לׁשם ּתמּוּה, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֹולכאֹורה
מּיד  להֹורֹות לֹו היה לכאֹורה, אלי"; ּתצעק "מה - ְְְֲִִִֵַַַַָָָָלעׂשֹות
את  הרם ואּתה ויּסעּו, יׂשראל ּבני אל "ּדּבר - לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמה

אלי"? ּתצעק "מה ּבהקּדמה הּצר ּומהּו וגֹו'", ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹמּט
זה: לבאר ְְֵֵֶָויׁש

עליו־הּׁשלֹום, רּבנּו מׁשה ׁשל ּבתפּלתֹו הּמעלה ּגדל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלמרֹות
עליו  היה יׂשראל, את להּציל צר היה ּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹמּכל־מקֹום
להתמּסר  יׁש יׂשראל הּצלת ּבׁשביל ּכי מּתפּלתֹו. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָלהפסיק
ׁשעה  ּובאֹותּה ּבתפּלה לעסק ממׁשי היה ואם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹלגמרי,

אזי  ,"מּט את ו"הרם יׂשראל" ּבני אל ּב"ּדּבר ּגם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָעֹוסק
היתה  לא יׂשראל" ּבני אל ו"ּדּבר "מּט את ּד"הרם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּפעּולה

הראּויה. ּבהתמּסרּות ְְְְֲִֵַַָָנעׂשית
ּגֹוברת  אזי - יהּודי להּציל ׁשּצריכים זמן מּגיע ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָולכן,
הּצלתֹו, ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכדי עד יהּודי, ׁשל הּצלתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחׁשיבּות
זאת, עֹוד אּלא ּבּתפילה, להפסיק ׁשּמּתר ּבלבד זֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֻלא

אלי"! ּתצעק "מה צּוּוי: ְְִִֵֶֶַַָׁשּיׁשנֹו
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה ללמד יׁש ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹּומּזה

על־אחת־ּכּמה־וכּמה  זֹו, הֹוראה נאמרה רּבנּו למׁשה ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאם
וקרּובֹו ּבגׁשמּיּות יהּודי ׁשהּצלת מּיׂשראל, אחד לכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבנֹוגע
מּכל  להפסיק יׁש זה ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכל חׁשּובה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּברּוחנּיּות,
חׁשּובים  ענינים הם אם ּגם ּבהם, ׁשעֹוסק האחרים ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהענינים

הּׁשני  ׁשל למקֹומֹו ולרדת ּולקרבֹו.ּונחּוצים, להּצילֹו ּכדי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

(æè)íiä-ìò Eãé-úà äèðe Ehî-úà íøä äzàå§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈
:äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáéå eäò÷áe§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"lyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven)

לעֹולם  למעלה הגּביּה הרם, לֹומר: ּורצֹונֹו הּטיה, לׁשֹון ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָמּטה
אחד, לצד ויּבׁשה אחד לצד מים ׁשהּטה ההּטיה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהעליֹון
ּתמׁשי ואחר־ּכ אחד, הּכל למעלה אבל מּזה, זה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹחלּוקים

,יד את ּונטה וזהּו ים, ּבמקֹום יּבׁשה לעֹולם־הּזה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּׁשם
ּגילּוי  המׁשכֹות ּכל ׁשרׁש הּוא הּיּו"ד ׁשּבחינת (ּכּנ"ל כּו' "ְְְִִֶֶַַַַַָָֹיּוד

למּטה). מלמעלה הּנמׁש אין־סֹוף ְְְְִִֵַַַָָָאֹור

(æé)íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«

ÌÚטו  ÏÈlÓ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
:ÔeÏhÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿

nÈ‡טז  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡Â C¯hÁ ˙È ÏBË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»¿»««»
‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÚÈÂ È‰BÚÊ·e¿»ƒ¿≈¬¿≈ƒ¿»≈¿«»

:‡zLaÈa¿«∆¿»

„È‡¯ˆÓיז  ‡aÏ ˙È Ûw˙Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»≈
ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â ÔB‰È¯˙a ÔeÏÚÈÂ¿«¬«¿≈¿∆¿««¿«¿…¿»

:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a d˙È¯MÓ«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

minkg izty

(eh)é'wrvY' zgYW dpibPd iM ,WExiR¥¦©§¦¨¤©©¦§©
KEnq Fpi`W zFxFdl ,`gth `Ed¦§¨§¤¥¨
ilr WExiR 'il`'C xnFl ,'il`' zNnl§¦©¥©©§¥©¥¨©

'eke xaCd(l"Wxdn):ë[awri zlgp]ikde ©¨¨©©§©©£©©£Ÿ§¨¦

znxd lirFi ErqIW ici lrW ,FWExiR¥¤©§¥¤¦§¦£¨©
`l m` oM oi`X dn ,mId rwAIW LHn©§¤¦¨©©¨©¤¥¥¦Ÿ
mixYW iR lr s` mId rwAi `l Erqi¦§Ÿ¦¨©©¨©©¦¤¨¦
'eke zEkf i`cM iM ,mId lr LHn©§©©¨¦§©§

WExiRd didi df itlE .'eke dpEn`de§¨¡¨§¦¤¦§¤©¥
lirFdl dY` xEaq ,'il` wrvY dn'©¦§©¥©¨©¨§¦
,'ErQie' `N` oM xaCd oi` ,LzNtzA¦§¦¨§¥©¨¨¥¤¨§¦¨

:mW oiIrefh dxez §©¥¨
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(çé)äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ
:åéLøôáe Baëøa§¦§−§¨«¨¨«

(èé)äðçî éðôì Cìää íéäìûä Càìî òqiå©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´
òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNéíäéðtî ïðòä ãenò ¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½

:íäéøçàî ãîòiå©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«
i"yx£Ì‰È¯Á‡Ó CÏiÂ∑ מצרים מחנה ּבין להבּדיל «≈∆≈«¬≈∆ְְְֲִִִֵֵַַַ

ּובּליסטראֹות  חּצים ּולקּבל יׂשראל, מחנה ׁשל ìּובין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
וכאן: ה'", מלא" אֹומר: הּוא מקֹום ּבכל ְְְְִִֵַַַָָָמצרים.
אּלא  מקֹום ּבכל 'אלהים' אין האלהים", מלא"ְְֱֱִִֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשעה, ּבאֹותּה ּבדין נתּונין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּדין,

מצרים  עם להאבד אם להּנצל, enÚ„.אם ÚqiÂ ְְְִִִִִִֵֵֵַָָ«ƒ««
ÔÚ‰∑ הּמחנה את הענן עּמּוד והׁשלים ּכׁשחׁשכה ∆»»ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ

רגיל  ׁשהיה ּכמֹו הענן נסּתּלק לא האׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלעּמּוד
לֹו והל נסע אּלא לגמרי, ערבית ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָלהסּתּלק

למצרים  להחׁשי .מאחריהם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַ

(ë)ïéa àáiå|éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³
lä-úà øàiå CLçäå ïðòääæ-ìà äæ áø÷-àìå äìé ¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−

:äìélä-ìk̈©¨«§¨
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ‰ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ∑למהּל מׁשל  «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְִֵַָָ

נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ּבאּו לפניו. מהּל ּובנֹו ,ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבּדר
נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ּונתנֹו ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָמּלפניו
על  נתנֹו מאחריו, ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָלפניו.

:ּכ ּבהם. ונלחם יא)זרֹועֹו ּתרּגלּתי (הושע "ואנכי ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

עלֿזרֹועתיו" קחם CLÁ‰Â.לאפרים ÔÚ‰ È‰ÈÂ∑ ְְְִֶַַָָָֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆
האׁש∑iÂ‡¯.למצרים  ליׂשראל îעּמּוד הּלילה את ְְִִַ«»∆ְְְִֵֵֶַַַָָָ

והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהֹול
מצרים  לצד ערפל ‡ÊŒÏ‰.ׁשל ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ∑ ְְֲִִֶֶַַָ¿…»«∆∆∆

מחנה ðמחנה (מכילתא) .אל ֲֲֶֶֶַַ

(àë)ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå|-úà ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤
íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa íiäÂ©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

:íénä eò÷aiå äáøçì¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦
i"yx£‰fÚ ÌÈ„˜ Áe¯a∑(מכילתא) ׁשהיא קדים ּברּוח ¿«»ƒ«»ְִִֶַָ

נפרע  ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרּוח היא ׁשּברּוחֹות, ְִִֶֶַַַָָָָָָעּזה
הרׁש מן ׁשּנאמר:ּבּה יח)עים, קדים (ירמיה "ּכרּוח ְְֱִִִֶֶַַָָָָ

יג)אפיצם", ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא "רּוח (יחזקאל ֲִִֵַַָָֹ

יּמים", ּבלב ׁשבר כז)הּקדים ּברּוחֹו(ישעיה "הגה ְְְִִֵֵַַָָָָ
קדים" ּביֹום ‰ÌÈn.הּקׁשה eÚ˜aiÂ∑ מים ñּכל ְִַָָָ«ƒ»¿«»ƒִַָ

.(מכילתא)ׁשּבעֹולם ֶָָ

È˙e¯wÈ˙‡aיח  ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ
:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a ‰Ú¯Ùa¿«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È¯LÓ˙‡יט  Ì„˜ ¯a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÏËe¿««¿¬»«¿»ƒ¿««√»«¿ƒ»
‡„enÚ ÏËe ÔB‰È¯˙aÓ ‡˙‡Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»ƒ«¿≈¿««»

:ÔB‰È¯˙aÓ ‡¯Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú„«¬»»ƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

È¯LÓ˙‡כ  ÔÈ·e È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡Ú ‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰ Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

È˙כא  ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

minkg izty

(hi)ìK`lOd zriqPW WxiR m"`xd̈§¥¥¥¤§¦©©©§¨
icM ,mdilr mixvn E`AWM cIn did̈¨¦©§¤¨¦§©¦£¥¤§¥
dpgnl mixvn dpgn oiA liCadl§©§¦¥©£¥¦§©¦§©£¥
,zF`xhqiNaE miSgd lAwlE l`xUi¦§¨¥§©¥©¦¦©¦§§¨
,mixvnl KiWgdl did opr cEOrde§¨©¨¨¨¨§©£¦§¦§©¦
oprd zriqpE cEgl K`lOd zriqpE§¦©©©§¨§§¦©¤¨¨
K` .FpFWl o`M cr ,cEgl mdixFg`l©£¥¤§©¨§©
wEqRA Fxzi zWxtA oOwl ,dWẅ¤§©¨§¨¨©¦§©¨
WxiR 'mixWp itpM lr mkz` `V`e'¨¤¨¤§¤©©§¥§¨¦¥¥
,'eke miSgd lAwn did oprdW i"Wx©¦¤¤¨¨¨¨§©¥©¦¦

miIxvOd E`AWM cIn xnFl Wie§¥©¦©§¤¨©¦§¦¦
rqpe mdiptNn K`lOd wNYqp¦§©¥©©§¨¦¦§¥¤§¨©
lAwl icM mpiA liCadl mdixFg`l©£¥¤§©§¦¥¨§¥§©¥
mdiptl KlFd oicr oprde 'eke miSgd©¦¦§¤¨¨£©¦¥¦§¥¤
,W`d cEOrl dpgOd z` milWde§¦§¦¤©©£¤§©¨¥
mdixFg`l oprd Kld KM xg`e§©©¨¨©¤¨¨©£¥¤
wNYqp f`e miIxvOd lr KiWgdl§©£¦©©¦§¦¦§¨¦§©¥
oprdW Exn` `YlikOaE .K`lOd©©§¨©§¦§¨¨§¤¤¨¨
,'eke miSgd oilAwn Eid K`lOde§©©§¨¨§©§¦©¦¦
xESwA oiIre ,df miaXiin miWxtnde§©§¨§¦§©§¦¤§©¥§¦

:igxfnk dxez ¦§¨¦
(k)î`EdW ,'xi`Od x`Ie' xn` EN`M§¦¨©©¨¤©¥¦¤

:K`lOd `le cEOrdð(l"Wxdn)iwER`l ¨©§Ÿ©©§¨©©§©§©¥
'df l` df axw `le' WxiRW WxcOn¦¦§¨¤¥¥§Ÿ¨©¤¤¤
Exn` `NW ,mik`lOd Epiid©§©©§¨¦¤Ÿ¨§

:dxiW`k dxez ¦¨
(`k)ñmId z` mUIe' xn`p xaM `dC§¨§¨¤¡©©¨¤¤©¨

xninl Dil dedC iOp i` ,'daxgl¤¨¨¨¦©¦©£¨¥§¥©
:'mId rwAIe'ak dxez ©¦¨©©¨



סט glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(drw 'nr hi jxk ycew zexb`)

הּים על ידֹו את מׁשה כא)וּיט (יד, ֵֶֶַַַָָֹ
ׁשל  ׁשמֹותם חקּוקים היּו הּמּטה ׁשעל נאמר, יֹונתן ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבתרּגּום

האבֹות, האּמהֹות ׁשלׁשת ולכאֹורה,ׁשׁשת הּׁשבטים. וי"ב , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
קֹורין  ואין אּמהֹות, ארּבע רק מזּכירים ּכלל ּבדר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהרי

לארּבע אּלא ב)אּמהֹות טז, ּגם (ברכות ּבּמּטה נחקקּו ּומּדּוע , ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָ
נחקקּו ׁשּבּמּטה מּכיון ּבפׁשיטּות: לֹומר ויׁש וזלּפה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבלהה
ּגם  הֹוסיפּו הּׁשבטים, ּכל ּגם אּלא האבֹות ׁשלׁשת רק ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹלא

וׁשבט. ׁשבט ּכל ׁשל האם ׁשם ְֵֵֵֵֶֶֶֶָָאת

(áë)íénäå äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîBç íäì: ¨¤Æ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(525 'nr ,a jxk zegiyÎihewl)

ּומׂשמאלם כב)מימינם (יד, ְִִִָָֹ
נסיֹון  העני. ונסיֹון העׁשר נסיֹון - נסיֹונֹות סּוגי ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹֹיׁש
אּלא  לּבֹו יגּבּה לא האדם, ׁשל עׁשרֹו ׁשּלמרֹות הּוא, ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעׁשר
ׁשחרף  הּוא, העני נסיֹון ה'. מאת לֹו ּבא ׁשהּכל ּתמיד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹיזּכר

ּולתֹורתֹו. לה' נאמן יּׁשאר - ודחקֹו ְְְֱֳִֵֶַָָָָָעניֹו
על  הגּנּו הּמים - חֹומה" להם "והּמים הּכתּוב: ׁשרמז ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָזהּו
"מּׂשמאלם" וגם העׁשירּות, מּנסיֹון ּגם - "מימינם" ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֹיׂשראל,

הענּיּות. מּנסיֹון -ְֲִִִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(969Î970 'nr ,b jxk zegiyÎihewl)

הכנסת־ צדקה, (נתינת החסד ּבקו לעבֹודה רֹומז - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָימין
וכּו'). ְְִאֹורחים

לדבר  עצמֹו (ּכפּית הּגבּורה ּבקו לעבֹודה רֹומז - ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹׂשמאל
וכּו'). ְְִָמצוה

וקו  החסד קו ּכאחד: הּקּוים ּבׁשני ה' את לעבד האדם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעל

ּבלבד, אחד ּבקו ּבעבֹודה להסּתּפק יכֹול הּוא אין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהּגבּורה.
זה  לצד הּטבעית נטּיתֹו מחמת נֹובעת זֹו ׁשעבֹודתֹו יּתכן ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכי
מּוכח  יחּדו, הּקּוים ּבׁשני ּכׁשעבֹודתֹו א הּנגּדי. לּצד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו

טבעֹו. מחמת ולא הּבֹורא ציּוּוי מּצד היא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹׁשעבֹודתֹו

(âë)äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ
:íiä CBz-ìà åéLøôe Baëø¦§−¨«¨¨®¤−©¨«

i"yx£t ÒeÒ Ïk‰Ú¯∑ היה אחד סּוס אלא òוכי אחד ? ּכסּוס אּלא הּמקֹום לפני חׁשּובין ּכּלם ׁשאין .מּגיד …«¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ãë)äðçî-ìà ýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ¤©«£¥´
:íéøöî äðçî úà íäiå ïðòå Là ãenòa íéøöî¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−©«£¥¬¦§¨«¦

i"yx£¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a∑(ג הּלילה (ברכות חלקי ׁשלׁשת ¿«¿…∆«…∆ְְְֵֶֶַַָֹ
אׁשמרת  קֹורא הּבקר ׁשּלפני ואֹותּה אׁשמרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹקרּויין
למׁשמרֹות  חלּוק ׁשהּלילה לפי אני, ואֹומר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּבקר.
לׁשלׁשה  ּכת, אחר ּכת הּׁשרת, מלאכי ׁשל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשיר
אּונקלֹוס  ׁשּתרּגם זהּו "אׁשמרת", קרּוי לכ ôחלקים, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

אליהם ∑Û˜LiÂ.מּטרת"" ּפנה ּכלֹומר, וּיּבט, ְַַ««¿≈ְֲֵֵֶַַַָָ

לׁשֹון öלהׁשחיתם  הּוא אף ואסּתכי, ותרּגּומֹו . ְְְְְְְְִִִַַַָ
ּכמֹו כג)הּבטה, סכּותא (במדבר לחקל צֹופים", ."ׂשדה ְְֲִֵַַַָָָָ

ÔÚÂ L‡ „enÚa∑אֹותֹו ועֹוׂשה יֹורד ענן עּמּוד ¿«≈¿»»ְֵֶַָָ
מרּתיחֹו אׁש ועּמּוד סּוסיהם ÷ּכטיט, וטלפי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַ

מהּומה ∑Ì‰iÂ.(מכילתא)מׁשּתּמטֹות לׁשֹון ְְִַ«»»ְְָ
סגנּיֹות  נטל ערּבבם, ּבלע"ז. ׁשּלהם.øאשטורדישו"ן ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

zLaÈa‡כב  ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È· elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÂÒeÒ˙כג  Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈¿««¿≈…»«
:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¯ ‰Ú¯t«¿…¿ƒƒ»»ƒ¿«»

ÈÈכד  ÈÎzÒ‡Â ‡¯Ùˆ ˙¯hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡˙M‡„ ‡„enÚa È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»¿∆»»

:È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ˙È LÈbLÂ ‡ÚÂ«¬»»¿«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

minkg izty

(bk)òxaC lr dxFn `id 'lM' zNnC§¦©Ÿ¦¨©¨¨
.cigi oFWl `Ed 'qEq'e ,miAx `EdW¤©¦§§¨¦
qEq lM' iAB lirl df i"Wx dWwd `le§Ÿ¦§¨©¦¤§¥©¥¨
qEQ` 'lM' i`w mzdC ,'drxR akx¤¤©§Ÿ§¨¨¨¥¨©
`kd la` ,cgi mNM xnFlM ,akxë¤¤§©ª¨©©£¨¨¨
cigi oFWl qEq `N` azM `lC dWẅ¤§Ÿ¨©¤¨§¨¦
m"`xd zdinY uxFzi dfaE .'eke¨¤§©§¦©¨§¥

:'eke azMWck dxez ¤¨©
(ck)ô:dpYnd oFWl `EdWölMW ¤§©§¨¨¤¨

uEg drxl `xwOAW dtwWd©§¨¨¤©¦§¨§¨¨
gM lFcBW ,'LWcw oFrOn dtiwWd'n¥©§¦¨¦§¨§§¤¨Ÿ©

:'ek miIpr zFpYn÷miOd zriwA oiAW ©§£¦¦¤¥§¦©©©¦
ixdW ,dWai ux` dzid mitEwGd©§¦¨§¨¤¤§¥¨¤£¥

oprd oM m` ,dWAIA mId Exar l`xUi¦§¨¥¨§©¨©©¨¨¦¥¤¨¨
dUrIW mId KFzAW ux`d glgln§©§¥©¨¨¤¤§©¨¤¥¨¤
KM xg`e l`xUi ExarW xg` hihM§¦©©¤¨§¦§¨¥§©©¨
:FzF` giYxde W`d cEOr `Ä©¨¥§¦§¦©

øoFpbq' oFWl ,mdNW lkU ,WExiR¥¥¤¤¨¤§¦§
:'eke 'dlFr cg`dk dxez ¤¨¤



glyaע zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
יֹוסי  רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר, רּבי ּבפרקי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָוׁשנינּו
הרעׁשת  "מהּומה", ּבֹו: ׁשּנאמר מקֹום 'ּכל ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָהּגלילי:

לכּלן': אב וזה הּוא, ז)ק ֹול א ה'(שמואל "וּירעם ְְְֵֶַַָָֻ
ויהּמם" ּפלׁשּתים על וגֹו' .ּבקֹולּֿגדֹול ְְְְְִִֵַַָֻ

(äë)øîàiå úãáëa eäâäðéå åéúákøî ïôà úà øñiå©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈©§©«£¥−¦§¥ª®©Ÿ́¤
íäì íçìð ýåýé ék ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−

:íéøöîaô §¦§¨«¦
i"yx£ÂÈ˙·k¯Ó ÔÙ‡ ˙‡ ¯ÒiÂ∑נׂשרפּו האׁש מּכח «»«≈…««¿¿…»ְְִִֵַָֹ

נעים  ּבהם והּיֹוׁשבים נגררֹות, והּמרּכבֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּגלּגּלים,
מתּפרקין  Îa·„˙.ואבריהן e‰‚‰ÈÂ∑ ּבהנהגה ְְְְִִֵֶֶָ«¿«¬≈ƒ¿≈Àְְַָָ

לּבֹו "וּיכּבד ׁשּמדדּו: ּבמּדה להם, וקׁשה ּכבדה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא

ּבכבדּות" "וינהגהּו ּכאן: אף ועבדיו", ÌÁÏ.הּוא ְְֲֲִֵֵַַַַָָָƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓa Ì‰Ï∑,"ּבמצרים" אחר: ּדבר ּבּמצרּיים. »∆¿ƒ¿»ƒְְְִִִִִֵַַַָָ

ּכ הּים, על לֹוקים ׁשאּלּו ׁשּכׁשם מצרים, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבארץ
ּבמצרים  ׁשּנׁשארּו אֹותם .לֹוקים ְְְֲִִִִֶַָ

ß hay 'i iriax mei ß

(åë)íiä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©©¨®
aëø-ìò íéøöî-ìò íénä eáLéå:åéLøt-ìòå B §¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©¨«¨¨«

i"yx£e·LÈÂÌÈn‰∑,ּכחֹומה ועֹומדים מצרים ùיׁשּובּוׁשּזקּופים על ויכּסּו .למקֹומם ¿»À««ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

(æë)úBðôì íiä áLiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈¦§¬
ýåýé øòðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a̧Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²

:íiä CBúa íéøöî-úà¤¦§©−¦§¬©¨«
i"yx£¯˜a ˙BÙÏ∑ לבא ּפֹונה ׁשהּבקר .לעת ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ

B˙È‡Ï∑ הראׁשֹון B˙‡¯˜Ï.לתקּפֹו ÌÈÒ∑ׁשהיּו ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ֶָ
הּמים  לקראת ורצין ּומטרפין ‰'.מהּממים ¯ÚÈÂ∑ ְְְְִִִִִַַַָָָֹֻ«¿«≈

למּטה  העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאדם

ּומׁשּתּברין  ויֹורדין עֹולין היּו ּכ למעלה, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָוהּתחּתֹון
לקּבל  חּיּות, ּבהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ונתן ְְִֵֶַַַַָָָָָּבּים,

ּבלׁשֹון ∑ÚÈÂ¯.הּיּסּורין  טרּוף לׁשֹון והּוא וׁשּניק, ִִַ«¿«≈ְְְְִֵַָ
אּגדה  ּבמדרׁש יׁש והרּבה .ארּמי, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 91 'nr e jxk y"ewl t"r)

mId rah cSn sEq-mi zrixw§¦©©¦©¤©©¨

לאיתנֹו ּבקר לפנֹות הּים כז)וּיׁשב (יד, ְְִֵֶַַָָָָֹ
התניתי  ּכ . . מּתחּלה עּמֹו ׁשהתניתי לתנאֹו . . הּים ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוּיׁשב

. . קֹורעֹו ׁשאני מּתחּלה ובכ"מ)עּמֹו ו פכ"א, רבה .(שמות ְְֲִִִִֶָ
ּובוּדאי  ּכרצֹונֹו, ּבעֹולם לעׂשֹות הקּב"ה ּביכלת הרי ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹותמּוּה:
מתנה  היה לא אם ּגם הּים את לבקע יתּבר ּביכלּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
ּתנאי  הצר לּמה ּכן ואם ׁשּנברא, מּקדם הּים עם זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאת

ֶזה?
לתרץ: ְְֵֵָויׁש

מנהיג  שבדר־כלל הּטבע, מערכֹות ׁשּדּוד ּפרּוׁשֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנס
מיחדים  ּבזמּנים ורק מסּימים, ּבגדרים עֹולמֹו את ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻֻהּקּב"ה
נקרא  וזה אּלּו, ּגדרים הּקּב"ה "מׁשּדד" הּכלל מן יֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבאפן

ֵ"נס".
ּובׁשביל  יׂשראל ּבׁשביל נברא ׁשהעֹולם רז"ל אמרּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּנה
ּומצֹות  ּבּתֹורה עבֹודתם על־ידי יׂשראל ׁשּבני – ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה
להיֹות  העֹולם צרי ולכן ית', לֹו לדירה העֹולם את ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָיעׂשּו
על־ידי  הּמתּגּלה מעֹולמֹות, הּנעלה האלקי לאֹור ּגם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכלי
לכן  'טבע', העֹולם מציאּות את ׁשֹולל ׁשּנס ּומּכיון ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנּסים,
הּנבראים) ּבכל (ועל־דר־זה הּים עם להתנֹות צרי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהיה
למציאּות  (ׁשּיסּכים יׂשראל" לפני "ׁשּיּקרע ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבבריאתֹו
הענין  מתּבּטל מקּים ׁשּכׁשאינֹו הּוא ּב'תנאי' ׁשהּדין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהּנּסים),
הּטבע  לׁשּנּוי מסּכימה ּגּופא הּים מציאּות ּכן ואם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמעּקרֹו,

מציאּותּה). ּתתּבּטל ּכן, לא ְְְִִִֵֵַָֹ(דאם

ÔB‰Ïכה  ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚ È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ√»
„·Úc ÈÈ„ ‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»«¿»«¬«

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡כו  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»««»
ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂƒ«»«ƒ¿»≈«¿ƒ≈¿«

:ÔB‰ÈL¯t»»≈

nÈ‡כז  ·˙Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿»«»
ÔÈ˜¯Ú È‡¯ˆÓe dt˜˙Ï ‡¯Ùˆ ÔcÚÏ¿ƒ««¿»¿»¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ
:‡nÈ B‚a È‡¯ˆÓ ˙È ÈÈ ˜ÈpLÂ d˙eÓc˜Ï¿«¿≈¿«ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«»

minkg izty

(ek)ùokl ,mId lr Fci dhPW xg` cr oitEwf Eid oicr `dC ,Fpi` dfe ,eiWxtE FAkx lr cFr EaEWIe rnWn 'EaEWIe' oFWlC¦§©¨©§©©¨©¦§¨¨¨§¤¥§¨£©¦¨§¦©©©¤¨¨¨©©¨¨¥
:'eke 'mnFwnl EaEWi' WxiRfk dxez ¥¥¨¦§¨



עי glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy

(çë)íéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤̧¤Æ§¤©¨´¨¦½
øàLð-àì íia íäéøçà íéàaä äòøt ìéç ìëì§ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬

:ãçà-ãò íää¤−©¤¨«
i"yx£‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â ·Î¯‰ ˙‡ eqÎÈÂ∑ּכ «¿«∆»∆∆¿¿…≈«¿…ָ

ּכמֹו יתרה, למ"ד לכּתב הּמקראֹות כז)ּדר "לכל (לקמן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
וכן: נחׁשת", ּתעׂשה ּבכל (שם)ּכליו הּמׁשּכן ּכלי "לכל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ד)עבֹודתֹו", ּכליהם",(במדבר לכל ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
לׁשֹון  ּתּקּון אּלא .ואינֹו ְִֵֶָָ

(èë)íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîç íäì: ¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(ì)íéøöî ãiî ìàøNé-úà àeää íBia ýåýé òLBiå©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦
:íiä úôN-ìò úî íéøöî-úà ìàøNé àøiå©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«

i"yx£˙Ó ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑ הּים ׁשּפלטן ««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְֶַָָָ
ׂשפתֹו ׁשאנּו,úעל ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ זה, מּצד ִִִִִֵֵֶֶַַַָָעֹולים
אחרינּו .וירּדפּו ְְְֲִֵַ

(àì)àøiåäNò øLà äìãbä ãiä-úà ìàøNé ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³
eðéîàiå ýåýé-úà íòä eàøéiå íéøöîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ

:Bcáò äLîáe ýåýéaô ©«Ÿ̈½§¤−©§«
i"yx£‰Ï„b‰ „i‰Œ˙‡∑ הּגדֹולה הּגבּורה את ∆«»«¿…»ְְֶַַָָ

לׁשֹונֹות  והרּבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ׁשל ידֹו ְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשעׂשתה
הן. מּמׁש 'יד' לׁשֹון וכּלן 'יד', לׁשֹון על ְְְְִֵַַָָָָֻנֹופלין

הּדּבּור  ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן .והּמפרׁשֹו, ְְְְְִִֵַַַַַַַָָ

åè(à)äøéMä-úà ìàøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³
ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ

:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«
i"yx£‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡∑ עלה הּנס, ּכׁשראה אז, »»ƒ…∆ְֵֶַָָָָָ

וכן:àּבלּבֹו ׁשירה, י)ׁשּיׁשיר ידּבר (יהושע "אז ְְְִִִֵֵֶַָָָ
וכן: ז)יהֹוׁשע", א ּפרעה",(מלכים לבת יעׂשה "ּובית ְְְְֲִֵֶַַַַַֹֻ

לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן אף לּה. ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו ְֲִִֶֶַַַַָָָָָחׁשב
לאמר  "וּיאמרּו עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר אׁשירה áלּבֹו ְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

לּבֹו לֹו אמר הּנס, ּכׁשראה ּביהֹוׁשע, וכן ְְִִֵֵֶַַַַָָָֻלה'".
ׁשירת  וכן יׂשראל". לעיני "וּיאמר עׂשה, וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּידּבר
אחריו: ּפרׁש יׂשראל", יׁשיר "אז ּבּה: ׁשּפתח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּבאר

לּה". ענּו באר יא)"עלי א ׁשלמה (מלכים יבנה "אז ְְְֱֲִִֵֶָָֹֹ
ׁש יׂשראל: חכמי ּבֹו ּפרׁשּו ולא ּבמה", לבנֹות ּבּקׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

זהּו נאמרה, הּמחׁשבה ׁשם על ׁשהּיּו"ד למדנּו, ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבנה,
זכרֹונםֿ רּבֹותינּו אמרּו מדרׁשֹו: אבל ּפׁשּוטֹו. ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָליּׁשב

הּמתים  לתחּית רמז מּכאן הּתֹורה,âלברכה: וכן מן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לבנֹות  'ּבּקׁש ׁשּפרׁשּוהּו: ׁשלמה מּׁשל חּוץ ְְְְִִִֵֵֶֶָֹֹֻּבכּלן,
ּכׁשאר  הּזה לׁשֹון ּוליּׁשב לֹומר ואין ּבנה'. ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹולא

ּכגֹון: מּיד, והן עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים (איוב ּדברים ְְְְְִִִִִִֵַָָָָ
אּיֹוב",א) יעׂשה ט)"ּככה יחנּו",(במדבר ה' ּפי "על ֲֲִִֶַַַָָ

ההֹווה  ּדבר ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ"ויׁש
עבר, לׁשֹון ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו ונֹופל ְְְִִֵֵֵָָָָּתמיד,
ליּׁשבֹו יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה ְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

iL¯t‡כח  ˙ÈÂ ‡ik˙¯ ˙È BÙÁÂ ‡iÓ e·˙Â¿»«»«¬»¿ƒ«»¿»»»«»
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glyaעב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
הּזה  b‡‰.ּבּלׁשֹון ‰‡‚ Èk∑:אחר (ּדבר ּכתרּגּומֹו. ֶַַָƒ»…»»ְְֵַַָָ

לבׂשרֿודם  ׁשאיֿאפׁשר ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבא
מּפילֹו עליו, ּומתּגּבר ּבחברֹו נלחם ּכׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָלעׂשֹות,
וכל  ּבּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, ְְְְִַַָָָָָֹמן
לׁשֹון  ּבֹו נֹופל זּולתֹו עלֿידי לעׂשֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַָָׁשאיֿאפׁשר
ּתמצא  הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ְְְִִִֵֵֵַָָָָָּגאּות,
איׁש "ה' ליׁשּועה", ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ְְְְִִִִִִַָָָָָּכפּולה:
ּדבר  יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' ְְְְִִֵַָָָָָָָֻמלחמה,
מה  וכל הּׁשירֹות ּכל על – ּגאה" "ּכיּֿגאה ְִִֵַַַַָָָָָֹאחר:

מל ּכמּדת ולא ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד – ּבֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַֹּׁשאקּלס
ּבֹו ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין B·Î¯Â.ּבׂשרֿודם ÒeÒ∑ ְְְִֵֶַָָָָ¿…¿

לרּום  אֹותם מעלין והּמים ּבזה, זה קׁשּורים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשניהם
נפרדים  ואינן לעמק אֹותם ∑¯Ó‰.ּומֹורידין ְְִִִִֵֶָָָָֹ»»

וכן ,ג)הׁשלי ּומדרׁש(דניאל נּורא", אּתּון לגֹו "ּורמיו ְְְְְִִִִֵַַָ
אֹומר  אחד וכתּוב "רמה" אֹומר אחד ּכתּוב ְֵֵֶֶַָָָָָָָָאּגדה:
לּתהֹום, ויֹורדין לרּום עֹולין ׁשהיּו מלּמד – ְְְְִִֵֶַַָָָָ"ירה"

לח)ּכמֹו למּטה (איוב מלמעלה ּפּנתּה" אבן ירה ."מי ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ

(á)eäåðàå éìà äæ äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò̈¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½
ìàý:eäðîîøàå éáà é ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§

i"yx£dÈ ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ∑ ּתקּפי' ּתרּגם: אּונקלֹוס »ƒ¿ƒ¿»»ְְְְִִֵָ
ּכמֹו "וזמרת" ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו "עּזי", ְְְְְְְְִִִִַָָֻֻותׁשּבחּתי'.

ּתמ ãוזמרתי  ואני ,ל ׁשאין הּמקרא, לׁשֹון על ּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבנקּודתֹו מקֹומֹות äּכמֹוהּו ּבׁשלׁשה אּלא ּבּמקרא, ְְְְִִִֶַָָָָָֹ

נקּוד  מקֹומֹות ׁשאר וכל "וזמרת", אצל סמּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָׁשהּוא
טז)ׁשּורּו"ק: ּומעּזי",(ירמיה עּזי נט)"ה' אלי(תהלים "עּזֹו ִִֵֶָֻֻֻ

הּנקּודה  אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתיבה ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹאׁשמרה",
ואין  ׁשליׁשית ּבאֹות מארכת ּכׁשהיא ְְְְְֳִִִֵֶֶֶָָמלאפֹו"ם,

ּבׁשּורּו"ק,åּבחטף (ּבׁשו"א)הּׁשנּיה נקּודה הראׁשֹונה , ְְְְֲִִִַַָָָָָָ
עּלי, – על חּקי, – חק רּקי, – רק עּזי, – עז ְִִִִֹֹֹֹֻֻֻֻּכגֹון:
ואּלּו ּכּלֹו". על "וׁשליׁשים ּכּלֹו, – ּכל עּלֹו", ְְִִֵַָָֹֻֻֻ"יסּור
וׁשל  יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל וזמרת" "עּזי ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשלׁשה:
מהם  ּבאחד אין ועֹוד, קמ"ץ. ּבחטף נקּודה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּתהּלים
להם  סמּו וכּלם 'וזמרת', אּלא 'וזמרתי', ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָֻּכתּוב

ליׁשּועה" לי לׁשֹון æ"ויהי ליּׁשב אֹומר אני לכ . ְְְְֲִִִִֵֵַַָָ
ּכמֹו "וזמרת" ולא עּזי ּכמֹו "עּזי" ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֻהּמקרא:

ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "עּזי" אּלא קכג)וזמרתי, (שם ְְְִִִֵֶָָָָָ
ּבּׁשמים", א)"הּיֹוׁשבי סלע",(עובדיה ּבחגוי "ׁשֹוכני ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

לג) וזהּו(דברים סנה", וזמרת "ׁשֹוכני "עּזי הּׁשבח: ְְְְְִִִֶֶֶַַָָ
הּוא  ּדבּוק "וזמרת" ליׁשּועה. לי היה הּוא ְְִִִָָָָָָיּה",

ּכמֹו: ה', ה)לתיבת ה'",(שופטים ט)"לעזרת (ישעיה ְְְְֵֶַַ
ה'", ג)"ּבעברת ּולׁשֹון (קהלת האדם". ּבני ּדברת "על ְְְְְִֵֶַַַָָָ

לׁשֹון כה)'וזמרת', תזמר",(ויקרא כה)"לא "זמיר (ישעיה ְְְְְִִִָֹֹ
ׁשל  ונקמתֹו עּזֹו ּוכריתה. ּכּסּוח לׁשֹון ְְְְִִִִִֶַָָָֻעריצים"
לׁשֹון  על ּתתמּה ואל ליׁשּועה. לנּו היה ְְְֱִִֵַַַָָָָֹאלהינּו

היה  נאמר ׁשּלא מדּברים ç'ויהי' מקראֹות לנּו ׁשּיׁש , ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדגמתֹו: וזה זה, ו)ּבלׁשֹון א הּבית (מלכים קירֹות "את ְְְִִֶֶֶַַָָֻ

לֹו היה סביב", צלעֹות וּיעׂש ולּדביר להיכל ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָסביב
וכן סביב". צלעֹות "עׂשה ו)לֹומר: ב הימים "ּובני (דברי ְְְִֵֵַָָָָ

עליהם  וּימל יהּודה ּבערי הּיֹוׁשבים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹיׂשראל
רחבעם". עליהם מל" לֹומר: לֹו היה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָרחבעם",

יד) לֹו(במדבר היה וּיׁשחטם", וגֹו' ה' יכֹולת ְְְְִִִִֵֶַָָָ"מּבלּתי
"ׁשחטם". לו)לֹומר: מׁשה (שם ׁשלח אׁשר "והאנׁשים ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ

לֹומר. לֹו היה "מתּו" וּימתּו", ח)וגֹו' "ואׁשר (לעיל ְֲֵֶַַַָָָֻ
וּיע  ה' ּדבר אל לּבֹו ׂשם לֹומר לא לֹו היה זב", ְֲִֶַַַַָָָֹֹ

‡ÈÏ."עזב" ‰Ê∑והיּו עליהם, נגלה ּבכבֹודֹו ַָ∆≈ƒְְְֲִִֵֶָָ
מה  הּים, על ׁשפחה ראתה ּבאצּבע: אֹותֹו ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָמראין

נביאים  ראּו לׁשֹון ∑e‰Â‡Â.ּׁשּלא ּתרּגם אּונקלֹוס ְִִֶָֹ¿«¿≈ְְְְִֵ
לג)נוה, ׁשאנן",(ישעיה סה)"נוה ּדבר (שם "לנוהֿצאן". ְֲִֵֶֶַָָָָָֹ

לבאי  וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, לׁשֹון ואנוהּו, ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָאחר:
ואדם". צח ּדֹודי מּדֹוד? ּדֹוד "מה ּכגֹון: ְְִִֵַַָָֹעֹולם,

הענין  ‡·È.וכל È‰Ï‡∑ זה הּואèוארֹוממנהּו ,. ְְִָָָ¡…≈»ƒְְֲֶֶַ
È·‡ È‰Ï‡∑ מחזקת אּלא הּקדּׁשה, ּתחּלת אני לא ¡…≈»ƒְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֻֻ

אבֹותי  מימי עלי ואלהּותֹו הּקדּׁשה לי .ועֹומדת ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֻ
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עג glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
i"yx£‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ּכמֹו∑‰' מלחמה, א)ּבעל (רות ƒƒ¿»»ְְִַַָָ

'ּבעל', מתרּגמין "ו"איׁש "איׁש" וכל נעמי", ְְְְֳִִִִִֵַַָָָֻ"איׁש
ב)וכן א לגּבֹור (מלכים לאיׁש", והיית ‰'."וחזקּת ְְְְְְִִִֵַָָָָ

BÓL∑ הּוא ּבׁשמֹו אּלא זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ¿ְְְֲִִִִֵֶַָָֹ
ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו יז)נלחם, א אלי(שמואל ּבא "ואנכי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּבׁשעה  אף ׁשמֹו, ה' אחר: ּדבר צבאֹות". ה' ְְְְֵֵַַָָָָָּבׁשם
ּבמּדתֹו הּוא אֹוחז מאֹויביו, ונֹוקם נלחם ְְְְִִֵֵֵֶָָָׁשהּוא
ולא  עֹולם, ּבאי ּכל את ולזּון ּברּואיו על ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹלרחם
ּפֹונה  ּבמלחמה עֹוסק ּכׁשהּוא אדמה: מלכי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכמּדת

וזֹו זֹו לעׂשֹות ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל .עצמֹו ְְְֲֲִִֵַַַָָֹ

(ã)ìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîåéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®¦§©¬¨«¦−̈
:óeñ-íéá eòaèª§¬§©«

i"yx£Ìi· ‰¯È∑ וכן ירּיה, לׁשֹון 'ׁשדי' ביּמא, ׁשדי »»«»ְְְְְְִִִֵַָָ
אֹומר: יט)הּוא אּונקלֹוס:(לקמן ּתרּגּום יּירה", "אֹוֿירה ְְְִֵֶַָָֹ

ּבאּלּו מׁשמׁשת והּתי"ו יׁשּתדי', אׁשּתדאה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ'אֹו
יתּפעל  מרּכב,éּדבר ׁשם ∑Á·Óe¯.ּבמקֹום ּכמֹו: , ְְִִֵַƒ¿«ְְֵֶָָָ

קדׁש" "מקרא טביעה (מכילתא)∑eÚaË.מׁשּכב, אין ְְִִֶָָֹÀ¿ְִֵָ

ּכמֹו: טיט, ּבמקֹום סט)אּלא ּביון (תהלים "טבעּתי ְְְִִִִֵֶַָָ
לח)מצּולה", מלּמד (ירמיה ּבּטיט", ירמיהּו "וּיטּבע ְְְְְִִִֵַַַַָָ

את  ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם לגמל טיט הּים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה
ּובלבנים  ּבחמר .יׂשראל ְְְִִִֵֵֶָֹ

(ä):ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤
i"yx£eÓÈÒÎÈ∑ יתרה האמצעית והּיּו"ד יכּסּום, ּכמֹו ¿«¿Àְְְְְִֵֶַַָָָ

ּכמֹו: ,ּבכ הּמקראֹות ודר ח)ּבֹו. "ּובקר(דברים ְְְְְְִֶֶַָָָ
ירּבין", לו)וצאנ והּיּו"ד (תהלים ,"ּבית מּדׁשן "ירוין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַֹֻֻ

טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ עתיד, לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ְְְְִִֵֶַָָָָָָָראׁשֹונה
"יכסימּו" אֹותן. ויכּסּו הּמים ׁשּיחזרּו ּכדי סּוף, ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָֻּבים
ננקד  להיֹות ודרּכֹו ּבנקּודתֹו, ּבּמקרא לֹו ּדֹומה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָאין

חֹולם  להיֹות מּוכח ּכאן (ּגם ּבמלאפֹו"ם ְְְְִִַַָָָָיכסיּומֹו
ׁשּנתּבאר) ‡·Ô.ּכמֹו BÓk∑צללּו" אחר: ּובמקֹום ְְִֵֶָ¿»∆ְֲֵַָָ

הרׁשעים  ּכּקׁש". "יאכלמֹו אחר: ּובמקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכעֹופרת",
- ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ּומטרפין הֹולכים ּכּקׁש -ְְְְִִִִִִֵַַָֹ

מּיד  ׁשּנחּו ּכעֹופרת - והּכׁשרים .ּכאבן, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

(å)ðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé Eõòøz ýåýé E §¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬
:áéBà¥«

i"yx£EÈÓÈ .EÈÓÈ∑ ּכׁשּיׂשראל ּפעמים: ׁשּתי ¿ƒ¿¿ƒ¿ְְְְִִֵֵֶָָ
ימין  נעׂשית הּׂשמאל מקֹום, ׁשל רצֹונֹו .עֹוׂשין ְְֲִִֵֶַַָָֹ

Áka È¯c‡ '‰ EÈÓÈ∑וימינ יׂשראל, את להּציל ¿ƒ¿∆¿»ƒ«…«ְְְִִִִֵֶַָ
עצמּה ימין אֹותּה נראה: ולי אֹויב". "ּתרעץ ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּׁשנית
ׁשּתי  לעׂשֹות לאדם ּׁשאיֿאפׁשר מה אֹויב", ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ"ּתרעץ

ימינמל  מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְְִִֶַַָָָ
ּתרעץ  היא ימינ מלאכּתּה? מה ּבּכח, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹהּנאּדרת

ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה צב)אֹויב, הּנה (תהלים "ּכי ְְְִִִֵֵַָָָֻ
יאבדּו", אֹויבי הּנה ּכי ה', צד)אֹויבי "עדֿמתי (שם ְְִִֵֵֶֶַַָֹ

יעלזּו", רׁשעים עדֿמתי ה', צג)רׁשעים, "נׂשאּו(שם ְְְֲִִַַַָָָָֹ
לא  ה', לנּו, "לא קֹולם", נהרֹות נׂשאּו ה', ְְְָָָָָֹֹנהרֹות,

ב)לנּו", אתֿהּׁשמים",(הושע אענה נאםֿה', "אענה, ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָֻ
ה) אׁשירה",(שופטים אנכי לה', קכד)"אנכי "לּולי (תהלים ִִִֵַָָָָֹֹ

אדם", עלינּו ּבקּום לנּו ׁשהיה ה' לּולי וגֹו' (שופטים ה' ְְֵֵֶָָָָָָ
ּדּבריֿׁשיר",ה) עּורי עּורי ּדבֹורה, עּורי (ישעיה "עּורי ְְִִִִִִַָ

עני",כו) רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה ארצם (תהלים "ונתן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
עּמֹו" ליׂשראל נחלה יתרה,∑È¯c‡.נחלה, הּיּו"ד ְְֲֲִֵַַַָָָ∆¿»ƒְֵַָ

יֹום" "ּגנבתי ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי .ּכמֹו: ְְְְִִִִַַָָָָֻ
·ÈB‡ ıÚ¯z∑ האֹויב ּומׁשּברת רֹועצת היא .ëּתמיד ƒ¿«≈ְִִֵֶֶֶֶַָָ

יׂשראל", ּבני את וירצצּו "וּירעצּו לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹודֹומה
היא (י')ּב'ׁשֹופטים' ּבּכח הּנאּדרת ימינ אחר: ּדבר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

אֹויב  ּומלקה .מׁשּברת ְְֵֶֶַַָ

(æ)ðBàb áøáeéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwk©©«

ÙLe¯ד  ‡nÈ· È„L d˙È¯ÈMÓe ‰Ú¯Ù Èk˙¿̄ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿«
:ÛeÒ„ ‡nÈ· eÚaË‡ È‰B¯abƒ»ƒƒ¿»¿«»¿

i˜ÓeÚÏ‡ה  e˙Á ÔB‰ÈÏÚ BÙÁ ‡iÓB‰z¿«»¬¬≈¿»¿¿«»
:‡·‡k¿«¿»

z·¯˙ו  ÈÈ CÈnÈ ‡ÏÈÁa ¯Èc‡ ÈÈ CÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»¿»«
:‰‡Ò»¿»

CnÚז  ÏÚ eÓ˜„Ï Ôez¯·z Ct˜˙ È‚Ò·eƒ¿≈»¿»¿«¿»ƒ¿»««»
:‡M˜Ï ‡¯ek ÔepˆÈL CÊ‚¯ zÁlL««¿»À¿»≈ƒ¿»¿«»

minkg izty

(c)é:'xgan onE' FnM `Ede ,`id dNErR m"n xn`Y `NWd dxez ¤ŸŸ©¥§¨¦§§¦¦§©
(e)ë:'qxdY' lr WxiR oke ,cizr oFWl WxtY `lef dxez §Ÿ§¨¥§¨¦§¥¥¥©©£Ÿ



glyaעד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
i"yx£EB‡b ·¯·e∑ האֹויב,אם רֹועצת ּבלבד הּיד ¿…¿¿ְִִֵֶֶַָָָ

ּברב  ואם קמיו. יהרס אז ּגאֹונֹו, ּברב מרימּה ְְְְְְֲִִֶַָָָָֹֹֹּכׁשהּוא
ּבם  ּכׁשּׁשּלח קלֿוחמר נהרסים, אֹויביו לבד ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹּגאֹונֹו

"יאכלמֹו" אף, הֹורס ∑Ò¯‰z.חרֹון אּתה ּתמיד ְֲֵַֹ«¬…ִֵַָָ

אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים הם ּומי ,נגּד הּקמים ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָקמי
אֹומר: הּוא וכן יׂשראל, על פג)הּקמים הּנה (תהלים "ּכי ְְִִִִֵֵֵֵַַָָ

עּמ "על ההמיה? היא ּומה יהמיּון". ְְְֱִֶֶֶַַַַָָאֹויבי
מקֹום  ׁשל אֹויביו אֹותם קֹורא זה ועל סֹוד", .יערימּו ְְֲִֵֶֶַַָָָ

(ç)étà çeøáeíéìæð ãð-Bîë eávð íéî eîøòð E §³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−«Ÿ§¦®
:íé-áìa úîäú eàô÷̈«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«

i"yx£EÈt‡ Áe¯·e∑.אף ׁשל נחירים מּׁשני הּיֹוצא ¿««∆ְְִִִֵֵֶַַַ
ּבׂשרֿ מל ּדגמת ּבּׁשכינה ּכביכֹול, הּכתּוב, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּדּבר
ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי הּברּיֹות אזן להׁשמיע ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹודם,
וכן: מּנחיריו, רּוח יֹוצא ּכֹועס ּכׁשאדם ּדבר: ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָלהבין

יח) וכן(תהלים ּבאּפֹו", עׁשן ד)"עלה אּפֹו"ּומרּוח (איוב ְְֵֵַַַָָָָ
ׁשאמר וזהּו מח)יכלּו", אארי(ישעיה ׁשמי "למען ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

נחה,ìאּפי" ּכׁשזעּפֹו ּוכׁשהּוא , ארּכה, נׁשימתֹו ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻ
קצרה. נׁשימתֹו ל",(שם)ּכֹועס, אחטם "ּותהּלתי ְְְֱִִִֵֶָָָָָָ

חטם  אׂשים ּתהּלתי ּבפני îּולמען נחירי לסּתם ּבאּפי ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹ
ּכמֹו אחטם, ,ּבׁשביל ,ל יצאּו. ׁשּלא והרּוח ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹֹהאף

ּבחטם" ׁשּבת,ð"נאקה נא)ּבמּסכת ּבעיני.(דף נראה ּכ ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ
אף", "חרה ּכן: אֹומר אני ׁשּבּמקרא וחרֹון אף  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָוכל

ל)ּכמֹו: ׂשרפה (איוב לׁשֹון מּניֿחרב", חרה "ועצמי ְְְְְִִִֵֶַָָָֹ
הּקצף. ּבעת ונחרים מתחּממים ׁשהּנחירים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּומֹוקד,

חרה  מּגזרת וכן ,ñוחרֹון רצה, מּגזרת רצֹון ּכמֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
אֹומר: הּוא ּכן על חמימּות, לׁשֹון א)חמה, (אסתר ְֲִֵֵֵַָ

נתקררה  אֹומר: החמה ּובנֹוח בֹו", ּבערה ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָ"וחמתֹו
ÌÈÓ.ּדעּתֹו eÓ¯Ú∑ לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ְַ∆∆¿«ƒְְְְִֵ

ּכמֹו הּמקרא, צחּות ּולׁשֹון ז)ערמימּות, השירים (שיר ְְְְִִַַַָ

יֹוכיח  כמֹוֿנד" "ונּצבּו חּטים", eÓ¯Ú."ערמת ְְְֲִִִִֵֵַַ∆∆¿
ÌÈÓ∑ והם הּמים, יבׁשּו מאּפ ׁשּיצא רּוח מּמֹוקד «ƒְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּגבֹוהים  ׁשהם ערמה ׁשל וכרּיֹות ּגּלים ּכמין .נעׂשּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
„ BÓk∑ ּכחֹומה ּכׁשּור, לׁשֹון ∑„.ּכתרּגּומֹו: ¿≈ְְְְַָ≈ְ

ּכמֹו וכּנּוס, נז)צּבּור נחלה",(ישעיה ּביֹום קציר "נד ְְְֲִִִֵַָָ
לג) אּלא (תהלים ּכּנאד, ּכֹונס ּכתיב לא ּכּנד", ְִֵֵֵֶַַָֹֹֹ"ּכנס

לׁשֹון  ו'כֹונס' ּכנאד ּכמֹו 'ּכנד' היה ואּלּו ְְְְִֵֵֵַַַָָֹ'ּכּנד',
לכּת לֹו היה אּלא הכנסה, הּים', מי ּכבנאד 'מכניס ב ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ

וכן: הּוא, וצֹובר אֹוסף לׁשֹון ג)'ּכֹונס' נד (יהושע "קמּו ְְְֵֵֵֵֵָ
ועמידה  קימה לׁשֹון ואין אחד", נד "וּיעמדּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד",
"נאד" מצינּו ולא וצּבּורים, ּבחֹומֹות אּלא ְְְְִִִֶָָֹֹֹּבנאדֹות

ּבמלאפֹו"ם אּלא נו)ּכמֹו(חולם)נקּוד "ׂשימה (תהלים ְְִִֶָָָָ
,"בנאד ד)ּדמעתי החלב"(שופטים נאד ∑˜e‡Ù."את ְְִִֶֶֶָָָֹֹ»¿

י)ּכמֹו ונעׂשּו(איוב ׁשהּקׁשּו ּתקּפיאני", "וכּגבינה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֻ
ּבכח  האבן על הּמצרים את זֹורקים והּמים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּכאבנים,

קׁשי  מיני ּבכל ּבם הּים,∑ÌÈŒ·Ïa.ונלחמים ּבחזק ְְְִִִִֵָָָֹ¿∆»ְֶַָֹ
הּׁשמים", "עדֿלב ּכן: לדּבר הּמקראֹות שמואל ודר) ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

יח) ּדבר ב ׁשל ותקּפֹו עּקרֹו לׁשֹון האלה", ."ּבלב ְְְְִֵֵֶָָָָָָ

(è)Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà áéBà øîà̈©¬¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´
øç ÷éøà éLôð:éãé BîLéøBz éa ©§¦½¨¦´©§¦½«¦¥−¨¦«

i"yx£·ÈB‡ ¯Ó‡∑ ארּדף ּבדברים: ּכׁשּפּתם לעּמֹו »«≈ְְְְִִִֶֶַָָֹ
ועבדי  ׂשרי עם ׁשלל ואחּלק ∑BÓ‡ÏÓz.ואּׂשיגם ְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָƒ¿»≈

מהם  ּורצֹוני ∑ÈLÙ.ּתתמלא על .òרּוחי ּתתמּה ואל ְִֵֵֶַ«¿ƒְְְִִִַַַ
ּתּמלא  – ּתמלאמֹו ּבׁשּתים. המדּברת יׁשôּתיבה מהם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּזה: ּכּלׁשֹון א)הרּבה נתּתני",(שופטים הּנגב ארץ "ּכי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
לי'. 'נתּת לז)ּכמֹו לׁשלֹום",(בראשית ּדּברֹו יכלּו "ולא ְְְְְִַַָָָָֹ

עּמֹו'. 'ּדּבר י)ּכמֹו 'יצאּו(ירמיה ּכמֹו יצאּוני", "ּבני ְְְְִִֵַַָָָ

לא)מּמּני'. לֹו.(איוב אּגיד ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי "מסּפר ְְְִִִִִֶֶַַַַָ
מהם  נפׁשי ּתּמלא 'ּתמלאמֹו' ּכאן Èa¯Á.אף ˜È¯‡∑ ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ»ƒ«¿ƒ

ּבׁשליפתֹו הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאׁשלף,
"מריקים  ּכמֹו הרקה, לׁשֹון ּבֹו נֹופל ריק, ְְְְְֲִִִֵֵָָָונׁשאר

מח)ׂשּקיהם", אין (ירמיה ּתאמר ואם יריקּו". "וכליו ְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
ועל  הּתיק, על אּלא הּיֹוצא, על נֹופל ריקּות ְְִֵֵֵֶַַַַַָלׁשֹון
ועל  החרב על לא אבל מּמּנה, ׁשּיצא הּכלי ועל ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּׂשק

eLÎ¯ח  eÓ˜ ‡iÓ eÓÈkÁ CÓet ¯ÓÈÓ·e¿≈«»«ƒ«»»¿
:‡nÈ„ ‡aÏa ÔÈÓB‰˙ eÙ˜ ‡iÏÊ‡¬»«»»¿ƒ¿ƒ»¿«»

‡lÙ‚ט  ˜a„‡ ÛBc¯‡ ‰‡Ò ¯Ó‡ ‰Â‰„«¬»¬«»¿»∆¿«¿≈¬«≈
Èa¯Á ÛBÏL‡ ÈLÙ ÔB‰pÓ ÚaNz ‡˙Êaƒ¿»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ

:È„È ÔepˆÈLz¿≈ƒ¿ƒ
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עה glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
ּכלׁשֹון חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק יד)הּיין, (בראשית ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹ

ּבחרּבי' 'אזּדּין חניכיו", את הּלׁשֹון ö"וּירק מצינּו . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
על אף א)הּיֹוצא:מּוסב השירים ּתּורק",(שיר (ירמיה "ׁשמן ֵֶֶַַַַָ

אין מח) הּכלי' הּורק 'לא ּכלי", אל מּכלי ְְְִִִִֵֶֶַַַֹֹ"ולאֿהּורק

מצינּו ּכלי, אל מּכלי הּיין הּורק לא אּלא ּכאן, ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹּכתיב
וכן הּיין, על מּוסב כח)הּלׁשֹון חרבֹותם (יחזקאל "והריקּו ְְְִִֵֵַַַַַָָָ

ּדחירם  "חכמת ריׁשּות ∑BÓLÈ¯Bz.עלֿיפי לׁשֹון ְְְִִֶַָָָƒ≈ְֵ
ּכמֹו ב)ודּלּות, א ּומעׁשיר"(שמואל ."מֹוריׁש ְְֲִִַַ

(é)íéîa úøôBòk eììö íé Bîqk Eçeøá zôLð̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦
:íéøécà©¦¦«

i"yx£zÙL∑וכן הפחה, מ)לׁשֹון ּבהם"(ישעיה נׁשף מצּולה א ∑ˆeÏÏ."וגם לׁשֹון ועמקּו, .ׁשּתקעּו »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ
˙¯ÙBÚk∑ ּבלע"ז פלו"ס .אבר «∆∆ְֲַַָ

(àé)Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàa äëîë-éî¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤
:àìô äNò úläú àøBð¨¬§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, אילי (יחזקאל "ואת »≈ƒְְֲִֵֵֶַָ
לקח", כב)הארץ חּוׁשה"(תהלים לעזרתי ."אילּותי ְְֱִִֶֶָָָָָָָ

˙l‰˙ ‡¯B∑ּתהּלֹותי מּלהּגיד ימעטּו,÷יראּוי ּפן »¿ƒ…ְְְֲִִִִֶֶַָ
תהּלה" ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: .ּכמֹו ְְְִִֶָָָֻ

(áé)ðéîé úéèð:õøà Bîòìáz E ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤
i"yx£EÈÓÈ ˙ÈË∑ נֹוטה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא »ƒ»¿ƒ¿ְֶֶַָָ

ּבידֹו, נתּון ׁשהּכל לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹידֹו,
אֹומר: הּוא וכן ּבהּטיתּה. לא)ונֹופלים יּטה (ישעיה "וה' ְְְְִֵֵֶַַַָָָ

זכּוכית  לכלי מׁשל עזּור". ונפל עֹוזר וכׁשל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָידֹו

נֹופלים  והן מעט ידֹו מּטה אדם: ּביד ְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּנתּונים
‡¯ı.ּומׁשּתּברין  BÓÚÏ·z∑,לקבּורה ׁשּזכּו מּכאן ְְִִַƒ¿»≈»∆ְִִֶָָָ

הּצּדיק" "ה' ׁשאמרּו: .ּבׂשכר ְְִִֶַַָָ

(âé)äåð-ìà Efòá zìäð zìàb eæ-íò Ecñçá úéçð̈¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬
:ELã÷̈§¤«

i"yx£zÏ‰∑ העברית לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל, נֹוׂשא לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, .לׁשֹון ≈«¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

(ãé)ìt éáLé æçà ìéç ïeæbøé íénò eòîL:úL ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤

i"yx£ÔeÊb¯Èø∑ מתרּגזין.˙LÏt È·LÈ∑ הּקץ את ׁשּמהרּו אפרים ּבני את ׁשהרגּו ּבחזקה,ùמּפני ויצאּו ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּגת  אנׁשי והרגּום הּימים', ּב'דברי .ּכּמפרׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ

(åè)ãòø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà eìäáð æà̈³¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©
:ïòðë éáLé ìk eâîð̈¾Ÿ−Ÿ«§¥¬§¨«©

i"yx£·‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡∑(מכילתא) לא והלא «≈¡≈≈»ֲַֹֹ
הֹולכים  עליהם לא ׁשהרי ּכלּום, לירא להם ?úהיה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ּומצטערים  מתאֹוננים ׁשהיּו אנינּות, מּפני על אּלא ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָ

יׂשראל àּכבֹודם  ּכמֹו∑e‚Ó.ׁשל עה)נמּסּו, (תהלים ְְִֵֶָָ»…ְַָ
ּבאים  הם 'עלינּו אמרּו: ּתמגגּנה". ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ"ּברביבים

ארצנּו'לכּלֹותנּו את .ולירׁש ְְְִֵֵֶַַַ

nÈ‡י  ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ C¯ÓÈÓa z¯Ó‡¬«¿»¿≈¿»¬»¬≈«»
:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡k eÚ˜zL‡ƒ¿¿»«¬»»¿«ƒ«ƒƒ

‡Ï‡יא  ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓ ¯a ˙ÈÏ≈«ƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
„·Ú ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»»≈

:ÔLÈ¯t¿ƒ»

‡¯Ú‡:יב  ÔezÚÏa CÈnÈ zÓ¯‡¬≈¿»«ƒ»¿««»«¿»

z˜¯Ùc‡יג  Ô„ ‡nÚ C˙Â·Ë· È‰¯ac««¿ƒ¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡¯È„Ï Ct˜˙· È‰¯·BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

BÂ‰cיד  Ôe˙„Á‡ ‡ÏÁc eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»«¬»¿«¬
:˙LÏÙa ÔÈ·˙È»¿ƒƒ¿»∆

BÓ‡·טו  ÈÙÈwz ÌB„‡ È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡«ƒ≈»
ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ ‡˙È˙¯ Ôe˙„Á‡«¬»¿¿≈»ƒ¿»…«¬»¿ƒ

:ÔÚÎaƒ¿»«
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glyaעו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'nr al jxk zegiy ihewl)

ארצנּו את לירׁש . . ּבאים הם טו)עלינּו טו, (רׁש"י ְִִִֵֵֵֶַַַָָ

לאברהם  הבטיח ׁשהּקּב"ה נֹודע כנען ׁשּליֹוׁשבי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנראה,
וּיׁשלח רׁש"י ּוראה הארץ. את יירׁש ל)ׁשּזרעֹו "מסרת (לד, : ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

אֹומרים  ׁשהיּו אּלא יעקב, ּבני ּביד ׁשּיּפלּו ּכנענים ּביד ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

נח מרׁש"י ּולהעיר הארץ". את ונחלּת ּתפרה אׁשר (ט,עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לזרעֹוכו) הבטחתֹו לׁשמר ׁשעתיד ׁשם, אלקי ה' ּברּו" :ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּכנען". ארץ את להם ְֵֶֶֶֶַַָָלתת

(æè)eîcé EòBøæ ìãâa ãçôå äúîéà íäéìò ìtz¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´
:úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ýåýé Enò øáòé-ãò ïáàk̈¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨

i"yx£‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא) הרחֹוקים .על ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ
„ÁÙÂ∑ הּקרֹובים ׁשּנאמר,áעל ב)ּכענין "ּכי (יהושע »««ְְְֱִִִֶֶַַַָ

וגֹו'" הֹוביׁש אׁשר את ÚÈ·¯.ׁשמענּו „Ú ¯·ÚÈ „Ú∑ ְְֲִֵֶַָ««¬…««¬…

אּמֹות∑˜È˙.ּכתרּגּומֹו מּׁשאר הּקנּוי âּכחפץ חּבבּת ְְַ»ƒ»ְְְִִֵֶַַָָָֻ
האדם  על ׁשחביב יקרים .ּבדמים ְְִִִֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 68 cenr ,el jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?"miaFxTd" zFpFiqPd lr mixABzn Ki ¥̀¦§©§¦©©¦§©§¦

ופחד" אימתה עליהם "ּתּפל נאמר הּים טז)ּבׁשירת (טו, ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּקרֹובים". על ּופחד הרחֹוקים, על "אימתה רׁש"י ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָּופירׁש

קרֹובים  ואחר־ּכ רחֹוקים, ּתחּלה - ּבּכתּוב הּסדר לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת -ְֲַַָָָ

הּיצר, מלחמת על ּגם רֹומזת האּמֹות עם יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמלחמת
הרעֹות  הּמּדֹות ז' את לכּבׁש צרי מּיׂשראל ואחד אחד ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּכל

הּקדּׁשה. ממׁשלת ּתחת ׁשּיהיּו ְְְִֶֶֶֶֶַַַָֻׁשּבֹו,
הּוא  ּכן ּו"רחֹוקים", "קרֹובים" סּוגים ׁשני יׁש ׁשּבאּמֹות ְְְְִִִֵֵֵֶָֻּוכמֹו
ׁש"רחֹוקים" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ׁשּיׁשנם האדם. אצל ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּגם
אּלא  להם, להּכנע אצלֹו מפר טבעֹו ּומּצד מהאדם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהם
ּתאוֹות  ּברּבּוי ׁשּנׁשקע ואחרי עליו, מתּגּבר יצרֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלפעמים

ּבהם. ּגם רחמנא־ליצלן להכׁשילֹו ְְְֲִִֶַַַָָָָָיכֹול
האפׁשרּות  יֹותר ׁש"קרֹובה" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָויׁשנם

היא  ּבּיצר הּמלחמה ועיּקר ּבהם. יּכׁשל יׂשראל ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאיׁש
ה"קרֹובים". רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות על ְְְְִִִִֵַַַָלהתּגּבר

ופחד", אימתה עליהם "ּתּפל אֹומר ׁשהּכתּוב מה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזהּו
יּוכל  ׁשּלא הּיצר־הרע, על ופחד אימה מטיל ִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהּקּב"ה
חז"ל  ּכמאמר יׂשראל, איׁש על חס־וׁשלֹום ולׁשלט ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹלהתּגּבר

ועוד) ב. נב, לֹו".(סוכה יכֹול אין עֹוזרֹו, הּקּב"ה ְְִֵֵַָָָָ"אלמלא
הרחֹוקים  על אימה נֹופלת ׁשּבתחלה מה מּובן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָועל־ּפי־זה
היא  מלמעלה העזר ּפעּולת ּכי הּקרֹובים, על ּפחד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָואחר־ּכ
יּכנע  לא ׁשהאדם זה עזר ּפֹועל ּדתחּלה ה ּכבד, אל הּקל ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמן
זה  עזר ּפֹועל ואחר־ּכ מּמּנּו, רחֹוקֹות ׁשהן ּכאּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלתאוֹות
ׁשאין  ּבאפן הּיצר־הרע, על ּפחד הּקּב"ה ׁשּמטיל יֹותר, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעֹוד
ׁשּקרֹובֹות  ּכאּלּו ּבתאוֹות אפילּו האדם על להתּגּבר ּכח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹלֹו

ּבהם. להּכׁשל לאדם ְִֵֵֶָָָָָהן

(æé)ì ïBëî Eúìçð øäa Bîòhúå BîàázEzáL §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé zìòt:E ¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«

i"yx£BÓ‡·z∑ יּכנ ׁשּלא מׁשה לכנתנּבא לארץ, ס ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
יּכנסּו ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי (נראה 'ּתביאנּו'. נאמר ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלא
ּדף  נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא איתא והכי וכּו' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלארץ
אף  האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ּובמכילתא: ְְְְִִִִַַָָָָָֹקי"ט
נּבא  מּכלֿמקֹום, עדין, מרּגלים ּגזרת נגזרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלא

מהרׁש"ל) ּנּבא. מה ידע Ez·LÏ.ולא ÔBÎÓ∑ ְִַַָָֹ»¿ƒ¿¿
מּטה  ׁשל אׁשר ãמכּון מקּדׁש מעלה ׁשל ּכּסא ּכנגד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

להפרידֹו∑L„wÓ.ּפעלּת ּגדֹול', 'זקף עליו הּטעם ְַָָƒ¿»ְְִֵַַַַָָָָ
,"ידי "ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש ׁשּלאחריו, הּׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּתבת
אחת, ּביד נברא ׁשהעֹולם הּמקּדׁש, ּבית חביב ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָה'.

מט)ׁשּנאמר: ּומקּדׁש(ישעיה ארץ", יסדה ידי "אף ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָ
ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי יּבנה ואימתי ידים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּתי
הּמלּוכה  ׁשּכל לעתידֿלבא ועד", לעֹולם ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹימל

.ׁשּלֹו ֶ

È‚Òaטז  ‡zÏÁ„Â ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»ƒ¿≈
˙È ÈÈ CnÚ ¯aÚÈc „Ú ‡·‡k Ôe˜zLÈ Ct˜»̇¿»ƒ¿¿¿«¿»«¿≈ƒ««»¿»»
˙È ‡z˜¯Ù Èc Ô„ ‡nÚ ¯aÚÈc „Ú ‡B¯‡«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»

:‡c¯È«¿¿»

‡˙¯יז  CzÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»¬«
ÈÈ ‡Lc˜Ó ÈÈ ‡z˜˙‡ CzÎL ˙È·Ï¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»«¿¿»¿»

:CÈ„È È‰B˜˙‡«¿¿ƒ¿»

minkg izty
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עז glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑ ּפתּוחה היא לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבל,äלׁשֹון הּיֹודע (ירמיה "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ

קמּוצה  ׁשּמּוׁש, ּבֹו ׁשהּוי"ו .היא åועד" ְִִֵֶַָָָ

(èé)áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá ék¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤
äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìò ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈

:íiä CBúaô §¬©¨«
i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èkæ∑ ּבא .ּכאׁשר ƒ»«¿…ֲֶַָ

(ë)ózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ
:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå dãéa§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

i"yx£‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ∑?נתנּבאה היכן «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְִֵַָָ
קדם אהרן, אחֹות אמרה:ּכׁשהיתה מׁשה, ׁשּנֹולד ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּב'סֹוטה' ּכדאיתא וכּו'', ּבן ׁשּתלד אּמי (דף 'עתידה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ
נפׁשֹוי''ב) ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר .ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשמֹו על נקראת ּכׁשּנצטרעה, ‰Ûz.עליה ּכלי ∑‡˙ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ∆«…ְִ
זמר  מיני ÏÁÓ·e˙.ׁשל ÌÈt˙a∑היּו מבטחֹות ִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְָָֻ

להם  עֹוׂשה ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּבּדֹור ְִֶֶֶֶַַַָָָָצדקנּיֹות
מּמצרים  תּפים והֹוציאּו .נּסים, ְְִִִִִִִַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz hay c"eie glya t"y zgiyn)

המלכּות  ּובספירת - המלכּות ספירת על מֹורה ְְְְְִִִִַַַַַַַָָמרים
ּבעצמּותו  מּוׁשרׁשת המלכּות ספירת ענינים: ב' אנּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָמֹוצאים
לּה "לית המלכּות ספירת הספירֹות; מּכל למעלה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָית',
רק  ּכי־אם אליה), ׁשנמׁשלה הלבנה (ּבדּוגמת ּכלּום" ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמגרמּה
ׁשהיא  ּולפי ממנה: ׁשלמעלה מהספירֹות ׁשמקּבלת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמה

ורק גמּור, ּביטּול ׁשלמעלה מקּבלת ּבבחינת מהספירֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבאֹור  ׁשיׁשנֹו העצמּות ּכח ּבה ׁשיּורגׁש אפׁשר לכן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹממנה,

מּור  ׁשאינֹו (אף אליה ׁשלמעלה הנמׁש ּבספירֹות גׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ִֶָממנה).

הּפירּוׁשים  ּבב' הדבר ּומרּומז - ּבמרים הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעל־דר־זה
ְִֶַׁשּברׁש"י:

מדּבר הראׁשֹון ׁשהיתה ּבמעלֹותיה ּפירּוׁש - מרים ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לידת  ּוממׁשיכה) (ּומגלה ּומנּבאה גדֹולה ּונביאה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָנביאה,
אהרן  ׁשל ׁשמֹו" על ׁש"נקראת מבֹואר הּב' ּוּבפירּוׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמׁשה,

היינּו דאהרן ׁשּבטלה - נפׁש מסירּות ועל־ידי אליו ּוטפילה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשגם  לעיל ונתּבאר וכּו'; דיּבּורּה יכּוּפר אׁשר ּפעל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליה
מעלת  גֹודל מדגיׁש - אחֹות" הנביאה "מרים הּב' ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָלּפירּוׁש
(הּתחלת  המלכּות ספירת ּבמרים, מעלֹות ׁשיׁשנן זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמרים:

ׁשֹוׁשבינא  ּבחינת לאהרן, ׁשּבטילה לפי הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹפרש"י)
הּב'). (ּפירּוׁש ממנה ׁשלמעלה זעיר־אנּפין, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָדמטרֹוניתא,

ׁשּכמה  ׁשאף יׂשראל: ּובנֹות לנׁשי מיּוחדת הֹוראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּומזה
ׁשלעתיד־לבֹוא  (עד ּבאנׁשים ׁשאין ּבהן, מעלֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכמה
אׁשר  לדעת, עליהן מּכל־מקֹום גבר"), ּתסֹובב ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ"נקבה
ּבעלּה", רצֹון העֹוׂשה ּכׁשירה אׁשה "איזֹוהי רז"ל ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָּכמאמר

הנמצאֹות ועל־ידי־זה  המעלֹות גלּוי לידי ּתבֹואנה דוקא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ֶָּבהן.

נראה  אׁשר המעלֹות לאֹותן ּבנֹוגע רק לא היא זֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹוהֹוראה
ׁשיׁשנן  להמעלֹות - גם אלא מּבעליהן, מקּבלֹות ׁשהן ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגלּוי

דילן: רׁש"י ּבפירּוׁש ּכן גם וכמרּומז עצמן, מצד ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבנׁשים
עליה, נפׁשֹו מסר (אהרן ּבאמת למה מּובן: אינֹו ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹדלכאֹורה
הטעם  אמנם דוקא? אהרן ׁשל ׁשמֹו" על "נקראת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹולכן)
ׁשלֹום  "אֹוהב הּוא אהרן ׁשל ענינֹו ּבהם: הׁשוה צד ּכי ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבזה,
ענינּה וכן לּתֹורה"; ּומקרבן הּבריֹות את אֹוהב ׁשלֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָורֹודף
הנׁשים  ּכדר לולד, והֹוגה ּומדּברת "ּפֹועה הּוא מרים ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
עליה, נפׁשֹו מסר הּוא ולכן - הּבֹוכה" ּתינֹוק ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָהמפיסֹות

ׁשמֹו. על ְְְִֵַונקראת

iÓÏÚ‡:יח  ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»
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glyaער zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
מצד  הנׁשים ממעלֹות ׁשהן ּבענינים ׁשאף הרמז, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּובזה

" רׁש"י וכלׁשֹון הינּוּכדרעצמן, וכּו'", המפיסֹות הנׁשים ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ
גם וכּו', לקרב האׁשה "נקראת ּבזה ׁשמטבע ׁשהיא אֹומרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

וכּו'. מהּבעל זה גם לקּבל ׁשצריכה אהרן, ׁשל ׁשמֹו" ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹעל

ּכל  ּבּה מתגלֹות  מהּבעל, ׁשמקּבלת ׁשלאחר מּובן, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּולאיד
מׁשּפעת  גם והיא מהּבעל, יֹותר נעלה ּבאֹופן עֹוד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָמעלֹותיה
ּכי  ּגלּוי, לידי הדבר יבֹוא ׁשלעתיד־לבֹוא עד אליו, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמעלֹותיה

גבר". ּתסֹובב ְְֵֵֶָָ"נקבה

(àë)äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïòzå©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈
:íiá äîø Báëøå ñeññ ¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

i"yx£ÌÈ¯Ó Ì‰Ï ÔÚzÂ∑ ׁשירה אמר ׁשירה çמׁשה אמרה ּומרים אחריו, עֹונין והם אֹומר הּוא לּנׁשים לאנׁשים: «««»∆ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ
.(מכילתא)

(áë)-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤
ìL eëìiå øeL-øaãîeàöî-àìå øaãna íéîé-úL ¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§

:íéî̈«¦
i"yx£‰LÓ ÚqiÂ∑(מכילתא),ּבעלּֿכרחם הּסיען «««…∆ְְִִַָָָ

מ  וכסף ׁשעּטרּו זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את צרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
טֹובֹות אֹותם (מכילתא)ואבנים מֹוצאין יׂשראל והיּו ְְְֲִִִֵַָָָָ

הּים èּבּים  ּבּזת היתה ּוגדֹולה ,é,מצרים מּבּזת ְְְִִִִִַַַַַָָָָָ
א)ׁשּנאמר: השירים נקּדֹות (שיר עם ל נעׂשה זהב "ּתֹורי ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֻ

ּבעלּֿכרחם ëהּכסף" להּסיען הצר לפיכ .. ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 77 'nr `k jxk y"ewl t"r)

l`xUi ipA z` 'riQd'l Kixv didW mrHd©©©¤¨¨¨¦§©¦©¤§¥¦§¨¥

מּים־סּוף  את־יׂשראל מׁשה ְִִֵֶֶַַַַָֹוּיּסע
את  מצרים ׁשעּטרּו ּבעל־ּכרחם, הסיען – מׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוּיּסע
יׂשראל  והיּו טֹובֹות, ואבנים וכסף זהב ּבתכׁשיטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָסּוסיהם
מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, אֹותם ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָמֹוצאין
הצר לפיכ הּכסף, נקּודֹות עם ל נעׂשה זהב ּתֹורי ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר

ּבעל־ּכרחם. ובפרש"י)להּסיען כב. (טו, ְְְִַַָָָ
ּבאּור: יׂשראל וצרי העם ּבני את ׁש"ּבהֹוציא ידעּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ׁשמקריעת  הּזה", ההר על האלקים את ּתעבדּון ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמּמצרים
את  ספרּו ּתׁשּוקתם ׁשּמרב עד ּתורה, למּתן ּבאים ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹים־סּוף
ּתפסה  הּים ׁשּבּזת להיֹות יכֹול ואי ּתורה, מּתן ׁשעד ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּימים

ּתורה? למּתן מההליכה יֹותר אצלם ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹמקֹום
את  "ונּצלּתם מה' צּוּוי היה מצרים ּבגאּלת לומר: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻויש

ׁש מצרים ּבני־יׂשראל מצרים", את לרֹוקן צריכים היּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּוזהבם. זה מּכסּפם ּבים־סּוף ּולפי ראּו ׁשהּיהּודים ּבׁשעה , ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
מחּיבים  ׁשהם הבינּו מּמילא וזהב, ּכסף עֹוד לּמצרים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש
מצרים". את "ונּצלּתם ׁשל הּצּוּוי מּצד הּים ּבבּזת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלהתעּסק
על  ּתעבדּון גֹו' העם את ׁש"ּבהֹוציא ׁשּידעּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָואף־על־ּפי

ה', צּוּוי הּוא הּזה" עד ּבכל-זאת ההר להמּתין ׁשּיׁש חׁשבּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
"ונּצלּתם" ׁשּמצות ּובפרט "ונּצלּתם", מצות את ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּיסּימּו
נדחית  ּתורה) (מּתן ּתֹורה ּתלמּוד ּומצות עֹוברת, מצוה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהיא

ִֶָָמּפניה.
הרי  ּכן ואם הּים, ּבבּזת להפסיק מׁשה על־ידי ׁשּנצטּוּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהגם
ּולהתקּדם  ּבזה, להפסיק יׁש ה' רצֹון ׁשעל־ּפי הֹוכחה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָזה

ּתורה, מּתן לפי ּבכל־זאת לעבר ּכי ּבעל־ּכרחן, זה היה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
וכנ"ל. מּפניה נדחית ּתֹורה ּתלמּוד מצות (ּבּתֹורה) ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהבנתם

(âë)ì eìëé àìå äúøî eàáiåék äønî íéî úzL ©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬
:äøî dîL-àø÷ ïk-ìò íä íéøî̈¦−¥®©¥¬¨«¨§−̈¨¨«
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i"Wx WxitE ,'mixvn z` ElSpie'©§©§¤¦§©¦¥¥©¦
Wie .mibC DA oi`W dlEvnM dE`UrW¤£¨¨¦§¨¤¥¨¨¦§¥

EidW zFIpFnhnA ixiin `kdC xnFl©§¨¨©§¥§©§¦¤¨
:mdlëEpiid 'adf ixFY' ,xnFl dvx ¨¤¨¨©¥¨¨©§

zGA Epiid 'sqMd zFCwp'E ,mId zGA¦©©¨§ª©¤¤©§¦©
:WxcOA `zi`cM ,mixvnbk dxez ¦§©¦¦§¦¨©¦§¨



עט glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
i"yx£˙¯Ó e‡·iÂ‰∑ ּתיבה ּבסֹוף ה"א למרה, ּכמֹו «»…»»»ְְְֵֵָָָ

ה"א  ּבמקֹום היא והּתי"ו ּבתחּלתּה, למ"ד ְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבמקֹום
נדּבקת  ּכׁשהיא ּובסמיכתּה מרה, ּבתיבת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנׁשרׁשת
ׁשל  הה"א ּתהפ הּלמ"ד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלה"א
ּתתהּפ ּבּתיבה ׁשרׁש ׁשהיא ה"א ּכל וכן לתי"ו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשרׁש

ּכמֹו ּבסמיכתּה, כז)לתי"ו לי",(ישעיה אין א)"חמה (אסתר ְְְִִִֵֵָָָָ

לתי"ו  נהפכת ׁשרׁש ׁשל ה"א הרי בֹו". ּבערה ְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ"וחמתֹו
ואמה", "עבד וכן הּנֹוספת. הּוא"ו אל ׁשּנסמכת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמּפני

ל) חּיה",(בראשית "לנפׁש בלהה". אמתי לג)"הּנה (איוב ְְֲִִִֵֶֶַָָָ
"ּותׁשּובתֹו הרמה", "ּבין לחם". חּיתֹו ְְֲִֵֶַַָָָָָָ"וזהמּתּו

.הרמתה" ָָָָ

(ãë):äzLp-äî øîàl äLî-ìò íòä eðliå©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«

i"yx£eliÂ∑ לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא, נפעל לׁשֹון «ƒ…ְְְְְִֵַַַ
הּוא  "נפעל להסב : ּתלּונה לׁשֹון ּדר וכן ואתרעמּו", ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

האדם  אל אמר::ìהּדּבּור ולא מתרֹועם, מתלֹונן, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

שי"י  ישנ"ק דקומפ"ל הּלֹועז: יאמר וכן רֹועם, ְֵֵֵֵַַֹלֹונן,
שי"י  ּבאמרֹו אליו הּדּבּור .מּוסב ְְִֵַָָָ

(äë)-ìà CìLiå õò ýåýé eäøBiå ýåýé-ìà ÷òöiå©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤
íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå íénä©©½¦©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬

:eäqð¦¨«
i"yx£BÏ ÌN ÌL∑ ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן ּבמרה »»ְְִִֶַָָָָָָָ

אדּמה  ּופרה ׁשּבת ּבהם: ׁשּיתעּסקּו ּתֹורה ודינין îׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
מ) e‰q.(סנהדרין ÌLÂ∑ ׁשּלא ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְִֶָָָָָָֹ

יפה  ּבלׁשֹון ּבמׁשה רחמים ðנמלכּו עלינּו ּבּקׁש : ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
נתלֹוננּו אּלא לׁשּתֹות, מים לנּו .ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

(åë)ìB÷ì òîLz òBîL-íà øîàiå|ìà ýåýéýéE ©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNòz åéðéòa øLiäå§©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwç-ìk̈ª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìò íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék Eñ ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓL Ì‡∑ עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה .זֹו ƒ»«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ

‰NÚz∑ עׂשּיה לדקּדק ∑zÊ‡‰Â.היא אזנים ּתּטה «¬∆ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶַַַָ
מלÂÈwÁŒÏk∑.ּבהם  ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים ֶָ»À»ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

אּסּור  'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר טעם, ׁשּום ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבלא
ואכילת  ּכלאים, לביׁשת ּכגֹון: נאסרּו'? לּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבאּלּו,

ּבהם  וכּיֹוצא אדּמה ּופרה ‡N.חזיר, ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑ ְֲֲִֵֶַָָָָֻ…»ƒ»∆

הּוׂשמה  ּכלא הּוא הרי אׂשים ה'ñואם אני "ּכי ְְְֲֲִִִִֵָָֹ
מדרׁשֹו זהּו ,"אני .(מכילתא)רֹופא "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְֲִִִִֶֶָ

מהם, ּתּנצל למען ּומצֹות ּתֹורה ּומלּמד ,"רֹופא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָה'
ּדברים  ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּכרֹופא
הּוא  וכן מצֹות. אּזּון וזהּו חלי, לידי אֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַֹׁשּמחזירים

ג)אֹומר ּתהי (משלי .לׁשרò""רפאּות ְְְִִֵֶָ

Ó‰כד  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»«»«…∆¿≈«»
:ÈzLƒ¿≈

iÓÏ‡כה  ‡Ó¯e ‡Ú‡ ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»¿»¿«»
Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ ¯Êb Ônz ‡iÓ eÓÈq·e«ƒ«»«»¿«≈¿»¿ƒ¿«»

:dÈq«¿≈

„ÈÈכו  ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»
˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„˜ ¯LÎ„e C‰Ï‡¡»»¿»«√»ƒ«¿≈¿«≈
Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â È‰B„ewÙÏ¿ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
‡‡ È¯‡ CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»¬≈¬»

:Cq‡ ÈÈ¿»«»

minkg izty

(ck)ì,opFlzOW mc`d lr xnFl dvẍ¨©©¨¨¨¤¦§¥
aqEn Fpi` 'opFl' xnF` `EdWM la £̀¨§¤¥¥¥¨

:opFNW mc`d lr KM lMdk dxez ¨¨©¨¨¨¤¥
(dk)î`xTd Wxtn zAW ,xnFl WiC§¥©©¨§¨¥©§¨

zFxAcA aizkCn iOp i` .eixg` cIn¦©©£¨¦©¦¦¦§¦§¦§
i"Wx WxitE ,'LziEv xW`M' zFpFxg ©̀£©£¤¦¦¦¥¥©¦
dOEc` dxtE .dxnA LziEv xW`M©£¤¦¦¦§¨¨¨¨£¨
aizM dOEc` dxR iAbe ,'wg' aizkCn¦¦§¦Ÿ§©¥¨¨£¨§¦
,dfA Ekix`d miWxtnde .'zTg' iOp©¦ª©§©§¨§¦¤¡¦¨¤

`zlikOaCzFvn ExMfp `xnBaE §©§¦§¨©§¨¨¦§§¦§
:mW oiIEri ,zFxg`ð`l ,m"`xd azM £¥§©¨¨©¨§¥Ÿ

mWe' Wxtl i"Wxl gixkd in iYrcï©§¦¦¦§¦©§©¦§¨¥§¨
mr Fl oipr oi`W ,zFPElYd lr 'EdQp¦¨©©§¤¥¦§¨¦
lr WxiR `le ,mdl ozPW hRWnE wgŸ¦§¨¤¨©¨¤§Ÿ¥¥©
ElAwi m` mzFQpl mdl ozPW zFvOd©¦§¤¨©¨¤§©¨¦§©§
dn xzFi aXizi f`W ,e`l m` dgnUA§¦§¨¦©¤¨¦§©¥¥©
rFnW m` dide' cIn eixg` azMX¤¨©©£¨¦¨§¨¨¦¨©
i`C ,xnFl Wie .o`M cr ,'ebe 'rnWY¦§©©¨§¥©§¦
dESW zFvOd lr 'EdQp mWe' i`ẅ¥§¨¦¨©©¦§¤¦¨
wg Fl mU mW' xnFl Fl did ,mdl̈¤¨¨©¨¨Ÿ
'mWe'C ,il dOl 'mWe' ,'EdQpe hRWnE¦§¨§¦¨§¨¨¨¦¦§¨
iptl xn`PX dOn xg` oipr rnWn©§©¦§¨©¥¦©¤¤¡©¦§¥

dPElYd lr mrl 'EdQp' WxiR okl ,df¤¨¥¥¥¦¨¨¨©©§¨
:'ekeek dxez

(ek)ñdOl miUi `l m`C ,Dil dWwC§¨¤¥§¦Ÿ¨¦¨¨
m`e WxiR okl ,'L`tFx 'd ip`' xn`̈©£¦§¤¨¥¥¥§¦
rFnW m` ,FWExiR ikde ,'eke miU`̈¦§¨¦¥¦¨©
`l m` la` ,miU` `l f` 'ebe rnWY¦§©¨Ÿ¨¦£¨¦Ÿ
ux`A wiCv oi` iM xnFl dvx ,rnWY¦§©¨¨©¦¥©¦¨¨¤
,Lilr miU` f` ,'eke aFh dUri xW £̀¤©£¤¨¨¦¨¤

:'eke dnUEd `lM `Ed ixd la`òdvx £¨£¥§Ÿ§¨¨¨
lke ,d`Etx `idW rnWp dGOW ,xnFl©¤¦¤¦§©¤¦§¨§¨

:`al ilgd zrpFOW oMWfk dxez ¤¥¤©©¤¢¦¨Ÿ



glyaפ zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i iying meil inei xeriy

ß hay `"i iying mei ß

(æë)íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦
:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz íéòáLå§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

i"yx£ÌÈÓ ˙ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL∑ ׁשבטים י"ב ÌÈ¯Óz.להם öנזּדּמנּוôּכנגד ÌÈÚ·LÂ∑ זקנים ׁשבעים .ּכנגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְְְִִֶֶֶַָָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶֶ

æè(à)ìàøNé-éða úãò-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧
:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNò̈¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa∑ חנּיה ׁשל הּיֹום נתּפרׁש «¬ƒ»»»ְֲִִֵֶַָָ
מּמצרים, ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָזֹו,

הּבצק, מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, לּמן. רא''ם והּוצרכּו (גירסת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

המצה) סעּדֹות משיורי ואחת ׁשּׁשים מן ,÷– להם וירד ְְְִִֶַַַָָָֻ
היה  ּבׁשּבת א' ויֹום ּבאּיר, ּבמּסכת ,øּבט"ז ּכדאיתא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

פז)ׁשּבת .(דף ַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr `l jxk zegiy ihewl)

היה  ּבׁשּבת אחד ויֹום ּבאּיר, עׂשר ּבׁשּׁשה מן להם ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָָוירד
א) טז, (רש"י

סין, למדּבר ׁשּביאתם נמצא ׁשּלפי־זה הּמפרׁשים, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהקׁשּו
ויׁש ּבׁשּבת. אז ׁשּנסעּו הינּו הּׁשּבת, ּביֹום היתה ּבאּיר, ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָּבט"ו
ׁשּבת  ׁשמירת על נצטּוּו לא הּפׁשט ׁשּבדר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹלֹומר,

לעיל  רׁש"י מּפרּוׁש ׁשּמּובן ּוכפי ּתֹורה. מּתן עד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשלמּותּה
כה) ּתֹורה(טו, ׁשל ּפרׁשּיֹות יׂשראל ּבני קּבלּו ׁשּבמרה (ׁשּבת,, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ודינין) אדּמה ׁשּבת,ׁשּיתעּסקּוּפרה ּפרׁשת ׁשּילמדּו והינּו ּבהן, ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבפעל. זֹו מצוה לקּים נצטּוּו לא עדין ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹֹא

(á)ïøäà-ìòå äLî-ìò ìàøNé-éða úãò-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ
:øaãna©¦§¨«

i"yx£eliÂ∑ הּלחם ׁשּכלה .לפי «ƒ…ְִֶֶֶַָָ

(â)-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà eøîàiå©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©
øNaä øéñ-ìò eðzáLa íéøöî õøàa ýåýé§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈
-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì íçì eðìëàa§¨§¥¬¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤

:áòøa äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfä øaãnäñ ©¦§¨´©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«

ÔÈÚeaÓכז  ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
:‡iÓ ÏÚ Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»««»

„·Èא  ‡zLk Ïk B˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ≈≈ƒ≈
‡È˙ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ˙LÓÁa ÈÈÒƒ»¿«¿««¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ¿ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÚב  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
:‡¯a„Óa Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…¿«¿¿»

˜„Ìג  ‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»√»
ÏÚ ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ „k ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÈÈ¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¬≈»»¿ƒ«
ÔÈÚ·NÂ ‡ÓÁÏ ÔÈÏÎ‡ ‡ÈÂ‰ „k ‡¯Ò· È„ec≈ƒ¿»«¬≈»»¿ƒ«¿»¿»¿ƒ
‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓÏ ‡˙È Ôez˜t‡ È¯‡¬≈«∆¿»»»¿«¿¿»»≈¿«»»

:‡ÙÎa ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ Ïk ˙È»»¿»»»≈¿«¿»

minkg izty

(fk)ô:oipOd il dOl Fl dWwCödvx §¨¤¨¨¦©¦§¨¨¨
oi` la` .mzF` oi`vFn Eid odW ,xnFl©¤¥¨§¦¨£¨¥
,E`xap eiWkrW 'odl EpOCfPW' Wxtl§¨¥¤¦§©§¨¤¤©§¨¦§§
zgY Wcg lM oi`' aizM `dC§¨§¦¥¨¨¨©©

:'WnXd` dxez ©¤¤
fh(`)÷dXW Ex`WPW iR lr s ©̀©¦¤¦§£¦¨

dXng Eid xiI`nE ,oqiPn mini xUr̈¨¨¦¦¦¨¥¦¨¨£¦¨
`Ed oM m`e ,oOd zcixi cr mini xUr̈¨¨¦©§¦©©¨§¦¥
dCErq ,zFCErq miYWE miXW¦¦§©¦§§¨

EpiidC ,mixvnA milkF` Eid dpFW`x¦¨¨§¦§¦§©¦§©§
xUr dXngaE ,xUr dXng lil¥£¦¨¨¨©£¦¨¨¨

:E`vi zixgWømini zWW' aizkCn ©£¦¨§¦¦§¦¥¤¨¦
Fzcixil 'iriaXd mFIaE EdEhwlY¦§§©©§¦¦¦¦¨
dWwd .'FA didi `l'e ,`Ed 'zAW'©¨§Ÿ¦§¤¦§¨
dXngW `xw i`dn gkEOW ,m"`xd̈§¥¤¨¥©§¨¤£¦¨
E`aE mil`n ErqPW xiI`A xUr̈¨§¦¨¤¨§¥¥¦¨
`de dWwe ,did zAW mFi oiq xAcnl§¦§©¦©¨¨¨§¨¤§¨

Ki`e zAXd lr dxnA EEhvp xaM§¨¦§©§¨¨©©©¨§¥
zAWA Klil oinEgY xEQi` lr Exar̈§©¦§¦¥¥§©¨
xUr dXngA'W xnFl Wi `OWe .'eke§¤¨¥©¤©£¦¨¨¨
i`w `l `xwA aizkC 'ipXd Wcgl mFi©Ÿ¤©¥¦¦§¦¦§¨Ÿ¨¥
did `l ozriqp la` ,'E`FaIE'` `N ¤̀¨©©¨£¨§¦¨¨Ÿ¨¨
drAx`A EpiidC ,zAWA iXWA `N ¤̀¨§¦¦§©¨§©§§©§¨¨
zlgpA dfA oiIre .mFi xUr̈¨§©¥¨¤§©£©

:awria dxez ©£Ÿ



פי glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i iying meil inei xeriy
i"yx£e˙eÓ ÔzÈ ÈÓ∑ּכמֹו ּדבר ׁשם ואינֹו ׁשּנמּות, ƒƒ≈≈ְְֵֵֶָָָ

ׁשּובנּו, חנֹותנּו, עׂשֹותנּו, ּכמֹו: אּלא (ּבחֹולם), ְְֲֲֵֵֵֵֶָָמֹותנּו
ותרּגּומֹו: אנחנּו. למּות אנחנּו, לחנֹות אנחנּו, ְְְְְֲֲֲֲֲַַַַַַָלעׂשֹות

מתים ù"לוי  והיינּו הלואי מתנּו, לּו ּכמֹו .דמיתנא", ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

(ã)íçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤
ïòîì BîBéa íBé-øác eè÷ìå íòä àöéå íéîMä-ïî¦©¨¨®¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½§©¯©

:àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ
i"yx£BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ יֹום אכילת ילקטּוצר ¿«¿ְְֲִִֶַֹ

מחר úּביֹומֹו לצר הּיֹום ילקטּו ולא ÔÚÓÏ.(מכילתא), ְְְְְִֶַָָֹֹ¿««
È˙¯B˙a CÏÈ‰ epq‡∑יׁשמרּו הּתלּויֹות àאם מצֹות ¬«∆¬≈≈¿»ƒְְְְִִִַ

ללקט áּבֹו ּבׁשּבת יצאּו ולא מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא –. ְְְְִִִֵֶֶַָֹֹֹ

(ä)äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå§¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´
íBé eè÷ìé-øLà ìò äðLî|:íBé ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«

i"yx£‰LÓ ‰È‰Â∑ ולּמחרת על ∑LÓ‰.לּיֹום ¿»»ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ַ
הּׁשבּוע  ימֹות ׁשאר ׁשל יֹוםֿיֹום ללקט רגילים .âׁשהיּו ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

לאחר  מׁשנה", והיה יביאּו "אׁשר אני: ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָואֹומר
וימּדּו ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה מׁשנה ימצאּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּיביאּו

היה  ּבלקיטתֹו מׁשנה", לחם "לקטּו וזהּו: ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָיֹוםֿיֹום,
ּבּיֹום  לכם נֹותן הּוא ּכן "על וזהּו: מׁשנה, לחם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָנמצא
למּלאֹות  ּבּבית ּברכה לכם נֹותן יֹומים", לחם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשּׁשי

יֹומים  ללחם ּפעמים, .העמר ְֲִִֶֶֶַַַָֹ

(å)áøò ìàøNé éða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýé ék ízòãéå¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·¯Ú∑ּכמֹוã לערב.‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ ∆∆ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡∑ ּכי" לנּו: ׁשאמרּתם לפי ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒְְֲִִֶֶַָ

הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי ּתדעּו אֹותנּו", ְְֲִִִֵֵֶַַָֹהֹוצאתם
הּׂשלו  את לכם ׁשּיגיז אתכם, הֹוציא ה' .אּלא ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(æ)íúéàøe ø÷áe-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤
:eðéìò eðélú ék äî eðçðå ýåýé-ìò íëéúpìz§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

ÔBÎÏד  ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»»≈¿
ÔeË˜ÏÈÂ ‡nÚ Ôe˜tÈÂ ‡iÓL ÔÓ ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»¿ƒ¿«»¿ƒ¿¿
ÔeÎ‰È‰ Ôepq‡c ÏÈ„a dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙tƒ¿«¿≈¿ƒ«¬«ƒ«¿»

:‡Ï Ì‡ È˙È¯B‡a¿«¿ƒƒ»

Ôe˙ÈÈcה  ˙È Ôew˙ÈÂ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ«¿
:ÌBÈ ÌBÈ ÔeË˜ÏÈc ÏÚ ÔÈ¯z „Á ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¿≈«¿ƒ¿¿

Ï‡¯NÈו  Èa ÏÎÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡ ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡LÓ¯a¿«¿»¿ƒ¿¬≈¿»«≈»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÚÈÓLז  „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯z √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó ‡ÁÂ¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

minkg izty

(b)ùlr mBxzn mEBxYd `dC ,WExiR¥§¨©©§§©§¥©
FnM ,`pzinc iel ,'EpzEn oYi in'¦¦¥¥§¥§¦§¨§

,'Epzn El' lr mBxYW'Epzn El'e ¤¦§¥©©§§©§
,mizn Epiide i`eld FWExiRW `hiWR§¦¨¤¥©§©§¨¦¥¦
FWExiR iOp 'EpzEn oYi in' oM m ¦̀¥¦¦¥¥©¦¥
EpiidC ,mizn Epiid i`eld©§©¨¦¥¦§©§

:zEnPWc dxez ¤¨
(c)úipRnE ,KxFve oipr 'xaC' WExiR¥¨¨¦§¨§¤¦§¥

okl mixaC dOkl `Ed mFId KxFSW¤¤©§©¨§¨¦¨¥
.mFId zlik` KxFv dR oEEknd WxiR¥¥©§¨Ÿ¤£¦©©
'mFi' zNn oiA 'Ehwli' zNn siqFd mB©¦¦©¦§§¥¦©
zNOW ricFdl ,'FnFiA' zNn oiaE¥¦©§§¦©¤¦©
mr `l ,'Ehwle' zNn mr dwaC 'FnFiA'§§¥¨¦¦©§¨§Ÿ¦
FWExiR didi oM m`W ,Fl KEnQd 'mFi'©¨¤¦¥¦§¤¥
Fl oi`e ,mFi FzF`AW mFId KxFvl§¤©¤§§¥
,Fzhiwl onf dGn rcFp `l mB ,mrh©©©Ÿ¨¦¤§©§¦¨
,'FnFiA Ehwli' xn`e axd siqFn Kkl§¨¦¨©§¨©¦§§§
KxFvl mFId Ehwli `le' cFr siqFde§¦§Ÿ¦§§©§¤

aEzMd zpEM oi`W ricFdl 'xgn̈¨§¦©¤¥©¨©©¨
mFId Ehwli `NW wx ,hFwll daFgW¤¨¦§©¤Ÿ¦§§©

:m"`xd .xgn KxFvlà'EPQp` ornl' §¤¨¨¨§¥§©©£©¤
WExiR ,'minXd on mgl'A wEaC `Ed¨§¤¤¦©¨©¦¥
EpiidC ,FA zFiElYd zFvOd mr¦©¦§©§§©§
KxFvl mFId Ehwli `NWe zAW zxinW§¦©©¨§¤Ÿ¦§§©§¤
Ehwle' `idW Fl KEnQd mr `l ,xgn̈¨Ÿ¦©¨¤¦§¨§
dOW oaEi f`W ,'FnFiA mFi xaC§©§¤¨©¤©
KxFvl mFId Ehwli `NW iYxdfdX¤¦§©§¦¤Ÿ¦§§©§¤
miIwi m` 'EPQp` ornl' `Ed xgn̈¨§©©£©¤¦§©¥
dOl ,okYi `l dfe ,`l m` dfA izFvn¦§©¨¤¦Ÿ§¤Ÿ¦¨¥¨¨
`le 'ExizFz `l' zevnA FzFQpl dvxi¦§¤§©§¦§©Ÿ¦§Ÿ

:zAW zevnAáWxiRW FnM `l la` §¦§©©¨£¨Ÿ§¤¥¥
zrcl LzFQpl' iAB awr zWxtA§¨¨©¥¤©¥§©§¨©©
`le EdQpY `NW ,'eizFvn xnWzd£¦§Ÿ¦§¨¤Ÿ§©¥§Ÿ
mr oFiQPd wEaC mzdC ,eixg` xdxdY§©§¥©£¨§¨¨¨©¦¨¦
lv`W oFiQPde ,DiPin lirlC iEPrd̈¦¦§¥¦¥§©¦¨¤¥¤

,eixg` xdxdY `NW FWExiR iEPrd̈¦¥¤Ÿ§©§¥©£¨
xrve iEPr mEW xMfp `lC `kd la £̀¨¨¨§Ÿ¦§©¦§©©
xdxdi `NW oFiQPd Wxtl okYi `lŸ¦¨¥§¨¥©¦¨¤Ÿ§©§¥

.eizFCn xg`(dix` xEB)xWt` i` o`kC ©©¦¨©§¥§¨¦¤§¨
mixnF` oi`W ,xdxdY m` Wxtl§¨¥¦§©§¥¤¥§¦
,xdxdY `l m` LzF` dQp` mc`l§¨¨£©¤§¦Ÿ§©§¥
okYi la` ,oFiQp did `l oM m`W¤¦¥Ÿ¨¨¦¨£¨¦¨¥
izFvn xnWY m` LzF` dQp` xnFl©£©¤§¦¦§Ÿ¦§©
,dWn ixaC md oOwl la` .`l m ¦̀Ÿ£¨§©¨¥¦§¥¤
xdxdY m` LzFQpl 'ebe 'LPrie' xn`̈©©§©§§©§¦§©§¥

:FnW KxAzi xg`d dxez ©©¦§¨¥§
(d)âlM lW dpWn `le ,xnFlM§©§Ÿ¦§¤¤¨

oaEOM mixnr dxUr EpiidC rEaXd©¨©§©§£¨¨¢¨¦©¨
:aEzMd one dxez ¦©¨

(e)ãopiqxB 'axrA FnM'aEzMW FnM , §¨¤¤¨§¦©§¤¨
mkl 'd zzA dWn xn`Ie' eixg ©̀£¨©Ÿ¤¤§¥¨¤

:'axrAf dxez ¨¤¤



glyaפב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ì˙È‡¯e ¯˜·e∑ והּנה" ׁשּנאמר: הּכבֹוד על לא …∆¿ƒ∆ְֱִֵֶֶַַַָֹ

נאמר  ּבענן" נראה ה' להם:,äּכבֹוד אמר ּכ אּלא ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ּובׂשר  ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ּכי וידעּתם" ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"ערב

ּכהגן י  ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א ּתן, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ׁשּׁשאלּתם åאֹותֹוׁשאלּתם  והּלחם מלאה. ּומּכרס ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ּבירידתֹו ,ְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹלצר
ׁשהּות  ׁשּיׁש – ּבּבקר חּבה, ּדר לכם ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּיֹורידהּו
ּבקּופסא  ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל .להכינֹו, ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻ

'‰ ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz אׁשר ∑‡˙ ה'æּכמֹו eÁÂ.על ∆¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿

‰Ó∑?חׁשּובין אנחנּו eÈÏÚ.מה eÈl˙ Èk∑ »ְֲֲִַָƒ«ƒ»≈
ּונׁשיכם  ּבניכם את הּכל, את עלינּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּתרעימּו
לפרׁש זקּוק אני ועלּֿכרחי רב. וערב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּובנֹותיכם
ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵַַָ"תּלינּו"
ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה היה ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָׁשאּלּו

יז) ואין (לקמן דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם ְִֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּילן
לׁשֹון  מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', ונקרא יּו"ד ְְְְְִִִִָָָּבֹו
ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו מׁשמע הּוא עכׁשו, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ'ּתתלֹוננּו'.

יד)ּבּמרּגלים: העדה (במדבר ּכל את עליו .""וּיּלינּו ְְִִֵֶַַַַָָָָָ

(ç)ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ
íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa íçìå§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½
eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî ízà-øLà£¤©¤¬©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬

:ýåýé-ìò ék íëéúpìú§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«
i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְִֶֶַָָֹ

להֹוריד  ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָארץ:
ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ּובׂשר ּבּבקר ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלחם
ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו ְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאיֿאפׁשר

ׁשהיה  ועֹוד, להם. היּו ּבהמֹות ׁשהרּבה ּכהגן, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
טרח  ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאפׁשר

ּכהגן  ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÌÈÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ את ֶֶַֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ֶ
מתלֹוננים  אתכם הּׁשֹומעים .האחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָ

(è)éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ ירד ׁשהענן .לּמקֹום ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

(é)eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà øaãk éäéå©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−
øaãnä-ìà:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäåô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

ß hay a"i iyiy mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà ézòîL̈©À§¦¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹
-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaøòä ïéa øîàì¥ÀŸ¥³¨«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§

ìà ýåýé éðà ék ízòãéå íçìý:íëé ¨®¤¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

Òa¯‡ח  ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡ÁÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zLk‡ט  ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿

„·Èי  ‡zLk Ïk ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â ‡¯a„ÓÏ eit˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»»«¿»

:‡Úa ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔeÏÎÈz ‡iLÓL ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿¿≈«≈ƒ¿«»≈¿
È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNz ‡¯Ùˆ·e ‡¯Òaƒ¿»¿«¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»

minkg izty

(f)äxwAA `le mFi FzF`A did dGW¤¤¨¨§§Ÿ©Ÿ¤
:dix` xEB .Fzxgn lWå,xnFl FpFvx ¤¨¢¨©§¥§©

iM ,KxFvl `NW FzF` mYl`XW¤§¤§¤¤Ÿ§¤¦
cFre .xUA `lA zFigl lFki mc`d̈¨¨¨¦§§Ÿ¨¨§

xnFl dvx ,d`ln qxMn mYl`XW¤§¤§¤¦¤¤§¥¨¨¨©
:mdl Eid zFndA dAxd `dCæFhEWtC §¨©§¥§¥¨¨¤¦§

mkizFPElYW rnWi dYrW rnWn©§©¤©¨¦§©¤§¥¤
mcFTn `Ed KExA WFcTd ixde ,eilr̈¨©£¥©¨¨¦¤

ricFdl wx `N` ,rcFi did oM mB okl̈¥©¥¨¨¥©¤¨©§¦©
mdW xn`e ,od in lr odd zFPElYd©§¨¥©¦¥§¨©¤¥

:'d lrW ozF`g dxez ¨¤©



פג glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iyiy meil inei xeriy

(âé)äðçnä-úà ñëzå åìOä ìòzå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®
:äðçnì áéáñ ìhä úáëL äúéä ø÷aáe©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«

i"yx£ÂÈÏO‰∑מאד וׁשמן עֹוף, עה)מין ‰È˙‰.(יומא «¿»ְְִֵָֹ»¿»
Ïh‰ ˙·ÎL∑ אחר ּובמקֹום הּמן, על ׁשֹוכב הּטל ƒ¿««»ְֵֵַַַַַָָ

אֹומר יא)הּוא על (במדבר יֹורד הטל וגֹו'", הטל "ּוברדת : ְְֵֵֶֶַַַַַ

והרי  עליו, טל ויֹורד וחֹוזר עליו, יֹורד והּמן ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהארץ
ּבקּופסא ּכמּנח מכילתא)הּוא עה. .(יומא ְְְָָֻ

(ãé)÷c øaãnä éðt-ìò äpäå ìhä úáëL ìòzå©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´
:õøàä-ìò øôkk ÷c ñtñçî§ª§½̈©¬©§−Ÿ©¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ïh‰ ˙·ÎL ÏÚzÂ∑,זֹורחת ּכׁשהחּמה «««ƒ¿««»¿ְֶַַַַָ
עֹולה  טל, ּכדר החּמה, לקראת הּמן ׁשעל הטל ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָעֹולה
טל  ּביצה ׁשל ׁשפֹופרת ּתמּלא אם אף החּמה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלקראת
מאליה  עֹולה היא ּבחּמה, ותּניחּה ּפיה את ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹותסּתם
הארץ  מן עֹולה ׁשהטל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו çּבאויר. ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

וראּוּבאויר, הּמן, נתּגּלה הטל ׁשכבת èוכעלֹות ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָ
וגֹו' הּמדּבר" ּפני על ּדק ∑c˜."והּנה .ּדבר ְְְְִִֵֵַַָ«ַָָ

ÒtÒÁÓ∑:לפרׁש וי ׁש ּבּמקרא. לֹו ּדֹומה ואין מגּלה, ¿À¿»ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֻ
ּודלּוסקמא  חפיסה לׁשֹון מׁשנה.,éמחסּפס, ׁשּבלׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִֶָָָָֻ

מחסּפס  ּדק ּדבר ׁשהיה ראּו הּטל מּׁשכבת ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכׁשּנתּגּלה

ּתרּגם: ואּונקלֹוס הּטל. ׁשכבֹות ׁשּתי ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵַָּבתֹוכֹו,
הּלבן" "מחׂשף לׁשֹון גליד"א ∑Ùkk¯.'מקּלף', ּכפר ְְְַַַַָָֹ«¿…ְֹ

ׁשחר, צבע מין והּוא ּגיר, ּכאבני ּכגיר, דעדק ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹּבלע"ז.
ּכגיר  דעדק .'והּזרני 'הּגיר הּדם: ּכּסּוי ּגּבי ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָּכדאמרינן

ּכגיר  היה ּדק ארעא, על מגלד ,ëּכגלידא וׁשֹוכב ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻ
ּכּכ ּדק ּפרּוׁשֹו: וכן הארץ, על קלּוׁשּכקרח ׁשטּוח פר, ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּגלד  מגליד ׁשהיה ּבלע"ז, טינב"ׁש ּדק ּכגליד. ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻּומחּבר
הּוא  ּתֹוספת אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם ּו"ּכגיר" מלמעלה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָּדק

לׁשֹון ּבּפסּוק על ּתבה לֹו ואין .העברית, ְְְִִֵֵַַָָָ

(åè)ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå ìàøNé-éðá eàøiå©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´
íäìà äLî øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½

:äìëàì íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä́©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«
i"yx£‡e‰ ÔÓ∑ּכמֹו הּוא, מזֹון א)הכנת הּמל"(דניאל להם "וימן :.‡e‰Œ‰Ó eÚ„È ‡Ï Èk∑ׁשּיקראּוהּו »ְְֲֶֶֶַַַַָָָƒ…»¿«ְְִֶ

.ּבׁשמֹו ְִ

(æè)Léà epnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½¦−
Léà íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½¦²

:eçwz Bìäàa øLàì©«£¤¬§¨«¢−¦¨«
i"yx£¯ÓÚ∑ מּדה ÌÎÈ˙LÙ.ׁשם ¯tÒÓ∑ ּגלּגלת לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, לאיׁש ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין .ּכפי …∆ִֵָƒ¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

(æé):èéòînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«

È˙יג  ˙ÙÁÂ ÂÈÏÒ ˙˜ÈÏÒe ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿≈«¿»«¬«»
¯BÁÒ ‡lË ˙˙Á ˙Â‰ ‡¯Ùˆ·e ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿«¿»¬«¿»««»¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

a„Ó¯‡יד  Èt‡ ÏÚ ‡‰Â ‡lË ˙˙Á ˙˜ÈÏÒe¿≈«¿»««»¿»««≈«¿¿»
ÏÚ ‡„ÈÏ‚k ¯È‚k ˜cÚc Ûl˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»«

:‡Ú¯‡«¿»

È‰eÁ‡Ïטו  ¯·b e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È· BÊÁÂ«¬¿≈ƒ¿»≈«¬»¿««¬ƒ
¯Ó‡Â ‡e‰ ‰Ó eÚ„È ‡Ï È¯‡ ‡e‰ ‡pÓ«»¬≈»¿»»«¬«
ÔBÎÏ ÈÈ ·‰Èc ‡ÓÁÏ ‡e‰ ÔB‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿»ƒ«¿»¿

:ÏÎÈÓÏ¿≈»

b·¯טז  dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«
ÔÈÓ ‡zÏbÏ‚Ï ‡¯ÓÚ dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«

:Ôe·qz dkLÓ· È„Ï ¯·b ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒ¿

ÈbÒ‡cיז  eË˜Ïe Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿«¿≈
:¯ÚÊ‡„e¿«¿≈

minkg izty

(ci)çxcQW iR lr s` ,xnFl dvẍ¨©©©¦¤¥¤
minE ux`d on dlFr mglC mlFrd̈¨§¤¤¤¦¨¨¤©¦
,KERidA did o`M ,minXd on cxFi¥¦©¨©¦¨¨¨§¦
lhe minXd on cxFi mgl `Ed oOdW¤©¨¤¤¥¦©¨©¦§©

:`nEgpzA `zi`cM ,ux`d on dlFrè ¤¦¨¨¤¦§¦¨§©§¨
lirl WxiRW itl ,xnFl dvẍ¨©§¦¤¥¥§¥
'eke lHd dlFr zgxFf dOgdWM§¤©©¨©©¤©©

,`xTd rnWn ikde ,eiWkr Wxtn§¨¥©§¨§¨¦©§©©§¨
`l ,FzF` E`xe dNBzp 'eke zFlrke§©£¦§©¨§¨Ÿ
Wxcn itl la` .dEdzp FziIlrAW¤©£¦¨¦§©¨£¨§¦¦§©
Kixv ux`d on diIlrd EWxiRW l"fx©©¤¥§¨£¦¨¦¨¨¤¨¦
'xAcOd ipR lr dPde' FWExiRW xnFl©¤¥§¦¥©§¥©¦§¨
on lHd zIlrAW ,Fziied lr dxFn¤©£¨¨¤©£¦©©©¦

:xAcOd ipR lr oOd cxFi ux`dé ¨¨¤¥©¨©§¥©¦§¨
:md zFOge ,zFcFp ipin ,WExiRëdvx ¥¦¥§©¥¨¨

,xib d`xnl dnFC oOdW `l ,xnFl©Ÿ¤©¨¤§©§¥¦
did wC `N` ,xFgW `Ed xiB ixdW¤£¥¦¨¤¨©¨¨
did oOd zn`A la` ,xibM§¦£¨¤¡¤©¨¨¨

:oaleh dxez ¨¨



glyaפד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰∑ הרּבה ׁשּלּקטּו ויׁשìיׁש , ««¿∆¿««¿ƒְְְֵֵֵֶַָ

מעט, איׁשׁשּלּקטּו ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ
לא  ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ּׁשּלּקטּו, מה ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹאיׁש

והּממעיט  ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על ְְְְְְֲֳִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻהעּדיף
ּגדֹול  נס וזהּו לגלּגלת, מעמר חסר מצא לא ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻללקט,

ּבֹו .ׁשּנעׂשה ֲֶַָ

(çé)écòä àìå øîòá ecîiåèéòînäå äaønä ó ©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−
eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçä àì: ´Ÿ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«

(èé)epnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−
ø÷a-ãò: ©«Ÿ¤

(ë)-ãò epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©
:äLî íäìò óö÷iå Làáiå íéòìBz íøiå ø÷a½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

i"yx£ÌÈL‡ e¯È˙BiÂ∑(רבה .ואבירם îּדתן (שמות «ƒ¬»ƒֲִַָָָ
ÌÈÚÏBz Ì¯iÂ∑ לׁשֹוןð רּמה.L‡·iÂ∑ זה הרי «»À»ƒְִָ«ƒ¿«ֲֵֶ

הפּו התליע,ñמקרא ּולבּסֹוף הבאיׁש ׁשּבּתחּלה : ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָֹֹּכענין
הּמתליעים  ּכל ּדר .וכן ְְִִֵֶֶַַָ

(àë)íçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMä©¤−¤§¨¨«

i"yx£ÒÓÂ LÓM‰ ÌÁÂ∑ ּבּׂשדה òנּמֹוח הּנׁשאר ¿««∆∆¿»»ְִִֶַַַַָ
ואּמֹות  ּוצבאים, אילים מּמּנּו וׁשֹותין נחלים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֻונעׂשה
ויֹודעים  מן טעם ּבהם וטֹועמים מהם צדין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהעֹולם

יׂשראל ׁשל ּׁשבחן לׁשֹון ּפׁשר,∑ÒÓÂ.(מכילתא)מה ְְִִֵֶַָָ¿»»ְַָ

ּומפׁשיר ôּפֹוׁשרין  מתחּמם הּׁשמׁש עלֿידי ,.ÒÓÂ∑ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַ¿»»
'ארּבע  ּבסֹוף ּב'סנהדרין' ודגמתֹו ְְְְְְְִֶַַַָֻדישטנ"פריר,

.מיתֹות' ִ

(áë)éäéå|øîòä éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä íBia ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤
:äLîì eãébiå äãòä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì̈«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−§¤«

i"yx£‰LÓ ÌÁÏ eË˜Ï∑ לקיטתם את ּכׁשּמדדּו »¿∆∆ƒ¿∆ְְְִֶֶָָָ
ּכפלים ּבאהליהם, ּומדרׁשöמצאּו לאחד. העמר ׁשני , ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לׁשבח  נׁשּתּנה הּיֹום אֹותֹו מׁשּונה, לחם ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָאּגדה:
וטעמֹו. היּו,(מכילתא)ּבריחֹו ׁשּׁשנים להּגיד (ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָ

ּבטעם  מׁשּנה אּלא לאחד? העמר ׁשני ּכתיב ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוהלא
LÓÏ‰.וריח) e„ÈbiÂ∑ הּיֹום מה ׁשאלּוהּו: ֵַָ««ƒ¿…∆ְַַָ

להם  הּגיד לא ׁשעדין ללמד יׁש ּומּכאן ְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיֹומים?
ּבּיֹום  "והיה להם: לֹומר ׁשּנצטּוה ׁשּבת ּפרׁשת ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשה
להם: אמר זאת, את ׁשּׁשאלּו עד וגֹו'" והכינּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּׁשי
ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה'" ּדּבר אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ"הּוא
ולא  מאנּתם" אנה "עד לֹו: ׁשאמר הּכתּוב, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹענׁשֹו

הּכלל  מן .הֹוציאֹו ְִִַָ

ÚÊ‡„e¯יח  ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ· BÏÎe¿¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈
:eË˜Ï dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈¿»

dpÓיט  ¯‡LÈ ‡Ï L‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿¡«»«¿«ƒ≈
:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

‚·¯i‡כ  e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂdpÓ ¿»«ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»ƒ≈
ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe ‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿≈ƒ¬»¿ƒ¿≈¬≈

:‰LÓ…∆

ÌeÙÏכא  ¯·b ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿
‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈««≈«¿»

:¯Lt ‡LÓL È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k«¬»¬ƒƒ¿»»»

ÏÚכב  ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»«¿»«
È·¯·¯ Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z „Á«¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»«¿¿≈

:‰LÓÏ e‡ÈeÁÂ ‡zLÎ¿ƒ¿»¿«ƒ¿…∆

minkg izty

(fi)ìlr ExarW miWp` mW EidW `lŸ¤¨¨£¨¦¤¨§©
Ehirnde EAxde EpiAx dWn lW FzxifB§¥¨¤¤©¥§¦§§¦§¦
EUrIe' i`n oM m`W ,zlFBlEBl xnrn¥Ÿ¤©§¤¤¦¥©©©£

:'okgi dxez ¥
(k)îmFwn lkaC ,'miWp`' aizkCn¦¦§¦£¨¦¦§¨¨

ozC `Ed 'miSp' F` 'miWp`' xn`PW¤¤¡©£¨¦¦¦¨¨
:mxia`eðErilzde' xn` EN`M ©£¦¨§¦¨©§¦§¦

FWExitE dnxd oFWl `le ,'mirlFY¨¦§Ÿ§£¨¨¥
'mxIe' Epivn `l iM ,mirlFY DiAbd¦§¦©¨¦¦Ÿ¨¦©¨ª

:`vFi lrFRñoi`W il d`xp .o"Anxd ©¥¨©§©¦§¤¦¤¥
oi`e ,'mixiA` mgl' `Ed iM ,Fktdl§¨§¦¤¤©¦¦§¥
FA Eid mirlFYd `N` ,Wi`adl FMxC©§§©§¦¤¨©¨¦¨

Wi`ad mirlFYd zngnE dNgY(l"Wx). §¦¨¥£©©¨¦¦§¦©©

`xTA aizM ixdW ,oi`xp eixaC oi`e§¥§¨¨¦§¦¤£¥§¦©§¨
dOxe Wi`ad `le dWn dEv xW`M'©£¤¦¨¤§Ÿ¦§¦§¦¨

:'FA dzid `l`k dxez Ÿ¨§¨
(`k)òdn oM m`C ,qnp hwlPdW `lŸ¤©¦§¨¨©§¦¥©

:Elk`Iô,'qnpe' lW mEBxY oixWFR Ÿ§§¦©§¤§¨¨
:oixWFR EUrp WnXd ici lrWak dxez ¤©§¥©¤¤©£§¦

(ak)ömiltM hFwll md EpeEMW `lŸ¤¦§¥¦§¦§©¦
oi`W ErcIW ipRn xgnE mFId xEarA©£©¨¨¦§¥¤¨§¤¥
E`A dOl oM m`W ,xgnl cxFi oOd©¨¥§¨¨¤¦¥¨¨¨
mgl mdl didW E`xWM mi`iUPd©§¦¦§¤¨¤¨¨¨¤¤¤
maiWde dWnl xaCd ciBdl dpWn¦§¤§©¦©¨¨§¤¤¡¦¨

:'ebe ''d xAC xW` `Ed'bk dxez £¤¦¤



פה glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iyiy meil inei xeriy

(âë)ïBúaL ýåýé øac øLà àeä íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯
úàå eôà eôàz-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤Ÿº¥À§¥³
íëì eçépä óãòä-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²

:ø÷aä-ãò úøîLîì§¦§¤−¤©©«Ÿ¤
i"yx£eÙ‡ eÙ‡z ¯L‡ רֹוצים ∑‡˙ ּׁשאּתם מה ≈¬∆…≈ִֶֶַַ

הּיֹום  אפּו ּבּתּנּור, ּומה ,÷לאפֹות ימים. לׁשני הּכל ְֱִִֵֵֶַַַַַָֹ
הּיֹום. ּבּׁשלּו ּבמים, מּמּנּו לבּׁשל צריכים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַּׁשאּתם

נֹופל  אפּיה ּבתבׁשיל לׁשֹון ּבּׁשּול ּולׁשֹון .ּבלחם, ְְְְְֲִִִֵֶֶַָ
˙¯ÓLÓÏø∑ לגניזה. ¿ƒ¿∆∆ְִִָ

(ãë)àìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãò Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
Ba äúéä-àì änøå Léàáä: ¦§¦½§¦−̈«Ÿ¨¬§¨«

(äë)ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®
:äãOa eäàöîú àì íBiä©¾¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑(מכילתא) «…∆…∆ƒ¿«¿
לׁשאל: ּבאּו וללקט, לצאת רגילים ׁשהיּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹׁשחרית,

לאו  אם נצא אכלּו.?ùאם ׁשּבידכם את להם: אמר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
לצאת  מהּו ּוׁשאלּוהּו: לפניו חזרּו אמר úלערב ? ְְְֵֶֶַַָָָָָָָ

ּפסק  ׁשּמא ּדֹואגים אֹותם ראה הּיֹום". "ׁשּבת ֲִֶֶַַַָָָָָָָלהם:
תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: אמר עֹוד, ירד ולא ְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּמן
תמצאּוהּו", לא "הּיֹום "הּיֹום"? לֹומר ּתלמּוד ְְִַַַַַָֹמה

ּתמצאּוהּו מחר .אבל ְֲִָָָָ

(åë)àì úaL éòéáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈¬Ÿ
:Ba-äéäé¦«§¤«

i"yx£˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑ לרּבֹות אּלא הּכתּוב ּבא ולא ּבֹו, יהיה לא הּמן הּוא, הּכּפּורים àׁשּבת יֹום ««¿ƒƒ«»ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.(מכילתא)וימיםֿטֹובים ְִִָ

(æë)àìå è÷ìì íòä-ïî eàöé éòéáMä íBia éäéå©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ
eàöîñ : ¨¨«

L·˙כג  ‡˙·L ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«
ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»¿»»ƒ«¬ƒƒ
‡ÏM·Ï ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ BÙ‡ ‡ÙÓÏ¿≈»¡¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»
˙¯hÓÏ ÔBÎÏ eÚˆ‡ ‡¯˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»¿¿«¿«

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

ÈwÙc„כד  ‡Ók ‡¯Ùˆ „Ú d˙È eÚˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»ƒ«ƒ
:d· ‰Â‰ ‡Ï ‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»»¬»≈

‡¯Èכה  ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ»≈¬≈
‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡˙aL«¿»»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL«̇¿¿À≈¿«¿»

ÚÈ·L‡‰כו  ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»
:d· È‰È ‡Ï ‡˙aL«¿»»¿≈≈

nÚ‡כז  ÔÓ e˜Ù ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

minkg izty

(bk)÷rnWn FhEWtlC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦§©§©
ElXaie Et`i ElXaE Et` xaMX dn©¤§¨¨¦§Ÿ¦©§
'mivFx mY`X dn' ,WxiR okl .cFr¨¥¥¥©¤©¤¦
FN dnC ,FhEWtM okYi `l df mbe .'eke§©¤Ÿ¦¨¥¦§§©
WxiR okl ,EdElk`i Ki` mvril§©£¨¥Ÿ§¨¥¥¥

:xgn KxFvl ElXaie Et`IW mvrIWø ¤§¨¨¤Ÿ¦©§§¤¨¨
l`xUi ipA zcrl dzide' FnM§§¨§¨©£©§¥¦§¨¥
z` mYxnWE' FnM `le ,'zxnWnl§¦§¤¤§Ÿ§§©§¤¥
zxnWn z`e WcTd zxnWn¦§¤¤©Ÿ¤§¥¦§¤¤

:'gAfOdck dxez ©¦§¥©
(dk)ùmrh zpizp `Ed 'iM' lkC§¨¦§¦©©©

mzl`W i` `gipd oM m`e ,dlrnNX ©̀¤§©§¨§¦¥¨¦¨¦§¥¨¨

aiWde mbdpnM hFwll E`vi m` did̈¨¦¥§¦§§¦§¨¨§¥¦
'mFId zAW iM' Elk` mkciAW z` mdl̈¤¤¤§¤§¤¦§¦©¨©
;'EdE`vnz `l mFId' ,hFwll xEq`e§¨¦§©Ÿ¦§¨
mi`Xx m` mzl`W dzid m` la £̀¨¦¨§¨§¥¨¨¦©¨¦
EdElk`' aiWdX dnA iC did ,Flk`l§¨§¨¨©§©¤¥¦¦§
zpizp Dil dOl 'zAW iM' la` ,'mFId©£¨¦©¨¨¨¥§¦©
lr dzid `l dl`Xd i`Ce `N` .mrh©©¤¨©©©§¥¨Ÿ¨§¨©
iM xWt`e .z`vl m` `N` dlik`d̈£¦¨¤¨¦¨¥§¤§¨¦
mdl xn`W ,mzF` drhd dWn ixaC¦§¥¤¦§¨¨¤¨©¨¤
'zxnWnl mkl EgiPd scFrd lM z`e'§¥¨¨¥©¦¨¤§¦§¤¤
mixEaq Eide ,dfipbl i"Wx WxitE¥¥©¦¦§¦¨§¨§¦
mFil Flk`l `le FrnWnM dfipbl¦§¦¨§©§¨§Ÿ§¨§§

zxnWnl mkl dide' FnM zxgOd©¨¢¨§§¨¨¨¤§¦§¤¤
m` EdEl`W ikd mEXn ,'mkizFxFcl§¥¤¦¨¦§¨¦

:dlik`d lr `le z`vlúEid iM ¨¥§Ÿ©¨£¦¨¦¨
oi` zAW zCErq KxFvl `OW mixEaq§¦¤¨§¤§©©¨¥
zCErql la` hFwll z`vl mdl̈¤¨¥¦§£¨¦§©
iM z`vl mikixv lFg `EdW dliNd©©§¨¤§¦¦¨¥¦
,lFgl oikn oi`e zAWl oikn iXXd©¦¦¥¦§©¨§¥¥¦§

Exfg Kkl:lF`Wlek dxez §¨¨§¦§
(ek)àiM' xn`p xaM `d ok `l m`C§¦Ÿ¥¨§¨¤¡©¦

,'EdE`vnz `l mFId ,'dl mFId zAW©¨©©©Ÿ¦§¨
:'eke `N`fk dxez ¤¨



glyaפו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iyiy meil inei xeriy

(çë)ì ízðàî äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiåøîL ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ
:éúøBúå éúåöî¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«

i"yx£Ìz‡Ó ‰‡ „Ú∑ ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט הּכׁשרין,áמׁשל מתּגּנין הרׁשעים, (ב''ק עלֿידי «»»≈«¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
.צב)

(èë)ïúð àeä ïk-ìò úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬
eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì|åézçz Léà ¨¤²©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´¦´©§À̈

:éòéáMä íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬©§¦¦«
i"yx£e‡¯∑ אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי ּבעיניכם ¿ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ

נס  ׁשהרי הּׁשּבת, ׁשּבת âעל ערב ּבכל לתת נעׂשה ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יֹומים  לחם ÂÈzÁz.לכם LÈ‡ e·L∑סמכּו מּכאן ִֶֶֶַָ¿ƒ«¿»ְִָָ

לּתחּום  חּוץ לּיֹוצא אּמֹות ארּבע ׁשלׁש,ãחכמים ְְֲִֵַַַַַָָֹ

לפּׁשּוט  ואחת ורגלים äלגּופֹו B‚Â'.ידים ‡ˆÈŒÏ‡∑ ְְְְְִִִַַַַַָ«≈≈¿
ׁש אּמה אלּפים ּבמפרׁש,אּלּו ולא ׁשּבת, ּתחּום ל ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ׁשל  ועּקרֹו סֹופרים. מּדברי אּלא ּתחּומין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָׁשאין
נאמר  הּמן לֹוקטי על .מקרא, ְְֱִֵֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 71 'nr `i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zxOYWn ± mixai` g"nxA dkExr£¨§¨©¥¨¦¦§©¤¤

הּׁשביעי: ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש ְְִִִִֵֵַַַֹֽאל־יצא
ׁשּבת ּתחּום ׁשל אּמה אלּפים ובפרש"י)אּלּו כט. (טז, ְְִֵֶַַַַָָ

האדם  ּבעבֹודת לּתחּום חּוץ יציאה אּסּור ּתכן לבאר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש
ְלקֹונֹו:

"מלאכּת כל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ּתֹורה ׁשּצּותה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאף
ט) כ, לעסק (יתרו האדם על החל ּבימֹות מסּים זמן ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּמׁש

ּומצֹותיה, לּתֹורה ׁשּיכים ׁשאינם ּובענינים ּדחל" ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב"עֹובדין
תאכל" ּכי ּכּפי "יגיע ׁשרק ּתֹורה ד)הזהירה קכח, ,(תהלים ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

וכח  הּידים עם ,"ּכּפי ּב"יגיע רק צ"ל ׁשהעסק ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכלֹומר,

ּבעת  ּגם ׁשקּועים להיֹות צריכים ורּבֹו וראׁשֹו ׁשּלֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹֻהּמעׂשה
ּובמצֹותיה. ּבּתֹורה ְְִֵֶֶַָָָהעסק,

וכח  ׁשה"ּכּפים" ּתֹורה ׁשהּתירה אמּורים ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹא
ּב"ימֹות  ּדוקא ה"ז עוה"ז, ּבעניני עסּוקים יהיּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָהּמעׂשה
ּולקּיּום  הּתֹורה ללּמּוד מקּדׁש ׁשאינֹו ּבזמן והינּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֻהחל",

ְִֶָמצֹותיה.
הּתֹורה  ללּמּוד ׁשהקּדׁשּו ּבעּתים והינּו הּׁשּבת", ּב"יֹום ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֻאבל
מחּוץ  ללכת אסּורים הרגלים ּגם הּנה הּמצֹות, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָּולקּיּום
להיֹות  צריכים ׂשכלֹו וכח ראׁשֹו רק ׁשלא הּקדּׁשה, ְְְְְְִִִִִֶַַַָֹֹֹֻלתחּום

ÔÈ·¯ÒÓכח  Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙È¯B‡Â È„ewt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

‰e‡כט  Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È ÈÈ È¯‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ·‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d¯˙‡Ó L‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L‡ e·Èzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»

minkg izty

(gk)á,hFicd lWn KkC ,WExiR¥§¨§©¤§
miaUr ipinE mivFw dcVA oignFSWM§¤§¦©¨¤¦¦¥£¨¦
,mivFw ozF` WFlzl E`aE ,aFh wxie§¤¤¨¦§¨¦
,aFHd aExMd on oiWElYA `A minrR§¨¦¨©§¦¦©§©
df KM ,`axM iwl `vEd icdA `vnpe§¦§¨©£¥¨¨¥§¨¨¨¤
`NW in s` dwl E`hgW l`xUi icdA©£¥¦§¨¥¤¨§¨¨©¦¤Ÿ
i"Wx WxiR lirlC xn`Y m`e .`hg̈¨§¦Ÿ©¦§¥¥¥©¦
ipRn dWnA oFgxQd dlYW FnvrA§©§¤¨¨©¦§§¤¦§¥
cr oOd zWxR l`xUil ciBd `NW¤Ÿ¦¦§¦§¨¥¨¨©©¨©
,EnxB `de `dC xnFl Wie .El`XW¤¨£§¥©§¨§¨¨§
zevn mdl ciBd `NW mrh mEXn i`C§¦¦©©¤Ÿ¦¦¨¤¦§©
WFcTd gikFd `l dOl ,cEgl zAW©¨§¨¨Ÿ¦©©¨
ciBd `NW cIn dWn z` `Ed KExÄ¤¤¦©¤Ÿ¦¦
i`Ce `N` ,o`M cr oiYnd dOle ,mdl̈¤§¨¨¦§¦©¨¤¨©©
mrh mEXn i`e .hFicd lWn mEXn¦§©¤§§¦¦©©
o`M FzF` llM dOl ,cEgl hFicd lWn§©¤§§¨¨¨©¨

,l`xUi E`hgW zFnFwn x`WAn xzFi¥¦¦§¨§¤¨§¦§¨¥
:oM mB ipXd mrh mEXn `N`hk dxez ¤¨¦©©©¥¦©¥

(hk)âozFp 'd iM mkipirA E`x ,xnFlM§©§§¥¥¤¦¥
azM .dpWn mgl zAW axrA mkl̈¤§¤¤©¨¤¤¦§¤¨©
di`x i`n iYrci `l la` ,m"`xd̈§¥£¨Ÿ¨©§¦©§¨¨
`nlC ,'eke zAW zXEcw lr Ff `id¦©§©©¨¦§¨
mgl FA ozpe dAExn did iXXd zMxA¦§©©¦¦¨¨§¨§¨©¤¤
.`id daFh ztqFY dkxA lM iM ,dpWn¦§¤¦¨§¨¨¤¤¨¦
FA zaFW iriaXd mFIAW xEarA m`e§¦©£¤©©§¦¦¥
oM lr' aFYkl Fl did ,cxFi EPpi`e oOd©¨§¥¤¥¨¨¦§©¥
uxize ,'eke 'zAXd mFiA oOd cxi `lŸ¨©©¨§©©¨§¥¥
mFIA mBW oeiM ,il d`xpe .uxiYX dn©¤¥¥§¦§¤¦¥¨¤©©
cg`e c`n dAxd dAxOd cg` iXXd©¦¦¤¨©©§¤©§¥§Ÿ§¤¨
mgl m` iM E`vn `l c`n hirnOd©©§¦§ŸŸ¨§¦¦¤¤
m`e ,zlFBlBl mixnr ipW dpWn¦§¤§¥¢¨¦©ª§¤§¦

dOl xiWrY `id iXXd mFId zMxA¦§©©©¦¦¦©£¦¨¨
,`l Eze dpWn mgl m` iM `vnp `lŸ¦§¨¦¦¤¤¦§¤§Ÿ
dpWn mgl cxFi ikd mEXn i`Ce `N ¤̀¨©©¦¨¦¥¤¤¦§¤
iXXd mFIA Elk`IW icM ,iXXd mFIA©©¦¦§¥¤Ÿ§©©¦¦
ixdW i"Wx azMW Edfe ,iriaXd mFIaE©©§¦¦§¤¤¨©©¦¤£¥
mdl zzl zAW axr lkA dUrp qp¥©£¨§¨¤¤©¨¨¥¨¤
minFi mgl `weC xnFlM ,minFi mgl¤¤©¦§©©§¨¤¤©¦

:`l Ezeã`NW rnWn 'EaW' aizkCn §Ÿ¦¦§¦§©§©¤Ÿ
,Klil xEq`C DPn rnW ,FnFwOn E`vi¥§¦§§©¦¨§¨¥¥
Wi` E`vnIe' aizM `dC ,Fpi` dfe§¤¥§¨§¦©¦§§¦
okl ,Klil xYEnC DPn rnW ,'WWFwn§¥§©¦¨§¨¥¥¨¥

:'eke 'o`Mn' WxiRäEaW' aizkC oeiM ¥¥¦¨¥¨¦§¦§
dOke ,eiYgzA WExiR ,'eiYgY Wi ¦̀©§¨¥§©§¨§©¨
zFO` WlW FtEB ,zFO` rAx` 'eiYgY'©§¨©§©©¨©

:eilbxe eici hFWtl icM dO`el dxez §©¨§¥¦§¨¨§©§¨



פז glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iyiy meil inei xeriy
הּמעׂשה  וכח ידיו ּגם אּלא הּתֹורה, ועּיּון ּבעסק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשקּועים

לגמרי. ּבזה ׁשקּועים להיֹות ְְְְְִִִִֵֶַָצריכים
רז"ל א)ּוכמאמר נד, ה)עה"פ(עירובין כג, ב "ערּוכה (שמואל ְֲֲַַַַָ

– ׁשּל אברים ּברמ"ח ערּוכה "אם – ּוׁשמּורה" ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּבּכל

הּלּמּוד  ׁשּבעת מׁשּתּמרת". אינּה – לאו ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמׁשּתּמרת,
ּתאמרנה" עצמֹותי "ּכל ּבבחינת י)צ"ל לה, אברי (תהלים ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

הּתֹורה. ּבעסק לגמרי ׁשקּועים ְְְְִֵֵֶַַַָהּגּוף

(ì):éòáMä íBia íòä eúaLéå©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«

(àì)òøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©
:Láãa úçétök Bîòèå ïáì ãb©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«

i"yx£Ô·Ï „b Ú¯Êk ‡e‰Â∑ קוליינדר"י ׁשּׁשמֹו עׂשב ¿¿∆««»»ְֵֶֶ
ואינֹו לבן, היה והּמן לבן, ואינֹו עגל ׁשּלֹו ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוזרע
היה  ּגד ּכזרע העּגּול, לענין אּלא ּגד לזרע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנמׁשל

לבן  ּבדבׁש∑ÁÈtˆk˙.והּוא אֹותֹו ׁשּמטּגנין ּבצק ְָָ¿«ƒƒְְְִִֵֶַַָ
ׁשל  ּתרּגּום והּוא מׁשנה, ּבלׁשֹון אסקריטון לֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָוקֹורין

.אּונקלֹוס  ְְ

(áì)àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ
ïòîì íëéúøãì úøîLîì epnî øîòä|eàøé ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´

éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà íçlä-úà¤©¤À¤£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬
:íéøöî õøàî íëúà¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˙¯ÓLÓÏ∑ לגניזה.ÌÎÈ˙¯„Ï∑ ּבימי ¿ƒ¿∆∆ְִִָ¿……≈∆ִֵ
אּתם  אין "למה מֹוכיחם: ירמּיהּו ּכׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָירמּיהּו,
מלאכּתנּו נּניח אֹומרים: והם ּבּתֹורה"? ְְְְְִִִֵֵַַַַָעֹוסקים
צנצנת  להם הֹוציא נתּפרנס? מהיכן ּבּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹונעסק

לא  'ׁשמעּו' ה'". ּדבר ראּו "אּתם, להם: אמר ְְְִֶֶַַַַָָָֹהּמן,
הרּבה  אבֹותיכם. נתּפרנסּו ּבזה 'ראּו', אּלא ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָנאמר,

ליראיו  מזֹון להכין לּמקֹום לֹו יׁש .ׁשלּוחין ְְִִִֵֵַָָָָ

(âì)-ïúå úçà úðöðö ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ¦§¤¤́©©½§¤
ýåýé éðôì Búà çpäå ïî øîòä-àìî änL̈¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½

:íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«
i"yx£˙ˆˆ∑ּכתרּגּומֹו חרס, ׁשל Áp‰Â.צלֹוחית ƒ¿∆∆ְְְִֶֶֶַ¿««

'‰ ÈÙÏ B˙‡∑ הארֹון זה åלפני מקרא נאמר ולא , …ƒ¿≈ְְְֱִִֵֶֶַָָָֹ
ּבפרׁשת  ּכאן ׁשּנכּתב אּלא מֹועד, אהל ׁשּנבנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעד

.הּמן  ַָ

(ãì)éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬
:úøîLîì úãòä̈«¥ª−§¦§¨«¤

(äì)äðL íéòaøà ïnä-úà eìëà ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈
íàa-ãò eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãò©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈

:ïòðk õøà äö÷-ìà¤§¥−¤¬¤§¨«©
i"yx£¯‡‰L ÌÈÚa∑,יֹום ׁשלׁשים חסר והלא «¿»ƒ»»ְֲִֵַָֹֹ

ּובט"ו  ּתחּלה, הּמן להם ירד ּבאּיר ּבט"ו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
ּפסק  ׁשּנאמר:æּבניסן ה), הּמן (יהושע "וּיׁשּבת ְְֱִִֶֶַַַַָָָֹ

יׂשראל  ׁשהֹוציאּו ׁשהעּוגֹות מּגיד אּלא ְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָָמּמחרת"?

ÚÈ·L‡‰:ל  ‡ÓBÈa ‡nÚ eÁÂ¿»«»¿»¿ƒ»»

k·¯לא  ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙È· B¯˜e¿≈ƒ¿»≈»¿≈»¿¿«
:L·„a ÔÂËÈ¯˜Ò‡k dÓÚËÂ ¯eÁ ‡cb Ú¯Ê¿««»ƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

ÈÏÓלב  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯hÓÏ dpÓ ‡¯ÓÚÀ¿»ƒ≈¿«¿»¿»≈¿ƒ¿∆¡
‡¯a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Èc ‡ÓÁÏ ˙È»«¿»ƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Â‰·לג  ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«¿ƒ¬»¿«
ÈÈ Ì„˜ d˙È Úˆ‡Â ÔÓ ‡¯ÓÚ ÈÏÓ Ônz«»¿≈À¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ˙¯ËÓÏ¿«¿«¿»≈

‡‰¯Ôלד  dÚˆ‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…
:‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„√̃»«¬»¿«¿»

ÔÈLלה  ÔÈÚa¯‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ¿ƒ
eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙·˙È ‡Ú¯‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú«¿≈≈¿«¿»»¿»»»«»¬»

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒÏ B˙‡c „Ú«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«

minkg izty

(bl)å'd iptl gPEOW mFwn lkA `dC§¨§¨¨¤¨¦§¥
:FNW mlFrd lkC ,`Edcl dxez §¨¨¨¤

(dl)æFnvrA i"Wx `d xn`Y m`e§¦Ÿ©¨©¦§©§
mdl cxi xUr dXWaC lirl WxiR¥¥§¥¦§¦¨¨¨¨©¨¤

i"Wx hwPX dn xnFl Wie .dNgY oOd©¨§¦¨§¥©©¤¨©©¦
zNgY xnFl FpFvx xUr dXW lirl§¥¦¨¨¨§©§¦©



glyaפר zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ycew zayl inei xeriy
מן  טעם ּבהם טעמּו LB·˙.מּמצרים, ı¯‡ Ï‡∑ ְֲִִִֶַַַָָָ∆∆∆»∆

הּירּדן. את ׁשעברּו לח)לאחר אחרים:(קידושין (ספרים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: וטֹובה, מיּׁשבת הּירּדן, ׁשּבעבר ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשאֹותּה

ג) אׁשר (דברים הּטֹובה הארץ את ואראה ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָָָ"אעּברהֿנא
רצה  יתבתא, נֹוׁשבת, ׁשל ותרּגּום הּירּדן", ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעבר

יׁשן) רׁש"י מיּׁשבת. ÔÚk.לֹומר: ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡∑ ְִֶֶַַָָֻ∆¿≈∆∆¿»«

ערבֹות  והּוא הּירּדן, את ׁשעברּו קדם הּגבּול ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹּבתחּלת
ּבערבֹות  אּלא זה? את זה מכחיׁשין נמצאּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָמֹואב.
מּלירד, הּמן ּפסק ּבאדר ּבז' מׁשה ּכׁשּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמֹואב,
העמר  ׁשהקריבּו עד ּבּיֹום ּבֹו ׁשּלקטּו מּמן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹונסּתּפקּו

ׁשּנאמר ּבניסן, עׂשר ה)ּבׁשּׁשה מעבּור (יהושע "וּיאכלּו : ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
הּפסח" מּמחרת .הארץ ֳִֶֶַַַָָָ

(åì)ô :àeä äôéàä úéøNò øîòäå§¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
i"yx£‰ÙÈ‡‰ ˙È¯NÚ∑ והּסאה סאין, ׁשלׁש האיפה ¬ƒƒ»≈»ְְְִֵַָָָָֹ

נמצא  ּביצים, ׁשּׁשה והּלֹוג לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ְְְִִִִִֵַַַַָָו'
ּביצה  וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, והּוא ,çעׂשרית ְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

ולמנחֹות  לחּלה .ׁשעּור ְְְִִַָָ

ß hay b"i ycew zay ß

æé(à)ïéñ-øaãnî ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©̧§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²
íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìò íäéòñîì§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦

ì:íòä úzL ¦§¬Ÿ¨¨«

(á)íéî eðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨³¤¨¨Æ¦¤½©´Ÿ§½§¨¬©−¦
éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå äzLðå§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî©§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£Ôeqz ‰Ó∑?צּיה ּבארץ מים לתת היּוכל .לֹומר : «¿«ְֲִִֵֶֶַַַָָ

(â)ïìiå íénì íòä íL àîöiåäLî-ìò íòä ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®
-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf änì øîàiå©ÀŸ¤¨³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤

àîva éð÷î-úàå éða: ¨©¬§¤¦§©−©¨¨«

(ã)íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´
:éðì÷ñe èòî ãBò äfä©¤®¬§©−§¨ª«¦

i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ מעט עֹוד אמּתין ּוסקלני èאם ,. ¿«ְְְִִִַַָֻ

‰e‡:לו  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ‡¯ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

a„nÓ¯‡א  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÏËe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿»
B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔÈÒ„¿ƒ¿«¿»≈«≈¿»«¿»¿

:‡nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ¿≈«»¿ƒ¿≈«»

iÓ‡ב  ‡Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»»»»«»
ÈnÚ Ôˆ Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzLÂ¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«»»ƒƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔeqÓ ‰Ó»¿««√»¿»

ÏÚג  ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜q‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ Èa ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

‡aÚ„ד  ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:ÈÓb¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ

minkg izty

dXng `kd hwPX dnE ,xUr dXW¦¨¨¨©¤¨©¨¨£¦¨
,mFi xUr dXng sFq `Ed xUr̈¨£¦¨¨¨
iede xarW mFId xg` dliNd opicWC§¨¥©©©§¨©©©¤¨©§¨¥
cIn oOd cxIW oeiM xUr dXng sFq£¦¨¨¨¥¨¤¨©©¨¦©

:zxFnW`A xgnlel dxez §¨¨¨©§¤
(el)çzF`n rAx` cgiA lMd iM¦©Ÿ§©©©§©¥

xUrOde ,miviA miYWE miWlW§¦§©¦¥¦§©©£¥
xUrOde ,mirAx` zF`n rAx`n¥©§©¥©§¨¦§©©£¥
,miYW cFr Ex`Wp ,dWlW miWlXn¦§¦§¨¦§£§©¦
`vnp miwlg dXngl dviA lM wFlgY©£¨¥¨©£¦¨£¨¦¦§¨
xUrOde ,miwlg dxUr miviA iYW§¥¥¦£¨¨£¨¦§©©£¥

:l"Wxdn .dviA WnFg` dxez ¤¥¨©©§©
fi(c)è,'oiYn` m`' zNn siqFd¦¦©¦©§¦

EdElwqi i`CeaC rnWn df zlEfaC¦§©¤©§©¦§©©¦§§
`l F` oiYni m` hrn onf xg ©̀©§©§©¦©§¦Ÿ

:oiYnid dxez ©§¦
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(ä)Ezà ç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−
ç÷ øàéä-úà Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬

:zëìäå Eãéa§¨«§−§¨¨«§¨
i"yx£ÌÚ‰ ÈÙÏ ¯·Ú∑ לּמה ,יסקלּו אם ּוראה ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵָָ

ּבני? על לעז Ï‡¯NÈ.הֹוצאת È˜fÓ Ez‡ Á˜Â∑ ֵַַַַָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈
ולא  הּצּור, מן יֹוצאים הּמים ׁשעלֿיד ׁשּיראּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹלעדּות,

קדם' מימי ׁשם היּו 'מעינֹות ‡L¯.יאמרּו: EhÓe ְְִֵֶֶַָָָֹ«¿¬∆
¯‡È‰Œ˙‡ Ba ˙Èk‰∑ הּכית "אׁשר לֹומר ּתלמּוד מה ƒƒ»∆«¿…ְֲִִֶַַַָ

הּמּטה  על אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו אּלא אתֿהיאר"? ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
ּומצרים  ּפרעה לקה ּבֹו לפרענּות: אּלא מּוכן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשאינֹו
"אׁשר  נאמר: לכ הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָּכּמה
הּוא  לטֹובה ׁשאף עּתה יראּו אתֿהיאר", ּבֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָֹהּכית

.מּוכן  ָ

(å)éðôì ãîò éððäíM E|úékäå áøça øevä-ìò ¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨
äLî ïk Nòiå íòä äúLå íéî epnî eàöéå øevá©À§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½

:ìàøNé éð÷æ éðéòì§¥¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯ev· ˙Èk‰Â∑"ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ׁשל היה ׁשהּמּטה מּכאן "בּצּור". אּלא נאמר, לא הּצּור" על ¿ƒƒ»«ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

מּפניו  נבקע והּצּור .סנּפרינֹון, ְְְִִִִַַָָָ

(æ)áéø-ìò äáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå|éða ©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®©¦´§¥´
ýåýé Léä øîàì ýåýé-úà íúqð ìòå ìàøNé¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²

:ïéà-íà eðaø÷aô §¦§¥−¦¨«¦

(ç):íãéôøa ìàøNé-íò íçliå ÷ìîò àáiå©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«

i"yx£'B‚Â ˜ÏÓÚ ‡·iÂ∑ זה למקרא זֹו ּפרׁשה סמé, «»…¬»≈¿ְְִֶַָָָָָ
צרכיכם, לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻלֹומר:
חּייכם, אין"?, אם ּבקרּבנּו ה' "היׁש אֹומרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָואּתם
ותדעּו אלי צֹועקים ואּתם אתכם ונֹוׁש ּבא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשהּכלב
ויצא  ּכתפֹו על ּבנֹו ׁשהרּכיב לאדם מׁשל אני. ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהיכן

טל  אּבא, ואֹומר: חפץ רֹואה הּבן אֹותֹו היה .ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלּדר
וכן  ׁשנּיה וכן לֹו, נֹותן והּוא לי, ותן זה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָחפץ
הּבן: אֹותֹו לֹו אמר אחד, ּבאדם ּפגעּו ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשליׁשית.
היכן  יֹודע אינ' אביו: לֹו אמר אּבא'? את ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ראית

ּונׁשכֹו הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו .אני '? ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 88 cenr ,ek jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

"ohlFR oprd"W EN` mB liSdl§©¦©¥¤¤¨¨§¨

אל  מׁשה וּיאמר גֹו' עמלק "וּיבא נאמר ּפרׁשתנּו ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹּבסּיּום
אנׁשים" לנּו ּבחר ח־ט)יהֹוׁשע "לּמה (יז, ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻ

יֹוסף" ׁשל מּׁשבטֹו ׁשּבא מּפני ליהֹוׁשע, דרב אמר (פסיקתא ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
פ"ג) .כהנא

CnÚה  ¯·„e ‡nÚ Ì„˜ ¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ«√»«»¿«ƒ»
˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‡¯‰«¬»«ƒ»¿≈≈

BÁa¯·ו  ‡¯pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈√»»«»«ƒ»»¿≈
‡nÚ ÈzLÈÂ ‡iÓ dpÓ Ôe˜tÈÂ ‡¯pË· ÈÁÓ˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ¿≈«»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÈÈÚÏ ‰LÓ Ôk „·ÚÂ«¬«≈…∆¿≈≈»≈ƒ¿»≈

ÏÚז  ‡˙evÓe ‡˙Èq ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»ƒ≈»«»«
¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ e‡Èqc ÏÚÂ Ï‡¯NÈ Èa Bˆcƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ√»¿»¿≈«

:‡Ï Ì‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ˙È‡‰«ƒ¿ƒ¿»«¿»≈»»ƒ»

Ï‡¯NÈח  ÌÚ ‡·¯˜ Á‚‡Â ˜ÏÓÚ ‡˙‡Â«¬»¬»≈«¬«¿»»ƒƒ¿»≈
:Ì„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ

minkg izty

(g)éFWExitA `ian Fpi`W iR lr s`e§©©¦¤¥¥¦§¥
mFwnA `N` zFkEnQd Wxcn¦§©©§¤¨§¨
,xcQd lr `NW miaYkp zFIWxRdW¤©¨¨¦¦§¨¦¤Ÿ©©¥¤
Ffl Ff KnQYW gxkdA `Ed `kd la £̀¨¨¨§¤§¥©¤¦¨¥¨

.cg` mFwnA mdipW mzFidl(dix` xEB) ¦§¨§¥¤§¨¤¨©§¥

`vIe' xninl Dil dedC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£¨¥§¥©©¥¥
oFgiq `vIe' aizkcM 'eke 'wlnr£¨¥§¦§¦©¥¥¦
dWxRd iM EWxC Kkl ,'Epz`xwl¦§¨¥§¨¨§¦©¨¨¨

alMd `aE cr dlrnl dkEnq z`Gd©Ÿ§¨§©§¨©¨©¤¤
'EpAxwA 'd Wid' Exn` md iM ,'eke¦¥¨§£¥§¦§¥

:o`M cr ,'wlnr `aIe' KklE(awri zlgp) §¨©¨Ÿ£¨¥©¨©£©©£Ÿ

axdC minrR dOM iYazMX dn itl§¦©¤¨©§¦©¨§¨¦§¨©
`N` daizMd zEkinqA ixiin `lŸ©§¥¦§¦©§¦¨¤¨
ikdC ,xiRW iz` oFWl xEYi zEkinqA¦§¦¦¨¨¥©¦§¨¦
`Ed 'micitxA' zNnC ,i"Wxl dWẅ¤§©¦§¦©¦§¦¦
EpgIe' aizM lirl `dC ,xYEin§¨§¨§¥§¦©©£

ErqIe' aizM Fxzi zWxtaE ,'micitxA¦§¦¦§¨¨©¦§§¦©¦§
ipiaC xERiQd lM `liOn ,'micitxn¥§¦¦¦¥¨¨©¦§¥¥
aYkp Kkl `N` ,micitxA did ipiaE¥¥¨¨¦§¦¦¤¨§¨¦§©
micitx dUrOW Ll xnFl ,'micitxA'¦§¦¦©§¤©£¥§¦¦
axd xn` okle ,'wlnr `aIe' mxB̈©©¨Ÿ£¨¥§¨¥¨©¨©
xn` `le ,'df `xwnl Ff dWxR Knq'¨©¨¨¨§¦§¨¤§Ÿ¨©
zEkinQd uExiYW Epiid ,'Ff dWxtl'§¨¨¨©§¤¥©§¦

:cal wEqRd df lr `Edh dxez ©¤©¨§¨
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על־ידי  להיֹות הצרכה עמלק ּׁשּמלחמת מה לבאר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻויׁש

הּפנימּיּות: ּבדר - יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַֻיהֹוׁשע
"נחׁשלים ׁשהיּו אּלּו עם רק היתה עמלק "אחרימלחמת ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּפֹולטם" הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח "חסרי כה,- (תצא ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

שם) רש"י ופירוש עם יח רק היתה ׁשהּמלחמה והינּו, .ְְְְִִֶַַַָָָָ
לא החֹוטאים  - הענן ּבתֹו ׁשהיּו ּובאּלּו לענן. מחּוץ ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּכלל. לנּגע עמלק ׁשל ּביכלּתֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹהיה
- "אנׁשים" ׁשּילכּו הכרח ׁשאין לחׁשֹוב יכֹולים היּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואם־ּכן
מחּוץ  אנׁשים) לנּו ּבחר הּפסּוק על רׁש"י (לׁשֹון חטא" ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ"יראי
ּבכדי  רק ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות סּכנה מקֹום ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלענן,

הענן ׁש"היה אּלּו את ".ּפֹולטן להּציל ְְִֵֶֶֶַָָָָָ
הּוא  יֹוסף ׁשל ׁשמֹו ּכי ּכן. הּדבר ׁשאין מּיֹוסף, למדנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָא

אחר" ּבן לי ה' "יֹוסף ׁשם כד)על ל, ('אֹור (ויצא ּומבאר ְִֵֵֵֵַַָֹ
ּובכּמה  ואילך, א רכ, וּיצא צדק') (לה'צמח ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָהּתֹורה'
הּוא  יֹוסף ׁשל ׁשענינֹו הּוא, ּבזה הּפנימי ׁשהּפירּוׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמקֹומֹות)
ּכזה  יהּודי ׁשּגם והינּו, "ּבן". ׁשּיהיה מ"אחר" ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעׂשֹות
ל"ּבן" לעׂשֹותֹו יׁש הּתֹורה, מהנהגת 'אחרת' היא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהנהגתֹו

אלקיכם". לה' אּתם מ"ּבנים ׁשהּוא ּבֹו יּכירּו ׁשּכּלם -ֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
את  ׁשּיעבד יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו ליהֹוׁשע מׁשה צּוה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻולכן
להּציל  ּכדי לענן מחּוץ חטא" "יראי אּתֹו ויּקח יֹוסף, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָעבֹודת
ּולהכניסם  להּצילם ּפֹולטן", ׁשה"ענן אּלּו - ה"אחרים" ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת
ה' ׁש"יׁש ּבזה יּכירּו הם ּגם ׁשאז הענן, ּבתֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבחזרה

צרּכיכם" לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד ּכי (לשון ּבקרּבנּו", ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ
ח) יז, הם.רש"י ׁש"ּבנים" עליהם ּגם יּכירּו ואזי ,ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ

(è)àöå íéLðà eðì-øça òLBäé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−
äòábä Làø-ìò ávð éëðà øçî ÷ìîòa íçlä¦¨¥´©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈

:éãéa íéäìûä ähîe©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨¦«
i"yx£eÏ ¯Áa∑אמרּו מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי ¿«»ְְְִִִָָָ

."ּכׁשּל עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד "יהי ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָחכמים:
ׁשּנאמר: מּנין? ,"רּב ּכמֹורא חבר יב)ּו"כבֹוד (במדבר ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָ

ּגדֹול  אהרן והלא אדני" ּבי מׁשה אל אהרן ֲֲֲֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹֹ"וּיאמר
רּב "ּומֹורא ּכרּבֹו. חברֹו את ועֹוׂשה היה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָמאחיו

ׁשּנאמר: מּנין? ׁשמים", יא)ּכמֹורא מׁשה (שם "אדני ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
הּמֹורדים  ּכליה. הם חּיבין העֹולם, מן ּכּלם ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכלאם".

ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מרדּו ּכאּלּו ּב.ÌÁl‰ ‡ˆÂ∑ ְְְְִַָָָ¿≈ƒ»≈
ּבֹו והּלחם הענן מן ּבעת ∑ÁÓ¯.(מכילתא)צא ְִִֵֵֶָָָ»»ְֵ

נּצב ,ëהּמלחמה  ‡ÌÈL.אנכי eÏ ¯Áa∑ ּגּבֹורים ְִִִַָָָָֹ¿«»¬»ƒִִ
ּבחר  אחר: ּדבר מסּיעּתן. זכּותן ׁשּתהא חטא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויראי
ׁשּבני  לפי ּכׁשפים, לבּטל ׁשּיֹודעין אנׁשים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָלנּו

היּו מכּׁשפים .עמלק ְְֲִֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 441 cenr ,` jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

!zFpFAWg zFUrl oi` dxFYd cEOl lr rpFn WIWM§¤¥¥©©¦©¨¥©£¤§

"צא  הּקּב"ה צּוה עמלק ׁשּבמלחמת מצינּו ּפרׁשתנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבסּיּום
מצרים  ׁשּנגד ּבפרׁשתנּו מצינּו ,לאיד א ּבעמלק". ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּלחם

ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' יׂשראל יד)נצטּוּו .(יד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו מצרים ּבמלחמת לּמה ּבאּור, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוצרי
ׁשהצרכּו עמלק ּבמלחמת מה־ּׁשאין־ּכן יּלחמּו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּלא

ּבעצמם? ְְְִֵַָָלהּלחם
אינם  מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
והּידים  יעקב קֹול "הּקֹול ׁשהרי מלחמה, לעניני ּכלל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּיכים
ּבמלחמת  ולכן למלחמה, הּׁשּי הּוא עׂשו ׁשרק עׂשו", ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָידי

לּמלחמה. ׁשּיכים יהיּו ׁשּלא ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹמצרים
ּבּדר יׂשראל ּבני היּו ׁשאז עמלק, ּבמלחמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
מּקּבלת  יׂשראל את לעּכב נלחם ועמלק ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלמּתן־ּתֹורה,
ּומעּכב  מֹונע יׁש ּכאׁשר ּכי להּלחם. נצטּוּו אז ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּתֹורה,
לעׂשֹות  וצרי חׁשּבֹונֹות, ׁשּום לעׂשֹות אין - הּתֹורה ְְֲֲִִִֵֶַַַָָמּלּמּוד
לעׂשֹותֹו, ׁשּי אינֹו ׁשּמּצד־עצמֹו ּדבר אפילּו ּבֹו, הּתלּוי ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּכל
הּמֹונע  את להסיר ּכדי ּגׁשמית, מלחמה זה אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואפילּו

ְְֵַַוהּמעּכב.

ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr `k jxk zegiy ihewl)

חטא ויראי ט)ּגּבֹורים יז, (רׁש"י ְִִִִֵֵֵַ

לאחר  הּלחם"; "וצא מּכן לאחר לנּו"; "ּבחר ּומבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָמתחיל
וטעמֹו אנׁשים". לנּו "ּבחר לפרׁש חֹוזר ּובּסֹוף "מחר"; ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָמּכן
והּלחם  הענן מן "צא ּפרׁש הּלחם" "וצא על עּמֹו: ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָונּמּוקֹו

‚·¯i‡ט  ‡Ï ¯Áa ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒÀ«¿«»»À¿«»
ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ¯ÁÓ ˜ÏÓÚ· ‡·¯˜ Á‚‡ ˜eÙe¬«¿»»«¬»≈¿»¬»»≈«
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËÁÂ ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:È„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒƒ
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צי glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ycew zayl inei xeriy
ּולאחרי  הּמלחמה". "ּבעת מפרׁש "מחר" ועל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָּבֹו",
ּבתפּלת  והן יהֹוׁשע ּבמלחמת הן צר היה זֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּבמלחמה

לי  – לנּו ("ּבחר לּמלחמה ׁשּנבחרּו ׁשהאנׁשים מּובן ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹמׁשה,
חטא. יראי וגם ּגּבֹורים ּגם להיֹות צריכים היּו ("ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָּול

(é)íçläì äLî Bì-øîà øLàk òLBäé Nòiå©©©́§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−
:äòábä Làø eìò øeçå ïøäà äLîe ÷ìîòa©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe∑ ׁשּצר לתענית ׁשרּויים מּכאן היּו ׁשּבתענית הּתבה, לפני לעבר ׁשלׁשה ∑eÁ¯.יכים …∆«¬…¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבעלּה וכלב היה, מרים ׁשל .ּבנּה ְְְְִֵֶַָָָָָָ

(àé)øLàëå ìàøNé øáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬
:÷ìîò øáâå Bãé çéðé̈¦²©¨−§¨©¬£¨¥«

i"yx£B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k∑'השנה ּב'ראׁש ּכדאיתא וכּו'"? הּמלחמה היּו נֹוצחֹות מׁשה ׁשל ידיו ."וכי «¬∆»ƒ…∆»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(áé)áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤
ãçà äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìò̈¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈

:LîMä àa-ãò äðeîà åéãé éäéå©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ∑ ּבמצוה ׁשּנתעּצל ּבׁשביל ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְִִִִֵֶַָ

ידיו  נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר אהרן ∑eÁ˜iÂ.ּומּנה ְְְִִֵַַַָָָָ«ƒ¿ֲַֹ
˙ÂÈzÁ.וחּור  eÓÈNiÂ Ô·‡∑ ּכר על לֹו יׁשב ולא ְ∆∆«»ƒ«¿»ְַַָָֹ

אהיה  אני אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוכסת.
ּבצער' ‡eÓ‰.עּמהם ÂÈ„È È‰ÈÂ∑ מׁשה ידיו ìויהי ְִֶַַָ«¿ƒ»»¡»ְִֶַָָֹ

נאמנה  ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות .ּונכֹונה îּבאמּונה, ְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָָ
LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑ את מחּׁשבין עמלקים ׁשהיּו «…«»∆ְְֲִִֵֶֶַָָ

נֹוצחים, הם ׁשעה ּבאיזֹו ּבאיצטרֹולֹוגיא"ה ְְְְְְִִֵֵַָָָָהּׁשעֹות
וערּב חּמה מׁשה להם הּׁשעֹות והעמיד את .ב ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(âé)ìçiå:áøç-éôì Bnò-úàå ÷ìîò-úà òLBäé Lô ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤
i"yx£ÚLB‰È LÏÁiÂ∑(תנחומא) ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ולא ּגּבֹוריו ראׁשי חתð.ּכּלם הרגם אנּוולא מּכאן ««¬…¿À«ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

הּדּבּור  עלּֿפי ׁשעׂשּו ׁשכינה ñלמדים .ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַָָ

(ãé)øôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤
-úà äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa íéNå*(øëæ)øëæ §¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤¥´¤

:íéîMä úçzî ÷ìîò£¨¥½¦©−©©¨¨«¦
i"yx£ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k∑ להזּדּוג עמלק ׁשּבא ¿……ƒ»ְְֲִֵֵֶַָָ

האּמֹות לכל קדם ÈÊ‡a.(מכילתא)לי ׂשראל ÌÈNÂ ְְְִֵֶָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈
ÚLB‰È∑ את ׁשּיצּוה לארץ, יׂשראל את הּמכניס ¿À«ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

למׁשה  לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל
לארץ  יׂשראל את מכניס ÁÓ‰.ׁשּיהֹוׁשע Èk ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻƒ»…

‰ÁÓ‡∑למחֹותֹו אני חפץ ּכי  ּכן, מזהיר אני לכ. ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(בצירה). זכר והשני (בסגול) זכר הראשון זכר. מילת פעמיים שאומרים מנהגינו (*ֵֶֶֶ

Á‚‡Ï‡י  ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „·ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»

ÔÈ¯ab˙Óeיא  È‰B„È ‰LÓ ÌÈ¯È „k ÈÂ‰Â«¬ƒ«¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡¯NÈ ˙È·c¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙È·c¿≈¬»≈

e‡ÈeLÂיב  ‡·‡ e·ÈÒe ‡¯˜È ‰LÓ È„ÈÂƒ≈…∆¿»»¿ƒ«¿»¿«ƒ
ÔcÚÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡Â dÏÚ ·˙ÈÂ È‰B˙BÁ¿̇ƒƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»
È‰B„È ‰Â‰Â „Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èaƒƒƒ»«ƒ»««¬»¿ƒ

:‡LÓL ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ¿»

Ìb˙ÙÏיג  dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È ¯a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:·¯Ác¿»∆

ÙÒa¯‡יד  ‡¯Îe„ ‡c ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»¿»»¿ƒ¿»
˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡ ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ¿«ƒ√»¿À«¬≈ƒ¿»∆¿≈»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

minkg izty

(ai)ìirAin 'EidIe' ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©¦§¦¨¥
lr `le dWn l` aW 'idi' WxitE ,Dil¥¥¥§¦¨¤¤§Ÿ©

:eiciî:l"Wx ,zpEEkn ,WExiRbi dxez ¨¨¥§¤¤©©
(bi)ðrWFdi WlgIe' aizkC Fl dWwC§¨¤¦§¦©©£§ª©

`l axg itl mbxd m` ,'axg itl 'ebe§¦¨¤¦£¨¨§¦¤¤Ÿ
WxiR okl ,Ebxdp `N` miWNg EUrp©£©¨¦¤¨¤¤§¨¥¥¥

:'eke 'xi`Wd `le'ñ`NW itl ,WExiR §Ÿ¦§¦¥§¦¤Ÿ
mXd ixaC dnglOd zNgzA xMfEd§©¦§¦©©¦§¨¨¦§¥©¥

l` dWn xn`Ie' aizM `N` KxAzi¦§¨¥¤¨§¦©Ÿ¤¤¤
Kkl ,EdEv FnvrOW rnWn ,'rWFdi§ª©©§©¤¥©§¦¨§¨
xEAiCd iR lrW Wxtl i"Wx KxvEd§©©¦§¨¥¤©¦©¦
lr `l m`C dGn gikFnE ,dUFr did̈¨¤¦©¦¤§¦Ÿ©



glyaצב zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ycew zayl inei xeriy

(åè)å çaæî äLî ïáiåýåýé BîL àø÷i|:éqð ©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«

i"yx£BÓL ‡¯˜iÂ∑ מזּבח Èq.ׁשל הּקדֹוׁשֿ∑‰' «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒַָ
ּגדֹול  נס ּכאן לנּו עׂשה ׁשהּמזּבח ּברּוֿהּוא לא . ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ

הּנס  את זֹוכר מזּבח, ׁשל ׁשמֹו הּמזּכיר אּלא ה', ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקרּוי
ׁשּלנּו נס הּוא ה' הּמקֹום. .ׁשעׂשה ֵֶֶַָָָָ

(æè)÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé ñk-ìò ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®
:øc øcîôôô ¦−Ÿ«Ÿ

i"yx£¯Ó‡iÂ∑ מׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑ ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ֶָ
ליּׁשבע  הּורמה להיֹות òהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבכסאֹו, ְְְְִִִַַָָָָ

ולא  "ּכס" ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה מלחמה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹלֹו
נׁשּבע  לחציֹו? נחלק הּׁשם ואף "ּכּסא", ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַנאמר
ׁשלם  ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻעד

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ׁשלם הּׁשם ט)יהיה (תהלים ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּכתּוב  עמלק זהּו – לנצח" חרבֹות ּתּמּו ֲֳֵֵֶֶֶַַָָָָָ"האֹויב

א)ּבֹו: נצח".(עמוס ׁשמרה שם)"ועברתֹו "וערים (תהלים ְְְְִֶֶַָָָָ
"וה' אחריו? אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָנתׁשּת
לּמׁשּפט  "ּכֹונן ׁשלם, הּׁשם הרי יׁשב", ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָלעֹולם

ׁשלם: הּכּסא הרי ְֲִִֵֵֵַָּכסאֹו",

סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלח קי"ו פרשת חסלת

ÈÈטו  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ ‡·e¿»…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»¿»
:ÔÈq dÏ „·Úc«¬«≈ƒƒ

˜„Ìטז  ÔÓ ‡„ ‡¯ÈÓ‡ ‰Úe·La ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»
„È˙Úc d¯˜È ÈÒ¯k ÏÚ dzÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙È·„a ÈÈ Ì„˜ ‡·¯˜ Á‚z‡c¿ƒ»«¿»»√»¿»ƒ¿≈¬»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ È¯cÓ ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ»≈»¿»

ãôø ¯ èòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

minkg izty

rWFdil Fl did `l did xEAiCd iR¦©¦¨¨Ÿ¨¨¦ª©
bFxdl Fl did `N` miWNgd giPdl§©¦©©©¨¦¤¨¨¨©£

:mNM z`ci dxez ¤ª¨
(fh)ò,cg`d :mipipr dOM dfA oTY¦¥¨¤©¨¦§¨¦¨¤¨

`l ,'`Ed KExA WFcTd lW Fci' xn`W¤¨©¨¤©¨¨Ÿ
oaEOM dWn lW Fci FrnWOW ,mzq cï§¨¤©§¨¨¤¤©¨
`l ,'dnxEd' xn`W ,cFre .aEzMd on¦©¨§¤¨©§¨Ÿ
,cinY F`qM lr `Ed KExA WFcTd cIW¤©©¨¨©¦§¨¦

iM' FnM ,drW itl eil` dnxEdW `N ¤̀¨¤§¨¥¨§¦¨¨§¦
'ebe 'ici minW l` `V`xESwA oiIre) ¤¨¤¨©¦¨¦§©¥§¦

(igxfn: ¦§¨¦

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה שבט, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד הרב יעקב שי' גולדמן

שלום וברכה!

לזמן  מזמן  ממנו  פ"ש  לי  שולחים  שי',  אנ"ש  אבל  ישר,  באופן  מכ'  שמעתי  לא  רב  זמן  זה 

ומבשרים טוב מהתענינותו ועזרתו. ובודאי כבכל עניני טוב וקדושה יוסיף גם בזה, בפרט שבתקופתנו 

ובאה"ק הכרח חינוך על טהרת הקדש הוא כמה פעמים ככה.

והרי שנה זו, שנת המאה וחמשים להסתלקותו של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשלחן ערוך, 

הקדש,  טהרת  על  החנוך  בשטח  העוסקים  לכל  וברכה  סגולה  שנת  היא  ושיטתה,  חב"ד  תנועת  אבי 

וכידוע עד כמה הפליגו נשיאי חב"ד בעסקנות החנוך.

והשי"ת ישלח ברכתו לו ולכל אשר לו ופועל ידיו יצליח.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.
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ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦

àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
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:ézçëL̈¨«§¦

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג שבט, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד חברי אגודת השוחטים יפו-תל אביב,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הנני לאשר בת"ח קבלת מכתבם מי"ח טבת, יחד עם הפ"ש על ידי חבר אגודתם הרב השו"ב 

ר' יעקב חיים שי' פיאלקוב.

בשעת  שנדברו  הנקודות  עם  יחד  בא-כוחם  לכ'  ימסור  שבודאי  אישית  הפ"ש  על  ובהוספה 

ההתועדות, אביע בזה תודתי החמה בעד הקורת רוח שגרם לי ביקור בא כוחם, ויהי רצון שכל אחד 

ואחד מאתנו יתמיד לגרום נחת רוח לאבינו שבשמים, בשני מיני נח"ר לפניו ית' למעלה, כמבואר בספר 

תניא קדישא )פרק כ"ז(.

שנה  ק"נ  במלאות  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  של  ההילולא  יום  עם  קשור  הי'  כאן  שהביקור  כיון 

להסתלקותו, ועם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, יהי רצון שימי זכרון אלו יעוררו את כל אחד 

ואחד בתוככי כלל ישראל למעשים בפועל, ובסגנון כ"ק אדמו"ר הזקן באגרת הידועה שלו, אשר "נלך 

הוא  מקושר  האמור  והרי  כ"ז(.  )אגה"ק  נס"ו"  באורחותיו  ונלכה  מדרכיו  הורנו  אשר  ישרה  בדרך 

ושוחטו )ב' נח"ר( ויה"ר שיקויים  מביאו ליצה"ר  ומקרב את היעוד המקווה )סוכה נב, א( דהקב"ה 

במהרה בימינו בביאת משיח צדקנו.

בכבוד ובברכה.



צו

יום ראשון - ז' שבט
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום רביעי - י' שבט
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שני - ח' שבט
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א שבט
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' שבט
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב שבט
מפרק סו

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג שבט
פרק כ

מפרק סט עד סוף פרק עא

תהלים לשבוע פרשת בשלח  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 



צז hay 'f oey`x mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ז' ראשון יום
פרק כא  ,52 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå àë ÷øô,fk 'nr cr.áìáù

øNa úcîk àlL àeä-Ceøa-LBãwä úcî ,äpäå .àë ÷øt¤¤§¦¥¦©©¨¨¤Ÿ§¦©¨¨
íãå1;eze`n ,mc`a `hazn `edy itk "byen"d ixnbl dpey - ¨¨

:d"awdl qgia ea miynzyny itk envr "byen"íãàäL¤¨¨¨
åéôaL øeacä ìáä éøä ,øeac øaãnLk`edy drya - §¤§©¥¦£¥¤¤©¦¤§¦

,xacnäàøðå ,Lbøî àeäª§¨§¦§¤
ìcáî Bîöò éðôa øác̈¨¦§¥©§ª§¨

,BLøMî,xeaicd ly - ¦¨§
Lôpä úBðéça øNò ïäL¤¥¤¤§¦©¤¤

.dîöò"lky" xnelk - ©§¨
xaqedy itky ,"zecn"e
yxey md mcewd wxta
xeaicdy xg`ne ;xeaicd
leki `ed ,eyxeyn lcaen
"ze`ivn"k ze`xidl
zexnl ,envrl ,(xack)
,eyxeya `vnp `edyky
el oi`e ixnbl lha `ed
qgia xacd jk .jxr mey

.mc`d ly exeaiclìáà£¨
ïéà àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¥
epnî ìcáî Bøeac¦ª§¨¦¤
ék ,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨¦
úéìå ,epnî õeç øác ïéà¥¨¨¦¤§¥

dépî éeðt øúà2,oi` - £¨¨¦¥
(dbixcn e`) mewn mey
.d"awdn ,epnn iept `edy

envr mewn eze`a ,d"awd ly exeaic miiw ea mewn lka ,ixd
a cinz `vnp xeaicde ,d"awd `vnpjez.eyxeyïéà ïëìå§¨¥¥

íBìLå-ñç eðøeaãk Cøaúé Bøeaczrya ,mc`d "xeaic" - ¦¦§¨¥§¦¥©§¨
ipira mb ,envrl "ze`ivn"k d`xpe eyxeyn cxtp ,exeaic

.eyxeyl cinz lha d"awd ly exeaic ,j` .xacnd mc`dBîk]§
,xacd oaeny -BzáLçî ïéàL,d"awd ly -,eðzáLçîk ¤¥©£©§§©£©§¥

áéúëãk3áéúëe ,"íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék" :4ïk" : §¦§¦¦Ÿ©§§©©§§¥¤§¦¥
.["'Bâå íëéëøcî éëøã eäábizeaygne" :miiqn weqtde - ¨§§¨©¦©§¥¤§

d"awd ly ezaygny mi`ven ep`y myk ,ixd ."mkizeaygnn
ly exeaicy ,mipian ep` jk ,ixnbl xg` daygn beq `id
exeaicy xacd jk m` ,`l` .eply xeaicdn ixnbl dpey d"awd

ew recn ,epnn cxtp epi` d"awd lyoipr lk ?"xeaic" el mi`x
mibyend itl eze` mibiyn ep` ,oiadl mivex ep`y dlrnly
xacn `edy milndy mc`a mi`ex ep` .epxyae epnvrn ,eply
xacd dpey ;zlefl ribdl zeleki od okle ,epnn zecxtp -
zenlrpe ,envr mc`d mr zecge`nd daygnd zeize`a
dpenz epl ozep mc`ay xeaicd byen oi` jkl m`zda .zlefdn
epi` xeaicd mb dlrnl ik - dlrnl `edy enk xeaicd oiprn

?"xeaic" mya el mi`xew ep` ,`eti` ,recn - eyxeyn lcaen
gekd (` :xeaica zepekz izy opyiy ,oldl exaqei mixacd
zcaer (a ,xacnd ly ezaygna xzqeny dn zlefl zelbl

.eyxeyn ezecxtidwxezlefl zelbl - dpey`xd ezpekz llba
ezaygna xzqend z`
`xwp `ed - xacnd ly
- "xeaic" mya dlrnl
iwl`d xe`d ly eielib

.mi`xaple zenlerlàìå§Ÿ
íLa Cøaúé Bøeac àø÷ð¦§¨¦¦§¨¥§¥
Cøc-ìò ÷ø "øeac"¦©©¤¤
øeacL Bîk ,ìLî̈¨§¤¦
àeä íãàaL ïBzçzä©©§¤¨¨¨
äî íéòîBMì älâî§©¤©§¦©
íìòðå ïeôö äéäM¤¨¨¨§¤§¨
äìòîì Ck ,BzáLçîa§©£©§¨§©§¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéàa§¥¨
úeiçäå øBàä úàéöé§¦©¨§©©
íìòääî Cøaúé epnî¦¤¦§¨¥¥©¤§¥

éelbä ìàeid dligza - ¤©¦
,mlrda zeigde xe`d
,zelbzda md dzre
úBîìBò àøáì¦§Ÿ¨

,íúBéçäìeiptl - §©£¨
eid "zeig"de "xe`"dy
zenler eid `l zelbzda
miniiwzne mi`xap ,"zeig"de "xe`"d zelbzd ixg` wx ,`vnpa

ef zelbzd ,ixd - zenler."øeac" íLa àø÷ðmb ,oky - ¦§¨§¥¦
zenler eidiy ,xnelk ,zlefl zelbzd meyn jka yi dlrnl

.sqep xack ,zlef enk mnvr miyibxnd mi`xapeäøNò ïä ïäå§¥¥£¨¨
úBøîàî,dxeza miaezkd -ïäaL,oci lre -íìBòä àøáð5, ©£¨¤¨¤¦§¨¨¨

-,ziwl`d zeigde xe`d zelbzd mieedn zexn`nd dxyr
.c wxt seq "dpen`de cegid xry" oiir .mi`xape zenler `exal

ïëå,zeigdle zenler `exal ick epi`y xg` "xeaic"a mb - §¥
- xnelkíéáeúëe íéàéáð äøBzä ìk øàLdxyrl sqepay - §¨¨©¨§¦¦§¦

,elbzd ixd md oky ,"xeaic" mya mi`xwp ,zexn`neâéOäL¤¦¦
.íúàeáð äàøîa íéàéápäxe`d zelbzd meyn mda yi - ©§¦¦§©§¥§¨¨

mya mdl mi`xew ,"zelbzd"d oipr zngne .mi`iapl iwl`d
oipr ,j` .dhnl xeaic lka dfy enk ,"xeaic"cexitdmiiwy

.dlrnly xeaica `vnpa epi` - mc`d ly exeaicaBøeac éøäå©£¥¦
,ìLî-Cøc ,ãeçiä úéìëúa Bnò úBãçéî ìBëéák BzáLçîe©£©§¦§¨§ª¨¦§©§¦©¦¤¤¨¨

íãà ìL BzáLçîe Bøeac Bîkxacne ayeg `edy iptl - §¦©£©§¤¨¨
,lreta mze`ä÷eLúa Bà ,BìëNå Búîëç çëa ïãBòa§¨§Ÿ©¨§¨§¦§¦§¨

íã÷ ,BaìaL äãîçå,iptl -da øäøäì çnì áläî äúìòL §¤§¨¤§¦Ÿ¤¤¨§¨¥©¥©Ÿ©§©§¥¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

íéøîà éèå÷éì
äðäå àë ÷øôíãå øùá úãîë àìù ä"á÷ä úãî

ìáä éøä øåáã øáãîùë íãàäù
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א.1. מ, ב).2.ברכות עמוד צ"א (דף נ"ז תקון זהר ח.3.תקוני נה, ט.4.ישעי' נה, א.5.שם משנה ה. פרק אבות
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שבט  ח' שני יום
,fk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùîî äëëå,fk 'nr cr.ùîî

,úBiúBà úðéçáa.daygnd zeize`a -úBiúBà eéä æàL ¦§¦©¦¤¨¨¦
,äfä øeacäå äáLçnä©©£¨¨§©¦©¤
äcîçî úBëLîpä©¦§¨¥¤§¨
,ála çëa Bæ ä÷eLúe§¨§Ÿ©©¥
úéìëúa íL úBãçéîe§ª¨¨§©§¦
ïäL ,ïLøLa ãeçiä©¦§¨§¨¤¥
çnaL ìëNå äîëçä©¨§¨§¥¤¤©Ÿ©
.álaL ä÷eLúe äcîçå§¤§¨§¨¤©¥
"yxey" md ody -

,mc`a dfy myk ixd .xeaicde daygndiptlyayeg `edy
zeize`d z` dbede
zecge`n od - xeaica
xeaica jk ,oyxeya lilk

(mb) ,dlrnlyixg`
daygnd - zelbzdd
d"awdn lekiak xeaicde
zilkza micge`n md -

:d"awd mr

ìL BzáLçîe Bøeac úBãçéî ,ìLî-Cøc ,Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨§ª¨¦©£©§¤
Búeîöòå Búeäîa ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§©§¦©¦§¨§©§
úBàéøáa ìòtä ìà Cøaúé Bøeac àöiL øçà íb ,Cøaúé¦§¨¥©©©¤¨¨¦¦§¨¥¤©Ÿ©¦§¦

,úBîìBòä,d"awd mr f` cgein `ed -Bnò ãçéî äéäL Bîk ¨¨§¤¨¨§ª¨¦
,úBîìBòä úàéøa íã÷Ÿ¤§¦©¨¨
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יב.6. קלט, תהלים
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dn ,oeilrd oevxd zeinipt
xacd z` dvex d"awdy

,envríéiçä øB÷î àeä§©©¦
ìk úà äiçîä©§©¤¤¨

BðéàL éôìe ,úBîìBòä- ¨¨§¦¤¥
,df oevxìò ììk äøBL¤§¨©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åîöòå åøáâ ë"ëå íéðåù íéðéîî íéðéî íéáø íéàåøá
úååäúäì åìëåéù ãò íéðåéìòä íéðô øúñäå íéîåöîöä
ìá÷ìå à"ñå úåôéì÷å íéàîè íéøáã íâ úåàøáäìå
íéðô øúñäá 'úé åéô çåøå 'ä øáãî íîåé÷å íúåéç
éðôî íéøçà íéäìà àø÷ð ïëìå úåâøãîä úãéøéå
íééøåçà 'éçáî àìà íéðô 'éçáî äðéà íúåéçå íú÷éðéù
àìù åàðåùì øáã ïúåðä íãàë íééøåçà 'éôå äùåã÷ã
åðîî åéðô øéæçî éë åôúë øçàìë åì åëéìùîù åðåöøá
úéîéðô àåä íéðô 'éçá äìòîì êë åúåà åúàðùî
òéôùäì 'ä õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåéìòä ïåöøä
à"ñä ìáà äùåã÷ã àøèñî åéìà áåø÷ä ìëì úåéç
äì òéôùî åðéàå àðù øùà 'ä úáòåú àéä äàîåèäå
å"ç äá õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåöøä úéîéðôî úåéç
åðåöøá àìù åàðåùì éåôúë øúá éãùã ïàîë à"ë
'é÷éãöì áåè øëù ïúéìå íéòùøä úà ùéðòäì éãë ÷ø
ïåéìòä ïåöøã íééøåçà 'éçá àø÷ð äæå à"ñì ïééôëàã

.ä"á

íééçä øå÷î àåä íéðô 'éçáá ïåéìòä ïåöø äðäå
ìò ììë äøåù åðéàù éôìå úåîìåòä ìë úà äéçîä
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ל"אחוריים".2. מילולי דמיון בו יש לא.3."אחרים" יב, דברים



קי hay 'i iriax mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïBéìòä ïBöø ìL "íéøBçà" úðéça íâå ,àøçà-àøèqä- ©¦§¨¨¢¨§©§¦©£©¦¤§¨¤§
,xen`k ,oze` digndLaìî Bðéà,zeinipta -dëBúa- ¥§ª¨§¨

,"`xg` `xhq"aéwî àlà ,Lnî,äìòîlî äéìò ó,cala - ©¨¤¨©¦¨¤¨¦§©§¨
,dlrnln xac mitiwny enkCëì,okl -àéä`xhq"d - §¨¦

,"`xg`B÷îäúénä í §©¦¨
ék ,eðøîLé 'ä ,äàîhäå§©ª§¨¦§§¥¦

øòfî èòîon hrnd - §©¦§¥
,hrnd,úeiçå øBà§©

úìa÷îe ú÷ðBiL¤¤¤§©¤¤
úðéçaî dëBúì§¨¦§¦©
äMã÷c "íéøBçà"£©¦¦§ª¨
úðéçáa àeä ,äìòîlL¤§©§¨¦§¦©
,dëBúa Lnî úeìb̈©¨§¨
äðéëMä úeìb ãBña§¨©§¦¨

ìéòì økæpä4"zeig"y - . ©¦§¨§¥
lekiak z`vnp dyecwd
,zetilwd jeza zelba
íLa àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨§¥

,"íéøçà íéäìà"`l - ¡Ÿ¦£¥¦
,xen`d mrhd zngn wx
"mzeig" z` milawn mdy
Îik ,"miixeg`" zpigan

:m`äøæ-äãBáò àéäL¤¦£¨¨¨
Búecçàa äøéôëe Lnî©¨§¦¨§©§
íéëìnä éëìî Cìî ìL¤¤¤©§¥©§¨¦

,àeä-Ceøa-LBãwä- ©¨¨
lka :mixacd zxaqd
ibeq ipy mi`vnp `xap
zyalznd "zeig" - zeig

,ef ziwl` zeig .ez` zcg`zne `xapd ly ezeinipta .`
leki `edy dnk cr ,`xapd ly ezcn itl zn`zene znvnevn
."dtiwn" dxeva `xapa drityne dignd "zeig" .a .helwl
dpi`e `xapd icnin itl znvnevn dppi` ,ef ziwl` zeig

`idy itk ,`id dzxeva `l` ;ea zyalzndlrnl
.`xapd z` digne drityn `id - `xapa zeyalzdn
beq .dl` zeig ibeq ipy ok mb "`xg` `xhq"le "zetilw"l
`a `edy xg`n ,"`xg` `xhq"e zetilwa ,ipyd "zeig"d
zeleki od ,"oze`ivn"l rixtn `ed oi` ,"siwn" zpigaa odil`
,ef "zeig" yigkdl zekixv opi`e ,"yi"l onvr z` wifgdl
,oldl xn`py itk) ef "zeig"n e`xap ody zercei ody zexnl
onvr z` zeayeg od :"`iwl`c `wl`" d"awdl ze`xew ody
odl yiy zexikn onvr ody zexnl ,"`iwl`"l ,"ze`ivn"l
ze`xwp od ,ef ziwl` zeig zngn .(oze` `xay "`wl`"
.miixeg` zpigan ozeig z` zelawn ody iptn ,"mixg` miwl`"
"zetilw"d eid m`y ,zeinipta yalznd "zeig"d beq eli`e
dxizq meyn jka dzid ,ef "zeig"a zecen "`xg` `xhq"de
`xapd ly "ezenvr" ixd `id ef "zeig" ik ,odly "ze`ivn"l

oda z`vnp `ide ,oihelgl zeyigkn od ,ef "zeig" - envr
`l ,"mixg` miwl`" ze`xwp od - ef "zeig" llba .zelb zpigaa

,"miixeg`"n zelawn ody iptn wxz` zewifgn ody iptn `l`
itk - d"awd ly ezecg`a zexteke "dxf dcear"l onvr

:oldl xaqeiyøçàî ék¦¥©©
äMã÷c úeiçå øBàL- ¤§©¦§ª¨

,ziniptd "zeig"dàeä
¯ dëBúa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§¨
éaâì ììk äìèa dðéà¥¨§¥¨§¨§©¥
-Ceøa-LBãwä úMã÷§ª©©¨¨
déaâî ,äaøcàå ;àeä§©§©¨©§¦©
:øîBì ,øLpk dîöò©§¨©¤¤©
"ãBò éñôàå éðà"5, £¦§©§¦

øîàîëe6xn`y - : §©£©
:drxtéðàå éì øàé"§Ÿ¦©£¦

."éðúéNò- "xe`i"d - £¦¦¦
ip`e ,ily `ed - qelipd

,invr z` iziyrïëìå§¨¥
ì"æø eøîà7úeqbL , ¨§©©¤©

-äãBáòk äìe÷L çeøä̈©§¨©£¨
øwò ék ,Lnî äøæ̈¨©¨¦¦¨

LøLålyäøæ-äãBáò §Ÿ¤£¨¨¨
áLçpM äî àeä`ed - ©¤¤§¨
,envr z` aiygnøáãì§¨¨

ãøôð ,Bîöò éðôa¦§¥©§¦§¨
,íB÷î ìL BúMãwî- ¦§ª¨¤¨

,d"awd lyäøéôk àìå§Ÿ§¦¨
,éøîâì 'äamb ,xnelk - ©§©§¥

ixnbl mixtek `lyk
enk ,envr ipta xacl mnvr z` miaiygn wx `l` ,d"awda
itky ,"dxf dcear" ze`xwpd "`xg` `xhq"de "zetilw"d

`l` ,ixnbl d"awda zextek opi` od ,epcnlyàúéàãkenk - ¦§¦¨
,mi`ven ep`yàøîba8,"àiäìàc àäìà" déì eø÷c- ©§¨¨§¨¥¡¨¨¤¡¨©¨

"`iwl`c `wl`" d"awdl ze`xew "`xg` `xhq"de "zetilw"d
`edy ,d"awda zecen ody ixd -`wl`z`f lkae ,`iwl`c

."mixg` miwl`"e "dxf dcear" `xwp dfíä íbL àlà¤¨¤©¥
äæáe ,Bîöò éðôa øáãå Léì íîöò íéáéLçîody dna - ©£¦¦©§¨§¥§¨¨¦§¥©§¨¤

od ,"yi"l onvr z` zeaiygnBúMãwî íîöò úà íéãéøôî©§¦¦¤©§¨¦§ª¨
ïéàL øçàî ,àeä-Ceøa íB÷î ìL,od -,Cøaúé Bì íéìèa ¤¨¨¥©©¤¥§¥¦¦§¨¥

Cøaúé Bì ìèaM äî ìò àlà äøBL äðBéìò äMã÷ ïéà ék¦¥§ª¨¤§¨¨¤¨©©¤¨¥¦§¨¥
ìéòì økæpk9íéàø÷ð ïëìå ,,"`xg` `xhq"e zetilwd - ©¦§¨§¥§¨¥¦§¨¦

"àãeøôc éøeè",cexitd ixd -,LBãwä øäfadl` - ¥§¦¨©Ÿ©©¨
mnvr z` midiabne "ze`ivn"l mnvr z` miwifgnymixdk

mnvr z` miyibxnemicxtp.d"awdnBæ éøäåmeyn jka yi - ©£¥
,úézîàä Búecçàa äøéôk- `idy ,d"awd ly -àlëc §¦¨§©§¨£¦¦§ª¨

,áéLç àìk dén÷,melkl aygp lkd d"awd iabl -ìèáe ©¥§¨¨¦¨¥
íúBà äeäîe ílk úà äiçîä ,BðBöøìå Cøaúé Bì úîàa¤¡¤¦§¨¥§¦§©§©¤¤ª¨§©¤¨
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íéøîà éèå÷éì
ùáåìî åðéà ïåéìòä ïåöø ìù íééøåçà 'éçá íâå à"ñä

é÷î àìà ùîî äëåúáíå÷î àéä êëì äìòîìî äéìò ó
úåéçå øåà øòæî èòî éë åðøîùé 'ä äàîåèäå äúéîä
äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî äëåúì úìá÷îå ú÷ðåéù
úåìâ ãåñá äëåúá ùîî úåìâ 'éçáá àåä äìòîìù
àéäù íéøçà íéäìà íùá àø÷ð ïëìå ì"ðä äðéëùä
øçàî éë ä"á÷ä ä"îî ìù åúåãçàá äøéôëå ùîî æ"ò

á àåä äùåã÷ã úåéçå øåàùäðéà äëåúá úåìâ 'éçá
äîöò äéáâî äáøãàå ä"á÷ä úùåã÷ éáâì ììë äìéèá
éðàå éì øåàé øîàîëå ãåò éñôàå éðà øîåì øùðë
æ"òë äìå÷ù çåøä úåñâù ì"æø åøîà ïëìå éðúéùò
øáãì áùçðù äî àåä æ"ò ùøùå ø÷éò éë ùîî
'äá äøéôë àìå íå÷î ìù åúùåã÷î ãøôð åîöò éðôá
àìà àéäìàã àäìà äéì åø÷ã 'îâá àúéàãë éøîâì
äæáå åîöò éðôá øáãå ùéì íîöò íéáéùçî íä íâù
øçàî ä"á íå÷î ìù åúùåã÷î íîöò úà íéãéøôî
àìà äøåù äðåéìò äùåã÷ ïéà éë 'úé åì íéìèá ïéàù
àãåøôã éøåè 'éàø÷ð ïëìå ì"ðë 'úé åì ìèáù äî ìò
äéî÷ àìåëã úéúéîàä åúåãçàá äøéôë åæ éøäå ÷"äæá
úà äéçîä åðåöøìå 'úé åì úîàá ìèáå áéùç àìë

:ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîå íìåë
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יט.4. ח.5.פרק מז, ג).6.ישעי' - (ט כט א.7.יחזקאל ד, א.8.סוטה קי, ו.9.מנחות פרק



hayקב `"i iying mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"א חמישי יום
פרק כג  ,gk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë íòå âë ÷øô,56 'nr cr.íäéîé

:ãéîz Léì ïéàîd"awd ly zizin`d ezecg`y xg`n - ¥©¦§¥¨¦
- "ze`ivn"le "yi"l zeaygiddy ixd ,eil` lha lkdy `id
dey gexd zeqb okle .d"awd ly ezecg`a dxitk meyn da yi
e`xap ,mipeye miax minevnv ixg`y ,ixd ."dxf dcear"l
`xhq"e "zetilw" enk ,dl`k mi`xap ,d"awd ly exeaica

`xwp ,okl .d"awdn cxtp xack mnvr z` miyibxnd ,"`xg`
oiivnd) cexitd oipr ik ,"xeaic" mya ,dxeza dlrnly xeaicd
wx `edy `l` ,dlrnly xeaica mb miiw (dhnly xeaicd z`

ybxdle mi`xapl zekiiyamdlyiabl eli`e .myxey itlk
.epnn cxtpy xac mey oi` - d"awd

.âë ÷øtik ,epnn cxtp xac oi` d"awd iably ,mcewd wxta epcnl ¤¤
l dnec epi` ,mi`xapd exvep ezervn`ay ,d"awd ly exeaicly exeaic

xeaicd ,d"awd iabl eli`e ;eyxeyn cxtp mc`d ly exeaic :mc`d

,iwl`d "zeig"de "xe`"d zcixiy xg`n ,`l` .ez` cinz cge`n

`id ,mi`xapd z` dignd

miax minevnv iciÎlr

zeinipty jk ,mipt zxzqde

zxzqen d"awd ly epevx

mileki - mi`xapdnmd,

ybxdamzz` aiygdl ,

mre ."ze`ivn"l mnvr

zexabzde zeaxzd

zelelr - minevnvd

`xhq"e "zetilw" mb xveeidl

onvr z` zeyibxnd ,"`xg`

z` mi`xapd zybxdy ,ixd .d"awdne dyecwdn ixnbl zecxtpk

dqekn d"awd ly epevx zeinipty dcaerdn zraep "ze`ivn"l mnvr

ly epevx zeinipt ea xi`ny xacy oaen xen`dn .mdn zxzqene

zxzqd o`k oi` ,oky .d"awd mr elek cge`ne xeyw - zelbzda d"awd

."ze`ivn"l envr z` yibxdl lkei `xapdy znxebd ,mipt

äî øeàa úôñBza áèéä øàáéå ïáeé ,ìéòì økæpä ìk íòå§¦¨©¦§¨§¥¨¦Ÿ¨¥¥§¤¤¥©
øäfa eøîàM1éøa-àLã÷å àúéøBà"c,"ãç àlk àeä-C- ¤¨§©Ÿ©§©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,cg` xac md d"awde dxez'íéðewz'áe2ç"îø"c eLøt ©¦¦¥§¦§¨
ïéãewt,dyrdÎzeevn dpenye mirax` miz`ny -ïeðéà,od - ¦¦¦

."àkìîc ïéøáà ç"îøixa` dpenye mirax` miz`n - §¨¥¨¦§©§¨
mya zeevnd iepik zernyn .mlerd jln d"awd ,jlnd
ilk `ed xa` lky myk :`id ,(jlnd ixa`) "`klnc oixa`"
`id oird - lynl ,xa` eze`a yalznd ,ytpa cgein gekl
gekl cgein ilk `ed ofe`d ,di`xd gekl cgein ilke xa`
cgein ilk `id ,devn lk jk - d`ld jke ,drinyd
epevx od ozellka zeevnd .d"awd oevxn zcgein "dkynd"l

d"awd - d"awd lydvexlke - zeevn eniiwi l`xyi ipay
oevx ly zcgein dkyndl cgein ilk `id ,dnvrlyk devn
dze` miiwn icediy iciÎlr dhnl dribne zkynpd ,d"awd
oixa`" zeevnd ze`xwp ,okl .dzeyrl d"awd deeivy devn
on ixdy - xaqd ,`eti` ,ywazn o`k .(jlnd ixa`) "`klnc

pr lk) zeevndy ,`vei 'mipewiz'a xn`pd`ed dxezd ly dpi

"`klnc mixa`" od (zeevnd zxaqde yexitcalas` ,epiid ,
xac `ed oi` j` ,ea yaelnd gekd mr cge`n ,mpn` ,xa`dy
,micxtp mixac ipy md gekde xa`d :gek eze` mr ynn cg`

s` lremzecg`zdxac md oi`cg`qgia eli`e .ynn
,"xdef"a xn`p ,dxezl
xac md d"awde dxezdy

cg`ynn,xnelk -xzei
zecg`zd xy`n
jk .zegekd mr mixa`d
z` owfd epax xiaqn
dxez cenil oia lcadd

- zeevn meiwléôì§¦
úeiîéðt ïä úBönäL¤©¦§¥§¦¦
Böôçå ïBéìòä ïBöø§¨¤§§¤§
ìëa Laìîä ,ézîàä̈£¦¦©§ª¨§¨

,íúBéçäì íéðBzçúå íéðBéìòä úBîìBòäepevx :xnelk - ¨¨¨¤§¦§©§¦§©£¨
eze`a mze` digne mneiwa dvex `edy ,zenlera d"awd ly

ay zeiniptd od zeevnd dpd - oevxeze`d"awdl yiy oevx
iptn - ?zenlerd lka d"awd dvex recn ,oky .zenlera
d"awd ;zeevn eniiwi l`xyi ipay ,zeevna dvex `edy
zngne .zeevn miniiwn l`xyi ipay dnn ,lekiak ,bprzn
lk z` dign `ed - zeevnd meiwn el yiy beprzde oevxd
gieexdl ick dwegx jxca rqepy ink ,lynl df ixd) zenlerd
- oevxd zeipevig wx `hazn driqpd mvray xexa ,sqk
eppi` geeixd mbe ;sqk gieexdl - `ed ,iniptd oevxdy drya
ick wx geeixa oiipern `ed oky ,izin`d iniptd oevxd oiicr
iniptd epevxy ,ixd - eytp iigl el yexcd z` ea zepwl
.mdn bprzie ,sqk eze`a dpwi `edy mixaca `ed izin`d

oevxndfjexrl epevx mb `linne ,sqk gieexdl epevx raep ,
dvex d"awd ,zeevnle zenlerl qgia mb oiap jk .driqpd z`
od zeevndy ixd .zeevna dvex `edy iptn ,zenlerd meiwa
- zeevna df epevx llbae ,d"awd ly iniptd ebeprze epevx od

.(mze` digne zenlera mb dvex `edíòôLå íúeiç ìk ék¦¨©¨§¦§¨
,zenlerd lk ly -,íéðBzçzä ìL úBönä äNòîa éeìz̈§©£¥©¦§¤©©§¦

,òãBpkzeig "jiynn" `ed - devn miiwn icediy iciÎlry - ©©
.zenlerd lka rtyeàöîðå,ixd -ïîei÷å úBönä äNònL §¦§¨¤©£¥©¦§§¦¨

,ïBéìòä ïBöø úéîéðôì éîéðtä Leáì àeä,d"awd ly - §©§¦¦¦§¦¦§¨¤§
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íéøîà éèå÷éì
íòå âë ÷øô'ôñåúá áèéä øàåáéå ïáåé ì"ðä ìë

'úééøåàã øäæá åøîàù äî øåàéá
àìåë ä"á÷åïåðéà ïéãå÷éô ç"îøã åùøéô 'éðå÷éúáå ãç

úåéîéðô ïä úåöîäù éôì àëìîã ïéøáà ç"îøïåöø
'éðåéìòä 'åîìåòä ìëá ùáåìîä éúéîàä åöôçå ïåéìòä

ìë éë íúåéçäì 'éðåúçúåäùòîá éåìú íòôùå íúåéç
úåöîä äùòîù àöîðå .òãåðë 'éðåúçúä ìù úåöîä

àåä ïîåé÷åïåéìòä ïåöø úéîéðôì éîéðôä ùåáì
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א.1. כד, א ל.2.חלק תיקון
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äæ äNònnL,zeevnd ly -ïBéìòä ïBöø úeiçå øBà CLîð ¤¦©£¤¤¦§¨§©§¨¤§
.úBîìBòa Laìúäìmda yiy iptn ,zenlera dvex d"awd - §¦§©¥¨¨

sqka dpwi mze` mixacd :lyna epxn`y itk ,zeevnd dyrn
.ipevigd epevxl iniptd yeald md - gieexiyúBàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨

,zeevnd -éøáà"¥§¥
,"àkìîc,jlnd ixa` - §©§¨

éøáàL Bîk ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¥§¥
Leáì íä íãàä óeb¨¨¨¥§
éøîâì íéìèáe BLôðì§©§§¥¦§©§¥

,ìëå ìkî äéìàenk - ¥¤¨¦Ÿ¨Ÿ
mi`ex ep`yãiî ék¦¦¨

ìL BðBöøa äìBòL¤¤¦§¤
Bà Bãé èLôì íãà̈¨¦§Ÿ¨
úBòîLð ïä ,Bìâø©§¥¦§¨
éìa ãiîe óëz BðBöøì¦§¥¤¦¨§¦
,ïäì äøéîàå éeeö íeL¦©£¦¨¨¤

,elbxl e` ecil -éìáe§¦
àlà ,ììk äiäL íeL§¦¨§¨¤¨
äìòLk Lnî òâøk§¤©©¨§¤¨¨

BðBöøaeci rbx eze`a - ¦§
,epevx z` zervan elbxe
meyl wewf epi` mc`d
epevx ly un`ne letih
e` cid z` lirtdl ick
odilr ritydle lbxd

ieeiv mey ila" milnd zernyn ef - epevx z` rval
`ed ezrtyd zlrtdl "gek"d ly eletih ,oky ."dxin`e
dyriy eciÎlr rtyenl dcewt ozne ieeiv ly jxca eli`k
oihelgl milha md ixd ,mixa`a mi`ex ep`y itk .edyn

.dzi` micge`ne ytpläNòî ìL úeiçä ìLî-Cøc Ck̈¤¤¨¨©©¤©£¥
,ïîei÷å úBönä"zeig"l o`k dpeekdy ,rnyn dxe`kl - ©¦§§¦¨

miigdÎgex :xnelk ,devnd revia z`e diyrd z` dignd
,lynl ,bexz`d "ze`ivn"ay "zeig"d `l ;devnd meiway

ly "zeig"d `l`zevndiexy "zeig"dy itk ,bexz`d
zeevnd dyrnae meiwa3,àeä,ef zeig -éaâì éøîâì ìèä¥§©§¥§©¥

,Ba Laìîä ïBéìòä ïBöø,zeevnd dyrn "zeig"a - §¨¤§©§ª¨
äNòðå"zeig" dze` -Bì,oeilrd oevxl -óeâk Lnî §©£¨©¨§

.äîLðìíãàaL úéäìàä Lôð ìL ïBöéçä Leálä ïëå ¦§¨¨§¥©§©¦¤¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨

,dlL äNònä úðéçáe çk àeäL ,äåönä äNBòå íi÷îä©§©¥§¤©¦§¨¤Ÿ©§¦©©©£¤¤¨
z` lirtne ritynd ,ziwl`d ytpd ly "dyrnd gek" -
`xwp - zeyrl d"awd deeivy dn lk ly zeiyrnd zelertd
xeaicd zegekl d`eeyda ,"ziwl`d ytpd ly ipevigd yeal"
miyeal mdy ,daygnde
gek" xy`n xzei miinipt
.xf xaca lretd "dyrnd

df dyrn gek ,ixdàeä
ìL úeiça Laìúî¦§©¥§©¤
äNòðå ,äåönä äNòî©£¥©¦§¨§©£¨
äîLðì óeâk ïk-íb©¥§¦§¨¨

ïBéìòä ïBöøìgek - ¦§¨¤§
mr cg`zn dyrnd
dze`a oeilrd oevxd
mr cg`zn sebdy dcn

,dnypdåéìà ìèáe- ¨¥¥¨
,oeilrd oevxl.éøîâì§©§¥

óeb éøáà íb ,ïk ìòå§©¥©¥§¥
íéîi÷îä íãàä̈¨¨©§©§¦
úðéçáe çkL ,äåönä©¦§¨¤Ÿ©§¦©
Lôð ìL äNònä©©£¤¤¤¤

íäa Laìî úéäìàä- ¨¡Ÿ¦§ª¨¨¤
,mixa`aäNòî úòLa¦§©©£¤

,äåönä íei÷åiciÎlr - §¦©¦§¨
,mixa`díä,mixa`d - ¥

ú÷lçîä ãiä :ïBâk ,ïBéìòä ïBöøì Lnî äákøî eNòð©£¤§¨¨©¨¦§¨¤§§©¨©§©¤¤
,úøçà äåöî äNBò Bà ,íéiðòì ä÷ãöcidy drya - §¨¨©£¦¦¨¦§¨©¤¤

vn meiwa zwqeroevxl "dakxn" zpigal zkted `id ,de
oi` ,mxa .oeilrd oevxl ixnbl zlhazn `id :xnelk ,oeilrd
,oeilrd oevxl ,cnrn eze`a ,zcge`ne dlha zinybd cid
,ziwl`d ytpd ly dyrnd geka dfy itk dcn dze`a
sebd zecg`zdk `id oeilrd oevxd mr ezecg`zd ,xen`ky
mr "dakxn"d zecg`zd xy`n xzei daxd - dnypd mr
mipey "minvr" ipy mdy zexnl ,ytpe seb ,oky ."akex"d
z`f lka md - zeipgexe zeinyb - ipydn cg` miwegxe
iciÎlr hlype lha jk lk sebd ,d`ln zecg`a micg`zn
xecg didi `ly ,xzeia ohwd s` ,seba wlg mey oi`y ,ytpd
miigl jted ,seba ytpd ly "zeig" hxew lke ,ytpd "zeig"a
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íéøîà éèå÷éì
ùáìúäì ïåéìòä ïåöø úåéçå øåà êùîð äæ äùòîîù
éøáàù åîë î"ã àëìîã éøáà 'àø÷ð ïëìå úåîìåòá

éøîâì íéìèáå åùôðì ùåáì íä íãàä óåâìëî äéìà
åà åãé èåùôì íãà ìù åðåöøá äìåòù ãéî éë ìëå

óëú åðåöøì úåòîùð ïä åìâøéååö íåù éìá ãéîå
ùîî òâøë àìà ììë äééäù íåù éìáå ïäì äøéîàå

êë .åðåöøá äìòùëúåöîä äùòî ìù úåéçä î"ã
åá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éáâì éøîâì ìèá àåä ïîåé÷å

åì äùòðå.äîùðì óåâë ùîîïåöéçä ùåáìä ïëå
äåöîä äùåòå íéé÷îä íãàáù úéäìàä ùôð ìù

çë àåäùúåéçá ùáìúî àåä äìù äùòîä 'éçáå
ïåöøì äîùðì óåâë ë"â äùòðå äåöîä äùòî ìù

ïåéìòäíãàä óåâ éøáà íâ ïë ìòå éøîâì åéìà ìèáå
ùôð ìù äùòîä 'éçáå çëù äåöîä íéîéé÷îäúéäìàä

åùòð íä äåöîä íåé÷å äùòî úòùá íäá ùáåìî
ãéä ïåâë ïåéìòä ïåöøì ùîî äáëøîä÷ãö ú÷ìçîä

øáãì úåëìäîä íéìâøå .úøçà äåöî äùåò åà íééðòì
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הנעשית,3. המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות
ש"ממה  שליט"א , אדמו"ר כ"ק כאן  מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל: האתרוג של החיות
עושה  שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות ועושה המקיים שבאדם שכתוב
שני  הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום" משמע לא - ומקיים
ה"של  הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת - מעשה המצוה: בביצוע אופנים
כבר  יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה - קיום וכדומה; הראש, על ראש"

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן היא, ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בהרבה ÚÓ˘‰בסוכה, שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"
להבין  יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"), "כאילו גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות,
כאן  להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו" (המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את

"עושה"? מכן ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? בלשון
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שבט  י"ב שישי יום
,56 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáùçîä êà,hk 'nr cr.[íéðåéìòá

ly ecegie elehia - mb jk .miiptebgekoevxd iabl dyrnd
,devnd z` dyery ,dnvr zinybd cid ,z`f znerl .oeilrd
dlha ok` "dakxn" .oeilrd oevxl "dakxn" zpigaa wx `id
dfy itke .ez` zcge`n dppi` z`f lka j` ,"akex"l ixnbl

devn dyery "ci"l qgia
x`yl qgia mb `ed jk -

- mixa`díéìâøå§©§©¦
,äåöî øáãì úBëläîä©§©§¦§©¦§¨

ìå ätä ïëåïBL §¥©¤§¨
,äøBz éøác íéøaãnL¤§©§¦¦§¥¨
éøáãa øäøänL çnäå§©Ÿ©¤§©§¥§¦§¥
íéîL úàøéå äøBz¨§¦§©¨©¦

.àeä-Ceøa 'ä úlãâáe- ¦§ª©¨
,ixnbl milha md ,zeevn meiwa miwqer mixa` mze`yk ixd

.zeevn oze` jezay oeilrd oevxl ,"dakxn"keøîàL eäæå§¤¤¨§
ì"æø4,"äákønä ïä ïä úBáàä" :,meyn -íäéøáà ìkL ©©¨¨¥¥©¤§¨¨¤¨¥§¥¤

eNòð àìå ,äfä íìBò éðéðòî íéìcáîe íéLBã÷ eéä ílkª¨¨§¦ª§¨¦¥¦§§¥¨©¤§Ÿ©£
äákøî,xac meyl -:íäéîé ìk Bcáì ïBéìòä ïBöøì ÷ø ¤§¨¨©¦§¨¤§§©¨§¥¤

,d"awd l` "dakxn"k zea`d z` mipiivn l"f epinkgy dn -

mixeqne milha cinz eid ,mteb iwlg lky zngn df ixd
zicinzd dpigad z` mibviin md okl - d"awdl oihelgl
mpi`y ,l`xyi ipal qgia eli`e ."dakxn" ly d`lnde
zg` dryay ,xa` eze`y xacd ixyt` ,zea`d zbixcna
oevxl "dakxn" `ed
drya didi - oeilrd
xacl "dakxn" zxg`
.oeilrd oevxd itk epi`y
ote`a wx df ixd ,ok m`e
zeniieqn mizrle iwlg

:caladrya`edy
xa`d lha ,devn miiwn
,devnd z` dyery
ipte` ipy zece` xaec o`k cr ."dakxn" zpigaa d"awd oevxl
=) "akex"l "dakxn" enk lehia (` :oeilrd oevxl lehiad
seb enk cegie lehia (a .(zeevn miniiwnd miinybd mixa`d
,xaqei oldl .(zeevnd meiw zrya dyrnd gek =) dnype
- `ide ,oeilrd oevxd mr xzei dpeilr zecg`zd zniiwy

miyeald ly mcegimiiniptd.dxezd mr

øeacä çëå ,çnaL äøBz éøáãa øeäøääå äáLçnä Cà©©©£¨¨§©¦§§¦§¥¨¤©Ÿ©§Ÿ©©¦
íäL ,ätaL äøBz éøáãa,xeaicde daygnd zegek - §¦§¥¨¤©¤¤¥

,úéäìàä Lôð ìL íéîéðtä íéLeáìmr xzei micgeine - §¦©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦
epi`y ,ziwl`d ytpd ly dyrnd gek xy`n ziwl`d ytpd

,cala ipevig yeal `l`
úéäìàä Lôð ïkL-ìëå§¨¤¥¤¤¨¡Ÿ¦

íäa úLaìîä dîöò- ©§¨©§ª¤¤¨¤
xeaicde daygnd iyeala

,dxezaíéãçéî ílkª¨§ª¨¦
ïBöøa øeîb ãeçéa Lnî©¨§¦¨¦§

,ïBéìòä,xenb cegi - ¨¤§
eze` miyrp mdy ,ernyn
`l - ynn xac
mr sebd zecg`zdk
,lirl xen`k ,mdy ,ytpd

mixacmicxtpoihelgl cg` xac mpi` z`f lka j` micg`znd
enk :eyexit "xenb cegi" .zinvrd ezedna x`yp cg` lke

mcegi ixd ,ytpdn wlg mb mdy ,dizegek mr ytpd zecg`zd
daygnd zegeke ziwl`d ytpd mb jk .`ln `ed ytpd mr
drya ,oeilrd oevxd mr xenb cegia micge`n - dly xeaicde

,dxez ixac xacn e` xdxdn icediyãáì äákøî àìå5- , §Ÿ¤§¨¨§©
ji`e recn xaqen oldl
miyeald micg`zn
zervn`a ,miiniptd
oeilrd oevxd mr ,dxezd

.xenb cegiaïBöø ék¦§
øácä àeä àeä ïBéìòä̈¤§©§©
øäøänL dîöò äëìä£¨¨©§¨¤§©§¥
ìkL ,da øaãîe§©¥¨¤¨

ïä úBëìääéèøt ©£¨¥§¨¥
ïBöø úeiîéðt úBëLîä©§¨§¦¦§

,Bîöò ïBéìòälk - ¨¤§©§
dze`a jynpd d"awd ly epevxn miieqn hxt zbviin dkld

,dkld,Cøaúé BðBöøa äìò CkL,d"awd dvex jk -äæ øácL ¤¨¨¨¦§¦§¨¥¤¨¨¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïåùìå äôä ïëå äåöîçåîäå äøåú éøáã 'éøáãîù
ì"æøàù åäæå .ä"á 'ä úìåãâáå ù"éå ú"ãá øäøäîù

ïä ïä úåáàäåéä íìåë íäéøáà ìëù äáëøîä
äáëøî åùòð àìå æ"äåò éðééðòî íéìãáåîå íéùåã÷

:íäéîé ìë åãáì ïåéìòä ïåöøì ÷ø

äáùçîä êà
äôáù ú"ãá øåáãä çëå çåîáù ú"ãá øåäøääå
ùôð ù"ëå úéäìàä ùôð ìù íéîéðôä 'éùåáì íäù

íéãçåéî íìåë íäá úùáåìîä äîöò úéäìàäùîî
ïåöø éë ãáì äáëøî àìå ïåéìòä ïåöøá øåîâ ãåçéá

äîöò äëìä øáãä àåä àåä ïåéìòäøáãîå øäøäîù
ïåöø úåéîéðô úåëùîä éèøô ïä úåëìää ìëù äá

äìò êëù åîöò ïåéìòäøúåî äæ øáãù 'úé åðåöøá
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ו.4. מז, רבה ˘ËÈÏ"‡5.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚÓ "‰¯Ú‰"· שיחודם להבין, אפשר ממנו לבד", מרכבה "ולא שבביטוי הקושי על
הגוף  מאיחוד גם למעלה הוא שבאמת בשעה - בלבד ה"מרכבה" מביטול למעלה הוא העליון, הרצון עם הפנימיים הלבושים של

שליט"א: אדמו"ר כ"ק מעיר הם והנפש. - בזה דעסקי' בתורה והדבור המח' בם והפה, שהמוח מפני - "מרכבה" כאן הזכירו ..."ואולי
‰·Î¯Óולא" במלים היא: זו, עמוקה הערה של משמעותה (של Î¯Ó·‰(כנ"ל)". זה יחוד של כללית השוואה לערוך הכוונה אין לבד"

ביחס  רק היא כאן, "מרכבה" המושג הזכרת לעיל. המוזכרים והיחוד  הביטול אופני שני לגבי העליון) הרצון עם הפנימיים הלבושים
החושבים  והפה, שהמוח אמרנו עתה רק ומדברים. חושבים בהם והפה, המוח ביטול לעומת בתורה והדיבור המחשבה שביחוד לחידוש

שעצם לחדש, כאן באים - "מרכבה" הם תורה, דברי גמור",‰ÁÓ˘·‰ומדברים "ביחוד מיוחדים לדבר, והכוח ·Ï·„עצמה ‰·Î¯Ó ‡ÏÂ-
עצמם. ובפה במוח שהדבר כמו
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;Côäì Bà éàkæ Bà øeèt Bà øLk Bà øzîxeq` df xacy - ª¨¨¥¨©©§¥¤
ly epevxa hxt `id dkld lky xg`ne .'eke aiig e` ,leqt e`
,dkld dze`a xacn e` xdxdn mc`dy drya ixd ,d"awd
ly xzeia ddeabd dcna ,oeilrd oevxd mr cge`n `ed

mb dlrnl ,zecg`zd
.ytpde sebd zecg`zdn
úBiúBà éôeøö ìk ïëå§¥¨¥¥¦
BðBöø úëLîä ïä C"ðz§©¥©§¨©§

Búîëçå,d"awd ly - §¨§¨
óBñ-ïéàa úBãçéîä©§ª¨§¥
úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦

àeäL ,ãeçiäd"awd - ©¦¤
`ed ,envràeäå òãBiä©¥©§
.'eë òcnä.recid `ede - ©©¨

ly epevxe eznkgy ,ixd
md ,envr d"awde ,d"awd

oevxae ,ynn cg` xacdf
dnkgeefzegek micg`zn

drya ,xeaicde daygnd
xdxdn e` xacn icediy
oiay lcadd .dxeza
xzia xaqei ,dxezl zeevn
:lyn zervn`a ,dagxd
eicar lr deeiv jln
oikde ,dti oenx` el zepal
ea ,cgein xtq ef dxhnl
ji`e cvik hxetna myxp
eze`y jlnd oiane dvex

md ,oenx`d znwda miwqer micardyk ,ixd .dpaii oenx`
oenx` eze`l qgiay jlnd ly epevx mr micge`ne mixeyw
ly mixg`d eihixt e` ,mnvrlyk oenx`d ilzek eli`e .epipae
minkgd - mznerl .envr jlnd ly epevx mpi` oenx`d
dpaii cvik jlnd myx eay ,zeipkzd xtq z` micnely
:jlnd ly epevxae eznkga ynn miwqer md ixd - oenx`d
jk .jlnd ly epevxe eznkg z` ixd bviin xtq eze`a meyxd
eli`e ,d"awd ly epevx yalzn ,zeevnd dyrna :eppipra mb
dpey .envr oevxd mpi` zeevnd z` miniiwn mda mihixtd
,d"awd ly eznkg ok` `ed dxezd "lky" - dxezl qgia xacd
wqer icediyke ,d"awd ly epevx ok` `ed "dkldd wqt"e
dpeilrd dbxca ,cg`zn `ed .xeaica e` daygna ,dxeza

.d"awd ly eznkgae epevxa ,xzeiaáeúkL eäæå,"xdef"a - §¤¤¨
céøa-àLã÷å àúéøBà","ãç àlk ¯ àeä-Cd"awde dxezdy- §©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,ynn cg` xac md.ïéãewôk ãeçì "àkìîc ïéøáà" àìå- §Ÿ¥¨¦§©§¨§§¦¦
,xen`k ,oky .zeevnd enk ,jlnd ly cala "mixa`" `le
- dnypd mr sebd enk ,oeilrd oevxd mr zeevnd zecge`n
xac md d"awde dxez eli`e .micxtp mixac ipy ly zecg`zd

.ynn cg`-Ceøa óBñ-ïéàa ãçéîä ïBéìòä ïBöøL øçàîe¥©©¤§¨¤§©§ª¨§¥¨
íéðt øzñäa àìå ,éøîâì éelâa àeä ,ãeçiä úéìëúa àeä§©§¦©¦§¦§©§¥§Ÿ§¤§¥¨¦
íäL ,íéîéðtä äéLeáìe úéäìàä Lôða ,ììëe ììk§¨§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¨©§¦¦¤¥
éøáãa ÷ñBò íãàäL äòL dúBàa ,døeaãå dzáLçî©§©§¨§¦¨§¨¨¨¤¨¨¨¥§¦§¥

äøBzicediy drya - ¨
ixac xacne xdxdn
oevxd ixd `a ,dxez
icil dxezay oeilrd
eytpa `ln ielib

.exeaice ezaygnaeéøä£¥
äéLeáìe Lôpä íb- ©©¤¤§¤¨

,xeaice daygnelà¥
óBñ-ïéàa Lnî íéãçéî§ª¨¦©¨§¥
äòL dúBàa àeä-Ceøä§¨¨¨
ãeçék ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§¦
ìL BzáLçîe Bøeac¦©£©§¤

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
Búeîöòå Búeäîa§¨§©§

ìéòì økæpk6ïéà ék , ©¦§¨§¥¦¥
ãøôð øác íeL- ¨¨¦§¨

,d"awdnøzñäa íà-ék¦¦§¤§¥
.ìéòì økæpk íéðtwx - ¨¦©¦§¨§¥

zeinipty dfÎiciÎlr
,zxzqen oeilrd oevxd
yibxdl mi`xapl xyt`
,"ze`ivn"l mnvr z`
icediy dryay xg`ne
zxqen ,dxez cnel
- d`ln zelbzda `id oeilrd oevxd zeinipte ,ef dxzqd

.`ln `ed "cegi"d `linnàlà ãBò àìå,efn dxizi - §Ÿ¤¨
íãeçiLcnel icediy drya d"awd mr dizegeke ytpd ly - ¤¦¨
,dxezóBñ-ïéà øBà ãeçiî æò øúéå úàN øúéa àeä§¤¤§¥§¤¤¨¦¦¥

,íéðBéìò úBîìBòa àeä-Ceøamiipgexd zenlerd mr - ¨§¨¤§¦
.mipeilrdLôpa Lnî éelâa àeä ïBéìòä ïBöøL øçàî¥©©¤§¨¤§§¦©¨©¤¤

,dîöò äøBzä àeä àeä éøäL ,äøBza íé÷ñBòä äéLeáìe§¤¨¨§¦©¨¤£¥©¨©§¨
- mznerle ;miwqer md da -íéðBéìòä úBîìBòä ìëå§¨¨¨¨¤§¦

íúeiç íéìa÷î,wx -CLîpä úeiçå øBàî,raepy dnn - §©§¦©¨¥§©©¦§¨
,Cøaúé Búîëçå BðBöø àéäL ,äøBzäî"lky"y xen`k - ¥©¨¤¦§§¨§¨¦§¨¥

`ed dxezdeznkg- "dkldd wqt"e ,d"awd lyepevxly
.d"awdáéúëãk7,"úéNò äîëça ílk" :"dnkg"y ,ixd - §¦§¦ª¨§¨§¨¨¦¨

.zenlerd lk meiwe z`ixal xewnd `id¯ äîëçä ïk-íàå§¦¥©¨§¨
äøBzä àéäL,`id -,ílkî äìòîì"xewn"d `idy xg`n - ¤¦©¨§©§¨¦ª¨
.zenlerd lklàéä àéäå,dxezd -àø÷pä Cøaúé BðBöø §¦¦§¦§¨¥©¦§¨

,"ïéîìò ìk ááBñ"."dtiwn" dxeva zenlerd lka ritynd - ¥¨¨§¦
leki `ed oi` okle ,zenlerd lkn dlrnl `ed :xnelk

a yalzdljezmdilr rityn `ed `l` ,zeinipta ,zenlerd
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íéøîà éèå÷éì
éôåøö ìë ïëå êôäì åà éàëæ åà øåèô åà øùë åà

ê"ðú úåéúåàñ"àá 'åãçåéîä åúîëçå åðåöø úëùîä ïä
ù"æå 'åë òãîä àåäå òãåéä àåäù ãåçéä úéìëúá ä"á
ãåçì àëìîã ïéøáà àìå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã

ïåéìòä ïåöøù øçàîå .ïéãå÷éôëä"á ñ"àá ãçåéîä
íéðô øúñäá àìå éøîâì éåìéâá àåä ãåçéä úéìëúá

ùôðá ììëå ììëíäù íéîéðôä äéùåáìå úéäìàä
éøáãá ÷ñåò íãàäù äòù äúåàá äøåáãå äúáùçî

íâ éøä äøåúñ"àá ùîî íéãçåéî åìà äéùåáìå ùôðä
åøåáã ãåçéë ãåçéä úéìëúá äòù äúåàá ä"á

åúáùçîåïéà éë ì"ðë åúåîöòå åúåäîá ä"á÷ä ìù
ãåò àìå ì"ðë íéðô øúñäá íà éë ãøôð øáã íåùàìà

ä"á ñ"à øåà ãåçéî æò øúéå úàù øúéá àåä íãåçéù
ïåöøù øçàî íéðåéìò úåîìåòáéåìéâá àåä ïåéìòä

àåä àåä éøäù äøåúá íé÷ñåòä äéùåáìå ùôðá ùîî
ìëå äîöò äøåúäíúåéç íéìá÷î íéðåéìòä úåîìåòä

åúîëçå åðåöø àéäù äøåúäî êùîðä úåéçå øåàî
àéäù äîëçä ë"àå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
ááåñ '÷ðä 'úé åðåöø àéä àéäå íìåëî äìòîì äøåúä
êåúá ùáìúäì ìåëé åðéàù äî 'éçá àéäù ïéîìò ìë
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כא.6. כד.7.פרק קד, תהלים



hayקו b"i ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ג קודש שבת יום
,hk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîì ïáåé äæáå,58 'nr cr.ïî÷ì

:oldl xaqeiy itk - "siwn" zpigaaBðéàM äî úðéça àéäL¤¦§¦©©¤¥
ïéîìò CBúa Laìúäì ìBëé,zenlerd zeinipta -äiçî ÷ø ¨§¦§©¥§¨§¦©§©¤

éwî úðéçáa äìòîì øéàîe,ódlrnl ezeida ,mdilrn - ¥¦§©§¨¦§¦©©¦
zeyalzdnjeza
,zenlerdàéä àéäå- §¦¦

dlrnl `idy ef dpiga
,zenlerd lkn
Lôpa úLaìúnä©¦§©¤¤©¤¤
éelb úðéçáa äéLeáìe§¤¨¦§¦©¦

Lk Lnîéøáãa íé÷ñBò ©¨§¤§¦§¦§¥
"'eë éæç àì eäéàc áb-ìò-óàå" ,äøBz8oi`y itÎlrÎs`e - ¨§©©©§¦¨¨¥

yibxn epi` ,dxez cnel `edy drya ,icedi .z`f d`ex `ed
,jka dyg - eznyp eli`e ,d"awd mr eytp zecg`zda

éëä íeMîe],okle -,ìañì ìBëédlrpd zecg`zdd z` - ¦¨¦¨¦§Ÿ
,d"awd mríeMî,iptn -,éæç àìc.yibxn epi`y - ¦§¨¨¥

.[íéðBéìòa ïk-ïéàM-äîly mi`xapa xacd dpey - ©¤¥¥¨¤§¦
mda ,mipeilrd zenlerd
Îmleray dxzqdd oi`
"mi`ex" mde ,dfd
,iwl` oipr lk miyibxne
"lawl" mzlkia oi` okle
mr dfk dlrp cegi
,seba dnyp eli`e .d"awd
iwl`d xe`a yibxdln mixizqn ,dfdÎmlerde sebdy ori
wfg cegia cg`zdl dnypd zlekil daiqd idef - df cegiay

.dxezd cenil zrya ,d"awd mr dfk

äæáe,d"awd mr icedi ly eytp cegiy ,xaqedy dna - ¨¤
xy`n dlrnle d`lnd dcna `id ,dxezd cenil zrya

,zeevnd meiw zrya÷ñòä úìòî ãàî äìãb änì ïáeé¨¨¨¨§¨§Ÿ©£©¨¥¤
ãeçé àéäL älôzî elôàå ,úBönä ìkî øúBé äøBza©¨¥¦¨©¦§©£¦¦§¦¨¤¦¦

íéðBéìò úBîìBòlkae - ¨¤§¦
cenil zlrn dlcb z`f
`l` - dltzn mb dxezd
:le`yl xyt` dxe`kly
oi`y iny ep` mircei ixd
oi`y ,"ezpne` ezxez"
,icinzd eweqir dxezd
ceniln wiqtdl eilr
ixd - dlitz myl dxezd
dlrnl `id dlitzdy
epax xiaqn - ?dxezn

:oldl owfdàäå],dfe - §¨
Búðnà BúøBz ïéàL éîc§¦¤¥¨ª¨§

éøö,÷éñôäì C- ¨¦§©§¦
dgked jka oi` ,dltzl
dlrnl `id dltzdy
ly enrh `l` ,dxezn

:`ed xac.[éëä-åàìa ìháîe ÷éñôîc øçàî eðéäxg`n - ©§¥©©§©§¦§©¥§¨¨¦
okl ,mixg` mixac llba ,dxez ceniln lhane wiqtn `edy

.dltzl mb wiqtdl eilräfîe9dlrnd epxaqdy dnn - ¦¤
,dxezayìékNnä ìëeé,lecbd oiand -éLîäìäàøé åéìò C ©©©§¦§©§¦¨¨¦§¨

éà ïðBaúiLk ,äøBza B÷ñòa äìBãbäéLeáìe BLôpL C §¨§¨§©¨§¤¦§¥¥¤©§§¤¨

BçîaL,daygnd -åéôáe,eitay xeaicde -íéãçéî íä ¤§Ÿ§¦¥§ª¨¦
-Ceøa óBñ-ïéà øBàå ,ïBéìòä ïBöøa ãeçiä úéìëúa Lnî©¨§©§¦©¦¦§¨¤§§¥¨

,íäa älbúnä Lnî àeä,xeaice daygn ,diyealae ytpa - ©¨©¦§©¤¨¤
;dxezd cenil zryaíéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä ìkM äî©¤¨¨¨¤§¦§©§¦

dén÷ éáéLç àìklk - §¨£¦¥©¥
mipeilrd ,zenlerd
miaygp mpi` ,mipezgzde
oeilrd oevxd iabl llk
,`edÎjexa seqÎoi` xe`e

,Lnî ñôàå ïéàëemd - §©¦¨¤¤©¨
,llk miniiw mpi` eli`k
Laìúî BðéàL ãò©¤¥¦§©¥

,Lnî íëBúaoi` - §¨©¨
yalzn oeilrd oevxd
,xen`k ,zeinipta mda
zenlerd zlekia oi`y
oeilrd oevxd z` lawl

,zeiniptaàlàoevxd - ¤¨
mda rityn oeilrd

zpigaa'ïéîìò ìk ááBñ'¥¨¨§¦
éwî úðéçáaó,ick - ¦§¦©©¦

,íúeiç øwò íúBéçäìzenlerd milawn mzeig xwir z` - §©£¨¦©©¨
.zenlerd lk z` aaeqd iwl`d xe`dnäøàä Bæéà ÷ø- ©¥¤¨¨

,cala,íëBúa úLaìúî,zeinipta -,ìañì íéìBëiM äî ¦§©¤¤§¨©¤§¦¦§Ÿ
.éøîâì úeàéöna eìhaúé àlLmby ,ef zeppeazdn - ¤Ÿ¦§©§¦§¦§©§¥

z` "leaql" mileki mpi` mipeilrd zenlerdwx ,oeilrd oevxd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äìòîì øéàîå äéçî ÷ø ïéîìòé÷î 'éçááàéä àéäå ó
ùîî éåìéâ 'éçáá äéùåáìå ùôðá úùáìúîä

â"òàå ú"ãá íé÷ñåòùëéëä 'åùîå] 'åë éæç àì åäéàã
.[íéðåéìòá ë"àùî éæç àìã íåùî ìåáñì ìåëé

äæáå
ïáåéìëî øúåé äøåúá ÷ñòä úìòî ãàî äìãâ äîì

íéðåéìò úåîìåò ãåçé àéäù äìôúî 'éôàå úåöîä
åðééä ÷éñôäì êéøö åúðîåà åúøåú ïéàù éîã àäå]

ìëåé äæîå .[ä"àìá ìèáîå ÷éñôîã øçàîìéëùîä
ïðåáúéùë äøåúá å÷ñòá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì

åçåîáù äéùåáìå åùôðù êéàùîî 'éãçåéî íä åéôáå
ùîî ä"á ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä úéìëúá

äî íäá äìâúîäíéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëù
ùáìúî åðéàù ãò ùîî ñôàå ïéàëå äéî÷ éáéùç àìë

íëåúáé÷î 'éçáá ïéîìò ìë ááåñ àìà ùîîó
íëåúá úùáìúî äøàä åæéà ÷ø íúåéç ø÷éò 'úåéçäì

äî.éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù ìåáñì íéìåëéù
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א.8. ג, מגילה ‰˜„Â˘:9.ראה ÂÂ˘Ï ‰ÊÂ ,Ô‡Î ¯ÈÚÓ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î שממעלת - ותוכנו (וחידושו) כאן הענין כל שייכות "אולי
כי - מהקודמת גדולה מעלה והיא גדולה) ליראה (שבאים מעלה עוד מסובבת - היחוד באופן המצוות על ˙ÈÏÎ˙התורה

ÌÈ˜ÂÁ‰."לעשותו ובלבבך בפיך יותר מקרבת - יותר גדולה ויראה כו', ליראה זה הרי (היחוד)



קז hay b"i ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ixnbl mze`ivn z` eca`i `ly ick z`fe ,cala epnn dx`d
oeilr oevx xi`n ,dxez cnel `edy drya ,eytpa eli`edf

d"awdn dlecb d`xil ribi ,jka eppeazda ixd - zelbzda
.dxeza eweqir zryaáeúkL eäæå10ìk úà 'ä eðeöéå" : §¤¤¨©§©¥¤¨

äàøéì älàä íéwçä©ª¦¨¥¤§¦§¨
"'Bâå 'ä úàÎlry ixd - ¤§

miribn "miweg"d ici
epax .d"awdn d`xil

,jka oeekzn owfditl
epiax w"k ly ezxrd

:epeylae`ed dxe`klc"
d`xid iptnc jtidl
(aaeqnd `a - daiq)
."miwegd z` miniiwn
,rnyn df weqtn :xnelk
`ed ,miwegd iciÎlry

:jetd xacd dxe`kly drya - 'd z`xil ,okn xg`l ,ribn
ixd `id "d`xi"d ;miwegd meiwl eze` d`ian "d`xi"d

md miwegdy `le ,miwegd meiwl znxebd "daiq"dliaya
,oky .mipaen mixacd ,owfd epax ly ezxaqd itl ,j` .d`xid
ixg` wx d`ad - dlecb d`xi - d`xia efk dbixcn zniiw

mi`ad miwegd "zilkz"k `ide ,"miweg"dliaya.d`xid
dkenp dbxca d`xi `id ,miwegd meiwl "daiq" `idy d`xid
jk ,miweg iabl dfy myk .zeevnd meiwl `iadl dilry ,xzei

.dxez - dnkg iabl ,oldl ,owfd epax xiaqnäìBãb äàøé ìòå]§©¦§¨§¨

eøîà Bæ11:l"f epinkg - :,"äàøé ïéà ,äîëç ïéà íà"dnkg - ¨§¦¥¨§¨¥¦§¨
,"dlecb d`xi" dze`l epiid ,d`xil `ean `id - dxez -
l"f epinkgy dn znerl z`fe .d`xiay xzei dpeilrd dbixcnd
d`xidy - "dnkg oi` d`xi oi` m`" :dketd dxeva mixne`
dnkgl mcwen i`pz `id
dpeekd o`ky - dxez -
dbixcnd iabl `id
ly xzei dpezgzd
cenill zyxcpd ,d`xid

;dxezúàø÷ð äøBzäå§©¨¦§¥
dìöàdbixcnd iabl - ¤§¨

,d`xid ly xzei dpeilrd
,"àzøãì àòøz"xry - ©§¨§©§¨

xryd jxc wxy ,zial
,ixd .zial qpkdl xyt`
zx`ezn d`xidy

,dxez lr fnexd "xry"d iabl xwird `edy ,"zia"kBîk§
äàøé àc ìéáñ àçî ìk åàìc àlà ,[øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥¤¨§¨¨Ÿ¨¨¦¨¦§¨

.Bækz`xi ly efk dpeilr dbixcn "leaql" leki gen lk `l - ¨
.'d,Bæ äàøé ììk Bçî ìéáñ àìc ïàî íb Càoi`y in mb - ©©©§¨¨¦Ÿ§¨¦§¨

,llk ef d`xi "leaql" leki egen,dúö÷î àìå dpî àìmb - ¨¦¨§¨¦§¨¨
,ef d`xin edyn `ldLøLa BLôð Cøò úeúéçt éðtî¦§¥§¦¤¤©§§¨§¨

äiNòc úBøéôñ øNòc úBðBzçz úBâøãîa døB÷îely - §¨§©§¥©§§¤¤§¦©£¦¨
- diyrd mlerBæ äàøé ïéà,el dxqgd -,äNòîì Ba úákòî ¥¦§¨§©¤¤§©£¤

,ynn lreta zeevne dxez meiwl -:ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨
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íéøîà éèå÷éì
äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà 'ä åðåöéå ù"æå'ä úà

äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà åæ äìåãâ äàøé ìòå] 'åâå
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כד.10. ו, יז.11.דברים ג, אבות

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום א' בא, המודיע כי מצאו דירה חדשה... ויחנכו הבית בתלמוד תורה, 

ובתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ  ילמוד באחד החדרים שם עם איזה מתלמידיו,  היינו שבתחילה 

עכ"פ לעצמו.

ולזוג' תי' ימסור שתמה אני על הידיעה שבעצבות היא מכהנ"ל. בתו של חסיד ואשתו של חסיד 

ובעצמה בעלת מוחין ורגש חסידותי, עצבות מנין לה? תהי' שמחה באמת על כל הטוב אשר הנחילה 

השי"ת עד עתה, ושמחה פורץ גדר למלאות גם את החסר עדיין לע"ע. ות"ח לו אם יוכל להודיעני אז 

זי פאלגט.

בברכת מז"ט והצלחה בדירתם החדשה,

מנחם שניאורסאהן



היום יום . . . קר

ה'תש"גז שבטיום רביעי

חומש: בא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יח. ולתוספות . . . 46 גם דחילו.

ר לּוַח ַעל  ר – ִסּדֵ ן ֶעׂשֶ כּוָנה. ּבֶ ָסה ְוַהּתְ ָנה – ָלַמד ָחְכַמת ַהַהְנּדָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ֵקן ּבֶ ְהיֹות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּבִ
"ם,  ים ִהְלכֹות ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש ְלָהַרְמּבַ ַרּבִ ד ּבָ ּמֵ ּלִ ן ׁשֶ ּמֵ ר – ִנְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ָנה. ּבִ ֵרה ׁשָ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ְדָרׁש. ֵבית ַהּמִ אֹותֹו ַמֲעָמד, ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ּבְ ָהיּו ּבְ אֹוִנים, ׁשֶ ְולֹא ָמְצאּו ַהּגְ

ה'תש"גח שבטיום חמישי

חומש: בא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והענין . . . כד גלגולים.

ָכל  ץ ּבְ ה, ָעֵלינּו ְלִהְתַאּמֵ ֻאּלָ ֵרְך ָאנּו עֹוְמִדים ַעל ַסף ַהּגְ ם ִיְתּבָ ֵ ַחְסֵדי ַהּשׁ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ ְפָרט ּבַ ּבִ
הּוא,  ל ׁשֶ ר ַאף ּכָ ִלי ְלַוּתֵ ְנָהִגים ִמּבְ ל ַהּמִ ֹמר ֶאת ּכָ ִהּדּור ִמְצָוה, ְוִלׁשְ ת ּבְ ל ִעְנְיֵני ַהּדָ ק ּכָ ִמיֵני ִאּמּוץ, ְלַחּזֵ
ה,  ֵהּמָ יַח  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  ּסּוִרים  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ י  ּכִ ֲעָדתֹו  ִלְקַהל  ְלהֹוִדיַע  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ַרב  ל  ּכָ ַעל  ְוחֹוָבה  ּוִמְצָוה 

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ יַח ִצְדֵקנּו ּבְ יַאת ְמׁשִ ב ּבִ ּלֹא ְנַעּכֵ ׁשּוָבה ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות, ׁשֶ נּו ּתְ ַוה' ֱאלֵֹקינּו ּדֹוֵרׁש ֵמִאּתָ

ה'תש"גט שבטיום ששי

חומש: בא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: הנה החכמה . . . ומובן.

ית, ָאַמר ַמֲאַמר ַדא"ח, ְוָתְכנֹו – ַמהּו  ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ "ס ּבַ ַ "ּב[ ַהּשׁ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
"ַהְדָרן".

ֹחֶדׁש,  י"א  ְלסֹוף  ָנה  ִמׁשְ "ס  ׁשַ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ם  ִסּיֵ ִאּמֹו  ַאֲחֵרי  ָהֲאֵבלּות  ַנת  ׁשְ ּבִ
"ס. ַ ל ַהּשׁ ָנה[ – ּכָ ָ ּוְליֹום ַהּיָאְרַצייט ]=יֹום ַהּשׁ

ה'תש"גי שבטשבת

חומש: בא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק יט. ולתוספות . . . בלב כלל.

תו"א ד"ה למען תהי' סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" צ"ל 
"לא ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי )הרבנית מרת רבקה נ"ע( בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת 
תרי"א - חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה 
לטעום קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. 
כשנודע הדבר לחותנה אדמו"ר הצ"צ, אמר לה: א איד דארף זיין געזונד און א בעל 
כח. אויף מצות שטייט וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען דארף אריינבריינגען 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קט היום יום . . . 

א חיות אין מצות. בכדי אז מען זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות, מוז מען 
זיין א בעל כח און זיין בשמחה. וסיים: דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער 
עסען צוליב דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען. ובירכה באריכות ימים, - )נולדה 

בשנת תקצ"ג ונפטרה י' שבט תרע"ד(. -
מאמר זה אמר אאמו"ר לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טָאן בשמחה.

יֹוָמם  ּבֹות  ִיׁשְ "לֹא  "ָאְמָנם":  ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  סֹוף  ְהֶיה"  ּתִ "ְלַמַען  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ְרצֹות". ּבֹות יֹוָמם ָוַלְיָלה ִמּלִ ְראֹות", ָצִריְך ִלְהיֹות "לֹא ִיׁשְ ִמּלִ

ַנת  ׁשְ ּבִ  – ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ַבת  ּכְ ְהיֹוָתּה  ּבִ ֵעֶדן(,  ָמָתּה־  ִנׁשְ ִרְבָקה  ָמַרת  ִנית  )ָהַרּבָ י  ְזֶקְנּתִ י  ִאּמִ
ִלְטֹעם  ָחְפָצה  לֹא  ִהיא  ָאְמָנם  ָנָתּה,  ְ ִמּשׁ קּוָמּה  ּבְ ֶכף  ּתֵ ּתֹאַכל  ר  ֲאׁשֶ ָהרֹוֵפא  ה  ְוִצּוָ ָחְלָתה,   – תרי"א 
ָבר  ּנֹוַדע ַהּדָ ׁשֶ ֲחִרית. ּכְ ת ׁשַ ה ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ּפַ ִפּלָ ָמה, ְוַאַחר ַהּתְ ּכָ ַהׁשְ ֶלת ּבְ ּלֶ ה, ְוָהְיָתה ִמְתּפַ ִפּלָ ֹקֶדם ַהּתְ
ֶנֱאַמר  ִמְצֹות  ַעל  ּכַֹח.  ּוַבַעל  ִריא  ּבָ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְיהּוִדי  ָלּה:  ָאַמר  ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ְלחֹוְתָנּה, 
ְצֹות,  ּמִ ּבַ ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְצֹות.  ּמִ ּבַ ַחּיּות  יר  ְלַהְחּדִ ֵיׁש  ֶהם;  ּבָ ָוַחי  רּוׁש  ַהּפֵ ֶהם",  ּבָ "ָוַחי 
ֶלֱאֹכל  ָעִדיף  ֵריָקה'.  ֶטן  ּבֶ 'ַעל  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ֵאיֵנְך  ם:  ְוִסּיֵ ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ְוִלְהיֹות  ּכַֹח  ַעל  ּבַ ִלְהיֹות  ִבים  ַחּיָ
י  ְוִנְפְטָרה  ַנת תקצ"ג,  ׁשְ ּבִ )נֹוְלָדה  ָיִמים, –  ֲאִריכּות  ּבַ ּוֵבְרָכּה  ֶלֱאֹכל.  ֵדי  ּכְ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִמּלְ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵדי  ּכְ

ָבט תרע"ד(. – ׁשְ
ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  ְוֵיׁש  ְוהֹוִסיף:  ְיִחידּות,  ַעל  ְלֶאָחד  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ֶזה  ַמֲאָמר 

ְמָחה. ׂשִ ּבְ

ה'תש"גיא שבטיום ראשון

חומש: בשלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק כ. והנה . . . כו וכאפס ממש.

דער סדר פון טָאג הויבט זיך ָאן מיט מודה אני, און דָאס זָאגט מען פאר נעגעל 
וואסער אפילו בידים טמאות, ווָארום כל הטומאות שבעולם זיינען ניט מטמא דעם 
מודה אני פון א אידען. ער קען זיין א חסר בזה או בזה, ָאבער דער מודה אני בלייבט 

גאנץ.

ל  ן ּכָ ּכֵ ָיַדִים ְטֵמאֹות, ׁשֶ "מֹוֶדה ֲאִני", ְואֹוְמִרים ֹזאת ִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים ֲאִפּלּו ּבְ ֵסֶדר ַהּיֹום ַמְתִחיל ּבְ
ֶזה,  ֶזה אֹו ּבָ ל ְיהּוִדי. הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵסר ּבָ אֹות ֶאת ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ עֹוָלם ֵאיָנן ְמַטּמְ ּבָ ְמאֹות ׁשֶ ַהּטֻ

ֵלם. ַאְך ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" נֹוָתר ׁשָ

ה'תש"גיב שבטיום שני

חומש: בשלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: כי התהוות . . . כו ודקות יותר.

ב, ְועֹוָלם רֹוֵתַח ּוְמֹבָהל. ְוֹזאת ִהיא ֲעבֹוַדת  ָ ֵני עֹוָלמֹות ֵהם: עֹוָלם ַקר ּוְמֻיּשׁ ֲעלּות ׁשְ ֶכל ְוַהִהְתּפַ ַהּשֵׂ
ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבְ ֶרְך  ּדֶ ֶכל – ְלמֹוֶרה  ְוַהּשֵׂ ִאיָפה,  ִלׁשְ ֶכת  ֶנְהּפֶ ָהָלה  ַהּבֶ ְוָאז  ַלֲאָחִדים.  ִלְהיֹות  ָרם  ְלַחּבְ ָהָאָדם, 

ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל.

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . קי

*

ה'תש"גיג שבטיום שלישי

חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אבל עשר . . . עניני העולם.

יָתה. בּוָרה ָרחֹוק ִמּיֹום ַהּמִ ּיֹום ַהּקְ ׁשֶ ָנה ִראׁשֹוָנה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ׁשָ יָתה ֲאִפּלּו ּבְ יֹום ַהּמִ ָנה[ - ּבְ ָ יָאְרַצְייט ]=יֹום ַהּשׁ

ְוִיְתרֹון  ַהֶחֶסד  ַבע:  ׁשֶ ֶבן  ּכְ ְהיֹותֹו  ּבִ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ַעל  הֹוֵלְך  ׁשֶ ֲהַגם  ּדַ ְזקּוָפה הּוא,  קֹוָמה  ּבְ ִלְהיֹות הֹוֵלְך  ר  ָיׁשָ ָהָאָדם  ֶאת  ה  ָעׂשָ ָהֱאלִֹקים  ר  ֲאׁשֶ ֲעָלה  ַהּמַ

א ֶאת ָהָאֶרץ. ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאּלָ ע, ּדְ הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ ַמִים, לֹא ֵכן ּבְ ָ ל־ָמקֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּשׁ ָהָאֶרץ, ִמּכָ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc - zekxa(iriax meil)
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,zrcd opega dlcad xne` `nw `pz zrcly ,dpyna epipyéaø©¦
'åë úéòéáø äëøa døîBà øîBà àáé÷òxfril` iax ,dnvr ipta £¦¨¥§¨§¨¨§¦¦

:`xnbd dywn .d`ceda xne`éaøì àaà øa ïîL áø déì øîà̈©¥©¤¤©©¨§©¦
éãkî ,ïðçBéixd -äìBãbä úñðk éLðày mdìàøNéì íäì eðwz ¨¨¦§¦©§¥§¤¤©§¨¦§¨¤§¦§¨¥

úBMeã÷ ,úBlôúe úBëøa[aeh meie zay ly yeciw-],úBìcáäå §¨§¦§§©§¨
ok m`eéæçð[d`xp-]ïe÷z ïëéäewlgp ji` ,xnelk .dlcadd z` ¤§¥¥¨¨

iyp` onfn dxne`l milibx okid ze`xl xyt` `ld ,mi`pzd dfa
d zvxzn .dlecbd zqpk:`xnbdéì øîà,opgei iaxäeòá÷ älçza ¨©¥©§¦¨§¨¨

dlecbd zqpk iyp`älôzainia laan elryky itl ,dcal ©§¦¨
jk xg`e .oii zepwl mkixvdl evx `le oenna miwegc eid ,`xfr

ykeøéLòä,oii zepwl mcia dide mrdäeòá÷minkgd,ñBkä ìò ¤¡¦§¨¨©©
zqpk iyp` depwz okid egky onfd eze`ae .dlitzdn dexwre

aeyyk jk xg` .dlitza dlecbdeøæç ,eðòäminkgdäeòá÷e ¤¡¨§§¨¨
.älôzaewlgp ,dlitza dligza depwz okid egkyy oeik j` ©§¦¨

:opgei iax miiqn .dexn`i okid mi`pzdåeprde exfgyk s` §
,dlitza deraweeøîà íäok it lr s`y ,cerälôza ìécánä ¥¨§©©§¦©§¦¨

éøöìécáiL Cmb,ñBkä ìòdze`ay .oii zepwl ezexyt`a yi m` ¨¦¤©§¦©©
m`y wx exn` `l` ,qekd lr dlcadd z` ixnbl exwr `l dry
el yi m` la` ,dlitza dlcada ic oii zepwl ezexyt`a oi`

.qekd lr mb licadl jixv zexyt`
xnbd:qekd lr mb licadl eaiigy mitqep mi`xen` d`ian `

énð øîzéà,yxcnd ziaa ok xn`p -øîà àaà øa àéiç éaø øîà ¦§©©¦¨©©¦¦¨©©¨¨©
,úBlôúe úBëøa ìàøNéì íäì eðwz äìBãbä úñðk éLðà ,ïðçBé éaø©¦¨¨©§¥§¤¤©§¨¦§¨¤§¦§¨¥§¨§¦
ìò äeòá÷ ,eøéLòä .älôza äeòá÷ älçza .úBìcáäå úBMeã÷§§©§¨©§¦¨§¨¨©§¦¨¤¡¦§¨¨©
éøö älôza ìécánä eøîà íäå .älôza äeòá÷ ,eðòäå eøæç .ñBkäC ©¨§§¤¡§¨¨©§¦¨§¥¨§©©§¦©§¦¨¨¦

,eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø ,énð øîzéà .ñBkä ìò ìécáiL¤©§¦©©¦§©©¦©¨§©¥§¨§¦©§©§
éøö älôza ìécánä.ñBkä ìò ìécáiL C ©©§¦©§¦¨¨¦¤©§¦©©

:df oica dpc `xnbdïézòîMà ïðéáúBîe ,[äaø] (àáø) øîà- ¨©©¨§¦©©§©§¦
,`ziixaa epipy ,ef epzreny lr epiywdeúBøeáb øékæä àìå äòè̈¨§Ÿ¦§¦§

å ,íéúnä úéiçúa íéîLbxikfd `le drh m` okúkøáa äìàL §¨¦¦§¦©©¥¦§§¥¨§¦§©
BúBà ïéøéæçî ,íéðMä.lltzdle xefgl eze` mikixvn ±åm` eli` ©¨¦©£¦¦§

xn` `le drhìBëéL éðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà ,úòcä ïðBça äìcáä©§¨¨§¥©¨©¥©£¦¦¦§¥¤¨
.ñBkä ìò døîBàìzpeek jky ,'dxne`l leki' oeyldn rnyne §§¨©©

lekiy iptn ,i`yx lltzdle xefgl `ly dvxi m` ,`ziixad
.dlcad zaeg ici jka z`vle qekd lr dlcadd z` xnel
epi` ,ezaeg ici `vi xake dlitza licad m`y ,jkn rnyne
licandy epxn` cvik ok m`e .qekd lr licadle xefgl jixv

:`xnbd zvxzn .qekd lr licadl jixv dlitzaàîéz àìl` - Ÿ¥¨

`ziixad oeyla xn`zàîéà àlà ,'ñBkä ìò døîBàì ìBëiL éðtî'¦§¥¤¨§§¨©©¤¨¥¨
[xen`-],'ñBkä ìò døîBàL éðtî'jkle ,qekd lr dxne`l aiigy ¦§¥¤§¨©©

dlitza dxne`l gkyyk lltzie xefgi `l.
:qekd lr mb licadl jixvy ztqep drenyéaø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦

dì éøîàå ,ïãéöa ïðçBé éaø úà éñBé éaø ìàL ,úôé øa ïéîéðayie - ¦§¨¦©¤¤¨©©¦¥¤©¦¨¨§¦Ÿ§¨§¦¨
l`yy ,jk ef dreny mixne`éaø úà øBö ïîc á÷òé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©£Ÿ§¦¤©¦

,ïðçBé,zti xa oinipa iax siqeneúéòîL àðàåizrny ip`e - ¨¨©£¨§©¦
,eze` l`yykéøö älôza ìécánä,àì Bà ,ñBkä ìò ìécáiL C ©©§¦©§¦¨¨¦¤©§¦©©Ÿ

déì øîàå,opgei iaxéøö.ñBkä ìò ìécáiL C §¨©¥¨¦¤©§¦©©
jixv m`d ,qekd lr wx dligza licady ote`a dpc `xnbd

:dlitza mb licadlñBkä ìò ìécánä ,eäì àéòaéàlicady mcew ¦©§¨§©©§¦©©
,dlitzaìécáiL eäîmb.älôza:`xnbd zhyetøa ïîçð áø øîà ©¤©§¦©§¦¨¨©©©§¨©

î øîBçå ì÷ ,÷çöéa dlcadäîe ,älôza dlcadøwéòc ,älôz ¦§¨©¨¤¥§¦¨©§¦¨§¦©
àéä àzðwzdzid dpexg`d dpwzd oky ,dpwzd xwir `idy - ©©§¨¦

lr eli`e ,exiyri m` mbe dlitza licadl jixv mlerlyqekd
mewn lkne ,oii el yi m` `l` licadl jixv oi`éøîàexn`-] ¨§¦

[minkgéøö älôza ìécánä,ñBkä ìò ìécáiL C,ok m`ìécánä ©©§¦©§¦¨¨¦¤©§¦©©©©§¦
dligzaïkL ìk àì ,àéä àzðwz øwéò åàìc ,ñBkä ìòjixvy ©©§¨¦©©©§¨¦Ÿ¨¤¥

.dpwzd xwir z` miiwle dlitza mb licadl jk xg`
:qekd lre dlitza dlcadd oipra ztqep `ziixaàçà éaø éðz̈¥©¦£¨

älôza ìécánä ,àððéç áøc dén÷ àëéøàcalaénî øúBé çaeLî £¦¨©¥§©¦§¨©©§¦©§¦¨§¨¥¦¦
ñBkä ìò ìécáiL,calaìò úBëøa Bì eçeðé ,Bæáe Bæa ìécáä íàå ¤©§¦©©§¦¦§¦§§¨§¨©

.BLàø:`xnbd dywnúøîà ,àéL÷ àôeb àä,`ziixad zligza Ÿ¨¨©§¨¨§©
àîìà ,ñBkä ìò ìécáiL énî øúBé çaeLî älôza ìécánägken - ©©§¦©§¦¨§¨¥¦¦¤©§¦©©©§¨

y dfnébñ dãeçì älôz,cala dlitza dlcada ic -éðz øãäå- §¦¨§¨©¦©£©¨¥
,`pzd dpy jk xg`e,BLàø ìò úBëøa Bì eçeðé Bæáe Bæa ìécáä íà¦¦§¦§§¨§¨©Ÿ

å,zeywdl yiàãça déì ÷éôðc ïåékzaeg ici `vi xaky oeik - §¥¨¦§¦¥©£¨
,[dlitza-] odn zg`a dlcadøètà,dlcad zaegn xhtp ixd - ¦§©

å,qekd lr jk xg` lican `ed xy`k ,ok m`dðéàL äëøa àéåä §©§¨§¨¨¤¥¨
äëéøö,[zaiiegn-]éaø dì éøîàå ,Lé÷ì Léø àîézéàå ,áø øîàå §¦¨§¨©©§¦¥¨¥¨¦§¨§¦¨©¦

,äëéøö dðéàL äëøa Cøáîä ìk ,eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§¨©§¨¥§¨¨¤¥¨§¦¨
íeMî øáBòxn`py xeqi`d(f k zeny)àOú àì'Lidl` 'd mW z` ¥¦Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤

zekxa el egepi qekd lr mb licane xfegyky epipy ji`e ,'`eXl©¨§
:`xnbd zvxzn .ey`x lréëä àîéà àlà,`ziixad oeylaíà ¤¨¥¨¨¦¦

.BLàø ìò úBëøa Bì eçeðé ,Bæa ìécáä àìå Bæa ìécáä`ziixa itle ¦§¦§§Ÿ¦§¦§¨§¨©Ÿ
.qekd lr mb licadl jixv oi` ef

.qekd lr licai dlitza licad `ly iny ,lirl `ziixaa epipy
:qekd lr licady mcew lk`e ,cer drhy ote`a dpc `xnbd

,úLL áøî àcñç áø dépéî àòam`,Bæáe Bæa äòèlicadl gkyy §¨¦¥©¦§¨¥©¥¤¨¨§§
,qekd lr licady mcew dzy e` lk` jk xg`e ,dlitzd zrya

,eäîdrhy oeik `ny e` ,qekd lr eiykr licadl el ic m`d ©
.dlitza licadle lltzdle xefgl mb jixv ,odizyadéì øîàax ¨©¥

,`cqg axl zyyLàøì øæBç ,Bæáe Bæa äòèxcq zligzl xfeg - ¨¨§§¥§Ÿ
jk xg`e ,dlitza licadle lltzdl xefgl eilre ,zelcadd

.qekd lr licadl
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ה'תש"פ  שבט ז' ראשון יום פסח  קרבן בהקרבת יום טבול

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ìçL úî àîè§¥¥¤¨
,åéìò äfäå ìáhL ét ìò óà ¯ øNò äòaøàa úBéäì BlL éòéáL§¦¦¤¦§§©§¨¨¨¨©©¦¤¨©§ª¨¨¨
àlà ,åéìò ïéèçBL ïéà ¯ áøòì íéLã÷ ìëàì éeàø àeä éøäå©£¥¨¤¡Ÿ¨¨¦¨¤¤¥£¦¨¨¤¨
Lôðì íéàîè eéä øLà ,íéLðà éäéå" :øîàpL ,éðL çñôì äçãð¦§¤§¤©¥¦¤¤¡©©§¦£¨¦£¤¨§¥¦§¤¤
íà ,eìàL äæ ìòå ..."àeää íBia çñtä úBNòì eìëé àìå ,íãà̈¨§Ÿ¨§©£©¤©©©§©¤¨£¦

.íäéìò ïéèçBL ïéàL Løôe ,áøòì eìëàé íäå íäéìò èçMé¦¨¥£¥¤§¥Ÿ§¨¤¤¥¥¤¥£¦£¥¤
אחר עליו "שוחטין  יום' 'טבול שרץ טמא  הרמב "ם  לדעת

הפסח" את  אוכל שמשו כשיעריב  ולערב ה"א)שיטבול ,(לעיל

עליו שוחטין "אין  והזאה טבילה  לאחר גם  מת  טמא  אבל 

בגמרא  כי  חולק  והראב"ד שני". לפסח נדחה  צ,אלא  (פסחים

אתב) עליו שוחטים מת , טמא  גם  יום, טבול שכל משמע 

הפסח.

ולאחר מתים , טמאי  היו במדבר  האנשים  הרמב "ם , ולדעת 

שחל  שלהם  השביעי ביום משה  את  שאלו וטבילה  הזאה 

ויאכלוהו הפסח עליהם  ישחט האם  בניסן , עשר בארבעה

טעו הראב "ד  לדעת  אבל שוחטים . שאין והשיבם בערב 

לשאול ובאו וטבילה , הזאה לפני  זמןxg`lושחטו שעבר 

עולה והטבילה  ההזאה  לפני  שהביאו הקרבן האם  השחיטה 

היו וטבילה  הזאה  היתה אילו אך עולה , שאינו והשיב  להם,

יום . טבול  כל  כמו  עליהם  שוחטים 

הרמב "ם : לשיטת  ראיה להביא שרצו  ויש 

ב)הגמרא  כה, במצוה(סוכה ש 'עוסק זה  ממאורע  לומדת

המת קבורת במצוות  עסקו אנשים  אותם  כי  המצוה ', מן  פטור 

מהם נמנע  זה  ידי שעל אף ונטמאו  הפסח לפני ימים  שבעה

על  כרת  (וחייבים  יותר  חמורה שהיא פסח קרבן מצוות  קיום

את פוטר  המת  קבורת  במצוות  העיסוק  כי  - ביטולה )

הפסח. ממצוות  בה העוסקים 

יכולים וטבילה  הזאה  שאחר הראב "ד  כשיטת  נאמר ואם 

ובאו כן לפני  שחטוהו  שבטעות  אלא  הפסח, את  לשחוט היו 

שטימאו מזה  ראיה  אין השחיטה , זמן  שעבר  לאחר  לשאול

שהרי המצוה' מן  פטור במצוה  ש 'עוסק  הפסח לפני עצמם  את 

את ולהקריב  מועד מבעוד עצמם  את  לטהר יכולים  היו 

הפסח!

שבכך  שידעו אף  עצמם  שטמאו הרמב "ם  לשיטת  אבל

במצוה ש'עוסק  ראיה  זו  הרי  - הפסח את  מלהקריב  מהם ימנע

המצוה '. מן  פטור

(mixt` dpgn .a ,dk keq zeig u"xdn)

ה'תש"פ  שבט ח' שני יום ובפסח  בשבת הוצאה שיעור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰epnî àéöBnäå§©¦¦¤
,ä÷Bì ¯ øNò äMîç éìéìa äøeáçì äøeáçî øNa úéæk§©¦¨¨¥£¨©£¨§¥¥£¦¨¨¨¤
éøö ...å ."äöeç øNaä ïî úéaä ïî àéöBú àì" :øîàpLC ¤¤¡©Ÿ¦¦©©¦¦©¨¨¨§¨¦

.úaL úàöBäk ,äçpäå äøé÷ò£¦¨§©¨¨§¨©©¨
הנה כגרוגרת , שהוא  שבת , לענין הוצאה משיעור  בשונה 

חינוך' וב 'מנחת בכזית . הוצאתו איסור  פסח טו)לגבי  לא(מצוה

ודאי "אך וסיים : בכזית , ששיעורו  הרמב "ם  לדברי מקור מצא

האחרונים  העירו  אך מקום ". באיזה  כן הר "מ (ראה מצא

רעה) עמ' בהלכה' מכות 'המועדים בתוספתא  מפורש  הדבר (ריש כי

ממנופ"ג) "הוציא  :zifkבשעת לחבורה  ומחבורה  לבית מבית 

מפורש וכן הבית ". מן  תוציא  לא  שנאמר  חייב , זה  הרי  אכילה

הי"ג)בירושלמי פי"ז .(פסחים

בפסח הוצאה  שיעור  שונה באמת משיעור(כזית)ומדוע 

בשבת  ?(כגרוגרת)הוצאה 

חינוך' שיעורם(שם)ב 'מנחת  אכילה איסורי רק  לא  כי  ביאר

– מפורש  שיעור מוצאים אנו שאין  מקום  "כל אלא  בכזית ,

להוצאת דומה  הפסח שהוצאת  ולמרות  בכזית ". הוא סתמא 

כהוצאת והנחה  עקירה ו "צריך והנחה  עקירה  לענין  שבת 

עקירה דין לחלק : יש  כי – שונה הוצאתו  שיעור  שבת "

כן שאין מה הוצאה, לשון  נקט שהפסוק  מכך  נלמד והנחה

xeriy.מסיני למשה  הלכה הם  השיעורין הרי ההוצאה 

חיים' 'תוצאות ז)ובספר אות ח באופן(סי' ההבדל את  מבאר 

אחר :

כגרוגרת הוא  בשבת  ההוצאה ששיעור  לכך הטעם את 

רשב "ם  טהור)מבאר  ביאה ספק ד"ה ב נה, מלאכת(ב"ב "דבשבת  :

חשוב מאכל  דבר הוצאת  חשיבא ולא  תורה , אסרה  מחשבת 

בה שנאמר  לשבת  בנוגע  רק  כלומר , מכגרוגרת ". בפחות 

שיוציא עד מלאכה  נחשבת ההוצאה  אין  מחשבת ' 'מלאכת 

ואין סתם , תוציא ' 'לא  בו שנאמר  בפסח אבל כגרוגרת,

להוצאה נחשב  מכגרוגרת  פחות  גם  מלאכה , מצד האיסור 

בכזית . ושיעורו 

ה'תש"פ  שבט ט' שלישי יום בימינו? הקהל למצות זכר אין מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰ìéä÷äì äNò úåöî¦§©£¥§©§¦
eìòiLk ähîL éàöBî ìëa ,óèå íéLðå íéLðà ,ìàøNé ìk úà¤¨¦§¨¥£¨¦§¨¦¨©§¨¨¥§¦¨§¤©£

.ìâøì̈¤¤
גם וביניהם  למקדש ', כ 'זכר  שונות  תקנות תיקנו  חכמים 

למקדש ' 'זכר  שהן פעולות  בהן  שנעשות ערך מצוות  אנצ"ת (ראה

וש"נ) רמֿרמא. עמ' המקדש, אובית חז"ל  תקנת  מצינו לא  אולם  .

למצות למקדש ' 'זכר  לעשות  הדורות , במשך ישראל גדולי 

הקהל  למצות זכר  לעשות  שרצו היו הקודם  (בדור  (ראה הקהל

קמה) עמ' ההלכה בתפוצותלאור בפועל נתקבל "לא  אבל  –

ישראל").
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הרבי: ומבאר 

דבר ידי "על זה הרי לדבר , 'זכר' עושים  שאינוipyכאשר 

המצוה עצם  הרי  'הקהל', במצות  אבל המצוה ". ועצם  מעיקר

הפסוק  כלשון ה ', את  ליראה  י)היא לא, את(וילך "הקהל  :

e`xiהעם .. ...ornl' זכר' לעשות  אפשר ואי אלוקיכם", ה' את 

ה ' את ליראה  כדי  שייעשה  זכר  כל כי  - 'הקהל' ed`למצות 
`ed. בעצמה המצוה 

פרטים כמה  חסרים  אם  שגם  גיסא , לאידך מובן מזה 

– המקדש  בית שאין  הזה  בזמן  וכמו  'הקהל', ממצות  ותנאים 

ליראהdpkezמכל ֿמקום , שהיא  עצמה , המצוה  של הרוחני 

זמן. ובכל מקום  בכל נצחי  הוא  הרי  ה ', את 

יש הקהל' 'שנת  כל  במשך כי  הרבי  עורר  לכך  בהתאם

כל  לנצל – המצוה של הרוחנית  משמעותה את  לקיים 

ישראל  ובנות  בני את  לאסוף  השנה , במהלך הזדמנות

ישראל  ואהבת  האחדות  לחיזוק אותם ויעורר שבסביבתו 

בתורה , ענין  יחד ילמדו  המתכנסים  שמים . וליראת  לתורה

יתקיים הכינוס  כי טוב , ומה  ביחד . ויתפללו צדקה , יחד  יתנו

וכדומה . הכנסת  בית  כמו קדוש , במקום 

אפילו כאלה , מסיבות שהקהיל מי "כל הרבי, ומוסיף 

רגיל ... ויום  בשנה  והיו בכמות ... גדול  עם  ברוב  היו כשלא 

האמת "ygenaראה  לדת  הוא  ער  ישראל עמ'שלב  ל"ד, (לקו"ש

(216.
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ה'תש"פ  שבט י' רביעי יום לחזקה'? מיעוט 'סמוך אומרים אין מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰,úáìBç àéäL äîäa§¥¨¤¦¤¤
íà àlà úBáìBç ïðéà ,úBîäaä áøL ¯ äøBëaä ïî äøeèt§¨¦©§¨¤Ÿ©§¥¥¨§¤¨¦

.eãìé øák§¨¨§
יהושע  רבי ב)לדעת  כ, בהמות ,(בכורות רוב  אחר  הולכים 

בהמה שילדו , לאחר רק  חלב  נותנות  בהמות שרוב  וכיון 

ולדעת בכור , אינו שתלד הוולד כי  הבכורה מן פטורה  חולבת 

ילדו, אם  גם  חלב שנותנות למיעוט לחוש יש  עקיבא , רבי 

בכור . ספק הוא  החולבת שתלד והוולד

תם  רבינו חלב)ופסק ד"ה שם למיעוט (תוספות כי  עקיבא  כרבי

ילדה לא  שהבהמה  החזקה  את  מצרפים  לידה  בלי  שחולבות 

עכשיו לחזקה')עד  מיעוטא כרבי('סמוך פוסק  הרמב "ם אבל

רוב אחר הולכים  כי בכור  אינו חולבת בהמה  שוולד יהושע

לידה  לאחר רק  שחולבות משנה)הבהמות  .(כסף

חסד' ה'תורת א)והקשה  אות א, סי' :(או"ח

א)שנינו קיט, למדינת(יבמות וצרתה  בעלה שהלכו אשה  :

- ילדה או צרתה  נתעברה  אם ידוע ולא  הבעל ומת  הים 

להינשא  ליבום)אסורה וזקוקה בנים בלא הבעל מת ואסורה(שמא ,

בעלה  לאח לבעלה)להתייבם  צרתה ילדה נשים(שמא שרוב  ואף  ,

מזיקתה האשה נפטרה  צרתה ילדה (ואם  ויולדות  מתעברות 

לחזקה ' מיעוטא 'סמוך כי  הרוב , אחר  הולכים  אין - ליבם )

הצרה הפילה  ושמא המפילות  נשים  'מיעוט' את  ומצרפים 

לייבום) זקוקה האשה יציאת(ועדיין בעת  האשה  מצב - ל'חזקה '

הרמב"ם  וגם  להינשא . ואסורה - ליבום  שעומדת  (הל'הבעל

הט"ז) פי"ג וחליצה כן.יבום פסק 

מן פטורה  חולבת  שבהמה כאן פסק  מדוע ואם ֿכן

מיעוט  'סמוך אומרים  ואין  הרוב , אחר  הולכים  כי הבכורה 

ל'חזקה ' יסייע ילדו , שלא אף  החולבות  ו'מיעוט' לחזקה '

בכור ? ספק  יהיה והוולד עכשיו  עד  ילדה  שלא 

חלב)ומתרץ  ד"ה שם בכורות התוספות סברת :(ע"פ

ישנה בכור , יהיה  והוולד עכשיו  עד ילדה  שלא החזקה נגד 

חולין  בחזקת  הוא  אמו  במעי  העובר כי סותרת  (והבכור חזקה 

מהרחם) בצאתו רק וכיוןמתקדש זו, בחזקה  עדיין הוא  וכשנולד 

להצטרף היכולה  חזקה אין זו את  זו  מבטלות החזקות  ששתי

רוב אחר  ללכת  שיש  הרמב"ם  סובר כאן  ולכן  למיעוט,

למיעוט. לחשוש  ולא  ילדו  אם  רק  שחולבות הבהמות 

ה'תש"פ  שבט י"א חמישי יום שנה  על משנה בהמה מעשר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ïî íéøOòî ïéà¥§©§¦¦
íàL ,éì äàøéå ...úøçà äðLa íéãìBpä ìò Bæ äðLa íéãìBpä©¨¦§¨¨©©¨¦§¨¨©¤¤§¥¨¤¦¤¦

.øNòî äæ éøä ¯ äðL ìò äðMî äîäa øOò¦¥§¥¨¦¨¨©¨¨£¥¤©£¥
חז"ל לומדים תעשר" "עשר  הפסוק  לשון  נג,מכפל  (בכורות

ואחד ב): בהמה  מעשר  אחד - מדבר  הכתוב  מעשרות  "בשתי

על  חדשה מתבואה  דגן מעשרין  שאין  וכשם דגן ". מעשר

שנה . על משנה  בהמה  מעשר מעשרין  אין כך  ישנה, תבואה

זה הרי  שנה על משנה  עישר  ש "אם  הרמב"ם  למד ומנין

מעשר "?

משנה ' ה 'לחם  תלמוד)מבאר  ד"ה שם, התוס' דברי :(ע"פ

משנה לעשר שאין  דגן למעשר  בהמה  מעשר  היקש  כנגד

מההלכה  ללמוד  אפשר  שנה , ה"ד)על לעשר(לעיל המתירה 

זה כלאים  שהם אלו אם בקלֿוחומר : מזה  זה  ועזים  כבשים 

דין אינו כלאים  שאינם  וישן  חדש  מזה, זה  מתעשרים  בזה 

מזה זה  שם)שיתעשרו  שני(בכורות את  לקיים  אפשר  והרי ?

לעשר אין שלכתחילה  מההיקש  ללמוד – כאחד הלימודים 

מעשר . זה  הרי שבדיעבד וחומר' ומה 'קל שנה  על  משנה 

אבן ' א)וה 'טורי  ב, ר"ה מילואים הרמב "ם :(אבני על  הקשה 

השנה)המשנה  ראש מסכת שנים(בתחילת ראשי ארבעה  מונה 

והגמרא  שונים , ב)לדינים  ז, המשנה(שם אין מדוע  שואלת 

שקלים ? לתרומת  השנה  ראש  בניסן, האחד את  מזכירה 

כראש בניסן האחד את  מונה  היתה המשנה אילו ומבארת:

הישנים שהשקלים  משתמע  היה  שקלים, לתרומת  השנה 

הביא אם והרי בדיעבד , אפילו  ציבור לקרבנות  פסולים 

חובה . ידי יצא  ישנים  משקלים  ציבור  קרבנות 

לכתחילה הן להלכה , במשנה  נקבעו השנה  שראשי ונמצא 
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בהמה עישר  אם  שבדיעבד הרמב "ם , כדברי ואם  בדיעבד, והן 

למנות צריכה  המשנה  היתה  לא  המעשר , חל  שנה  על  משנה 

בהמה ! למעשר השנה  ראש  את 

ומבאר :

ראש גם  להימנות  ראוי  במשנה , הנמנים  השנה  ראשי בין

ראש את  המשנה מונה  ולכן לכתחילה, רק  שתוקפו השנה 

ראש את  מלמנות נמנעת זאת  ובכל בהמה , למעשר  השנה 

שגם  מצינו כי  השקלים, לתרומת אפשרdligzklהשנה 

השקלים נאספו  לא עדיין  כאשר הישנים , מהשקלים  לקחת 

המשנה  כדבר  מ"ה)החדשים , פ"ד, בזמנו(שקלים החדש  בא "אם

הישנה". מן  לאו ואם  - חדשה  מתרומה אותם  לוקחים 

ה'תש"פ  שבט י"ב שישי יום השבת? את דוחה מצוה הידור האם

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ézL åéðôì eéä̈§¨¨§¥
úáBç äúéäå ,äðîL úçàå äLeçk úçà ,øeaö ìL úBîäa§¥¤¦©©§¨§©©§¥¨§¨§¨©
,älçza äLeçk èçL íà ¯ íézMä èçLå ââLå ...úçàa íBiä©§©©§¨©§¨©©§©¦¦¨©§¨©§¦¨
àlà ,ãBò àìå ;úàhç ïaøwî øeèt ¯ äðîMä èçL Ck øçàå§©©¨¨©©§¥¨¨¦¨§©©¨§Ÿ¤¨

.älçzëì ,'èçLe äðîL àáä' :Bì íéøîBàL¤§¦¨¥§¥¨§Ÿ§©§¦¨
המועד, חול או חודש  ראש  בו שחל בשבת  מדובר 

היתה הראשונה אם  - שתים  ושחט לחטאת שעיר ומקריבים 

יש המובחר ', 'מן  אינה  כי להקריבה  אין  ולכתחילה  כחושה ,

נדחית השבת  כי  המובחר ', 'מן שהיא  השמנה  את גם  להקריב 

בהידור . המצוה  קיום לצורך גם 

אריה' ה 'שאגת  מוכיח  נ)ומכאן  בדיעבד (סי' אם  שגם 

מותר שבת הדוחה במצוה הרי בהידור , שלא המצוה נתקיימה

בשבת מלו אם ולכן  בהידור. המצוה  את  ולקיים לחזור  וצריך

צריך  בדיעבד, המילה ' את  מעכבין שאינן  'ציצין  ונשארו 

ואנוהו '. אֿלי 'זה משום לחתכם 

מיעקב ' ה 'כוכב  יישב  זה פי נ)ועל סי' דברי(ח"א את 

אחר : במקום הרמב "ם 

הרמב"ם  ה"ז)כתב  פ"ז ומוספין תמידין אף(הל' העומר , :

והקשה כשר ". ביום  קצרוהו "אם - בלילה  להקצר  שמצוותו 

משנה' א)בגמרא (שם):ה 'לחם  עב, שהאומר(מנחות אמרו

כיון השבת  את  דוחה  היא אין  - כשרה  ביום העומר שקצירת

הרמב "ם פסק  מדוע  כן, ואם שבת . בערב  לעשותה  שאפשר

לקצור(בה"ד) אפשר  לדעתו  הרי השבת , דוחה  העומר שקצירת 

שבת ? בערב 

מובן: הנ "ל  ולפי

להימנע אפשר  אם  גם  שבת  דוחה  המובחר מן מצוה קיום 

שקצירה וכיון  בהידור , אינו  שהקיום  אלא  השבת  מחילול

השבת . את  דוחה  היא  הרי יותר , מהודרת בלילה 

השבת : את  דוחה  מצוה  הידור  כל שלא  אומרים  יש  אך

מן הוא  כי  שבת  דוחה המובחר ' 'מן  קרבנות  להביא  ההידור 

מיוחד  "אחד  - אחד" הכבש  מ "את  ונלמד התורה,

א)שבעדרו " כח, נדריכם "(מגילה "מבחר  מזבח וכן איסורי הל' (ראה

ה"ח) מ"זהפ"ב הנלמד  המצוות ובשאר  במילה  ההידור  אבל  ,

מדרבנן  שהוא ואנוהו" אין)א ֿלי ד"ה ב. מא, מנחות אינו(תוס'

השבת  את  ש)דוחה  סי' ח"א, יעלה .(יהודה

ה'תש"פ  שבט י"ג קודש שבת עבירות  כמה על אחד קרבן

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰:eøîà äæ ìò øúé̈¥©¤¨§
áìç ìò äpàéáé àì ¯ Lîà ìëàL áìç ìò Búàhç Léøôä¦§¦©¨©¥¤¤¨©¤¤Ÿ§¦¤¨©¥¤

.øtk àì ,àéáä íàå ;íBiä ìëàL¤¨©©§¦¥¦Ÿ¦¥
גורסים ויש  כיפר ", הביא  "ואם  זו  בהלכה  גורסים  יש 

הביא  אכילתl`"ואם על  שהופרשה שהחטאת היינו  כיפר ",

היום של חלב אכילת  על לכפר  יכולה  אינה  אתמול  של חלב

בדיעבד. אפילו 

הגרסאות : לשתי הטעם  לבאר ויש 

החזרה מלבד  בשוגג , עבירה  על קרבן  בהבאת הצורך את 

אופנים : בשני לפרש  ניתן  בתשובה ,

מחמת בה  שדבק  מהרע הנפש  את  לטהר בשביל  א.

העבירה .

בגמרא  שאמרו כשם  העונש , מחילת  בשביל ב)ב . ז, (זבחים

שהיא משום עולה , לפני  באה  שחטאת  הדבר בטעם 

וריצהו במלך  שסרח "כאדם  רש "י : ופירש  שנכנס " כ"פרקליט 

מנפש הרע  להעברת  שייך  אינו זה  וענין פרקליטין ". ידי  על

קרבן, שיביא  עד מוחל שאינו  המלך  לריצוי אלא החוטא 

פרקליט. ידי  על המלך  ריצוי בדוגמת 

הגרסאות : שתי חלוקות ובזה 

חלב על שהפריש  שהקרבן כיפר ", הביא  "אם  הגרסא  לפי

הבאת היום, החלב אכילת  על גם  לכפר  יכול  אתמול  שאכל 

חרטה מבטאת הקרבן  הבאת  כי המלך, לריצוי  היא הקרבן

מכפר הקב "ה  ואזי  עוד יחטא  שלא  האדם  של  מלאה  וקבלה

הרי חטא  סוג  באותו מדובר  כאשר ולכן, עונשו. על  ומוחל לו

שחטא הפעמים  כל על מועילה  ויחטא  ישוב  שלא  אחת  קבלה 

הפעמים . כל על מועיל  הקרבן  ריצוי וגם  זה  בחטא 

שייכת הקרבן  כפרת  כיפר " לא  הביא  "אם  הגירסא  לפי אך

מעשה שבכל ומאחר  החטא , מעשה  ידי שעל הרע  לטהרת 

להסירו, מיוחדת  פעולה  צריך בנפשו , רע  עוד  נכנס  חטא

חטא על  לכפר  יכול  אינו אחד חטא  על שהפריש  והקרבן 

נוסף .

(jli`e 7 'nr ,al zegiy ihewl)
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שביעי 1) שחל ומי שני, לפסח שנדחה טמא זהו אי יבאר

בשבת. להיות שלו

.‡BÈ‡L ÈÓ Ïk ?ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„pL ‡ÓË e‰Ê È‡≈∆»≈∆ƒ¿∆¿∆«≈ƒ»ƒ∆≈
ÔÒÈa ¯OÚ ‰MÓÁ ÈÏÈÏa ÁÒt‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ»∆¡…∆«∆«¿≈≈¬ƒ»»»¿ƒ»
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ÏaËiL ¯Á‡7Â ,˙‡ ÏÎB‡ BLÓL ·È¯ÚiLk ·¯ÚÏ ««∆ƒ¿…¿»∆∆¿∆«¬ƒƒ¿≈∆

.ÁÒt‰«∆«

זרע 2) שכבת הוא בתורה האמור "הזב צג. בפסחים ברייתא
הזוב  וכשיוצא בהן מתקבצת שהיא החללים מחליי הבא
ולא  תאווה ביציאתו ואין זרע כשכבת בקושי יוצא אינו
כלובן  כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר אלא הנאה

המוזרת". שלושה 3)ביצה דמה שזב זו זבה? היא זו "אי
נדתה". עת בלא זה אחר זה יהודה 4)ימים כרבי והיא

רשות. שני בפסח נשים כמו 5)האומר כנידות, שהן
ותהי  אותה איש ישכב שכוב "ואם כד) טו, (ויקרא שכתוב
בטומאה  טמאין אלו וכל ימים". שבעת וטמא עליו נידתה
שם). רש"י - ערב טומאת אינה טומאתם (=כלומר, ארוכה
יום  אינו י"ד ויום י"ד יום לפני או י"ד ביום שנטמאו וכגון

לטומאתם. ואינו 6)האחרון ערב, טומאת רק טמא שהוא
קרבן). להביא צריך (=אינו כיפורים פי 7)מחוסר על ואף

ואינו  מאליו שוקע הרי - שמשו שיעריב עד טהור שאינו
עליו, שוחטין אין הטבילה לפני אבל טהרה, מעשה מחוסר
אמר  יהודה כרב והוא הטבילה, מעשה מחוסר הוא שהרי
יום  טבול על וזורקין "שוחטין צ:): צ. (פסחים שאמר רב

שרץ". טמא על וזורקין שוחטין ואין

.·˙Ó ‡ÓË8‰Úa¯‡a ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL ¿≈≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿»»
ÂÈÏÚ ‰f‰Â Ï·hL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚ9Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰Â »»««ƒ∆»«¿À»»»«¬≈»

·¯ÚÏ ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï10ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ -11‡l‡ , ∆¡…»»ƒ»∆∆≈¬ƒ»»∆»
eÈ‰ ¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ :¯Ó‡pL .ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„ƒ¿∆¿∆«≈ƒ∆∆¡««¿ƒ¬»ƒ¬∆»
ÌBia ÁÒt‰ ˙BOÚÏ eÏÎÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿∆∆»»¿…»¿«¬«∆««

‰È‰ Ô‰lL ÈÚÈ·ML ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡e‰‰12, «ƒƒ«¿»»¿∆¿ƒƒ∆»∆»»
eÏ‡L ‰Ê ÏÚÂ13,·¯ÚÏ eÏÎ‡È Ì‰Â Ô‰ÈÏÚ ËÁMÈ Ì‡ ¿«∆»¬ƒƒ»≈¬≈∆¿≈…¿»∆∆

Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L Ô‰Ï L¯Ùe14ÌÈ¯·c ‰na . ≈≈»∆∆≈¬ƒ¬≈∆«∆¿»ƒ
Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓËa ‡ÓËpLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒ¿»¿À¿ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«

Ô‰ÈÏÚ15˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬≈∆¬»ƒ»»»≈ƒ¿»À¿ƒ«≈
ÈÚÈ·Ma ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆¬ƒ»»«¿ƒƒ
ÏÎB‡ BLÓL ·È¯ÚiLÎe ,ÂÈÏÚ ‰fÈÂ ÏaËiL ¯Á‡ BlL∆««∆ƒ¿…¿À∆»»¿∆«¬ƒƒ¿≈

.BÁÒtƒ¿

אדם 8) נפש לכל במת "הנוגע יא) יט, (במדבר נאמר שעליו
ימים". שבעת מי 9)וטמא עליו והוזה במקווה טבל

ביום  הטמא על הטהור "והזה יט) (שם, שנאמר כמו חטאת,
בגדיו  וכיבס השביעי ביום וחטאו השביעי וביום השלישי

בערב". וטהר במים "וטהר 10)ורחץ (שם): נאמר שהרי
יום 11)בערב". טבול על וזורקין ששוחטין פי על אף

יותר. חמור זה יום טבול - פרשת 12)אחר במדבר ספרי
היו  לא ההוא, ביום הפסח לעשות יכלו "ולא בהעלותך:
ביום  לעשות יכולים היו אבל ביום בו לעשות יכולין
הפסח". ערב להיות שלהם ז' שחל למדים נמצינו שלאחריו.

רבינו.13) והוזה 14)למשה טבלו שכבר פי על אף
לאחר  אבל הטבילה, לפני היה שכאן לומר שאין עליהם.
להם  אמר למה - זה, יום טבול על וזורקין שוחטין טבילה
עליהם? וישחטו ביום בו יטבלו שני, פסח שיעשו משה
ודעת  שחל). המתחיל דיבור צ: פסחים בתוספות (ראה
ואחר  הטבילה לפני עליהם ששחטו מדובר שכאן הראב"ד
הזאה  לאחר אבל למשה. ושאלו באו השחיטה זמן שעבר
אחר. יום טבול כל כעל עליהם וזורקין שוחטין וטבילה
"איש  סז.) (פסחים שאמרו ממה רבינו לדעת הוכחה [ויש
ואין  שני לפסח נדחה "איש - לנפש" טמא  יהיה כי איש
טבילה  לפני מדבר הפסוק ואם שני", לפסח נדחה צבור

נ  "איש אמרו איך הלא והזאה, נדחים", צבור ואין דחה
לעשות  אפשר שאם בצבור", דחוייה "טומאה היא הלכה
ביאת  מהלכות ד (פרק בטהרה לעשות מחזרים בטהרה
ולהזות, לטבול צריך כאן גם כן ואם ידֿטז), הלכות מקדש
כשהוא  וזורקין שוחטין יחיד על שגם נדחה, איש אין ואז
בטומאה  עושים הציבור אין נדחה היחיד וכשאין יום, טבול
לאחרי  שהמדובר כרחנו על אלא כב:), בזבחים (ראה

היחיד]. על שוחטין אין אז וגם והזאה שנאמר 15)טבילה
ראש  וטמא פתאום בפתע עליו מת ימות "וכי ט) ו, (במדבר
אלו  על נזירות מהלכות ז בפרק וראה וגו'. ראשו" וגלח נזרו

מגלח. הנזיר הטומאות מן

.‚˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯L ·Ê16ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯ÙÒÂ ,17 »∆»»¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÈÚÈ·Ma Ï·ËÂ18.·¯ÚÏ ÏÎB‡ ‡e‰Â ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ¿»««¿ƒƒ¬ƒ»»¿≈»∆∆
·BÊ ‰‡¯ Ì‡Â19¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ¿ƒ»»««∆ƒ¿««»¬≈∆»

ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ20ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÔÎÂ .21- ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈∆∆¿∆∆
¯enM‰ ÌBÈa ˙Ï·BË22˙B‡È·a e¯‡aL BÓk , ∆∆¿«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ
‰ÈÏÚ ÔÈËÁBLÂ ,˙B¯eÒ‡23Ì‡Â .·¯ÚÏ ˙ÏÎB‡ ‡È‰Â ¬¿¬ƒ»∆»¿ƒ∆∆»∆∆¿ƒ

˙BOÚlÓ ‰¯eËt - ÁÒt‰ Ìc ˜¯ÊpL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡»̄¬»»««∆ƒ¿«««∆«¿»ƒ«¬
ÈL ÁÒt24dlL ÈÚÈ·Ma ‰cp‰ ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â .25, ∆«≈ƒ¿≈¬ƒ««ƒ»«¿ƒƒ∆»

ÈÈÓL ÏÈÏ „Ú ˙Ï·BË dÈ‡ È¯‰L26‰Èe‡¯ dÈ‡Â , ∆¬≈≈»∆∆«≈¿ƒƒ¿≈»¿»
ÈÚÈLz ÏÈÏ „Ú ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï27. ∆¡…»»ƒ«≈¿ƒƒ

בהם 16) יראה שלא ימים שבעה לספור שצריך זיבה, של
קרבן. להביא צריך ואינו ולטבול, זיבה של ראייה

ניסן.17) בי"ד חל השביעי שטבל,18)ויום לפני לא אבל
יום  טבול על וזורקין שוחטין שאמר רב אמר יהודה וכרב
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כמותו. פוסק ורבינו שרץ, טמא על וזורקין שוחטין ואין
זוב.19) של שלישית ראייה ראה הראיות שתי בעל הזב
טהור 20) היה הדם את שזרקו שבעת פא. בפסחים ברייתא

זה. בפסח חובתו ידי שראתה 21)ויצא קטנה זבה היא
אחד  שהם הזיבה, בימי ימים שני או בלבד אחד יום דם
יום  שומרת ונקראת הנידה. ימי שבעת שלאחרי יום עשר
טמא, כולו דם, בו שראתה היום שאותו מפני יום, כנגד
משכמת  בלילה דם ראתה לא ואם הלילה, כל ומשמרת
לא  אם היום, כל ומשמרת החמה שתנץ אחר וטובלת למחר
והרי  הטמא, היום כנגד טהור אחד יום זה הרי כלום ראתה

לערב. לבעלה מותרת לחכות 22)היא צריכה ואינה
לערב. שהיא 23)לטבול גדולה זבה אבל שטבלה. אחר

עליה. שוחטין אין בקרבן צריך 24)חייבת שאינו משום
אם  כי כולו, טהור השימור, יום שהוא השני, יום שיהיה
הדם  את שזרקו שבעת ומכיוון ככולו, היום שמקצת מקצתו,

זה. בפסח חובתה ידי יצאה טהורה אף 25)הייתה צ: שם
בכל  קרבן, להביא עליה שאין כיפורים, מחוסרת אינה כי

כדלהלן. שוחטין, אין טו,26)זאת (ויקרא שנאמר כמו
פסחים  בברייתא ודרשו בנידתה", תהיה ימים "שבעת יט)
מחוסרת  עתה היא והרי שבעה", כל בנידתה "תהא שם

עליה. שוחטין ואין הנ"ל 27)טבילה מהטעם חוץ כלומר,
על  וזורקין שוחטין שסובר למי שאפילו נוסף, טעם עוד יש
זו  אבל לערב, לאכול ראוי הוא אם אלא זה אין שרץ, טמא
בגמרא  הוא וכן תשיעי, ליל עד לערב, לאכול ראוייה אינה

שם.

.„ÌÈ¯etk È¯qÁÓ28Ô‰È˙Ba¯˜ ˙‡·‰ ÌBÈ ÏÁL ¿À¿≈ƒƒ∆»¬»«»¿¿≈∆
ÔÈ·È¯˜Óe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL - ¯OÚ ‰Úa¯‡a¿«¿»»»»¬ƒ¬≈∆«¿ƒƒ
˙ËÈÁL Ì„˜ ÔÈa ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡a Ô‰È˙Ba¯»̃¿¿≈∆¿«¿»»»»¿ƒ»≈…∆¿ƒ«

B˙ËÈÁL ¯Á‡ ÔÈa ÁÒt‰29Ô‰ÈÁÒt ÔÈÏÎB‡Â , «∆«≈««¿ƒ»¿¿ƒƒ¿≈∆
·¯ÚÏ30e¯ÒÓiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . »∆∆¿≈¬ƒ¬≈∆«∆ƒ¿¿

ÔÈc ˙Èa „Èa Ì‰È˙Ba¯˜31e·È¯˜È ‡ÏÂ eÚLÙÈ ‡nL , »¿¿≈∆¿«≈ƒ∆»ƒ¿¿¿…«¿ƒ
.Ì˙B‡»

זב)28) של ראיות שלוש (=שראה הזב והיולדת, הזבה הן
שא  כפרה, מחוסרי ונקראו שטהרו והמצורע. פי על ף

לאכול  טהרתם גמרה לא שמשם, והעריב וטבלו מטומאתם
(למחר). קרבנם שיביאו עד שחיטת 29)בקדשים אחר

קרבן  שום לשחוט שאסור פי על שאף ומשמיענו הפסח.
ה) ו, (ויקרא שנאמר משום הערביים בין של תמיד אחר
השלמים" חלבי שחר) של תמיד (=על עליה "והקטיר
שחר) של (על עליה "השלמים, נח:) (פסחים חז"ל ודרשו
פסח  הקרבת של עשה באה - כולם" הקרבנות כל השלם
והלכות  נט. (שם "השלמה" של עשה ודוחה כרת בה שיש
ולא  קרבנותיו יקריב לא שאם ד) הלכה שם ומוספין תמידין
בעשה  עבר והרי כשר, הפסח אין הפסח לאכול ראוי יהיה
שחיטת  קודם - ומקריבין "שוחטין [ובדין כרת. בה שיש
עד  הפסח שוחטין שאין פי על שאף משמיענו, הפסח"
יקריבו  ולא יפשעו שמא דין בית ביד קרבנותיהן שימסרו
לחשוב  שיטעו קרבנותיו, בהקרבת אלא זה אין אותם,
כרת  עליהם אין שוב פסח, קרבן עליהם שחטו שכבר שכיוון
שהרי  הפסח, יאכלו ולא קרבנותיהם יקריבו שלא פי על אף

לאחר  פסול לו (כשאירע מעכבת אינה פסחים אכילת
שחיטת  לפני קרבנותיהם להקריב מותר אבל הזריקה),
ונמצא  הפסח, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו ולא הפסח,
פסח  של עשה שיקיים מבלי "השלמה" של עשה על עבר
בני  בעיני הוא חמור כרת, בו שיש שפסח - כרת בה שיש
בגמרא  נזכר שלא לכך, וראיה פשיעה. לידי יבואו ולא אדם
בפסח]. ולא בקרבנותיהם אלא יפשע" "שמא של זה חשש

וטובל 30) עליו "שוחטין רבינו: כתב באונן ט) (הלכה להלן
אוכל". כך כהנים 31)ואחר של דין בית אין "חזקה

שבשופרות". מעות שיכלו עד משם עומדים

.‰BlL ÈÈÓL ÏÁL Ú¯ˆÓ32¯OÚ ‰Úa¯‡a ˙BÈ‰Ï ¿…»∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿»»»»
È¯˜ ‰‡¯Â33˙¯ÊÚÏ ÒÎÂ Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ÌBia Ba ¿»»∆ƒ«¬≈∆≈¿ƒ¿»¿∆¿«

¯eÒ‡ ÌBÈ Ïe·hL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ÌÈL»ƒ≈ƒ»¿¿»¿««ƒ∆¿»
ÌL Òk‰Ï B¯eq‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ˙¯ÊÚÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈¿∆¿«»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈»
ÌBÈÂ ,Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿

B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙·¯˜‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê34‰OÚ ‡B·È -35 ∆«¿»««∆«¿¬»¬≈
Ì‰È¯·c ÏL ¯eq‡ ‰Á„ÈÂ ˙¯k Ba LiL36. ∆≈»≈¿ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿≈∆

שנאמר 32) כמו שלו, השביעי ביום לטבול המצורע דין
בשרו  את ורחץ וגו' השביעי ביום "והיה ט) יד, (ויקרא
כמו  קרבנותיו, מביא שלו השמיני וביום וטהר". במים
תמימים  כבשים שני יקח השמיני "וביום י) יד, (שם שנאמר
לפני  ואותם המיטהר האיש את המטהר הכהן והעמיד וגו'

מועד". אהל פתח לשתי 33)ה' חוץ משתלח שהוא
לוי  מחנה נשים ועזרת לויה ומחנה שכינה מחנה מחנות:

להקריב 34)היא. נשים לעזרת להיכנס יוכל לא ואם
הפסח. את להקריב יוכל לא הקרבת 35)קרבנותיו, של

נשים.36)הפסח. לעזרת הטבולֿיום של כניסתו איסור

.Â˙Ó ‡ÓË37˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL38- ¿≈≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«»
ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ÔÈ‡39¯ÁÓÏ ‡l‡40ÈÚÈ·L ÏÁ elÙ‡Â . ≈«ƒ»»∆»¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ

‰ÁcÈ - ˙aL ‡e‰Â ÔÒÈa ¯OÚ ‰LÏLa ˙BÈ‰Ï BlL∆ƒ¿ƒ¿»»»¿ƒ»¿«»ƒ»∆
¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈÏ41ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ; ¿«¿»»»»«ƒ»»¿≈¬ƒ

ÂÈÏÚ42e¯‡aL BÓk ,43.ÈL ÁÒÙÏ ‰ÁcÈ ‡l‡ , »»¿∆≈«¿∆»ƒ»∆¿∆«≈ƒ
ÁÒt‰Â ,˙e·L ÌeMÓ ˙aLa ‰Èf‰ ¯eq‡ ‡BÏ‰Â«¬ƒ«»»¿«»ƒ¿¿«∆«

˙¯k ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚÈ C‡È‰Â ,˙¯Îa44ÈtÓ ? ¿»≈¿≈««¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
˙e·L ÌeMÓ ‰Èf‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌBiaL45ÔÓÊ BÈ‡ ∆«∆»¿«»»ƒ¿≈¿«

Ôa¯w‰46Ô‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ ,˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL «»¿»∆«»ƒ»»»≈¿ƒ»∆¡ƒƒ¿≈∆
‡B·Ï „È˙ÚÏ Ì¯Bb ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓB˜Óaƒ¿»««ƒ∆«»»≈∆»ƒ»

.˙¯k ÌB˜Óa „ÓÚÏ«¬…ƒ¿»≈

יא)37) יט, (במדבר שנאמר כמו ימים, שבעת שטמא
וצריך  ימים" שבעת וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע

שלו. ובשביעי בשלישי חטאת מי עליו וצריך 38)להזות
ביום. בו עליו וכרבי 39)להזות סה: בפסחים משנה

הרבים  ברשות אמות ארבע ויעבירנה יטלנה שמא עקיבא
השבת. את דוחה אינה שהזאה רבא פסק וכן סט.). (שם

להזות 40) צריך שאין רבינו וסובר שלו. שמיני יום שהוא
פרה  מהלכות י"א בפרק כתב וכן דווקא. השביעי ביום
עליו  הוזה ולא בשלישי עליו שהוזה "מי ב: הלכה אדומה
אחר  שירצה עת בכל טובל ימים, כמה ושהה בשביעי

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



gqtקטז oaxw zekld - zepaxw xtq - hay 'f oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טבילה  קודם בין ביום ומזין בלילה, בין ביום בין השביעי
עשירי  בליל או תשיעי בליל טבל אפילו טבילה, אחר בין
גם  עליו חולק והראב"ד החמה". הנץ אחר למחר עליו מזין

משנה). (כסף שם וגם סה:41)כאן בפסחים במשנה
מצוה  משום שהיא תוכיח הזאה ואמר עקיבא רבי "השיב
שהיא  תוכיח "הזאה רש"י ומפרש שבות", משום והיא
פסח  ערב בשבת להיות שלו שביעי שחל מת בטמא מצוה,
שפוסק  רבינו לדעת אבל פסחו". יעשה לא יזה לא שאם
הפסח  בערב שלו שביעי שחל מת שטמא ב הלכה למעלה
המשנה  שדברי כרחנו על הכתוב, מגזירת עליו שוחטין אין
וכן  ניסן, י"ג בשבת להיות חל שלו כששביעי מתפרשים
שהרי  עיון, צריך [אבל שם. המשניות בפירוש רבינו כתב
הנזיר  שאין המת מן בטומאה נטמא אם רבינו לדעת גם
ויזה  שיטבול אחר שלו בשביעי עליו שוחטין - עליה מגלח
דוחה  אינה שהזאה סתם אמרו וכאן ב) הלכה (למעלה עליו
זמן  גם הוא ההזאה שביום הנ"ל באופן שגם ומשמע שבת
רבינו, על בהשגתו הראב"ד כוונת שזוהי ונראה הכרת. חיוב

משנה]. כסף  ב,43)הפסח.42)ועיין הלכה למעלה
עליו. שוחטין אין בי"ד שלו שביעי שחל מת שטמא

עשה 44) מחמת ביטלום ולא דבריהם קיימו למה כלומר,
ה), הלכה (למעלה במצורע כן שעשו כשם כרת בו שיש
ט). הלכה (להלן ובאונן ח) הלכה (להלן הפרס בבית

ניסן.45) בי"ג שחל השבת למחר 46)יום זמנו שהרי
י"ד. ביום

.ÊÏ¯Ú Ï‡¯OÈ47ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ÁÒt‰ ·¯Úa ÏnL ƒ¿»≈»≈∆»¿∆∆«∆«¬ƒ»»
ÏnL ¯Á‡48¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ¯ib˙pL ¯b Ï·‡ . ««∆»¬»≈∆ƒ¿«≈¿«¿»»»»

,·¯ÚÏ ÏÎB‡ BÈ‡L ;ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - Ï·ËÂ ÏÓe»¿»«≈¬ƒ»»∆≈≈»∆∆
‰ ÔÓ L¯BÙk ‡e‰ È¯‰Â¯·w49ÌÈÓÈ ‰Ú·L CÈ¯vL «¬≈¿≈ƒ«∆∆∆»ƒƒ¿»»ƒ

‰MÏ ˙ÓÏ ‰Ê ¯‚ ‡ÓËÈ ‡nL ‰¯Êb .¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿»≈∆¿≈«»»
‰‡a‰50,·¯ÚÏ ÏÎ‡ÈÂ ÏaËÈÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa «»»¿«¿»»»»¿ƒ¿…¿…«»∆∆

ÈzÏnLk ,Ï‡¯OÈ ÈÏ eOÚ Ck „˜zL‡ :¯Ó‡ÈÂ¿…«∆¿»«»»ƒƒ¿»≈¿∆«¿ƒ
,Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰¯Ê‚ ‡BÏ‰Â .·¯ÚÏ ÈzÏÎ‡Â ÈzÏ·Ë»«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆∆«¬¿≈»ƒƒ¿≈∆
˙¯k ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ C‡È‰Â ,˙¯Îa ÁÒÙe∆«¿»≈¿≈«∆¡ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L Ôa¯w‰ ÌBÈa51ÔÈ‡L ÈtÓ ? ¿«»¿»∆«¿»»»»ƒ¿≈∆≈
ÏaËÈÂ ÏBniL „Ú ˙Bˆna ·iÁ˙Ó ¯b‰52Ï·BË BÈ‡Â , «≈ƒ¿«≈«ƒ¿«∆»¿ƒ¿…¿≈≈

,˙e¯b‰ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈn‰ ÔÓ ‡Ù¯iL „Ú«∆≈»≈ƒ«ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿««≈
Ïn‰ ‰Ê È¯‰L ,‰Ê ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¡ƒƒ¿≈∆¿»∆∆¬≈∆«»
·eiÁ È„ÈÏ ‡B·È ‡ÏÂ ‡È¯·iL „Ú ÏaËÏ ‡lL BÏ LÈ≈∆…ƒ¿…«∆«¿ƒ¿…»ƒ≈ƒ

.ÏÏk¿»

מן 47) לאכול לו ואסור סיבה איזה מחמת מלמול שנמנע
בו". יאכל לא ערל "וכל מח) יב, (שמות שנאמר כמו הפסח,

וכו'48) יוחנן רב אמר חנא בר בר רבה "אמר צב. בפסחים
ותמהו ד  לערב". פסחו את ואוכל טובל ישראל הכל ברי

מקום  בשום מצינו דלא אבל, המתחיל דיבור שם בתוספות
ביבמות  המאירי אבל מדרבנן, אפילו שמל בישראל טבילה
שימול  קודם ושביעי שלישי והזה במת "שנטמא פירש עא:
שאין  - לטומאתו וטבל הפסח בערב מל שביעי הזאת ואחר
הזאה". אינה ערל כשהוא שנעשית שהזאתו אומרים

שמאי 49) בית פסח בערב שנתגייר "גר צב. פסחים משנה

אומרים  הלל ובית לערב פסחו את ואוכל טובל אומרים
הלל. כבית ופוסק הקבר". מן כפורש הערלה מן הפורש

יוחנן 50) רבי אמר חנא בר בר רבה אמר בגמרא: שם
יטמא  שמא גזירה סברי הלל שבית נכרי, בערל מחלוקת

מ  אשתקד ויאמר: הבאה עכשיו לשנה ואכלתי, טבלתי לא י
קיבל  ולא גוי היה שאשתקד ידע ולא ואוכל, אטבול נמי

טומאה. ומקבל הוא ישראל ועכשיו אין 51)טומאה, וכאן
אסור  שהוא "שביום ו הלכה למעלה שכתב למה מקום
יום  לאותו היא הגזירה כאן כי הקרבן", זמן אינו בהזייה

בניסן. י"ד שהוא הקרבן, את להקריב הוא 52)שעליו כן
טבל  ולא שמל "גר ו הלכה ביאה איסורי מהלכות י"ג בפרק

ויטבול". שימול עד גר אינו מל ולא טבל או

.ÁÒ¯t‰ ˙È·a ‡aL ÈÓ53CÏB‰Â ÁtÓ ‰Ê È¯‰ -54, ƒ∆»¿≈«¿»¬≈∆¿«≈«¿≈
ÌˆÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â55ÏÎB‡Â ËÁBL - ‡ÓË ‡ÏÂ ¿ƒ…»»∆∆¿…ƒ¿»≈¿≈

BÁÒt56˙Èa ˙‡ÓhL .Ò¯t‰ ˙È·a CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ƒ¿¿««ƒ∆»«¿≈«¿»∆À¿«≈
,˙Ó ‡ÓË ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ Ò¯t‰«¿»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈≈

˙¯k ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ57e¯‡aL BÓk ,58. ¿…∆¡ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿
LB„pL Ò¯t‰ ˙Èa ÔÎÂ59ÁÒt ‰OBÚÏ ¯B‰Ë -60. ¿≈≈«¿»∆»»¿≈∆«

שהרי 53) קבר בו שנחרש המקום זה הפרס בית "איזהו
השדה  בכל ונתפרסו העפר בתוך המת עצמות נתדקדקו

הקבר". בה שנחרש השדה כל על טומאה יקח 54)וגזרו
וינפחהו. עליו שהלך העפר שהוא 55)את שעורה, בגודל

ובמשא. במגע הלכה 56)מטמא י"ח פרק אהלות משנה
פסח". לעושה שבודקין הלל לבית שמאי בית "ומודים ד
שמואל  אמר יהודה רב אמר בודקין "מאי צב: ובפסחים

והולך". הפרס בית וכו'57)מנפח רבא "אמר צב. פסחים
כרת". במקום דבריהם העמידו לא הפרס ובית ומצורע אונן

מצורע.58) לעניין ה הלכה שדריסת 59)למעלה ברגל,
צב:). פסחים (רש"י העבירתן שם,60)הרגליים פסחים

הפרס  בית אמר יהודה דרב משמיה אביי בר יהודה "ר'
אפשר  אי - טעמא? "מאי כח: ובכתובות טהור ". שנידש

ברגל". נידש שלא כשעורה לעצם

.ËÔB‡‰61·¯ÚÏ ÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Èe‡¯62.ÈtÓ »≈»∆¡…«∆«»∆∆ƒ¿≈
Ì‰È¯·cÓ ‰ÏÈÏ ˙eÈ‡L63Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‡Ï , ∆¬ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆…∆¡ƒƒ¿≈∆

‰Ê ¯·„a ˙¯k ÌB˜Óa64Ï·BËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ‡l‡ ; ƒ¿»≈¿»»∆∆»¬ƒ»»¿≈
ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â65ÁÈqÈ ‡ÏÂ B˙eÈ‡Ó L¯ÙiL È„k , ¿««»≈¿≈∆ƒ¿≈¬ƒ¿…«ƒ«

BzÚc66¯Á‡ ˙n‰ BÏ ˙nL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«≈««
ÁÒt Ôa¯˜a ·iÁ˙ ¯·kL ,˙BˆÁ67BÏ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ; ¬∆¿»ƒ¿«≈¿»¿«∆«¬»ƒ≈

˙BˆÁ Ì„˜ ˙n‰68ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ -69‰ÁcÈ ‡l‡ , «≈…∆¬≈¬ƒ»»∆»ƒ»∆
ÈMÏ70ÏÎB‡Â Ï·BË - Ìc‰ e˜¯ÊÂ ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â . «≈ƒ¿ƒ»¬»»¿»¿«»≈¿≈
·¯ÚÏ71‰Úa¯‡a B¯·˜e ¯OÚ ‰LÏLa ˙Ó BÏ ˙Ó . »∆∆≈≈ƒ¿»»»¿»¿«¿»»

Ì‰È¯·cÓ ÔB‡ ‰¯e·˜ ÌBÈa ‡e‰ È¯‰ - ¯OÚ72BÈ‡Â , »»¬≈¿¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈
Ì‰È¯·cÓ BÏÈÏ ÒÙBz73Ï·BËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL CÎÈÙÏ . ≈≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¬ƒ»»¿≈

ÌÈL„w‰ ¯‡La Û‡ ·¯ÚÏ ÏÎB‡Â74‰ÚeÓL ÌBÈÂ .75 ¿≈»∆∆«ƒ¿»«√»ƒ¿¿»
˙BÓˆÚ ËewÏ ÌBÈÂ76‰¯e·˜ ÌBÈk ‡e‰ È¯‰ -77. ¿ƒ¬»¬≈¿¿»

B˙Ó ˙BÓˆÚ ËwlL ÈÓ ,CÎÈÙÏ78¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa79 ¿ƒ»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿«¿»»»»
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ˙Ó BÏ ˙nL ÚÓML B‡80Ï·BËÂ81 ∆»«∆≈≈¬ƒ»»¿≈

.·¯ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â¿≈«√»ƒ»∆∆
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"אי 61) רבינו: כתב ט הלכה מקדש ביאת מהלכות ב בפרק
להתאבל  חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת זה אונן? זהו
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן,
כמו  בקדשים לאכול אסור ואונן סופרים". מדברי אונן הוא
ממנו". באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים שכתוב

פסחו 62) את ואוכל טובל "אונן צא: בפסחים משנה
וכו'63)לערב". הקריבו היום "הן יט) י, (ויקרא שנאמר

ק:). (זבחים מותר ולילה אסור היום - היום" חטאת ואכלתי
פסח 64) וגבי דרבנן דלילה אנינות "קסבר בגמרא: צב. שם

כרת". במקום דבריהם העמידו צא:65)לא שם משנה
לערב". פסחו את ואוכל טובל י"ב 66)"אונן בפרק

מה  "ומפני כתב: טו הלכה הטומאה אבות מהלכות
שהרי  לקודש, טבילה כיפורים) ומחוסר (=לאונן הצריכום
ושמא  דעתן והסיחו הקודש את לאכול אסורין היו עתה עד

ידעו". ולא הם אותו 67)נטמאו דוחה אינה והאנינות
מכבר. שנתחייב חיובו עליו 68)מלשלם חל לא שעדיין

פסח. קרבן "וזבחת 69)חיוב ז) כז, (דברים שנאמר ממה
"שלמים  צט:) (זבחים חכמים ודרשו ואכלת" שלמים

כשהוא  מביא ואינו מביא, שלם לרבות כשהוא ומנין אונן,
בכור  אני מרבה מביאן) אין (שאונן ופסח מעשר בכור
שלמים)". (כמו חטא על באין אינן שכן ופסח מעשר

אייר.70) בי"ד שני ק:)71)לפסח (זבחים רבא אמר כן
עליו, וזרקו ששחטו קודם כאן - חצות אחר ואידי "אידי
ושחטו  עברו אם כלומר, עליו", וזרקו ששחטו לאחר כאן

משנה). (כסף כשר - אסי 72)וזרקו "רב צט: בזבחים
לא  קבורה יום בי"ד, וקברו בי"ג מת לו שמת כאן וכו' אמר
מדרבנן  גופו קבורת שיום רש"י ופירש מדרבנן". לילו תפיס

מדרבנן. אפילו תפיס לא ולילו ט"ו 73)וכו' בליל כלומר,
מדרבנן. אף אונן ואילו 74)אינו שם. אסי דרב כאוקימתא

הפסח, מן חוץ קדשים, שאר לערב אוכל אינו י"ד ביום מת
לא  בכרת שהוא בפסח ורק מדרבנן, אונן הוא שבלילה
בלבד  עשה אלא שם שאין בקדשים אבל דבריהם, העמידו

צב.) (פסחים עשה במקום דבריהם העמידו שבאה 75)-
בתוך  ששמע הוא והמדובר קרוב, לו שמת שמועה לו

מותו. מיום יום ומוליכן 76)שלושים ואמו אביו של
ח.), מועדֿקטן (רש"י אבותם בקברות לקוברן אחר למקום

אבילות. נוהג זה (רש"י 77)שביום מדרבנן אונן והוא
צא:). את 78)פסחים ללקוט לאחר שציווה פירוש

הרי  בעצמו, לקט אם אבל נטמא, לא בעצמו והוא העצמות
בגמרא. צב. פסחים - ימים שבעת טמא כן 79)הוא כתב

פסח. קרבן גם לכלול על 80)בכדי "השומע שם: משנה
בקדשים". ואוכל טובל עצמות לו והמלקט כדין 81)מתו

שטובל. אונן

.ÈÏ‚a ¯ÙBÁL ÈÓ82˙n‰ ÏÚ Lw·Ï83ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ƒ∆≈¿«¿«≈««≈≈¬ƒ
ÂÈÏÚ84Ïba ˙n‰ ÌL ‡ˆnÈ ‡nL ,85‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â »»∆»ƒ»≈»«≈«««¬≈»≈

‰ËÈÁL ˙ÚLa86ÂÈÏÚ eËÁL .87˙Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ ƒ¿«¿ƒ»»¬»»¿…ƒ¿»»≈
˜¯ÊpL ¯Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ .·¯ÚÏ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈»∆∆ƒ¿»»≈««∆ƒ¿«
˙˜È¯Ê ˙ÚLa ‡ÓË ‰È‰L È‡cÂa BÏ Ú„B Ì‡ :Ìc‰«»ƒ«¿««∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ«

Ï‚Ú Ï‚ ‰È‰L ÔB‚k ,Ìc‰88ÁÒÙa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - «»¿∆»»«»…¬≈∆«»¿∆«
¯·c‰ ˜ÙÒ Ì‡Â ;ÈL89ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï ‡nLÂ ≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿∆»…»»≈«

- ‰˜È¯Ê ¯Á‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡ÏÂ ‰˜È¯Ê ˙Úa ‰‡Óh‰«À¿»¿≈¿ƒ»¿…ƒ¿»∆»««¿ƒ»
ÈL ÁÒtÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰90. ¬≈∆»ƒ∆«≈ƒ

אדם.82) על שנפלו אבנים מת 83)של שם למצוא מחפש
להוציאו. אין 84)כדי אחרים עם ביחד אבל עצמו, בפני

ומותר. - על 85)חשש האהיל שחפר שבעת ונמצא
לפסח 86)הטומאה. נדחה הוא אלא עליו, שוחטין ואין

ושחטו.87)שני. עברו את 88)כלומר, רק מכסה שהגל
עליו. האהיל שבוודאי יותר, ולא גל 89)המת שהיה כגון

מזה. יותר וגם המת את שמכסה בגמרא:90)ארוך, שם
ארוך  גל אבל עגול, גל אלא שנו לא חנא בר בר רבה "אמר
שחיטה  בשעת היה טהור אימא שני, פסח מלעשות פטור

מספק. להקריב ואין (וזריקה)",

.‡È˙Ó e‡ˆÓe ,C¯ca ¯·ÚL ÈÓ91ÏL daÁ¯Ï ·kLÓ ƒ∆»««∆∆»¿≈À¿»¿»¿»∆
ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ˙n‰ ‰È‰ Ì‡ ,C¯c92Èt ÏÚ Û‡ , ∆∆ƒ»»«≈À¿««¿««ƒ

‡e‰L93ËÁBLÂ ÁÒÙÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯zÏ ‡ÓË ∆»≈«¿»¬≈∆»¿∆«¿≈
BÁÒt ÏÎB‡Â94ÏÈ‡B‰ ,Ú‚pL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈ƒ¿¿««ƒ∆∆¿»∆»«ƒ

ÁÒÙÏ ¯B‰Ë - ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰Â95Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒÀ¿««¿»¿∆«¿««ƒ
ÌÏL ˙n‰L96‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ‡e‰Â97‰Ê È¯‰ - ∆«≈»≈¿ƒ«»∆∆«»∆¬≈∆

‰na .Ba ‡ÓËpL È‡cÂa Ú„iL „Ú ,BÁÒt ‰OBÚ∆ƒ¿«∆≈«¿««∆ƒ¿»«∆
ÂÈÏ‚¯a Cl‰Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c98È¯‰L , ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«≈¿«¿»∆¬≈

ÔeÚË B‡ ·ÎB¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡∆¿»∆…ƒ«¬»ƒ»»≈»
‡OÓ99˙‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆»≈««ƒ∆ƒÀ¿«

ËÈÒÈ ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÌB‰z‰100 «¿¿ƒ∆ƒ∆¿»∆…ƒ«¿∆…»ƒ
˙BÎÏ‰a ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e¯‡a ¯·Îe .ÏÈ‰‡È ‡lLÂ¿∆…«¬ƒ¿»≈«¿À¿««¿¿ƒ¿

.˙e¯ÈÊ¿ƒ

מת.91) שם מצאו שעבר לאחר זהו 92)פירוש, "אי
בסוף  אחד בה) (=יודע בה הכיר שלא כל התהום? טומאת
התהום, טומאת זה אין העולם בסוף אחד בה הכיר העולם.
תהום  טומאת "ונקראת שם). בפסחים (ברייתא וכו'"
בתהום". הייתה כאילו הכל מן נעלמת היא שהטומאה

בדרך.93) שעבר (פסחים 94)זה אשי רב של שני כלשון
הציץ  שם) (שהמת זריקה לפני לו נודע אם שאפילו שם),
קרבן  שוחט לכתחילה שאפילו לרבינו לו ומשמע מרצה,
בשאר  אבל עוברת, מצוה והיא חובה קרבן שהוא פסח,
ורק  לכתחילה יזרוק לא זריקה קודם לו נודע אם קרבנות,

הורצה. בדיעבד זרק אמרו 95)אם פא: פסחים בגמרא
הלכ  התהום לה.שטומאת גמירא היה 96)תא שאילו

אבל  החלקים, בין שעבר לתלות מקום היה ומפורק משובר
ובכל  לתרומה, טמא והוא כן לומר אין שלם שהוא כיוון

פסח. לעניין טהור הוא שם:97)זאת הברייתא לשון
לעבור". מקום לו רבינו 98)"שאין ומפרש שם. ברייתא

של  לרחבו מושכב שאם שאמרו שם, הרישא על מוסב שזה
לרוחב  מושכב שהמת פי על אף פסח, לעושה שטהור דרך
שזהו  אמרו זה ועל שלם, והוא הקצה אל הקצה מן הדרך
נגע  ולא הדרך מן קצת שנטה שאפשר ברגליו, במהלך רק
הסיפא, על מוסב זה שם ולרש"י האהיל. ולא הסיט ולא

לתרומה. טהור שהוא משובר כרחו 99)כשמצאו "ועל
(רש"י  צדדיו" על ומאהיל ולכאן לכאן ונד נע הוא הולך
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מהלכות 100)שם). א בפרק וראה המת, את יניד שלא
הוא. נושא בכלל שמסיט ז הלכה מת טומאת

.·ÈCk ¯Á‡Â ¯B‰Ë ‡e‰L ˙˜ÊÁa ÁÒt ‰OÚL ÈÓƒ∆»»∆«¿∆¿«∆»¿««»
·iÁ BÈ‡ - ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B«∆»»»≈¿À¿««¿≈«»

ÈL ÁÒÙa101‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .102Ï·‡ . ¿∆«≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»¬»
ÁÒÙa ·iÁ - ‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B Ì‡ƒ«∆»»»≈¿À¿»¿»«»¿∆«

ÈL103. ≈ƒ

וכו'101) פסחו לשחוט הולך "היה ו: פרק פסחים תוספתא
וכו' לו ונודע וכו' בבית עמך היה התהום קבר לו אמרו

שני". פסח לעשות צריך אינו פסחו שם 102)משהביא
(כסף  בעלמא אסמכתא וקרא לה גמירא הלכתא התהום פא:

במשנה)103)משנה). (סג. נזיר של בתרא בפרק דתנן
סותר  ידועה טומאה אם טמא שהוא לו ונודע שגלח נזיר
פסח, ועושה נזיר שווים התהום דבטומאת וכיוון הכל את
הם  שווים נמי הכי סב.) ונזיר פא: (פסחים בברייתא כדתניא
וחייב  פסח, בעושה כן גם שסותר לעניין ידועה בטומאה גם

שני. בפסח

.‚È,ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿≈¿À»»»¿ƒƒ¿ƒƒ
‰OÚÂ ,Ú„È ‡ÏÂ ÌB‰z‰ ¯·˜a ‡ÓË BlL ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ∆ƒ¿»¿∆∆«¿¿…»«¿»»

ÁÒt104‡e‰L BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â ¯B‰Ë ‡e‰L ˙˜ÊÁa ∆«¿∆¿«∆»¿««»«∆
ÔÂÈkL ;ÈL ÁÒÙa ·iÁ BÈ‡ - ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË»≈¿À¿««¿≈«»¿∆«≈ƒ∆≈»

‰BL‡¯‰ ‰‡ÓË ‰˜Òt ÈÚÈ·Ma Ï·hL105Ì‡ Ï·‡ . ∆»««¿ƒƒ»¿»À¿»»ƒ»¬»ƒ
B˙‡ÓËÏ ÈMMa ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË106Ú„È ‡ÏÂ ƒ¿»¿À¿««¿«ƒƒ¿À¿»¿…»«

˙˜ÊÁL ;ÈL ÁÒÙa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÁÒt‰ ‰OÚL „Ú«∆»»«∆«¬≈∆«»¿∆«≈ƒ∆∆¿«
ÌÈÏ‚¯L ,È‡cÂ ¯B‰Ë ‰È‰iL „Ú ,‡ÓË - ‡Óh‰«»≈»≈«∆ƒ¿∆»««∆«¿«ƒ

¯·cÏ107. «»»

שנטמא 104) כרחנו על הפסח, בערב כשהזה המדובר אם
בכל  המדובר ואם עליה, מגלח הנזיר שאין בטומאה
ניסן. בי"ג היה שלו שביעי כרחנו על הטומאות,

התהום 105) שטומאת סד: בנזיר המנונא רב של מימרא
וטומאת  עליו, והוזה שטבל אחרי טהרתו את סותרת אינה
כך  אחר לו נודע אם שני בפסח מחייבתו אינה גופא התהום

טמא. המת 106)שהיה מטומאת נטהר לא שעדיין
לפני  בשביעי התהום בטומאת נטמא אם הדין והוא הידועה.

משנה). (כסף וטבל כיוון 107)שהוזה נטמא, שוודאי
בטומאה. שהוחזק

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שרת,1) כלי או הכהנים או טמאים הצבור רוב היו אם יבאר

נדחים. אם

.‡eÈ‰ Ì‡ :ÔBL‡¯ ÁÒÙa ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L ÌÈa«̄ƒ∆»¿≈≈≈¿∆«ƒƒ»
ÈL ÁÒÙÏ ÔÈÁ„ el‡ È¯‰ - Ï‰w‰ ËeÚÓ2¯‡Lk ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰3˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;4B‡ , «¿≈ƒ¬»ƒ»…«»»¿≈≈≈
ÌÈ‡ÓË ˙¯L ÈÏk B‡ ÌÈ‰k‰ eÈ‰L5- ˙Ó ˙‡ÓË ∆»«…¬ƒ¿≈»≈¿≈ƒÀ¿«≈

,‰‡ÓËa ÁÒt‰ ÔlÎ e·È¯˜È ‡l‡ ,ÔÈÁ„ ÔÈ‡≈»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒÀ»«∆«¿À¿»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÚ ÌÈ‡Óh‰6¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ :¯Ó‡pL . «¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¡««¿ƒ¬»ƒ¬∆

ÔÈ‡Â ,ÌÈÁ„ ÌÈ„ÈÁÈ - Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰»¿≈ƒ¿∆∆»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈

‰Á„ ¯eav‰7„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‰Ê ¯·„Â .8BÓk , «ƒƒ¿∆¿»»∆¿À¿««≈ƒ¿«¿
Lc˜Ó‰ ˙‡È·a e¯‡aL9. ∆≈«¿¿ƒ««ƒ¿»

עושין 2) הטהורין הקהל, מיעוט "נטמא עט. בפסחים משנה
השני". את עושין והטמאין הראשון, בטומאה 3)את

אין  שלעולם ונבלה, שרץ וטמאי וזבות זבים כגון אחרת,
בסוף  (להלן שני לפסח נדחים אלא בראשון בטומאה עושין

יב). הלכה מקדש ביאת מהלכות ובפ"ד דוקא 4)ההלכה,
ואינם  נדחים - אחרת בטומאה הטמאים אבל מת, טמאי

להלן. ראה בטומאה, בלא 5)עושים איֿאפשר שהרי
יו"ט). (תוספות שרת כלי ובלא בפסחים 6)כהנים משנה

טהורין  שהם המיעוט גם למה מפרש שם ובגמרא שם.
קרבן  שאין משום - בטומאה הטמאים עם ביחד עושין
אותו, עושין הציבור שרוב מאחר "כלומר, חלוק, ציבור
מהן" ונזהרין מהן פורשין שבהם שהטהורין להם הוא גנאי

שם). בהעלותך.7)(מאירי פרשת במדבר וספרי סז. שם
(8- "לנפש" שם) (במדבר שנאמר ממה למדו שם בפסחים

אבל  בטומאה, הפסח את הציבור עושין מת בטמא שרק
בטומאה. עושין הציבור אין טומאות הלכה 9)בשאר פ"ד

יב.

.·- ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓe ÌÈ¯B‰Ë ‰ˆÁÓ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»∆¡»¿ƒ∆¡»¿≈≈≈
ÔÓˆÚÏ ÔÈOBÚ ÌÈ¯B‰h‰Â ,ÔBL‡¯a ÔÈOBÚ ÔlkÀ»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»

‰‡ÓËa ÔÓˆÚÏ ÔÈOBÚ ÌÈ‡Óh‰Â ,‰¯‰Ëa10ÔÈÏÎB‡Â ¿»√»¿«¿≈ƒƒ¿«¿»¿À¿»¿¿ƒ
‰‡ÓËa B˙B‡11ÏÚ ÔÈÙ„BÚ ˙n‰ È‡ÓË eÈ‰ Ì‡Â . ¿À¿»¿ƒ»¿≈≈«≈¿ƒ«

‰‡ÓËa Ôlk eOÚÈ - „Á‡ elÙ‡ ÌÈ¯B‰h‰12. «¿ƒ¬ƒ∆»«¬À»¿À¿»

שלשניהם 10) ומכיון כרוב". "שמחצה רב כדעת פט. שם
נדחה  שאינו רוב כדין בטומאה, הטמאים עושים - רוב דין
כלפי  בטלים ואינם בטהרה עושים והטהורים שני, לפסח

נאכל 11)הטמאים. בטומאה שבא "הפסח עו: שם משנה
להלן  וראה לאכילה". אלא מתחילתו בא שלא בטומאה,

ח. ופסק 12)הלכה עט:) (שם בברייתא תנאים מחלוקת
הציבור. את מכריע היחיד שגם כתנאֿקמא, רבינו

.‚ÌÈL‡‰ eÈ‰13,ÌÈ¯B‰Ë ‰ˆÁÓe ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓ »»¬»ƒ∆¡»¿≈≈≈∆¡»¿ƒ
·¯‰ eÈ‰È ÌÈL‡‰ ÏÏÎa ÌÈLp‰ ‰BÓ ‰z‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆«»∆«»ƒƒ¿»»¬»ƒƒ¿»…
ÔÈ‡Óh‰Â ,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÌÈOBÚ ÌÈ¯B‰h‰ - ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈ‡ .ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈»ƒ…∆»ƒ¿…∆«≈ƒ≈

ËeÚÓ Ô‰L ÈtÓ - ÔBL‡¯ ÔÈOBÚ14˙‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; ƒƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆
˙eL¯ ÈMa ÌÈLp‰L ÈtÓ - ÈM‰15e‡ˆÓÂ , «≈ƒƒ¿≈∆«»ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿¿

ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ‰ˆÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ˆÁÓ ÌÈ‡Óh‰16. «¿≈ƒ∆¡»¿≈∆¡»ƒ∆«≈ƒ

פ"א 14)הגברים.13) (למעלה חובה בראשון נשים שהרי
טהורים  רוב להיות האנשים עם מצטרפות והן א), הלכה
(למעלה  בטומאה עושים אינם קהל ומיעוט עט:), (שם

א). מצטרפות 15)הלכה ואינן ח. הלכה פ"ה למעלה
(שם). רוב הלכה 16)להיות וכל ב. הלכה למעלה ראה

טהורין  מחצה ישראל שהיו "הרי עט: שם ברייתא היא זו
אין  וטמאין הראשון, את עושין טהורין טמאין, ומחצה
רב  דעת ולפי השני". את ולא הראשון את לא עושין
באופן  זו ברייתא שם פירשו למעלה), (ראה כרוב" ש"מחצה
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עודפות  והנשים טהורין, ומחצה טמאין מחצה ישראל שהיו
וכנ"ל. הטהורים, על

.„˙Bc ÈÏÚB·e ÌÈÚ¯ˆÓe ÌÈ·Ê Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰17, »…«»»»ƒ¿…»ƒ¬≈ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙Ó È‡ÓË Ô˙B‡ - ˙Ó È‡ÓË ÔËeÚÓeƒ»¿≈≈≈»¿≈≈≈≈»ƒ

ËeÚÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÔBL‡¯a18ÔÈ‡L ,ÈM‰ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈ƒ«≈ƒ∆≈
·¯ eOÚL ÔÓÊa ‡l‡ ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒƒ∆«≈ƒ∆»ƒ¿«∆»…
·¯ ‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‡ÎÂ ,ÔBL‡¯‰ ˙‡ Ï‰w‰«»»∆»ƒ¿»ƒ¿…»»…
ÌÈ‡Óh‰ ËeÚn‰ el‡ eOÚÈ ‡Ï - ÔBL‡¯a Ï‰w‰«»»»ƒ…«¬≈«ƒ«¿≈ƒ

ÈM‰ ˙‡ ˙ÓÏ19. ¿≈∆«≈ƒ

מת 17) טומאת שהרי בראשון, בטומאה עושים שאינם
עושים  אינם בשני וגם א. הלכה למעלה ראה הותרה. בלבד
אֿג). הלכות למעלה (ראה שני לפסח נדחה הציבור שאין

א.18) הלכה למעלה פ.19)ראה בפסחים רב של מימרא

.‰‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ê ÔËeÚÓe ˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰»…«»»¿≈≈≈ƒ»»ƒ¿«≈
ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ˙Ó È‡ÓË - Ô‰a20ÔÈ·f‰Â , »∆¿≈≈≈ƒ∆»ƒ¿«»ƒ

.ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈»ƒ∆»ƒ¿…∆«≈ƒ
‡l‡ ¯eaˆa ˙ÈÁ„ ÔÈ‡L - ÔBL‡¯a ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ∆≈ƒ¿≈¿ƒ∆»

„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓË21ÔÈ‡L - ÈMa ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; À¿««≈ƒ¿«¿≈»ƒ«≈ƒ∆≈
Ï·‡ ,‰¯‰Ëa ÔBL‡¯‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ÈL ÁÒt ÔÈOBÚƒ∆«≈ƒ∆»ƒ»»ƒ¿»√»¬»

ÈL ÁÒt ÌL ÔÈ‡ - ‰‡ÓËa ÔBL‡¯ ‰OÚ Ì‡22. ƒ«¬»ƒ¿À¿»≈»∆«≈ƒ

א.20) הלכה למעלה שם.21)כמבואר למעלה כמבואר
שבא 22) לפסח תשלומין שאין הונא, כרב (שם) פסחים

בטומאה.

.Â‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ê LÈÏLe ,ÌÈ¯B‰Ë Ï‰w‰ LÈÏL eÈ‰»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙Ó È‡ÓË Ô˙B‡ - ˙Ó È‡ÓË LÈÏLe ,Ì‰a»∆¿ƒ¿≈≈≈»¿≈≈≈≈ƒ
- ÔBL‡¯ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ .ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡∆»ƒ¿…∆«≈ƒ≈»ƒƒ

ÌÈ·f‰ ÌÚ ÌÈ¯B‰Ë Èa‚Ï ÌÈËÚeÓ Ô‰ È¯‰L23ÈM·e ; ∆¬≈≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ«»ƒ«≈ƒ
BÓk ,ÔBL‡¯a eOÚ ËeÚÓ È¯‰L - eOÚÈ ‡Ï…«¬∆¬≈ƒ»»ƒ¿

e¯‡aL24Ï‰w‰ ·¯ Ì‡ Ú„ÈÏ ÁÒt‰ ÌÈ¯ÚLÓ „ˆÈk . ∆≈«¿≈«¿«¬ƒ«∆«≈«ƒ…«»»
,ÔÈÏÎB‡‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ ?ÌÈ¯B‰Ë B‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ≈¿«¬ƒ¿»»¿ƒ
„Á‡ ÁÒt ÏÚ ÔÈÓ ÌÈ¯OÚ eÈ‰iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ«∆«∆»

Ô‰ÈÏÚ ËÁLÏ „Á‡ „Èa B˙B‡ ÔÈÁlLÓe25‡l‡ , ¿«¿ƒ¿«∆»ƒ¿…¬≈∆∆»
‰¯ÊÚÏ ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLÓ26ıeÁaÓ Ô‰L „ÚÂ . ¿«¬ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»¬»»¿«∆≈ƒ«

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ ‰BL‡¯‰ ˙k ÒkzL Ì„˜27. …∆∆ƒ»≈«»ƒ»¿«¬ƒ»

נדחין 23) אלא בטומאה עושין אינם מתים טמאי ומיעוט
א. הלכה למעלה ראה שני, ד 24)לפסח הלכה למעלה

הקהל  רוב שעשו בזמן אלא השני את עושין היחידים "שאין
שם בגמרא [והנה הראשון". עבדי,את לא "בשני אמרו:

להו  הוו בראשון, עבדי דלא מתים טמאי עם זבין נצרפו
"דהואיל  ופירש"י: שני". לפסח מדחו לא ורובא רובא,
לפי  אולם לו". צריכין ציבור רוב נמצאו עכשיו, זבין וטהרו
מת  טמאי אין הזבים, טהרו לא אם אפילו - רבינו של טעמו
מיעוט  אלא היו לא ובראשון הואיל שני, פסח עושים
הרמב"ם). על הגרע"א ובהגהות בצל"ח (וראה הציבור
פ.) (שם כרב סובר אינו פטיש בר מני שר' רבינו וסבור
בשני", יחיד עביד לא בראשון, ציבור עבדי דלא היכי ש"כל

דיב  דרב ולפיכך אליבא אבל נטהרו, שהזבים באופן רק ר
לא  אם אפילו - ד) הלכה (למעלה כמותו פוסק שרבינו
המאירי  וכתב כנ"ל]. השני, את טמאיֿמת עושין אין טהרו
מת, טמאי כטעם השני, את עושין אין הזבים "שאף שם:
אינו  מה מפני הטעם לפרש הוצרך מתים שבטמאי אלא

צריך". אינו בזבים אבל הראשון, את ואינם 25)עושה
לעזרה. "לטומאה 26)נכנסים ה"ו: פ"ז פסחים ירושלמי

בבבלי  שאמרו ומה לעזרה", הנכנסים רוב אחר הילכו
היינו  בעזרה", העומדין רוב אחר הלך "בטמאין צד: פסחים
הרי  לעזרה בחוץ שהעומד הסובר יהודה, ב"ר לר"י דוקא
למעלה  ראה כמותו, הלכה אין אבל רחוקה, כבדרך הוא

המוריה). (הר ט הלכה בכל 27)פ"ה "מה בירושלמי: שם
בלבד, הראשונה כת אלא משערין אין או משערין וכת כת
עצמן". משערין הן מבחוץ שהן עד בון ברבי יוסה רבי אמר
העומדין  בכל משערין הראשונה כת שנכנסה לפני פירוש,

לעזרה. להיכנס כדי בחוץ

.Ê¯‡a˙iL BÓk ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa ‡ÓËpL „ÈÁÈ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿«»ƒ¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa28ÈL ÁÒÙÏ ‰ÁcÈ ‰Ê È¯‰ ,29È‡ÓË ¯‡Lk ƒ¿¬≈∆ƒ»∆¿∆«≈ƒƒ¿»¿≈≈

˙Ó30eOÚÈ - „ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa ‡ÓËpL ¯eaˆÂ . ≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿«»ƒ«¬
‰‡ÓËa Ôlk31. À»¿À¿»

ברה"י,28) "היתה ח: הלכה הטומאה אבות מהלכות בפט"ו
טמא". ספיקו בה, נגע לא ספק בה נגע כרבי 29)ספק

ח. הלכה פ"ח פסחים בירושלמי רבה, הושעיה
בוודאי.30) שנטמאו 31)שנטמאו "ציבור שם: ירושלמי

רבי  בספיקן. יעשו אמר יוחנן רבי בפסח, היחיד רשות בספק
הושעיה  כרבי ופסק בטומאה", יעשו אמר, רבה הושעיה
שם  שאמרו [ואע"פ (כסףֿמשנה). יוחנן ר' של רבו שהוא
רבי  אמר לא בספקן, שיעשו מודה הושעיה רבי "אף
אינו  הבבלי שלדעת רבינו סובר - לחומרן" אלא הושעיה
היחיד  ברשות טומאה שספק ג. בנדה אמרו שהרי כן,
הכתוב  עשאה שסוטה כשם סוטה: כמו הוא מסוטה שלמדו
כוודאי. הוא הרי היחיד ברשות טומאה ספק כן כמו כוודאי,

באומר]. ד"ה נז. נזיר תוספות ועיין

.ÁÏÎ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓËa e‰e·È¯˜‰L ÁÒt∆«∆ƒ¿ƒ¿À¿»¬≈∆∆¡»
‰‡ÓËa32‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ ‡a ‡Ï B˙lÁznL ,33BÈ‡Â . ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»…»∆»«¬ƒ»¿≈

Ì‰Ï ˙ÈÁ„pL ,˙Ó È‡ÓËÏ ‡l‡ ,‡ÓË ÏÎÏ ÏÎ‡∆¡»¿»»≈∆»ƒ¿≈≈≈∆ƒ¿≈»∆
ÚbÓ È‡ÓhÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÏe ,˙‡f‰ ‰‡Óh‰«À¿»«…¿«≈»∆ƒ¿≈≈««

˙B‡ÓË34ÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L ÌÈ‡Óh‰ Ï·‡ .Ô‰È À¿¬»«¿≈ƒ∆«À¿»¿»¬≈∆
˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê ÔB‚k ,ÔÙebÓ35˙B„ÏBÈÂ ˙Bc , ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿¿

ÌÈÚ¯ˆÓe36- eÏÎ‡ Ì‡Â .epnÓ eÏÎ‡È ‡Ï - ¿…»ƒ……¿ƒ∆¿ƒ»¿
ÔÈ¯eËt37e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .38ÏÎ‡p‰L , ¿ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆¡»

ÌÈ¯B‰ËÏ39ÏÎ‡p‰Â ,‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ƒ¿ƒ«»ƒ»»ƒÀ¿»¿«∆¡»
ÔÈ‡ÓËÏ40elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ƒ¿≈ƒ≈«»ƒ»»ƒÀ¿»¬ƒ

˙n‰ È‡ÓË eÏÎ‡41ÔÈ¯eËt - BlL ÌÈ¯eÓ‡‰Ó42. »¿¿≈≈«≈≈»≈ƒ∆¿ƒ
?‰‡ÓËa ÏÎ‡È ÁÒt‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆«≈»≈¿À¿»

Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯eav‰ e‡ÓËpLk43Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¿«ƒ…∆¿ƒ««»¬»ƒ
.ÏÎ‡È ‡Ï - Ìc‰ ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï e‡ÓËƒ¿¿¿««¿ƒ««»…≈»≈

עו:32) בפסחים ופירש"י 33)משנה במשנה. שם
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יב, (שמות דכתיב נצטוה, לאכילה פסח, עיקר "כשנצטוה
וכו' בטומאה למיתי רחמנא שרייה וכי אכלו", "לפי ד)
ציבור  קרבנות לשאר בניגוד שרייה", למיכליה אדעתא
באים  שאינם בטומאה, נאכלים ואינם בטומאה הקרבים
הלכה  מקדש ביאת מהלכות ד (פרק אכילה לצורך בעיקר

עלֿידי 34)יא). המת, מן שאינם טומאות בשאר שנטמא
שבא  "הפסח צה: פסחים במשנה הדברים ומקור מגע.
ואמרו  ויולדות". נדות וזבות זבין ממנו יאכלו לא בטומאה,
שהטומאה  אלה אלא המשנה מיעטה שלא לג. בבכורות
יוצאה  הטומאה שאין טמאין שאר אבל מגופם, יוצאה
לטמאי  הפסח הקרבת ולענין (כסףֿמשנה). אוכלים - מגופם
יב, הלכה שם מקדש ביאת בהלכות ראה טומאות, מגע

שם. המוריה" "הר אלה 35)ובספר שכל לומר, צריך
אין  הרי השחיטה, לפני נטמאו שאם השחיטה, אחרי נטמאו
אסורין  כן ואם ח), הלכה למעלה (ראה עליהן שוחטין
למנויו", אלא נאכל הפסח "שאין משום הפסח לאכול
אכילת  איסור עצם אולם (צל"ח). נו: בזבחים כמפורש
למעלה  שהרי רבינו, בדברי מפורש אינו למנוייו שלא הפסח
למנוייו", אלא הפסח את שוחטין "אין כתב: א הלכה פ"ב
ז  הלכה פ"ט להלן וראה כלל. אכילה מאיסור כתב ולא
אות  כג סימן א חלק זבול בית בשו"ת ועיין בכסףֿמשנה.

בסוף. הוא 36)יא כן אבל ליתא, שם פסחים במשנה
לומר  וצריך הנ"ל. המשנה דברי בהבאת לג. בבכורות
לירושלים  ונכנס מחנות, שילוח דין על כשעבר שהמדובר
במשניות. ישראל ובתפארת בצל"ח וראה באיסור.

שאינם 37) הצל"ח וכתב מכרת". "פטורין שם: [במשנה
נראה  רבינו ומדבר מלקות. חייבים אבל מכרת, אלא פטורים

ממלקות]. גם יט38ֿ)שפטורים ז, (ויקרא שנאמר כ)ממה
מזבח  בשר תאכל אשר והנפש בשר, יאכל טהור "כל
ההיא  הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים

שם). (גמרא בטהרה.39)מעמיה" שנקרב קרבן
אותו 40) שמקריבין נטמאו, הציבור שרוב פסח קרבן

מה 41)בטומאה. נתברר ולא להלן), (ראה שם בגמרא כן
בהם  יש אם שלו, מהאימורים וזבות זבין אכלו אם הדין

לא. או טמאי 42)כרת דחקו יוסף: רב "בעי שם: בגמרא
מדאישתרי  - מהו בטומאה, הבא פסח אימורי ואכלו מתים
מאי  דילמא או אימורין. טומאת נמי אישתרי בשר, טומאת
רבא, אמר אישתרי. לא אישתרי דלא מאי אישתרי, דאישתרי
דכתיב  בשר, מטומאת איתרבי מהיכא אימורין טומאת מכדי
היכא  כל האימורין, את לרבות לה'" "אשר שם) (ויקרא
היכא  כל אימורין. לטומאת איתיה בשר, לטומאת דאיתיה
אימורין". לטומאת ליתיה בשר, לטומאת דליתיה

אסור 43) מדרבנן אבל התורה, מדין בטומאה נאכל שאז
כאן  שהמדובר למעלה וראה ט.) הלכה (להלן באכילה

זריקה. לפני שחיטה, אחר כשנטמאו

.Ë‰˜È¯Ê Ì„˜ ¯eav‰ ·¯ e‡ÓËÂ ‰¯‰Ëa e‰eËÁL¿»¿»√»¿ƒ¿¿…«ƒ…∆¿ƒ»
‡nL ‰¯Êb .ÏÎ‡È ‡Ï ÁÒt‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯BÊ -≈∆«»¿«∆«…≈»≈¿≈»∆»

‰˜È¯Ê ¯Á‡ e‡ÓËÈe‰eÏÎ‡ÈÂ ˙¯Á‡ ‰La ƒ¿¿««¿ƒ»¿»»«∆∆¿…¿
‰‡ÓËa44ı¯La ÌÈ‡ÓË ˙¯L ÈÏk eÈ‰ .45‡ˆBiÎÂ ¿À¿»»¿≈»≈¿≈ƒ¿∆∆¿«≈

Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ba46BÓk ƒ¿≈»¿«¿ƒ∆»»»¿
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL47˙‡ ÔÈ‡nËnL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»≈ƒ¿««ƒ∆¿«¿ƒ∆

Û‡ ÏÎ‡ÈÂ ,ÌÈ¯B‰h‰ ‡l‡ e‰eOÚÈ ‡Ï - ¯Oa‰«»»…«¬∆»«¿ƒ¿≈»≈«
‡e‰L Èt ÏÚ48¯Oa ˙‡ÓËa ÏÎ‡iL ·ËeÓ .‡ÓË «ƒ∆»≈»∆≈»≈¿À¿«»»
Â‡Ïa ‡È‰L49Ì‰L Ûeb‰ È‡ÓË e‰eÏÎ‡È ‡ÏÂ , ∆ƒ¿»¿……¿¿≈≈«∆≈

˙¯Îa50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL BÓk ,51. ¿»≈¿∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

נמי 44) השתא ואכלנו, - נטמאנו? לא "אשתקד שיאמרו:
הבעלים  הדם את שזרקו בעת דאשתקד ידעי ולא ניכול".
שנאכל  בטומאה הבא לפסח נחשב וזה טמאים, היו
הדם, זריקת בעת הם טהורין הבעלים השתא אבל בטומאה,
אח"כ  שנטמאו לבעלים ואסור בטומאה, הבא פסח זה ואין
מותר  היה הדין, מצד אבל עח:). (פסחים הפסח את לאכול
למעלה  ראה הדם, זריקת לפני הבעלים נטמאו אם לאכול

ח. שרת 45)הלכה כלי שאם א, הלכה למעלה ראה
בטומאה. הפסח את עושין במת, הכלי 46)נטמאו שהרי

אוכלין  רק שמטמא הטומאה ולד הכלי הוה בשרץ, נגע אם
אדם. ה"ז.47)ולא פ"ה מת טומאת בהלכות להלן

יגע 49)הבשר.48) אשר "והבשר ט) ז, (ויקרא שכתוב
יאכל". לא טמא אשר 50)בכל "והנפש כ) (שם, שנאמר

ונכרתה  עליו וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח בשר תאכל
חייב  טהור בקודש ובין טמא בקודש ובין ההיא". הנפש
זה  וכל יג). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ח כרת

(עט.). בפסחים חסדא רב שם.51)כדברי

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מצותֿעשה,1) עשר חמשה בליל פסח בשר שאכילת יבאר

מעכבין. ומרור מצה ואם

.‡˙ÂˆÓ - ¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ÁÒt‰ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿««∆«¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«
ÈÏˆ ‰f‰ ‰ÏÈla ¯Oa‰ ˙‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«¿»¿∆«»»««¿»«∆¿ƒ

.e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Ó ÏÚ ˙BvÓe L‡≈««¿…ƒ…¿À

.·‰vÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .ÔÈ·kÚÓ ¯B¯Óe ‰vÓ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«¿ƒƒ…»¿«»
ÁÒt‰ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ - ¯B¯Óe»¿ƒ¿≈»»«¬ƒ«¿««∆«

Bc·Ï2‰ÂˆÓ BÈ‡ ÁÒt ‡Ïa ¯B¯Ó Ï·‡ .3:¯Ó‡pL , ¿«¬»»¿…∆«≈ƒ¿»∆∆¡«
.e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Óe ˙BvÓ ÏÚ««¿…ƒ…¿À

מצה 2) להם אין שאם אומר אתה "מנין בא: פ' במכילתא
יב, (שמות תלמודֿלומר בפסח, חובתן ידי יוצאין הן ומרור
המצוות' ('ספר לבדו" הבשר "כלומר, "יאכלוהו", ח)

נו). קכ,3)מצותֿעשה בפסחים מדרבנן. אלא התורה, מן
וכו' דרבנן ומרור דאורייתא, הזה בזמן מצה רבא, "אמר א:
בזמן  יאכלוהו, ומרורים מצות על יא) ט, (במדבר דכתיב
וכן  מרור". ליכא פסח דליכא ובזמן מרור, יש פסח דאיכא
בלא  מצה אבל הי"ב. ומצה חמץ מהל' בפ"ח רבינו כתב
מצות  על שכתוב, אע"פ היא, עצמה בפני מצוה פסח
"בערב  יח): יב, (שמות וכתב חזר הרי – יאכלוהו" ומרורים
מהל' ופ"ו שם, (פסחים פסח שם הזכיר ולא מצות", תאכלו

ה"א). ומצה חמץ

.‚˙ÏÈÎ‡ ÁÒt‰ ¯Oa ÏÎ‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…¿««∆«¬ƒ«
Ú·O4·È¯˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .5a ‰‚È‚Á ÈÓÏL‰Úa¯‡ «¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿≈¬ƒ»¿«¿»»

¯Oa ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz Ô‰Ó ÏÎB‡ - ¯OÚ»»≈≈∆¿ƒ»¿««»≈¿«
epnÓ ÚaOÏ È„k ,ÁÒt‰6˙ÈÊk ‡l‡ ÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â . «∆«¿≈ƒ¿…«ƒ∆¿ƒ…»«∆»¿«ƒ
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B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ -7ÈÏÈÏa ÈL ÁÒt ¯Oa ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ . »»¿≈»¿≈¬ƒ«¿«∆«≈ƒ¿≈≈
¯OÚ ‰MÓÁ8:Ba ¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¯i‡ L„ÁÏ ¬ƒ»»»¿…∆ƒ»ƒ¿«¬≈∆∆¡«

.e‰eÏÎ‡È ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ÏÚ««¿ƒ…¿

ãycew zegiyn zecewpã

oke ,dyrÎzevn xyrÎdyng lila gqtd xya zlik`"
xii` ycegl xyrÎdyng ilila 'ipy gqt' xya zlik`

"ek dyrÎzevn

הוא  שני' 'פסח של שעניינו הריי"צ אדמו"ר פתגם ידוע
הרגע  את רק ולא לתקן, אפשר ותמיד אבוד, מקרה שאין
פסח  שבין החילוק עבר. שכבר הזמן את גם אלא הנוכחי
מלמעלה  מלכתחילה ניתן שהראשון הוא לשני ראשון
ישראל  עם בקשת על־ידי התחדש השני אבל ה', בציווי
לעבודת  הצדיקים עבודת שבין החילוק והוא נגרע", "למה
או  זה באופן מלכתחילה נולדו צדיקים בעלי־תשובה,
בעלי־תשובה  משא"כ בנפשם, טבע נעשתה שעבודתם

עצמם. בכח חידוש בבחינת היא שעבודתם
כי  בבית", עמו ומצה ש"חמץ שני' ב'פסח החידוש גם וזהו
שזדונות  הרי בעלי־תשובה, עבודת על שמדובר כיון

לקדושה. נהפך גופא והחמץ לזכויות, לו נהפכים
היא  שאכילתו קדשים, משאר פסח קרבן שונה בנוסף,
מצוה  שהיא הקרבנות כבשאר ולא מיוחדת מצות־עשה
של  בפנימיותו חודר זה עניין כי קדשים, אכילת של כללית
גדלות  של באופן כבשרו, ובשר דם שביעה, של ובאופן יהודי

דוקא. לבב וטוב שמחה מתוך ובהרחבה המלכים, כדרך
(` oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

(במדבר 4) יאכלוהו ומרורים מצות "על שם: במכילתא,
מצה  ואין שובע, אכילת נאכל הפסח אמרו מכאן שם),
מצה  אכילת אחר "כלומר, שובע". אכילת נאכלים ומרור

(כסףֿמשנה). יאכלוהו" הי"ג,5)ומרור פ"י להלן ראה
"אם  כתב ולכן רשות, אלא אינה עשר ארבעה שחגיגת

עמו 6)הקריב". הבאה "חגיגה א: ע, בפסחים הוא כן
השובע". על נאכל פסח שיהא כדי תחילה, אף7ֿ)נאכלת

אכילה", סתם של דינה "כך כי השובע, על אכל שלא עלֿפי
מאה  של חבורה ואפילו צא.) (פסחים האשה פרק ובמשנה
בפ' מדאמרינן משמע והכי כזית, לאכול יכולים שאינם
פקע  והלילא בביתא, דפסחא כזיתא פה:) (שם צולין כיצד
ה"ב  פי"ב אחרי, ב'סיפרא' הוא (וכן (כסףֿמשנה). באיגרא"

מכזית). פחותה אכילה -8)שאין ב צה, בפסחים הוא כן
באכילתו, הלל אומרים אין ולפיכך בלילה, נאכל שהוא

לחג. מקודש זה לילה שאין

.„L‡ ÈÏˆ ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ Ô‰ÈLe9Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â . ¿≈∆≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ≈¿»≈≈∆
˙ÈÊk10‡11,‰˜BÏ - ÌÈÁÒt ÈÏÈÏa ÏM·Ó B‡ ¿«ƒ»¿À»¿≈≈¿»ƒ∆

.ÌÈna ÏM·Ó ÏL·e ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»«»ƒ
ÈÙÏ ,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙Á‡k ÏM·Óe ‡ ÏÎ‡»«»¿À»¿««≈∆∆»««¿ƒ

„Á‡ Â‡Ïa ˙BÏÏÎ Ô‰ÈML12B‡ ‡ epnÓ ÏÎ‡ . ∆¿≈∆ƒ¿»¿«∆»»«ƒ∆»
ÈÏˆ Ì‡ Èk :¯Ó‡pL .‰˜BÏ BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓ ÏM·Ó¿À»ƒ¿≈∆∆∆¡«ƒƒ¿ƒ

ÈÏˆ BÏÎ‡Ï ‰ÂˆnL ‰ÚLa ;L‡13˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ·iÁ - ≈¿»»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ«»«¬ƒ«
¯eËt - ÌBÈ „BÚaÓ Ï·‡ ,ÏM·Óe ‡14. »¿À»¬»ƒ¿»

א.9) צה, שם מכזית 10)משנה, פחותה אכילה שאין
שאמרו: - א מא, בפסחים נראה וכן ו). הערה (למעלה
לך  אמרתי ובשל, נא וכו' ת"ל וכו' כזית אכל "יכול

חייב)". כזית ראוי 11)(שהאוכל אינו ועדיין מעט שנצלה
שגם  - ב צה, שם מפורש וכן ה"ו. להלן ראה אדם, לאכילת
נא". ממנו תאכלו "אל של לאו יש שני , בפסח

כלל 12) המצוות' ב'ספר רבינו גירסת (לפי א מא, בפסחים
מבושל  שתים, לוקה נא אכל אביי, "אמר לו) עמ' תשיעי
שסבר  מפני ("וזה שלש לוקה ומבושל נא שתים, לוקה
שני  על עבר נא שאכל ובשעה שבכללות, לאו על לוקין
הבא  לאו והשני נא, ממנו תאכלו אל מהן האחד לאוין,
שלא  אכלו והרי צלי, אלא תאכלו אל אמר כאילו מכללא,
על  אחת שלש, לדעתו לוקה ומבושל נא אכל ואם צלי.
אכילתו  על ושלישית מבושל, אכילתו על ושנית נא, אכילתו
על  לוקין אין אמר ורבא שם), המצוות' ב'ספר – צלי" שלא
דאמרי  ואיכא לקי. מיהא חדא דאמרי איכא שבכללות. לאו
דחסימה". כלאו לאויה מייחד דלא משום לקי, לא נמי חדא

שור "כל  תחסום לא ד) כה, (דברים יתעלה אמרו ומר,
זה  לאו אבל אחד, דבר על המזהיר אחד לאו שהוא בדישו,
וכבר  עליו. לוקין אין ומבושל, נא דברים, שני על המזהיר
לאו  על לוקין אין (סג.) סנהדרין בגמרא שהתבאר ידעת
אחת  לוקה שהוא והנכון, אביי. דברי נדחים ולכן שבכללות,
בלבד  אחת – ומבושל נא או מבושל או נא שאכל בין
עליו). משיג הרמב"ן ובהשגות שם, המצוות' ('ספר לוקה"
שם  גם מפרש שרבינו ה"ג, סנהדרין מהל' בפי"ח גם וראה
לאו  הוא מבושל ובשל נא ממנו תאכלו אל שהפסוק
רק  כיֿאם שתים והמבושל הנא על לוקין ואין שבכללות,

שם. בפסחים 'מאירי' וראה ראה 13)אחת. בלילה, היינו
ה"ה. ב.14)להלן מא, בפסחים זה כל

.‰˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú - ÌBÈ „BÚaÓ ÈÏˆ ˙ÈÊk epnÓ ÏÎ‡»«ƒ∆¿«ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿«
‰ÏÈla - ‰f‰ ‰ÏÈla ¯Oa‰ ˙‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;‰OÚ¬≈∆∆¡«¿»¿∆«»»««¿»«∆««¿»

‡e‰ ‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,ÌBia ‡ÏÂ15. ¿…«¿««»ƒ¿»¬≈¬≈

הוא 15) אם מב.) מא: (שם יהודה ורבי רבנן מחלוקת
'עשה'. שהוא כרבנן ופסק לאו, או 'עשה'

.Â‡16ÏÈÁ˙‰L ¯Oa‰ ‡e‰ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰L »∆ƒ¿ƒ»»»»«»»∆ƒ¿ƒ
˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ËÚÓ ‰ÏˆÂ ¯e‡‰ ‰OÚÓ Ba«¬≈»¿ƒ¿»¿«¿≈»«¬ƒ«

ÔÈ„Ú Ì„‡17BÈ‡ - ÈÁ ¯Oa epnÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . »»¬«ƒ¬»ƒ»«ƒ∆»»«≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ,‰˜BÏ18‡‰ ,L‡ ÈÏˆ :¯Ó‡pL ; ∆ƒ≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«¿ƒ≈»

C¯Á˙pL „Ú Bk¯ˆ Ïk e‰Ïˆ .¯eÒ‡ - ÈÏˆ BÈ‡L19 ∆≈»ƒ»»»»»¿«∆ƒ¿»≈
¯eËt - BÏÎ‡Â20. «¬»»

ה"ד.16) למעלה נא?17)ראה דמי, "היכי א: מא, שם
('רבינו  מעט שנצלה כגון אברנים". פרסאי כדאמרי רב, אמר

יהא 18)חננאל'). חי כזית אכל יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
ובשל  נא מבושל, ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב,
אש". צלי כיֿאם ת"ל מותר יהא יכול חי, ולא לך אמרתי

כל 20)שנשרף.19) צלאו יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
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מבושל  ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב, יהא צרכו
צרכו. כל שצלאו ולא לך, אמרתי מבושל ובשל נא במים,
רש"י). – (=שרוף חרוכא" דשויא אשי, רב אמר דמי, היכי

.Ê‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰L ÏM·Ó21ÏMa˙pL ÔÈa - ¿À»∆ƒ¿ƒ»»»»≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÓa22Ma˙pL ÔÈa˙B¯t ÈÓa B‡ ÔÈ˜LÓ ¯‡La Ï23; ¿«ƒ≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈≈

Ïk‰ ‰a¯ - ÏM·Ó ÏL·e :¯Ó‡pL24. ∆∆¡«»≈¿À»ƒ»«…

ה"ד.21) למעלה "אל 22)ראה בתורה: מפורש שאיסורם
שם). (פסחים, במים" מבושל ובשל וגו' "כל 23)תאכלו

כיין  טומאה, לקבל שמכשירה מפירות היוצאת רטיבות
היוצאת  רטיבות וכל משקין, נקרא ה"ח), להלן (ראה ושמן
מכשירה, שאינה פירות ושאר תפוחים או ורמונים מתותים
מ"ח). פ"ב פסחים ישראל' ('תפארת פירות" מי נקרא

לא 24) הפסח את מבשלין "אין ב: מ, פסחים משנה,
רבנן, "תנו (מא.) שם ובגמרא פירות", במי ולא במשקין
אמרת  מנין. משקין שאר במים, אלא לי אין - במים
טעם  נותנין אין =) טעמן מפיגין שאין מים ומה קלֿוחומר,
כלֿשכן. לא טעמן, שמפיגין משקים שאר אסורין, בתבשיל)
מכלֿמקום". מבושל ובשל תלמודֿלומר, וכו' אומר רבי
רבי  גם סובר שכן מפני חכמים, נגד כרבי, רבינו ופסק
כתב  וכן שם. וב'ירושלמי' בא, פרשת במכילתא עקיבא,
בפסח  הש"י "ואמר לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש רבינו
בלשון  הבישול איסור ששינה ולפי במים, מבושל ובשל
במי  בישלו ולאסור לרמוז שבא קיבלנו ובשל), =) מקור

קדר. צלי בדין כה הערה ה"ח להלן וראה פירות".

.ÁCk ¯Á‡Â BÏMaL B‡ ,BÏMa Ck ¯Á‡Â e‰Ï»̂»¿««»ƒ¿∆ƒ¿¿««»
e‰Ïˆ25‰¯„˜ ÈÏˆ e‰OÚL B‡ ,26Ï·‡ .·iÁ - BÏÎ‡Â »»∆»»¿ƒ¿≈»«¬»«»¬»

B˙B‡ CeÒÏ ¯zÓ27L·„e ÔÓLÂ ÔÈÈa28¯‡L·e À»»¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»
ÔÈ˜LÓ29ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯t ÈÓe30ÏaËÏ ¯zÓe . «¿ƒ≈≈ƒ««ƒÀ»¿«≈

‰ÏˆpL ¯Á‡ ¯Oa‰31˙B¯t ÈÓ·e ÌÈ˜LÓa32. «»»««∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿≈≈

משקין 25) שאר (שלומדים "ורבנן שם): (פסחים, בגמרא
מאי  מבושל בשל האי הקודמת) בהערה ראה מקלֿוחומר,
או  צלאו, ואח"כ בשלו לכדתניא: ליה מיבעי להו, עבדי
צלאו  ואח"כ בשלו בשלמא חייב, בשלו ואח"כ שצלאו
אש  צלי הא בשלו, ואח"כ צלאו אלא בשליה. דהא חייב,
יוצאין  דתניא: יוסי, רבי מני הא כהנא, רב אמר אמאי. הוא
דבר  נימוח, שלא ובמבושל השרוי ברקיק מצה) (ידיֿחובת
לא  אבל השרוי, ברקיק יוצאין אומר: יוסי רבי מאיר. רבי
אפוי  מתורת יצא שבישלו (כיון נימוח שלא אע"פ במבושל
שבשלו  כיון שצלאו אע"פ הבשר זה כך כמבושל, הוא והרי
בפירושו  ר"ח – כמבושל הוא והרי צלי מתורת יצא אח"כ
דאמר  הכא שאני מאיר, רבי תימא אפילו אמר עולא כאן).
שלכאורה  לתמוה ויש מכלֿמקום". מבושל ובשל קרא
בשלו  או בשלו ואח"כ שצלאו זה שדין הגמ', מדברי משמע
הפסוק  מיתור לי' דדרשי לרבנן רק הוא חייב, צלאו ואח"כ
שמרבה  כרבי, פסק שרבינו ואע"פ מבושל, בשל של
(למעלה  פירות ומי משקין מבושל" "ובשל של מהיתור
על  גם זה מפסוק ללמוד ואין בסמוך) (להלן קדר וצלי ה"ז)
הסובר  מאיר, דרבי אליבא זה אין – בשלו ואחרֿכך צלאו
פסק  שרבינו יוסי לרבי אבל אפיה, מבטל בישול  שאין

אפיה, מבטל שבישול ה"ו), ומצה חמץ מהל' (פ"ו כמותו
מיוחד  לימוד לזה צריך ואין צלי מבטל הוא כן כמו

מים 26)(לחםֿמשנה). בלא בקדירה אותו שמבשלין והוא
(רש"י  משמנו הנפלטין (ב)מים אלא משקה שום ובלא

משקין פ  כמו הוא, אף נלמד קדר" "צלי וחיוב מא.). סחים
(גמרא  דרבי אליבא מבושל" "ובשל הפסוק מן פירות, ומי
שהוא  ממה חוץ ה"ז, למעלה כמותו פוסק שרבינו  שם),
אחר" דבר צלי ולא אש, "צלי של 'עשה' באיסור גם נאסר

איכא. ד"ה שם ב'תוספות' וראה ה"ט. משנה 27)כדלהלן
במי  ולא במשקין לא הפסח את מבשלין "אין מ:) (שם
בשעת  "סכין שם: וברש"י בהן". אותו סכין אבל וכו' פירות
מצינו  שלא (ואףֿעלֿפי ל. הערה להלן וראה צלייתו",
שסיכה  היא סברא ובוודאי זו, להלכה מקור שום בגמרא
הסוברים  לדעת מקור לזה יש – כבישול אינה צלייתו בשעת
וברמב"ם  ס"א, עו סי' ביו"ד (ראה הדחה צריך אינו שצלי
וכסףֿ ובמגידֿמשנה הי"ב, אסורות מאכלות מהל' פ"ו
אינו  צלייתו, בעת דם עליו שנמצא שאע"פ הרי שם), משנה

ליתא.28)כבישול). רומי, ובדפוס תימן בכת"י
הקודמות).29) בהערות למעלה ראה דם, (היינו
במשקין 30) לא הפסח את מבשלין "אין שנו: שם במשנה,

שלא  הרי בהן". אותו ומטבילין סכין אבל פירות, במי ולא
נראה  וכן פירות. ובמי במשקין אלא ולהטביל לסוך התירו
אע"פ  ושמן יין שסכו "פסח פ"ה) (פסחים בתוספתא
מזה  משמע בישול", משום בו אין למטה, ממעלה שמנטף
מבאר  שם דוד' וב'חסדי מים. ולא ושמן יין שדווקא
לבשל  האיסור את שלמד רבי, דעת לפי היא שהתוספתא
"ובשל  הפסוק מיתור משקין, ושאר פירות במי הפסח את
יותר  קרובים שמים לסברא מקום יש זה, ולפי מבושל".
מקלֿ שלמדו לרבנן אבל המשקין, יתר מכל בישול לענין
שפסק  ורבינו ממים. גרועים משקין שאר אדרבא וחומר,
במים  לסוך שאסור התוספתא, כדברי כאן פסק כרבי, בה"ז

צלייתו. "אבל 31)בשעת רבינו: כתב המשניות, בפירוש
ש"אחר  ונראה שנצלה". אחר בהן אותו ומטבילין סכין
היינו  "סכין" אבל "מטבילין", על אלא אינו שכתב שנצלה"
כו. הערה למעלה ראה רש"י, שפירש כמו שנצלה בשעה

('מאירי').32) המים מן חוץ

.ËÈÏk B‡ Ô·‡ ÈÏk Èab ÏÚ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ∆«∆«««≈¿ƒ∆∆¿ƒ
˙BÎzÓ33¯Á‡ ¯·„ ÈÏˆ ‡Ï - L‡ ÈÏˆ :¯Ó‡pL ;34. «»∆∆¡«¿ƒ≈…¿ƒ»»«≈

- ¯e‡‰ Ba ËÏLzL È„k ·wÓ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿À»¿≈∆ƒ¿…»
ÂÈÏÚ ÔÈÏBˆ35˙ÎzÓ ÏL „etLa B˙B‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â .36, ƒ»»¿≈ƒ¿«∆«∆∆

BÓB˜Ó ‰ÏBˆÂ ÌÁ Blk „etM‰ È¯‰L37. ∆¬≈««À«¿∆¿

על 33) לא הפסח את צולין "אין עד.): (פסחים במשנה
שניה  ובמשנה ברזל)". של טס =) האסכלא על ולא השפוד

מק  את יקלוף תנור, של בחרסו "נגע עה:) (להלן (להלן ומו"
מתכת  של תנור ובין אבן של תנור בין ומשמע הי"א),

כאן). בגמרא.34)(כסףֿמשנה - א עד, שם
ולא 35) השפוד על לא הפסח את צולין "אין שם: במשנה,

שאמר  גמליאל ברבן מעשה צדוק, רבי אמר האסכלא. על
ובגמרא  האסכלא". על הפסח את לנו וצלה צא עבדו, לטבי
והכי  מחסרא חסורי – לסתור? "מעשה אמרו: עה.) (שם
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"והוא  הראב"ד: וכתב מותר". - מנוקבת אסכלא ואם קתני,
את  יקלוף תנור של בחרסו נגע אמרו שהרי בכלי, יגע שלא
נקט  ורק בכלי, יגע שלא כוונתו רבינו שגם ואפשר מקומו".

אחד). בלשון (כסףֿמשנה הגמרא שם.36)לשון משנה,
וקמטוי 37) כולו, חם מקצתו דחם "איידי שם: בגמרא,

צלי  ולא אש, צלי יב) (שמות אמר ורחמנא השפוד, מחמת
שאין  השפוד של הקצוות כשמתחממים פירוש: אחר". דבר
ונצלה  בבשר, תחוב שהוא החלק גם מתחמם בשר, עליהן
ה"י  להלן וראה האש. מחמת ולא החום מחמת הבשר

עץ. של בשפוד אותו שצולים

.Èe‰Ï˙Â L‡‰ Ïk ˙‡ Û¯‚Â ¯epz‰ ˙‡ ˜Èq‰ƒƒ∆««¿»«∆»»≈¿»»
¯epza38e‰ÏˆÂ39ÈÏˆ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ««¿»»¬≈∆»∆≈∆¿ƒ

L‡40BÎ˙Á .41e‰Ï˙Â42ÈÏˆ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ≈¬»¿»»««≈∆»ƒ¬≈∆¿ƒ
L‡43˙ÈÒ¯Á B‡ „ÈÒ Èab ÏÚ e‰Ïˆ .44ÈnÁ B‡ ≈»»««≈ƒ«¿ƒ«≈

‰È¯·Ë45„ˆÈk .L‡ ÈÏˆ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿»¬≈∆»∆≈∆¿ƒ≈≈«
?B˙B‡ ÔÈÏBˆ46B˙·e˜ ˙Èa „Ú ÂÈt CBzÓ B·ÁBz ƒ¬ƒƒ«≈¿»

ıÚ ÏL „etLa47L‡‰Â ¯epz‰ CB˙Ï e‰ÏB˙Â ¿«∆≈¿≈¿««¿»≈
‰hÓÏ48.BÏ ‰ˆeÁ ¯epza ÂÈÚÓ È·e ÂÈÚ¯k ‰ÏB˙Â . ¿«»¿∆¿»»¿≈≈»««»

‡e‰ ÏeMa ÔÈÓk ‰fL ,BÎB˙a ÌzÈ ‡ÏÂ49„etLÂ . ¿…ƒ¿≈¿∆∆¿ƒƒ¿«
B˙iÏˆÏ ÔÈ¯¯Ba eÈ‰ ÔBn¯ ÏL50˙‡ ˜¯ÊÈ ‡lL È„k , ∆ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿…∆

e‰ÏM·ÈÂ ÂÈÓÈÓ51. ≈»ƒ«¿≈

הפסח,38) את בו וצלה וגרפו שהסיקו "תנור שם: בגמרא,
מפרשו  אתה זה ודבר כתב: שם ה'מאירי' אש". צלי זה אין
הוצרך  לא התנור, בקרקע שהניחו תאמר שאם בשתלאו,
של  בחרסו נגע שאפילו במשנתנו נתבאר שהרי ללמדה,

מקומו. את קולף התנור.39)תנור אלא 40)מחום
ולא  דוקא האש על שיצלוהו הקפידה והתורה אש, תולדות
(שמות  אש" "צלי פעמיים כתבה שהרי האש, תולדות על
אל  כו' אש צלי הזה בלילה הבשר את "ואכלו חֿט): יב,
אש" צלי אם כי במים מבושל ובשל נא ממנו תאכלו

שם). על 41)(בגמרא, שטוח להעמידו לבטנו קורעו
בשנים  חתכו מפרש ורש"י שם). פסחים ('מאירי' הגחלים
הי"א  פ"י להלן וראה צלייתו, למהר מקומות ושלושה
שלם. אותו צולין אלא אותו מחתכין אין שלכתחילה

שם 42) בתוספתא וכן גחלים". גבי על "ונתנו שם: בגמרא
להשמיענ  שבא ואפשר לוחשות פ"ה. גחלים שרק ו

הם  תליה, עלֿידי גם עליהם לצלות שאפשר (=בוערות),
אש". "צלי אינם (ֿכבויות) עמומות גחלים אבל אש", "צלי
"וצלהו". תימן: ובכת"י ב. עה, שם בגמרא נראה וכן

שאין 43) בגמרא, שם ומשמע רבי. בשם שם, ברייתא
של  בגחלים לא אבל עץ, של בגחלים אלא אמורים הדברים

ה'מאירי'. כתב וכן סיד 44)מתכת, מין היא חרסית
בגפסית  רותח "בסיד שם: ובגמרא א). חרס ערך ('ערוך'
כאש. דינם אין מיוחד, ריבוי שבלי מבואר ושם רותח".

חומם 45) ונשתמר לירושלים שהביאום וכגון א. מא, פסחים
סו). עמ' מד כרך ב"סיני" (וראה טל'). שם 46)('אגלי

א. כולו 47)עד, מתחמם אינו השפוד ראש מתחמם שאם
להלן  וראה ה"ט. למעלה ראה מתכת, של כשפוד ואינו

זו. הלכה צלי 48)בסוף זה אין האש כל את גרף שאם
זו. הלכה בתחילת ראה את 49)אש, "ונותן שם: במשנה,

עקיבא  רבי הגלילי. יוסי רבי דברי לתוכו, מיעיו ובני כרעיו
והלכה  לו". חוצה תולין אלא זה, הוא בישול כמין אומר,

מחבירו. עקיבא שפוד 50)כרבי "מביאין שם: במשנה,
הוא  מדרבנן אלא מדאורייתא, שרי עץ "וכל רימון", של
אחר  עץ הוה אי כמבושל, דמחזי רמון של שיהא דאמר
דאפילו  נראה ז"ל רבינו ומדברי בגמרא, שם כדאיתא
רימון" של בוררין שהיו הוא ולכתחילה עץ, כל שרי מדרבנן
כתב, כאן המשנה על שלמה' וב'מלאכת ספר'). ('קרית
רימון" של שפוד "מביאין המשנה דברי את פירש שרבינו
"אין  המשנה: מדברי נראה שכן המובחר, מן למצוה שהוא
של  שהם האסכלא" על ולא השפוד על לא הפסח את צולין

מותר. עץ כל של שבשפוד משמע שפוד 51)מתכת, כי
יוצא  בסכין, וחותכן ענפים מהם שיוצא ידי על אחר מעץ
בו  ואין הוא חלק רימון עץ ואילו החתך, דרך מים מהם
נחתך, ששם מראשו אלא ממנו יוצאים המים ואין ענפים,

שם). (גמרא, הפסח לקרבן חוץ יוצא וראשו

.‡È˙‡ ÛÏ˜È - ¯epz ÏL BÒ¯Áa ¯Oa‰ Ú‚»««»»¿«¿∆«ƒ¿…∆
BÓB˜Ó52Ò¯Á‰ ÈÏˆ ‡e‰L ÈtÓ ,53. ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«∆∆

עה,52) שם (פסחים 53)ב.משנה, הוא אש צלי ולאו
עה.).

.·ÈBaË¯Ó ÛË54Ò¯Á‰ ÏÚ55ÂÈÏÚ ¯ÊÁÂ56ÏhÈ - »«≈»¿««∆∆¿»«»»ƒ…
BÓB˜Ó ˙‡57‰Ál‰Â ˜¯n‰ ÏkL ;58epnÓ L¯ÙzL ∆¿∆»«»»¿«≈»∆ƒ¿ƒ∆

.ÈÏˆ ¯Oa dÈ‡ È¯‰L ,‰¯eÒ‡ ‰ÏviLk¿∆ƒ»∆¬»∆¬≈≈»»»»ƒ

שם.54) שם).55)משנה, (גמרא, התנור של רותח חרס
הפסח.56) בשר כאן 57)על להסתפק ואין שם, שנבלע

צריך  אלא הי"א), (למעלה בחרס הבשר כבנגע דקה בקליפה
נבלע  הרוטב של שהשומן אצבע, בעובי יפה יפה נטילה
רומי: ובדפוס תימן ובכת"י שם). (רש"י הרבה בתוכו
שטעותֿסופר  שכתב משנה' 'כסף ועי' מקומו", את "יקלוף
כלפנינו. מקומו" את "יטול מצא: מדוייקת בנוסחא וכי היא,

את 58) למעלה) (ראה "יקלוף רומי: ובדפוס תימן (בכת"י
והחלה  המרק שכל שנטף, החרש צלי שהוא מפני מקומו
וכו' המרק "שכל הזה הקטע שכל נראה זה ולפי וכו'".
הי"ג  להלן אלא לכאן, שייך אינו צלי", בשר אינה שהרי
שנטף". החרש צלי שהוא "מפני אסר כאן שהרי סולת, גבי
וכמבואר  אמורים, הדברים רותחת, שהיא תנור, של ובחרש
הבאה). בהערה להלן וראה שם. בגמרא וכמפורש למעלה

.‚ÈBÓB˜Ó ˙‡ ÛÏ˜È - ˙Ïq‰ ÏÚ BaË¯Ó ÛË»«≈»¿««…∆ƒ¿…∆¿
epÎÈÏLÈÂ59. ¿«¿ƒ∆

המרק 59) "כל יב: שבהלכה הקטע שייך שכאן (כנראה
הקודמת). בהערה (ראה צלי" בשר אינה שהרי כו' והליחה
שם  בגמרא שאמרו וכמו צוננת, בסולת שמדובר ונראה
צוננת  החרס שאם עליו וחזר החרס על מרוטבו נטף בענין
ברש"י  שהובאה הספרים גירסת (לפי בקליפה אלא צורך אין
מפני  קליפה, צריך צונן, שהחרס ואע"פ אקורי) ד"ה שם
הפסח  ואוסר אסור והוא בשר, אינו מהפסח שיצא שהמרק
הסולת  על מרוטבו בנטף כן וכמו שם). ב'תוספות' (וראה
בפירוש  הוא כן ואמנם כנ"ל. קליפה, צריכה – צוננת שהיא
אסור  "כי וז"ל: הסולת, על מרוטבו נטף על שם המשניות
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שיזוב  מה אבל בעצמותו, שנשאר מה אלא ממנו לאכול
רבינו  הביא לא למה להבין יש אבל כמרק". הוא הרי ממנו
צריך  רותח שברוטב המשנה, לפירוש הגמרא כמסקנת
מקומו". את "יקמוץ תימן: בכת"י ואמנם מקומו. את לקמוץ
ועי' רותחת, בסולת הגמרא וכמסקנת במשנה כמפורש

כסףֿמשנה).

.„ÈBÎÒ60ÔÓLa61ÌÈ‰k‰ ˙¯e·Á Ì‡ :‰Óe¯z ÏL »¿∆∆∆¿»ƒ¬««…¬ƒ
eÏÎ‡È -62Ï‡¯OÈ ÏL Ì‡Â ;63‡e‰ ÈÁ Ì‡ :64- …¿¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«
epÁÈ„È65·bÈÂ66ÈÏˆ Ì‡Â ,67ÔBˆÈÁ‰ ˙‡ ÛÏ˜È -68. ¿ƒ∆ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ¿…∆«ƒ

ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔÓLa BÎÒ69ÏÚ ÌÈÓ„ epOÚÈ ‡Ï - »¿∆∆∆«¬≈≈ƒ…«¬∆»ƒ«
ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ;‰¯e·Á Èa70, ¿≈¬»∆≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ

BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk71ÌÈÁÒt ÈL ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â . ¿∆≈«¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
˙Á‡k72˙B·B¯Úz‰ ÈtÓ ,73‰ÏËÂ È„‚ elÙ‡ .74. ¿««ƒ¿≈««¬¬ƒ¿ƒ¿»∆

ב.60) עה, שם משנה, הפסח. ה"ח 61)את למעלה ראה
וכו'. ושמן ביין אותו לסוך מותרים 62)שמותר הם שהרי

בתרומה.63)בתרומה. וצונן,64)שאסורים  חי כלומר
תרומה. של בשמן שסכו הצליה לפני דיו 65)ונזכר בצונן

א. עו, שם ראה שלא 66)בהדחה, הבשר, מעל המים
במים. לסוכו שאסור ה"ח למעלה וראה עמהם. יצלה

חם 67) הבשר בעוד הצליה אחר או הצליה בעת שסך
כתבו  ואם, ד"ה (שם) וב'תוספות' עה:) פסחים ('מאירי'
מתוך  בולע, הוא הבשר, נצטנן וכבר הצליה אחר שאפילו

רך. החיצונה.68)שהוא מותר 69)הקליפה שהוא
('מאירי'). בירושלים לפי 70)לישראל - ב עה, שם משנה,

לפי, ד"ה שם שב'תוספות' ספרים" ו"יש שלפנינו, הנוסחא
השמן  את שפודה שמדובר נראה זה ולפי שם, ברש"י וראה

שם. ב'תוספות' ראה המעות, מעשר 71)על מהל' פ"ב
ה"ח. רבעי ונטע ב.72)שני עו, פסחים ברייתא,

שלא 73) נאכלים שהפסחים ונמצא הקרבנות, יתחלפו שמא
כלֿכך.74)למנוייהם. בהם מצוי החילוף שאין

כלומר  הרגל", "מפני הטעם נאמר פ"ה פסחים ובתוספתא
חננאל' 'רבינו פירש וכן כאחד. וגדי גדי לצלות יתרגלו שלא

שם.

.ÂË˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡a ¯·k75ÁÒt‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿«»¿∆≈«∆«
‰¯·Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„k ,˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ÏÎ‡76, ∆¡»∆»«¬¿≈¿«¿ƒƒ»¬≈»

„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk ÏÎ‡iL ‰¯Bz ÔÈ„Â¿ƒ»∆≈»≈»««¿»«∆«¬∆«
¯ÁM‰77‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .78‡e‰L , «««¿»≈«¿¿ƒ¿»≈«»∆

B˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa Ïl‰ ÔeÚË79‰¯e·Á Èa ÔÈ‡LÂ , »«≈ƒ¿«¬ƒ»¿∆≈¿≈¬»
‰La eÓc¯pL ¯Á‡ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ80elÙ‡ , ¿ƒ¿¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈»¬ƒ

.‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»

שם 75) ואף אחד, במקום אלא רבינו בדברי כן נמצא לא
מעשה  מהל' פ"י ראה הקרבנות, בשאר אלא בפסח אינו

ה"ח. עמוד 76)הקרבנות שיעלה אחר לאכול יבוא שלא
פ"ו  וראה א. ב, בברכות רש"י ראה כרת, ויתחייב השחר

שם. ד ובהערה ה"א ומצה חמץ עקיבא,77)מהל' כרבי
משנה  שסתם ועוד). ט. (ברכות עזריה בן אלעזר כרבי ולא
בזבחים  משנה שסתם ואףֿעלֿפי כוותיה. - ב כ, במגילה
לי  מה כראב"ע, היא מקומות ועוד ב קכ, ובפסחים ב נו,
מחבירו  עקיבא כרבי וההלכה סתמא, תרי לי מה סתמא, חד

ומצה  חמץ מהל' פ"ו ומגידֿמשנה ב. קכ, פסחים ('מאירי'
נרדמו.78)שם). לענין הי"ד ושם הלל. לענין ה"י, פ"ח

הלל 79) טעון ראשון שפסח - א צה, פסחים משנה,
הט"ו. פ"י להלן וראה כל 80)באכילתו. נשתקעו כלומר,

קוראים  (שאם נתנמנמו רק אם אבל בשינה, החבורה בני
שנשתקעו  או החבורה בני כל קכ:) פסחים עונים, הם להם
אחר  ואוכלין חוזרין – החבורה מבני מקצת רק בשינה
זו, הלכה ומקור הי"ד). ומצה חמץ מהל' (פ"ח שניעורו
לא  - כולן יאכלו, - מקצתן "ישנו ב: קכ, פסחים במשנה
לא  - נרדמו יאכלו, - נתנמנמו אומר: יוסי רבי יאכלו.
ואומר  הסיפא על חולק יוסי שרבי רבינו ומפרש יאכלו".
נתנמנמו  אבל יאכלו, לא - בשינה כולן נשתקעו אם שרק
אם  שאף והוא הרישא, על חולק ואינו יאכלו. – כולן
מפרש  ורשב"ם יאכלו, החבורה מבני מקצת בשינה נשתקעו
עמוד  ומצה, חמץ בהל' ועיי"ש הרישא על חולק יוסי שרבי

סא. הערה תמד

ה'תש"פ  שבט ח' שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מוציאין 1) ואם בחבורה, אלא נאכל אינו שהפסח יבאר

לחבורה. מחבורה

.‡‰¯e·Áa ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÁÒt‰ ÔÓ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈ƒ«∆«≈≈∆»«¬»
˙Á‡2‰¯e·Á‰ ÔÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â .3ÏÎ‡iL ««¿≈ƒƒƒ∆ƒ«¬»∆≈»≈
da4˙ÈÊk epnÓ ‡ÈˆBn‰Â .5‰¯e·ÁÏ ‰¯e·ÁÓ ¯Oa »¿«ƒƒ∆¿«ƒ»»≈¬»«¬»

¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa6‡ÈˆB˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ¿≈¬ƒ»»»∆∆∆¡«…ƒ
;ıeÁa epÁÈpiL ‡e‰Â .‰ˆeÁ ¯Oa‰ ÔÓ ˙Èa‰ ÔÓƒ««ƒƒ«»»»¿∆«ƒ∆«
‰¯È˜Ú CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,˙aLk Ba ‰·e˙k ‰‡ˆB‰L∆»»¿»¿«»¿ƒ»»ƒ¬ƒ»
‡ÈˆBÓ ¯Á‡ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â .˙aL ˙‡ˆB‰k ‰Áp‰Â¿«»»¿»««»¿≈ƒ««ƒ

ÁÒta7Û‚‡‰ ÔÓ .ÏÒÙ ÔBL‡¯‰ B‡ÈˆB‰L ÔÂÈkL ,8 «∆«∆≈»∆ƒ»ƒƒ¿«ƒ»¬«
ÌÈÙÏk - ÌÈÙÏÂ9ıeÁÏk - ıeÁÏÂ Û‚‡‰ ÔÓ ;10; ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»¬«¿«¿«

ıeÁÏk - Á˙t‰ È·Ú ‡e‰L ,BÓˆÚ Û‚‡‰Â11. ¿»¬««¿∆√ƒ«∆«¿«
˙BBlÁ‰12ÌÈbb‰ .ÌÈÙÏk - ÌÈÏ˙k‰ È·ÚÂ ««»√ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ

˙Èa‰ ÏÏÎa ÔÈ‡ - ˙BiÏÚ‰Â13. ¿»¬ƒ≈»ƒ¿«««ƒ

בהם 2) אותו יאכלו אשר הבתים על "תניא פו. בפסחים
בני  (שני חבורות בשתי נאכל שהפסח מלמד ז) יב, (שמות
- "יאכלו" שנאמר: בתים, בשני אחד פסח אוכלים אדם
שם). רש"י - שניים - "בתים" אחד. פסח - "אותו" שניים.
בשני  אוכל אחד (אדם מקומות בשתי אוכל האוכל יהא יכול
את  ההופכות חבורות בשתי או חדרים בשני כגון מקומות
שם, (שמות יאכל אחד בבית לומר תלמוד שם) רש"י פניהם,
- למסורת אם יש סובר: יהודה (ר' יהודה ר' דברי וכו' מו)
בשני  ולא אחד בבית אוכלו אחד אדם משמע כתיב, "יאכל"
רש"י). - הרבה בתים כתיב הרבה אוכלים גבי אבל בתים,
בלבד, בהם אותו יאכלו אשר הבתים על אומר שמעון ר'
כל  יאכלו סובר: שמעון (ר' מקומות בשתי אוכל שהאוכל
- שניים - ש"יאכלו" יהודה כר' ולא מהאוכלים ואחד אחד
לומר  תלמוד חבורות בשתי נאכל יהא יכול רש"י). פי על
וקרינן  למקרא אם יש שמעון ר' (סבר יאכל" אחד בבית
הלכה  פסק "לעניין (שם): המאירי וכתב הפסח). היינו ֵֵָיאכל,
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בשתי  ליאכל נחלק הפסח ואין להחמיר שניהם כדברי
משהסבו  חבורה אותה וכן לבד, אחת בחבורה אלא חבורות

מקומם". לשנות רשאין לא 3)אין "תניא פה: בפסחים
לבית, מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא
לאכילתו". חוץ חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה מחבורה

"יאכל,4) מו): יב, (שמות שם דרשב"י במכילתא הוא כן
חייב  אכילה בשעת חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא לא

אכילה". בשעת שלא חייב שם 5)ואינו בתוספתא הוא כן
דרשב"י  ובמכילתא פה. שם ובבבלי שם בירושלמי ושם,

ל  "יאכל, הוא שם: אכילה כדי על חוצה הבית מן תוציא א
מכזית". פחות על חייב ואינו אכילה.6)חייב בשעת

ושוב 7) והכניסוהו חזרו שהוציאוהו לאחר כלומר,
במוציא 8)הוציאוהו. רבינו ופירשה שם. בפסחים משנה

כשסוגרין  הדלתות מקום הוא ו"אגף הבית. מן הפסח בשר
הפנימי". מן המזוזה) (של החיצון נבדל הדלתות אותן

מוציא 9) נקרא אינו הפסח מן כזית שם הניח ואם הבית של
לחוץ. הפסח על 10)את עובר הפסח את שם הניח ואם

ונפסל. הוצאה 11)לאו, לעניין שם בגמרא אמרו כן
הבית.12)מירושלים. מבשר 13)של כזית והמוציא

בית  מהלכות ו בפרק וראה ונפסל. לוקה - לשם הפסח
אוכלים  ואין נתקדשו. לא ועליות שגגים ז הלכה הבחירה

פו). פה: (פסחים פסח קרבן שם

.·ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,B˙¯e·ÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt‰ ¯Oa¿««∆«∆»»«¬»≈¿»≈
ÈL„˜ ¯O·k ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÏÈÎ‡a ¯Ò‡ - ‰‚‚Laƒ¿»»∆¡««¬ƒ»«¬≈ƒ¿«»¿≈
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa B‡ ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„»̃»ƒ∆»»»¬»»¿«»»ƒ«ƒ
‰Ù¯Ëk Ïk‰L ,ÌÈÏLe¯È ˙BÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL14 ∆»»¿¿»«ƒ∆«…ƒ¿≈»

B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ˜BÏÂ15‰OÚÓa e¯‡aL BÓk , ¿ƒ«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬≈
˙Ba¯w‰16¯Oa‰ C˙BÁ - B˙ˆ˜Ó ‡ˆiL ¯·‡ .17 «»¿»≈∆∆»»ƒ¿»≈«»»

¯Oa‰ ˙‡ ÛÏB˜Â ,ÌˆÚÏ ÚÈbnL „Ú „¯BÈÂ18Ïk ; ¿≈«∆«ƒ«»∆∆¿≈∆«»»…
ÚÈbÓ ‡e‰Lk .Û¯OÈ - ıeÁaL ÏÎÂ ,ÏÎ‡È - ÌÈÙaL∆ƒ¿ƒ≈»≈¿…∆«ƒ»≈¿∆«ƒ«

ıÈÙB˜a C˙BÁ - ÌˆÚÏ19;ÌÈL„˜ ¯‡L ‰È‰ Ì‡ , »∆∆≈¿ƒƒ»»¿»»»ƒ
ÌˆÚ Ba ¯aLÏ ¯eÒ‡L ,ÁÒt ‰È‰ Ì‡Â20ÛÏB˜ -21 ¿ƒ»»∆«∆»ƒ¿…∆∆≈

˜¯t‰ „Ú22˜¯t‰ ÔÓ B˙ˆ˜Ó ‡ˆiL ¯·‡‰ ˜¯ÙÓe , ««∆∆¿»≈»≈∆∆»»ƒ¿»ƒ«∆∆
ıeÁÏ BÎÈÏLÓe23. «¿ƒ«

וקבלנו 14) כב) (שמות טריפה בשדה ובשר אמר "והשם
חוץ  שיצא בשר שכל הכתוב זה עניין כי סח:) (חולין
שיצא  ובשר אמר וכאילו טרפה והיא בשדה שהיא למחיצתו
קדשי  מבשר אדם כשיוציא ולפיכך היא, טרפה לשדה,
חוץ  קלים קדשים מבשר כלום או לעזרה חוץ הקדשים
אותו  נאסר לבית, חוץ הפסח מבשר כלום או לירושלים

באכילה". אסור והוא שיצא יח.15)הבשר במכות
והיינו  תאכלו", לא טרפה בשדה ובשר משום נמי "ולילקי

כזית. ממנו אכל שחזר 16)אם פי על שאף שם וכתב שם.
לאוכלו. אסור למקומו שיצא.17)הבשר מקום עד

בפסח,18) אלא הבשר" את "קולף הוזכר לא שם במשנה
לחתוך  שאפשר קדשים בשאר אבל עצם, בו לשבור שאסור
הבשר  בין להבדיל כדי אלא בקליפה צורך אין בקופיץ,
שריפה. טעונים שאינם העצמות לבין שריפה הטעון

גדול".19) לא 20)"סכין "ועצם מו) יב, (שמות שנאמר
בו". הבשר.21)תשברו שמתחברים 22)את מקום

אלא 23)העצמות. שריפה, טעונים אינם שעצמות
פג.). (פסחים משליכם

.‚˙B¯e·Á ÈzL24‰ÎÈ¯ˆ - „Á‡ ˙È·a ˙BÏÎB‡ eÈ‰L ¿≈¬∆»¿¿«ƒ∆»¿ƒ»
ÔÓ :¯Ó‡pL ;Ûw‰ dÏ ˙BOÚÏ Ô‰Ó ‰¯e·Á Ïk»¬»≈∆«¬»∆≈∆∆¡«ƒ
BÏ ÔzÏ CÈ¯vL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ˆeÁ ¯Oa‰«»»»ƒƒ«¿»»¿∆»ƒƒ≈

B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ‰ˆeÁ25Ô‰Èt ˙‡ ÔÈÎÙB‰ el‡Â . »ƒ¿¬ƒ»¿≈¿ƒ∆¿≈∆
CÏÈ‡26CÏÈ‡ Ô‰Èt ˙‡ ÔÈÎÙB‰ el‡Â ,ÔÈÏÎB‡Â ≈«¿¿ƒ¿≈¿ƒ∆¿≈∆≈«

ÌÈ·¯ÚÓ e‡¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏÎB‡Â27. ¿¿ƒ¿≈∆…≈»¿…»ƒ

שאמר:24) יהודה כר' שם בגמרא והעמידוה פו. שם משנה
נאכל  הפסח שאין ההלכה ולפי חבורות. בשתי נאכל הפסח
בשתי  זו משנה לפרש צריך ה), הלכה (להלן חבורות בשתי

פסחה. את אחת כל האוכלות מן 25)חבורות תוציא "לא
מחבורה  לבית, מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן הבית
לאכילתו". חוצה תן חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה

לעשות 26) רשאים שהם שם רש"י ופירש במשנה. פו. שם
לן. איכפת לא - חבורות כשתי שנראים פי על ואף כן.

בזו,27) זו מעורבות שאינן שיפרסמו שצריך אחת. כחבורה
הופכין  אלו אלא חברתה, משל כאוכלת זו נראה יהא שלא

לדרום. ואלו לצפון אלו או למערב ואלו למזרח פניהם

.„˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÈ Ba ÌÈ‚ÊBnL ÌÈn‰ eÈ‰28ÔÈa »««ƒ∆¿ƒ≈»¿∆¿«««ƒ≈
‚ÊÓÏ „ÓBÚ LnM‰Lk - ˙B¯e·Á‰ ÈzL29˙‡ ıÙB˜ , ¿≈«¬¿∆««»≈ƒ¿…≈∆

ÂÈt30ÂÈt ˙‡ ¯ÈÊÁÓe31B˙¯e·Á Ïˆ‡ ÚÈbnL „Ú ƒ«¬ƒ∆»»«∆«ƒ«≈∆¬»
ÏÎ‡Ï ÏÎB‡Ï ¯eÒ‡L ;ÂÈÙaM ‰Ó ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â¿««»≈«∆¿ƒ∆»»≈∆¡…
ÈaÓ ‰Èt ¯ÈÊÁ‰Ï ‰lkÏ ¯zÓe .˙B¯e·Á ÈzLaƒ¿≈¬À»¿«»¿«¬ƒ»∆»ƒ¿≈

˙ÏÎB‡Â d˙¯e·Á32ÏÎ‡Ï ‰LBa ‡È‰L ÈtÓ , ¬»»¿∆∆ƒ¿≈∆ƒ»∆¡…
.Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆

וכו'".28) עומד כשהשמש באמצע "והמיחם פו. שם משנה
"והיו  היין". בו שמוזגין חמין בו "שמחממין רש"י ומפרש
מצמצמים  להיות אחד בבית חבורות הרבה כשהיו רגילים,

אחד". ובשמש אחת במדורה לכולם לבני 29)להספיק
האחרת. אוכל.30)החבורה ואינו פיו את סוגר

שקופץ 31) כיון כלומר, האחרת, החבורה לכיוון מחבורתו
האחרת. החבורה לצד פניו להחזיר לו מותר פיו

פיה.32) קופצת שאינה פי על אף כלומר,

.‰˙B¯e·Á ÈzL33ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈaÓ ‰ˆÈÁÓ ‰ˆ¯ÙpL ¿≈¬∆ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ≈≈∆≈»
ÔÈÏÎB‡34‰ˆÈÁÓ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰¯e·Á ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ»¿»¬»««¿«¬≈¿ƒ»

ÁÒt‰ ÔÈ‡L .˜lzÒzL „Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈∆≈«∆«
˙B¯e·Á ÈzLa ÏÎ‡35‰¯e·ÁÓ ÔÈ¯˜Ú ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ¿≈¬¿≈»∆¡»ƒ≈¬»

‰¯e·ÁÏ36. «¬»

בשתי 33) נאכל הפסח שאין להלן רבינו שפסק מאחר
אחת  כל אכלו החבורות ששתי כאן לפרש צריך חבורות,

שלה. פסח ונסתלקה 34)ואחת יושבין "היו פו: בפסחים
אוכל  האוכל שמעון) (ר' האומר לדברי מביניהם מחיצה
אין  יהודה) (ר' האומר לדברי אוכלין, - מקומות בשני
כר' רבינו ופסק אוכלין". אין - מקומות בשני אוכל האוכל

מחיצה 35)יהודה. ונפרסה יושבין "היו שם: בגמרא
חבורות  בשתי נאכל פסח יהודה) (ר' האומר לדברי ביניהם
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בשתי  נאכל הפסח אין שמעון) (ר' האומר לדברי אוכלין, -
על  מוסב וזה שמעון. כר' רבינו ופסק אוכלין". אין חבורות,
מחיצה  ונעשית אחת חבורה הייתה אם "וכן של השני הדין

וכר'36)ביניהן". חבורות, בשתי אוכל האוכל אין כלומר,
חבורות  "שתי של הראשון הדין על מוסב וזה שם. יהודה

מביניהם". מחיצה שנפרצה

.ÂÏÎ‡Ï ¯˙È B‡ Ô‰Ó ‰LÏL eÒÎpL ‰¯e·Á Èa¿≈¬»∆ƒ¿¿¿»≈∆»≈∆¡…
‰¯e·Á Èa ¯‡L e‡a ‡ÏÂ Ô‰ÈÁÒt37eÒÎ Ì‡ , ƒ¿≈∆¿…»¿»¿≈¬»ƒƒ¿¿

ÌÈÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa38¯ÊÁÂ , ¿»»∆∆∆¿≈»»∆¡…«¿»ƒ¿»«
¯‡M‰ ÏÚ ÔlÎÏ ¯¯BÚÓ‰39el‡ È¯‰ - e‡a ‡ÏÂ «¿≈¿À»««¿»¿…»¬≈≈

.¯‡MÏ ÌÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â eÚaOiL „Ú ÔÈÏÎB‡ eÒÎpL∆ƒ¿¿¿ƒ«∆ƒ¿¿¿≈«¿ƒƒ«¿»
‰LÏM‰ el‡ e‡ˆÓe Ck ¯Á‡ ÔÈ¯Á‡˙n‰ e‡a elÙ‡Â«¬ƒ»«ƒ¿«¬ƒ««»»¿≈«¿»

Ì˜ÏÁ È„k Ô‰Ï ÌÈÓlLÓ ÔÈ‡ - Ïk‰ eÏÎ‡L40Ï·‡ . ∆»¿«…≈¿«¿ƒ»∆¿≈∆¿»¬»
ÌÈÈzÓÓ el‡ È¯‰ - „·Ïa ÌÈL eÒÎ Ì‡41‰na . ƒƒ¿¿¿«ƒƒ¿«¬≈≈«¿ƒƒ«∆

˙Úa Ï·‡ ;ÏÎ‡Ï Ô˙ÒÈk ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¡…¬»¿≈
ÔÈ¯ËÙpL42elÙ‡ .B¯·ÁÏ ÔÈzÓ‰Ï CÈ¯ˆ Ì„‡ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿»ƒ≈»»»ƒ¿«¿ƒ«¬≈¬ƒ

CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‡ˆÈ - ÏÎ‡lÓ „·Ïa „Á‡ ¯Ó‚»«∆»ƒ¿«ƒ∆¡…≈≈¿≈»ƒ
ÔÈzÓ‰Ï43. ¿«¿ƒ

נכנסין 37) חבורה בני הונא: רב "אמר שם: בפסחים
באחד. אפילו ויוצאין דעייל 38)בשלושה "והוא שם:

למיעל". דרגילי הלך 39)בעידנא החבורה של השמש
שם, חננאל רבינו בדברי ומשמע שיבואו, לזרזן השאר אצל
בהו  דשגרו "והוא גרס דיילא" בהו דרגש "והוא שבמקום
לאכול. לבוא לעוררן השמש ששלחו כלומר דילא",

פנים 40) כל על שצריכים וכו' לי נראה מקום שמכל "אלא
אחד". לכל כזית להם השלישי.41)להשאיר שיבוא עד

בסוף 43)יוצאין.42) רבינו שכתב שמה הראב"ד, כתב
שמהיכא  דחוקים, אלו דברים ואמנם טעם. בו אין דבריו
היה  כי וייתכן חבירו, על ביציאתו להמתין אחד יצטרך תיתי
להמתין  הוא צריך ונתחברו, שנשתתפו שכיוון לסברא מקום

יחידי. יישאר שלא בעלמא לצוותא הסוף עד

.ÊÔÈa ÔBL‡¯ ÁÒtÓ ÔÈa ,ÁÒt‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÈÎ‡n‰««¬ƒ¿«ƒƒ«∆«≈ƒ∆«ƒ≈
ÈL ÁÒtÓ44‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓÏ ,45·LBz ¯‚Ï B‡46 ƒ∆«≈ƒ¿»«¬»»»¿≈»
¯ÈÎOÏ B‡47BÈ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¬≈∆≈¿…«¬∆¿≈

‰˜BÏ48¯Î Ô·e .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ , ∆¬»«ƒ«««¿∆≈»
¯Î Ï‡ „·BÚ‰ ‰Ê - ‰¯Bza ¯eÓ‡‰49ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â . »»«»∆»≈≈≈»¿≈«¬ƒƒ

:¯Ó‡pL ;¯ÈÎO B‡ ·LBz ¯‚ elÙ‡ ,È¯ÎÏ epnÓƒ∆¿»¿ƒ¬ƒ≈»»ƒ∆∆¡«
Ba ÏÎ‡È ‡Ï ¯ÈÎOÂ ·LBz50. »¿»ƒ……«

הפסח 44) חוקת "ככל יב) ט, (במדבר בו שנאמר משום
ראשון  כבפסח בו נוהגות שבגופו, המצוות וכל אותו", יעשו

טו). הלכה י פרק ולהלן צו. בספר 45)(פסחים כתב כן
הפסח  את מלהאכיל "שהוזהרנו קכח) (לאֿתעשה המצוות

שנשתמד". מצוות,46)לישראל שבע עליו שקבל גוי
זרה. עבודה עובד ואינו נח בני הגוי".47)שנצטוו "זה

נאמר 48) וודאי בו" יאכל לא ושכיר "תושב הפסוק שהרי
יאכל  לא נכר בן "כל הפסוק וגם לגוי, יאכיל שלא לישראל
- שם) (מכילתא בגוי ובין מומר בישראל בין המדבר בו"
ציוותה  לא גוי שעל לישראל, כרחך, על נאמר, הוא גם

אינו  תאכילום" "לא בלשון הזהירה שלא ומכיוון התורה,
לוקה, "שאינו כתב ע: ביבמות והמאירי משנה). (כסף לוקה
יג  מצוה החינוך כתב וכן מעשה" הוא עשה שלא אחר
בפרק  וראה ב). אות יג מצוה חינוך במנחת (וראה יד ומצוה
ומהנה  מהנאה אשתו שהמדיר יג, הלכה נדרים מהלכות י
עקיבא  ר' (הגאון כאן שכתב למה סותר וזה לוקה, אותה
לא, הלכה כלאיים מהלכות י בפרק עוד ועיין איגר),
המלביש  - שוגג הלובש והיה כלאיים, חבירו שהמלביש
הוא  כאן האיסור שכל כתב עג.) (פסחים והצל"ח לוקה.
ראה  עליו, לוקין שאין מכשול" תיתן לא עיוור "לפני משום

רלב. מצוה זרה.49)בחינוך לעבודה משומד כלומר,
דישתמד". ישראל בר "כל שם: אונקלוס בתרגום והמקור
משומד  ישראל זה נכר בן "כל שם: דרשב"י במכילתא וכן
מומר  ישראל "אחד דר"י: ובמכילתא זרה". עבודה שעבד

במשמע". נכרי "תושב 50)ואחד שם: במכילתא הוא כן
וגבעוני  מהול בערבי והמדובר הגוי". זה שכיר תושב, גר זה
לא  ערל בכלל הוא הרי כן לא שאם שם), (מכילתא מהול
בתושב  זה פסוק פירש והראב"ד משנה. כסף ראה בו, יאכל
עולם  קניין הקנויים עבריים עבדים כלומר ישראל, ושכיר
שלא  פסחם על הבעלים עם ממונים שאינם שנים, קניין או

מדעתם.

.ÁÏ¯Ú51ÁÒt‰ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L52;‰˜BÏ - »≈∆»«¿«ƒƒ¿««∆«∆
,ÏÎB‡ BÈ‡L ‡e‰ Ba .Ba ÏÎ‡È ‡Ï Ï¯Ú Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»»≈……«∆≈≈

¯B¯Óe ‰vÓ ‡e‰ ÏÎB‡ Ï·‡53ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ . ¬»≈«»»¿≈À»¿«¬ƒ
¯ÈÎOÏe ·LBz ¯‚Ï ¯B¯Óe ‰vÓ54. «»»¿≈»¿»ƒ

מילה 51) מחמת אחיו שמתו משום נימול שלא ישראל
כח:). פסחים נחשבת 52)(רש"י אינה מכזית פחות כי

בו,53)"אכילה". יאכל לא ערל כל "דתניא קכ. פסחים
המאירי  וכתב ומרור", במצה אוכל אבל אוכל אינו בו
שחייב  מפרשים ויש ובמרור. במצה הוא "מותר ע (יבמות
שמותר  כתבו ז"ל רבינו) (הוא המחברים וגדולי - בהן

תושב". לגר ומרור מצה דרשב"י 54)להאכיל מכילתא
אוכל, אינו בו בו, יאכל לא ושכיר "תושב מה: יב, שמות
דיבור  כח: פסחים ובתוספות ומרור". במצה הוא אוכל

בה? יש קדושה מצה האם העירו: כל, המתחיל

.ËËÁLlÓ ez·kÚÓ ÂÈ„·ÚÂ ÂÈa ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ«»»«¬»»¿«¿¿ƒƒ¿…
ÁÒt‰55¯Ó‡pL ;ÏÎ‡lÓ e˙·kÚÓ Ck ,56‰zÏÓe : «∆«»¿«¿«ƒ∆¡…∆∆¡««¿»

Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡57„ˆÈk .58ËÁLpL ¯Á‡ „·Ú ‰˜ ? …»…«≈«»»∆∆««∆ƒ¿«
‡l‡ ÏBn‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL Ôa BÏ ‰È‰L B‡ ,ÁÒt‰«∆«∆»»≈∆…ƒƒ«¿«¿ƒ∆»
„Ú ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÒt‰ ˙ËÈÁL ¯Á‡««¿ƒ««∆«¬≈∆»∆¡…«
¯Á‡ ‰ÏÈÓÏ Èe‡¯ Ôa‰ ‰È‰È „ˆÈÎÂ .Ô˙B‡ ÏeÓiL∆»»¿≈«ƒ¿∆«≈»¿ƒ»««
ÔB‚k ?‰ËÈÁL Ì„˜ Èe‡¯ ‰È‰È ‡ÏÂ ÁÒt‰ ˙ËÈÁL¿ƒ««∆«¿…ƒ¿∆»…∆¿ƒ»¿

‰nÁ ezˆÏÁL59˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·L CÈ¯vL , ∆¬»««»∆»ƒƒ¿«»ƒ≈≈¿≈
B˙‡¯·‰ ÌBiÓ60¯Á‡ ˙‡t¯Â BÈÚ ‰·‡kL ÔB‚Îe ; ƒ«¿»»¿∆»¬»≈¿ƒ¿»««

‰ËÈÁL61˙ËÈÁL ¯Á‡ Ú¯˜Â ÌeËÓË ‰È‰L B‡ ; ¿ƒ»∆»»À¿¿ƒ¿«««¿ƒ«
.¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ÁÒt‰«∆«¿ƒ¿»»»

הקטנים 55) בניו "מילת ה: הלכה ה פרק למעלה ראה
לט, יב, (שמות שנאמר אותו, מעכבים וכו' עבדיו כל ומילת
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ובמכילתא  לעשותו". יקרב ואז זכר כל לו המול בניו) אצל
מעכבים  מלו שלא עבדיו שגם למדו עא. וביבמות (בא)
אז": "אז שווה מגזירה מלהקריבו, כלומר, מלעשותו, אותו
מד) (שם, בעבדיו וכתב לעשותו" יקרב "ואז בבניו כתב
בו". יאכל אז אותו ומלתה כסף מקנת איש עבד "וכל

עבדיו.56) מילת 57)אצל אלא לי "אין בא: במכילתא
אתה  הרי מנין? זכריו מילת האכילה), את (שמעכבת עבדיו
מה  "אז" זכריו) (אצל להלן ונאמר "אז" כאן נאמר דן:
כאן  אף הפסח) את מלהקריב (מעכבת זכרים מילת להלן

הפסח)". את לאכול (מעכבת זכרים אופן 58)מילת באיזה
שלא  ועבדיו, בניו מעכבים אכילה שבשעת אפשרות ישנה
עכבוהו. לא השחיטה ובשעת הפסח, את מלאכול נימולו,

ממנו.59) ונחלץ חום לתינוק ייתכן 60)שהיה זה ולפי
לעת  מעת ימים שבעה עוד לו מלאו לא השחיטה שבשעת
שבעה  לו מלאו ששחטו אחר ורק למולו, הזמן הגיע ולא
הפסח. את לאכול אביו את הוא מעכב ואז לעת, מעת ימים

השחיטה.61) בשעת למולו יכלו לא זה שמפני שם, יבמות
ראה  חום, של במקרה אלא ימים שבעה לחכות צורך ואין

(קלז.). שבת

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חייב,1) עצם איזה ועל טהור, בפסח עצם השובר יבאר

הבוקר. עד מהבשר ישאיר ושלא

.‡‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ÁÒÙa ÌˆÚ ¯·BM‰2; «≈∆∆¿∆«»¬≈∆∆
e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ :¯Ó‡pL3ÁÒÙa ¯Ó‡ ÔÎÂ .B· ∆∆¡«¿∆∆…ƒ¿¿¿≈∆¡«¿∆«

‰‡ÓËa ‡aL ÁÒt Ï·‡ .B· e¯aLÈ ‡Ï ÌˆÚÂ :ÈL4, ≈ƒ¿∆∆…ƒ¿¿¬»∆«∆»¿À¿»
:e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰˜BÏ BÈ‡ - ÌˆÚ Ba ¯·L Ì‡ƒ»«∆∆≈∆ƒƒ«¿»»¿

‡ÓËa ‡ÏÂ ¯B‰Ëa - B· e¯aL˙ ‡Ï5¯·BM‰ „Á‡ . …ƒ¿¿¿»¿…¿»≈∆»«≈
¯OÚ ‰MÓÁ ÈÏÈÏa ÌˆÚ‰ ˙‡6ÌˆÚ Ba ¯·ML B‡ , ∆»∆∆¿≈≈¬ƒ»»»∆»«∆∆

ÌBÈ „BÚaÓ7ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ¯·ML B‡ ,8‰Ê È¯‰ - ƒ¿∆»««««»»ƒ¬≈∆
.‰˜BÏ∆

פד.2) פסחים סופר 3)משנה [וטעות ישברו" "לא צ"ל:
ישנים  ובדפוסים בכתביֿיד פה. פסחים בגמרא גם נפלה כזו
ותוקנה  ט) הערה קכט עמ' שם סופרים בדקדוקי (ראה

חדשים]. מת,4)בדפוסים טמאי הקהל רוב שהיו כגון
הלכה  פ"ז למעלה ראה בטומאה, הפסח כולם שמקריבים
עליו  חייבים - אחרֿכך ונטמא טהור הפסח היה אבל א,

ו. הלכה להלן ראה עצם, שבירת שם 5)משום בפסחים
בפסול". ולא בכשר בו, תשברו לא ועצם "ת"ר בברייתא:
דטומאה  בפסול, שנעשה הוא פסול "האי שם: ופירש"י
הוא  כן רבינו וכלשון הותרה]". [ולא בציבור היא דחויה
לדברי  צורך אין זה ולפי מו), יב, (שמות דרשב"י במכילתא
בו  בוֿ ישברו "לא צו. שם כן למדו שני בפסח ואף רש"י.

בפסול". ולא ושל 6)בכשר, ראשון, פסח שהוא ניסן, של
שני. פסח שהוא תשברו 7)אייר לא ועצם "ת"ר פד: שם

יאכל  אחד בבית אומר, ר' בפסול. ולא בכשר יב), (שמות בו
בו  יש לאכילה הראוי כל בו, תשברו לא ועצם שם) (שמות
משום  בו אין לאכילה ראוי ושאין עצם, שבירת משום
שבירת  אלא כו' אמר אביי וכו' בינייהו מאי עצם, שבירת
הוא. כשר הא כשר, למ"ד בינייהו. איכא יום, מבעוד העצם

פפא  רב וכו'. לאכילה ראוי לאו השתא לאכילה, ראוי למ"ד
העצם, שבירת משום בו יש כ"ע גוונא, האי כי כל אמר,

לאכילה". מיחזי (=לערב) לאורתא טעמא, ראה 8)מאי
יש  - ונפסל הכושר שעת לו שהיתה שפסח  ו, הלכה להלן

עצם. שבירת משום בו

.·CÎÈÙÏ9ÔÈÙ¯BO10¯˙Bp‰ ÏÏÎa ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ ¿ƒ»¿ƒ«¿«∆«ƒ¿««»
B¯OaÓ11‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a e‡B·È ‡lL È„k ,12. ƒ¿»¿≈∆…»»∆ƒ≈«»»

ימים.9) כמה לאחר גם העצם את לשבור שאסור לפי
טעונין 10) אין הקדשים עצמות "כל בברייתא: פג. פסחים

התקלה". מפני הפסח, מעצמות חוץ כנראה 11)שריפה
מפורש  וכן מוח, ולא בשר לא בעצמות כשאין שהמדובר
עצמות  "כל ט: הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפי"ט
מעצמות  חוץ שריפה, טעונין אינן מוח, בהן שאין הקדשים

להלן. וראה שם) בראב"ד (ועיין שמא 12)הפסח" כלומר,
הברייתא  דברי רבינו מפרש כן שבירה, איסור לידי יבואו
שיש  שכשם רבינו, וסבור למעלה). (הובאה פג. בפסחים
הלכה  (להלן הכושר שעת לו שהיה בפסול שבירה איסור
ממנו. וניטל בשר כזית עליו שהיה בעצם איסור יש כן ו),
"הני  הנ"ל, הברייתא על שהקשו שם בגמרא נראה וכן
קדשים  עצמות מוח, בהו דלית אילימא דמי, היכי עצמות
ובסיליאה, וויניציאה בדפוסי הנוסחא (כן שריפה" להו למה
למה  הפסח "עצמות ב: ובכ"י שריפה". להו "למה ולפנינו
אינם  קדשים שעצמות פשיטא כלומר: שריפה"). להו
למה  לו קשה לא הפסח עצמות על ואילו שריפה, צריכים
צריכים  מוח בהם שאין עצמות שאף הרי שריפה, צריכים
כנ"ל  עצם, שבירת של תקלה לידי יבוא שמא בפסח, שריפה

שמח). (אור

.‚˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL ÌˆÚ ˙¯È·L ÏÚ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ∆»«¿ƒ«∆∆∆≈»»¿«ƒ
¯Oa13ÁÓ Ba LiL B‡14ÁÓ Ba ÔÈ‡L ÌˆÚ Ï·‡ ; »»∆≈…«¬»∆∆∆≈…«

‰È‰ .B˙¯È·L ÏÚ ·iÁ BÈ‡ - ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚb ÔÈ‡LÂ¿∆≈»»¿«ƒ»»≈«»«¿ƒ»»»
- ¯Oa‰ ÌB˜Óa ‡lL ÌˆÚ‰ ¯·LÂ ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚ»»¿«ƒ»»¿»«»∆∆∆…ƒ¿«»»

B¯OaÓ Èet ¯·ML ÌB˜n‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ15. «»««ƒ∆«»∆»«»ƒ¿»

שאין 13) (באבר גוונא האי כי כל אמר, "רבינא פד: פסחים
שיעור  דבעינן עצם, שבירת משום ביה לית בשר) כזית עליו
תשברו  לא ועצם יאכל אחד "בבית שנאמר: משום אכילה",
משום  בו יש אכילה שיעור בו יש - מו) יב, (שמות בו"
שבירת  משום בו אין אכילה שיעור בו אין עצם, שבירת

(שם). "ויש 14)עצם פה. שם כמפורש מוח, כזית היינו
מפורש  וכן מוח. כזית והיינו מבפנים", בשר כזית עליו

פירש"י. וכן שם, יוחנן 15)בר"ח ר' בין שם מחלוקת
יוחנן. כר' ופסק לקיש, בן ור"ש

.„¯·BM‰ ¯Á‡ ¯·BM‰16.‰˜BÏ - „Á‡ ÌˆÚa «≈«««≈¿∆∆∆»∆

גם 16) ושבר שני בא עצם, שבר שהראשון אחרי כלומר,
ושוב  בו, והתרו עצם שבר אחד שאדם או עצם, אותו הוא
בשתי  "אבל הי"א: פ"ז פסחים בירושלמי הוא וכן שבר.
חייב  ושברו וחזר ושברו, אחד עצם אפילו שכן התריות,
שובר  יש דא אמר, "ווידא יג בהלכה שם ולהלן שתים".

ח. והערה א הלכה פ"ט למעלה וראה שובר". אחר
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.‰ÌÈ„Èb CzÁÓ‰Â ˙BÓˆÚ Û¯BO‰17·iÁ BÈ‡ - «≈¬»¿«¿«≈ƒƒ≈«»
ÌˆÚ ˙¯È·L ÌeMÓ18. ƒ¿ƒ«∆∆

הפסח.17) עצמות 18)של "השורף בברייתא: שם פסחים
העצם". שבירת משום בו אין - גידים והמחתך

.Â‡ ‡e‰L ÁÒt19ÏM·Ó B‡20ÌˆÚ‰ ˙‡ Ba ¯·LÂ ∆«∆»¿À»¿»«∆»∆∆
‰˜BÏ -21‰‡ÓËa ÏÒÙ elÙ‡ .22‰‡ÈˆÈÂ23‡ˆBiÎÂ ∆¬ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ»¿«≈

ÌÈ¯·c ‰na .ÌˆÚ‰ ˙¯È·L ¯eq‡ Ba LÈ - Ì‰a»∆≈ƒ¿ƒ«»∆∆«∆¿»ƒ
ÏÒÙÂ ¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡24Ï·‡ ; ¬ƒ¿∆»¿»¿««∆¿ƒ¿«¬»

Ïbt˙pL ÔB‚k ,¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡25B‡ ƒ…»¿»¿««∆¿∆ƒ¿«≈
ÔÓÊ ˙·LÁÓa ‰OÚ26ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ B‡27- «¬»¿«¬∆∆¿««¬∆∆ƒ«≈

.ÌˆÚ‰ ˙¯È·L ÌeMÓ Ba ÔÈ‡≈ƒ¿ƒ«»∆∆

(למעלה 19) עדיין אדם לאכילת ראוי ואינו מעט שנצלה
תאכלו  "אל שנאמר משום לאכלו ואסור ו), הלכה פ"ח
אמר, רנב"י (שם) בפסחים והוא ד). הלכה (שם נא" ממנו
שבירת  משום בו יש בנא) העצם (שבירת גוונא האי כי כל
לי'. ואכל לי' דמטוי לאכילה חזי דהא טעמא מאי העצם,

ובשל 20) נא ממנו תאכלו "אל משום לאכלו, שאסור
ד). הלכה שם (למעלה במים" חייב,21)מבושל הוא בנא

רב  מדברי (שם יפה שיצלה אחר לאכילה ראוי שהוא מפני
גם  שהרי לעולם, ראוי שאינו ומבושל יצחק). בר נחמן
כיון  - ח) הלכה שם (למעלה עליו חייב צלהו" ואחר "בשלו
חייבים  בהכשר, עבודותיו שנעשו הכושר, שעת לו שהיתה
(שם). רבי של דתנאֿקמא אליבא יוסף כרב עליו,

הדם.22) זריקת למעלה 23)לאחר ראה לחבורתו, חוץ
ב. הלכה ראה 24)פ"ט וכתנאֿקמא, יוסף רב כדברי שם

זו. בהלכה שזה 25)למעלה למקומו, חוץ לאכלו [שחשב
פסולי  מהלכות פי"ג למעלה ועיין כט.) (זבחים פיגול נקרא

להלן]. וראה א, הלכה בשעת 26)המוקדשין שחשב כגון
הולכת  בשעת או במזרק, הדם קבלת בשעת או השחיטה,
לזמן  חוץ ממנו שיאכל זריקה, בשעת או למזבח, הדם
בהקרבה  המותר לזמן חוץ ממנו שיקריב לאכילה, המותר
"בן  ובהגהות א). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ג
"שנתפגל" ולפי"ז מקום". "מחשבת להגיה מציע אריה"

לזמנו. חוץ מחשבת היינו מקודם שמו 27)שכתב ששינה
יא). הלכה פט"ו (שם בעליו לשם או אחר זבח לשם

.Ê‰ÈÏ‡‰ ÌˆÚ ¯·L28È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ -Èe‡¯ BÈ‡ »«∆∆»«¿»≈∆∆¬≈≈»
‰ÏÈÎ‡Ï29. «¬ƒ»

הכבש.28) כי 29)זנב כל אמר, אשי "רב שם: פסחים
משום  בו אין ודאי האליה) עצם (=שבירת גוונא האי
אינו  ודאי דהא לתנאֿקמא) וגם לרבי (גם העצם שבירת
גבי  על להקטרה עומדת היא שהרי כלל", לאכילה ראוי

ובכס"מ. הראב"ד בהשגת וראה (שם). המזבח

.ÁÌÈk¯ ÌÈÓˆÚ BÓk Ì‰L ,ÌÈÒeÁq‰30el‡ È¯‰ - «¿ƒ∆≈¿¬»ƒ«ƒ¬≈≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ31. À»ƒ¿»¿»

שם).30) (פיה"מ הכתף" שבראש "אותן והם פד. שם
ט.31) הלכה להלן וראה עצם. שובר משום בהם ואין

.ËÈ„‚ ‰È‰32ÏÎ‡È ‡Ï - ÌÈk¯ ÂÈ˙BÓˆÚL C¯Â ÔË˜ »»¿ƒ»»»«∆«¿»«ƒ……«

ÌˆÚ ¯·BL ‰fL ,Ô˙B‡33‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â .34„Á‡L ; »∆∆≈∆∆¿ƒ»«∆∆∆»
C¯ ÌˆÚ B‡ ‰L˜ ÌˆÚ ¯·BM‰35ÏÎ‡pL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . «≈∆∆»∆∆∆«∆«¿»…∆∆¡»
ÏMa˙iL ¯Á‡ ÏB„b‰ ¯BMa36ÏÎ‡Ï ¯znL ‡e‰ - ««»««∆ƒ¿«≈∆À»∆¡…

B˙iÏˆ ¯Á‡ C¯‰ È„b‰ ÔÓ Bc‚k37ÌÈÙk ÈL‡¯ ÔB‚k ,38 ¿∆¿ƒ«¿ƒ»«««¿ƒ»¿»≈¿»«ƒ
ÌÈÒeÁq‰Â39. ¿«¿ƒ

שם.32) וגמרא הוא 33)משנה הרך העצם שאכילת
בו".34)שבירה. תשברו לא "ועצם הוא 35)משום

בו". תשברו לא "ועצם של האיסור שור 36)בכלל פירוש,
הם  רב, בישול שאחרי אלא עצמותיו, שנתקשו הגדול

לאכילה. אפשרות 37)ראויים אין הגדול בשור כי אף
צלייה. ידי על וכ"ש בינוני, בישול ע"י לאוכלם

שיש 38) העצמות ראשי כלומר, קצוות. בכאן "פירושו
בשיניו  נוטלה ואדם עצם, של דקה קליפה מהן בהרבה

פד.). פסחים (מאירי ח.39)ולועסה" הלכה למעלה ראה
"כל  פד. פסחים המשנה לדברי רבינו של פירושו וזהו
כנפיים  וראשי הרך בגדי יאכל הגדול, בשור הנאכל
בשור  הנאכל כל תנן, רמי. "רבה ובגמרא, והסחוסים",
ראשי  סיפא, אימא לא. נאכל ושאינו הרך, בגדי יאכל הגדול
וכו'. הגדול בשור מיתאכלי לא הני והא והסחוסים, כנפיים
הגדול  בשור הנאכל כל קתני והכי קתני, הן מה אמר, רבא
ראשי  הן ומה בצלי, הרך בגדי יאכל רב) (בישול בשלקא
רש"י  ומפרש וכו'". דרבא כוותי' ותניא והסחוסים, כנפיים
אלא  להתמנות מותר שאין מינוי, לענין הוא שהמדובר
נראה  (וכן שנתבשל אחרי לאכול יוכלו הגדול שבשור בדבר
מפרשה  בהשגות והראב"ד המשנה) בפירוש רבינו מדברי
בשור  רב בישול ע"י לאכול שאפשר שמה נותר, לענין
לא  על עובר אוכלו, אינו ואם לאכלו. חיוב יש הגדול,
שבירת  איסור לענין מפרשה ורבינו בוקר. עד ממנו תותירו

עצם.

.ÈÔÈ„Èb40˙BL˜‰Ï ÔÙBqL ÔÈk¯‰41Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ»«ƒ∆»¿«¿««ƒ∆≈
‰zÚ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯42ÔÈÏÎ‡Â43ÔÈÓ ÔÈ‡ - ÁÒta ¿ƒ«¬ƒ»«»¿∆¡»ƒ«∆«≈ƒ¿ƒ

L‡¯aL ÁÓ ÏÚ ÔÈÓÂ .Ô‰ÈÏÚ44ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆¿ƒ¿ƒ«…«∆»…ƒ¿≈∆»
B‡ÈˆB‰Ï45ÁÓ ÏÚ ÔÈÓ ÔÈ‡Â ;ÌˆÚ ˙¯È·L ‡Ïa ¿ƒ¿…¿ƒ«∆∆¿≈ƒ¿ƒ«…«
˙ÈÏewaL46È¯‰L ,ÂÈL‡¯ ÈMÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰ ‡e‰Â , ∆«ƒ¿»∆∆«»ƒ¿≈»»∆¬≈

ÌˆÚ ˙¯È·La ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡47. ≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«∆∆

לו.40) הודה יוחנן ר' ואף לקיש, כריש שם. פסחים
"גידי 41) וכגון לאכילה, אז ראויים יהיו ולא קשים להיות

סופם  מזקין היה אם אבל רכים, הם ובטלה ובגדי הצוואר,
שם). (רש"י קשים" וקטן.42)להיות רך הגדי בעוד

באכילה.43) על 44)שמותרין נמנין אומר, "רבי פד: שם
וכו'". שבראש (רש"י 45)מוח האף" דרך בקיסם "לגוררו

מוח 46)שם). על נמנין ואין וכו' אומר "רבי שם:
הלכה 47)שבקולית". (למעלה לוקה העצם את והשובר

א).

.‡È,ÏÎB‡Â ¯Oa‰ C˙BÁ - ÁÒt‰ ˙‡ ÏÎB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈∆«∆«≈«»»¿≈
‰ˆ¯ Ì‡ Ô˜¯ÙÓe ˜¯t‰ ÔÓ ˙BÓˆÚ‰ C˙BÁÂ48. ¿≈»¬»ƒ«∆∆¿»¿»ƒ»»

‰Lp‰ „È‚Ï ÚÈbiLÎe49¯‡L ÌÚ BÁÈpÓe B‡ÈˆBÓ - ¿∆«ƒ«¿ƒ«»∆ƒ«ƒƒ¿»
˙BÓe¯w‰Â ˙BÓˆÚ‰Â ÌÈ„Èb‰50˙ÚLa ÔÈ‡ˆBiL «ƒƒ¿»¬»¿«¿∆¿ƒƒ¿«
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‰ÏÈÎ‡51¯Oa‰ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈwÓ ÔÈ‡L .52ÔÈ‡Â ¬ƒ»∆≈¿«ƒƒ¿»«»»¿≈
B˙B‡ ÔÈÎzÁÓ53ÌÏL B˙B‡ ÔÈÏBˆ ‡l‡ ,54BÎ˙Á Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆»ƒ»≈¿ƒ¬»

¯Lk - ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á55.¯·‡ ¯ÒÁÈ ‡lL ‡e‰Â . ¬ƒ¬ƒ»≈¿∆…∆¿«≈∆
„Ú ÁÒt‰ ¯OaÓ ¯È‡LÈ ‡lL ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿ƒ¿«≈∆…«¿ƒƒ¿««∆««
,ÈMa ÔÎÂ .¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯˜a…∆∆∆¡«…ƒƒ∆«…∆¿≈«≈ƒ

L¯È‡L‰ Ì‡Â .¯˜a „Ú epnÓ e¯È‡LÈ ‡Ï :¯Ó‡p∆∆¡«…«¿ƒƒ∆«…∆¿ƒƒ¿ƒ
.‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - ÈMa ÔÈa ÔBL‡¯a ÔÈa ,epnÓƒ∆≈»ƒ≈«≈ƒ»«¿…«¬∆

‰OÚÏ ˜z È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â56, ¿≈∆«»∆∆¬≈ƒ««¬≈
.eÙ¯Oz L‡a epnÓ ¯˙p‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…»ƒ∆»≈ƒ¿…

ב.48) הלכה פ"ט למעלה ראה עצם, שבירת זו ואין
שהגיד 49) ואף כדלהלן. בו, הגיד בעוד שלם צולהו שהרי

בגידין  שאין משום הבשר, עם ביחד צולהו בהנאה, אסור
יז). הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו טעם בנותן
צב:), (חולין מנהג משום אלא אסור שאינו הגיד ולשומן
(כסף  כדלהלן אותו, מחתכין אין שהרי כאן, חששו לא

הראב"ד. בהשגת וראה אסורים.50)משנה). שאינם
לאוכלם.51) רגילים אין האדם שבני רק 52)כלומר, אלא

טעם  בנותן בהם ושיש התורה מן האסורים מהדברים
(שמות 54)לחתיכות.53)(כסףֿמשנה). שכתוב כמו

והוא  קרבו", ועל כרעיו על ראשו אש צלי אם "כי ט) יב,
צולין  ואין שלם, אותו צולין "הפסח פ"ה פסחים בתוספתא

חתיכות". ומטילו 55)אותו מנתחו, "רצה שם: תוספתא
גחלים". גבי על אבר זה 56)אבר בלאו שהעובר כלומר,

ראה  עליו, לוקין אין לעשה הניתק ולאו בעשה. מתחייב
פד. בפסחים הדבר ומקור ב. הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ח
פסולי  מהלכות בפי"ח כתב וכן יהודה. רבי בדברי
אימורים  גבי ז הלכה פ"א ולמעלה ט. הלכה המוקדשין
חלב  ילין "לא על ועבר בלינה ונפסלו הניחם שאם כתב,
כדעת  מעשה". בו שאין לפי לוקה "אינו - בוקר" עד חגי
ובמשנהֿלמלך  כאן בכסףֿמשנה וראה שם, יעקב רבי

שם. המוקדשין פסולי בהלכות

.·ÈÔBL‡¯a ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈ·È¯˜nLk57ÔÈ·È¯˜Ó - ¿∆«¿ƒƒ∆«∆«»ƒ«¿ƒƒ
BnÚ58ÌÈÓÏL59ÔÓ B‡ ¯˜a‰ ÔÓ ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ƒ¿»ƒ¿«¿»»»»ƒ«»»ƒ

Ô‡v‰60ÌÈpË˜ B‡ ÌÈÏB„b ,61˙B·˜ B‡ ÌÈ¯ÎÊ ,62, «…¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÏM‰ ÈÁ·Ê ÏÎk63˙‚È‚Á ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ . ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒ«

¯OÚ ‰Úa¯‡64ÁÒt zÁ·ÊÂ :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ , «¿»»»»¿«∆∆¡««»¿»«¿»∆«
¯˜·e Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï65‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Ó È˙ÓÈ‡ . «¡…∆…»»≈»«¿ƒƒƒ¬ƒ»

?BÊ66‡e‰L ÔÓÊa67ÏÁa ‡a68‰¯‰Ë·e69ËÚeÓ·e70; ƒ¿«∆»¿…¿»√»¿»
B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»»»»ƒ¿¿«»

‰‡ÓËa ÁÒt‰ ‡aL71ÌÈa¯Ó ÌÈÁÒt‰ eÈ‰L B‡ ,72 ∆»«∆«¿À¿»∆»«¿»ƒ¿Àƒ
‡l‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -≈¿ƒƒƒ¬ƒ»¿≈«¿ƒƒ∆»

.„·Ïa ÌÈÁÒt‰«¿»ƒƒ¿«

להלן 57) ראה שני, בפסח לא אבל ראשון, בפסח כלומר
טו. ומקריבים 58)הלכה סט: פסחים במשנה הוא כן

פ"ו  (משנהֿלמלך הערבים בין של תמיד לפני אותה
ט). הלכה המקדש כלי שלמים.59)מהלכות קרבן

שם.60) בן 61)משנה שבא כפסח אינה החגיגה פירוש
הוא  וכן ויותר, שתים בת וגם שנה בת באה אלא שנה,

שתים". בת שנתה בת "ובאה פ"ה: פסחים בתוספתא
שם.62) הקרבנות 63)משנה מעשה מהלכות פ"א ראה 

יא. חמשה 64)הלכה חגיגת חובת משום בה יוצא ואינו
י). הלכה חגיגה מהלכות (פ"א אין 65)עשר "והלא

נאמר  למה כן אם העזים, ומן הכבשים מן אלא בא הפסח
ופסחים  ראה פ' (ספרי לחגיגה" ובקר לפסח צאן ובקר? צאן
דמאןֿדאמר  אליבא היא זו שברייתא עיון, צריך אבל ע:).
פסוק  לדידן, אבל השבת. את ודוחה חובה היא זו שחגיגה
ע: לפסחים בצל"ח וראה הפסח, במותר מדבר זה

שם.66) פסחים חל 68)הפסח.67)משנה בניסן שי"ד
חול. בטהרה.69)ביום קרב נמנו 70)שהפסח שהרבה

על  ממנו כולם שיאכלו כדי להם מספיק ולא הפסח, על
המובחר  מן שמצוה ג, הלכה פ"ח למעלה (ראה השובע

שובע). אכילת הפסח בשר דוחה 71)לאכול הפסח שרק
הלכה  פ"ז (למעלה וטומאה יח) הלכה פ"א (למעלה שבת

ע.). (פסחים חובה שאינה חגיגה לא אבל ויש 72)א),
לכולם. שובע אכילת כדי בהם

.‚È‰·BÁ dÈ‡Â ˙eL¯ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á73. ¬ƒ««¿»»»»¿¿≈»»
„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ ˙ÏÎ‡Â74ÈÁ·Ê ÏÎk , ¿∆¡∆∆ƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»¿»ƒ¿≈

ÌÈÓÏL75ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â .76‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯OaÓ ¿»ƒ¿»¿«ƒ«ƒ¿«¬ƒ««¿»»
ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ ¯OÚ77¯Oa‰ ÔÓ ÔÈÏÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL , »»««¿ƒƒ∆∆¡«¿…»ƒƒ«»»

ÈtÓ .¯˜aÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡¬∆ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰78˙‚È‚Á ¯Oa ÁÈpÓÏ ‰¯‰Ê‡ ‰fL , «¿»»¿∆∆«¿»»¿«ƒ«¿«¬ƒ«

¯˜aÏ :¯Ó‡pL ;¯OÚ ‰ML ÌBÈÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡79- «¿»»»»¿ƒ»»»∆∆¡««…∆
ÈM‰ ÌBÈ ÏL ¯˜a „Ú80¯È˙Bn‰Â .81;‰˜BÏ BÈ‡ - «…∆∆«≈ƒ¿«ƒ≈∆

ÌÈ¯˙Bp‰ ¯‡Lk ,‰pnÓ ¯˙Bp‰ Û¯OÈ ‡l‡82. ∆»ƒ¿…«»ƒ∆»ƒ¿»«»ƒ

עשר 73) ארבעה חגיגת מינה, שמע אשי, "א"ר סט: שם
ותיתי  בשבת תיתי חובה, סלקאֿדעתך דאי היא. חובה לאו

בטומאה". ותיתי נאכל 74)במרובה שאינו כפסח ואינה
שדינה  שאמר כבןֿתימא ודלא שם, (משנה חצות עד אלא

ו.75)כפסח). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"י
עשר 77)להשאיר.76) ששה יום שהוא הקרבתו, מיום

עא:78)בניסן. עא. כתוב 79)שם היו אילו כלומר:
ומזה  הראשון, בוקר מפרשים היינו "למד" בלא "בוקר"

עא:). (שם שני לבוקר דרשו "לבוקר" שהוא 80)שנאמר
בניסן. עשר ששה עשר 81)יום ששה ליום י"ד מחגיגת

יא.82)בניסן. הלכה למעלה ראה

.„ÈÏÎÂ ÔÁÏM‰ ÏÚ ÁÒt‰ ÌÚ ‰ÏÚL ‰‚È‚Á ¯Oa¿«¬ƒ»∆»»ƒ«∆«««À¿»¿»
BnÚ ÔÈ¯Úa˙Ó ÔÁÏM‰ ÏÚ BnÚ ÌÈÏBÚ‰ ÔÈÏÈL·z‰83, ««¿ƒƒ»ƒƒ««À¿»ƒ¿«¬ƒƒ

˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â84BÓˆÚ ÁÒtk85‰¯Êb . ¿≈»∆¡»ƒ∆»«¬«∆««¿¿≈»
˙·¯Úz‰ ÈtÓ86. ƒ¿≈««¬…∆

ד.83) הלכה פ"ו שם וירושלמי פ"ה, פסחים תוספתא
אחד 84) ולילה ימים לשני נאכל החגיגה בשר כל כי אף

הפסח, עם אחד שולחן על שעלה זה - יג) הלכה (למעלה
חצות. עד אלא נאכל טו.85)אינו הלכה פ"ח למעלה

[ואףֿעלֿפי 86) הפסח. מן בהם נתערב שמא כלומר,
מן  להרחיק כדי אלא התורה מן אינו עצמו בפסח שהאיסור
שלא  לגזירה" "גזירה זו אין שם). בפ"ח (למעלה העבירה
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שגזרו  מצאנו פעמים כמה כי ועוד), יא: (שבת כן גזרו
כלומר  היא", גזירה "חדא כי חכמים ואמרו לגזירה, גזירה
הא  אילולא כי השניה, על גם גזרו ראשונה גזירה כשגזרו

קד:]. וחולין ג. ביצה ראה הא, קיימא לא -

.ÂË?ÈL ÁÒÙÏ ÔBL‡¯ ÁÒt ÔÈa ‰Ó87ÔBL‡¯‰ «≈∆«ƒ¿∆«≈ƒ»ƒ
‡ˆnÈ Ï·e ‰‡¯È Ï·a ıÓÁa ¯eÒ‡88ËÁL BÈ‡Â , »¿»≈¿«≈»∆«ƒ»≈¿≈ƒ¿»

ıÓÁ ÏÚ89,‰¯e·ÁÏ ıeÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â90, «»≈¿≈ƒƒƒ∆«¬»
B˙ÏÈÎ‡a Ïl‰ ÔeÚËÂ91‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Óe ,92, ¿»«≈«¬ƒ»¿ƒƒƒ¬ƒ»

˙‡ÓË Ï‰w‰ ·¯ ‡ÓË Ì‡ ,‰‡ÓËa ‡·iL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆»…¿À¿»ƒƒ¿»…«»»À¿«
e¯‡aL BÓk ,˙Ó93‰vÓe ıÓÁ - ÈL ÁÒt Ï·‡ . ≈¿∆≈«¿¬»∆«≈ƒ»≈«»

˙Èaa BnÚ94B˙ÏÈÎ‡a Ïl‰ ÔeÚË BÈ‡Â ,95ÔÈ‡ÈˆBÓe , ƒ««ƒ¿≈»«≈«¬ƒ»ƒƒ
B˙¯e·ÁÏ ıeÁ B˙B‡96‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,97, «¬»¿≈¿ƒƒƒ¬ƒ»
‰‡ÓËa ‡a BÈ‡Â98˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc Ì‰ÈLe .99, ¿≈»¿À¿»¿≈∆ƒ∆««»

Ô˙iOÚa Ïl‰ ÔÈeÚËe100ÈÏˆ ÔÈÏÎ‡Â ,101˙È·a ¿ƒ«≈«¬ƒ»»¿∆¡»ƒ»ƒ¿«ƒ
„Á‡102¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ103Ô‰Ó ÔÈ¯È˙BÓ ÔÈ‡Â ,104, ∆»««»»¿≈ƒƒ≈∆

ÌˆÚ‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯·BL ÔÈ‡Â105‰ÂLÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿≈¿ƒ»∆∆»∆∆¿»»…ƒ¿∆
¯Ó‡pL ¯Á‡Ó ,ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ ÔBL‡¯Ï ÈM‰106ÏÎk : «≈ƒ»ƒ¿»«¿»ƒ≈««∆∆¡«¿»

˙wÁ ˙ˆ˜Ó Ba L¯tL ÈÙÏ ?eOÚÈ ÁÒt‰ ˙wÁÀ««∆««¬¿ƒ∆≈≈ƒ¿»À«
ÁÒt‰107ÌÈ¯·ca ‡l‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÂL BÈ‡L „nÏÏ , «∆«¿«≈∆≈»∆»ƒ∆»«¿»ƒ

Ba eL¯t˙pL108BÙe‚aL ˙Bˆn‰ Ô‰Â ,109˙wÁ' Ì‰Â , ∆ƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿¿≈À«
'ÁÒt‰110‰Ê ÏÏkL111ÌÈ¯ˆÓa ¯Ó‡pL112Á˜liL «∆«∆¿»∆∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆ƒ»«

¯BOÚaÓ ÁÒt‰113˙c‚‡a Ìc ˙Úb‰ ÔeÚË ‡e‰LÂ , «∆«ƒ∆»¿∆»«»«»«¬À«
·BÊ‡114˙BÊeÊn‰ ÈzLÏÂ ÛB˜LnÏ115ÏÎ‡iLÂ , ≈««¿¿ƒ¿≈«¿¿∆≈»≈

ÔBÊtÁa116˙B¯B„Ï ÌÈ‚‰B ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡ -117, ¿ƒ»≈»«¿»ƒ¬ƒ¿
„·Ïa ÌÈ¯ˆÓ ÁÒÙa ‡l‡ eOÚ ‡ÏÂ118. ¿…«¬∆»¿∆«ƒ¿«ƒƒ¿«

צה.87) בפסחים חמץ 88)משנה מהלכות בפ"ג [ראה
יראה  "בל על עובר רבינו שלדעת מג, הערה ח הלכה ומצה
הלשון: משמע וכן בי"ד. ולמעלה שעות משש ימצא" ובל
חג  על ולא הפסח קרבן על שמדובר "השני" - "הראשון"

את 89)הפסח]. שהשוחט ה, הלכה פ"א למעלה ראה
לא  שנאמר לוקה, ברשותו חמץ כזית לו והיה בזמנו הפסח

זבחי. דם חמץ על א,90)תזבח הלכה פ"ט למעלה ראה
חמשה  בליל לחבורה מחבורה הפסח מבשר כזית שהמוציא
חוצה. הבשר מן הבית מן תוציא לא שנאמר לוקה, עשר

טו.91) הלכה פ"ח ולמעלה שם, הלכה 92)משנה למעלה
א.93)יב. הלכה פ"ז נשחט 94)למעלה וגם שם. משנה

צה:). (שם החמץ הלל 95)על אומרים שאין שם, משנה
ל, (ישעיה שנאמר לחג, מקודש הוא אלאֿאםֿכן בלילה,
צה:). (שם חג" התקדש כליל לכם יהיה "השיר כט)

שמפורש 96) ממה רבינו, דברי על תמה הכסףֿמשנה
קא  מאי בוקר, עד ממנו ישאירו דלא "בכלליה צה. בפסחים
להוציא  אסור שני בפסח שגם הרי ממנו". תוציא לא מרבה
דברי  על כאן פסחים במאירי ראה אבל לחבורתו. חוץ
כמו  לחבורה חוץ מוציאין "והשני וז"ל: שכתב המשנה,
גירסא  בגמרא כאן היתה כי מדבריו נראה בגמרא". שיתבאר

ח.97)אחרת. פרק פסחים שם.98)תוספתא תוספתא
השבת 99) ביום באייר י"ד או ניסן י"ד יום חל שאם

שם. ובתוספתא שם במשנה והוא הפסחים, את בו שוחטין

א. הלכה פ"ה למעלה פסח 100)וראה הקרבת בשעת
שרק  - שם) (משנה הלל לומר צריך שני, ופסח ראשון
שאין  שני בפסח הלל אומרים אין אכילה) (בשעת בלילה
קדושת  צריך אין ביום אבל למעלה. ראה לחג, מקודש לילו

צה:). שם (גמרא למעלה 101)חג וראה צה. שם משנה
ד. הלכה אחד,102)פ"ח ובמקום אחת בחבורה כלומר

כשניהם, להחמיר פוסק שרבינו ה, הלכה פ"ט למעלה ראה
היתה  שלרבינו וכנראה פו.). (פסחים שמעון וכר' יהודה כר'
הדין  שני בפסח שגם באופן צה. פסחים בגמרא הגירסא

צה. הערה למעלה ראה אחד, בבית משנה 103)שנאכל
שם. יא.104)פסחים הלכה למעלה ראה 105)ראה

א. הלכה שני.106)למעלה משום 107)בפסח
שם  מפרט הפסח, חוקת ככל שכתב אחרי שם, שבבמדבר
לא  "ועצם כמו שני, פסח של דינים פרטי כמה המקרא
מצות  "על וכן בוקר", עד ממנו ישאירו "ולא תשברו",

יאכלוהו". אותם 108)ומרורים שפירט דברים כלומר,
"ועצם 109)הכתוב. בוקר", עד ממנו ישאירו "לא כמו

אבל  צלי. כמו הקרבן, שבגוף מצוות שאר וכן תשברו", לא
ומצה  לראשון. השני שוה לא הקרבן, בגוף שאינן דברים
מיוחד, באופן המקרא מפרש הקרבן, בגוף שאינן ומרור
בפסחים  הסוגיא ראה ומרור, מצה על נאכל שני פסח שגם

[ובכ"י 111)השני.110)צה. זה "וכלל" צ"ל אולי
הלכה  מתחילה ואחרֿכך שכלל". הפסח חוקת תימן:

וכו'"]. שנאמר "זה במצרים.112)חדשה: שנעשה בפסח
ג):113) יב, (שמות שנאמר כמו ניסן, לחודש בעשור

וכו'". שה איש להם ויקחו הזה, לחודש "בעשור
לו 114) שיש ירוק מין של קלחין ג' והוא: כב). (שם,

שם). (רש"י "ולקחתם 115)גבעולים (שם) שנאמר כמו
המשקוף  אל והגעתם בסף, אשר בדם וטבלתם אזוב אגודת

המזוזות". שתי "ואכלתם 116)ואל יא) (שם, שכתוב כמו
בחפזון". הדורות.117)אותו כל של בפסחים

צו.118) בפסחים משנה

e˜ÈÏÒ‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ B‰Ï ¿ƒ¿ƒ¿»¿«∆«¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-zFpAxTxtq
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בקרבן  חייבות הנשים אין שהרי הראב"ד עליו והשיג
עמו  שתעלה בעלה עם שתשמח "בשמחה אלא שמחה
אביי  "אמר קידושין במסכת ומקורו אותה". ישמח והוא

משמחה". בעלה אשה
בה  תלוי' השמחה חובת ש"אין רש"י דעת הביא והכס"מ
פשתן", וכלי ומשתה במאכל שישמחנה בעלה על אלא
שלו", שמחה בשלמי משמחה בעלה "אשה התוס' ודעת
לבאר  האריך לא למה הרמב"ם על תפיסה "ואין ומסיים

זה".
על  לא היא הרמב"ם על הקושיא שהרי עיון, צריך ותירוצו
הגמרא  דברי היפך שפסק אלא זה ענין לבאר האריך שלא
במצוה  חייבות ש"נשים ופסק משמחה" בעלה ש"אשה

זו".
('b oniq zepaxw xtq zekln oii it lr)

מצוות 2) שלש אומר: הגלילי יוסי רבי "דתניא, ב: ו, חגיגה
לרגל". בעלותם ישראל וסוכות.3)נצטוו שבועות פסח,

פני 4) אל זכורך כל יראה בשנה פעמים "שלש נאמר: שם
ה'". כתב:5)האדון נב) (מצותֿעשה המצוות' ב'ספר

לי  תחוג רגלים שלש יד), כג, (שמות יתעלה אמרו "והוא
השבועות 6)בשנה". ובחג הסוכות. בחג נאמר זה פסוק

וב'ספרי' אלוקיך", ה' לפני "ושמחת יא): טז, (דברים נאמר
שכל  מלמד וכו' בארץ היית עבד כי "וזכרת אמרו: יב) (שם,

וכו'". בפסח נוהגים בעצרת, שאר 7)שנוהגים אבל
ה"ד). (להלן ראשון של תשלומין אלא אינם הימים,

חובת 8) כבר שקיים (אחרי ימים בשאר לעזרה בא אם אבל
קרבן  להביא חייב אינו – החג) של הראשון ביום הראיה

ז.). (חגיגה יוחנן וכרבי "ולא 9)עולה, א: ז, שם בברייתא
אלא  אינו או בזבחים אומר אתה בזבחים. ריקם, פני יראה
לגבוה  האמורה ראיה אף וכו' הוא ודין ובמנחות, בעופות
ראיה  שעולת מפורש הרי ומנחות)". עופות (ולא זבחים -
(פ' במכילתא אבל העוף, מן ולא הבהמה מן אלא אינה
נאמר: ובמנחות" בעופות אלא אינו "או במקום משפטים)
שגם  עופות, ממעט אינו זה ולפי בכספים", אלא אינו "או
כאן  ובכסףֿמשנה ז. חגיגה 'מאירי' (ראה הזבחים בכלל הם

קורקוס). מהר"י "ולא".10)בשם לומר וכל 11)צריך
והשלים  אם אבל הימים, בשאר השלים לא אם אלא אינו זה
הראשון  של תשלומין הם הרי הימים, בשאר קרבן והביא
ספר'). ('קרית ה'עשה' ועל ה'לאו' על עובר ואינו

מהל'12) (פי"ח עליו לוקין אין מעשה בו שאין ולאו
ה"ב). (הוצאת 13)סנהדרין פ"א חגיגה תוספתא

הבאים  שלמים חגיגה, היא "איזו (232 ,22 עמ' צוקרמנדל
לי, "תחוג יד) כג, (שמות הגדול במדרש וכ"ה לחגיגה".

חגיגה". שלמי וחגותם 14)שיקריב "דתניא, א: ט, חגיגה
חוגג  יהא יכול מא) כג, (ויקרא ימים שבעת לה' חג אותו
חוגג  אתה ואי חוגג אתה אותו אותו, ת"ל שבעה, כל והולך

לתשלומין". – שבעה נאמר למה א"כ שבעה, שם 15)כל
ישראל  נצטוו מצוות שלש אומר: הגלילי יוסי "רבי ב: ו,

ושמחה". וחגיגה ראיה לרגל: העוף,16)בעלותם מן ולא
מן  באים "השלמים הי"א: הקרבנות מעשה מהל' פ"א ראה
בא  העוף ואין וכו' הבקר ומן העזים ומן הכבשים

וכו'17)לשלמים". הגלילי יוסי רבי "דתניא, ב: ו, שם
באנשים  נוהגת שהשמחה בשתיהן, שאין מה בשמחה יש

מה שהזמן ובנשים, מצוותֿעשה שהן בשתיהן". שאין
אצל  שריבה כמו במיוחד אותן ריבה לא והכתוב גרמא,
את  להוציא "זכור, אמרו - א ד, ושם (רש"י). שמחה

גם 18)הנשים". מקריב חגיגה, לשלמי נוסף כלומר,
שמחה. אלא 19)שלמי החג בשמחת נאמר לא זה פסוק

קרבן  בזביחת היא שהשמחה מכאן שנראה הרי עיבל, בהר
שלמים, זביחת ע"י היא החג שמחת אצלנו כן כמו שלמים,
שמחה, כאן "נאמר יא) טז, (דברים ב'ספרי' למדנו שכך
להלן  האמורה שמחה מה שמחה. עיבל) (בהר להלן ונאמרה

שלמים". – כאן האמורה שמחה אף שלמים, של 20)–
בשמחה  יש וכו' הגלילי יוסי רבי "דתניא, ו:) (חגיגה שמחה
באנשים  נוהגת שהשמחה וראי') (בחגיגה בשתיהן שאין מה
וביתך" אתה "ושמחת כו) יד, (דברים שנאמר ובנשים",
ולא  עליה. שהחיוב ז:) השנה (ראש זירא וכרבי שם). (רש"י
החובה  שאין משמחה", בעלה "אשה (שם) שאמר כאביי
מעשה  מהל' פי"ד (לחםֿמשנה בעלה על אלא עליה

כאן). וכסףֿמשנה בראב"ד וראה הי"ד. הקרבנות

.·‰i‡¯‰21‰‚È‚Á‰Â22,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡ »¿ƒ»¿«¬ƒ»≈»∆ƒƒ«»
B„È ˙zÓk LÈ‡ :¯Ó‡pL23È¯·cÓ Ï·‡ .¯ÓB‚Â ∆∆¡«ƒ¿«¿«»¿≈¬»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ24‰ÂMÓ ˙BÁt ‰i‡¯ ˙ÏBÚ Ôa¯˜ ‡‰È ‡lL , ¿ƒ∆…¿≈»¿««¿ƒ»»ƒ»∆
ÛÒÎ ‰ÚÓ25ÈzL ‰ÂMÓ ˙BÁt ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡ÏÂ , »»∆∆¿…«¿≈¬ƒ»»ƒ»∆¿≈

ÛÒk26B¯LÚ ÈÙk ‡È·‰Ï ‰ÂˆÓe .27˙zÓk :¯Ó‡pL , ∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿«
B„È28. »

כו'21) שיעור להם שאין דברים "ואלו מ"א: פ"א פאה
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וכו'". פאה 22)הראיון המשנה, דברי על - א ז, בחגיגה
לו  אין הראיון לומר אנו כסבורין יוחנן, רבי  "אמר שם:
רבי  שבא עד למטה, שיעור לו יש אבל למעלה, שיעור
למטה. ולא למעלה לא שיעור לו אין ולימד ברבי, הושעיא
כסף", שתי והחגיגה כסף מעה הראי' אומרים, חכמים אבל
להלן. וראה התורה, מן שיעור לה אין החגיגה שגם הרי

מה 23) כפי אלא שיעור כאן שאין נראה הפסוק "מפשטות
מצות  של הקודמים הפסוקים על מוסב הזה והפסק שירצה,

ספר'). ('קרית חגיגה" וקרבן ראיה רבי 24)קרבן דברי
למעלה). הובאו שם, (חגיגה עשרה 25)יוחנן שש משקלו

המשניות, בפירוש רבינו שכתב מה ראה כסף. שעורות
חגיגה. מס' ושתים 26)בתחילת שלושים כסף, מעות שתי

(משנה, הלל כבית ופסק שם). המשניות, (פירוש שעורות
שהחגיגה  מזה: ההיפך הסוברים שמאי כבית ולא ב.) חגיגה

כסף. שתי והראיה כסף מעה מעה 27)היא של שהשיעור
- משגת שידו למי אבל "לפחות", רק זהו כסף ושתי כסף

השגתו. כפי להביא עליו ב.28)מצוה ח, חגיגה משנה,

.‚¯eÚL ÌÈÓÎÁ Ô‰a e˙ ‡Ï ‰ÁÓO ÈÓÏL29˙Úa . «¿≈ƒ¿»…»¿»∆¬»ƒƒ¿≈
˙Ba¯˜ B„Èa eÈ‰ Ì‡ ,‚ÁÏ ÌÈÏLe¯ÈÏ Ì„‡ ‰ÏÚiL∆«¬∆»»ƒ»«ƒ»…ƒ»¿»»¿¿

ÛÒk BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,Ì‡È·È - ‰i‡¯‰30Ba ˙B˜Ï »¿ƒ»¿ƒ≈«¬∆ƒ∆∆ƒ¿
ÛÒÎ ‰ÂL ‡È·È ‡Ï - ÛÒk B„Èa ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôa¯w‰31. «»¿»¿ƒ≈¿»∆∆…»ƒ»∆»∆

¯eÒ‡ - ÌÈ·e‰Ê ‰nk ‰ÂL B„Èa ‰È‰ elÙ‡32BÏ ¬ƒ»»¿»»∆«»¿ƒ»
e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ .Ôa¯˜ ‡ÏÂ ÛÒk ‡Ïa Ì˜È¯ ˙BÏÚÏ«¬≈»¿…∆∆¿…»¿»¿»»»¿
‡ˆÓÈ ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ?ÛÒk ‰ÂL B„Èa ‰ÏÚiL∆«¬∆¿»»∆∆∆¿≈»∆»…ƒ¿»

ÌÈ‚ÈÒ ˙BÚn‰ e‡ˆnÈ ‡nL B‡ ,¯kÓÏ33. ƒ¿…∆»ƒ»¿«»ƒƒ

לענין 29) אלא שיעור הוזכר לא ב.) (חגיגה במשנה שהרי
שאין  ודאי כך ומשום שמחה. לענין לא אבל וראיה, חגיגה
להביא  "ומצוה (לחםֿמשנה). שיעור שום שמחה לשלמי
המשנה). על חגיגה, ('מאירי' עשרו" כפי שמחה שלמי

כסף.30) של "וכולן 31)מטבע במשנה: - ב מט, בכורות
נא.): (שם ובגמרא משקלים", חוץ כסף ובשוה בכסף וכו'
ראיה)". עולת =) והראיון ומעשר השקלים מן חוץ "תנא,

יוסף 33)מדרבנן.32) רב תני "והראיון, שם: בכורות,
ה'תוספות' כפירוש רבינו ומפרשה לעזרה", סיגה יביא שלא
יביא  שלא זה על טעם נתינת שזוהי והראיון), ד"ה (שם
תשווה  ולא הכסף בחתיכת סיגים ימצאו שמא כסף, שוה
לא  למכור" ימצא לא "שמא רבינו שכתב ומה מעות. שתי
לומר, צריך "המעות" שכתב (ומה בגמרא. שם נזכר

המעות). לשווה שכוונתו

.„ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa ·È¯˜‰ ‡lL ÈÓ34B˙i‡¯ ˙ÏBÚ ƒ∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»
B˙‚È‚Á ÈÓÏLÂ35˙BÓÈ ¯‡La Ô·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¿«¿≈¬ƒ»¬≈∆«¿ƒ»ƒ¿»¿

- EÈ‰Ï‡ '‰Ï ‚Áz ÌÈÓÈ ˙Ú·L :¯Ó‡pL ;Ï‚¯‰»∆∆∆∆¡«ƒ¿«»ƒ»…«¡…∆
‰‚È‚ÁÏ ÔÈÈe‡¯ ÔlkL „nÏÓ36ÔBL‡¯ ÈÓeÏLz ÔlÎÂ . ¿«≈∆À»¿ƒ«¬ƒ»¿À»«¿≈ƒ
Ì‰37. ≈

וחג 34) הסוכות חג לענין ה"ז להלן וראה הפסח, חג של
החג 35)השבועות. ימי בכל כי כתב לא שמחה ושלמי

('תוספות  תשלומין מטעם זה ואין בשמחה, חייב הוא
שם  פ"א התוספתא כוונת (וזוהי מ"ו). פי"א חגיגה יוםֿטוב'
מהֿשאיןֿכן  שבעה, כל וכו' נוהגת "שמחה (232 ,22 (עמוד

בשמחה). יש ד"ה ז: שם 'תוספות' ועי' בשתיהם".
שבעת 36) אומר, הגלילי יוסי "רבי בא: פרשת מכילתא,

הפסח  ימי שבעת להביא טז) (דברים אלוקיך לה' תחוג ימים
אומר  כשהוא (=הסוכות), בחג אלא אינו או חגיגה, שיטענו
אני  ומה אמור, חג הרי כז) (ויקרא לה' חג אותו וחגותם
הפסח  ימי שבעת להביא לה', תחוג ימים שבעת מקיים

ז  שפסוק ואע"פ א. ט, בחגיגה וכן חגיגה". נאמר שיטענו ה
זה  לענין מחגיגה ראיה למדו – בראיה ולא בחגיגה
כאן. ספר' ב'קרית וראה תשלומין). ד"ה ב. שם ('תוספות'

(ראה 37) החג של ראשון ביום להקריב המצוה עיקר
חייב  בראשון הקריב לא אם ורק ה"ה), ולהלן ה"א, למעלה
חגיגה  במס' יוחנן רבי כדעת הרגל, מימות באחד להשלימן

אושעיא. כרבי ודלא שם,

.‰ÔBL‡¯a ·È¯˜‰Ïe ÌÈc˜‰Ï ‰ÂˆÓe38·È¯˜‰ ‡Ï . ƒ¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ…ƒ¿ƒ
„ÈÊÓ ÔÈa ‚‚BL ÔÈa ,ÔBL‡¯a39ÈMa ·È¯˜È -40ÏÎÂ . »ƒ≈≈≈≈ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿»

‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ó‰41„ÚBnÓ È‚e :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , «¿«≈¬≈∆¿À∆¿»»∆¡«≈ƒ≈
ÈzÙÒ‡42. »«¿ƒ

מצוה 38) החג, ימי שאר במשך להשלים אפשר כי אף
למעלה  ראה החיוב, עיקר שהוא בראשון ולהקריב להקדים

ביו"ט 39)ה"א. חג שלא "מי שם): (חגיגה (במשנה
חג", שלא "מי ולשון הרגל". כל את חוגג חג, של הראשון
לענין  וכן במזיד. בין בשוגג בין משמעה סתם, שנאמרה
דרבי  אליבא ראשון לפסח תשלומין הוא שאף שני, פסח
צג. בפסחים נראה (כן שני פסח מביא מזיד גם נתן,
שם  והגמרא שני, פסח מביא מזיד שגם אמרה שהברייתא
כו, בברכות שאמרו ומה נתן). לרבי רבי בין מחלקת אינה
במנחה, משלים אינו במזיד שחרית תפילת ביטל שאם - א
הרגל  כל כאן אבל שחרית, של זמנה שעבר משום היינו

הוא). וכו'.40)זמנו וכו' בשלישי יאחר ולא
על 41) איתן' 'יד (הגהות פושע נקרא - ב ז, ובחגיגה

ח.). מגילה הרש"ש והגהות א:42)הרמב"ם, כח, ברכות
ישראל  דבית שונאיהון על אתי תברא יוסף, רב "כדמתרגם
על  יבוא שבר פירוש: דבירושלים", מועדיא זמני דאחרו על
את  איחרו אשר על נהור) סגי (בלשון ישראל של שונאיהם
המועדים  שזמני רבינו, ומפרש בירושלים. המועדים זמני
ביום  בזמנן, הקריבו ולא שאיחרו הרגלים קרבנות הם
(הגהות  כדמתרגם ד"ה שם ה'תוספות' כדברי ולא ראשון,

הרמב"ם). על להרש"ש ומקורים וחידושים איתן', 'יד

.ÂÏ‚¯‰ ¯·Ú43‚Á ‡ÏÂ44B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ -45. »«»∆∆¿…«≈«»¿«¬»
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ46.Ô˜˙Ï ÏÎeÈ ‡Ï ˙eÚÓ :¯Ó‡ ¿«∆¿«≈∆¡«¿À»…«ƒ¿…

א.43) ט, חגיגה החג.44)משנה, קרבנות הביא לא
מביאם 45) אבל להקריבם. מחויב אינו הרגל שעבר כיון

כדין  באחריותם, חייב אינו מתו או אבדו ואם נדבה, בתור
שם). חגיגה אבן' 'טורי (ראה נדבה מה 46)קרבנות הוא

מעוות  "איזהו שם: במשנה, מנסיא בן שמעון רבי שאמר
ממנה  והוליד הערוה על הבא זה להתקן, יכול שאינו
בן  שמעון שרבי שכתב, שם חגיגה ב'מאירי' וראה ממזר",
שאיֿאפשר  עבירה העובר שכל להוסיף: אלא בא לא מנסיא

לתקון. יוכל לא מעוות בכלל הוא להשיבה, לו
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.Ê˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa ‚Á ‡lL ÈÓ47 ƒ∆…«¿»ƒ∆««À
‡e‰L ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ·e Ï‚¯‰ Ïk ˙‡ ‚‚BÁ -≈∆»»∆∆¿»«¬∆

ÈÈÓL48‡e‰ ÔBL‡¯ ÈÓeÏLz ÈÈÓM‰ Û‡Â .49ÔÎÂ . ¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈
,‰Ú·L Ïk ‚‚BÁ - ˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ‚Á ‡lL ÈÓƒ∆…«¿««»≈»ƒ¿»
‚Á ¯Á‡lL ÌÈÓÈ ˙LL Ïk ÔÈÓeÏLz BÏ LÈÂ¿≈«¿ƒ»≈∆»ƒ∆¿«««
‚ÁL ,¯Ó‡ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .˙BÚe·M‰«»¿»»∆ƒƒ«¿»∆¡«∆«

ÔÈÓeÏL˙Ï ˙Bvn‰ ‚Ák ˙BÚe·M‰50. «»¿«««¿«¿ƒ

ה"ד.47) למעלה ראה הפסח, חג ולענין שם. חגיגה משנה,
עצרת.48) הוא 49)שמיני קש"ב פז"ר שלענין אףֿעלֿפי

הוא  הרי תשלומין לענין מז.), (סוכה עצמו בפני כרגל
שם. בגמרא מפורש מפסוק כן ולמדו ראשון, של תשלומין

לה 50) שיש לעצרת מנין וכו' אלעזר "א"ר א: יז, בחגיגה
ובחג  המצות בחג טז) (דברים שנאמר שבעה, כל תשלומין
חג  מה המצות. לחג השבועות חג מקיש וכו' השבועות
לה  יש השבועות חג אף שבעה, כל תשלומין לה יש המצות

שבעה". כל תשלומין

.Á˙‡ ‡Ï ÔÈÁBc ÔÈ‡ ‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ‰i‡¯ ˙ÏBÚ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»≈»ƒ…∆
˙aM‰51‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÏÂ52ÔÓÊ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ , ««»¿…∆«À¿»¿ƒ∆≈»∆¿«

- ÌBi‰ ‚‚BÁ BÈ‡ Ì‡L ;¯eav‰ ˙Ba¯˜k Úe·»̃«¿»¿¿«ƒ∆ƒ≈≈«
¯ÁÓÏ ‚‚BÁ53e¯‡aL BÓk ,54ÌBÈ ˙‡ ÔÈÁBc Ï·‡ . ≈¿»»¿∆≈«¿¬»ƒ∆

·BË55¯„ ·BË ÌBÈa ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈ ¿««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿¿»ƒ
˙B·„e56‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ‰i‡¯ ˙ÏBÚ ÔÈ·È¯˜Ó - ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»

‡l‡ ,˙B·„e ÌÈ¯„ el‡ ÔÈ‡L ;‰ÁÓO ÈÓÏLÂ¿«¿≈ƒ¿»∆≈≈¿»ƒ¿»∆»
.˙B·BÁ

שבחג.51) בשבת אותם מקריבין אין אם 52)שלעולם
מקריבים  אין השרת, כלי או הכהנים או הבעלים נטמאו

הטומאה 53)אותם. את דוחה זמן לו שקבוע קרבן שכל
להם  יש שהרי זמן, להם קבוע אין ואלו השבת, ואת
שבעה, כל תשלומין להו דאית "וכיון שבעה, כל תשלומין
טומאה" דחו לא שבת, דחו שלא ומכיון השבת. את דחו לא
לה  יש היא שאף ראיה, לעולת והואֿהדין עו:) (פסחים

(כסףֿמשנה). וה"ז.54)תשלומין ה"ד למעלה
זמן 55) להם קבוע אין כי ואף יז.) (חגיגה הלל בית כדעת

יפשע  שמא לחוש יש – הרגל ימי בשאר להשלים ואפשר
שם). ורש"י כ: (ביצה יביא ולא המועד ימי בשאר יאנס או

קבוע 56) שאין כיון לחומרא. ופסק כ:) יט: (שם מחלוקת
(שם). החג אחר להקריבן ואפשר זמן, להם

.ËB˙‚È‚Á ÈÓÏLÂ B˙i‡¯ ˙ÏBÚ ·È¯˜n‰ ·È¯˜nLk¿∆«¿ƒ««¿ƒ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»
Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ - ·BË ÌBÈa B˙ÁÓOÂ57BÁk ÏÎa58, ¿ƒ¿»¿≈¬≈∆¿»…

‰ÎÈÓqL Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÓi‰ ¯‡La ‰OBÚL C¯„k¿∆∆∆∆ƒ¿»«»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
˙·kÚÓ dÈ‡59˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,60, ≈»¿«∆∆¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

˙e·L ÌeMÓ ‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï61. …»¿»∆»ƒ¿

ידו",57) את "וסמך ד) א, (ויקרא נאמר נדבה בעולת
העו  את "ויקרב טז) ט, (שם נאמר חובה ויעשה ובעולת לה

נדבה, עולת "כמשפט כ.) (ביצה בברייתא ואמרו במשפט".
נדבה  שלמי אצל וגם סמיכה", שטעונה חובה עולת על למד
ידו", וסמך – קרבנו שלמים זבח "ואם אֿב) ג, (שם כתוב

- חובה, ועולת נדבה משלמי שם) (ביצה הלל בית ולמדו
סמיכה. טעונין הם אף חובה ב.58)ששלמי טז, חגיגה

במשנה 59) צג. (מנחות נתכפר גםֿכן סמך, לא שאם
צג:). שם הי"ב.60)ובברייתא חכמים,61)פ"ג שגזרו

וביום  בשבת בהמה גבי על לרכוב ולא באילן לעלות שלא
משתמש  הוא הרי כחו בכל וכשסומך לו:), (ביצה טוב
וראה  שבות, משום בה גזרו לא ואףֿעלֿפיֿכן חיים, בבעלי

ב. טז, בחגיגה

.ÈÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ - ˙ÓÂ B˙i‡¯ ˙ÏBÚ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ«¿ƒ»»≈«¿ƒ«»ƒ
d‡È·‰Ï62ÌÈ¯„ „ÚBÓ ÏL BlÁa ·È¯˜‰Ï ¯zÓ . «¬ƒ»À»¿«¿ƒ¿À∆≈¿»ƒ
˙B·„e63„·Ï ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eOÚz ‰l‡ :¯Ó‡pL ; ¿»∆∆¡«≈∆«¬«¿¬≈∆¿«

ÌÎÈ˙·„Â ÌÎÈ¯„pÓ64Ï‚¯a ÔÈ·¯wL ÏÏkÓ ,65. ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿…≈∆ƒ¿»∆¿≈ƒ»∆∆
˙„ÏBÈ ˙ÏBÚÂ Ú¯ˆÓ ˙ÏBÚ BÓk - ÌÎÈ˙ÏÚÏ66. ¿……≈∆¿«¿…»¿«∆∆
˙B‡˜ ˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓ ‡È·‰Ï - ÌÎÈ˙ÁÓÏe67. ¿ƒ¿…≈∆¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿»

¯ÈÊ ÈÓÏL ˙Ba¯Ï - ÌÎÈÓÏLÏe68ÔÈ·¯˜ Ïk‰ . ¿«¿≈∆¿««¿≈»ƒ«…¿≈ƒ
„ÚBna69.·BË ÌBÈa ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡Â , «≈¿≈¿≈ƒ¿

ה"א.62) פ"א חגיגה ב'ירושלמי' גם וראה ב. נא, בכורות
א.63) ז, חגיגה ב. יט, ביצה ב. יד, וגו'64)תמורה

ולשלמיכם. ולנסיכם ולמנחותיכם תמורה,65)לעולותיכם
קרבן 66)שם. מביאים והיולדת שהמצורע שם. תמורה,

כ  יד, ושם יולדות, לענין ו יב, (ויקרא טהרתם בעת עולה
מצורע). המנחה 67)לענין היא חוטא, מנחת שם. תמורה,

יא), ה, (שם ידו הגיעה ולא חטאת כשיתחייב העני שמקריב
מביא  הסוטה את כשמשקין סוטה, מנחת היא קנאות ומנחת

טו). ה, (במדבר מנחה שביום 68)בעלה שם. תמורה,
יד). ו, (במדבר לשלמים איל מביא נזירותו ימי לו מלאות

מועד.69) של בחולו כלומר,

.‡ÈÌÈa¯Ó ÌÈÏÎB‡ BÏ ‰È‰L ÈÓe70ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎe ƒ∆»»¿ƒ¿Àƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÈËÚeÓ ‰i‡¯ ˙BÏBÚÂ ÔÈa¯Ó ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡È·Ó -71. ≈ƒ«¿≈¬ƒ»¿Àƒ¿¿ƒ»»ƒ

ÔÈËÚeÓ ÔÈÏÎB‡ BÏ eÈ‰72‡È·Ó - ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎe »¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿Àƒ≈ƒ
˙BËÚeÓ ‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ˙Ba¯Ó ‰i‡¯ ˙BÏBÚ73eÈ‰ . ¿ƒ»¿À¿«¿≈¬ƒ»»»

e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ - ËÚeÓ ‰ÊÂ ‰Ê74‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï : ∆»∆»«∆»¿…ƒ¿…ƒ»»
‰Ê ÏÚ - ‰a¯Ó ‰ÊÂ ‰Ê .ÌÈÓÏLÏ ÛÒk ÈzLe ‰ÏBÚÏ¿»¿≈∆∆ƒ¿»ƒ∆»∆¿À∆«∆

.CÏ Ô˙ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙k¯·k :¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

מרובים.70) ביתו בני ב.71)כלומר, ח, חגיגה משנה,
במשנה.72) שמא 73)שם מועטין, והאוכלים הואיל

('מאירי'). הפסול לבית ויבוא למעלה 74)ישאירו ראה
ה"ב.

ה'תש"פ  שבט ט' שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בראיה 1) ושהחייב בראיה, חייבים האנשים כל אם יבאר

בחגיגה. חייב
.‡ÌÈL‡‰ ÏÎÂ .‰i‡¯‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ»¿»»¬»ƒ

,ÔË˜Â ‰ËBLÂ ,Ìl‡Â L¯ÁÓ ıeÁ ,‰i‡¯a ÌÈ·iÁ«»ƒ»¿ƒ»≈≈≈¿ƒ≈¿∆¿»»
¯bÁÂ ‡ÓeÒÂ2C¯‰Â ‰ÏBÁ‰Â Ô˜f‰ ÔÎÂ ,Ï¯ÚÂ ‡ÓËÂ ,3 ¿»¿ƒ≈¿»≈¿»≈¿≈«»≈¿«∆¿»«
„‡Ó ‚Ú‰Â4Ïk .Ô‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ˙BÏÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L ¿∆»…¿…∆≈»¿ƒ«¬««¿≈∆»
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ÔÈ·iÁ ÌÈL‡‰ Ïk ¯‡Le ,ÔÈ¯eËt ¯OÚ „Á‡‰ el‡≈»««»»¿ƒ¿»»»¬»ƒ«»ƒ
¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Á‰ .‰i‡¯a5L¯Á elÙ‡ , »¿ƒ»«≈≈««ƒ∆¿«≈¬ƒ≈≈

˙Á‡ BÊ‡a6BÈÚa ‡Óeq‰ ÔÎÂ .‰i‡¯‰ ÔÓ ¯eËt - ¿»¿««»ƒ»¿ƒ»¿≈«»¿≈
Û‡ ,Ìl‡‰ .¯eËt - ˙Á‡ BÏ‚¯a ¯bÁ B‡ ˙Á‡ÏÚ ««ƒ≈¿«¿««»»ƒ≈««

ÌeËÓË .¯eËt - ÚÓBL ‡e‰L Èt7ÒBÈ‚B¯c‡Â8- ƒ∆≈«»À¿¿«¿¿ƒ
‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt9„·Ú BÈˆÁL ÈÓ . ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿∆∆

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ10BaL ˙e„·Ú „ˆ ÈtÓ ¯eËt -11. ¿∆¿∆ƒ»ƒ¿≈««¿∆
‡e‰ È¯‰ ?‰i‡¯‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»≈¿ƒƒ»¿ƒ»¬≈

E¯eÎÊ ÏÎ ‰‡¯È :¯ÓB‡12.ÌÈLp‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï - ≈≈»∆»¿¿¿ƒ∆«»ƒ
ÔÈ‡ - da ˙B·iÁ ÌÈLp‰ ÔÈ‡L ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈∆≈«»ƒ«»»≈

da ÌÈ·iÁ ÌÈ„·Ú‰13ÏÎ ‡B·a :¯Ó‡ È¯‰ ,„BÚÂ . »¬»ƒ«»ƒ»¿¬≈∆¡«¿»
ÏÎ ‡B·a :¯Ó‡Â .ÌÈ„·Ú‰ ‡ÈˆB‰Ï - Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ»¬»ƒ¿∆¡«¿»
ÈÙÏ ˙B‡¯‰Ï ÔÈ‡a Ô‰L ÌLk - ˙B‡¯Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈»¿≈∆≈»ƒ¿≈»ƒ¿≈

'‰14˙È·e BL„˜ ¯„‰ ˙B‡¯Ï ÌÈ‡a Ì‰ Ck ,»≈»ƒƒ¿¬«»¿≈
‰‡B¯ BÈ‡L ,‡ÓeÒ ‡ÈˆB‰Ï .B˙ÈÎL15elÙ‡ . ¿ƒ»¿ƒ»∆≈∆¬ƒ

‰ÓÏL B˙i‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙Á‡ BÈÚ ˙ÈÓÒ16ÌLÂ . ƒ¿≈≈««∆¬≈≈¿ƒ»¿≈»¿»
BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆB‰Ï - eÚÓLÈ ÔÚÓÏ :¯Ó‡∆¡«¿««ƒ¿¿¿ƒƒ∆≈

‰¯eÓ‚ ‰ÚÈÓL17ÈÓ ‡ÈˆB‰Ï - e„ÓÏÈ ÔÚÓÏe . ¿ƒ»¿»¿««ƒ¿¿¿ƒƒ
¯a„Ó BÈ‡L18‰eˆÓ - „ÓÏÏ ‰eˆÓ‰ ÏkL ; ∆≈¿«≈∆»«¿À∆ƒ¿…¿À∆

„nÏÏ19ÈÓ - '‰ Èt ˙‡ ˙B‡¯Ï E˙ÏÚa :¯Ó‡Â . ¿«≈¿∆¡««¬…¿≈»∆¿≈ƒ
Ô˜ÊÂ ‰ÏBÁÂ ¯bÁ ‡ÈˆB‰Ï ,ÂÈÏ‚¯a ˙BÏÚÏ ÏBÎiL∆»«¬¿«¿»¿ƒƒ≈¿∆¿»≈

‚ÚÂ20ÔÈ‡L ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe . ¿»…¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»∆≈
‰‡È·Ï Èe‡¯ ‡Óh‰21‡Óhk Òe‡Ó Ï¯Ú‰ ÔÎÂ ,22. «»≈»¿ƒ»¿≈∆»≈»«»≈

ã ycew zegiyn zecewp ã

on oixeht el` lky oipne .xeht ..zg` epira `neqd"
mi`a mdy myk ,ze`xl l`xyi lk `eaa xn`p ...'i`xd
ziae eycw xcd ze`xl mi`a md jk ,'d iptl ze`xdl

,zg` epir zinqp elit` ,d`ex epi`y `neq `ivedl ,ezpiky
."dxenb dnily ezii`x oi` ixdy

רואה  הוא מה חגיגה, מסכת על התורה' ב'אור מבואר
אדם  של עיניו שתי וענין כו' אתה אף עיניו, בשתי אותך
"הדר  הלשונות: שני מבוארים ומעתה וסוכ"ע. ממכ"ע הוא

ממכ"ע. – שכינתו" "ובית סוכ"ע, – קדשו"
(c oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

משובשת 2) דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה "מי הוא שוטה
ט) הלכה עדות מהלכות ט (פרק הדברים" מן בדבר תמיד
מן  באחד שוטה שאפילו ג:), (חגיגה יוחנן ר' וכדעת
לאחוז  יכול שאינו זה, הוא וקטן שוטה. הוא הרי הדברים
הוא  אם אבל הבית, להר מירושלים ולעלות אביו של בידו
לחנכו  כדי להעלותו אביו חייב אביו, של בידו לאחוז יכול

ברגליו.3)במצוות. לעלות יכול מפונק,4)שאינו
שאינו  "ומי שם: ובמשנה ברכיבה. אלא ברגליו הולך שאינו
שם, בגמרא ופירשו (ד.) בברייתא וכן ברגליו" לעלות יכול

מפונקים. לאנשים גם שומע 5)שהכוונה שאינו מכיוון
ב:). (חגיגה מהראייה תנחום,6)פטור ר' דברי ג. שם

שחרש  "באזניהם", יא) לא, (דברים שנאמר ממה כן ולמד
הראייה. מן פטור אחת זכרות 7)באזנו אבר לא לו שאין

אטום. הוא אלא נקבות, אבר זכרות 8)ולא אבר לו "שיש

נקבה". אם זכר הוא אם הוא וספק נקבות ואשה 9)ואבר
עב. ביבמות (ראה זכר ערל ספק ומטעם הראיה. מן פטורה
בתרומה  שאסור ט הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י ופרק
אלא  אינו ערל של פטורו כל שהרי אסור, אינו זה) מטעם
וטומטום  שם), עיין ההלכה, בסוף (להלן מאוס שהוא משום
שכתבו  כמו מאוס, אינו למולו, אפשר ואי אטום שהוא
במשנה  וראה התם. המתחיל דיבור עב: ביבמות התוספות
הוא  טומטום שפטור פירשו ד.) (חגיגה ובגמרא למלך.
מיעטו  זאת ובכל זכר שהוא וניכר בחוץ כשביציו אפילו

כן. נראה לא רבינו ומדברי הראיה, מן "אם 10)הכתוב
ע  היה היה אם או מהן, אחד ושחררו שותפין שני של בד

מקצתו  ושחרר דמיו קצת (מהעבד) ממנו וקבל אחד אדון לו
אם  אבל חורין, בן וחצי עבד לחצי נחשב הדמים, באלו
כלום  אינו זה הרי שטר, ידי על חציו האדון אותו שחרר
בשטר". וזהו קנה לא עבדו חצי המשחרר אצלנו שעיקר לפי

האדון 11) פני אל זכורך כל "יראה יז) כג, (שמות שנאמר
יצא  אחד, אדון אלא לו שאין "מי ד.) (בחגיגה ודרשו ה'",
אלא  זו דרשה נצרכה ולא אחר". אדון לו שיש (עבד) זה
היקש  יש שלם עבד אבל חורין, בן וחציו עבד שחציו למי
שם). (חגיגה פטור שהוא מאשה "לה" "לה" של

ונשים 12) היא גרמא שהזמן עשה מצות כי ואף ד. חגיגה
זה  במיעוט צורך יש - גרמא שהזמן עשה ממצוות פטורות
של  הלימוד את שווה בגזירה נלמד שלא כדי זכורך כל של

בה. חייבות שנשים הקהל ממצוות ראיה" לפי 13)"ראיה
כ) יט, (ויקרא לה" ניתן לא חופשה "או נאמר: שבשפחה
א) כד, (דברים כריתות" ספר לה "וכתב נאמר: ובאשה
שכל  מאשה, "לה" "לה" שווה בגזירה ושפחה עבד ולמדו
ד.). (חגיגה בה חייב העבד אין בה חייבת שהאשה מצוה

אותם.14) רואה שהקב"ה כמו שם 15)כלומר, בגמרא
רגלים" "שלוש הפסוק מן ראיה ממצות סומא ממעטים
וכו'". ולסומא ולחולה לחיגר פרט "רגלים יד) שם (שמות

שהקב"ה 16) להיראות, בא שהוא כשם לראות בא הוא ואין
(חגיגה  אחת בעין אלא רואה אינו והוא עיניו בשתי רואהו
שם, (שמות שנאמר ממה כן למדו (שם) בגמרא אבל ב.)
אף  עיניו בשתי לראות מה יראה יראה ולומדים "יראה", יז)

עיניו. בשתי זה 17)ליראות מפסוק למדו ג. בחגיגה
ממה  למדו אחת באזנו חרש ואילו שומע. ואינו למדבר
אחת. באזנו חרש ולא "באזניהם" יא) לא, (דברים שנאמר

משנה. בלחם ללמוד 18)וראה ויכול שומע הוא אם אף
לאחרים.19)לעצמו. ללמד יכול איננו מדבר שאינו וזה

"קרי אמרו: בגמרא ילמדּו".ושם למען בגמרא 20)ביה ְְַ
יד) כג, (שמות שנאמר ממה אלו דברים למדו ד. שם
יכול  שאינו ולזקן ולסומא ולחולה לחיגר פרט - "רגלים

ברגליו". ושם 21)לעלות למקדש. להיכנס לטמא שאסור
יב, (דברים שנאמר ממה הראיה מן פטור שטמא למדו ד:
בביאה  שישנו "כל - שמה" והבאתם שמה "ובאת הֿו)
שאינו  וכל קרבן) (הבאת בהבאה ישנו למקדש) (בכניסה

בהבאה". אינו עקיבא 22)בביאה "רבי שם: בחגיגה
(כטמא)". הערל את לרבות ד) כב, (ויקרא איש איש אומר
לא  כלומר דמאיס, משום יוסף רב פירשה עב: ביבמות אבל
שלא  וללמדנו מאוס, שהוא מפני אלא הכתוב מריבוי
כגון  גבוה לעניין דווקא אלא וכל, מכל לטמא השווהו
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חטאת, למי אבל קרבנות. ועבודת מקדש ובביאת בראייה
ולהזות. לקדש ערל כשר

.·ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ ıa˜Ï BzÎ‡ÏnL ‡e‰Â ,ın˜Ó‰«¿«≈¿∆¿«¿¿«≈«¿»ƒ
˙B¯BÚ‰ „aÚÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23ÔÎÂ ,‰‡eÙ¯Ï B‡ ¿«≈»∆¿«≈»ƒ¿»¿≈

BlL ·ˆÁÓa ˙LÁ Û¯ˆÓ‰24ÔÈ„aÚ‰Â25Èt ÏÚ Û‡ , «¿»≈¿∆««¿»∆¿»«¿»ƒ««ƒ
ÔÙeb ÔÈ¯‰ËÓ el‡ È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ÈtÓ ÔÈÒe‡Ó Ô‰L∆≈¿ƒƒ¿≈¿«¿»¬≈≈¿«¬ƒ»

˙B‡¯Ï Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÔÈÏBÚÂ ÔLeaÏÓe26. «¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈≈»

או 23) יום כיבוסן לפני הבגדים בהן ששורין "ראיתי
נברכת  המתחיל דיבור יז. בתרא בבא רש"י וראה יומיים",

מן 24)הכובסין. מוצאו ממקום נחושת כורה כלומר
שם. בכתובות חנה בר בר וכרבה מעבדי 25)הארץ,

המקמץ 26)עורות. אומרים "אחרים ז: ד. בחגיגה
(שמות  שנאמר הראיה, מן פטורין והבורסי נחושת והמצרף
אלו  יצאו זכורך כל עם לעלות שיכול מי זכורך" "כל כג)
וראה  רע)". (שריחן זכורך כל עם לעלות ראויין שאינן
"כל  ואדרבה כאחרים הלכה שאין שכתב (שם) במאירי
ויעלו". ומלבושם גופם ויטהרו למעט, ולא הוא לרבות
אינם  ש"אחרים" קורקוס הר"י בשם שם כתב והכסףֿמשנה
הם  הרי כשיטהרו אבל במאיסותם, בעודם אלא ממעטים

אדם. כל כשאר

.‚˙BÏÚÏÂ ÂÈ·‡ ÏL B„Èa ÊÁ‡Ï ÏBÎiL ÔË˜ Ïk»»»∆»∆¡…¿»∆»ƒ¿«¬
˙Èa‰ ¯‰Ï ÌÈÏLe¯ÈÓ27B˙BÏÚ‰Ï ·iÁ ÂÈ·‡ - ƒ»«ƒ¿«««ƒ»ƒ«»¿«¬

ÏÎ ‰‡¯È :¯Ó‡pL ;˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,Ba ˙B‡¯‰Ïe¿≈»¿≈¿«¿«ƒ¿∆∆¡«≈»∆»
E¯eÎÊ28‰ ‰È‰ Ì‡Â .,L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ ¯bÁ ÔËw ¿¿¿ƒ»»«»»ƒ≈»≈≈

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÎpÁÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡a elÙ‡¬ƒ¿««≈«»¿«¿««ƒ∆
‰‡eÙ¯Ï Èe‡¯29Ck ‡e‰Â ÏB„‚ ‰È‰ el‡L ;30‰È‰ - »ƒ¿»∆ƒ»»»¿»»»

.e¯‡aL BÓk ,¯eËt»¿∆≈«¿

שמאי,27) כבית ולא ב. חגיגה במשנה הלל כבית
שהוא  אביו, של כתיפיו על לרכוב יכול אם גם שמחייבים

ביותר. הקטן 28)קטן שחינוך אמרו, ובגמרא שם ברייתא
אסמכתא  אלא אינו זכורך" "כל והפסוק מדרבנן אלא אינו
משנה). (לחם הברייתא לשון אחר נמשך ורבינו בעלמא.

אביו 29) על חיוב אין זאת בכל חייב, יהיה וכשיתרפא
עכשיו. לחנכו.30)לחנכו אביו את חייבו לא לפיכך

.„ÔÓ ¯eËt‰ ÏÎÂ ,‰‚È‚Áa ·iÁ - ‰i‡¯a ·iÁ‰ Ïk»««»ƒ¿ƒ»«»«¬ƒ»¿»«»ƒ
ıeÁ ,‰ÁÓOa ÔÈ·iÁ ÔlÎÂ .‰‚È‚Á‰ ÔÓ ¯eËt - ‰i‡¯‰»¿ƒ»»ƒ«¬ƒ»¿À»«»ƒ¿ƒ¿»

ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÓ31ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á .‡ÓËÂ Ï¯ÚÂ ≈≈≈∆¿»»¿»≈¿»≈≈≈∆¿»»
˙BˆÓ ÏkÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ È¯‰ ·eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈtÓ -ƒ¿≈∆≈»¿≈ƒ¬≈≈¿ƒƒ»ƒ¿
ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÈtÓ - ‡ÓËÂ Ï¯ÚÂ ;‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰»¬«»¿»≈¿»≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ
˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰‡È·Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÌÈL„wa«√»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿

Lc˜n‰ ˙‡Èa32.˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰·e ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈«»¿»

אבל 31) מדבר, ואינו שומע שאינו הוא וחרש ב: בדף שם
בשמחה  חייב מדבר ואינו שומע או שומע ואינו מדבר

לעניין 32)(שם). יב הלכה ב ובפרק טמא. לעניין ג בפרק
לעזרה). בא אינו עצמו הוא אבל קרבנותיו, (שמשלח ערל

.‰‡t¯˙Â ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡ÓeÒ B‡ ¯bÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈

ÌBÈaL ,‰‚È‚Á‰ ÔÓe ‰i‡¯‰ ÔÓ ¯eËt - ÈMa«≈ƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»∆¿
‚Á‰ ˙BÓÈ ÏkL ;¯eËt ‰È‰ B˙·BÁ33ÈÓeÏLz »»»»∆»¿∆»«¿≈

Ô‰ ÔBL‡¯34ÈÏÈÏa ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk , ƒ≈¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿»¿≈≈
¯ÁÓÏ ¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ35- »ƒ««ƒ∆»«¿»»

¯eËt36ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .37‰Ê È¯‰ - »¬»ƒƒ¿»¿ƒ¬≈∆
Ï‚¯‰ ÈÓÈ CB˙a B˙i‡¯e B˙‚È‚Á ‡È·‰Ï ·iÁ«»¿»ƒ¬ƒ»¿ƒ»¿¿≈»∆∆

.¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«

החג.33) ימי שאר וכיוון 34)כלומר שם. יוחנן כר'
להשלים  חיוב עליו אין חיוב, בר היה לא הראשון שביום

הימים. חג.35)בשאר של שני טמא 36)ביום שהרי
וכיוון  א, הלכה למעלה ראה והחגיגה, הראיה מן פטור
ביום, חיוב של רגע אף לו היה לא הראשון ביום שנפטר
בשאר  להשלים חייב אינו שוב - בלילה, נטמא שהרי
(מאירי  יוחנן ר' של רבו שהוא (שם) חזקיה וכדעת הימים.

משנה). ולחם לפני 37)שם ביום חיוב של רגע לו שהיה
הימים. בשאר תשלומין חיוב עליו יש שוב שנטמא,

.Â‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ‰¯ÊÚÏ ‡aL ÈÓ38·iÁ BÈ‡ - ƒ∆»»¬»»¿¿≈∆»≈«»
ÒkiL ˙Ú ÏÎa B„Èa ‰ÏBÚ ‡È·‰Ï39:¯Ó‡pL ‰fL . ¿»ƒ»¿»¿»≈∆ƒ»≈∆∆∆∆¡«

,„·Ïa Ï‚¯‰ ¯wÚa ‡l‡ BÈ‡ - Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯È ‡ÏÂ¿…≈»»«≈»≈∆»¿ƒ«»∆∆ƒ¿«
ÔBL‡¯ ÈÓeÏLz B‡ ÔBL‡¯ ÌBÈ ‡e‰L40‡È·‰ Ì‡Â . ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ

d˙B‡ ÔÈ·È¯˜Óe epnÓ ÔÈÏa˜Ó - ‡È·iL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ»
.¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰i‡¯‰L ,‰i‡¯ ˙ÏBÚ ÌLÏ¿≈«¿ƒ»∆»¿ƒ»≈»ƒ

לקיש,38) ריש על החולק יוחנן רבי כדעת היא זו הלכה כל
למצות  שאין הסובר ז. חגיגה שבגמרא הראשון הלשון ולפי
קרבן, הבאת לעניין ובין פנים לראיית בין שיעור, ראיה
כי  אף ראשון כלשון פוסקין שאנו הטעם שם במאירי וראה

אחרון. כלשון פוסקין אנו התלמוד שכבר 39)בכל כיוון
אחת. פעם בי 40)הקריב חג לא שחייב אם הראשון ום

הימים. בשאר בתשלומין

.ÊLÈ¯Ù‰41Ô‰Ó ·È¯˜‰Â B˙‚È‚ÁÏ ˙BÓ‰a ¯OÚ ƒ¿ƒ∆∆¿≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ≈∆
˜ÒÙe ÔBL‡¯a Ô˙ˆ˜Ó42·È¯˜Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ·eL - ƒ¿»»»ƒ»«≈≈«¿ƒ

¯‡M‰43Ì˙B‡ ¯iL È¯‰L ,44‡l‡ ,˜Òt ‡Ï Ì‡Â . «¿»∆¬≈ƒ≈»¿ƒ…»«∆»
ÌBi‰ ·È¯˜‰Ï ÏBÎÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ B˜Á„45·È¯˜Ó - ¿»«¿…»¿«¿ƒ««¿ƒ

¯ÁÓÏ ¯‡M‰46. «¿»¿»»

ראשון.41) ליום שמפריש פירש ולא הפסיק 42)סתם
ביום, להקריב שהות עוד לו והיה השאר, את הקריב ולא

אוכלין. לו היו כן לקיש 43)וכמו ריש "אמר ח: בחגיגה
ראשון  טוב ביום חמש והקריב לחגיגתו בהמות עשר הפריש
שפסק  כיוון אמר יוחנן ר' שני, טוב ביום חמש ומקריב חוזר
ור' יוחנן (ר' פליגי ולא אבא ר' אמר מקריב, אינו שוב
את  (הפריש בסתם מיירי) יוחנן, (ר' כאן לקיש) בן שמעון
במפרש  מיירי) לקיש בן שמעון (רבי וכאן סתם) הבהמות
חוזר  ראשון, ליום כולן את מפריש שהוא מפורש (שאמר
שם). רש"י - ראשון תשלומי אלא שאינו ומקריבן

ראשון.44) ליום שיהיו רצונו שאין כך, ידי על ומגלה
הכל,45) את להקריב הספיק ולא דחוק היה שהזמן פירוש,

שם). (גמרא מספקת במדה אוכלין לו היו לא אם כן וכמו
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ליום 46) שיהיו רצונו שאין גילוי שום כאן אין שהרי
אחר  מקריב שבוודאי ראשון, ליום כמפרש זה והרי ראשון,

לראשון. תשלומין אלא זה שאין כך,

.ÁÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰i‡¯ ˙ÏBÚ47, «¿ƒ»≈»»»∆»ƒ«Àƒ
Ô‰a ·iÁ Ì„‡L ˙Ba¯w‰ ¯‡Lk48ÈÓÏL Ï·‡ . ƒ¿»«»¿»∆»»«»»∆¬»«¿≈

ÌÚ ˙B·¯ÚÓ‰ ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ˙B‡a ‰‚È‚Á¬ƒ»»ƒ¿«¬≈≈ƒ«¿…»ƒ
ÔÈlÁ ˙BÚÓ49d·È¯˜Óe ‰Ó‰a ˙·¯Úz‰ ÔÓ Á˜BÏ , »Àƒ≈«ƒ««¬…∆¿≈»«¿ƒ»

‰‚È‚Á ÈÓÏL50‰ÏÈÎ‡ ¯eÚL ‰È‰iL ‡e‰Â . «¿≈¬ƒ»¿∆ƒ¿∆ƒ¬ƒ»
ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰BL‡¯51,‰·BÁ ‰‚È‚Á ÈÓÏML ÈtÓ . ƒ»ƒ«Àƒƒ¿≈∆«¿≈¬ƒ»»

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‡a BÈ‡ ‰·BÁ ‡e‰L ÏÎÂ52. ¿…∆»≈»∆»ƒ«Àƒ

במעות 47) ולא חולין במעות אלא אותה קונים אין כלומר,
שם). וגמרא ז: חגיגה (משנה של 48)הקדש דבר שכל

ממה  זאת ולמדו חולין. של ממעות להביאו צריך  חובה
מסת  אלוקיך לה' שבועות חג "ועשית י) טז, (דברים שנאמר
חובתו  מביא שאדם מלמד "מסת, - תיתן" אשר ידך נדבת
א) י, (אסתר שנאמר כמו חולין, הוא "מסת" - החולין", מן
ח.). (חגיגה הארץ" על מס אחשורוש המלך "וישם

(דברים 49) שנאמר ממה זאת ולמדו ח.) (חגיגה הלל כבית
גם  התורה ריבתה ובזה אלוקיך", ה' יברכך "כאשר שם)

(שם). שם,50)תערובת חזקיה, על החולק יוחנן כר'
בהמה  טופלין ואין למעות מעות (מחברין) טופלין שסובר
וכל  משנה. כסף ועיין להיפך, הסובר כחזקיה ולא לבהמה
(ראה  בתורה ריבוי בה שמצינו בחגיגה אלא אינו זה
בלבד. החולין מן אלא באה אינה ראיה עולת אבל למעלה).

חולין 51) של מעות החגיגה של במעות שיהיה צריך
וברייתא  שם בחגיגה הוא כן הראשונה. אכילה של בשיעור
משנה). (כסף יוחנן לר' הדין שהוא רבינו וסובר חזקיה של

החולין.52) מן ראשונה אכילה שיעור שיהיה צריך לפיכך

.Ë¯OÚÓa ‰‚È‚Á ÈÓÏL ˙·BÁ È„È Ì„‡ ‡ˆBÈÂ¿≈»»¿≈««¿≈¬ƒ»¿«¿«
‰Ó‰a53‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿¿≈»∆»

·BË ÌBÈa ¯OÚÈ54. ¿«≈¿

בהמה 53) טופלין (שסובר דחזקיה כוותיה "תניא ח. חגיגה
טז) (דברים "מסת" למעות) מעות טופלין ואין לבהמה
אומרים  שמאי בית החולין. מן חובתו מביא שאדם  מלמד
הלל  ובית המעשר. מן ואילך מכאן החולין, מן ראשון יום
המעשר  מן ואילך מכאן החולין, מן ראשונה אכילה אומרים
בהמה", במעשר חובתו ידי יוצא אדם הפסח ימות כל ושאר
לעניין  הוא הפסח ימות בשאר שהמדובר רש"י ומפרש
שלמי  לעניין הוא שהמדובר מפרש רבינו אבל שמחה,
בהמה. במעשר חגיגה שלמי חובת ידי שיוצאין חגיגה

(חגיגה 54) סקרתא" משום טוב ביום לעשר אפשר "ואי
המעשר. את שצובע האדום הצבע משום כלומר שם).
שאינם  ונדבות כנדרים זה ואין להקריב, מותר זה ולולא
שמקריבו  לפי ח), הלכה א פרק (למעלה טוב ביום קרבים
פי  על אף טוב ביום להקדישו מותר זה ולולא חגיגה, לשם
להקדישו. התורה מן שחייב לפי טוב, ביום מקדישים שאין

.ÈÌÈ¯„a ‰ÁÓO ÈÓÏL ˙·BÁ È„È Ï‡¯OÈ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»≈¿≈««¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ
˙B·„e55‰Ó‰a ¯OÚÓ·e56ÌÈ‰k‰Â ,57˙‡hÁa -58 ¿»¿«¿«¿≈»¿«…¬ƒ¿«»

ÌL‡·e59¯BÎ··e60˜BLÂ ‰ÊÁ·e61BÊ ‰ÂˆnL ;62‡È‰ ¿»»ƒ¿¿»∆»∆ƒ¿»ƒ
'‰ ÈÙÏ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a ÁÓOÏ63eÏÎ‡ È¯‰Â ,64Ï·‡ . ƒ¿…««¬ƒ«»»ƒ¿≈«¬≈»¿¬»

,˙BÁÓa ‡ÏÂ ˙BÙBÚa ‡Ï Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈»»…¿¿…ƒ¿»
ÁnOÓ‰ ¯Oa ÔÈ‡L65,ÌÈÁÒÙa e¯‡a ¯·k . ∆≈»»»«¿«≈«¿»≈«¿ƒ¿»ƒ
¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚ÁL66CÎÈÙÏ .˙eL¯67Ì„‡ ÔÈ‡ ∆¬ƒ««¿»»»»¿¿ƒ»≈»»

‰‚È‚Á ˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈ86˙·BÁ da ‡ˆBÈ ‡l‡ , ≈»¿≈«¬ƒ»∆»≈»«
‰ÁÓO69. ƒ¿»

(=שאמר 55) שנדב או שלמים) עלי הרי (=שאמר שנדר
והביאן  לבעלים נאכלים ושלמים השנה, כל שלמים) זה הרי
לשם  טוב ביום קריבין ונדבות נדרים ושלמי לרגל, כשעלה

שמחה. מביאין 56)שלמי אין שמחה בשלמי שגם נראה
שלמי  לעניין שכתב כמו יעשר, שמא גזירה טוב, ביום אותו

ט). הלכה (למעלה חובתן.57)חגיגה ידי יוצאין
ז 58) בפרק ראה בעזרה, כהונה לזכרי נאכל שבשרה

א. הלכה הקרבנות מעשה נאכל 59)מהלכות שבשרו
כחטאת. בעזרה כהונה לכהנים 60)לזכרי נאכל שבשרו

כה). הלכה והם 61)(שם לרגל, העולים משלמי שהורמו

לכהנים. שמחה.62)נאכלים  אלא 63)של שמחה ואין
"ושמחת  מהכתוב ח. בחגיגה ודרשינן ט.) ק (פסחים בבשר
לשמחה". שמחות מיני כל "לרבות יד) ז, (דברים בחגך"

שלא 64) שמחה, שלמי מיוחד באופן להקריב צורך ואין
והרי  הקרבנות, בשר אכילת אלא המצוה, היא ההקרבה

מ"ושמחת"65)אכלו. אמר אשי "רב ח: שם בגמרא
שמחה". בהן שאין אלו יצאו ניסן.66)נפקא, בחודש

שמחה,67) חובת ידי בה יוצא רשות, שהיא משום כלומר,
כיוון  שמחה, משום בה יוצאין היו לא חובה, הייתה שאם
חובת  בחגיגה יוצא שאינו וכמו לפסח, מצוה היא שגם
הייתה  אם כן לחג, נצטוו מצוות שלוש שהרי שמחה, שלמי
(אור  שמחה חובת ידי בה יוצא היה לא חובה י"ד חגיגת

למעלה 68)שמח). כמבואר עשר. חמשה חגיגת כלומר,
החולין. מן אלא באה שאינה ח) ע.69)(הלכה פסחים

חולקים  אינם שחכמים רבינו וסובר תימא. בן של  ברייתא
אבל  ולילה, ליום אלא נאכלת שאינה שאמר במה אלא עליו,
ידי  בה יוצא ואינו שמחה חובת ידי בה "יוצא שאמר במה

עליו. חולקים אינם - חגיגה" חובת

.‡È‰·„ B‡ ¯„ ÈÓÏL BÏ eÈ‰L ÈÓ70·¯ÚÓ ÔËÁLe ƒ∆»«¿≈∆∆¿»»¿»»≈∆∆
·BË ÌBÈ71‡ˆBÈ BÈ‡ - ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆¬»»¿≈≈

,ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡L ,‰‚È‚Á ˙·BÁ È„È da»¿≈«¬ƒ»∆≈»»»∆»ƒ«Àƒ
.‰ÁÓO ˙·BÁ È„È da ‡ˆÈ Ï·‡¬»»»»¿≈«ƒ¿»

שלמים 70) אלעזר רבי אמר רבין אתא "כי עא. בפסחים
יוצא  ואין שמחה משום בהן יוצא טוב יום מערב ששחטן
המתחיל  דיבור ע:) (שם ובתוספות חגיגה". משום בה
חגיגה  לשם מתחילה הקדישן אם שאפילו כתבו שלמים,
אבל  טוב, יום מערב ששחטן כיוון חגיגה, ידי בה יוצא אינו
נראה  נדבה", או נדר שלמי לו שהיו "מי שכתב רבינו מדברי
צריך  ואין חגיגה, ידי בה יוצא חגיגה, לשם הקדישם שאם

טוב. ביום דווקא ונאמר 71)לשחוט שם. בגמרא הוא כן
יום  מערב ששחטם פי על שאף להשמיענו הסיפא, משום כן
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אינו  חגיגה לעניין אבל שמחה. שלמי משום בהם יוצא טוב
טוב. ביום שחטן אם אף בהם, יוצא

.·ÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‚¯‰ Ì„˜ ÔËÁML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»»…∆»∆∆ƒ¿≈
ËÁLÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ;B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - Ï‚¯a Ô‰Ó≈∆»∆∆»»¿≈»∆≈»ƒƒ¿…

.‰ÁÓO ˙ÚLa ‰ÁÓO ÈÓÏL«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»

.‚È‰„Bz Ì„‡ ‡È·È ‡Ï72¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa73ÈtÓ , …»ƒ»»»¿«¿»»»»ƒ¿≈
daL ıÓÁ‰74ÏeÒt‰ ˙È·Ï ÌÈL„˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ,75. ∆»≈∆»∆≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿
‡È·‰ Ì‡Â76‰ÁÓO ˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈ -77BÓk , ¿ƒ≈ƒ≈»¿≈«ƒ¿»¿

e¯‡aL78. ∆≈«¿

לו.72) שנעשה הנס על הודאה בניסן.73)קרבן
יג).74) ז, (ויקרא חמץ לחם מקריב תודה קרבן שעל
פסח 75) בערב חמץ לאכול יכול שאינו משום לשריפה.

נותר  לידי בא שבה חמץ כך ומתוך שעות ארבע עד אלא
שם). וברש"י יט: כנ"ל.76)(ביצה עשר, בארבעה כלומר

בלינה.77) נפסלת היא למחר, (שאילו הפסח בליל כלומר,
(פסחים  שאמרו פי על ואף משנה) ולחם משנה בכסף וראה
חג, של אחרון טוב יום בליל אלא שמחה חובת שאין עא.)
שאין  חג, של ראשון טוב יום בליל ולא לפניו, שמחה שיש

בליל שמ  אבל טובים, ימים בשאר אלא אינו זה - לפניו חה
שהרי  שמחה, בעצמו בו שיש פסח, של ראשון טוב יום
כמו  שמחה, חובת ידי בו ויוצאים הפסח בו אוכלים
שמחה. חובת גם בו יש בהמה, ובמעשר בבכור שיוצאים

שמחה 78) שלמי חובת ידי שיוצאין י, בהלכה למעלה
שלמי  לשחוט צריך שאינו יב ובהלכה ונדבות, בנדרים

שמחה. בשעת שמחה

.„ÈÌLÏ È˙·BÁ È„È da ‡ˆ‡L ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆≈≈»¿≈»ƒ¿≈
‰‚È‚Á79‰„Bz ‡È·‰Ï ·iÁ -80È„È da ‡ˆBÈ BÈ‡Â , ¬ƒ»«»¿»ƒ»¿≈≈»¿≈

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a ‰‚È‚Á ÔÈ‡L ;‰‚È‚Á81ÁaÊiLk . ¬ƒ»∆≈¬ƒ»»»∆»ƒ«Àƒ¿∆ƒ¿«
‡e‰ ÏÎB‡ ‰È‰È ‡Ï - ‰ÁÓO ÈÓÏLÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL Ì„‡»»«¿≈¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»…ƒ¿∆≈
‡l‡ ,‰¯eÓ‚ ‰ÂˆÓ ‰OÚiL ‰n„ÈÂ „·Ïa BzL‡Â ÂÈ·e»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«∆∆«¬∆ƒ¿»¿»∆»

¯Ó‡pL ,ÌÈÏÏÓ‡‰Â ÌÈiÚ‰ ÁnOÏ ·iÁ82ÈÂl‰Â : «»¿«≈«»¬ƒƒ¿»À¿»ƒ∆∆¡«¿«≈ƒ
‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â83ÈÙk Ô˜LÓe Ïk‰ ÏÈÎ‡Ó . ¿«≈¿«»¿»«¿»»«¬ƒ«…«¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ - BnÚ el‡ ÁnO ‡ÏÂ ÂÈÁ·Ê ÏÎ‡L ÈÓe .B¯LÚ»¿ƒ∆»«¿»»¿…ƒ«≈ƒ»»
‰ÈÁ·Ê :¯Ó‡,e‡nhÈ ÂÈÏÎ‡ Ïk ,Ì‰Ï ÌÈB‡ ÌÁÏk Ì ∆¡«ƒ¿≈∆¿∆∆ƒ»∆»…¿»ƒ«»

Ïk‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÈÂl· ‰ÂˆÓe .ÌLÙÏ ÌÓÁÏ Èk84ÈÙÏ , ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ«…¿ƒ
‰ÏÁ ‡ÏÂ ˜ÏÁ ‡Ï BÏ ÔÈ‡L85.¯Oaa ˙BzÓ BÏ ÔÈ‡Â , ∆≈…≈∆¿…«¬»¿≈«»«»»

ÔzÈ B‡ ,ÌÁnOÏe BÁÏL ÏÚ ÌÈiÂÏ ÔnÊÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒƒ«À¿»¿«¿»ƒ≈
Ì‰lL ¯OÚÓ ÌÚ ¯Oa ˙BzÓ Ì‰Ï86Ba e‡ˆÓiL È„k , »∆«¿»»ƒ«¬≈∆»∆¿≈∆ƒ¿¿

epnÓ ‰‰BLÂ BÁnOlÓ ÈÂl‰ ˙‡ ·ÊBÚ‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈÎ¯»̂¿≈∆¿»»≈∆«≈ƒƒ¿«¿¿∆ƒ∆
ÌÈÏ‚¯a ÂÈ˙B¯OÚÓ87:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - «¿¿»»¿»ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«

ÈÂl‰ ˙‡ ·ÊÚz Ôt EÏ ¯ÓM‰88. ƒ»∆¿∆«¬…∆«≈ƒ

אותו 79) מפריש שהוא ומתנה תודה קרבן מפריש כלומר,
החגיגה. חובת ידי בו לצאת שיוכל בתנאי, תודה לשם

תודה.80) בהבאת מיד עלי 81)נתחייב הרי שאמר שמיד
לצאת  מנת על כך אחר וכשמתנה להביאה, נתחייב תודה
נתחייב  שכבר כיוון כלום, זה אין החגיגה, חובת ידי בו

החולין. מן אלא באה החגיגה ואין בעניין 82)בתודה,
החג. בפסיקתא,83)שמחת סימן בר' יהודה רב "כדדרש

אני  אף ואמתך, עבדך בתך, בנך, בית, בני ד' לך יש אתה
לשמח  אתה וחייב והאלמנה, היתום הגר, הלוי, ד', לי יש

כולם. הוא 84)את וכן לכולם. הכתוב הקדימו שהרי
עבדך  ובתך ובנך "אתה יד) טז, לדברים ראה (פרשת בספרי
- בשעריך", אשר והאלמנה והיתום והגר והלוי ואמתך

קודם". חביב אשר 85)"חביב "והלוי שנאמר: כמו
עמך". ונחלה חלק לו אין כי תעזבנו לא בשעריך

מהלכות 86) א (פרק ללוי לתת שצריך ראשון מעשר
א). הלכה מלשמחו 87)מעשרות אותו שעוזב כלומר,

ברגלים. מעשרותיו שמשהה או וחגיגה, שמחה בשלמי
תעשה.88) לא אלא אינו ואל, פן השמר, שנאמר מקום ַשכל

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מוצאי 1) בכל ישראל כל להקהיל שמצותֿעשה יבאר

לרגל. בעלותם שמיטה

.‡ÏÈ‰˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈLÂ ÌÈL‡ ,Ï‡¯OÈ Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»ƒ¿»≈¬»ƒ¿»ƒ
‰hÓL È‡ˆBÓ ÏÎa ,ÛËÂ3˙B¯˜ÏÂ Ï‚¯Ï Ì˙BÏÚa »«¿»»≈¿ƒ»«¬»»∆∆¿ƒ¿

˙BiL¯t ‰¯Bz‰ ÔÓ Ì‰ÈÊ‡a4Ô˙B‡ ˙BÊ¯ÊÓ Ô‰L ¿»¿≈∆ƒ«»»»ƒ∆≈¿»¿»
ıwÓ :¯Ó‡pL .˙Ó‡‰ ˙„a Ì‰È„È ˙B˜fÁÓe ˙BˆÓa¿ƒ¿¿«¿¿≈∆¿»»¡∆∆∆¡«ƒ≈
‡B·a .˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L „ÚÓa ÌÈL Ú·L∆«»ƒ¿…≈¿««¿ƒ»¿««À¿
ÌÈL‡‰ ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰ .¯ÓB‚Â ˙B‡¯Ï Ï‡¯OÈ ÏÎ»ƒ¿»≈≈»¿≈«¿≈∆»»»¬»ƒ

¯ÓB‚Â EÈ¯ÚLa ¯L‡ E¯‚Â Ûh‰Â ÌÈLp‰Â5. ¿«»ƒ¿««¿≈¿¬∆ƒ¿»∆¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

'ek she miype miyp` l`xyi lk lidwdl dyrÎzevn"
oze` zefxfn ody zeiyxt dxezd on mdipf`a zexwle

."'ek zn`d zca mdici zewfgne zeevnd

להקדים  מהרגלו הרמב"ם כאן שינה מדוע להבין, וצריך
המצוה  תוכן את רק במצוה, הדנות ההלכות בתחילת
ההלכה, פרטי בביאור להאריך והקדים הקיצור, בתכלית
כתב  ולא קריאתן, ומטרת הפרשיות של תוכן ובפירוט

התורה". מן פרשיות באזניהם "לקרות בקיצור
מצוה  בטעם האריך מדוע להבין, צריך ו' בהלכה להלן גם
עצמו  ויראה האמת, דת לחזק אלא הכתוב קבעה "שלא זו
שהמלך  שומעה, הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו
המצוה  טעם שהסברת הא־ל, דברי להשמיע הוא שליח
הלכות". "הלכות בספרו רגיל דבר אינו כזה, ובאורך באופן
דת  "לחזק המצוה של ענינה הרמב"ם שלשיטת לומר ויש
קיומה, של תוצאה או המצוה של טעם רק אינה האמת"
הפרטים  כל הרמב"ם נקט ולכן המצוה, תוכן שזהו אלא
אותם  מזרזות שהן פרשיות התורה מן באזניהם "לקרות
זה  עניין כי האמת", בדת ידיהם ומחזקות במצוות

המצוה. ועצם מגוף הוא 'הקהל' שבמצות
הכתוב  קבעה "שלא ו' בהלכה שכתב מה גם יובן על־פי־זה

ד  לחזק ההלכה אלא להתחלת ביאור בתור האמת", ת
אזנם  ולהקשיב לבם להכין חייבין מכירין שאינן "וגרים
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בו  שניתנה כיום ברעדה וגילה ויראה באימה לשמוע
בכוונה  לשמוע חייבין גדולים... חכמים אפילו בסיני...
הבא  עניין רק אינו האמת" דת "חיזוק כי כו'". יתירה גדולה
כך  ומשום המצוה, עצם שהוא אלא זו, ממצוה כתוצאה

ואחד. אחד כל על מוטל ה"כוונה", שחיוב פשיטא
(d oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

onfa `l` dpi` ef devne ...'ek lidwdl dyrÎzevn"
elbe w"ndia axgy xg`l k"`yn ,oznc` lr l`xyiy

."ldwd zevn dlha ...l`xyi

זכר  הזה בזמן עושים אין מדוע הדבר, בטעם עיון וצריך
עניינים  וכמה כמה מצינו והלא הבית, בזמן שהיה ל'הקהל'
ניטל  לולב "שיהא ריב"ז כתקנת למקדש זכר שעושים
לאחר  ש"אף לרגל עליה וכן למקדש", זכר שבעה במדינה
לרגל, בירושלים הסביבות מכל ג"כ מתאספים היו החורבן

עניינים. בעוד ועל־דרך־זה היום", גם שעושים כמו
'הקהל' של מעמד שקיום מכיון היא שהסיבה שכתבו יש
כמרידה  העולם אומות בעיני להתפרש יכול בגלות
מישראל. דרבים פקו"נ חשש משום בזה ויש במלכות,
שבהם  שונות תקופות היו הגלות בזמן שגם שמצינו אלא
שלטון  לקיים המדינה ממלכות רשיון ישראל קיבלו
גלותא  וריש רבי של נשיאותו ולדוגמא משלהם, והנהגה
מוצאי  גם וביניהם שנים וכמה כמה שנמשכה שבבבל
זכר  העם את שהקהילו מצינו לא ואעפ"כ שמיטה,

למקדש.
הוא  "זכר" לעשות המנהג פירוש בזה: הביאור לומר ויש
המסוימת  הפעולה ועל־ידי קיים, אינו עצמו כשהדבר
מצינו  לדבר דוגמא שאינו. עניין לאותו "זכר" עושים
אינו  זה "כורך" והרי למקדש, זכר הלל שעשה ב"כורך"
עיקרי  עניין שהוא בשר אכילת בו אין שהרי כלל, דומה

הפסח. קרבן בחיוב
שהיה  "הקהל" למעמד זכר עושים אין מדוע מובן עפ"ז
ידיהם  ולחזק לזרזם העם הקהלת של הפעולה כי במקדש,
של  העניין עצם זהו אלא בלבד, "זכר" אינה האמת בדת
של  העיקרי העניין בהעדר ואילו כו'", העם את "הקהל
ולכן  בלבד. "זכר" אפילו נשאר לא העם" את "הקהל
במוצאי  "הקהל" של מעמד מצינו לא הדורות כל במשך
את  רק אלא בלבד "זכר" לעשות אין זה לעניין כי שמיטה,
ומלך, ביהמ"ק ללא הזה בזמן לעשותו שאין העניין עצם
והנשגב  הנעלה המעמד בקדושת ח"ו זלזול יהיה שלא כדי

המקדש. בבית – "הקהל" –
(e oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

כל 2) על מוטלת שהמצוה כתב, חגיגה) (הלכות הסמ"ג
את  כשקורא המלך אל ולשמוע לבוא מישראל ואחד אחד

גם  יש מזה שחוץ נראה, רבינו ומדברי התורה. פרשיות
הגדול  ב"ד על הוא והחיוב העם, את להקהיל מצוה
"זכר  בקונטרס אדר"ת (הגאון המלך על או שבירושלים

הלכה 3)למקדש"). להלן וראה השביעית, השנה במוצאי
פרשיות.4)ג. איזו ג, הלכה להלן "למען 5)ראה

לעשות  ושמרו אלקיכם ה' את ויראו ילמדו ולמען ישמעו
יג). לא, (שם הזאת" התורה דברי כל את

.·Ï‰˜‰ ˙ÂˆnÓ ¯eËt - ‰i‡¯‰ ÔÓ ¯eËt‰ Ïk6, »«»ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿««¿≈
Ûh‰Â ÌÈLp‰ ÔÓ ıeÁ7Ï¯Ú‰Â8¯eËt ‡Óh‰ Ï·‡ . ƒ«»ƒ¿««¿∆»≈¬»«»≈»

BÈ‡ ‰ÊÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎ ‡B·a :¯Ó‡pL ;Ï‰˜‰ ˙ÂˆnÓƒƒ¿««¿≈∆∆¡«¿»ƒ¿»≈¿∆≈
ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L ¯e¯a ¯·c‰Â .‰‡È·Ï Èe‡»̄¿ƒ»¿«»»»∆«À¿¿»«¿¿ƒ

˙B·iÁ ÌÈLp‰ È¯‰L ,ÔÈ·iÁ9. «»ƒ∆¬≈«»ƒ«»

ראיה"6) "ראיה בגזירהֿשוה ראיה מצות למדו ג. בחגיגה
ישראל  כל בבוא וכו' העם את "הקהל בה: שכתוב מהקהל,
נראה  כך מהקהל, ראיה זו בסוגיא שלמדנו ו"כשם ליראות".
חוץ  מהקהל, פטור מראיה הפטור וכל מראיה, הקהל ללמוד
שם). (מאירי המחברים" גדולי כתבוה וכן וכו'

שם 7) ובחגיגה והטף. והנשים וכו' הקהל בפסוק שמפורשין
למה  טף לשמוע, באות נשים ללמוד, באים אנשים אמרינן
פטורים, ועבדים למביאיהם. שכר ליתן כדי באים? הם
א  הלכה פ"ב למעלה ראה ישראל", "כל בכלל שאינן

כאן. פטור 8)ובלחםֿמשנה לענין כטמא הוא ערל כי אף
הקהל. לענין כטמא אינו א), הלכה פ"ב למעלה (ראה ראיה
מאוס, שהוא מטעם מדרבנן, אלא כטמא אינו בראיה שגם
בהקהל, הוא חייב ולפיכך לביאה, ראוי הוא התורה מן אבל
הרב  שכתב מה (ראה התורה מן ליראות הוא ראוי שהרי

"הקהל"). בקובץ רבינוביץ של 9)בצ"י פטורם וכל
שהם  משום אלא אינו ראיה ממצות ואנדרוגינוס טומטום

א). הלכה פ"ב למעלה (ראה אשה ספק

.‚È˙ÓÈ‡10ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ È‡ˆBÓa ?ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ≈»«»ƒ¿»≈»ƒ
„ÚBÓ ÏL BlÁ ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL11 ∆««À∆¿ƒ«¿≈À∆≈
Ì‰ÈÊ‡a ‡¯˜iL ‡e‰ CÏn‰Â .˙ÈÈÓL ‰L ÏL12. ∆»»¿ƒƒ¿«∆∆∆ƒ¿»¿»¿≈∆

ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚ·e13·LBÈ ‡e‰Lk ‡¯B˜Â .14. ¿∆¿««»ƒ»ƒ¿≈¿∆≈
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - „ÓÚÓ ‡¯˜ Ì‡Â15‡e‰ ÔÎÈ‰Ó . ¿ƒ»»≈…∆¬≈∆¿À»≈≈»
ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ LnÁ ˙lÁzÓ ?‡¯B˜16˙L¯t ÛBÒ „Ú ≈ƒ¿ƒ«À«≈∆«¿»ƒ«»»«

'ÚÓL'17'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â'Ï ‚l„Óe ,18‚l„Óe ,¯ÓB‚Â ¿«¿«≈ƒ¿»»ƒ»…«¿≈¿«≈
'¯OÚz ¯OÚ'Ï19¯„q‰ ÏÚ '¯OÚz ¯OÚ'Ó ‡¯B˜Â , ¿«≈¿«≈¿≈≈«≈¿«≈««≈∆

˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯a ÛBÒ „Ú20¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓ' „Ú , «¿»¿»«ƒ¿««¿ƒ¬∆
'·¯Áa Ìz‡ ˙¯k21.˜ÒBÙe , »«ƒ»¿…≈≈

מא.10) בסוטה רחמנא 11)משנה כתב "ואי שם בגמרא
רחמנא  כתב אחרון, יו"ט אפילו הוהֿאמינא הסוכות, בחג

דמועד". מאתחלתא ישראל כל שם.12)בבוא במשנה
בספרי  ראה הגדול. הכהן קורא בישראל, מלך אין [ואם

.[3 והערה ועח פא עמודים מא:13)"זמנים" שם בגמרא
שם.14) עמד 15)במשנה המלך "אגריפס במשנה שם

ש"המלך  [ואעפ"י חכמים". ושבחוהו עומד וקרא וקבל
מחמת  כן שעשה כיון - מחול" כבודו אין כבודו על שמחל
שאמרו  למה דומה זה ואין שם). (גמרא בזיון זה אין המצוה
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לחלוץ  מצוה שיש אעפ"י חולץ, אינו שהמלך יח.) (סנהדרין
- ג) הלכה מלכים מהלכות בפ"ב וראה יט: שם (עיין
רוצה  שאינו היבם, את לבזות היא המצוה זו שבחליצה
פ"ד  מיימוני, בהגהות שכתב כמו שם, לאחיו להקים
במצות  ואמנם פב). עמוד ("זמנים" ח הלכה יבום מהלכות
שם  מלכים בהלכות רבינו כתב בזיון, לשם שאינה יבום,

שם]. עיין אחר, במשנה.16)טעם ט.17)שם ו, דברים
סוף 18) עד יג) יא, (דברים שמוע אם והיה פרשת ומתחיל

כא). (שם, כב.19)הפרשה יד, שם:20)שם במשנה
וברכות  המלך ופרשת לעשר, תכלה כי תעשר, "עשר
לעשר  מדלג רש"י ופירש הפרשה", כל שגומר עד וקללות
וברכות  לעשר, תכלה וכי וקורא מדלג ומשם תעשר,
(שם  מלך עלי אשימה וקורא למפרע חוזר ומשם וקללות,
תעשר" "עשר בין מפסקת המלך שפרשת ואעפ"י יד) יז,
יחד  תכלה) וכי תעשר (עשר אלה את קורא תכלה", ל"כי
המלך. פרשת את קורא ואח"כ במעשרות, להפסיק שלא
עד  הסדר על קורא הוא תעשר" שמ"עשר שכותב ורבינו
לעשר", תכלה "כי וקורא שמדלג כתב ולא הברכות, סוף
במשנה: גורס - המלך" "פרשת שקורא כתב לא כן וכמו
הפרשה" כל שגומר עד וקללות וברכות תעשר "עשר

על 21)(לחםֿמשנה). שופטים ספרי וראה סט. כח, שם
יח): יז, (שם הזאת" התורה משנה את לו "וכתב הפסוק
(סוטה  וברש"י תורה". משנה אלא הקהל ביום קורין "אין
משום  הללו, פרשיות קורין למה הטעם מפרש שם)
מלכות  עול קבלת בהן יש "שמע" עד הדברים" שמ"אלה
וברכות  מצוות, עול קבלת בה יש שמוע" אם "והיה שמים,
תעשר" "עשר תורה, של בריתות קבלת בהן יש וקללות
תרומות  והפרשת עניים ומתנת אסיף זמן שהוא משום

ומעשרות.

.„ÏÎa ˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ?‡¯B˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒ«¬¿¿»
ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï È„k ,ÌÈÏLe¯È22‰ÓÈa ÔÈ‡È·Óe . ¿»«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»»¿ƒƒƒ»

‰˙È‰ ıÚ ÏLÂ ,‰ÏB„‚23ÚˆÓ‡a d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»¿∆≈»¿»«¬ƒƒ»¿∆¿«
ÌÈL ˙¯ÊÚ24‰ÈÏÚ ·LBÈÂ ‰ÏBÚ CÏn‰Â ,25È„k , ∆¿«»ƒ¿«∆∆∆¿≈»∆»¿≈

‚ÁÏ ÌÈÏBÚ‰ Ï‡¯OÈ ÏÎÂ ,B˙‡È¯˜ eÚÓLiL∆ƒ¿¿¿ƒ»¿»ƒ¿»≈»ƒ∆»
˙Òk‰ ÔfÁÂ .ÂÈ·È·Ò ÔÈˆa˜˙Ó26‰¯Bz ¯ÙÒ ÏËB ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿«««¿∆∆≈≈∆»

˙Òk‰ L‡¯Ï B˙BÂ27Ô‚qÏ B˙B ˙Òk‰ L‡¯Â ,28, ¿¿¿…«¿∆∆¿…«¿∆∆¿«¿»
·¯a B¯c‰Ï È„k ,CÏnÏ ÏB„b Ô‰ÎÂ ,ÏB„b Ô‰ÎÏ Ô‚Òe¿»¿…≈»¿…≈»«∆∆¿≈¿«¿¿…

Ì„‡ Èa29„ÓBÚ ‡e‰Lk BÏa˜Ó CÏn‰Â .30Ì‡Â . ¿≈»»¿«∆∆¿«¿¿∆≈¿ƒ
·LÈ - ‰ˆ¯31‰‡B¯Â Á˙BÙe .32C¯·nL C¯„k C¯·Óe »»»«≈«¿∆¿»≈¿∆∆∆¿»≈

˙Òk‰ ˙È·a ‰¯Bza ‡¯B˜ Ïk33˙BiL¯t‰ ‡¯B˜Â , »≈«»¿≈«¿∆∆¿≈«»»ƒ
e¯Ó‡L34‰È¯Á‡Ï C¯·Óe ÏÏB‚Â ,¯ÓB‚ ‡e‰L „Ú ∆»«¿«∆≈¿≈¿»≈¿«¬∆»

˙BiÒk Èz·a ÔÈÎ¯·nL C¯„k35Ú·L ÛÈÒBÓe . ¿∆∆∆¿»¿ƒ¿»≈¿≈ƒƒ∆«
˙BÎ¯a36‰ˆ¯ :Ô‰ el‡Â ,37Ï‡¯OÈ EnÚa eÈ‰Ï‡ '‰ ¿»¿≈≈¿≈¡…≈¿«¿ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ .'eÎÂ38ÏkÓ ez¯Á· ‰z‡ .'eÎÂ CÏ eÁ‡ ¿ƒ¬«¿»¿«»¿«¿»ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯OÈ Lc˜Ó „Ú 'eÎÂ ÌÈnÚ‰39C¯„k , »«ƒ¿«¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿∆∆

‰lÙza ÔÈÎ¯·nL40ÔÚaËÓk ˙BÎ¯a LÏL È¯‰ .41. ∆¿»¿ƒ«¿ƒ»¬≈»¿»¿«¿≈»
„ÓÚiL Lc˜n‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈÚÈ·¯42:da Ì˙BÁÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈««ƒ¿»∆«¬…¿≈»

ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈLÈÓÁ .ÔBiˆa ÔÎBM‰ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»«≈¿ƒ¬ƒƒƒ¿«≈«

¯ÁBa‰ :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙eÎÏÓ „ÓÚzL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆«¬…«¿»¿≈»«≈
Ï‡¯OÈa43Ï‡‰ ‰ˆ¯iL ÌÈ‰k‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈML . ¿ƒ¿»≈ƒƒƒ¿«≈««…¬ƒ∆ƒ¿∆»≈

.ÌÈ‰k‰ Lc˜Ó ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙„B·Ú¬»»¿≈»»«»¿»¿«≈«…¬ƒ
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk da Ïlt˙Óe ÔpÁ˙Ó ˙ÈÚÈ·L44, ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»¿ƒ«∆»

EnÚL ,Ï‡¯OÈ EnÚ ˙‡ ÈÈ ÚLB‰ :da Ì˙BÁÂ¿≈»«¿»∆«¿ƒ¿»≈∆«¿
.‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÚLe‰Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿ƒ»≈«»«»¿»≈«¿ƒ»

בגדירות 22) הכהנים עמדו היום אותו פ"ז: סוטה בתוספתא
ומריעין" ותוקעין בידם זהב של וחצוצרות ובפרצות,

בעזרה".23) עץ של בימה לו "עושין מא. סוטה במשנה
מא:24) עליה".25)שם יושב "והוא במשנה: שם
הכנסת.26) הכנסת 27)שמש וראש שם. במשנה הוא כן

מי  בנביא, יפטיר מי הכנסת, דברי נחתכין פיו שעל זה הוא
מ:). שם (רש"י התיבה לפני ירד מי שמע, על יפרוס

לו 28) כשאירעה במקומו המשמש גדול כהן של סגנו
מב.). (שם שם:29)טומאה המשניות בפירוש כתב וכן

וכן  ולתפארת". לכבוד ליד מיד הס"ת נותנין היו "ואמנם
שנאמר  כבוד, משום לאיש איש הספר "ונתינת מ: שם כתב
שהכוונה  מדבריו, נראה ולכאורה מלך". הדרת עם ברוב
"אמר  מא:) (שם בגמרא אבל התורה, ספר את ולכבד להדר
לכבד  שהמדובר הרי מלך". של כבודו משום כולה אביי,
רבינו  כלשון שכתב שם, סוטה במאירי וראה המלך, את
לכבוד  הוא שהמדובר מדבריו ונראה המשניות. בפירוש

במשנה.30)המלך. את 31)שם מקבל רצה אם כלומר,
למקדש" "זכר בקונטרס וראה בישיבה. כשהוא התורה ספר
(סוטה  במשנה שאמרו ממה כן למד שרבינו שכתב זצ"ל
מה  שמיותר עומד", וקרא וקבל עמד המלך "אגריפס שם):
ספר  את לקבל שגם הכוונה וע"כ וקבל, שעמד שמזכיר

בישיבה. מותר לב.32)התורה במגילה יהודה, כר'
מן 33) ואחד אחד "כל ה: הלכה תפילה מהלכות בפי"ב

ואח"כ  קורא, שהוא למקום ומביט תורה ספר פותח הקורין
בא"ה  ומברך וחוזר וכו' עונין העם וכל וכו' ברכו אומר

וכו'". בנו בחר ג.34)אשר בהלכה ברכת 35)למעלה
בהלכות  ראה וכו', תורתו את לנו נתן אשר וכו' בא"ה

שם. גדול36)תפילה שכהן "ברכות שם: מברך במשנה
תחת  רגלים של שנותן אלא אותן, מברך המלך אותן,
שמונה  עליה "ומברך במשנה מ: ושם העון". מחילת
העבודה  ועל שלאחריה), התורה (ברכת התורה על ברכות,
ועל  ישראל ועל המקדש ועל העון מחילת ועל ההודייה ועל

תפילה". והשאר ירושלים) (ועל ברכת 37)הכהנים היא
העבודה". את "והשב בה שכתוב ברכת 38)העבודה, היא

תחת 39)ההודייה. רגלים של שנותן "אלא במשנה: שם
מהלכות  בפ"ג ראה גדול, כהן (שבברכת העון" מחילת

יא). הלכה יוהכ"פ רגלים.40)עבודת שלש של
מיוחדות 41) ואינן לכל קבועות הן אלו תפילות כלומר,

שלהלן. התפילות שאר כמו בפני 42)לכהן, ברכה מתפלל
המקדש. שיעמוד הוא שענינה ברוך 43)עצמה, כלומר:

שם. יוהכ"פ עבודת בהלכות ראה בישראל. הבוחר ה' אתה
הלכות 44) ראה ולהתפלל, להתחנן רגיל שהוא מה כפי

שם. יוהכ"פ עבודת

.‰L„w‰ ÔBLÏa - ˙BÎ¯a‰Â ‰‡È¯w‰45:¯Ó‡pL ; «¿ƒ»¿«¿»ƒ¿«…∆∆∆¡«
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dBLÏa - ˙‡f‰ ‰¯Bz‰ ˙‡ ‡¯˜z46LiL Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»∆«»«…ƒ¿»««ƒ∆≈
˙BÊÚBÏ ÌL47. »¬

סוטה 45) במשנה מפורש הקודש, בלשון שהיא הקריאה
ועל  המלך". ופרשת וכו' הקודש בלשון נאמרין "ואלו לב.
דבריו  (הובאו חיים" ב"מים כתב בלה"ק שהוא הברכות
"אפשר  רבינוביץ) בצ"י הרב של במאמרו "הקהל" בקובץ
ואלו  בפ' כדתנן בלה"ק, שהיו כה"ג מברכות רבינו שלמד
לברכות, ברכות בין לחלק יש טעם דמה שם) (סוטה נאמרין
פרשת  נקט ולא כה"ג, ברכות מקודם הזכיר במתניתין אבל
תו  ומעתה בלה"ק, יהיו הברכות שאף לאשמועינן כה"ג
נקט  ולא התנא חש לא ולפיכך המלך, בפרשת למיטעי ליכא

המלך". פרשת אלא המלך מן 46)ברכות זה לימוד
ממקור  רבינו לקחו ואולי בסוטה, גמרא אינו הזה הפסוק

בלשון 47)אחר. מבינים ואינם זרה, בשפה המדברים הם
כתב: זצ"ל להאדר"ת למקדש" "זכר ובקונטרס הקודש.

שם שיש "אע"פ אלו שתיבות הדבר שייכת "פשוט לועזות"
וגרים  לועזות, שם שיש אע"פ וצ"ל: שלאחריה, ו' להלכה
[ויותר  קיח). עמוד "הקהל" (קובץ וכו' מכירין שאינם
למעלה  שייכות מכירין" שאינן "וגרים המלים כי מסתבר

ו]. הלכה מתחילה להכין" "חייבים ומהמלים ה, הלכה

.ÂÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯‚Â48ÔÈ·iÁ49ÌaÏ ÔÈÎ‰Ï ¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ«»ƒ¿»ƒƒ»
‰„Ú¯a ‰ÏÈ‚Â ‰‡¯ÈÂ ‰ÓÈ‡a ÚÓLÏ ÌÊ‡ ·ÈL˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»ƒ¿…«¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»»
,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡ .ÈÈÒa Ba ‰zpL ÌBik«∆ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¬»ƒ¿ƒ
‰eÎa ÚÓLÏ ÔÈ·iÁ ,dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ»«»À»«»ƒƒ¿…«¿«»»

‰¯˙È ‰ÏB„‚50ÚÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓe .51BaÏ ÔeÎÓ - ¿»¿≈»ƒ∆≈»ƒ¿…«¿«≈ƒ
˙c ˜fÁÏ ‡l‡ ·e˙k‰ dÚ·˜ ‡lL ;BÊ ‰‡È¯˜Ïƒ¿ƒ»∆…¿»»«»∆»¿«≈»

˙Ó‡‰52ÈtÓe da ‰eËˆ ‰zÚ el‡k BÓˆÚ ‰‡¯ÈÂ . »¡∆¿ƒ¿∆«¿¿ƒ«»ƒ¿«»»ƒƒ
È¯·c ÚÈÓL‰Ï ‡e‰ ÁÈÏL CÏn‰L ,dÚÓBL ‰¯e·b‰«¿»¿»∆«∆∆»ƒ«¿«¿ƒ«ƒ¿≈

.Ï‡‰»≈

למעלה 48) כמפורש בהקהל, חייבים והם הקודש. בלשון
א. למעלה].49)בהלכה כמבואר ו, הלכה מתחילה [כאן

זקני 50) כל "ואל בענין שנאמר ממה כן שלמד "ונראה
יא) לא, (שם "באזניהם" נאמר ואח"כ ט) לא, (שם ישראל"
שם). "הקהל" בקובץ רבינוביץ בצ"י (הרב בכלל" הם שאף
ואמרו  ילמדו", "ולמען יב) שם, (שם שנאמר ממה [או
בחכמים  שמדובר הרי ילמדו", "למען ביה: קרי ג. ְְַבחגיגה

לאחרים]. הקורא,51)המלמדים מן רב במרחק שנמצא
פ"ב  (למעלה הראיה מן שפטור שומע, שאינו חרש  אבל
ב. הלכה למעלה כמבואר מ"הקהל", גם פטור א), הלכה

לחםֿמשנה. א.52)וראה הלכה למעלה ראה

.Ê‰˜‰ ÌBÈB˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL Ï «¿≈∆»ƒ¿¿«»¿«¬ƒ
˙aM‰ ¯Á‡Ï53˙B¯ˆBˆÁ‰ ˙ÚÈ˜z ÈtÓ ,54 ¿««««»ƒ¿≈¿ƒ««¬¿
˙BpÁz‰Â55.˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡L ¿«¿ƒ∆≈»ƒ∆««»

באב 53) ותשעה כהנים עצי זמן "אבל ה. במגילה משנה
מקדימין". ולא מאחרין והקהל, למעלה 54)חגיגה ראה

אמרו  "באלו ו: הלכה פ"א מגילה בירושלמי ד. הלכה
בא  בר חייה דרבי בריה בא ר' וכו' מאחרין ולא מקדימין

הבימה. מפני אמר, חייה ר' בי יצחק ר' התקיעה. מפני אמר,
מתניה, א"ר העזרה. את לדחוק שלא מאתמול, אותה ויעשו
בא, כר' רבינו [ופסק עץ". כל אשרה לך תטע לא שם על
אין  ושם ד) הלכה (למעלה נשים לעזרת הביאוה הרי כי
לפ"א  בכסףֿמשנה ראה אשרה", לך תטע "לא של  איסור

ט]. הלכה הבחירה בית הלכה 55)מהלכות למעלה ראה
התורה, קריאת אחרי המלך שבירך השביעית, שהברכה ד
בפ"א  וראה יכול", שהוא מה כפי בה ומתפלל "מתחנן היה
(בשבתות  בהן תוקעין ש"אין ו הלכה תעניות מהלכות
זועקים  ולא בחצוצרות, ולא בשופר לא ובימיםֿטובים)

בתפילה". בהם ומתחננים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-zFpAxTxtq
zFxFkA zFkld
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LÏLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»
LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ
.ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz ¯BÎa ÏÎ‡È ‡lL (· .˙B¯BÎa¿∆…≈»≈¿»ƒƒ»«ƒ
.‰Ó‰a ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï („ .¯BÎa‰ ‰„tÈ ‡lL (‚∆…ƒ»∆«¿¿«¿ƒ«¿«¿≈»

.‰Ó‰a ¯OÚÓ Ï‡bÈ ‡lL (‰∆…ƒ»≈«¿«¿≈»
Ì‰ÈL ‰OÚnL ÈÙÏ ,¯BÎa‰ ÌÚ ¯OÚn‰ ÈzÏÏÎÂ¿»«¿ƒ««¬≈ƒ«¿¿ƒ∆«¬≈¿≈∆

˙‡Â :¯Ó‡pL ,BnÚ BÏÏk ·e˙k‰Â ,„Á‡1.˜¯Êz ÌÓc ∆»¿«»¿»ƒ∆∆¡«¿∆»»ƒ¿…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2¯BÎa Ì„Â ¯OÚÓ Ì„ ‰fL ,3. ƒƒ«¿»»¿∆∆««¬≈¿«¿
BˆÓ ¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

cg` mdipy dyrny itl ,xekad mr xyrnd izllke"
."'ek enr ellk aezkde

ובכור  מעשר את הכתוב כלל באמת מדוע להבין וצריך
מעשר  שהרי במהותם, הפכיים דברים שני הם והלא יחד,
הוא  בכור ואילו קבוצה, ספירת של וחותם סוף עניינו

יחד. הכתוב כללם ומדוע אחריו, הנולדים לאלה ראשון
תחילה, עניינו שבכור ומכיון הנותנת, שהיא לומר ויש
הידוע  הכלל על־פי יחד הכתוב כללם סוף, עניינו ומעשר
שההתחלה  היינו בתחילתן", וסופן בסופן תחילתן ש"נעוץ
סתירה  בזה שאין רק לא כלומר: בזה. זה קשורים והסוף
משייכותו  יותר גדולה לאחרון הראשון של ששייכותו אלא

לשלישי. או לשני
(f oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

את.1) ב.2)צ"ל: סד, שהכוונה 3)פסחים נאמר שם
(ויתכן  הי"ז). הקרבנות מעשה מהל' פ"ה (וראה לפסח גם

פסח). קרבן להל' בכורות הל' רבינו הסמיך שלכך

ראׁשֹון 4ּפרק ¤¤¦
באדם 4) הזכרים, רחם פטר כל להפריש שמצותֿעשה יבאר

ובחמור. טהורה ובבהמה

.‡LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ5ÌÁ¯ ¯Ët Ïk6ÌÈ¯Îf‰7, ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»∆∆∆∆«¿»ƒ
¯BÓÁ‰ ÔÈnÓ ÔÈa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa8, ≈»»»≈ƒ¿≈»¿»≈ƒƒ«¬

˙BÙ¯Ë eÈ‰L ÔÈa ÌÈÓÏL eÈ‰L ÔÈa9Lc˜ :¯Ó‡pL . ≈∆»¿≈ƒ≈∆»¿≈∆∆¡««∆
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Ì„‡a Ï‡¯OÈ È·a ÌÁ¯ Ïk ¯Ët ¯BÎa ÏÎ ÈÏƒ»¿∆∆»∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»
ÌÈ‰kÏ ÔlÎÂ .‰Ó‰a·e10. «¿≈»¿À»«…¬ƒ

המצוות'5) ('ספר בהם" שיעשה שראוי למה "ולהבדיל
עט). והוא 6)מצותֿעשה תחילה, בו הרחם נפתח פירוש,
האם. מן טו)7)בכור – יב יג, (שמות נאמר שהרי

וכו' לה' הזכרים לך יהי' אשר וכו' רחם, פטר כל "והעברת
וכל  הזכרים רחם פטר כל וגו' תפדה בבניך אדם בכור וכל
(סמ"ג  בבכורה קדושים הזכרים רק כי הרי אפדה". בני בכור

קמד). חמור 8)עשין פטר "וכל יג) (שם, שנאמר כמו
ודרשו  כ). לד, (שם בשה" תפדה חמור "ופטר בשה", תפדה
פעמים, שני חמור, פטר חמור, "פטר א: ז, ב. ה, בבכורות
וגמלים". סוסים פטרי ולא לך, אמרתי חמורים פטרי

בחולין 9) מפורש (וכן ה"י. פ"ג להלן שכתב ממה נלמד כך
בבהמה  אלא זה אין אבל טריפה"). אפילו "בכור, ב: קלו,
שטריפה  הי"ז. ביכורים מהל' בפי"א מפורש וכן באדם, ולא
הרמב"ם). על חיים' 'מים (הגהות סלעים בחמש חייב אינו
הטריפות. מיני כל פ"ט סוף עד מפ"ה שחיטה בהל' וראה

באדם 10) וכו' רחם פטר "כל טו) יח, (במדבר שנאמר כמו
הפסוק  התחיל שבו הכהן, לאהרן =) לך" יהיה ובבהמה

ה). שם,

.·ÌÈcÙ ¯BÓÁ ¯BÎ·e Ì„‡ ¯BÎa11ÌBÈ„Ùe12 ¿»»¿¬ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈ‰kÏ13¯‡Lk ‰¯ÊÚa ËÁL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎ·e , «…¬ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿»»¬»»ƒ¿»

ÌÈl˜ ÌÈL„˜14BÓk ,ÂÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜Óe BÓc ÔÈ˜¯BÊ ; »»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈»¿
˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL15ÏÎ‡ ¯Oa‰ ¯‡Le , ∆≈«¿¿«¬≈«»¿»¿»«»»∆¡»

ÌÈ‰kÏ16,Ì„‡‰ ¯BÎa ˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡ :¯Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««»…ƒ¿∆≈¿»»»
‡Ï ¯BL ¯BÎa C‡ .‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆«¿…

.Cl ‰È‰È Ì¯O·e .Ì‰ L„˜ ‰cÙƒ̇¿∆…∆≈¿»»ƒ¿∆»

בשה 11) תפדה חמור פטר "וכל ג) יג, (שמות שנאמר כמו
תפדה". בבניך אדם בכור וכל שהוא 12)וכו' הבן פדיון

השה. שהוא חמור פטר ופדיון סלעים, חלה 13)חמש
ופדיון  הבן ופדיון וכו' כהן לכל ניתנין "ואלו מ"ט: פ"ד
פדה  "אך טו) יח, (במדבר שנאמר ממה ונלמד חמור". פטר
תפדה", הטמאה הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה
"וידבר  שם: למעלה שנאמר למה נמשכים הנ"ל והדברים
יהיה  וגו' רחם פטר כל וגו' לך נתתי הנה ואני אהרן אל ה'
אדם  מבכור פדיון שתקבל כלומר תפדה", פדה אך לך,

כאן). ספר' 'קרית (ראה טמאה בהמה זבחים 14)ומבכור
הי"ז. להלן ראה אותו. פודין אין אבל במשנה, - א נו,

הכ"ה.15) ופ"ט הי"ז, מעשה 16)פ"ה מהל' פ"ט
שם. הקרבנות,

.‚„ÏBpL ÔÈa ,ÌeÓ ÏÚa ‡e‰L ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎa¿¿≈»¿»∆««≈∆«
ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔÈa BÓeÓa17È¯‰ - ÌÈÓ˙ ‰È‰L ¯Á‡ ¿≈∆»«««∆»»»ƒ¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa BÏÎB‡ ,‰ˆ¯ Ì‡ .Ô‰kÏ ‡e‰18B¯ÎBÓ B‡ «…≈ƒ»»¿¿»»¿
È¯ÎÏ elÙ‡ ,‰ˆ¯iL ÈÓÏ BÏÈÎ‡Ó B‡19‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈlÁ20¯eÚ B‡ Áqt ÌeÓ B· ‰È‰È ÈÎÂ :¯Ó‡pL . Àƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿∆ƒ≈«ƒ≈
epÏÎ‡È ÂcÁÈ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰ ,¯ÓB‚Â21Ïi‡ÎÂ È·vk22. ¿≈«»≈¿«»«¿»…¿∆«¿ƒ¿»«»
Ô‰Î ÈÒÎ ‡e‰ È¯‰Â23. «¬≈ƒ¿≈…≈

שנולד 17) אלא לי "אין כא) טז, (לדברים ראה פ' ב'ספרי'

מנין, אמו ממעי מום בעל נולד מום, בעל ונעשה תמים
רע". מום כל בס"פ 18)תלמודֿלומר למדנו לא כאן שעד

אלא  העיר בכל נאכל שהבכור נו:) (זבחים מקומן איזהו
(כסףֿמשנה). מקום בכל נאכל מום בעל אבל בתם,

ב.19) לב, בכורות במשנה, אסור 20)כביתֿהלל אבל
ה"ט). מעילה מהל' (פ"א ועבודה תימן 21)בגיזה בכת"י

בפסוק. הוא וכן הוא 22)ליתא. שלכהן קאי, "ואכהן
שנה  תאכלנו אלקיך ה' "לפני כ בפסוק מזה לעיל אומר
שהגמרא  - א כח, בכורות וראה כאן), ספר' ('קרית בשנה"
יח, (במדבר הפסוק מן לכהן, ניתן מום בעל שבכור לומדת
שנותנו  מום בעל בכור על "לימד – לך" יהי' "ובשרם יח)
שלא  רש"י ומפרש כולה", התורה בכל לו מצינו שלא לכהן
מפרש  רבינו אבל לכהן, שניתנו כולה התורה בכל מצינו
בזה  כיוצא התורה בכל מצינו שלא ה'תוספות' כפירוש
שמקריבין  ואשמות חטאות שהרי לכהן, יתנו מום שבעל
שהמזבח  כשם מום, בעלי וכשהם לכהן, הבשר - אותן
בעל  כשהוא אפילו בכור אבל מפסיד, הכהן גם כך מפסיד
"יהי' בתורה עליו לחזור צורך יש ולכן לכהן, נותנו מום
לכהן  שזהו הוא הפסוק ממשמעות זה, בלי אבל לך",

שם). ספר' האשה,23)('קרית את בו מקדשים שהרי
המוריה'). ('הר מ"ב פ"א שני מעשר במס' כמפורש

.„È¯‰ :¯Ó‡ÈÂ ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎa LÈc˜‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿ƒ¿¿≈»¿»¿…«¬≈
¯Ó‡pL .L„˜ ‰Ê24EÈ‰Ï‡ '‰Ï LÈc˜z :25‡Ï Ì‡Â . ∆…∆∆∆¡««¿ƒ«¡…∆¿ƒ…

ÌÁ¯Ó B˙M„˜e ,ÂÈÏ‡Ó Lc˜˙Ó ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈≈≈»¿À»≈∆∆
‡È‰26. ƒ

הזכר,24) ובצאנך בבקרך יולד אשר הבכור "כל נאמר: שם
אלקיך". לד' מנין 25)תקדיש "לכדתניא, א: כט, ערכין

"הזכר  שנאמר להקדישו, שמצוה בעדרו, בכור לנולד
שם.26)תקדיש". ערכין,

.‰‰ˆeÁ·e ı¯‡a ˙‚‰B ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎa ˙ÂˆÓƒ¿«¿¿≈»¿»∆∆»»∆¿»
‡Ïı¯27.ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙B¯BÎa ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â . »»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»»∆»»∆

EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿
‡È·Ó ‰z‡L ÌB˜nÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒ»∆«»≈ƒ

Ô‚c ¯OÚÓ28ÌB˜nÓe ,Ô‡ˆÂ ¯˜a ¯BÎa ‡È·Ó ‰z‡ - «¿«»»«»≈ƒ¿»»»…ƒ»
¯BÎa ‡È·Ó ‰z‡ È‡ - Ô‚c ¯OÚÓ ‡È·Ó ‰z‡ ÔÈ‡L∆≈«»≈ƒ«¿«»»ƒ«»≈ƒ¿

BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ ÔÈlÁk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,Ô‡ˆÂ ¯˜a29. »»»…∆»¬≈¿Àƒ¿≈»≈¿
epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‡È·‰ Ì‡Â30‡l‡ ·¯˜È ‡ÏÂ , ¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒƒ∆¿…ƒ¿«∆»

BÊ ‰ÂˆÓe .BÓeÓa ÏÎ‡È31ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰B ≈»≈¿ƒ¿»∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈
˙Èa‰ ÈÙa ‡lL32Ô‚c ¯OÚÓ BÓk ,33˙‚‰B dÈ‡Â . ∆…ƒ¿≈««ƒ¿«¿«»»¿≈»∆∆

Ô˙M„˜a Ô‰Lk ÔÈLc˜Óa34ÈL„˜ ÔÈa ,e„tiL Ì„˜ ¿À¿»ƒ¿∆≈ƒ¿À»»…∆∆ƒ»≈»¿≈
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÔÈa ÁaÊÓ35. ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆««ƒ

מקומות 27) בכמה נראה וכן האמיתית. הגירסה היא כן
(כסףֿ לארץ בחוצה גם נוהגת בכור שקדושת בתלמוד,
"ובספר  וז"ל: רוקח' 'מעשה בספר כתב וכן משנה).
נוהגת  טהורה בהמה בכור מצות כתוב, מצאתי כתיבתֿיד
הנמצאים  כתבֿיד בספרי ראיתי וכן לארץ", ובחוצה בארץ
=) רבינו בחתימת מוגה בנוסח כתוב שמצא וכו' מצרים פה
בכור  "מצות כתוב היה רבינו מספרי ובכמה הרמב"ם)".
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הנוסחה  היתה וכן בארץ". אלא נוהגת אינה טהורה בהמה
עליו  תמהו וכולם והר"ן, הרשב"א הרמב"ן, הראב"ד, לפני
ובהערה  עט מצותֿעשה המצוות' ב'ספר וראה (כסףֿמשנה).

ה"ב. פ"ג להלן ועי' אלא 28)שם. מביא אינו דגן ומעשר
בארץ  רק ונוהגת בארץ שתלויה מצוה שהיא הארץ, מן

לו:). קידושין מה 29)(ראה (על עליו משיג הראב"ד
אלא  אמר לא עקיבא רבי אף שהרי כחולין). הוא הרי שכתב
לארץ, מחוצה שהביאו בכור מקריבין שאין הקרבה לענין
אלא  נאכל ואינו ונעבד נגזז ואינו בו יש בכור קדושת אבל
וכן  במומו", יאכל "אלא הביא: בכסףֿמשנה אבל במומו.

רומי. ובדפוס תימן בכת"י בסוף 30)הוא משנה, כסתם
ב. כא, בתמורה עקיבא וכרבי חלה. קדושת 31)מסכת של

בזמן 32)בכור. ובין קיים שביתֿהמקדש בזמן בין כלומר,
מ"ח). פ"ח (שקלים למעלה 33)הזה לזה, זה שהוקשו

שם. המצוות' ב'ספר כתב וכן זו. כלומר,34)בהלכה
מדייקת  כך הקדש, של בבהמות נוהגת אינה בכורה מצות

שם. המשנה, מדברי - א יד, בכורות אם 35)הגמרא אבל
בהמה  =) מזבח קדשי בין הבדל יש הבהמות, נפדו
לבין  המזבח) על ליקרב מום בלי תמימה כשהיא שהוקדשה
מום  בעלת כשהיא שהוקדשה בהמה =) הבית בדק קדשי
הבית), לבדק והמעות נמכרת אלא המזבח על קריבה שאינה
וקדשי  בבכורה, חייבים אינם נפדו אם אף מזבח שקדשי
ה"ח. פ"ה להלן ראה בבכורה, חייבים נפדו אם הבית בדק

.ÊÌÈiÂÏ ÌÈ‰k :‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎ·a ÔÈ·iÁ Ïk‰36 «…«»ƒƒ¿¿≈»¿»…¬ƒ¿ƒƒ
BÏ „ÏB Ì‡ ,Ô‰kÏ ¯BÎa‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈÏ‡¯OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿««ƒ∆«¿«…≈ƒ«

e¯‡aL BÓk ÂÈ¯eÓ‡Â BÓc ·È¯˜Ó - ¯BÎa37ÏÎB‡Â , ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆≈«¿¿≈
¯L‡ ¯BÎa‰ Ïk :¯Ó‡pL .¯BÎa ˙¯B˙a ¯Oa‰ ¯‡L¿»«»»¿«¿∆∆¡«»«¿¬∆

¯ÓB‚Â E‡ˆ·e E¯˜·a „ÏeÈ38¯BÎ·e Ì„‡ ¯BÎa Ï·‡ . ƒ»≈ƒ¿»¿¿…¿¿≈¬»¿»»¿
ÔÈ¯eËt ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k - ‰‡ÓË ‰Ó‰a39BÓk , ¿≈»¿≈»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿

‰p‰k ˙BzÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL40. ∆≈«¿¿ƒ¿«¿¿À»

א.36) יג, בכורות ה"ב.37)משנה, וזה 38)למעלה
אלהיך  ה' "לפני כ) (טו, שם וכתוב לכהן, גם מכוון

מפדיון 39)תאכלנו". פטורים ולויים "כהנים שם: משנה,
חמור". ומפטר מתנות 40)הבן שאר (עם ביכורים הל'

הי"ד. שם ופי"ב ה"ט, פי"א כהונה)

.ÁB˙L CB˙a ÏÎ‡ ¯BÎa‰41ÌÈÓz ÔÈa42ÏÚa ÔÈa «¿∆¡»¿¿»≈»ƒ≈««
ÌeÓ43‰L epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ :¯Ó‡pL .∆∆¡«ƒ¿≈¡…∆…¿∆»»

.epÏÎ‡z EÈ¯ÚLa ,ÌeÓ B· ‰È‰È ÈÎÂ .‰L·¿»»¿ƒƒ¿∆ƒ¿»∆…¿∆
?BÏ ‰BÓ È˙ÓÈ‡Óe44ÌBiÓ BÏ ‰BÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡ ≈≈»«∆ƒ»∆ƒ

‰·¯˜‰Ï Èe‡¯ ‡e‰L ,ÈÈÓL45ÏÚa „ÏB Ì‡Â ; ¿ƒƒ∆»¿«¿»»¿ƒ«««
ÌeÓ46BÏ eÏkL ‡e‰Â .„ÏBpL ÌBiÓ BÏ ‰BÓ -∆ƒ∆»¿∆»

ÂÈL„Á47‰‡¯ È¯‰L ,48B˙„Ï ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡Ï49Ï·‡ ; √»»∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»¿≈»¬»
ÌBiÓ BÏ ‰BÓ - ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„È ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿««∆»√»»∆ƒ

ÈÈÓL50. ¿ƒƒ

יותר 41) לאחרו ולא שנתו בתוך לאכלו מצוה כלומר,
ב'לא  עובר שנתו לאחר איחרו ואם כו:). שם (משנה

הי"ג). (להלן בכך נפסל אינו אבל בזמן 42)תעשה',
אוכלו. והכהן שמקריבו קיים, היה המקדש גם 43)שבית

הזה. ו:).44)בזמן (ר"ה שנתו שנאמר 45)התחלת
לקרבן". ירצה והלאה השמיני "ומיום כז). כב, (ויקרא

מיום 46) לו מונין – מום בעל ונעשה תם נולד אם אבל
הא). ד"ה ז. ר"ה ('תוספות' שילדה 47)השמיני פירוש,

חדשים, תשעה גסה בבהמה הריונה: חדשי לה שכלו אחרי
חדשים. חמשה דקה ז,49)שראוי.48)ובבהמה ר"ה

נפל 50)א. הוא והוולד הריונה, חדשי מלאו לא שמא
נפל. מספק ויצא ימים שמונה שיעברו עד באכילה, ואסור

.ËÌÈL Ïk BÓi˜Ï È‡M¯ - B˙L CB˙a ÌeÓ BÏ „ÏB«¿¿»««¿«¿»¿≈
L„Á ¯OÚ51BÓi˜Ï ¯zÓ - B˙L ÛBÒa ÌeÓ BÏ „ÏB . »»…∆«¿¿»À»¿«¿

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ìen‰ Ba ÏÙpL ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒ∆»««¿««ƒ∆
B˙L ¯Á‡Ï ¯Á‡˙Ó52ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ¿«≈¿««¿»≈«¿∆»«

B˙L ¯Ó‚ ÈÙÏ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa53BÏ ÔÈÓÈÏLÓ - «¬ƒ»»»ƒ¿≈¿«¿»«¿ƒƒ
B˙L ¯Á‡ ¯OÚ ‰MÓÁ54B˙L ¯Á‡ ÌeÓ BÏ „ÏB . ¬ƒ»»»««¿»«««¿»

ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‡l‡ BÓi˜Ï È‡M¯ BÈ‡ -55.ÏÎ‡ÈÂ ≈««¿«¿∆»«¿ƒ¿≈»≈

שנים 51) אמרו: - א כח, שם ובגמרא שם, בכורות משנה,
יותר. ולא חודש אבידה 52)עשר השבת משום זה וכל

ימצא  לא שאם הבעלים, שהוא לכהן כלומר לבעלים,
יסריח  מיד, לשחטו ויצטרך לו, לתת כדי כהן הישראל
יום  שלשים לקיימו שרשאי אמרו ולכן הכהן. ויפסיד הבשר,

שם). וברש"י כח. שם.53)(בכורות ברייתא,
ה"י)54) להלן (ראה הוא שהדין הזה, בזמן כאן מדובר

מום  בו שיפול עד שנים כמה אפילו הבכור את שמקיים
מ"ב). פ"ד בכורות במשנה.55)(רע"ב, שם

.È‰f‰ ÔÓfa ¯BÎa‰56ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú BÁÈpÓ - «¿«¿««∆«ƒ«∆ƒ…
ÏÎ‡ÈÂ57. ¿≈»≈

שנתו.56) בתוך ולאוכלו להקריבו שם.57)שאיֿאפשר

.‡ÈÌÎÁÏ B˙B‡¯‰Ï ‰‡¯ ‡lL „ÚÂ58BÓi˜Ï È‡M¯ ¿«∆…ƒ¿»¿«¿¿»»««¿«¿
ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL59ÌÎÁÏ B˙B‡¯‰Ï ‰‡¯pMÓe .60: ¿«ƒ¿»»ƒƒ∆ƒ¿»¿«¿¿»»

Ïk BÓi˜Ï È‡M¯ - B˙L CB˙a ÌeÓ Ba „ÏB Ì‡ƒ«¿¿»««¿«¿»
L„Á ¯OÚ ÌÈL61BÓi˜Ó - B˙L ¯Á‡ „ÏB ; ¿≈»»…∆«««¿»¿«¿

ÌBÈ ÌÈLÏL62. ¿ƒ

לחכם 58) להראותו שיצטרך מום בו נפל לא שעדיין כלומר,
ה"א. פ"ג להלן ראה לשחטו, לו שיתיר מומחה,

שם.59) צורך 60)ברייתא, ויש מום בו נפל כלומר,
לשוחטו. שיתיר לחכם יותר.61)להראותו ולא

מה 62) למעלה וראה (שם). לבעלים אבידה השבת משום
רש"י. מדברי שהבאנו

.·ÈÌÈL ,‰ÓÈÓz ‰·Ï ˙L ‡È‰ ¯BÎa ÏL ‰L»»∆¿ƒ¿«¿»»¿ƒ»¿≈
- ˙¯aÚÓ ‰L ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌBÈÏ ÌBiÓ L„Á ¯OÚ»»…∆ƒ¿¿ƒ»¿»»»¿À∆∆

L„Á ¯OÚ ‰LÏL BÏ ‰BÓe ,BÏ ‰¯aÚ˙63e„ÏB . ƒ¿«¿»∆¿»»»…∆¿
ÌÈ‡ÏË ÈL BÏ64¯„‡ ÏL ¯OÚ ‰MÓÁa „Á‡ , ¿≈¿»ƒ∆»«¬ƒ»»»∆¬»

„ÏBpL ‰Ê :ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯a „Á‡Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿∆»¿……∆¬»≈ƒ∆∆«
ÔBL‡¯ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk - ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯a¿……∆¬»≈ƒ≈»∆ƒƒ«ƒ

‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡a65„ÏBpL ‰ÊÂ ,‰L BÏ ‰˙ÏÚ «¬»∆»»«»»»¿»»»¿∆∆«
ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa«¬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
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,¯eaÚ‰ L„Áa „ÏBÂ ÏÈ‡B‰ .‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡¬»∆»»«»»ƒ¿«¿…∆»ƒ
BÏ B˙B‡ ÔÈBÓ66. ƒ

הסובר 63) רבי, לדעת בניגוד לא:) ערכין ו: (ר"ה כחכמים
כמנין  ימים, וחמשה וששים מאות שלש היא תמימה שנה כי
מעוברת. לשנה פשוטה שנה בין הבדל ואין החמה, ימות

קדושת 64) הטלאים על שיש ביכרו, שלא בהמות משתי
שם). (ערכין, פשוטה 65)בכור שנה היא הבאה והשנה

מעוברת. את 66)ולא ליה "דאמר שם: בערכין הוא כן
באדר  בט"ו העיבור בחודש "שקנית לעיבורא", נחית
כמה, ד"ה ברש"י יט: השנה ראש (ראה הראשון
העיבור) חודש הוא ראשון שאדר אדר, ד"ה וב'תוספות'
לא  הילכך לחשוב, רוצה את עיבור דשנת אדעתך גלית
שם). גרשום' ('רבינו באדר" ט"ו עד (שנתך) (שנתה) נגמרה

.‚È¯BÎa‰ ¯Á‡Â ¯·Ú67Èt ÏÚ Û‡ ,B˙L ¯Á‡Ï »«¿ƒ≈«¿¿««¿»««ƒ
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰L68‰Ê È¯‰ - Ìz ‰È‰ Ì‡ , ∆≈¿…«¬∆ƒ»»»¬≈∆

- ÌeÓ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â ;B·È¯˜Ó ‡l‡ ,ÏÒÙ ‡Ï…ƒ¿«∆»«¿ƒ¿ƒ»»««
EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ :¯Ó‡pL .ÌB˜Ó ÏÎa BËÁBL¬¿»»∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿
:¯OÚÓÏ ¯BÎa LÈwÓ - E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆«ƒ¿¿«¬≈

dz¯·ÁÏ ‰MÓ ÏÒÙ BÈ‡ ¯OÚn ‰Ó69¯BÎa Û‡ , ««¬≈≈ƒ¿»ƒ»»«¬∆¿»«¿
.dz¯·ÁÏ ‰MÓ ÏÒÙ BÈ‡≈ƒ¿»ƒ»»«¬∆¿»

ב.67) ה, כג,68)ר"ה (דברים לשלמו" תאחר "לא של
ו. אות יח מצוה חינוך' 'מנחת וראה אם 69)כב), כלומר,

נפסל  שני המעשר אין לשניה, אחת משנה שני מעשר השהה
תוציא  שנים שלש "מקצה כח) יד, (שם נאמר שהרי בכך,
מעשר). מה ד"ה ה: ר"ה (רש"י וגו'" תבואתך מעשר כל את

.„È„ÏeiLk Ô‰kÏ ¯BÎa‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡70ÔÈ‡L , ≈¿ƒ∆«¿«…≈¿∆ƒ»≈∆≈
Ô‰kÏ ‰l„‚ BÊ71ÏÈc‚iL „Ú ÂÈÏÚa Ba ÏtËÈ ‡l‡ ; ¿À»«…≈∆»¿«≈¿»»«∆«¿ƒ

Ïth‰Ï ÔÈ·iÁ Ï‡¯OÈ ‰nk „ÚÂ .Ô‰kÏ epzÈÂ ËÚÓ¿«¿ƒ¿∆«…≈¿««»ƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ«≈
‰w„ ‰Ó‰a ?¯BÎaa72‰q‚·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL -73- «¿¿≈»«»¿ƒ¿«»

CB˙a ÈÏ e‰z :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈMÓÁ¬ƒƒ¿ƒ»««…≈¿≈ƒ¿
BÏ BzÏ È‡M¯ BÈ‡ - ÈÓˆÚÏ ÏtË‡ È‡Â ‰Ê ÔÓÊ74; ¿«∆«¬ƒ¬«≈¿«¿ƒ≈««ƒ¿

ÂÈ˙BzÓ ÏÚ ÚiÒÓ BÓk ‰fL75e¯‡a ¯·Îe , ∆∆¿¿«≈«««¿»¿»≈«¿
˙BÓe¯˙a76˙B¯b‰ ˙È·a ÔÈÚiÒÓ‰ ÌÈ‰k‰L ,77 ƒ¿∆«…¬ƒ«¿«¿ƒ¿≈«¿»

ÌÈÁaËn‰ ˙È··e78ÌÈÚB¯‰ CB˙·e79ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ
Ô¯ÎOa Ô‰È˙BzÓ Ì‰Ï80. »∆«¿≈∆ƒ¿»»

ב.70) כו, בכורות משנה, היוולדו. אחרי שהרי 71)מיד
"לגדולה". והיינו "למשחה", כט) כט, (שמות תורה אמרה
בו  בטיפול ועמל טורח לבעליו יש היוולדו עם מיד והבכור

שם). המשניות, ותיש.72)(פירוש שור.73)איל
שם.74) בכורות הבכור 75)משנה, לבעל מסייע כלומר,

אחר. לכהן ולא לו שיתנהו תרומות 76)כדי מהל' פי"ב
סיועם.77)ה"כ. תמורת תרומה שם לקבל כדי 78)כדי

וקיבה. לחיים זרוע, שם את 79)לקבל להאכיל או לשמור
הבכורות. את זה עבור לקבל כדי נתן 80)הבקר א"כ אלא
שם). (רבינו, תחילה סיועם שכר להם

.ÂËÌeÓ ÏÚa ¯BÎa‰ ‰È‰81:‰Ê ÔÓÊ CB˙a BÏ ¯Ó‡Â »»«¿««¿»«¿¿«∆
ÌÈÓz ‰È‰L B‡ ,‰zÚ epÏÎB‡L ÈÏ e‰z82:BÏ ¯Ó‡Â ¿≈ƒ∆¿∆«»∆»»»ƒ¿»«

‰Ê È¯‰ - ‰zÚ ep·È¯˜‡L ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÈÏ e‰z¿≈ƒ¿¿«∆∆«¿ƒ∆«»¬≈∆
BÏ B˙B83Ô‰k ÏÎÏ Ô˙B ¯BÎa‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿¿≈»∆ƒ∆«¿≈¿»…≈

‰ˆ¯iL84. ∆ƒ¿∆

במשנה.81) שם.82)שם המקדש. אינו 83)בזמן שהרי
בשכר  הבכור לו כנותן נחשב זה ואין כלל, בהם מטפל

מ"ט)84)טיפולו. פ"ד (חלה לעםֿהארץ בין לחבר בין
אלגאזי  (מהרי"ט הקרבנות ככל משמר לאנשי ניתן ואינו
כתב  וכן יח. אות יח, מצוה חינוך' ו'מנחת מג, אות ד' פרק

דמם). את ד"ה קב: בזבחים רש"י

.ÊË˙ÈÊk ÏÎ‡L Ô‰k85ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz ¯BÎaÓ …≈∆»«¿«ƒƒ¿»ƒƒ»«ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -86ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ∆ƒ«»∆∆¡«…«∆¡…

E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ EL¯È˙Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLaƒ¿»∆«¿«¿»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿
‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa ,¯BÎaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯Ê ÔÎÂ .E‡ˆÂ87 ¿…∆¿≈»∆»«¿«ƒƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰˜BÏ - ‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa88, ≈¿««¿ƒ»∆ƒƒ«¿»»¿

ÔÈa ‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa ¯BÎa ÏÎ‡L ¯ÊÏ Û‡ ‰¯‰Ê‡ BfL∆«¿»»«¿»∆»«¿≈ƒ¿≈¿ƒ»≈
.‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï¿««¿ƒ»

בכזית.85) אכילה וראה 86)סתם א. יז, מכות משנה,
ה"ה. הקרבנות מעשה מהל' הדם.87)בפי"א זריקת

יז).88) יב, (דברים וב'ספרי' שם, מכות במס'

.ÊÈ¯BÎa‰89B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡90¯BÎa C‡ :¯Ó‡pL , «¿≈ƒ∆∆¡««¿
ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰cÙ˙ ‡Ï ÊÚ ¯BÎ· B‡ ·Ok ¯BÎ· B‡ ¯BL¿∆∆¿≈…ƒ¿∆¿≈≈

Ìz ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ91„ÓBÚ ‡e‰L ÔÂÈkL , ¿ƒ¿∆»∆≈»∆≈
B¯ÎÓÏ È„k ˙eÎÊ Ba Ô‰kÏ ÔÈ‡ Ôa¯˜Ï92,‰f‰ ÔÓf·e . ¿»¿»≈«…≈¿¿≈¿»¿«¿««∆

˙Èa ÔÈ‡L93‰ÏÈÎ‡Ï „ÓBÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,94È¯‰ - ∆≈«ƒƒ¿≈«¬ƒ»¬≈
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â B¯ÎÓÏ ¯zÓ ‡e‰ÌÈÓz95ÔÈa , À»¿»¿¿««ƒ∆»ƒ≈

Ï‡¯OÈÏ ÔÈa Ô‰ÎÏ96. ¿…≈≈¿ƒ¿»≈

(89– חמור ובכור אדם בכור אבל טהורה. בהמה בכור
ה"ב. למעלה ראה חולין.90)נפדים, לעשותו

שחוט,91) כשהוא וכלֿשכן חי כשהוא ואפילו ב. ז, תמורה
הי"ח. להלן ראה נמכר, קודש בשר משום 92)שאין

לא  – לכהן אותו זיכתה שהתורה ואף להקרבה. שעומד
וראה  רוקח', ('מעשה למוכרו שיוכל כך כדי עד אותו זיכתה

הבכור 93)לחםֿמשנה). את מקריבין ואין המקדש, בית
ה"י. למעלה ראה מום, בו שיפול עד מניחו אחר 94)אלא

ומיד. בכולו זכות בו לכהן יש מום, בו תמורה,95)שיפול
אסרה  לא אבל לפדותו, אלא תורה אסרה לא שבבכור שם.

בהמה. מעשר בדין ה"ה פ"ו להלן וראה כן 96)למכרו.
לו  מוזיל שמא חשש כאן ואין ב. ח, שם הגמרא מסקנת
ככהן  שהוא ונמצא לו, יתננו בכור לו שיהא פעם שכל בכדי
לכך  חוששים אין – הי"ד) (למעלה הגרנות בבית המסייע
שבעתיד  קלוש סיכוי מחמת עכשיו לו יוזיל לא שבוודאי

(שם).

.ÁÈB¯ÎÓÏ Ô‰kÏ LÈ - ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa97,ÔÓÊ ÏÎa ¿««≈«…≈¿»¿¿»¿«
˙Èa‰ ÈÙÏ ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙÏ ÔÈa98ÔÈa ÈÁ ÔÈa , ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ≈«≈

ËeÁL99- ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa ¯Oa ¯ÎBÓ ‡e‰LÎe . »¿∆≈¿«¿««
˙Èaa B¯ÎBÓ100e¯‡aL BÓk ,˜eMa ‡Ï Ï·‡ ¿««ƒ¬»…«¿∆≈«¿

ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a101BÈ‡ ÌÈÓz ¯BÎa ¯Oa Ï·‡ . ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«¬»¿«¿»ƒ≈
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯kÓ102L„˜ ¯Oa ‡e‰L ÈtÓ ,103eÓpL ÌÈ‰ÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«…∆¿…¬ƒ∆ƒ¿
¯BÎa‰ ÏÚ104‰Ó „‚k ‰Ó ÏB˜LÏ ÔÈ¯zÓ -105. ««¿À»ƒƒ¿»»¿∆∆»»

ה"ג.97) למעלה שבית 98)ראה בזמן בין כלומר,
ז:). (שם הזה בזמן ובין קיים היה שם.99)המקדש

"כל 100) א: לא, בכורות משנה, בקדשים. זלזול משום
הבכור  מן חוץ וכו' באטליז נמכרין המוקדשין פסולי
הנייתן  המוקדשין פסולי לבעלים, שהנייתן והמעשר
קונים  הרבה יש באטליז כשנמכרין כלומר: להקדש".
קונים  הרבה אין בבית נמכר וכשהבשר ביוקר, נמכר והבשר
הבשר  ממכירת שהרווח המוקדשין בפסולי לכן בזול, ונמכר
שהרווח  בבכור אבל בקדשים. לזלזל התירו להקדש, הוא

באטליז.לבע  ולמכרו בו לזלזל התירו לא הכהן, שהוא לים,
הי"ב.101) קמא 102)פ"א בפרק נראה וכן הוא. פשוט

(כסףֿמשנה). שם הוא,103)דתמורה קדשים "ובזיון
למזבח" ממנו שקרב בדבר סחורה לעשות הדרך שאין

שם). בו.104)(רש"י שותפים שהם כלומר,
מנה 105) כנגד מנה "ושוקלין ב: לא, בכורות משנה,

אותה  "שיחלקו והיינו, תם, בבכור רבינו ומפרשה בבכור",
זה  בכף חלק ונותנים חלקים לשבעה או בכף לששה וחלק

שם). בפיה"מ (רבינו וכו'" מאזנים כפות ר"ל זה.

.ËÈËÈLÙn‰106ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa107¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««¿ƒ¿««¬≈∆À»
- ÏÈb¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ .‰ˆ¯iL C¯„ ‰Ê È‡a BËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿∆ƒ»»¿«¿ƒ

ÏÈb¯Ó108ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯‡L ÔÎÂ .109‰ˆ¯ Ì‡ , «¿ƒ¿≈¿»¿≈«À¿»ƒƒ»»
.ËÈLÙÓ - Ï‚¯‰ ÔÓ ËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒƒ»∆∆«¿ƒ

העור.106) ראה 107)את התירו, לא תם בבכור אבל
הרגלים,108)להלן. דרך להפשיט רוצה אם כלומר,

הנפחים, בשביל שפושטן כבזיון, נראה שזה ואע"פ מפשיט,
איסור, בזה אין הבכור, על בעודו דבש בו לשים כדי או
שמאי  בית לדעת ורק קדוש. אינו בעלֿמום שבבכור לפי
כמפורש  כן לעשות אסור שמעון ברבי אלעזר רבי ולדעת
על  החולקים וחכמים הלל בית לדעת אבל א. כד, בתמורה
(כסףֿמשנה). כן לעשות אסרו לא שמעון, ברבי אלעזר רבי
קדשים  לבזיון חששו בתם אבל מום, בעל בבכור זה וכל

סובר 109)כנ"ל. בזה ואף כן, לעשות אסרו שם בברייתא
שמעון, ברבי אלעזר ורבי שמאי בית לדעת זה שכל רבינו

מותר. זה גם לחכמים אבל

ה'תש"פ  שבט י' רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פטר 1) ושצריך שירעה, או עליו נשחט שהבכור המום יבאר

רחם.

.‡ÌÈÚe·w‰ ÌÈÓen‰ Ïk2ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰3 »«ƒ«¿ƒ«¿ƒ∆«√»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÌÈcÙÂ4È¯‰ - ¯BÎa· Ô‰Ó „Á‡ ÏÙ Ì‡ , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ»«∆»≈∆«¿¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚ ËÁL ‰Ê5Ô˙B‡ e¯‡a ¯·Îe . ∆ƒ¿»»»¿»»¿»≈«¿»
Ô‰Ó Èe‡¯‰L ,ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ÔÈÓen‰«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«∆»»≈∆

¯ÎÊa ˙BÈ‰Ï6‰Ú·LÂ ÌÈML7. ƒ¿¿»»ƒƒ¿ƒ¿»

אבר 2) חתיכת כגון עוברים. ואינם לעולם קבועים כלומר,

למזבח.3)וכדומה. פסולי 4)להקריבם לפדות שמצוה
כחולין.5)המוקדשין. מקום בכל ואוכלו שוחטו כלומר,

הוא 6) זכר, שהוא בבכור להיות הראויים המומין שמספר
(לחם  הזרע שבאברי מומין בי"ב נקבה אצל מאשר יותר

כתב 7)משנה). ו הלכה מזבח איסורי מהלכות ב בפרק
בזכרים  אלא אינו זה אבל מומים. ושבעים שלושה שיש
בבכור  אבל ואנדרוגינוס. וטומטום ובטלה בגדי ובנקבות

מומים. ששה חסרים זכר שור

.·ÔÓ Ôa¯w‰ ÔÈ‡L ÌL eÈnL ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ∆»ƒ»∆≈«»¿»ƒ
¯Á·n‰8ÔÈcÙ ‡ÏÂ Ô‰a ÔÈ·¯˜ ÌÈL„w‰ ÔÈ‡Â , «À¿»¿≈«√»ƒ¿≈ƒ»∆¿…ƒ¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ9·¯˜ ‡ÏÂ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ¯BÎa‰ ÔÈ‡ Ck ,10, ¬≈∆»≈«¿ƒ¿»¬≈∆¿…»≈

Ì‡ ÔÎÂ .Úe·˜ ÌeÓ BÏ „ÏeiL „Ú „ÓBÚ ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆≈«∆ƒ»≈»«¿≈ƒ
ÏÎa ËÁL BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯·BÚ ÌeÓ ¯BÎa· „ÏB««¿≈¬≈∆≈ƒ¿»¿»
ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰ÚB¯ ‰È‰È ‡l‡ ,·¯˜ ‡ÏÂ ÌB˜Ó»¿…»≈∆»ƒ¿∆∆«∆ƒ…

.ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ Úe·»̃«¿ƒ»≈»»

מום.8) אינו אבל משהו, בו שחסר הן 9)כלומר, "ואלו
וכו' קרניו נגממו אם שער בו שאין יבלת עינו שבלובן מי
נפדין". ולא קרבין לא וכו' הפנימיות חיטיו נפגמו אם

במקדש 10) להקריב ואין חסר שהוא משום הוא, והטעם
במדינה  עליהן ישחט לא וכן השלימות בתכלית שלם אלא

קבועין. מומין שאינם לפי מקום) (=בכל

.‚‰¯·Ú Ba ‰„·Ú Ì‡ ÔÎÂ11‚¯‰L B‡ ,12„Úa ¿≈ƒ∆∆¿»¬≈»∆»«¿≈
„Á‡13ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡14‰ˆ˜‰L B‡ ,15„·Ú B‡16 ∆»«ƒ«¿»ƒ∆À¿»∆¡«

˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯È -ƒ¿∆«∆ƒ…¿∆≈«¿¿ƒ¿
.ÁaÊÓ È¯eq‡ƒ≈ƒ¿≈«

עבירה 13)אדם.12)שנרבע.11) בו נעבדה כלומר,
אלה  היו שאילו אחד. עד בפני אדם שהרג או אחד עד בפני

אותו. הורגין - עדים שני נהרג 14)בפני אינו שלעולם
עדים. שני פי על נעבד 15)אלא ולא זרה לעבודה שהוזמן

זרה.16)עוד. בעבודה לו שעבדו

.„ÔÙ„ ‡ˆBÈ17ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â18¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL -19. ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿
ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡L ÈtÓ - ÔBL‡¯‰20ÈtÓ - ÔB¯Á‡‰Â , »ƒƒ¿≈∆≈∆∆∆∆¿»«¬ƒ¿≈

¯Á‡ BÓ„wL21¯ÎÊÂ ÔÙc C¯„ ‰·˜ ‰‡ˆÈ elÙ‡ . ∆¿»«≈¬ƒ»¿»¿≈»∆∆…∆¿»»
ÌÁ¯ C¯c22¯BÎa BÈ‡ -23. ∆∆∆∆≈¿

הלידה,17) עליה תקשה אם האשה, חלצי שישוסע "והוא
הרחם  דרך הוולד יצא שלא כלומר, משם". העובר ויצא

הדופן. דרך הרחם.18)אלא עקיבא 19)דרך כרבי
ללידה. ובכור לרחם בכור שיהא עד בכור שאינו

פטרֿרחם.20) הוא שבכור א הלכה א פרק למעלה וראה
לרחם.21) ראשון שהוא פי על אף ללידה, ראשון ואינו
לרחם.22) ראשון וגם לזכרים ראשון שאינו 23)שהוא

צריך  שבכור בכור, אינו אחד לדבר ובכור לנולדים, ראשון
לרחם. וראשון לזכרים ראשון לנולדים, ראשון להיות

.‰ÒBÈ‚B¯c‡ ‡e‰L ¯BÎa24,ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡ - ¿∆«¿¿ƒ≈¿À»¿»
ÌeÏk Ô‰kÏ Ba ÔÈ‡L ‰·˜k ‡e‰ È¯‰Â25ÌÈ„·BÚÂ , «¬≈ƒ¿≈»∆≈«…≈¿¿¿ƒ

Ba26B˙B‡ ÌÈÊÊB‚Â27ÌeËÓË „ÏB .ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk28- ¿¿ƒƒ¿»«Àƒ«À¿
¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰29ÂÈÏÚ·Ï BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ ,30ÔÈa . ¬≈∆¿≈¿¿≈»≈¿ƒ¿»»≈
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ÌÈÓ ÏÈË‰L31˙e¯ÎÊ ÌB˜nÓ32ÌB˜nÓ ÏÈË‰L ÔÈa ∆≈ƒ«ƒƒ¿«¿≈∆≈ƒƒ¿
.˙e·˜«¿

נקבות.24) אבר וגם זכרות אבר גם לו שאינו 25)שיש
זכר. ואינו עצמה בפני ברייה שהוא מפני כלל, קדוש

עבודות.26) מיני בין 27)כל הבכור, ואילו שערו. את
ואסור  שערו לגזוז אסור מום בעל שהוא ובין תם שהוא

בו. נקבות 28)לעבוד אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין
נקבה. ספק זכר ספק והוא אטום. הוא ואין 29)אלא

היא  נקבה שמא במקדש, לא תם כשהוא אותו שוחטין
להקריבו  וצריך הוא זכר שמא במדינה ולא קדושה, ואינה

המזבח. ובעליו 30)על מקום בכל שוחטו מום בו וכשנפל
היא  נקבה שמא משום לכהן לתיתו חייב ואינו אותו אוכלים

הראיה. עליו מחבירו והמוציא קדושה מי 31)ואינה
שהוא  לאנדרוגינוס ולא טומטום לעניין הוא זה וכל רגלים.

משנה). (כסף כלל קדוש שבבכורות 32)אינו פי על ואף
הוא  הכל לדברי זכרות, ממקום משתין שאם מפורש מב:
(לחם  הוא ספק שלעולם נז. שם כהסוגיא רבינו פסק - זכר

משנה).

.ÂÏÁ¯33ÏÁ¯ ÔÈÓk ‰„ÏiL ÊÚ B‡ ÊÚ ÔÈÓk ‰„ÏiL »≈∆»¿»¿ƒ≈≈∆»¿»¿ƒ»≈
‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt -34¯BL ¯BÎa C‡ :¯Ó‡pL ;35- »ƒ«¿»∆∆¡««¿

¯BL B¯BÎ·e ¯BL ‡e‰ ‰È‰iL „Ú36Ba ‰È‰ Ì‡Â . «∆ƒ¿∆¿¿ƒ»»
¯BÎa ‰Ê È¯‰ - Bn‡ ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó37ÌeÓ ÏÚa ‡e‰Â . ƒ¿»ƒ»≈ƒ¬≈∆¿¿««

Úe·˜38elÙ‡ .B˙i¯a ÈepMÓ ÏB„b ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L , »«∆≈¿»ƒƒ¿ƒ»¬ƒ
¯BÓÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯t39‰¯t ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó Ba LÈÂ »»∆»¿»¿ƒ¬¿≈ƒ¿»ƒ»≈»»

ÔÈ„ Ba LÈ ¯BÓÁ‰ ÔÈÓe ÏÈ‡B‰ ,Ô‰kÏ ¯BÎa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«…≈ƒƒ«¬≈ƒ
¯BÎa40ÒeÒ ÔÈÓ ‰„ÏÈ Ì‡ Ï·‡ .41ÏÚ Û‡ ,ÏÓ‚ B‡ ¿¬»ƒ»¿»ƒ»»««

‰¯t ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó Ba LiL Èt42˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»≈»»¬≈¿≈
ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡È CÎÈÙÏ .¯BÎa43BÒÙz Ì‡Â ,ÔÈ‡ - Ô‰k ¿¿ƒ»≈»≈«¿»ƒ¿ƒ¿»…≈≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ44. ƒƒƒ»

האלו 34)כבשה.33) המינים משני אחד שכל פי על ואף
בבכורה. עז".35)חייב בכור או כשב בכור "או וגומר:

הוא 36) שיהא כשב, ובכורו כשב הוא שיהא עד כן וכמו
עז. ובכורו לכהן.37)עז ליתנו בחוץ 38)וחייב ונשחט

למזבח. ליקרב טהור 39)ופסול ממין היא שהפרה אף
הטמא. ממין הוא ו.)40)והחמור (שם בגמרא בעיא

מיקדש  ואידי דאידי כיון לומר תמצי "ואם שם: ואמרו
(כסף  לבעיא פשיטות זוהי רבינו ולדעת קדוש" - בבכורה

מין 41)משנה). שילדה חמור אבל סוס, מין ילדה הפרה
בבכורה. חייב חמור סימני מקצת בו ויש שהיה 42)סוס

בזה  כמו בבכורה אותו יחייבו הסימנים שמקצת לומר מקום
הכהן 43)שלמעלה. ועל הראיה, עליו מחבירו שהמוציא

ברייתו  שינוי שהרי מיד ואוכלו בכור, דין עליו שיש להוכיח
וגמל, כסוס שהוא מפני באכילה אסור ואינו כנ"ל. מום הוא

טהור. - הטהור מן בבבא 44)שהנולד המנונא כרב
מידו. שמוציאין הסובר שם כרבה ולא ו: מציעא

.Ê¯BÎa· ÌeÓ ÏÈËn‰45‰¯·Ú ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,46- ««ƒ«¿ƒ¿»»¬≈»
Ba ÏtiL „Ú ,‰Ê ÌeÓ ÏÚ ËÁL BÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆«∆ƒ…

ÂÈÏ‡Ó ¯Á‡ ÌeÓ47B·Ï ¯zÓ - ‡ËBÁ‰ ‰Ê ˙Ó Ì‡Â . «≈≈≈»¿ƒ≈∆«≈À»ƒ¿

Ba eÒ˜ ‡lL ;ÂÈ·‡ ‰OÚL ÌeÓ ÏÚ BËÁLÏ¿»√«∆»»»ƒ∆…»¿¿
.ÂÈ¯Á‡«¬»

לד.45) לבכורות לרבינו המשנה בפירוש ראה ישראל, אף
הטיל  הישראל אם שגם נראה בכור, אוזן הצורם המשנה על
בכהן. פירשה שם רש"י אבל חכמים, קנסו מום

בקדשים 46) מום והמטיל בקדשים, מום להטיל שאסור
בו" יהיה לא מום "כל כא) כב, (ויקרא נאמר שהרי לוקה,

מום. בו יטיל שלא לג:) (שם בו פי 47)ודרשו על [ואף
כל  תאכל "לא משום לאכלם אסור בקדשים מום שמטיל
אסור  ואינו המוקדשין, פסולי בכלל אינו בכור - תועבה"

קנס]. משום אלא

.ÁÏÈb¯‰48Ô˙pL ÔB‚k ,ÌeÓ Ba ÏtiL ¯BÎ·Ï ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ…¿∆»«
‰Ï·c49,BÊ‡ C˙ÁÂ dÏËe ·Ïk ‡aL „Ú BÊ‡ ÏÚ ¿≈»«»¿«∆»∆∆¿»»¿»«»¿

CÏ‰L B‡50˙ÈÎeÎÊ ÏL ˙BiLLÚÂ ÏÊ¯a ÔÈa51È„k ∆»«≈«¿∆«¬»ƒ∆¿ƒ¿≈
‰ÚË˜Â B„È ÚËwzL52Ba ÏÈË‰Ï È¯ÎÏ ¯Ó‡L B‡ , ∆ƒ»«»¿ƒ¿¿»∆»«¿»¿ƒ¿«ƒ

ÌeÓ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ¬≈∆…ƒ¿»»∆«¿»»
BzÚ„Ï ‰OÚpL53Ì‡Â ,ÂÈÏÚ ËÁLÏ BÏ ¯eÒ‡ - ∆«¬»¿«¿»ƒ¿…»»¿ƒ

.ÂÈÏÚ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - BzÚ„Ï ‡lL ‰OÚ«¬»∆…¿«¿¬≈∆≈»»

הבכור.50)תאנה.49)גרם.48) את שהוליך כלומר,
זכוכית.51) של עבות של 52)חתיכות ממעשהו זה למד

מסורג  דחוק במקום שעורים לו שנתן לו.) (שם צדוק ר'
הבכור.53)בקוצים. בעל של

.Ë,BËÁBL È˙ÈÈ‰ ÌeÓ ‰Ê ¯BÎ·a ÏÙ el‡ :¯Ó‡»«ƒ»«ƒ¿∆»ƒƒ¬
,ÂÈÏÚ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ Ba ‰OÚÂ È¯Îp‰ ÚÓLÂ¿»««»¿ƒ¿»»¬≈∆≈»»

BzÚ„a ‰OÚ ‡Ï È¯‰L54. ∆¬≈…«¬»¿«¿

בעליו.54) בידיעת שלא המום את עשה שהנכרי

.Èe‰eÈ‡¯55,ÌeÓ Ba ÏÈË‰Ï ÏÈb¯n‰ ‰OÚÓ ‰OÚL ¿ƒ∆»»«¬∆««¿ƒ¿»ƒ
‰Ê ÌeÓÏ Ôek˙ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,ÌeÓ Ba ÏÙÂ¿»«¿≈»¿ƒƒƒ¿«≈¿∆

ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ôek˙ ‡Ï B‡56?„ˆÈk . …ƒ¿«≈¬≈∆…ƒ¿»»≈«
‚¯ÒÓ ˜eÁc ÌB˜Óa ÌÈ¯BÚO BÏ Ô˙pL ÔB‚k¿∆»«¿ƒ¿»»¿…»

ÌÈˆB˜a57B˙ÙO ˜ÏÁ ÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ ,58‰È‰ elÙ‡ , ¿ƒ¿≈»∆»«∆¡«¿»¬ƒ»»
¯·Á59ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -60‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »≈¬≈∆…ƒ¿»»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בבכור.56)לכהן.55) מום להטיל הכהנים שנחשדו
בקוצים.57) קלועים היו הזה הדחוק המקום דפנות כלומר,
מום.58) שזהו חכם.59)לשניים, כרבן 60)תלמיד

כהן  לבין הארץ עם כהן בין חילקו שלא שם, גמליאל
בבכור. מום הטלת של זה חשד לעניין חכם תלמיד

.‡ÈB„¯ËÏ È„k BËÚ·e Ì„‡‰ ˙‡ Û„B¯ ¯BÎa ‰È‰61, »»¿≈∆»»»¿»¿≈¿»¿
Ì„wÓ BÙ„¯L ÈtÓ Ba ËÚa elÙ‡Â62Ba ‰OÚÂ , «¬ƒ»«ƒ¿≈∆¿»ƒ…∆¿«¬»

.ÂÈÏÚ ËÁMÈ ‰Ê È¯‰ - BÊ ‰ËÈÚ·a ÌeÓƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ»≈»»

להטיל 61) נתכוון לא שוודאי אחריו ירדוף שלא לבלבלו
מום. היה 62)בו שאפשר רדיפה, לאחר בו בעט כלומר,

עתה, רודפו אינו שהרי מום, בו להטיל שנתכוון לחשוב
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הרוש  תחת שעודנו אנו אומרים זאת של ובכל והצער ם
מום. בו להטיל ולא לטרדו וכוונתו הרדיפה,

.·ÈÔÎÂ ,˜BÁO C¯c ¯BÎ·a ÌeÓ eÏÈË‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆≈ƒƒ¿∆∆¿¿≈
BzÚ„Ï ‰OÚL È¯Îp‰63ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‰Ê È¯‰ -64Ì‡Â . «»¿ƒ∆»»¿«¿¬≈∆ƒ¿»»¿ƒ

.ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï - B¯Èz‰Ï È„k eOÚ»¿≈¿«ƒ…ƒ¿»»

הגוי.63) להתירו.64)של נתכוון שלא כיוון

.‚ÈÌ„ BÊÁ‡L ¯BÎa65ÊÈwÈ -66Ôek˙È ‡lL „·Ï·e , ¿∆¬»»«ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈
ÌeÓ Ba ˙BOÚÏ67- BÊ ‰Êw‰a ÌeÓ Ba ‰OÚ Ì‡Â . «¬¿ƒ«¬»¿«»»

ÂÈÏÚ ËÁL ‰Ê È¯‰68. ¬≈∆ƒ¿»»»

סכנה.65) בזה ויש דם ריבוי ידי על מותר 66)שחלה
מגופו. דם הכרח 67)להוציא זו בהקזה היה שלא וכגון

מום. בו ובברייתא 68)שייעשה במשנה תנאים מחלוקת
מתכוון  שאין דבר שסובר שמעון כר' ופסק לג: בכורות
מום, בו שיפול בהכרח היה זו הקזה ידי על אם אבל מותר,
ולא  רישיה בפסיק שמעון ר' ש"מודה אוסר, שמעון ר' גם

ימות".

.„Èaa ÌeÓ ÏÈË‰Ï ¯zÓ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiL Ì„˜ ¯BÎ À»¿»ƒ«¿…∆∆≈≈«¬ƒ
ÌÏBÚ‰69ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ ,70?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»¿ƒ»≈»»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa71ÏÎ‡‰Ï BÙBqL ÈtÓ , «¿««∆∆≈»«ƒƒ¿≈∆¿≈»≈
BÓeÓa72Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa Ï·‡ ;73¯eÒ‡ -74. ¿¬»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»

(רש"י).69) בכור קדושת עליו אין נולד, שלא זמן שכל
מום.70) בו להטיל מותר מקדש.71)שהרי בית
להקרבה.72) עומד להקרבה.73)ואינו שעל 74)ועומד

מקדושתו. מורידו הוא המום הטלת ידי

.ÂË‡lL ÏÙ ‰Ê ÌenL ¯Á‡ „Ú ÈtÓ „ÈÚ‰L „Ú≈∆≈ƒƒƒ≈«≈∆∆»«∆…
˙Ú„Ï75ÔÓ‡ -76‰M‡ elÙ‡ .77ÈÙa :¯ÓBÏ ˙Ó‡ ¿««∆¡»¬ƒƒ»∆¡∆∆«¿»«

.ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ ,ÂÈÏ‡Ó ‰Ê ÌeÓ ÏÙ»«∆≈≈»¿ƒ»≈»»

נאמן,75) אינו לעצמו הכהן אבל הכהן. של לדעתו שלא
הבכורות. על נחשדו הכהנים שבכל 76)כי פי על שאף

נאמן. הוא בבכור - נאמן עד מפי עד אין העדויות
מקום.77) בכל לעדות פסולה שהיא

.ÊËÌ„‡ È„Èa ‡·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÓen‰ Ïk78ÔÓ‡ - »«ƒ»¿ƒ»…ƒ≈»»∆¡»
,‰eÎ· eOÚ ‡ÏÂ eÏÙ Ô‰ÈÏ‡Ó ¯ÓBÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÚB¯‰»∆¬≈∆«≈¬≈∆»¿¿…«¬¿«»»

ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ÈÏÚ ËÁMÈÂ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ¿ƒ»≈¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
Ô‰k‰ „Èa ¯BÎa‰Â Ï‡¯OÈ ‰ÚB¯‰79‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »∆ƒ¿»≈¿«¿¿««…≈¬»ƒ»»

ÈÏ‡¯Oi‰ ÂÈÏÚa „Èa ‡e‰ ÔÈ„Ú ¯BÎa‰Â Ô‰k ‰ÚB¯‰80 »∆…≈¿«¿¬«ƒ¿«¿»»«ƒ¿¿≈ƒ
ÏÈh‰ ‡e‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ„LBÁÂ ,ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈∆¡»¿¿ƒ∆»ƒƒ

.BÏ epziL È„k ÌeÓ Ba¿≈∆ƒ¿∆

שאפשר 78) אזנו, נסדקה ידו, נקטעה עינו, נסמית כגון
הרועה. נאמן כן פי על ואף זה, מום בו הטיל שאדם לחשוש

כהן.79) של בכורו רועה הישראל שהיה כלומר,
לדקה.80) ושלושים לגסה יום חמשים בתוך כלומר,

.ÊÈ- ÏÙ ÂÈÏ‡Ó ‰Ê ÌenL ¯Á‡ Ô‰ÎÏ „ÈÚ‰L Ô‰k…≈∆≈ƒ¿…≈«≈∆∆≈≈»»«
ÔÓ‡81˙‡ ‰Ê ÌÈÏÓBb Ì‰ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ∆¡»¿≈¿ƒ»∆∆»≈¿ƒ∆∆

‰Ê82È„k ¯BÎaa ÌeÓ ÏÈh‰Ï ÔÈ„eLÁ ÌÈ‰k‰ ÏkL . ∆∆»«…¬ƒ¬ƒ¿«ƒ«¿¿≈
ıeÁa BÏÎ‡Ï83;ÔÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿»¿«¿ƒ»≈∆¡»ƒ«¿≈«¿»

elÙ‡ .¯Á‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ,BÏ „ÈÚÓ B¯·Á Ï·‡¬»¬≈≈ƒ∆≈»»≈¿«≈¬ƒ
Ï·‡ ;¯BÎa‰ ÏÚ BÏ ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰k ÏL B˙Èa È·e ÂÈ·»»¿≈≈∆…≈¿ƒƒ««¿¬»

.BÙe‚k ‡È‰L ÈtÓ ,BzL‡ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿

שאמרו 81) שמה שם במשנה גמליאל בן שמעון כרבן
אלא  אינו מאליו, נפל שהמום לומר נאמן אינו שהכהן
לאכלו  שיוכל כדי בכוונה המום את הטיל שמא שלו, בבכור

זה. חשש אין שלו אינו הבכור אם אבל כלומר,82)בחוץ,
חבירו  שגם כדי מאליו, נפל שהמום חבירו על מעיד הוא
אין  לזאת - שלו לבכור נוגע הדבר כשיהיה כן, עליו יעיד

בזמן 83)חוששין. שגם נראה רבינו דברי ומסתימת
לשוחטו  רוצים שאינם משום והיינו הכהנים, נחשדו המקדש
מקום  בריחוק שגר מפני או האימורין הקרבת בגלל במקדש
לשחטו  ורוצה למקדש, להביאו עליו וטורח מירושלים
אלא  שאינו מום בו להטיל חשוד הוא ולכך למקדש מחוץ
שהוא  בחוץ קדשים שחיטת מאיסור להינצל כדי לאו, איסור
אות  חמישי פרק בכורות (הלכות אלגזי ובמהרי"ט בכרת.

הזה. בזמן רק הוא שהחשד רש"י מדברי הוכיח מז)

.ÁÈÂÈÏÚ „ÈÚ‰Â ,ÌeÓ Ba ÏÙÂ Ô‰k „Èa ‰È‰L ¯BÎa¿∆»»¿«…≈¿»«¿≈ƒ»»
ÏÙ ÂÈÏ‡Ó Ìen‰ ‰fL „Á‡ „Ú84ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â , ≈∆»∆∆«≈≈»»«¿≈»¿ƒ

ÔÈËÁBL ÔÈ‡ B‡ ¯BÎa‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ‰Ê ÌeÓ Ì‡ƒ∆¬ƒ»»∆«¿≈¬ƒ
‰Ê ÌeÓ È˙È‡¯‰ :¯Ó‡Â B„Èa ‡e‰L Ô‰k‰ ‡·e ,ÂÈÏÚ»»»«…≈∆¿»¿»«∆¿≈ƒ∆

‰ÁÓÓÏ85ÔÈ‡Â .ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ËÈÁLÏ B¯Èz‰Â ¿À¿∆¿ƒƒƒ¿ƒ»¬≈∆∆¡»¿≈
,‡e‰ Ìz ¯BÎa ‡nLÂ e‰‡¯‰ ‡Ï ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»…∆¿»¿∆»¿»
ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁLÏ e„LÁ ‡lL∆…∆¿¿ƒ¿…»»ƒ«ƒ¿≈∆¬

˙¯k86.e¯‡aL BÓk , »≈¿∆≈«¿

נאמן.84) המומחה,85)שהוא בשם לנקוב צריך ואין
משנה. בלחם מום 86)וראה להטיל שנחשדו פי על אף

בלאו. אלא בכרת שאינו בבכור

.ËÈ¯BÎa :ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa ÏÚ ¯ÓBÏ Ô‰k‰ ÔÓ‡ ÔÎÂ¿≈∆¡»«…≈««¿««¿
BÓeÓa Ï‡¯OÈ ÈÏ B˙ ‰Ê87È„k ,È˙eL¯a ÏÙ ‡ÏÂ ∆¿»ƒƒ¿»≈¿¿…»«ƒ¿ƒ¿≈

BÏÈË‰ ‡e‰ ‡nL BÏ LeÁÏ88ÈeOÚ ¯·c‰L ; »∆»¡ƒ∆«»»»
:e¯Ó‡ÈÂ ÂÈÏÚa eÏ‡MÈ ‡nL ‡¯È˙Ó ‡e‰Â ,˙BÏb‰Ï¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆»ƒ»¬¿»»¿…¿

.BÏ e‰e˙pL ˙Úa ‰È‰ ÌÈÓz»ƒ»»¿≈∆¿»

פלוני".87) ישראל לי "נתנו לומר צורך אין כאן ואף
שלא 88) ברשותו, נפל לא שזה לומר בא כך משום כלומר,

המום. את בו הטיל שהוא בו לחשוד יבואו

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) מומחה, פי על אלא הבכור שוחטין שאין יבאר

כהן. בלא לישראל בכור רואין

.‡¯BÎa‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡2Ô˙pL ‰ÁÓÓ Èt ÏÚ ‡l‡ ≈¬ƒ∆«¿∆»«ƒÀ¿∆∆»«
¯z‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙eL¯ Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ‡ÈOp‰ BÏ«»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿¿»««≈

ÔÓeÓa ˙B¯BÎa3- ÏkÏ ÈeÏ‚Â ÏB„b ÌeÓ ‰È‰ elÙ‡ . ¿¿»¬ƒ»»»¿»«…
L¯ ÏËpL ‰ÁÓÓ ‡l‡ B¯ÈzÈ ‡Ï˙e4˙B¯BÎa‰ ÏÎÂ . …«ƒ∆»À¿∆∆»«¿¿»«¿

‰‡B¯ Ì„‡5BÓˆÚ È¯BÎaÓ ıeÁ ,6. »»∆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



קמז zexeka zekld - zepaxw xtq - hay 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

למקדש.2) חוץ מום בעל בכור שוחטין אין כלומר,
ליה 3) אמר לבבל, חנה בר רבה נחית הוה "כי ה. בסנהדרין

- ידין? יורה! - יורה? לבבל, יורד אחי בן לרבי, חייא רבי
ישראל  שבארץ נשיא "ורבי, יתיר!" - בכורות? יתיר ידין!
שאמרו  כמו בו, להתגדר לנשיאים להם הניחו זה ודבר היה

ספר. קרית - (עח.)" יומא מסכת של אחרון כן 4)בפרק
שם  ויש ידו ונקטעה עינו נסמית שאפילו לו: בבכורות הוא
במקום  מומחה אין ואם במומחה. אלא ניתר אינו מומחה,

ב. הלכה להלן ראה המומחה 5)הזה, רואה כלומר,
נחשדו 6)להתירם. שלא ואףֿעלֿפי ה. משנה פ"ב נגעים

פ"א  (למעלה כרת איסור שזהו בחוץ, קדשים לשחוט כהנים
לו, התירו אחר שמומחה לומר אלא אינו זה - י"ח), הלכה
ב"דדמי" יתיר שמא להתיר, לו אין עצמו הוא אבל
בבכור  לטפל לו וקשה הואיל בוודאות), ולא (=באומדנא
מצפה  בהגהות וראה ט. אות בועז שם, ישראל (תפארת תם

לו.). לבכורות איתן

.·ÔÈÓen‰ ÔÓ Ìen‰ ‰È‰Â ‰ÁÓÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»À¿∆¿»»«ƒ«ƒ
ÔÈ˜‰·n‰ ÔÈÈeÏb‰7‰ÚË˜ B‡ BÈÚ ˙ÈÓÒpL ÔB‚k , «¿ƒ«À¿»ƒ¿∆ƒ¿≈≈ƒ¿¿»

‰LÏL Èt ÏÚ ËÁMÈ ‰Ê È¯‰ - BÏ‚¯ ‰¯aL B‡ B„È»ƒ¿¿»«¿¬≈∆ƒ»≈«ƒ¿»
˙Òk‰ Èa8ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆiL ¯BÎa ÔÎÂ .9Ba ÏÙÂ ¿≈«¿∆∆¿≈¿∆»»¿»»»∆¿»«
˜‰·Ó ÌeÓ10Èa ‰LÏL Èt ÏÚ ¯zÈ ‰Ê È¯‰ - À¿»¬≈∆À««ƒ¿»¿≈

.˙Òk‰«¿∆∆

שם.7) בבכורות וגמרא, הדיוטות 8)משנה כלומר,
ובטור  ב). משנה דזבים פ"ג ורא"ש (ר"ש מומחים שאינם
ואינם  קצת "החכמים שט: סימן יורהֿדעה ערוך' ו'שולחן

לארץ 9)בקיאים". בחוצה בכור "התרת לו: בבכורות
ישראל  שבארץ כשם [כלומר: הכנסת". בני שלשה עלֿפי
מתירים  כן מומחה, שאין במקום הכנסת בני שלשה מתירין
כל  שהרי מומחה, שיש במקום אפילו לעולם, לארץ בחוצה
שבארץ  מהנשיא רשות שנטל בזה הוא מומחה של כחו
הנשיא  של רשותו מועילה שלא לארץ לחוצה ואילו ישראל,
תמיד  דינה - יד) הלכה סנהדרין מהלכות ופ"ד ה. (סנהדרין
דעת  כי ויתכן בלחםֿמשנה). (וראה מומחה שם אין כאילו
דין  עליו שחל ישראל, בארץ שנולד בכור שרק רבינו
(כשאין  המומחה במקום הכנסת בני שלשה צריך מומחה,
מומחה  דין שם אין שלעולם לארץ בחוצה או מומחה,
דין  עליו חל שלא לארץ בחוצה שנולד בכור אבל כנ"ל),
גלוי  מום הוא ואם הכנסת, בני לשלשה צורך אין - מומחה
חז"ל  בדברי שמצאנו ומה התרה. בלי מותר זה הרי ומובהק

גלוי שנזקק  שאינו במום הוא זה לארץ, בחוצה מום להתרת ו
ודלא  התרה. צריך אין ומובהק, גלוי במום אבל ומובהק,
בכסףֿ ועיין פסק. ד"ה שם בבכורות התוספות כדברי
שהלשון  קורקוס, מהר"י בשם מביא אלגזי ורי"ט משנה].
הלכה  פ"א למעלה הנוסחא לפי הוא לארץ" לחוצה "שיצא
בארץ", אלא נוהגת אינה טהורה בהמה בכור "מצות ה:
ובין  בארץ בין ש"נוהגת שם האמיתית הנוסחא לפי אבל
לארץ". בחוצה "שנולד כאן: להיות צריך לארץ", בחוץ

שלשה 10) ידי על להתיר אין מובהק, אינו המום אם אבל
וכו'. מובהקין ובמומין רבא, "אמר בגמרא: שם הכנסת. בני

שאין  מומין אפילו בחו"ל הוהֿאמינא ממתניתין אי
קמ"ל". וכו' מובהקין

.‚ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡11‰È‰iL „Ú Ï‡¯OÈÏ ¯BÎa‰ ˙‡ ≈ƒ∆«¿¿ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆
‡e‰ ÌeÓ :‰ÁÓn‰ BÏ ¯Ó‡È ‡nL ;BnÚ Ô‰k…≈ƒ∆»…««À¿∆
‡ÏÂ BÓˆÚÏ epËÁLÈÂ CÏÈÂ ,ÂÈÏÚ ËÁLÏ ¯zÓeÀ»ƒ¿…»»¿≈≈¿ƒ¿»∆¿«¿¿…

Ô‰ÎÏ epzÈ12ÏÎ‡Ï „eLÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L . ƒ¿∆¿…≈∆««ƒ∆≈»∆¡…
ıeÁa ÌÈL„˜13‰p‰k ˙BzÓ ÏÊ‚Ï ‡e‰ „eLÁ ,14. »»ƒ«»ƒ¿…«¿¿À»

ÏÚ ˜c˜„Ó ‡e‰L Úe„ÈÂ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»»»¿»«∆¿«¿≈«
BÏ ÔÈ‡B¯ - BÓˆÚ15ÔB‚k ,ÏkÏ ÈeÏb Ìen‰ ‰È‰ . «¿ƒ»»«»«…¿

ÌÎÁÏ B‡È·‰Â ÏÈ‡B‰ ,BÏ‚¯ B‡ B„È ‰ÚË˜pL∆ƒ¿¿»»«¿ƒ∆¡ƒ∆»»
BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ó ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰ÁÓn‰16, «À¿∆¬≈∆¿∆¿«¿«¿≈««¿
Ô‰k BnÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÏ ÔÈ‡B¯ CÎÈÙÏ17. ¿ƒ»ƒ««ƒ∆≈ƒ…≈

רואה.11) אינו המומחה אפילו למעלה 12)כלומר, וראה
מ  בעל שבכור שאע"פ ג, הלכה כחולין פ"א הוא הרי ום

לכהן. ליתנו הוא מחוייב - קדוש בא 13)ואינו שהרי
שהוא  או לשוחטו ומותר מום בעל הוא אם למומחה לשאול

לשוחטו. ואסור שם 14)תם ברש"י וראה לו: בכורות
הוא  כהנים וגזילת כרת, איסור הוא בחוץ קדשים ששחיטת

בעלמא. לאו זה 15)רק דין מצא שלא כתב בקריתֿספר
מדין  זה דין רבינו שהוציא כתב והכסףֿמשנה בגמרא,

וכו'". לכל גלוי המום "היה לעבור 16)שבסמוך: שלא
קל. איסור על שם.17)אפילו בכורות

.„,BÓeÓ ˙‡ ‰‡¯‰ Ck ¯Á‡Â ¯BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿¿««»∆¿»∆
,‰ËÈÁM· ‰pzLÓ BÈ‡L ÈeÏb ÌeÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»∆≈ƒ¿«∆«¿ƒ»
ÏÚ ‡lL ËÁLÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ‚¯ B‡ B„È ‰ÎzÁpL ÔB‚k¿∆∆¿¿»»«¿ƒ¿ƒ¿«∆…«

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÁÓÓ Èt18˙nL ¯BÎ·k ¯·wÈÂ ,19. ƒÀ¿∆¬≈∆»¿ƒ»≈ƒ¿∆≈

שאינם 18) מומין שגוזין מאיר וכרבי כח. שם משנה
שמשתנין  שבעין" "דוקין משום שחיטה, לאחר משתנים
מום  היה השחיטה לפני שמא חשש שם ויש שחיטה, לאחר

השחיטה. אחר נשתנה ושוב מזבח 19)עובר קדשי שבין
ופי"ט  לב. (תמורה יקברו מתו, אם - הבית בדק קדשי ובין

יא). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

.‰ÌÈÒÈk ÈLe ˙Á‡ ‰ˆÈa BÏ ‰˙È‰L ¯BÎa20B˜„·e , ¿∆»¿»≈»««¿≈ƒƒ¿»
BÊeb¯‰ ÏÚ e‰e·ÈLB‰Â ‰ÁÓn‰21BÎÚÓe22˙‡ˆÈ ‡ÏÂ «À¿∆¿ƒ««¿ƒ¬¿…»»

‰iM‰ ˙‡ˆÓÂ ËÁLÂ ‰ÁÓn‰ B¯Èz‰Â ,‰iL ‰ˆÈa≈»¿ƒ»¿ƒƒ«À¿∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ»
„ÌÈÏÒka ‰˜e·23Ï·‡ .BÎÚÓe ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿»ƒ¬≈∆À»ƒƒ¬¬»

- ‰ÁÓÓ Èt ÏÚ ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ ,CÚÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿««ƒÀ¿∆
¯·wÈ ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆ƒ»≈

המקדש 20) ביאת הלכות בפ"ז ראה המומין, מן אחד שהוא
ח. שקורא 21)הלכה מי ויש השדרה, חוליות סוף "הוא

במשניות  הנוסחא וכן מ. בכורות בפיה"מ (רבנו עכוזו"
שם). לתוך 22)שלפנינו תכנס השניה שהביצה כדי לחץ

ובגמרא 24)במעיים.23)הכיס. במשנה מחלוקת
אחד. בכיס אלא כיסין בשני ביצים שתי לו "אין מ. בכורות
ישמעאל  ר' מום. זה הרי אחת וביצה כיסין שני נמי, אי
לו  אין ביצים. שתי לו שיש בידוע כיסין שני לו יש אומר,
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ואתא  דמי. אחת ביצה אלא לו שאין כמי אחד, כיס אלא
עכוזו  על מושיבו אלא אמרינן, לא בידוע למימר ר"ע
שתנאֿקמא  רבינו וסובר לצאת". סופו ביצה יש אם וממעך,
על  חולק אינו מום" זה הרי אחת וביצה כיסים "שני האומר
ר' אלא וממעך", עכוזו על "מושיבו האומר עקיבא ר'
אלא  נתכוון לא הוא שאף תנאֿקמא דברי לפרש בא עקיבא
בכסלים, הביצה נמצאה אם אלא אינו זה וכל המיעוך. אחרי
מיעכו  לא אם אף מום, זה הרי הביצה, נמצאת לא אם אבל
וכן  קורקוס). מהר"י בשם נה אות פ"ו אלגאזי (מהרי"ט
המקדש  ביאת מהלכות (פ"ז למעלה רבינו בדברי נראה
אחת  וביצה כיסים שני לו שיש שמי וכתב, שסתם ח) הלכה

מום. זה הרי -

.Â¯BÎa‰ ˙‡ ‰‡¯Â ‰ÁÓÓ BÈ‡L ÈÓ25ÏÚ ËÁLÂ ƒ∆≈À¿∆¿»»∆«¿¿ƒ¿««
B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,¯·wÈ ‰Ê È¯‰ - ÂÈt26?ÌlLÓ ‰nÎÂ . ƒ¬≈∆ƒ»≈ƒ«≈ƒ≈¿«»¿«≈

‰q‚Ï ‰ˆÁÓe ‰w„Ï ÚÈ·¯27ÌlLÈ ‡Ï ‰Ó ÈtÓe . ¿ƒ«¿«»∆¡»¿«»ƒ¿≈»…¿«≈
?ÂÈÓc Ïk28‡lL È„k ,‰Ó‰a‰ ÏÚa ˙‡ eÒwL ÈtÓ »»»ƒ¿≈∆»¿∆«««¿≈»¿≈∆…
‰p‰LÈ29Ïc‚È ‡ÏÂ30Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a31. «¿∆»¿…¿«≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈

בכל 25) לשחטו ומותר מום, בעל הוא שהבכור שקבע היינו
כח.26)מקום. בכורות משנה משלו, ישלם כלומר,

בגמרא.27) כח: בגסה.28)שם ובין בדקה זהו 29)בין
- בלבד מחצה אלא דמיו כל בגסה משלם אינו למה טעם
אלגאזי  (רי"ט הקריבו ולא תם בכור שהשהה על הוא שקנס

ל). אות סוף בדקה 30)פ"ד משלם אינו למה טעם זהו
ולא  אותו שהשהה על שקנסוהו ממה שחוץ - רביע אלא

קנס ה  יש בדקה הנה דמיו, כל משלם אינו זה ומטעם קריבו,
שני  כלשון וזהו ישראל. בארץ דקה בהמה שגידל על נוסף:

שם. קמא 31)ברש"י (בבא כן לעשות אסרו חכמים והרי
ב). הלכה ממון נזקי מהלכות ופ"ה במשנה, עט:

.ÊÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ˙B¯BÎa ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï B¯ÎO ÏËBp‰«≈¿»ƒ¿∆¿≈¬ƒ
ÂÈt ÏÚ32Ba eÚ„ÈÂ ÏB„‚ ‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «ƒ∆»ƒ≈»»À¿∆»¿»¿

‰i‡¯‰ ÏÚ ¯ÎO BÏ e˜ÒÙe B˙BÓk ÔÈ‡L ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆≈¿»¿»»«»¿ƒ»
¯ewa‰Â33ÌÈÓz ‡ˆÓpL ÔÈa ÌeÓ Ba ‡ˆÓpL ÔÈa34. ¿«ƒ≈∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»»ƒ

‰‡B¯Â ,˙Á‡ ÌÚtÓ ıeÁ BÊ ‰Ó‰a ÏÚ ¯ÎO ÏhÈ ‡ÏÂ¿…ƒ…»»«¿≈»ƒ««««¿∆
‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈ‡È·nL ÔÓÊ Ïk ÌÏBÚÏ d˙B‡»¿»»¿«∆¿ƒƒ»¿≈∆…

„LÁ È„ÈÏ ‡B·È35. »ƒ≈¬»

שם)32) בכורות (הלכות הרמב"ן וכתב כח: שם משנה
ליטול  שאסור כט.) (שם הסמוכה במשנה כמו הוא שהטעם
למדתי  "ראה ה) ד, (דברים שנאמר מפני הוראה, שכר

בחנם". אתם אף בחנם, אני "מה - שם 33)אתכם"
שהתירו  ביבנה, כאילא מומחה היה "אלאֿאםֿכן במשנה:

וכו'". נוטל להיות חכמים היו לו "שכולם שם: וברמב"ן
צריך  היה ושעה שעה וכל לראות, בכורותיהם לו מביאים
רבנן  לו תקנו כך משום לגמרי, ממלאכתו בטל והוא לראות

וכו'". כן,34)שכר לתקן והוצרכו שם. במשנה הוא כן
ולכן  מום, בעל שהוא אמר השכר שבגלל יחשדוהו שלא

שם). (גמרא תם נמצא אם גם שכר לו שאמר 35)פסקו
הפעם  עוד אותה שיביאו בכדי תם, שהיא זו בהמה על
אחת  פעם אלא שכר יטול שלא תיקנו לכן שנית, שכר ויקבל

שם). (גמרא בלבד

.ÁB¯BÎa‰ ÏÚ „eLÁ‰˙36ÔÈlÁ ÌLÏ Ô¯ÎÓÏ37ÔÈ‡ - ∆»««¿¿»¿»¿≈Àƒ≈
ÌÈ‡·ˆ ¯Oa elÙ‡ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ38‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ∆¬ƒ¿«¿»ƒƒ¿≈∆

Ï‚Ú ¯O·Ï ‰ÓB„39ÔÈ‡L ˙B¯BÚ epnÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿«≈∆¿≈¿ƒƒ∆∆≈»
ÌÈ„e·Ú40‰·˜ ÏL elÙ‡ ,41B˙e¯ÎÊ CzÁÈ ‡nL ; ¬ƒ¬ƒ∆¿≈»∆»«¿…«¿

¯Óˆ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .‡e‰ ‰·˜ ¯BÚ :¯Ó‡ÈÂ42, ¿…«¿≈»¿≈¿ƒƒ∆∆∆
ÔaÏÓ elÙ‡43È‡Bˆ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,44ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ . ¬ƒ¿À»¿≈»ƒ«ƒ¬»¿ƒ

epnÓ45ÈeÂË46ÔÈ„·Ïe47BÈ‡L ;ÌÈ„e·Ú ˙B¯BÚÂ ƒ∆¿¿»ƒ¿¬ƒ∆≈
ÌÈÓz ¯BÎa ¯BÚ „aÚÓ48„ÁÙÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«≈¿»ƒƒ¿≈∆¿«≈

BÏˆ‡ B˙B‰LÏ49ÌÈic‰ eÚÓLÈ ‡nL ,50e‰eÒ˜ÈÂ «¿∆¿∆»ƒ¿¿««»ƒ¿ƒ¿¿
BÚL¯ ÈÙk51. ¿ƒƒ¿

ומה 36) לא, סעיף כט: בכורות אלגזי ברי"ט (ראה תמימים
קורקוס). המהר"י בשם כט:37)שמביא שם משנה

רבינו  ומפרשה וכו'" ממנו לוקחין אין הבכורות על "החשוד
בשר  בתור קודש, שהוא תם בכור בשר למכור חשוד שהוא
למעלה  ראה כך, על נחשדו לא כלל שבדרך ואע"פ חולין.
מום  להטיל חשוד שהוא פירש רש"י אבל יח. הלכה פ"ב

בכורה.38)בבכור. קדושת בו שייכת שלא צבי, בשר
בשר 39) שזה ויאמר תם, בכור עגל בשר שימכור חשש ויש

תם 40)צבי. בכור של עור זה ושמא מעובדים. שאינם
שם). ופסק 41)(משנה בכור. קדושת בה שייכת שלא

שם. במשנה אליעזר כרבי ולא שם 42)כתנאֿקמא,
הוא 43)במשנה. שמא חשש ויש רב, טורח בליבונו שאין

להלן. וראה בכור, מתוכו 44)צמר הוציאו שלא צמר
חשש  יש שבוודאי טרחה, שום בזה לו היתה ולא הלכלוך,

בכור. צמר הוא במשנה.45)שמא צמר.46)שם חוטי
מרובה. זמן לה ודרוש גדולה, טרחה היא והטויה

טרוף 47) מצמר אלא צמר מחוטי נארגו שלא צמר יריעות
ט). משנה פ"ט כלאים בפיה"מ אינו 48)(רבינו כן וכמו
לבדים. מהצמר עושה או צמר העיבוד.49)טווה בזמן

בחוץ.50) תם בכור ראה 51)ששחט הבכור, את לקבור
ראה  המעות, להם להחזיר - מכר ואם ד. הלכה למעלה
הוה, דבכור איתא "אם בגמרא שם הוא כן ט. הלכה להלן
ליה  מפסדו רבנן, ביה שמעו אי סבר, ביה. טרח הוה לא
וטעון  הוא תם דבכור רבנן שמעי "אי ופירש"י מינאי",
מעבדן". ואינו טרחו על ומקפיד מינאי ליה ומפסדי קבורה
לא  רבינו ומדברי העיבוד. טורח על מקפיד שהוא משמע
שמא  בידו להשהותו רוצה שאינו שמפרש אלא הכי, משמע
ידו  מתחת וכשיצא ויקנסוהו, הדיינים ישמעו כך מתוך

(לחםֿמשנה). הדבר ישכח

.ËÚ„BÂ B¯ÎÓe ¯BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰52e‰‡¯‰ ‡lL «≈∆«¿¿»¿«∆…∆¿»
˙‡ Ì‰Ï ¯ÈÊÁÈÂ ,eÏÎ‡ - eÏÎ‡M ‰Ó :‰ÁÓÓÏ¿À¿∆«∆»¿»¿¿«¬ƒ»∆∆

ÌÈÓc‰53˙‡ ¯ÈÊÁÈÂ ,¯·wÈ - ÏÎ‡ ‡lM ‰Óe ; «»ƒ«∆…∆¡«ƒ»≈¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰54‰Ù¯h‰ ˙‡ ÏÈÎ‡Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .55BÓk , «»ƒ¿≈«ƒ¿«¬ƒ∆«¿≈»¿

¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL56. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»

שאכלו.53)לביתֿדין.52) הבשר שם 54)של משנה
שהיא 55)לז. ונודע ומכרה, הפרה את ששוחט כלומר,

שלא  ומה הדמים, את ויחזיר אכלו שאכלו מה - טרפה
הדמים  את להם יחזיר והוא הבשר את לו יחזירו אכלו

שם). יב.56)(משנה הלכה מכירה מהלכות פט"ז
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.È‡e‰ ÌÈÓz Ì‡ :‰Ù¯Ë ‡ˆÓpL ¯BÎa57‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿»¿≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿»
‰Ù¯Ë58ËLÙ‰L ¯Á‡59e¯‡aL BÓk ,Û¯OÈ ¯BÚ‰ - ¿≈»««∆À¿«»ƒ»≈¿∆≈«¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a60¯·wÈ ¯Oa‰Â ,61Ì‡Â ; ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿«»»ƒ»≈¿ƒ
ËÁL BÓeÓa62¯·wÈ ¯Oa‰ -63ÌÈ‰k‰ e‰ÈÂ , ¿ƒ¿««»»ƒ»≈¿≈»«…¬ƒ

B¯BÚa64‰ÁÓÓ Èt ÏÚ ËÁLpL ‡e‰Â .65. ¿¿∆ƒ¿««ƒÀ¿∆

המזבח.57) על ליקרב כדי בעזרה כלומר,58)ונשחט
לכן. קודם טריפה שהיה נמצא 59)התברר אם אבל

הוא  ואף הבשר, כמו העור נחשב - שהופשט לפני טריפה
(כסףֿמשנה). ט.60)בקבורה הלכה משנה 61)פי"ט

קודם  פסול בהן שאירע הקדשים "כל קג: בזבחים
- עורן עם נשרפין (אלא לכהנים עורותיהן אין להפשיטן,
חנינא  רבי אמר לכהנים. עורותיהן הפשיטן, לאחר רש"י).
השריפה  לבית שיוצא עור ראיתי לא מימי הכהנים, סגן
רבי  אמר רש"י). - בגמרא לה מפרש הכי (משהופשט,
טריפה, ונמצא הבכור את שהמפשיט למדנו מדבריו עקיבא,
קודם  בו הי' זה שפסול (ואע"פ בעורו הכהנים שיאותו
הכהנים  יאותו הפשט, לאחר עד ניכר ולא הואיל הפשט,
אלא  ראיה, ראינו לא אין אומרים, וחכמים רש"י). - בעורו
- פסול בו היה הפשט וקודם (הואיל השריפה לבית יצא
מום  בבעל עוסק שר"ע אמרו קד. שם ובגמרא רש"י)".
הבשר  טריפה נמצא שאם ישראל, ארץ בכל אותו ששוחטין
יוחנן  ר' אמר אבא בר חייא ור' לכהנים, והעור יקבר
בקבורה  שהבשר חכמים, כדברי והלכתא כר"ע. שהלכה
בפיה"מ) רבינו כן (וכמו רש"י ומפרש בשריפה. והעור
וחכמים  ור"ע בתם. וכחכמים מום, בבעל כר"ע שההלכה
בתם. - וחכמים מום, בבעל מדבר שר"ע אלא חולקים, אינם

רבינו. פסק שהופשט.62)וכן לאחר טריפה ונמצא
יקבר.63) מום בעל הוא שאפילו שמת, בכור כדין
וכרבי 64) שהופשט, לאחר עד טריפתו ניכר היה שלא מפני

כנ"ל. אמר 65)עקיבא, לא ר"ע שאף אמרו, שם בגמרא
העור  גם מומחה, התירו לא אבל מומחה. כשהתירו אלא

שהופשט. לאחר אף הבשר עם יקבר

.‡ÈÔÈa ÌÈÓz ÔÈa ,‰ÎÏ‰k B¯Oa ÏÎ‡pL ¯BÎa‰«¿∆∆¡«¿»«¬»»≈»ƒ≈
ÌeÓ ÏÚa66ÔÈ‰ Ck ,B¯BÚa ˙B‰Ï ¯znL ÌLk - ««¿≈∆À»≈»¿»∆¡ƒ
ÂÈ˙Bf‚a67,ÈÁ ‡e‰Lk epnÓ ÊÊ‚pL ¯Óˆ Ïk Ï·‡ . ¿ƒ»¬»»∆∆∆ƒ¿«ƒ∆¿∆«

¯L elÙ‡68‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ -69¯L elÙ‡Â , ¬ƒ»«¬≈»«¬»»«¬ƒ»«
ÌeÓ Ba ÏÙpL ¯Á‡ epnÓ70B˙ËÈÁL ¯Á‡ elÙ‡Â .71, ƒ∆««∆»««¬ƒ««¿ƒ»

B˙˙ÈÓ ¯Á‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â72È¯‰L ;73¯Óv‰ B˙B‡ ¿≈»ƒ«««ƒ»∆¬≈«∆∆
¯OÚÓa ÔÎÂ .„ÓBÚ B¯eq‡a ÌÈiÁÓ epnÓ ¯LpL∆»«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ≈¿≈¿«¿«

‰Ó‰a74‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .75e¯Ê‚ ‡lL , ¿≈»¿»≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»∆…»¿
BÊ ‰¯Ê‚76ÈtÓ ,„·Ïa ¯OÚn‰ ÏÚÂ ¯BÎa‰ ÏÚ ‡l‡ ¿≈»∆»««¿¿«««¬≈ƒ¿«ƒ¿≈

BÏˆ‡ Ì‰LÈ ‡nL ,‰¯tÎÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡L77ÁwÏ È„k ∆≈»»ƒ¿«»»∆»«¿≈∆¿¿≈ƒ«
e¯‡a ¯·Îe .Ì‰Ó ¯LiL ¯Óv‰ Ïk78‰ÂˆnL , »«∆∆∆ƒ¿…≈∆¿»≈«¿∆ƒ¿»

ÌeÓ ÏÚa ÔÈa ÌÈÓz ÔÈa ,B˙L CBz BÏÎ‡Ï79. ¿»¿¿»≈»ƒ≈««

מום 66) ובעל פסול, בו נמצא ולא שנשחט תם כלומר,
מומחה. ידי על שחיטתו,67)שהותר לאחר שנגזז בצמר

יב). הלכה להלן (ראה כח: בבכורות מהמשנה נשמע כך
לבין 68) תלש בין הבדל שאין כו: שם ראה מעצמו, נתלש

מעצמו. זו.69)נתלש בהלכה להלן ראה גזירה, משום
מהלכות  (פ"א התורה מן אסורה הגזיזה פעולת שעצם אע"פ

ט). הלכה כו.70)מעילה זה 71)שם צמר כלומר,
שחיטתו. לאחר אף באיסורו נשאר בחייו, ממנו שנשר
מהללאל  מן כעקביא ולא כה.) (שם במשנה וכחכמים
השחיטה, לפני שנשר הגיזה את שחיטה לאחר שמתיר
פסק  שכן פלוגתתם, בפירוש שם במשנה יהודה ר' וכדעת

כמותו. כו.) (שם נחמן יהודה,72)רב ר' דברי לפי שהרי
שחטו. אם אלא אינה מהללאל בן ועקביא חכמים מחלוקת
שנשר  הצמר את אוסר מהללאל בן עקביא גם מת, אם אבל

המיתה. נכון.73)לפני וכן רומי, ובדפוס תימן בכ"י כך
שנתלשה 74) ואע"פ הגיזה, את בהנאה חכמים אסרו

לאחר  או שחיטה לאחר אף בעינו הוא והאיסור מעצמה,
דכיון  נמי, ומעשר "דבכור כו. בבכורות הוא וכן מיתה.

להו". משהו אתו, לכפרה ה"י.75)דלאו פ"א
הגיזה.76) מן הנאה איסור שם.77)כלומר, בכורות
ח.78) הלכה פ"א שחששו 79)למעלה פירש, שם ורש"י

של  לאו על לעבור כלומר ועבודה", "גיזה לידי יבוא שמא
תעבוד". ו"לא תגוז" "לא

.·ÈÏÏ·„Ó ¯Óˆ Ba ‰È‰L ¯BÎa80‡e‰L ˙‡ :BËÁLe ¿∆»»∆∆¿À¿»¿»∆∆
‰fb‰ ÔÓ BnÚ ‰‡¯81‰‡‰a ¯zÓ -82BÈ‡L ˙‡Â ; ƒ¿∆ƒƒ«ƒ»À»«¬»»¿∆∆≈

BnÚ ‰‡¯83BL‡¯ ÈtÏk CeÙ‰ B¯wÚL ¯Óv‰ ‡e‰Â ,84 ƒ¿∆ƒ¿«∆∆∆ƒ»»¿«≈…
¯eÒ‡ -85ÌÈiÁÓ ¯LpL BÓk ‰fL ,86. »∆∆¿∆»«≈«ƒ

נשאר 80) אבל חי, הבכור בעוד העור מן שנתלש צמר
נתלש. שלא הצמר שאר עם כשיגזוז 81)מסובך פירוש,

שוה  המדובלל בצמר יהיה שחיטה, לאחר הצמר שאר את
מהם. כמובדל נראה יהיה ולא הצמר, משנה 82)לשאר

גזרו  לא מחיים, נתלש שהצמר ניכר שלא שכיון כה: שם
שנשר. בצמר שגזרו כמו לאסרו, כלומר,83)חכמים
הצמר. משאר מובדל זה צמר כי שכפול 84)שמורגש

ונחלקו  כו:). שם (רש"י בחוץ נראין ראשין ושני באמצעיתו,
הגיזה" עם נראה "אינו של זה במובן שם האמוראים
בכסףֿמשנה. וראה לקיש, כריש רבינו ופסק שם, שבמשנה

כה:85) שם בהנאה 86)משנה לאסרו חכמים שגזרו
יא. הלכה למעלה ראה אחרֿכך. לבכור שחטו אפילו

.‚È¯BÎa ˙fb87ÌeÓ ÏÚa elÙ‡ ,88Èf‚a ‰·¯Ú˙pL , ƒ«¿¬ƒ««∆ƒ¿»¿»¿ƒ≈
˙Á‡ elÙ‡ ,ÔÈlÁ89.ÌÈ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa Àƒ¬ƒ««¿«»¬»ƒ«…¬ƒ

‡e‰L ÏÎa Lc˜Óe ·eLÁ ¯·„ ‡e‰ È¯‰90‚¯B‡‰ . ¬≈»»»¿«≈¿»∆»≈
ËÈq‰ ‡ÏÓ91˜ÏcÈ - „‚·a ¯BÎa‰ ¯ÓvÓ92¯ÓvÓ ; ¿…«ƒƒ∆∆«¿¿∆∆ƒ»≈ƒ∆∆

‡e‰L ÏÎa Lc˜Ó - ÔÈLc˜n‰93. «À¿»ƒ¿«≈¿»∆

והוא 87) בחבילה, שעשוה שלם בכור של שלימה [גיזה
וראה  וכסףֿמשנה]. בראב"ד ועיין כדלהלן, חשוב דבר
חי  מבכור שנתלש או שתלשו שצמר יא, הלכה למעלה

מום. בעל בין תם בין בהנאה, כה:88)אסור בכורות
מום  בעל בכור בגיזת - שהן בכל אוסרין מומין "בעלי
בגיזה  ולא עצמו בבכור פירושה במסקנא כי ואף עסקינן".
(כסףֿמשנה). נדחה לא הנ"ל שהדין רבינו סובר -

כנ"ל].89) שלם, בכור של שלימה  כתב 90)[גיזה וכן
שהוא  דבר "שכל ט הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט"ז
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לפי  שהוא בכל אוסר - המקומות מן מקום בני אצל חשוב
ערלה 91)חשיבותו". בפיה"מ (רבינו הזרת שתות הוא

(פ"ט  אצבעות שתי רוחב והוא קה:) לדף ובשבת מ"ב, פ"ג
יח). הלכה שבת [ואע"פ 92)מהלכות ג. משנה פ"ג ערלה

של  שלימה גיזה היתה כן אם אלא חשוב דבר אינה שגיזה
הוא  הסיט, מלא בו שיש ארוג צמר - למעלה) (ראה בכור

כסףֿמשנה]. ועיין חשוב. שמוקדשין 93)דבר שם, משנה
והוא  - לפדיון ראוי שאינו לבכור בניגוד - לפדיון ראויים
(פט"ו  באלף אפילו בטל שאינו מתירין לו שיש דבר בכלל
בכסףֿ בראב"ד, וראה י. הלכה אסורות מאכלות מהלכות

ובלחםֿמשנה). משנה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בה.1) חלק לגוי יש ואם השותפין, בהמת דין יבאר

.‡‰¯BÎaa ˙·iÁ ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a2E¯˜a' ¯Ó‡ ‡Ï . ∆¡««À»ƒ«∆∆«¿»…∆¡«¿»¿
'E‡ˆÂ3È¯Îp‰ ˙eÙzL ËÚÓÏ ‡l‡4ÛzL ‰È‰ Ì‡L , ¿…∆∆»¿«≈À»«»¿ƒ∆ƒ»»À»

Ì‡a ÛÏ‡Ó „Á‡ È¯ÎpÏ ‰È‰ elÙ‡ ,¯aÚa B‡ ‰¯ta«»»»À»¬ƒ»»«»¿ƒ∆»≈∆∆»≈
„Ïea B‡5BÏ ‰È‰ .‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -6 «»»¬≈∆»ƒ«¿»»»

„Á‡ ¯·‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡a7Ï‚¯ B‡ „È ÔB‚k ,8- ¿∆»ƒ¿≈∆≈∆∆»¿»∆∆
‰Ê È¯‰ - ÌeÓ ÏÚa ‰È‰Â C˙ÁÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ƒ…∆ƒ≈»≈¿»»««¬≈∆

¯eËt9ÏÒtÈ ‡ÏÂ È¯Îp‰ ¯·‡ C˙ÁiL ¯LÙ‡ Ì‡Â ;10 »¿ƒ∆¿»∆≈»≈≈∆«»¿ƒ¿…ƒ»≈
.‰¯BÎaa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»«¿»

כתנאֿקמא.2) רבינו ופסק א. קלו, בחולין תנאים מחלוקת
שותפים.3) של ולא יחיד, שלך וצאנך בקרך מזה: שמשמע
יב,4) (דברים מהכתוב ריבוי יש ישראל, של בשותפות אבל

וצאנכם", בקרכם ובכורות וכו' עולותיכם שמה "והבאתם ו)
קלה:). (שם שנים של בכור היא פסק 5)שהמשמעות

פטורה  באמצע גוי "שיד שכל - ב ב, בכורות במס' כחכמים,
בכור  "כל מהפסוק נלמד - א ג, שם ובגמרא הבכורה". מן
הבכור  כל שיהי' עד "כל" א), יג, (שמות ישראל" בבני וגו'
תזכר" מקנך וכל לי רחם פטר "כל ומהפסוק ישראל, של
אם  (כלומר, שלו המקנה כל אם שרק משמע יט) לד, (שם
ואם  שלה, הזכר את תקדיש תזכר, – ישראל) של כולה האם
בבני  בכור", "כל זה אין – מאלף אחד אפילו לגוי יש

מקנך". "כל ולא לו 7)לנכרי.6)ישראל "היה כלומר:
(לחםֿמשנה). שלו האבר כל שאין אע"פ באבר, שותפות

שביד,8) או שברגל לאצבע והכוונה ברגל, או ביד כלומר:
אינו  חתכה אם עצם, בלי מיותרת אצבע לו היתה שאם
לא  אחר, באופו אבל בכסףֿמשנה), (ראה מום בעל נעשה

מום. בעל יהיה ולא שיחתוך רבי 9)יתכן כדברי שם,
ואין 10)יוחנן. ברגלו או בידו יתירה אצבע שהיתה כגון

כנ"ל. עצם, בו

.·È¯Î ÏL B˙¯t ¯aÚ Á˜Bl‰11¯aÚ ¯ÎBn‰ B‡ , «≈«À«»»∆»¿ƒ«≈À«
È¯ÎÏ B˙¯t12È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,13‰Ê È¯‰ - »»¿»¿ƒ««ƒ∆≈««¬≈∆

‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt14‰Ê ¯·c ÏÚ B˙B‡ ÔÈÒB˜ ÔÈ‡Â ,15. »ƒ«¿»¿≈¿ƒ«»»∆

אמו.11) את ולא העובר את הגוי מן ישראל 12)שקונה
עצמה. הפרה את ולא העובר את לגוי למכור 13)המוכר

כיון  מלאכה, בה לעשות מיוחדת שהיא גסה, בהמה לגוי
ישאיל  שמא היא חכמים וגזירת בשבת, בה עובד שהגוי

בהמתו  שביתת על עובר ונמצא לגוי, אותה ישכיר או אותה
ה"ג). שבת מהל' ופ"כ וטו. יד: בכורות 14)(ע"ז משנה,

א. חייב 15)יג, שיהיה לנכרי, למכור האיסור על שעבר
א. ב, שם ראה לכהן, וליתנו הגוי מן העובר את לפדות

.‚Ïa˜Ó‰16da ÏthÓ ˙BÈ‰Ï È¯Îp‰ ÔÓ ‰Ó‰a «¿«≈¿≈»ƒ«»¿ƒƒ¿ƒ«≈»
Ì‰ÈÈa ˙B„Ïe‰Â17‰Êk Ï‡¯OiÓ ÏawL È¯Î B‡ ,18- ¿«¿»≈≈∆»¿ƒ∆ƒ≈ƒƒ¿»≈»∆

‰¯BÎa‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt el‡ È¯‰19¯Ó‡pL ;20Ïk ¯Ët : ¬≈≈¿ƒƒ«¿»∆∆¡«∆∆»
.Ï‡¯OiÓ Ïk‰ ‰È‰iL „Ú - Ï‡¯OÈ È·a ÌÁ∆̄∆ƒ¿≈ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆«…ƒƒ¿»≈

בבהמה 17)ישראל.16) בטיפול טרחתו שבעד לשניהם.
ולישראל. לגוי בשווה הוולדות שהגוי 18)מתחלקים

עם  בוולדות שוה חלק לו יהיה טרחתו ובעד בבהמה, מטפל
-19)הישראל. ב ב, שם ברייתא וכן א. ב, שם משנה,

כחכמים. ופסק יהודה, ורבי חכמים ולפני 20)מחלוקת
(ג.) בכורות "ובריש וכו'". בכור כל לי "קדש כתוב זה,
משמע, בכור מקצת דבכור, משום דרבנן דטעמא אמרינן
ז"ל  רבינו ולשון כולי', דאיתיה עד לומר "כל" ואתא
אותה  כמ"ש בכור, כל על זו ראי' הזכיר שלא מגומגם
והנותן  הימנו "והמקבל (ב.): ובמשנה (לחםֿמשנה). בגמרא
לא  אבל "בישראל" שנאמר הבכורה, מן פטור בקבלה לו
לי  הקדשתי יג) ג, (במדבר "שנאמר רש"י ופירש באחרים".
ברי"ט  וראה שם. מקובצת' 'שיטה ועי' בישראל". בכור כל
והנה  ד"ה ע"א, ב ווילנא, (דפוס א' קטן אות פ"א אלגזי

להבין). צריך

.„È¯Îp‰ ÔÓ Ô‡ˆ Ïa˜Ó‰21·eˆ˜ ÔBÓÓa22˜ÒÙe , «¿«≈…ƒ«»¿ƒ¿»»»«
BnÚ23Ì‰ÈÈa ¯ÎO‰ ‰È‰iL24e˙Át - e˙Át Ì‡Â ƒ∆ƒ¿∆«»»≈≈∆¿ƒƒ¬ƒ¬

Ì‰ È¯‰Â Ì‰ Ï‡¯OÈ ˙eL¯aL Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈≈«¬≈≈
ÔBÓÓ BÏˆ‡ È¯Îp‰ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÈ˜k¿ƒ¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿»«»¿ƒ∆¿»
el‡‰ ˙BÓ‰a‰ ÔÓ ‰a‚È - epnÓ ˙Ba‚Ï ¯Á‡«≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ«¿≈»≈
ÏÚÂ Ô‰ÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡ BÏ LiL BÓk ‰OÚ ,Ô‰È˙B„ÏeÓeƒ«¿≈∆«¬»¿∆≈«¬»¬≈∆¿«

ÚˆÓ‡a È¯Îp‰ „È È¯‰Â ,Ô‰È˙B„ÏÂ25ÔÓ ÔÈ¯eËÙe , «¿≈∆«¬≈««»¿ƒ»∆¿«¿ƒƒ
‰¯BÎa‰26Ô‰È˙B„ÏÂe Ì‰27˙B„ÏÂ È„ÏÂ Ï·‡ .28- «¿»≈«¿≈∆¬»«¿≈¿»

ÔÈ·iÁ29˙eL¯ È¯ÎpÏ ÔÈ‡Â ,Ì‰ Ï‡¯OÈ ÏL È¯‰L , «»ƒ∆¬≈∆ƒ¿»≈≈¿≈«»¿ƒ¿
.Ô‰ÈÏÚ¬≈∆

א.21) טז, בכורות את 22)משנה, מוסר הנכרי כלומר,
הישראל  לו שיתן כסף של מסוים בסכום לישראל הבהמה

שם. במשנה רש"י ראה מסויימת, תקופה התנה 23)אחר
שוויה 24)עמו. יהיה שנים עשר של התקופה בגמר שאם

יו"ד  ב'טור' (ראה לשניהם זה ריווח יהיה יותר, הבהמה של
שהוולדות  היה שהתנאי (שם) מפרש רש"י אבל שכ). סי'

לשניהם. ב.25)יהיו טז, שם רבא, שם,26)כדברי
הצאן)27)במשנה. (מן מהן הנולדים הבכורות כלומר,

לצאן  שלישי דור שהם מוולדותיהן הנולדים הבכורות וכן
הבכורה. מן פטורים מן 28)– הנולדים אלו כלומר,

לצאן. רביעי דור שהם הצאן, של הוולדות של הוולדות
במשנה.29) שם,

.‰‰Ó‰a Ô‰a BÏ ‰˜Â È¯ÎÏ ˙BÚÓ Ô˙pL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«»¿»¿ƒ¿»»»∆¿≈»
È¯ÎpÓ30Ô‰ÈÈ„a31,‰˜ - CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»¿ƒ¿ƒ≈∆««ƒ∆…»«»»

‰¯BÎaa ˙·iÁÂ32Ï‡¯OiÓ È¯Îp‰ ‰˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«∆∆«¿»¿≈ƒ»»«»¿ƒƒƒ¿»≈
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,‰˜ - CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ Ô˙Â Ì‰ÈÈ„a¿ƒ≈∆¿»«»««ƒ∆…»«»»
‰¯BÎaÓ ‰¯eËÙe33. ¿»ƒ¿»

א.30) יג, בבכורות לקיש, ריש של שם:31)מימרא בגמ'
דעת  לפי בהם. קונה שגוי תורה" להם שפסקה "בדיניהם
זכיה  מהל' (פ"א במשיכה ובין בכסף בין קונה הוא רבינו,

מ  ומקורו הי"ד), כסוגיית ומתנה ודלא א. עא, בע"ז הגמרא
(מגידֿמשנה  במשיכה רק קונה שגוי שם, בבכורות הגמרא

בה 32)שם). לגוי ואין הבהמה, את ישראל קנה שכבר
חלק. (שם).33)שום גוי של שהיא לפי

.Â‰„ÏÈ ¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«≈»¿»
¯ib˙pL ¯Á‡ B‡ B˙¯t34˜ÙqÓ ¯BÎa ‰Ê È¯‰ -35. »»««∆ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»≈

ופטורה 34) גוי בהמת היתה הרי שנתגייר, לפני ילדה שאם
בבכורה. חייבת שנתגייר, אחר ילדה ואם הבכורה, מן

נאמרו 35) ספיקות שמונה חייא, רבי "תני א: קלד, בחולין
ודינו  טהורה". בהמה ובכור וכו' לחיוב וד' לפטור ד' בגר,
נשחט  ואינו המזבח על קרב שאינו הוא: ספק בכור של
מותר  ואז מום בו שיפול עד ירעה אלא תם, כשהוא בחוץ
שהמוציא  לכהן, לתתו מחויב ואינו ולאכלו. בחוץ לשחטו
ה"ז, להלן וראה שם. במשנה, עי' הראיה. עליו מחבירו

הי"ג. ביכורים מהל' ובפ"ט ה"ג, ופ"ה

.ÊÁ˜Bl‰36È¯Îp‰ ÔÓ ‰Ó‰a37‰¯ka Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â , «≈«¿≈»ƒ«»¿ƒ¿≈»«ƒƒ¿»
‰¯ka ‡Ï B‡38.¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - BÏˆ‡ ‰„ÏÈÂ , …ƒ¿»¿»¿»∆¿¬≈∆¿≈¿
BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ39‡ÈˆBn‰L ,Ô‰kÏ BÈ‡Â ,ÌÈÏÚaÏ ¿≈»≈¿«¿»ƒ¿≈«…≈∆«ƒ

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»

הקונה.36) מישראל,37)ישראל בהמה ישראל לקח ואם
ה"ט. להלן ילדה 38)ראה אם לישראל ידוע לא כלומר:

לא. או פעם וכרבי 39)כבר במשנה, – ב יט, בכורות
עקיבא.

.Á‰˜ÈÓ ‰Ó‰a Á˜Ï40LLBÁ BÈ‡ - È¯Îp‰ ÔÓ »«¿≈»¿ƒ»ƒ«»¿ƒ≈≈
‰˜ÈÓ ‡È‰ ˙¯Á‡ ÏL da ‡nL41BÊ È¯‰ ‡l‡ , ∆»¿»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆»¬≈

‰„ÏiL ˙˜ÊÁa42ÔÈÓ BÓk ‰˜ÈnL ‰Ê ‰È‰ elÙ‡Â . ¿∆¿«∆»¿»«¬ƒ»»∆∆¿ƒ»¿ƒ
¯ÈÊÁ ÔÈÓk elÙ‡Â ,¯Á‡43ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - «≈«¬ƒ¿ƒ¬ƒ¬≈¿»ƒ

‰¯BÎa‰44˙·ÏBÁ ‡È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .45ÔÓ ‰¯eËt - «¿»¿≈¿≈»∆ƒ∆∆¿»ƒ
Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙B·ÏBÁ ÔÈ‡ ˙BÓ‰a‰ ·¯L ,‰¯BÎa‰«¿»∆…«¿≈≈»¿∆»ƒ≈

e„ÏÈ ¯·k46. ¿»»¿

כד.)40) (שם ובגמרא רשב"ג. כדברי - ב כג, שם משנה,
כמותו. הלכה אע"פ 41)נפסקה חולבת שראינוה מדובר

('טור' לידה בלי שחולבות המיעוט מן והוא ילדה , שלא
בכור. הוא הרי עכשיו והנולד שטז). סי' לפי 42)יו"ד

שם). (גמרא, ילדה אלאֿאםֿכן הוולד על מרחמת שאינה
בכור. אינו עכשיו שנולד זה כן אין 43)ואם שוודאי

מן  היא שריחמה זו כן ואם אחר, מין על מרחמת הבהמה
כלל. ילדה שלא אע"פ שריחמה ויתכן חזקה 44)המיעוט,

(ועי' עליו מרחמת היתה לא כן לא שאם ולד, אותו שילדה
סק"ו). שטז סי' או 45)ש"ך ילדה אם יודעים אנו ואין

מניקה. כשאינה ומדובר כרבי 46)לא. - ב כ, בכורות
יהושע.

.Ë˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - Ï‡¯OiÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰«≈«¿≈»ƒƒ¿»≈¬≈¿∆¿«
‰¯kaL47;‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯ÎBn‰ BÚÈ„BiL „Ú , ∆ƒ¿»«∆ƒ«≈∆¬«ƒ…»¿»

ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï BÏ Ì¯B‚Â ˜˙BL Ï‡¯Oi‰ ÔÈ‡L∆≈«ƒ¿»≈≈¿≈∆¡…»»ƒ
ıeÁa48‰¯kaL È‡cÂe ,49.Ì˙Ò d¯ÎÓ CÎÈÙÏe «««∆ƒ¿»¿ƒ»¿»»¿»

ב.47) כא, בבכורות יוחנן, ורבי שמואל רב, בין מחלוקת
יוחנן. כרבי רבינו בזה:48)ופסק הכרוך כל כלומר,

ואיסור  הט"ו) הקרבנות מעשה מהל' (פי"ט שחיטה איסור
גרשום' 'רבינו בדברי לפרש צריך וכן נז:). (קידושין אכילה
ישראל  אכיל אי איסורא, "דאיכא שכתב: שם, בבכורות
מאכיל  "שאתה א: יט, שם הברייתא לשון וכ"ה לבכור".

בחוץ". קדשים ישראל מכבר.49)את בכור ילדה כלומר,

.È¯‡a˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯aÚ ‰ÏÈt‰L ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»∆ƒƒ»À»∆¬«ƒ…ƒ¿»≈
¯kÂ ‰a¯‰ B˙¯eˆÏkÏ ˙50ÛepË ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,51Ì‡ , »«¿≈¿ƒ∆∆«…¿∆«ƒ¿»ƒƒ

È¯‰ - B˙¯eˆ ‰„ÒÙpL ‡l‡ ‡e‰ ¯aÚ :ÌÈÚB¯‰ e¯Ó‡»¿»ƒÀ»∆»∆ƒ¿¿»»¬≈
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ52‰ÚB¯Ï B˙B‡¯‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿«¿¿∆

ÌÎÁ53‰˙È‰ elÙ‡ ,È¯Îp‰ ÔÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ . »»¿ƒ»«≈«¿≈»ƒ«»¿ƒ¬ƒ»¿»
d˙L CB˙a BÏˆ‡ ‰„ÏÈÂ ‰pË˜54˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ¿«»¿»¿»∆¿¿¿»»¬≈∆¿≈

È¯Îp‰ ˙eL¯a ‰ÏÈt‰ ÛepË ‡nL ,¯BÎa55‰Ó‰a ÔÎÂ . ¿∆»ƒƒƒ»ƒ¿«»¿ƒ¿≈¿≈»
‡ÈÏL ‰ÏÈt‰L ‰q‚56„ÏÂ ÔÓÈÒ BÊ È¯‰ -57ÔÈ‡L , «»∆ƒƒ»ƒ¿»¬≈ƒ«»»∆≈

„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL58¯zÓe .‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ , ƒ¿»¿…»»¿ƒ¿¿»ƒ«¿»À»
ÌÈ·ÏkÏ ‡ÈÏM‰ d˙B‡ CÈÏL‰Ï59Lc˜˙Ó ÔÈ‡L . ¿«¿ƒ»«ƒ¿»«¿»ƒ∆≈ƒ¿«≈

‰¯BÎaa60¯ÎÊ ‡l‡61ÌÈ¯ÎÊ ‰ˆÁÓ ÌÈ„ÏBp‰ ˙˜ÊÁÂ , «¿»∆»»»¿∆¿««»ƒ∆¡»¿»ƒ
e¯‡a ¯·Îe ,˙B·˜ ‰ˆÁÓe62˙ˆ˜Ó Ba ÔÈ‡L ¯Îf‰L ∆¡»¿≈¿»≈«¿∆«»»∆≈ƒ¿»

Bn‡ ÈÓÈÒ63ËeÚÓ ‡ˆÓÂ ,‰¯BÎaa Lc˜˙Ó BÈ‡ ƒ»≈ƒ≈ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
‰¯BÎaa ÔÈLc˜˙n‰ Ô‰ ÌÈ„ÏBp‰64ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «»ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ«¿»¿≈¿ƒ

ËeÚÓÏ65- ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰L ÌÈL„˜ ˙Ó‰a Ï·‡ . ¿ƒ¬»∆¡«»»ƒ∆ƒƒ»ƒ¿»
¯·wz66[ÌÈ¯Îfk da ˙B·˜p‰L] ,67. ƒ»≈∆«¿≈»«¿»ƒ

בלבד.50) לרועים אלא לכל, ניכרת אינה כלומר,
כן 51) טינוף". - דקה בבהמה הוולד "שסימן שם: במשנה,

רבא. לדעת - ב כא, שם בגמרא לאחר 52)הוא תלד אם
בכור. אינו זכר, שם.53)מכן אףֿעלֿפי 54)גמרא,

לחייה. ראשונה שנה תוך לילד דרכה שאפשר 55)שאין
עקיבא  כרבי שנתה, בתוך וילדה וחזרה שנתה, תוך שטינפה
א). כ, שם (בברייתא יהושע וכרבי שם) (במשנה,

שליא 56) הפילה זו ובהמה בתוכו, מונח שהעובר קרום
א.57)ריקה. עז, ובחולין שם, נדה 58)במשנה משנה,

א. הי"א.59)כו, סוף להלן וראה שם. חולין משנה,
ב.60) עז, בגמרא ה"א.61)שם פ"א למעלה ראה
ה"ו.62) פ"ב או 63)למעלה עז כמין שילדה כבש כמו

רחוקות. לעתים רק קורה וזה כבש. כמין שילדה עז
נקבות 64) הם הנולדים מחצית מבכורה,שהרי שפטורות

כי  (אף מיעוט יש זכרים, הנולדים של השניה ומהמחצית
הם  שגם אמם סימני מקצת בהם שאין נולדים של קטן) הוא
מתקדשים  אינם הנולדים רוב כן ואם הבכורה, מן פטורין

לכלבים.65)בבכורה. השליא להשליך ומותר
ב.66) לג, ותמורה שם, נקבה 67)משנה שגם כלומר,

עז:). שם (בגמרא קדושה בה יש – קדשים מבהמת שנולדה

.‡ÈÌc ˙¯¯Á ‰ÏÈt‰L ‰q‚ ‰Ó‰a68BÊ È¯‰ - ¿≈»«»∆ƒƒ»¬»«»¬≈
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‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ69,dÎB˙a „Ïe‰L d˙˜ÊÁL ; ƒ¿¿»ƒ«¿»∆∆¿»»∆«»»¿»
Ìc‰ ÂÈÏÚ ‰·¯Â70‰¯¯Á ÔÈ¯·B˜Â .BÏh·e B„ÈÒÙ‰Â ¿»»»»«»¿ƒ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬»»

BÊ71˙¯k·Ó ÏÙ BÓk72BÊ ‰¯¯Á ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈∆¿«∆∆««ƒ∆≈¬»»
‰LB„˜73?d˙B‡ ÔÈ¯·B˜ ‰nÏÂ .74¯·c‰ ÌÒ¯ÙÏ È„k ¿»¿»»¿ƒ»¿≈¿«¿≈«»»

‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙpL75. ∆ƒ¿¿»ƒ«¿»

דם.68) כדברי 69)חתיכת קדוש, הוולד אין עוד, כשתלד
ב. כא, בכורות במשנה, יעקב בן אליעזר כרבי 70)רבי

פ"ג  נדה יוםֿטוב' 'תוספות וראה א. כב, בבכורות יוחנן,
כאן. ובלחםֿמשנה שם.71)מ"ד, בכורות, משנה,

שהפילו 72) קדשים ככל אותו אם שקוברים לג:), (תמורה
זכר. מתקדשים 73)הוא אינם הנולדים רוב שהרי

שליא. בדין ה"י למעלה ראה הותר 74)בבכורה, ולא
שם. למעלה ראה שליא, כמו לכלבים להשליכו

שהכל 75) פרסום, צריך אין בשליא אבל א. כב, בכורות
כדי. ד"ה כז: נדה ('תוספות' ולד בלא שליא שאין יודעים

שם). בבכורות מקובצת' ו'שיטה

.·È‰c ÔÈÚa e¯‡a ¯·k76¯Ó‚ Ì„‡a „Ïe‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿«ƒ»∆«»»¿»»ƒ¿»
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ï77BÈ‡ - ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁÙÏ ˙Ïtn‰Â , ¿«¿»ƒ¿««∆∆¿»≈«¿»ƒ≈

„ÏÂ78ÔÈÓ ÏÚ ÌÈÓÎÁ e„ÓÚ ‡Ï - ‰Ó‰a „ÏÂ Ï·‡ . »»¬»¿«¿≈»…»¿¬»ƒ«ƒ¿«
Ba ¯ÓbiL ÌÈÓi‰79e¯Ó‡ Ï·‡ ;80ÛepË ˙Ïtn‰L ,81 «»ƒ∆ƒ»≈¬»»¿∆««∆∆ƒ

ÂÈ¯Á‡ ˙¯aÚ˙Ó dÈ‡ -82¯Á‡ „ÏÂ ˙Ïa˜Ó ‡ÏÂ83 ≈»ƒ¿«∆∆«¬»¿…¿«∆∆»»«≈
.ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁÙÏ¿»ƒ¿ƒ

ה"אֿב.76) ביאה איסורי מהל' ב.77)פ"י כא, בכורות
איסורי 78) (הל' כיולדת טומאה ימי לישב צריכה ואינה

שם). נפתרה.79)ביאה, ולא שם, חסדא רב של בעיא
שם.80) זעירי, ה"י.81)דברי למעלה ואם 82)ראה

בקדשים  ואף ולד. אינו בוודאי יום, שלשים בתוך הפילה
קבורה. טעון וברש"י 83)אינו מהקודם, הוא לשון כפל

זכר וב'רב  מקבלת אינה לטנף "משהתחילה שם: גרשום' ינו
רבינו. בדברי גם כן לפרש יש ואולי יום". שלשים עד

.‚È‰‡ÏÓ ‰‡ˆiL ‰Ó‰a84˙È˜È¯ ‰‡·e85‡a‰ - ¿≈»∆»¿»¿≈»»»≈»ƒ«»
Ôk ¯Á‡86˜ÙqÓ ¯BÎa87¯ËBt BÈ‡L ¯·„ ‡nL , ««≈¿ƒ»≈∆»»»∆≈≈

‰ÏÈt‰ ‰¯BÎaa88ÌÁ¯ ˙¯ÈËt ‰Ó‰a ÈÏÙÏ ÔÈ‡Â .89 «¿»ƒƒ»¿≈¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ«∆∆
eÏÈbÚiL „Ú·¯Ú ÏL ‰wÙk L‡¯90. «∆«¿ƒ…¿ƒ»∆≈∆

בשדה.84) לרעות שיצאה מעוברת בו 85)בהמה וחזרה
ריקה. שנית,86)ביום זמן, לאחר נתעברה אם פירוש,
זכר. שם.87)וילדה ובהערה ה"ו, למעלה ראה ספק, דין

ואע"פ 88) ערב, של כפיקה עגול היה לא שראשו כגון
שרוב  כיון הבכורה, מן הפוטר ולד יולדות הבהמות שרוב
שלא  (וכגון טנפה לא וזו לכן קודם יום מטנפות היולדות
וזו) ד"ה כט. נדה 'תוספות' – בחוץ הקודם ביום שהתה
ולד  יולדות בהמות רוב של הכלל את בכך סותר זה הרי

שם). (נדה הבכורה מן פוטרים 89)הפוטר הנפלים אין
מכן. לאחר הנולד את הפלך 90)מבכורה שבראש ככדור

מהחוט  יותר עבה שהוא "ערב" של חוט הנשים, בו שטוות
הוא  כן הבכורה, מן פוטר אינו מזה פחות אבל "שתי", של
שיעגילו  עד הקבר פתיחת לנפלים "אין מ"ד: פ"ז באהלות
פירשה  רבין, אתא "כי א: כב, ובבכורות כפיקה", ראש

כשל  בהמה ושל "שתי", כשל אשה של יוחנן, דרבי משמי'
מן  פוטר שאינו רחם, פטירת לענין רבינו ומפרשה "ערב",
אם  אבל ערב, של כפיקה גדול הראש שיהיה עד הבכורה
פירשה  שם (ורש"י הבכורה מן פוטר אינו מזה פחות הוא
ובלחםֿ הראב"ד בהשגות ועי' באשה). כמו טומאה לענין
וה"ט, ה"ח מת טומאת מהל' בפכ"ה וראה כאן. משנה

מ"ד. פ"ז אהלות יוםֿטוב' וב'תוספות

.„È˙¯k·Ó91¯·‡ ¯·‡ CzÁÓ - „ÏÈÏ ‰M˜Ó‰ ¿«∆∆«¿«»≈≈¿«≈≈∆≈∆
ÌÈ·ÏkÏ CÈÏLÓe92¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ,93Ba¯ ‡ˆÈ .94 «¿ƒ«¿»ƒ¿«»«¬»¿»»À
¯·wÈ ‰Ê È¯‰ -95‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ ,96C˙Á Ì‡Â . ¬≈∆ƒ»≈¿ƒ¿¿»ƒ«¿»¿ƒ»«

BÁÈp‰Â ¯·‡97È¯‰ - Ba¯ ÌÈÏL‰L „Ú ,BÁÈp‰Â ¯·‡ , ≈∆¿ƒƒ≈∆¿ƒƒ«∆ƒ¿ƒÀ¬≈
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ ,‰¯e·˜ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ¯·È‡‰ Ïk98; »»≈»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ«¿»

‡e‰ È¯‰Â ,CzÁÓ ÔÈa ÌÏL ÔÈa ,Ba¯ ‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»»À≈»≈≈¿À»«¬≈
.Ú¯ÙÓÏ Lc˜˙ - eÈÙÏ¿»≈ƒ¿«≈¿«¿≈«

הראשונה.91) בפעם לילד אבר 92)העומדת כשיוצא
כל  וכן לכלבים ומשליכו מחתכו הוולד, של מיעוט שהוא
שלא  זמן שכל לפי ב. סט, חולין במשנה והוא ואבר, אבר
שם). (רש"י בכורה בקדושת קדוש אינו הוולד, רוב יצא

רק 93) רבינו ומפרשה הבכורה". מן "ונפטרה שם: במשנה,
יקבר". זה הרי רובו "יצא המשנה בסוף שם שנאמר מה על

והשליכם ולא  אבר אבר חתוך כשיצא המשנה, תחילת על
והבא  רחם, פטר אינו כיולד חשוב שאינו שכיון לכלבים,
שם  רש"י ודעת סק"ג). שיט סי' יו"ד ש"ך (עי' בכור אחריו

כן. עליו 95)וחתכו.94)אינה חלה הרוב שביציאת
"אשר  יט) טו, (דברים עליו קוראים ואנו בכור, קדושת
למעלה  ראה שמת, בכור כדין ויקבר שם), (רש"י יוולד"

ה"ד. שם.96)פ"ג השליכו 97)במשנה, שלא פירוש ,
א.98)לכלבים. ע, שם בגמרא הונא, רב כדברי

.ÂËLÈÏL ‡ˆÈ99LÈÏL ‡ˆÈÂ ¯ÊÁÂ ,È¯ÎÏ B¯ÎÓe »»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«¿»»¿ƒ
Ú¯ÙÓÏ Lc˜˙ - ¯Á‡100‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ101. «≈ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿»ƒ«¿»

ÔÙc C¯c LÈÏL ‡ˆÈ102- ÌÁ¯ C¯c ÌÈLÈÏL ÈLe »»¿ƒ∆∆…∆¿≈¿ƒƒ∆∆∆∆
LB„˜ BÈ‡103ÔBL‡¯‰ ·¯‰L ;104,ÌÁ¯ C¯„ ‡ˆÈ ‡Ï ≈»∆»…»ƒ…»»∆∆∆∆

Lc˜˙Ó ‡e‰ Ú¯ÙÓÏe105. ¿«¿≈«ƒ¿«≈

רובו.99) שיצא עד בבכורה קדש לא שעדיין
היתה 100) לא לגוי מכירתו כי ונתגלה הלידה, מתחילת

(חולין  כרבה ולא הונא וכרב שלו, אינו שהרי כלל, מכירה
אע"פ 101)סט:). כי כאן, מקום להן אין אלו שנים שלש

אחריו  והבא הבכורה, מן נפטרה – למפרע נתקדשה שלא
ההלכה  בסוף להלן שייכות והן המלך'), ('כתר בכור אינו
וראה  שמח', ('אור מתקדש" הוא "ולמפרע המילים אחרי

קד). הערה פ"ב 102)להלן למעלה ראה הרחם, דרך שלא
כרב 103)ה"ד. ופסק ורבה, הונא רב בין מחלוקת זה גם

בסמוך. למעלה ראה השני 104)הונא. השליש כלומר,
הראשון. השליש עם המילים 105)ביחד שייכות כאן

כולו  יצא גם שהרי למעלה, שנכתבו הבכורה" מן "ונפטרה
רבינו  שכתב כמו בכור, אינו אחריו הבא – דופן דרך

שמח'). ('אור ה"ד פ"ב למעלה

.ÊËÏL Ba¯ ‡ˆBi‰ ‰Ê È¯‰Â ,ÏB„b ¯·‡ ËeÚÓ ‡ˆÈ»»ƒ≈∆»«¬≈∆«≈À∆
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¯aÚ106‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ -107‡ˆBi‰ ¯·wÈÂ ,108. À»ƒ¿¿»ƒ«¿»¿ƒ»≈«≈
‡ˆBi‰ ¯·‡ ÏL Ba¯ ‡e‰Â ¯aÚ‰ ÈˆÁ ‡ˆÈ109È¯‰ - »»¬ƒ»À»¿À∆≈∆«≈¬≈

.‰¯ËÙ ‡Ï B‡ ‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê∆»≈ƒƒ¿¿»ƒ«¿»…ƒ¿¿»
.¯BÎa ˜ÙÒ ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«¬»¿≈¿

ולא 106) בפנים שנשאר העובר ומיעוט כשחתכו, מדובר
יב). ס"ק שיט סי' (ש"ך הדופן דרך אלא הרחם דרך יצא

שיצא,107) האבר של זה מיעוט שאין מכן, לאחר ילדה אם
ע.). (חולין שבפנים האבר אותו רוב אחרי כיון 108)נגרר

הי"ד. למעלה וראה החצי 109)שחתכו. בתוך כלומר,
בפנים, נשאר שמיעוטו אבר של רוב נכלל שיצא, הזה
לרוב  מצטרף שבפנים הזה המיעוט אם (שם) ונסתפקו
אותו  ועושה שיצא החצי את מרבה הוא ועלֿידיֿזה האבר,
כשחתך  מדובר כאן ואף לא. או בבכורה, ונתקדש לרוב,
(ש"ך, הדופן דרך אחרֿכך יצא שבפנים והחלק היוצא,

שם).

.ÊÈ¯BÎa110BÎ¯kL111·ÈÒa112Ú‚ ‡ÏÂ B‡ÈˆB‰Â ¿∆¿»¿ƒ¿ƒ¿…»«
‰Ó‰a ˙ÈÏLa BÎ¯kL B‡ ,ÌÁ¯a113B‡ ,˙¯Á‡ »∆∆∆¿»¿ƒ¿«¿≈»«∆∆

‡ˆÈÂ B˙BÁ‡ ÂÈÏÚ ‰Î¯ÎpL114ÌÁ¯a Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿¿»»»¬¿»»ƒ¿…»«»∆∆
¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌB˜Ó ÏkÓ115. ƒ»»¬≈∆¿≈¿

שם.110) בגמרא נפשטה שלא בעיא היא זו הלכה כל
רובו.111) שיצא לפני ממנו, חלק דק 112)כשיצא קרום

שם). (רש"י הדקל סביב והנכרך בסיב 113)הגדל כלומר,
בשר, מין שהיא בשליא אפילו אלא בשר, מין שאינו
בידינו  הוא שכלל (אע"פ הציצה היא שמא אנו מסתפקים
לולב  מהל' בפ"ז רבינו שכתב כמו חוצץ", אינו במינו "מין
ואינה  הלידה, דרך הוא שכן הסתפקו, לא ובשלייתו הי"ב).

שם). (גמרא, גם 114)חוצצת נולדה הזכר שעם כלומר,
כן  ברחם, נגע לא שהזכר באופן עליו נכרכה והיא נקבה,
וכגירסת  מהו". והציאתו, ואחותו "כרכתו שם: בגמרא הוא
"אחותו" כרכתו, ד"ה שם ב'תוספות' (מובא חננאל' 'רבינו

"ואחזתו"). זה 115)במקום אם שם, הסתפקו אלו בכל
רש"י  (ראה חציצה זה שאין או קדוש ואינו לחציצה נחשב
בכור. ספק שהוא רבינו פסק ולכן הבעיא, נפשטה ולא שם),

.ÁÈ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓÁ¯ ÈL ˜Èa„‰116ÒÎÂ ‰fÓ ‡ˆÈÂ ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆¿»»ƒ∆¿ƒ¿«
‰ÊÏ117‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - »∆¬≈∆»≈ƒƒ¿¿»ƒ«¿»

ÌÁ¯ ¯Ët È¯‰L ,¯BÎa‰ da ÒÎpL ‰Ó‰a‰118B‡ ; «¿≈»∆ƒ¿«»«¿∆¬≈»«∆∆
d„ÏÂ dÓÁ¯ ¯ËÙiL „Ú ‰¯ËÙ ‡Ï119. …ƒ¿¿»«∆ƒ¿…«¿»¿»»

(שם).116) לילד כורעת מהן יצא 117)כשאחת כשילדה
השניה. של לרחם ונכנס זו של הרחם מן על118ֿ)הוולד

ממנה. ויצא רחמה לתוך שנכנס עד 119)ידיֿזה כלומר,
יפטור  אחרת של שוולדה ולא רחמה, יפטור שלה שוולד

רחמה.

.ËÈeÁzÙ120‡ˆÈÂ ÌÁ¯‰ ˙Èa ÈÏ˙k121‰Ê È¯‰ - ƒ¿¿»¿≈≈»∆∆¿»»¬≈∆
B¯ÈÂ‡ B‡ ˙Lc˜Ó ÌÁ¯ ˙ÚÈ‚ Ì‡ ˜ÙÒ122. »≈ƒ¿ƒ«∆∆¿«∆∆¬ƒ

נתרחבו.120) לא 121)כלומר, הרחם, שנתרחב ובגלל
שיצא. בעת הרחם בכותלי הוולד של 122)נגע בעיא שם,

אחא. רב

.ÎB¯‡eˆa [eÏ˙Â] ÌÁ¯‰ ˙Èa ÈÏ˙k e¯˜Ú123È¯‰ - ∆∆¿»¿≈≈»∆∆¿ƒ¿¿«»¬≈
ıeÁ Û‡ Lc˜Ó B‡ Lc˜Ó BÓB˜Óa Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê∆»≈ƒƒ¿¿«≈¿«≈«

BÓB˜ÓÏ124. ƒ¿

בצואר 123) ונתלה חיבורו ממקום נעקר שהרחם פירוש,
העולם  לאויר ביציאתו הוולד עם שנסחב באופן הוולד

שם). גרשום' אשי.124)('רבינו רב מר של בעיא שם.

.‡ÎÌÁ¯‰ ˙Èa ÈÏ˙k eÓÓ‚125LB„˜ BÈ‡ -126. ƒ¿¿»¿≈≈»∆∆≈»
B˙ˆ˜Ó ı¯Ù127ıe¯t‰ ÏÚ ‰a¯Ó „ÓBÚÂ128‡ˆÈÂ ƒ¿«ƒ¿»¿≈¿À∆««»¿»»
ıe¯t‰ C¯„129„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰ ‰È‰L B‡ , ∆∆«»∆»»«»¿À∆«»≈

„ÓBÚ‰ C¯„ ‡ˆÈÂ130¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -131. ¿»»∆∆»≈¬≈∆¿≈¿

גם).125) ערך ('ערוך' הרחם" בית שפתי נתעכלו "פירוש,
ונפשטה 126) זירא, מרבי ירמיה רבי של אבעיא שם,

הרחם.127)בגמרא. בשלימות,128)של שנשאר  החלק
הנפרץ. החלק על שכיון 129)מרובה לומר מקום שיש

שלם. כולו כאילו הוא הרי מהנפרץ, יותר רב השלם שהחלק

שם). רש"י, (ראה לידה זו אין הפרוץ דרך שיצא שכיון או
החלק 130) מן יותר הוא שהנפרץ כיון לומר מקום שיש

הפרוץ, דרך שיצא וכמו נפרץ כולו כאילו הוא הרי השלם,
לידה. זו הרי העומד, דרך שיצא שכיון אפשר  או

נפשטה.131) ולא שם, זירא רבי של אבעיא

ה'תש"פ  שבט י"א חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ידוע 1) ואין זכרים, שני וילדה בכרה שלא רחל דין יבאר

ראשון. יצא מהם איזה

.‡‰¯ka ‡lL ÏÁ¯2ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈÂ3e‡ˆÈ elÙ‡ , »≈∆…ƒ¿»¿»¿»¿≈¿»ƒ¬ƒ»¿
„Á‡ Ì„˜ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ - „Á‡k Ô‰ÈL‡¯ ÈL4. ¿≈»≈∆¿∆»ƒ∆¿»∆…»«∆»

Ô‰k‰ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ Ì‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»«≈∆≈∆»»ƒ«…≈
LeÁk‰ ˙‡ ÏËB5¯BÎa ˜ÙÒ ÈM‰Â ,6Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ≈∆«»¿«≈ƒ¿≈¿≈∆»≈∆

‡e‰ ˜ÙÒ ÈÁ‰ ‰fL ;ÌeÏk Ô‰kÏ ÔÈ‡ -7‡ÈˆBn‰Â , ≈«…≈¿∆∆««»≈¿«ƒ
È¯‰ - ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ÔÎÂ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒ»¿»»»¿≈»¬≈
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰lÁz ˙‡ˆÈ ‰·˜p‰ ‡nL ,˜ÙÒ ¯Îf‰«»»»≈∆»«¿≈»»»¿ƒ»¿ƒ»≈

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,ÌeÏk Ô‰kÏ«…≈¿∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

הוא 2) הנוכחי והעיבור זה, לפני נתעברה לא כלומר,
אצלה. אחת.3)הראשון במשנה 4)בבת כחכמים

שניהם  שיצאו לצמצם אפשר שאי הסוברים יז.) (בכורות
השני  את הקדים האחד אלא בכורים, שניהם ושיהיו כאחת

שקדם. זהו אי ידוע לא ולנו עקיבא 5)במשהו, כרבי
ראיה  הבא לכהן הישראל אומר היפה שעל שם, במשנה

בגמרא). יח. (שם לך ואתננו הבכור עד 6)שהוא וירעה
לבעליו. ויאכל מום, בו תחילה 7)שיפול יצא המת שמא

כלל. בכור איננו והחי

.·Ô‰ÈL - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡lL ˙BÏÁ¯ ÈzL¿≈¿≈∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ¿≈∆
Ô‰kÏ8Ô‰kÏ ¯Îf‰ - ‰·˜e ¯ÎÊ .9‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL .10 «…≈»»¿≈»«»»«…≈¿≈¿»ƒ¿≈»

LeÁk‰ ˙‡ ÏËB Ô‰k‰ -11¯BÎa ˜ÙÒ ÈM‰Â ,12Ì‡Â . «…≈≈∆«»¿«≈ƒ¿≈¿¿ƒ
˜ÙÒ ÈÁ‰ ¯Îf‰ ‰fL ;ÌeÏk Ô‰kÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó≈∆»≈∆≈«…≈¿∆∆«»»««¿≈
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‡e‰ ¯BÎa13ÈzL e„ÏÈ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â , ¿¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»»¿¿≈
˙B·˜ ÈzLe ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ¯ÎÊÂ ˙B·˜14È¯‰ - ¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈¿≈¬≈

‰„ÏB ‰·˜p‰ ‡nL :¯ÓB‡ È‡L ,¯BÎa ˜ÙÒ ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒ¿≈¿∆¬ƒ≈∆»«¿≈»¿»
,ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯Îf‰ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»«»»¿ƒ»≈»«…≈¿
˙Á‡Â ‰¯ka ˙Á‡ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»««ƒ¿»¿««

‰¯ka ‡lL15ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ16„Á‡Â BÏ „Á‡ - ∆…ƒ¿»¿»¿¿≈¿»ƒ∆»¿∆»
Ô‰kÏ17˙‡ ÏËB Ô‰k‰Â ,¯BÎa ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ , «…≈¿»∆»≈∆¿≈¿¿«…≈≈∆

LeÁk‰18‰fL ,ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . «»≈∆»≈∆≈»«…≈¿∆∆
‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏÈ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ ˜ÙÒ ÈÁ‰19Ô‡k ÔÈ‡ - ««»≈¿≈ƒ»¿»»¿≈»≈»

‡e‰ ¯BÎa ˜ÙÒ ¯Îf‰ ‰fL ,ÌeÏk Ô‰kÏ20. «…≈¿∆∆«»»¿≈¿

אנו 8) אין הלידות, את ראינו לא כי ואף יח: שם משנה
ילדה  לא והשנייה הזכרים שני את ילדה אחת שמא חוששים

אחד. בכור אלא לכהן יהיה ולא טנפה, ואין 9)אלא
והזכר  טנפה רק והשנייה שניהם את ילדה שאחת אומרים
אומרים  אנו אלא הראיה, עליו מחבירו והמוציא ספק הוא
כן, ואם הנקבה. את וזו הזכר את זו ילדה: מהן אחת שכל

וודאי. בכור הוא תאומים 10)הזכר ילדה שאחת ונמצא
בכורות, הזכרים שני אם ספק כאן ויש - אחד רק והשנייה
מהתאומים  היא הנקבה אם בין בכור, מהם אחד שרק או
הוא  ואיזה מהתאומים הוא הזכרים מן איזה ידוע ולא
תאומים  והזכרים יחידה נולדה הנקבה אם ובין יחיד שנולד
שניהם  שיצאו באופן אפילו או ראשון יצא איזה ידוע ולא
את  קדם מהן ואחד לצמצם אפשר שאי הוא שהדין כאחת
והשני  בכור בוודאי הוא הזכרים מן אחד ורק במשהו חבירו

הוא 11)ספק. שהיפה ראיה לי הבא לו אומר שהישראל
הבעלים.12)הבכור. ויאכלוהו מום בו שיפול עד וירעה

שמת.13) שזהו ואפשר בכור הוא מהן אחד רק שאולי
בתאומים 14) הזכר נולד שמא בכור: כאן יש אם הוא וספק

תחילה. יצאה והיא הנקבה, בהמות,15)עם שתי לו יש
זכר  עכשיו וכשיולדת אחת פעם מעוברת כבר הייתה  אחת

הראשון. העיבור לה שזו ואחת בכור, ידוע 16)אינו ולא
ביכרה. שלא הבהמה מן נולד מהן ירעו 17)איזה ושניהם

מום. בהם שיפול שם,18)עד במשנה עקיבא כרבי
הבכור. הוא שהיפה הראיה עליו מחבירו שהמוציא

ונקבה 19) זכר ילדו ביכרה שלא והאחת שביכרה האחת
הזכר. את ילדה מהן איזה ידוע מן 20)ואין נולד ספק

שלא  מזו או כבר, ביכרה שלא מזו או כבר, שביכרה הבהמה
עוד. ביכרה

.‚Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯iL BÈc - ˜ÙÒ ‡e‰L ¯BÎa Ïk»¿∆»≈ƒ∆ƒ¿∆«∆ƒ…
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰k‰ BOÙz Ì‡Â .ÂÈÏÚ·Ï ÏÎ‡ÈÂ ÌeÓ¿≈»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»«…≈≈ƒƒ

B˙B‡ ÏÎB‡Â ,B„iÓ B˙B‡21BÈ‡ Ï·‡ .BÓeÓa ƒ»¿≈¿¬»≈
‡nL ,È‡cÂ ¯BÎa ‡l‡ ÌÏBÚÏ ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ;B·È¯˜Ó«¿ƒ∆≈«¿ƒ¿»∆»¿««∆»

‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËBÁLÈ22. ƒ¿Àƒ»¬»»

שתפס.21) משנה).22)הכהן (כסף הוא פשוט

.„,˙B¯k·Ó ÔÈ‡LÂ ˙B¯k·Ó B¯„Úa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿∆¿¿«¿¿∆≈»¿«¿
e„ÏÈÂ23Ì„‡ ÌL ÔÈ‡Â24˙‡ ‡ˆÓe ÒÎÂ , ¿»¿¿≈»»»¿ƒ¿«»»∆

˙B¯k·Ó ÔÈ‡L ˙‡Â ˙B·˜ ˙B˜ÈÓ ˙B¯k·Ó‰«¿«¿¿ƒ¿≈¿∆∆≈»¿«¿
BÊ ÏL d· ‡nL LLBÁ BÈ‡ - ÌÈ¯ÎÊ ˙B˜ÈÓ¿ƒ¿»ƒ≈≈∆»¿»∆

‡l‡ ,BÊ Ïˆ‡ BÏ ‡a BÊ ÏL d·e BÊ Ïˆ‡ BÏ ‡a»≈∆¿»∆»≈∆∆»
da ‰˜ÈÓ ˙Á‡ ÏkL B˙˜ÊÁa ¯·c‰ È¯‰25. ¬≈«»»¿∆¿»∆»««¿ƒ»¿»

וזכרים.23) הזכרים 24)נקבות את ילדו מהן מי שיראה
הנקבות. ילדו מהן יונקים 25)ומי שהזכרים ומכיוון

ולא  פשוטים, בוודאי הם הרי מבכרות, שאינן מבהמות
בכורות.

.‰‰ÚB¯‰ Ïˆ‡ ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„È˜Ù‰L ÌÈL26„Á‡‰ , ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ≈∆»∆»∆»
Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ËeLt ÈM‰Â ¯BÎa27‰ÚB¯‰ ÁÈpÓ - ¿¿«≈ƒ»≈∆»≈∆«ƒ«»∆

Ô‰ÈLe ,¯BÎa ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ,˜lzÒÓe Ô‰ÈÈa ÈM‰«≈ƒ≈≈∆ƒ¿«≈«¬≈¿≈¿¿≈∆
.BlL ˙‡ ¯ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆≈∆»≈∆«ƒ∆∆

של 26) מדעתו שלא שהניחו "אמרו לו: מציעא בבבא
משום  הרועה חייב כן לא שאם פטור, הרועה ולכך הרועה

לדייק. לו או 27)שהיה שמת, הוא הבכור אם ידוע ולא
מת. הפשוט

.Â˙Èa‰ ÏÚa BÁÈp‰Â ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ¯BÎa „È˜Ù‰ƒ¿ƒ¿≈∆««««ƒ¿ƒƒ««««ƒ
BlL ËeLt ÌÚ28- e‰ÊÈ‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ƒ»∆≈∆»≈∆¿≈»«≈∆

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰29˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â , «ƒ≈¬≈»»»¿»»«¬≈¿≈
ÏÚa ¯ˆÁa B¯BÎa ÁÈp‰L Ô‰k ‰ÚB¯ elÙ‡Â .¯BÎa¿«¬ƒ∆…≈∆ƒƒ«¿«¬«««

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ËeLt ÌÚ ˙Èa‰30- Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ««ƒƒ»∆««««ƒ≈∆»≈∆
¯ˆÁÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒƒ≈¬«
¯BÎa‰ ÏÚa ˙ÚcÓ È¯‰L ;‰È‡¯a ‡l‡ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»ƒ¿»»∆¬≈ƒ«««««¿

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ËeLt‰ BnÚ eÁÈp‰31. ƒƒƒ«»∆««««ƒ

המפקיד.28) ראיה 29)בידיעת להביא המפקיד על כלומר
שם). (בכורות שלו הבכור הוא אומרים 30)שהחי אנו אין

עומד  הוא והרי בחצירו, לכהן מקום לו מקנה הבית שבעל
כרבי  אלא שם). טרפון רבי (כדעת ויחלוקו שניהם ברשות
המוציא, הוא והרועה המוחזק הוא הבית שבעל עקיבא

ראיה. להביא הבית 31)ועליו בעל הניח המפקיד שמדעת
שלא  הניחו אילו אבל הבכור, יד על שלו הפשוט את
שהוא  - הבית בעל חייב וודאי המפקיד, של בידיעתו

עירבם.

.Ê˙B¯BÎa‰ ÏÚ Ï‡¯OÈ e„LÁ ‡Ï32ÔÓ‡ CÎÈÙÏ . …∆¿¿ƒ¿»≈««¿¿ƒ»∆¡»
‡e‰ ¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê :¯ÓBÏ Ï‡¯Oi‰33BÏ ÔÈ‡B¯Â , «ƒ¿»≈«∆¿≈¿¿ƒ

BÓeÓ34.BÓeÓa B˙B‡ ÏÎB‡Â¿≈¿

כך.32) על החשודים לכהנים בניגוד בבכורות מום להטיל
ונתערבו 33) ספק ובכור וודאי בכור לו כשיש [והמדובר

ישראל  ביד וודאי בכור שאילו הספק, זהו לומר הוא ונאמן
בידים, המום בו הוטל שמא חוששים וגם מומו, רואין אין -
בספק  אבל מעצמו. המום בו שנפל הישראל עליו שיעיד עד
בכור  איסור שכל מאיליו, המום שנפל עדות צריך אין בכור,
אין  בספק - קנס משום מדרבנן אלא אינו מום בו שהטילו
בתערובות  כאן שיש מפני אבל להקל, דרבנן שספק איסור,
ספק  בו אומרים ואין האיסור כהוקבע זה הרי בכור, וודאי
שזהו  הישראל של לעדותו אנו צריכים ולפיכך לקולא דרבנן
מפני  מאיליו, נפל שהמום להעיד צריך אינו אבל בכור, ספק
מום  להטיל החשודים הכהנים ואילו לקולא. דרבנן שספק
והטיל  הוא וודאי בכור שמא בזה, גם נאמנים אינם בבכור,
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ואומר  משקר עדותו, יקבלו שלא הוא שיודע ומכיון מום, בו
ספק]. מחמת שיתירוהו בכדי בכור, ספק כנ"ל 34)שהוא

מומו. לו רואין אין בכור שבוודאי

.ÁÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì‰Ï Ì„wL ÌÈL„w‰ Ïk35 »«√»ƒ∆»«»∆»«¿∆¿≈»
‰¯BÎaa ÔÈ·iÁ - ecÙÂ36¯·BÚ ÌeÓ Ì„˜ Ì‡Â . ¿ƒ¿«»ƒ«¿»¿ƒ»«≈

ÔLc˜‰Ï37„ÏB Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈÓz ÔLÈc˜‰L B‡ ¿∆¿≈»∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿««»«
È¯‰L ;‰¯BÎa‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ecÙÂ Úe·˜ ÌeÓ Ì‰Ï»∆»«¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»∆¬≈
‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÈtÓ ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ ‡Ï…»¿¿Àƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈¬ƒ¿ƒ»

‰„B·ÚÂ38.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , «¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

אחד 35) להם שנחתך כגון קבוע, מום להם היה אם
קדושת  אותם הקדיש כך ואחר הגוף, מן ונפרש מהאיברים
למזבח. קרבן מדמיהם ולהביא למכרם דמים,

חמורה,36) קדושה עליהם חלה לא שהוקדשו שבשעה
חייבת  חולין ובהמת לחולין, לגמרי יוצאים אותם כשפודים
שנתעברו  פי על אף שנפדו, אחר ילדו אם ודווקא בבכורה,
דמים  קדושת פדיונם, קודם ילדו אם אבל פדיונם, קודם

מבכורה. פוטרתם והגרב 37)שבהם החזזית "כגון
כמו  וזה להירפא". שאפשר והשבורה הפרק והשמטת
חמורה. קדושה עליו חלה למזבח וכשהקדישו כלל שאיננו

תזבח 38) נפשך אוות בכל "רק טו) יב, (דברים שנאמר כמו
טו. בבכורות ואמרו וכאייל", כצבי יאכלנו וכו' בשר ואכלת
"תזבח, שם ודרשו מום בהם שנפל בקדשים מדובר שזה
המוקדשין  פסולי שם ולמדו חלב", ולא בשר, גיזה, ולא
בכור  אצל כתוב שהרי הבכורה מן פטור צבי מה מצבי,
אף  הצבי, מן ולא וצאנך", בקרך "בכורות יז) יב, (דברים
מום, בהם נפל כן ואחרי שהוקדשו המוקדשין פסולי

בהן,שעדיין  ולעבוד ליגזז שאסור קדושה להם יש
הבכורה. מן שפטורים

.Ë- ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰«≈«¿≈»ƒ»«¬≈≈ƒƒ»«ƒ
‰¯BÎaa ˙·iÁ39˙B¯tÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰ Ï·‡ . «∆∆«¿»¬»«≈«¿≈»ƒ≈

˙ÈÚÈ·L40‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ -41BÈ‡L ÈÙÏ . ¿ƒƒ¬≈¿»ƒ«¿»¿ƒ∆≈
¯Ó‡ È¯‰L ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ È‡M«̄««¬¿»¿≈¿ƒƒ∆¬≈∆¡«
‰È‰z Ì‡Â ;‰¯BÁÒÏ ‡ÏÂ - ‰ÏÎ‡Ï ,‰ÏÎ‡Ï :da»¿»¿»¿»¿»¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿∆
‡ˆÈ È¯‰L ,¯BÎaa ¯kzOÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÎaa ˙·iÁ«∆∆«¿»¬≈∆ƒ¿«≈«¿∆¬≈»»

˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ˙¯BzÓ42˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe . ƒ«≈¿ƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿
ÌÈ¯·„a ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ,˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬∆»«¬¿»ƒ¿»ƒ

ÈÎ‡a ÌÈ¯eÒ‡‰¯eÒ‡L ,˙BÓe¯˙a e¯‡a ÔÎÂ .‰Ï »¬ƒ«¬ƒ»¿≈≈«¿ƒ¿∆»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .˙BÓe¯za ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ«¬¿»«¿¿≈»«¬¿»

˙B¯BÎaa43Ô¯ÎÓÏ ¯znL Èt ÏÚ Û‡ ,44C¯c ÏÚ «¿««ƒ∆À»¿»¿»«∆∆
e¯‡aL45. ∆≈«¿

נוהג 39) אינו ובכור גבוה, ממון שני שמעשר פי על ואף
לקוח  שהוא כיוון - למעלה שאמרנו כמו במוקדשין
וכן  בכורה, לעניין כחולין הוא הרי אכילה לצורך בירושלים
ד, הלכה ביכורים מהלכות ו בפרק הכסףֿמשנה כתב

הדיוט. ממון הוא בעד 40)שבירושלים ליקח שמותר
לאכילה  היא הבהמה שהרי טהורה בהמה שביעית פירות

סחורה. חשוב זה ילדה.41)ואין שלא 42)אם ומרוויח
דיני  חלו לא בוודאי בכור (שעל הביעור בזמן לבערו יצטרך

"ונראה  הנאה. טובת מזה לו ויש לכהן ונותנו שביעית),
נתנה  לא הפקר שהם שביעית דפירות הרמב"ם שדעת
לוקח  ואם אחר, לדבר ולא לאכילה אלא זכות בהם התורה
על  ועובר בבכור משתכר הוא והרי שביעית מדמי בהמה
הבהמה, וכן הפקר הם הדמים - לסחורה" ולא "לאכלה
ב  פרק בתוספתא כמפורש הבכורה מן פטורה היא לפיכך
שמת  הגר ובהמת כו' הפקר) (של המדבר בהמת - דבכורות

הבכורה". מן פטורה יורשים לו כדי 43)ואין כלומר,
ולא  שביעית בפירות סחורה עושין "שאין להרוויח.

וכו'. ריווח.44)בבכורות" א 45)בלא בפרק למעלה
ובין  הזה בזמן בין מום ובעל הזה בזמן תם יזֿיח: הלכות

הבית. בזמן

.ÈÁ˜Ï46¯BÎa47Ï‚¯Ï B‡ Ba ‰zLÓÏ48CÈ¯ˆ ‡ÏÂ »«¿¿ƒ¿≈¿»∆∆¿…»ƒ
B¯ÎÓÏ ¯zÓ - BÏ49. À»¿»¿

עד 47)קנה.46) לאכלו אסור הרי תם אבל מום בעל
מום. בו בחג.48)שיפול שנראה 49)לאכול פי על ואף

לא  אני אומר אומר, ר' קתני ובתוספתא בזה. סוחר שהוא
ירוויח  שלא שקנאו בדמים כלומר לדמיו, אלא ימכרנו
- ירוויח לא אם אף למכור, מנת על לקנות אבל בהן".

סחורה. עשיית שזוהי אסור,

.‡ÈÔÈÓL ÔÈ‡50Ï‡¯OÈÏ ÌÈÓÈÓz ˙B¯BÎa51Ï·‡ , ≈»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¬»
˙B¯BÎa ÔÈÓLÂ .ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ˙B¯BÎa Ô‰Ï ÔÈÓL»ƒ»∆¿«¬≈ƒ¿»ƒ¿

‰f‰ ÔÓÊa ÌÈ‰ÎÏ ÌÈÓÈÓz52ÏÎ‡‰Ï ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L , ¿ƒƒ¿…¬ƒƒ¿««∆∆≈¿ƒ¿≈»≈
.ÌÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰Ï ÔÈÓML ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÔÓeÓa¿»¿≈»ƒ«∆»ƒ»∆«¬≈ƒ

בתנאי 50) קצוב בסכום הבהמה את שמוכר היא שומא
ימכרו  כן ואחרי ידוע זמן עד במזונותיה יטפל שהקונה
יתחלק  הקצוב הסכום מן יותר שירוויחו ומה הבהמה

תם 51)ביניהם. למכור ואסור מכירה, כמו שזוהי משום
לישראל. תמימין 52)חי בכורות "שמין שם: בתוספתא

רבינו  וסובר מומין". בעלי לומר צריך ואין לכהנים
אין  קיים המקדש שבית בזמן שאילו הזה, בזמן שהמדובר
בזמן  וגם אותו. שם שאינו הדין והוא למכור זכות בו לכהן
שיפול  עד בו להיזהר שיידעו לכהנים אלא הותר לא הזה

בו. להיזהר יידע שלא לישראל לא אבל מום בו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נשחט 1) ואנה בו חייב ומי נוהג במה בהמה מעשר יבאר

למכרו. ושאסור

.‡˙BÓ‰a ÏkÓ ‰¯OÚÓ „Á‡ LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿ƒ∆»≈¬»»ƒ»¿≈
‰LÂ ‰L ÏÎa Ì„‡Ï e„ÏeiL ˙B¯B‰Ë2‰ÂˆÓ ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ»¿»»»¿»»»¿»»¿≈ƒ¿»

ÏÎÂ :¯Ó‡pL ,„·Ïa Ô‡ˆÂ ¯˜·a ‡l‡ ˙‚‰B BÊ∆∆∆»¿»»»…ƒ¿«∆∆¡«¿»
¯ÓB‚Â Ô‡ˆÂ ¯˜a ¯OÚÓ3. «¿«»»»…¿≈

בשנה 2) הנולדים על זו בשנה הנולדים מן מעשרים "ואין
ה). הלכה פ"ז להלן (ראה יעבור 3)אחרת" אשר "כל

לה'". קודש יהיה העשירי השבט, תחת

.·ÔÈLc˜Óa ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁa ‚‰B ‰Ó‰a ¯OÚÓ4. «¿«¿≈»≈¿Àƒ¬»…¿À¿»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a ‚‰BÂ5ÈÙa ‡lLÂ ˙Èa‰ ÈÙa , ¿≈»»∆¿»»»∆ƒ¿≈««ƒ¿∆…ƒ¿≈

˙Èa‰6,‰f‰ ÔÓfa ‰Ó‰a ¯OÚÏ e¯Ò‡ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ . ««ƒ¬»¬»ƒ»¿¿«≈¿≈»«¿««∆
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‡nL ‰¯Êb .˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡L ew˙Â¿ƒ¿∆≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈««ƒ¿≈»∆»
ÌÈÓz e‰ÏÎ‡È7‡e‰L ,˙¯k ¯eq‡ È„ÈÏ ‡a ‡ˆÓÂ …¿≈»ƒ¿ƒ¿»»ƒ≈ƒ»≈∆

ıeÁa ÌÈL„˜ ˙ËÈÁL8‰f‰ ÔÓÊa ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¿ƒ«»»ƒ«¿ƒ»«¿»»ƒ¿««∆
¯OÚÓ ‰Ê È¯‰ -9BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ10. ¬≈∆«¬≈¿≈»≈¿

על 4) ואפילו קלים, קדשים היו "ואפילו נג. בבכורות משנה
ממון  קלים קדשים שם:) הגלילי יוסי (ר' האומרים דעת
"העשירי  (שם) שנאמר מפני שם), בפיה"מ (רבינו בעלים"
שכבר  ולא רחמנא, אמר קודש "יהיה - " לה' קודש יהיה

שם). (גמרא אמרו,5)קדוש" שם "ובגמרא שם. במשנה
בהמה  שמעשר הסובר עקיבא דרבי אליבא אינה זו שמשנה
אבל  הקדושה, חלות לענין אלא לארץ בחוצה נוהג אינו
ה  הלכה פ"א למעלה (וראה המזבח גבי על להקריבו אסור
כלשונה, המשנה שהעתיק ורבינו לארץ), בחוצה בכור לענין
א). משנה ט פרק שם (תוי"ט כר"ע" דלא שדעתו נראה

במשנה.6) אלא 7)שם וכו' נמי האידנא הכי, "אי שם:
תקלה". משום רבה שגגות 8)אמר מהלכות בפ"א ראה

שם. ובהערות (פ"ח 9)ה"ד, שקלים בירושלמי מוכח "כן
שם  שכתבו וכמו (סא.), בכורות בסוף ובבבלי ד), הלכה
בפ"ח  עוד ועיין איתן). (יד בזה"ז במעשר ד"ה התוס'

ח. הלכה וחרמין ערכין מסכת 10)מהלכות שבסוף אף
סמך  - ימות הזה בזמן בהמה שמעשר אמרו שם בכורות
"בהמה  ז: פרק בכורות בתוספתא שנאמר מה על רבינו
שיסתאבו" עד כולן ירעו בזה"ז, מעשר ספק בה שנתערב
חלק  תנינא מהדורה ביהודה" ב"נודע וראה שמח, (אור

קפט). סימן יורהֿדעה

.‚ÌÈ‰k :‰Ó‰a ¯OÚÓa ÔÈ·iÁ Ïk‰11ÌÈiÂÏ «…«»ƒ¿«¿«¿≈»…¬ƒ¿ƒƒ
.ÌÈÏ‡¯OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ

פ"ה 11) שני (מעשר כהן היה עזריה בן אלעזר רבי שהרי
בהמותיו  ועישר כז:) (ברכות לעזרא ועשירי ט), משנה
בסוף  וכן תליסר). ד"ה סוף בתוספות שם ועיין כג. (ביצה
לכהן  לו נפל אם נסתפקו קי:) קמא (בבא עצים הגוזל פרק
מעשר  מהן להפריש מחוייב אם הגר, בגזל בהמות עשר
במעשר  חייבים שכהנים מבואר הרי הי"ג). להלן (ראה
כתב  וכן קלה). סימן פריימן הוצאת בתשובתו, (רבינו בהמה
פ"ו  להלן ראה (לו:), פ"ה לבכורות המשנה בפירוש רבינו
"מסתברא  קלו: בחולין גרס חננאל רבינו אבל ט. הלכה
וכו'" [כהנים] טמאים זכרים שכן למילף, ליה הוה ממעשר
דבריו  (הובאו בהמה ממעשר פטורים שכהנים ופירש
וראה  ב). זכר ערך בערוך הוא וכן שם, ורשב"א ברמב"ן
תקשה  שלא ר"ח דברי שיישב שס, מצוה חינוך במנחת

קי: קמא ובבא כג. דביצה מהא עליהם

.„‰¯ÊÚa ËÁL ‰È‰iL ‰Ó‰a ¯OÚÓ ÔÈ„Â12, ¿ƒ«¿«¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»»¬»»
˙Á‡ ‰˜È¯Ê BÓc ˙‡ ÔÈ˜¯BÊÂ13„BÒÈ‰ „‚k14, ¿¿ƒ∆»¿ƒ»««¿∆∆«¿

ÂÈ¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Óe15ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡ ¯Oa‰ ¯‡Le , «¿ƒƒ≈»¿»«»»∆¡»«¿»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯‡Lk ÌÈÏLe¯Èa16Ba ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡Â . ƒ»«ƒƒ¿»»»ƒ«ƒ¿≈«…¬ƒ

ÁÒÙk ÌÈÏÚaÏ Blk ‡l‡ ,ÌeÏk17ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â . ¿∆»À«¿»ƒ¿∆«¿ƒ»»««
‰lÁz· BLÈ¯Ù‰L ÔÈa ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔÈa ,ÌeÓ≈∆»«≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»

BÓeÓa18ÌB˜Ó ÏÎa ÏÎ‡ ‰Ê È¯‰ -19. ¿¬≈∆∆¡»¿»»

נו:12) בזבחים פ"ה 13)משנה ראה אחת. שפיכה כלומר
הי"ז. מעה"ק מדות 14)מהלכות "ובמסכת במשנה. שם

שיש  מהן יש המזבח שפינות לך יתבאר ומ"ב) מ"א (פ"ג
בזבחים  בפיה"מ (רבינו יסוד" להן שאין מהן ויש יסוד, להן

הגלילי 15)שם). יוסי ר' "תניא שם: בזבחים המזבח. על
אלא  בכור) לענין יז, יח, (במדבר נאמר לא חלבו אומר,
ומעשר  בכור על לימד דמם, אלא נאמר לא דמו חלבם,
מזבח". לגבי ואימורין דמים מתן שטעונין ופסח

לכל 16) והמעשר לכהנים, נאכל "הבכור במשנה שם זבחים
העיר". בכל ונאכלין ושוק 17)אדם, חזה אפילו כלומר,

סא. בבכורות רש"י כתב וכן לכהן, לתת מחוייב אינו
כז,18) (ויקרא נאמר שהרי מום, בעל על גם קדושה שחלה

בגמרא  ודרשו ימירנו", ולא לרע טוב בין יבקר "לא לג)
וראה  בהמה, מעשר לענין פסול לא מום שבעל נז.) (בכורות

יד. הלכה ולהעבד 19)להלן להגזז ואסור מעשר, בתורת
שם). החומש בפירוש (רש"י

.‰ÌÈÓz ‡e‰Lk B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ ‰Ó‰a ¯OÚÓ20, «¿«¿≈»»¿»¿¿∆»ƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ï‡bÈ ‡Ï :Ba ¯Ó‡pL21‰fL , ∆∆¡«…ƒ»≈ƒƒ«¿»»¿∆∆

,ÚÓLna ‰¯ÈÎÓ ¯eq‡ Û‡ - 'Ï‡bÈ ‡Ï' ¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»≈«ƒ¿ƒ»««¿«
¯ÎBn‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÏÏk ¯kÓ BÈ‡Â Ï‡‚ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈»∆ƒ∆«≈

Á˜BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯OÚÓ22CÎÈÙÏe , «¬≈…»»¿¿…»»≈«¿ƒ»
‰˜BÏ BÈ‡23Á˜BÏ ‰˜ ‡lL ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ¯ÎBÓk .24, ≈∆¿≈∆¿≈…¬ƒ∆…»»≈«

¯‡z ˙ÙÈ ¯ÎBÓÎe25BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,26. ¿≈¿«…«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

מוכרין 20) אין בהמה "מעשר ב משנה פ"א שני מעשר
חי  לא נמכר שאינו מפורש לא: ובבכורות חי", תמים אותו
נאסרה  לא שחיטה שלאחר אומרים שיש אלא שחוט. ולא
במנחת  וראה (כסףֿמשנה). מדרבנן אלא התורה מן מכירתו
"ומעשר  שכתב ז בהלכה להלן נראה וכן שסא. מצוה חינוך
שרק  הרי למכרו", מותר במומו שנשחט יתומים של בהמה

אסור. בתם אבל מותר, במומו לב.21)בנשחט בבכורות
ונאמר  במעשר, יגאל לא נאמר יוחנן, ר' אמר דימי רב "אמר
נאמר  שם (שהרי עמו מכירה להלן מה בחרמים. יגאל ולא
מכירה  כאן אף יגאל"), ולא ימכר "לא כח) כז, (ויקרא

שהמקדש 22)עמו". (פ"ד) קידושין מתוספתא מוכח כן
לאחר  הקידושין הפקיעו ורבנן מקודשת. אינה מעשר בבשר
קנה  שלא ומוכרח מחיים, התורה מן דהוי כמו שחיטה,
ימכר  לא רחמנא ולכתוב (לב:) בבכורות משמע וכן לוקח.
קמ"ל  כו' אבל מזדבן, דלא הוא איזדבוני הוהֿאמינא וכו'
הרי  - מפרק איפרוקי ולא מזדבן איזדבוני דלא יגאל, לא
שמח). (אור המכירה מועילה לא בדיעבד שגם

כלום 23) עשה שלא נמצא קנה, לא שהלוקח כיון כלומר,
לוקה. אינו שאמר ולכך לרבא הרי עיון, שצריך אלא

לא  עביד אי תעביד, לא התורה שאמרה מה כל ד:) (תמורה
צו  על שעבר משום מלקות חייב הוא זאת ובכל מהני,

לחםֿמשנה. וראה על 24)התורה, אדם אמר אם פירוש,
פדיון  לו ואין לכהן ליתנו צריך חרם, שיהיה לו, השייך דבר
ומה  אֿד. הלכות וחרמין ערכין מהלכות בפ"ו ראה לעולם,
תוספות  (עיין יגאל" בלא עליה "למילקא ט. בזבחים שאמרו
נוסחת  לפי - זה לאו על שלוקין הרי למאי), ד"ה שם
לספר  הליר הגר"ח בהערת וראה כן. אינו שלנו הספרים
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רסג. ל"ת הצבא 25)המצוות לחלוצי התורה שהתירה
כא, (דברים בשביה שראו הנכר מבנות לאשה אתם לקחת
ומכאן  מכירה. זו אין מכרה ואם לאחר, למכרה ואסור יב).
הספרים  כאותם היא שם המצוות בספר הנכונה הנוסחא כי
משנהֿלמלך. ועיין לוקה". מכרה "ואם שם העתיקו שלא

ו.26) הלכה מלכים מהלכות בפ"ח

.ÂelÙ‡Â ÌeÓ ÏÚa B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡L ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆»¿»¿«««¬ƒ
ÈÁ ep¯kÓÈ ‡nL ‰¯Êb ,ËeÁL27CÎÈÙÏ .28ÔÈ‡ »¿≈»∆»ƒ¿¿∆«¿ƒ»≈

‰Ó „‚k ‰Ó ÔÈÏ˜BL29ÔÈÏ˜BML C¯„k ¯OÚÓa ¿ƒ»∆¿∆∆»∆¿«¬≈¿∆∆∆¿ƒ
¯BÎaa30¯ÎBÓk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,31. «¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈

מותר 27) לרשב"י וגם לרבא גם ולב. לא: שם בבכורות
עליו  גזרו חכמים ורק התורה, מן שחוט מום בעל למכור
יש  אבל שחיטה. לפני גם ימכרנו שמא גזירה למכרו, שלא
אין  חי מום בעל גם לרשב"י וגם לרבא גם שהרי להבין
מצוה  חינוך (מנחת סופרים מדברי כיֿאם למכור איסור

לא.). שם והרש"ש מעשר 28)שסא, למכור שאסור מכיון
אופן. בכל אותה 29)בהמה שיחלקו כגון כחלק, "חלק

בכף  וחלק זה בכף חלק ונותנים חלקים, לשבעה או לששה
לא.). בכורות בפיה"מ (רבינו וכו' המאזנים" כפות ר"ל זה,

יח.30) הלכה פ"א למעלה אמרו 31)ראה שם, במשנה
אבל  בכור שדווקא ומשמע בבכור, מנה כנגד מנה "ושוקלין
חמישי  פרק ריש אלגזי רי"ט וראה (כסףֿמשנה). מעשר" לא

לו. אות

.ÊBÓeÓa ËÁLpL ÌÈÓB˙È ÏL ‰Ó‰a ¯OÚÓe32- «¿«¿≈»∆¿ƒ∆ƒ¿«¿
B¯ÎÓÏ ¯zÓ33¯„kBk34ÌÈÓB˙ÈÏ ‰„·‡ ˙·L‰ ÈtÓ . À»¿»¿¿«¿ƒ¿≈¬»«¬≈»ƒƒ

ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï35. …»¿»»

ה.32) הלכה למעלה ראה אסור. בתמימותו, נשחט אבל
שם:33) הבשר 34)ברייתא דמי את שיבליע בלא אף

ובבכורות  ח הלכה להלן ראה והגידין, החלב העור, בדמי
השבת 35)לא: ופירש"י ששת. רב של כתירוצו שם,

להבין  ויש ויסריח. כולו לאוכלו יכולין שאין אבדה
והמעשר  "הבכור במשנה שאמרו שמה אמרו, שם שבגמרא
נמכר  בהמה שמעשר מזה שמשמע באטליז" נמכרין אין
למכור  התירו לא כן אם יתומים, בבהמת המדובר - בבית
לא  כאן ורבינו באטליז. ולא בבית אלא יתומים בבהמת
שמותר  משמע דבריו מסתימת ואדרבה מזה, כלל מזכיר

באטליז. אפילו למוכרו

.ÁBÓeÓa ËÁLpL ‰Ó‰a ¯OÚÓ36¯kÓÏ ¯zÓ - «¿«¿≈»∆ƒ¿«¿À»ƒ¿…
‡l‡ ¯kÓÏ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÓˆÚÂ B¯BÚÂ ÂÈ„È‚Â BaÏÁ∆¿¿ƒ»¿¿«¿»¿…»¿ƒ¿…∆»

„·Ïa B¯Oa37¯BÚ‰ ÈÓ„a ¯Oa‰ ÈÓc ÚÈÏ·‰ Ì‡Â . ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿≈«»»ƒ¿≈»
¯zÓ - ‰ÚÏ·‰a Ïk‰ ¯ÎÓe ÔÈ„Èb‰Â ·ÏÁ‰Â38Ì‡Â . ¿«≈∆¿«ƒƒ»««…¿«¿»»À»¿ƒ

ÈÓ„a ¯Oa‰ ÈÓc ÚÈÏ·‰Â ,ÌÈ¯˜È ˙BÓˆÚ‰ ÈÓ„ eÈ‰»¿≈»¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿≈«»»ƒ¿≈
¯zÓ - ˙BÓˆÚ‰39. »¬»À»

למעלה.36) ראה במכירה, אסור שנשחט תם אבל
כגון 37) מחיים, הנישום בדבר אלא חכמים גזרו לא כלומר,

בדבר  לא אבל בבשר, היא הבהמה חשיבות שכל הבשר
חשיבות  שאין והגידין, העור כגון מחיים, נישום שאינו

לב.). לא: (שם בהן שומא, בשעת חיה, פירוש,38)בהמה

הבשר  ודמי זוז, עשרים היו וכו' והגידין העור דמי אם
העור  את לו שמוכר ללוקח המוכר ואמר זוז, עשרים
לו  נותן הוא הבשר ואת זוז, ארבעים של במחיר והגידים

לא:). שם (ברייתא מותר - אם 39)במתנה לב. שם בעיא
מהם  שעושין שבמקום שם ופשטוה בעצמות, להבליע מותר
במקום  אבל יקרים, הם שהרי הבשר את בהן מבליעין כלים,
זה  במקום ולכן מאד, מוזל ומחירם כלים מהם עושים שאין
אלא  הבלעה שייך שלא הבשר, את בהם מבליעים אין
דומה  הפחות לכל או יותר חשוב שהוא בדבר כשנבלע
החשוב  הדבר אין חשוב פחות שהוא בדבר אבל בחשיבותו,

בו. להיבלע יכול

.Ë‰Ê ÌeÓ :¯ÓBÏ ¯OÚÓ ÈÓeÓ ÏÚ ÌÈÓ‡ Ïk‰«…∆¡»ƒ«≈«¬≈«∆
‡a ÂÈÏ‡Ó40˙Ú„Ï ‰OÚ ‡ÏÂ41ÔÈ‡L el‡ elÙ‡Â . ≈≈»»¿…«¬»¿«««¬ƒ≈∆≈»

¯BÎa‰ ÏÚ ÌÈÓ‡42‰‡B¯Â .¯OÚn‰ ÏÚ ÌÈÓ‡ - ∆¡»ƒ««¿∆¡»ƒ«««¬≈¿∆
‰ÁÓÓ ‰È‰ Ì‡ ,B¯ÈzÓe BlL ¯OÚÓ ÈÓeÓ Ì„‡43. »»≈«¬≈∆«ƒƒ»»À¿∆
¯OÚÈ Ck ¯Á‡Â B¯„Ú ÏÎa ÌeÓ ÏÈhÈ ,‰ˆ¯È Ì‡L44, ∆ƒƒ¿∆«ƒ¿»∆¿¿««»¿«≈

B˙lÁzÓ ÌeÓ ÏÚa ¯OÚn‰ ‡ˆÓÂ45. ¿ƒ¿»««¬≈««ƒ¿ƒ»

לו:40) שם בקדשים,41)משנה מום להטיל שאסור
בו", יהיה לא מום "כל כא) כב, (ויקרא  שנאמר משום
וכשם  בקדשים. מום להטיל שאסור לג:) (שם מזה ולמדו
כמו  ז), הלכה פ"ב (למעלה אותו קנסו בבכור מום שהמטיל

קנסוהו. - בכוונה בהמה במעשר מום המטיל כגון 42)כן
פ"ב  למעלה ראה שם), לרבינו המשניות (פירוש כהן בעליו
במעשר  חייב שכהן ומכאן נאמן. אינו שבבכור יז, הלכה

ג. הלכה למעלה ראה שיאמרו 43)בהמה, חשד ואין
לא.), (שם קבוע מום היה שלא אףֿעלֿפי התיר שהוא
א). הלכה פ"ג (למעלה כן הדין אין שבבכור אע"פ

להטיל 44) איסור אין עישר, שלא זמן שכל ושם. שם גמרא
הדינים  לשני טעם וזהו נתקדש. לא עדיין שהרי מום, בו

שגם 45)הנ"ל. יד הלכה להלן ראה עישורו. מתחילת
מעשר. להפריש מצוה מום, בבעל

.ÈBÊ ‰La e„ÏBpL ÌÈ‡ÏË Á˜Bl‰46BÏ ezpL B‡ «≈«¿»ƒ∆¿¿»»∆ƒ¿
¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt Ì‰ È¯‰ - ‰zÓa47e„ÏeiL „Ú , ¿«»»¬≈≈¿ƒƒ««¬≈«∆ƒ»¿

B˙eL¯a48CÎÈÙÏ .49,˙BÓ‰a· eÙzzLpL ÔÈÙzM‰ , ƒ¿¿ƒ»«À»ƒ∆ƒ¿«¿«¿≈
Ìe·¯ÚÂ ÌÈ‡ÏË ‰‡Ó ‰ÊÂ ÌÈ‡ÏË ‰‡Ó ‰Ê ‡È·‰Â50 ¿≈ƒ∆≈»¿»ƒ¿∆≈»¿»ƒ¿≈¿
¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ÌÈ˙‡n‰ È¯‰ - Ô‰a eÙzzLÂ51, ¿ƒ¿«¿»∆¬≈«»«ƒ¿ƒƒ««¬≈

¯eÎÓk Ô‰Ó ‰ÏË ÏkL52ÌÈ‡ÏË eL¯iL ÌÈÁ‡‰ ÔÎÂ . ∆»»∆≈∆¿»¿≈»«ƒ∆»¿¿»ƒ
Ì‰È·‡Ó53¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ È¯‰ -54Ï·‡ . ≈¬ƒ∆¬≈≈¿ƒƒ««¬≈¬»

,˙BÓ‰a‰ el‡Ó Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ˙eÙzLa Ì‰Ï ÌÈ„ÏBp‰«»ƒ»∆¿À»¿««ƒ»≈≈«¿≈
¯OÚna ÔÈ·iÁ - ÌÈÁ‡Ï ÔÈa ÔÈÙzMÏ ÔÈa55eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈«À»ƒ≈»«ƒ«»ƒ««¬≈¿≈ƒ»

ÌÈÁ‡‰Â ,˙eÙzM‰ ˙BÚnÓ ˙BÓ‰a e˜Â ˙BÚÓa ÔÈÙzLÀ»ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿«À»¿»«ƒ
Ì‰Ó ÌÈ„ÏBp‰ È¯‰ - ‰M¯È‰ ˙BÚnÓ ˙BÓ‰a ewL∆»¿≈ƒ»«¿À»¬≈«»ƒ≈∆
,e„ÏB Ô˙eL¯a È¯‰L .¯OÚÓa ÔÈ·iÁ Ô‡kÓ ¯Á‡Ï¿««ƒ»«»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿»¿
¯Á‡ ÔÈÙzM‰Â ÌÈÁ‡‰ e˜ÏÁ .„Á‡ LÈ‡k Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»»¿»«ƒ¿«À»ƒ««
È¯‰ - eÙzzLÂ e¯ÊÁÂ Ô˙eL¯a ˙BÓ‰a‰ Ô‰Ï e„ÏBpL∆¿»∆«¿≈ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿«¿¬≈

¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡56Ïk‰ eOÚ e˜ÏÁL ‰ÚLaL . ≈¿ƒƒ««¬≈∆¿»»∆»¿«¬«…
zzLÂ e¯ÊÁLÎe ,¯eËt Áe˜l‰Â ÔÈÁe˜ÏÈ¯‰ - eÙ ¿ƒ¿«»»¿∆»¿¿ƒ¿«¿¬≈

¯Á‡ Ô˙eL¯a Ô‰Ï e„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,˙BÓ‰aa eÙzzLƒ¿«¿«¿≈«¬«ƒ…»¿»∆ƒ¿»««
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ÌÈÈ„b „‚k ÌÈÈ„‚ e˜ÏÁL Èt ÏÚ Û‡Â .ÈM‰ ‰Ê ÛezLƒ∆«≈ƒ¿««ƒ∆»¿¿»ƒ¿∆∆¿»ƒ
ÌÈ‡ÏË „‚k ÌÈ‡ÏËe57‰¯OÚ „‚k ‰¯OÚÂ58Ïk‰ - ¿»ƒ¿∆∆¿»ƒ«¬»»¿∆∆¬»»«…

.ÔÈÁe˜Ïk Ô‰ È¯‰Â ¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ««¬≈«¬≈≈ƒ¿ƒ

שלוקח 46) ולא להתעשר, ראויים שהם לאחר כלומר,
הלכה  להלן ראה ללידתם, הראשונים הימים בשבעת טלאים

במתנה,47)טו. לו שנותן או "הלוקח נה: שם משנה
בהמה". ממעשר כב,48)פטור (שמות נאמר שהרי

לצאנך". לשורך תעשה כן לי, תתן בניך "בכור כחֿכט)
אף  ומתנה, בלקוח אין בניך "מה נו.): (שם בגמרא ודרשו
שיוולדו  עד (אלא ומתנה בלקוח אינו ובקרך צאנך
חז"ל  קיבלו - בבכור נאמר זה שפסוק ואףֿעלֿפי ברשותו)"

בהמה. מעשר לענין שהוא פטור 49)(שם) שלקוח לפי
המעשר. ושותפין 50)מן שלוחין מהלכות בפ"ד [ראה

שם]. י להערה ובהוספה א, שם:51)הלכה במשנה
ממעשר  פטורים בקלבון, שחייבים והשותפין "האחים
וכו'. השותפין" "האחים גורס רש"י אבל בהמה",

(במדבר 52) מהפסוק שם בגמרא שנלמד ומה השני, לשותף
שהפסוק  הכוונה שותפות", של ולא לך "יהיה טו) יח,
ספר). (קרית לקוח של בגדר הוא שותפות שגם מלמדנו

שם.53) אחד 54)במשנה לכל כמכור הוא טלה שכל
ספר). (קרית בו חלק לכולם שיש כיון שם 55)מהאחים,

וא  חייבים, הבית מתפיסת "קנו פטורים"במשנה לאו ם
המשותף  הממון היינו הבית, "תפיסת בפיה"מ רבינו ומפרש
המשנה  ודברי אביהם", ירושת שחלקו קודם האחים, בין
את  שירשו או בבהמות השתתפו שאם כך, מתבארים
חלקו) (וטרם מעות ירשו או נשתתפו אם כן וכמו הבהמות,
המעשר. מן פטורים הבהמות הרי בהמות, אלו במעות וקנו
שהרי  במעשר, חייבים הנולדים אלו, בהמות ילדו באם רק
אחרת  שמפרש בפירש"י ראה אבל לקוחים, אינם הנולדים

כאן. בקריתֿספר וראה המשנה, דברי את שם 56)לגמרי
מן  פטורים בקלבון, שחייבים והשותפין "האחים במשנה
זה, באופן גם המשנה את שמפרש בפיה"מ וראה המעשר".
ביניהם  כשחילקו המעשר, מן ופטורים בקלבון שחייבים
נשתתפו. ושוב ברשותם שנולדו בבהמות השותפין

לכל 57) המגיע שזהו הוברר זו שבחלוקה אומרים אין
ענן  (כרב ראשונה משעה עוד ואח אח לכל או ושותף שותף
המעשר  מן ופטורים ללקוח נחשב זה שגם אלא שם),

שם). נחמן רב חלק 58)(כדברי שזה שהוברר אומרים אין
משעה  להם המגיע ומהאחין מהשותפים ואחד אחד כל של
ללקוח  נחשב זה שגם אלא שם), אלעזר (רבי ראשונה

שם). יוחנן ר' (דברי המעשר מן ופטורים

.‡Èe˜ÏÁ ‡ÏÂ ÌÈÙÒka e˜ÏÁL ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿«À»ƒ∆»¿«¿»ƒ¿…»¿
˙BÓ‰a‰ eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,¯OÚna ÔÈ·iÁ - ‰Ó‰aa«¿≈»«»ƒ««¬≈∆¬«ƒ…«¬«¿≈
ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÓ‰a‰ e˜ÏÁ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÁe˜Ï¿ƒ¬»ƒ»¿«¿≈««ƒ∆¬«ƒ

ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÌÈÙÒk‰ e˜ÏÁ ‡Ï59. …»¿«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ

הביא 59) מה לשם להבין יש אבל נו: שם ירמיה ר' דברי
שם  בגמרא גם הרי אחרת. לומר תיתי מהיכא זה, דין רבינו
ירמיה  ר' כי הגמרא ומתרצת פשיטא! - ירמיה ר' על מקשה
ולא  בבהמות כשחלקו והוא קלבון, משום רק זה דין אמר
שחלקו  כיון אומרים ולא מקלבון, שפטורים בכספים חלקו

חייב  ויהיה בכספים, גם ליחלק הם עומדים בבהמות
סברא  שום אין בהמה מעשר שלענין הרי עיי"ש, בקלבון
חייבים  שיהיו בכספים חלקו ולא בבהמות חלקו שאם לומר
הביא  מה ולשם פטורים, שהם ברור ודבר בהמה, במעשר

זה? דין רבינו

.·ÈÔÈÒÎ Ôlk - Ôn‡ ÈÚÓa ÌÈ¯aÚ ‰¯OÚ Á˜Bl‰«≈«¬»»À»ƒƒ¿≈ƒ»À»ƒ¿»ƒ
¯OÚ˙‰Ï ¯ÈcÏ60e„ÏB B˙eL¯a È¯‰L ,61. «ƒ¿ƒ¿«≈∆¬≈ƒ¿¿

נו.60) שם יוחנן ר' של פטור 61)מימרא שהלקוח ומה
לאחר  כשלקח אלא אינו י) הלכה למעלה (ראה המעשר מן
ברשותו, ונולדו עוברים עדיין כשהם לקח אם אבל שנולדו,
לשורך  תעשה "כן כט) כב, (שמות כתוב שכן לעשר, חייב
אלא  ממעשר פטור שלקוח התורה הקפידה לא לצאנך",
להתעשר), שראויין בעת (כלומר, עשייה בשעת כשלקח
עדיין  איֿאפשר אמם, במעי אבל הלידה. אחר שהוא

שם). (בגמרא להתעשר

.‚ÈÔ‰k62¯b‰ ÏÊ‚a ˙BÓ‰a ¯OÚ BÏ eÏÙpL63- …≈∆»¿∆∆¿≈¿∆∆«≈
Ì‰ ˙BzÓ ‰p‰k ˙BznL ;¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt64, ¿ƒƒ««¬≈∆«¿¿À»«»≈

e¯‡a ¯·Îe65¯eËt ‰zÓ Ô˙Bp‰L66.¯OÚn‰ ÔÓ ¿»≈«¿∆«≈«»»»ƒ««¬≈

את 62) לעשר חייבים שכהנים ג, הלכה למעלה ראה
שלא 63)בהמותיהם. לשקר הגזלן ונשבע הגר את הגוזל

לכהנים  וחומש קרן משלם הגזלן, והתוודה הגר ומת גזל,
קי.). קמא (בבא בגמרא 64)וכו' היא ובעיא ירושה. ולא

וחייבים, כיורשים נחשבים הגר גזל לענין הכהנים אם שם,
כמקבלי  שהם שם ופשטוה ופטורין, מתנות כמקבלי או

כיורשים. ולא י.65)מתנות הלכה המקבל.66)למעלה

.„È¯ÈcÏ ÔÈÒÎ Ïk‰67¯OÚ˙‰Ï68ÔÈa ÌÈÓÈÓz ÔÈa : «…ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈≈¿ƒƒ≈
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa69ÁaÊÓ È¯eq‡ ÏÎÂ ,70ÔÓ ıeÁ ; «¬≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈«ƒ

ÌÈ‡Ïk‰71‰Ù¯h‰Â72ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ73ÔÓÊ ¯qÁÓe74, «ƒ¿«ƒ¿«¿≈»¿≈…∆¿À«¿«
‰˙nL ÌB˙i‰ ÔÎÂ .¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ ÏkL∆»≈¿ƒƒ««¬≈¿≈«»∆≈»

B˙„Ï ÌÚ ‰ËÁL B‡ Bn‡75¯OÚ˙Ó BÈ‡ -76. ƒƒ¿¬»ƒ≈»≈ƒ¿«≈
Ì‰ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡ ÌÈ¯·„e77. ¿»ƒ≈ƒƒ«¿»≈

בשעת 67) והבקר הצאן בו שמכניסים המוקף מקום "הוא
בזה" וכיוצא קנים או בנין מוקף יהא ולפעמים מעשר,
הפרשת  סדר א הלכה פ"ז להלן וראה בפיה"מ). (רבינו

בהמה. נז.68)מעשר בכורות שם 69)משנה בגמרא
לרע  טוב בין יבקר "לא לג) כז, (ויקרא מהפסוק כן למדו

במעשר. חייב מום שבעל מכאן - ימירנו" כמו 70)ולא
עבודהֿ בו ושנעבד לעבודהֿזרה המוקצה והנרבע, הרובע
אלא  אסורים אינם אלו שכל ולפי כלב, ומחיר ואתנן זרה,
"כי  כה) כב, (שם שנאמר כמו בו, אסור מום שבעל בדבר
אלא  השחתה ואין לכם" ירצו לא בם, מום בהם משחתם
חוששין  ואין הואיל בהמה ומעשר וכו', וערוה עבודהֿזרה

(שם). אלו לכל חוששין אין למום, שם,71)בו במשנה
(ויקרא  הפסוק מן הקדשים כל שאר גבי שם בברייתא ונלמד
על  נקרב שאינו לכלאים פרט כשב" או "שור כז) כב,
"תחת  קדשים לענין נאמר בגזירהֿשוה: ונלמד המזבח,
שכלאים  השבט" "תחת בהמה מעשר לענין ונאמר אמו",
מין  ואמו אחר מין שאביו מי זהו וכלאים מתעשר, אינו
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כלאים. שהוולד הרחל על הבא תייש וכמו כגון 72)אחר,
הטריפות  מיני ושאר ולמעלה, הארכובה מן רגלה שנחתכה
בגמרא, שם ונלמד הֿי. בפרקים שחיטה בהלכות המובאות

שנא  משום להתעשר, נכנסת אינה כז,שהטריפה (שם מר
שאינה  לטריפה פרט - השבט" תחת יעבור אשר "כל לב):

בפיה"מ). (רבינו חולה" שהיא "לפי שנולד 73)עוברת,
וראה  והוציאו. אמו בטן את חתכו אלא הרחם, דרך לא
ממה  שם בגמרא ונלמד ד. הלכה פ"ב למעלה בדברינו
או  כשב או "שור כז) (שם, הקדשים כל שאר לענין שכתוב
למזבח, קרב שאינו דופן, ליוצא פרט - יולד" כי עז
מתעשר. אינו דופן' ש'יוצא למדו הנ"ל ובגזירהֿשוה

בגמרא 74) שם ונלמד היוולדו, ימי שבעת בתוך פירוש,
שבעת  "והיה הקדשים כל שאר לענין (שם) שכתוב ממה
על  נקרב שאינו זמן, למחוסר פרט - אמו" תחת ימים
אינו  זמן שמחוסר כנ"ל בגזירהֿשוה ונלמד המזבח.
לדיר  נכנס הוא שמיני שבליל יב. בזבחים [ואמרו מתעשר.
אלא  כן אמרו שלא מפני זה, דבר השמיט ורבינו להתעשר,
פסק  רבינו ואילו (שם), זמן" מחוסר אינו "לילה שסובר למי
כפרה  מחוסרי מהלכות פ"ג להלן זמן", מחוסר ש"לילה

כאן]. בכסףֿמשנה וראה ד. היתה 75)הלכה שלא כלומר,
הלידה. אחר אמו עם אחת שם:76)שעה במשנה

שנשחטה  או אמה שמתה כל יתום, ואיזהו "והיתום,
וכו'", אמה נשחטה אפילו אומר יהושע ר' ילדה, ואחרֿכך
למדו  שם ובגמרא בפיה"מ). (רבינו יהושע" כר' הלכה "ואין
ליתום  פרט - אמו" "תחת הקדשים בכל שכתוב ממה זאת
מתעשר. אינו שיתום כנ"ל גז"ש ונלמד נקרב, שאינו

חכמים 77) קבלום אלא בתורה, מפורשים אינם כלומר,
מגזירהֿשוה. ולמדום

.ÂË¯eËt Á˜Bl‰ ÔÈ‡78¯Á‡ Á˜Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈«≈«»∆»ƒ≈ƒ¿«««
¯OÚ˙‰Ï ‰‡¯pL79CB˙a ÌÈ‡ÏË Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ»«≈«¿»ƒ¿

ÌpÓÊ ÚÈbiLk - ‰„l‰ ÈÓÈ ˙Ú·L80;Ô¯OÚÏ ·iÁ ƒ¿«¿≈«≈»¿∆«ƒ«¿«»«»¿«¿»
L ÔÂÈkLÈÓk ‰Ê È¯‰ ,¯OÚ˙‰Ï Èe‡¯ ÔÓÊ ¯qÁÓ ÔÈ‡ ∆≈»∆≈¿À«¿«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ

B˙eL¯a e„ÏBÂ ÌÈ¯aÚ Á˜lL81. ∆»«À»ƒ¿¿ƒ¿

י.78) הלכה למעלה ראה שלקח, הבהמות את לעשר
כט)79) כב, (שמות קרא אמר רבא, "אמר נו. בכורות

לצאנך", לשורך תעשה כן לי, תתן בניך ("בכור תעשה"
בשעת  י), הלכה למעלה ראה לוקח, פטור למדו שממנו
להתעשר, ראויין שהן "בשעה ופירש"י הכתוב. מיעט עשיה
שגם  בה שנאמר וברייתא לקוחין". יהו שלא הכתוב מיעט
יחיד. דעת אלא אינה מלעשר, פטור זמנו לפני לקוח

השמיני.80) ביום יב.81)כלומר, הלכה למעלה ראה

.ÊËB‡ ‡È‰ ¯OÚÓ ˙a Ì‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó‰a Ïk»¿≈»∆ƒ»≈ƒ««¬≈ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - ¯OÚÓ ˙a dÈ‡82. ≈»««¬≈¬≈ƒ¿»ƒ««¬≈

‡ˆBiÎÂ Áe˜Ï B‡ ÌB˙È Ô‰a ·¯Ú˙pL ÌÈ‡ÏË ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»≈»∆»»«¿«≈
¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt Ôlk È¯‰ - Ô‰a83Ô‰Ó „Á‡ ÏkL , »∆¬≈À»¿ƒƒ««¬≈∆»∆»≈∆

.‡e‰ ˜ÙÒ»≈

ודרשו 82) קודש", יהיה "העשירי לב) כז, (ויקרא שנאמר
עשירי  ולא רחמנא, אמר ודאי "עשירי ז.) מציעא (בבא
הצריך  ולא הודאי, את לעשר הכתוב "הצריך כלומר, ספק".

שם). (רש"י הספק" את פ"ז:83)לעשר בכורות תוספתא
להלן  וראה פטורין". כולן הרי - לקוח או יתום בהן "נתערב

יד. הלכה פ"ח

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חמשה 1) לו היו ואם בהמה, מעשר מפרישין כיצד יבאר

מצטרפין. אם בעכו וחמשה בירושלים טלאים

.‡‰¯OÚÓ „Á‡ LÈ¯Ù‰Â ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ BÏ eÈ‰L ÈÓ2, ƒ∆»¬»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ∆»≈¬»»
el‡ ÔÈ‡ - ¯OÚÓÏ ‰¯OÚ LÈ¯Ù‰Â ‰‡Ó BÏ eÈ‰»≈»¿ƒ¿ƒ¬»»¿«¬≈≈≈

¯OÚÓ3ÌÈ‡Ïh‰ Ïk ÒBk ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .4Ïk B‡ «¬≈∆»≈«∆≈»«¿»ƒ»
ÌÈÏ‚Ú‰5¯ÈcÏ6e‡ˆÈ ‡lL È„k ÔË˜ Á˙t BÏ ‰OBÚÂ , »¬»ƒ«ƒ¿∆∆«»»¿≈∆…≈¿

„Á‡k ÌÈL7ıeÁaÓ „ÈÓÚÓ Ô‰È˙Bn‡Â .8,˙BÚBb Ô‰Â ¿«ƒ¿∆»¿ƒ≈∆«¬ƒƒ«¿≈
;Ô˙‡¯˜Ï ¯Èc‰ ÔÓ e‡ˆÈÂ ÔÏB˜ ÌÈ‡Ïh‰ eÚÓLiL∆ƒ¿¿«¿»ƒ»¿≈¿ƒ«ƒƒ¿»»
,BÓˆÚÓ ¯·ÚiL - Ë·M‰ ˙Áz ¯·ÚÈ ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆«¬…«««»∆∆«¬…≈«¿

B„Èa B‡ÈˆBiL ‡ÏÂ9,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ¯Èc‰ ÔÓ e‡ˆiLÎe . ¿…∆ƒ¿»¿∆≈¿ƒ«ƒ∆««∆
Ë·La Ô˙B‡ ‰BÓe ÏÈÁ˙Ó10'Á 'Ê 'Â '‰ '„ '‚ '· '‡ : «¿ƒ∆»¿≈∆

‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa - È¯ÈOÚ ‡ˆBi‰Â ;'Ë11ÌÈÓz ÔÈa , ¿«≈¬ƒƒ≈»»≈¿≈»≈»ƒ
ÌeÓ ÏÚa ÔÈa12‡¯˜Òa B¯˜BÒ -13‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡Â ≈««¿¿ƒ¿»¿≈¬≈∆

¯OÚÓ14B‡ ,Ë·La Ô‡Ó ‡ÏÂ ‡¯˜Òa B¯˜Ò ‡Ï . «¬≈…¿»¿ƒ¿»¿…¿»»¿≈∆
ÌÈˆe·¯ Ô‡nL15ÌÈ„ÓBÚ B‡16¯OÚÓ el‡ È¯‰ -17; ∆¿»»¿ƒ¿ƒ¬≈≈«¬≈

‰Ê È¯‰ - È¯ÈOÚ Lc˜Â ‰¯OÚ ‰¯OÚ Ì‡Óe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¬»»¬»»¿ƒ≈¬ƒƒ¬≈∆
¯OÚÓ18. «¬≈

אחד 2) נטל אלא וכו' שנים אחד אותם מנה לא כלומר,
למנותם. בלי כדברי 3)מהם - ב נח, בכורות משנה,

שכשם  שאמר שם, יהודה ברבי יוסי כרבי ולא חכמים,
בהמה. מעשר כן כמו ובמחשבה, באומד ניטלת שתרומה

זו.4) בשנה הקודמת.5)שנולד מקום 6)כבהערה
בזה. וכיוצא קנים או אבנים ראה 7)מוקף כן, יצאו ואם

ה"ד. פ"ח שם.8)להלן שם.9)ברייתא, גמרא,
המקל 10) הוא שבט בשבט". למנותן "מצוה שם: ברייתא,

הרועה. קלו,11)שביד בחולין הוא וכן פ"ז, שם תוספתא
זכר  בין התורה הבדילה לא בהמה מעשר שבמצות א.

בבכור. שהבדילה כמו פ"ו 12)לנקבה, למעלה ראה
ניכר.13)הי"ד. שיהיה אדום , בצבע שם,14)צובעו

מן 16)שוכבים.15)במשנה. כשיצאו ולא כלומר,
ובברייתא.17)הדיר. במשנה בברייתא:18)שם, שם,

מכלֿמקום". קדש, העשירי "תלמודֿלומר

.·B˙eL¯a ‰„ÏBpL ‰Ó‰a Ïk Û¯ˆÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡19¯È„Ï ≈»ƒ¿»≈»¿≈»∆¿»ƒ¿¿ƒ
Bc·Ï ¯„ÚÂ ¯„Ú Ïk Û¯ˆÓ ‡l‡ ,„Á‡20‰MÓÁ BÏ eÈ‰ . ∆»∆¿»≈»≈∆»≈∆¿«»¬ƒ»

ÔÈ‡ - BkÚa ÌÈ‡ÏË ‰MÓÁÂ ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ÏË¿»ƒƒ»«ƒ«¬ƒ»¿»ƒ¿«≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ21n‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ,¯OÚ22ÔÈa ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿ƒ¿À»¿ƒƒ««¬≈¿«»ƒ¿∆≈

ÏÈÓ ¯OÚ ‰ML ?eÙ¯ËˆÈÂ el‡Ï el‡23. ≈»≈¿ƒ¿»¿ƒ»»»ƒ

כדלהלן.19) מיל, עשר מששה יותר מזו זו רחוקות הן אם
ששה 20) להלן: מבואר עדר, שיהיה ביניהם המרחק ושיעור

יותר. ולא מיל, (הובאה 21)עשר פ"ז שם בתוספתא
בכפר  וחמש חנניא, בכפר חמש לו "היו נה.): שם בגמרא
ועכו" "ירושלים נקט ורבינו מצטרפות". אין - עותני
עכו  (שהרי לארץ ומחוצה ישראל מארץ שאף להשמיענו
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אם  מצטרפים, ה"ט) תרומות מהל' פ"א – היא לארץ חוצה
שם  (במשנה מאיר כרבי ודלא מיל, עשר ששה קרובים הם
התוספתא  (וגם בהמה" למעשר מפסיק "הירדן שאמר: נד:)
שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן כוותיה). סברה שם

מאיר. כרבי הלכה עשרה 22)שאין אין ועדר עדר שבכל
במעשר. שם.23)שיתחייבו משנה,

.‚¯OÚ ‰ML „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈa ,ÌÈ¯„Ú ‰LÏL eÈ‰»¿»¬»ƒ≈»∆»¿∆»ƒ»»»
ÏÈÓ24ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÏL È¯‰ -25‰ÚLz ‰È‰ ?„ˆÈk . ƒ¬≈¿»¿»ƒ¿»¿ƒ≈«»»ƒ¿»

ÚˆÓ‡a „Á‡Â Ô‡kÓ ‰ÚL˙Â Ô‡kÓ26ÔzLÏL È¯‰ - ƒ»¿ƒ¿»ƒ»¿∆»»∆¿«¬≈¿»¿»
.¯OÚ˙‰Ï ¯ÈcÏ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈

ושנים 24) שלשים הוא החיצונים שני בין שהמרחק באופן
העדרים 25)מיל. שני את אליו מצרף האמצעי שהעדר

מהחיצוניים  אחד לכל האמצעי מן המרחק שהרי החיצוניים,
שם. במשנה הוא וכן מיל, עשר מששה יותר אינו

עם 26) ביחד האמצעי בעדר שיהא שצריך בגמרא, שם כרב,
כשמואל  ודלא מעשר. שיעור מהחיצוניים ואחד אחד כל
– באמצע ואחד מכאן וחמש מכאן חמש אפילו שאמר

מצטרפים.

.„¯˜a‰ ÔÓ ‡ÏÂ ¯˜a‰ ÏÚ Ô‡v‰ ÔÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ«…««»»¿…ƒ«»»
Ô‡v‰ ÏÚ27ÌÈfÚ‰ ÏÚ ÌÈO·k‰ ÔÓ ÔÈ¯OÚÓ Ï·‡ . ««…¬»¿«¿ƒƒ«¿»ƒ«»ƒƒ

ÌÈO·k‰ ÏÚ ÌÈfÚ‰ ÔÓe28:¯Ó‡pL ;¯˜a ¯OÚÓ ÏÎÂ ƒ»ƒƒ««¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿«»»
„Á‡ Ô‡ˆ Ïk ÚÓLÓ - Ô‡ˆÂ29‰O ÌÈ‡¯˜ Ì‰ÈML , »…«¿«»…∆»∆¿≈∆ƒ¿»ƒ∆

.„Á‡ ÔÈÓk Ì‰ È¯‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»

אביי 27) זאת למד - ב נד, שם ובגמרא א. נג, שם משנה,
וגו' וצאן בקר מעשר "וכל לב) כז, (ויקרא שנאמר ממה
לזה. עשירי ותן לזה עשירי תן לה'", קודש יהיה העשירי
ל"צאן", ו"עשירי" ל"בקר" מעשר" "כל שסמך כלומר,
שאין  להודיע ואחד, אחד כל אצל מעשר שכתוב באופן
זאת  למד ורבא בקר, על מצאן ולא צאן על מבקר מעשרין
בשתי  תעשר", "עשר כב) יד, (דברים שנאמר ממה (שם)
דגן, מעשר ואחד בהמה מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות
אין  דגן מעשר מה דגן, למעשר בהמה מעשר ומקיש
כן. בהמה מעשר אף מינו, שאינו על ממין מעשרים

שם.28) שם.29)משנה,

.‰ÌÈ„ÏBp‰ ÏÚ BÊ ‰La ÌÈ„ÏBp‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ«»ƒ¿»»««»ƒ
˙¯Á‡ ‰La30ÔÓ ı¯‡‰ Ú¯Êa ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡L ÌLk , ¿»»«∆∆¿≈∆≈¿«¿ƒ¿∆«»»∆ƒ

L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰31; ∆»»««»»¿…ƒ«»»«∆»»
‰L ‰L ‰„O‰ ‡ˆi‰ :¯Ó‡pL32Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆∆¡««…≈«»∆»»»»¿≈»∆ƒ∆ƒ

ÈtÓ ,¯OÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰L ÏÚ ‰MÓ ‰Ó‰a ¯OÚƒ≈¿≈»ƒ»»«»»¬≈∆«¬≈ƒ¿≈
¯OÚÓ ÏÚ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈL„w‰ ˙¯ÓÁÀ¿««√»ƒ∆¬≈…ƒ¿ƒ»»««¿«

‰L ‰L ‰È‰iL Le¯Ùa ‰Ó‰a33. ¿≈»¿≈∆ƒ¿∆»»»»

מעשר 30) לענין החדשה שהשנה (ה"ו) להלן וראה שם.
בתשרי. באחד מתחילה פ"א 31)בהמה תרומות מסכת
הי"א. תרומות מהל' ופ"ה נג:)32)מ"ה, (שם למדו ומזה

הישן  מן ולא הישן על החדש מן דגן מעשר מעשרין שאין
(שם). דגן ממעשר בהיקש נלמד בהמה ומעשר החדש. על

"היוצא 33) ואמרה הארץ, בזרע בפירוש שהקפידה כשם

אינו  לשנה משנה עישר אם שלפיכך שנה", שנה השדה
בהמה  במעשר ואילו – שם תרומות בהל' כמפורש מעשר,
דגן, ממעשר כן למדו בהיקש אלא בפירוש כן נאמר לא
הקשה  ובלחםֿמשנה מעשר. זה הרי עישר אם ולפיכך
כתב  לא ואעפי"כ בהיקש, אלא נלמדו שלא דברים מכמה

מעשר. זה הרי עישר שאם רבינו בהם

.Â‰ÚL˙Â ÌÈ¯OÚ „Ú È¯L˙a „Á‡a ÌÈ„ÏBp‰ Ïk»«»ƒ¿∆»¿ƒ¿≈«∆¿ƒ¿ƒ¿»
el‡ ÏÚ el‡Ó ÔÈ¯OÚÓe ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÏeÏ‡a34e„ÏB . ∆¡ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ≈≈«≈¿

‰MÓÁÂ ÏeÏ‡a ‰ÚL˙Â ÌÈ¯OÚa ÌÈ‡ÏË ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»∆¡«¬ƒ»
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - È¯L˙a „Á‡a35CB˙a ˙B„ÏBz e„ÏÈ . ¿∆»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¿»¿

Ô˙L36¯OÚ˙‰Ï ¯ÈcÏ ÌÈÒÎ dz·e ‡È‰ È¯‰ -37. ¿»»¬≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈

שמעון 34) ורבי אלעזר רבי דעת לפי וזהו ב. נז, שם משנה,
ראש  הוא בתשרי שא' וסוברים מאיר, רבי על החולקים
"עשר  ח.) (בר"ה בהיקש כן ולמדו בהמה. למעשר גם השנה
ומעשר  דגן מעשר מדבר: הכתוב מעשרות בשתי – תעשר"
מעשר  גם כן תשרי, א' שלו ר"ה דגן מעשר מה בהמה,

תשרי. א' שלו ר"ה שאלו 35)בהמה ומשום שם, בכורות
והחמישה  החולפת, לשנה שייכים אלול בכ"ט שנולדו
ואין  החדשה, לשנה שייכים בתשרי בא' למחר שנולדו

הנולדים  מן אחרת,מעשרין בשנה הנולדים על זו בשנה
ה"ה. למעלה זו,36)ראה שנה בתוך שנולדו אלה כלומר,

הם. גם וילדו פ"ז 37)נתעברו בכורות בתוספתא הוא כן
שלש  ובנות בנות שלש שילדה גדייה כ:), בבכורות (הובאה
מפורש  וכן (כסףֿמשנה). להתעשר" לדיר נכנסות שלש
('יד  הבת עם להתעשר נכנסת שהאם - א קיד, בחולין

איתן').

.ÊÏ·h‰ BÓk ÌÈ„ÏBp‰ ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈ‡38ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ≈«¿»ƒ«»ƒ¿«∆∆∆»∆¡…
BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,¯OÚiL „Ú epnÓ39‡l‡ , ƒ∆«∆¿«≈¿∆≈«¿ƒ¿∆»

¯kÓÏ ¯zÓ40‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ËÁLÏÂ41,¯OÚiL „Ú À»ƒ¿…¿ƒ¿…»«∆ƒ¿∆«∆¿«≈
L„˜ ¯OÚn‰ ‰È‰ÈÂ42B˙ÎÏ‰k ÏÎ‡ÈÂ43BÓk , ¿ƒ¿∆««¬≈…∆¿≈»≈¿ƒ¿»¿

e¯‡aL44. ∆≈«¿

קודם 38) ומעשרות, תרומה ממנו להפריש שחייב אוכל "כל
אסורות  מאכלות מהל' (פ"י טבל" נקרא ממנו שיפריש

שם.39)הי"ט). אסורות, מאכלות טבל 40)בהל' ואילו
ה"ו). מעשר מהל' (פ"ו למכרו בכורות 41)אסור משנה,

אסרו  הזמן וכשהגיע לעשר, זמנים קבעו וחכמים ב. נז,
שם). מהמשנה ה"ח, (להלן שיעשר עד ולשחוט למכור
ולשחוט. למכור מותר מדרבנן גם – הזמן שהגיע וקודם

ה"ה).42) פ"ו (למעלה למכרו אסור ואז כלומר,
קלים.43) קדשים כשאר בירושלים אוכלו כלומר,
ה"ד.44) שם למעלה

.Á¯OÚÓÏ ‰Ma ÌÈpÓÊ ‰LÏL ÌÈÓÎÁ eÚ·»̃¿¬»ƒ¿»¿«ƒ«»»¿«¿«
ËÁLÏ B‡ ¯kÓÏ BÏ ¯eÒ‡ Ô‰Ó ÔÓÊ ÚÈbiMÓe ,‰Ó‰a¿≈»ƒ∆«ƒ«¿«≈∆»ƒ¿…ƒ¿…

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ËÁL Ì‡Â .¯OÚiL „Ú45Ô‰ el‡Â . «∆¿«≈¿ƒ»«¬≈∆À»¿≈≈
,ÁÒt‰ Ì„˜ ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈa :ÌÈpÓÊ ‰LÏM‰«¿»¿«ƒ¿¬ƒ»»»…∆«∆«
¯OÚ ‰LÓÁ ÌBÈ·e ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ·e¿¬ƒ»»»…∆¬∆∆¿¬ƒ»»»

‚Á‰ Ì„˜46¯OÚÓ Ô¯‚ ‡¯˜ el‡Ó ÔÓÊ ÏÎÂ . …∆∆»¿»¿«≈≈ƒ¿»…∆«¿«
‰Ó‰a47‰Ó‰a ¯OÚÓ ÏL ˙B¯b‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ¿≈»ƒ¿≈»≈∆«¿»∆«¿«¿≈»
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‰MÓÁÂ ÌÈLÏL ÌBÈ·e ¯„‡ L„ÁÓ ÔB¯Á‡ ÌBÈa¿«¬≈…∆¬»¿¿ƒ«¬ƒ»
‰nÏÂ .ÏeÏ‡ L„ÁÓ ÔB¯Á‡ ÌBÈ·e ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙqÓƒ¿ƒ«»…∆¿«¬≈…∆¡¿»»
˙BÓ‰a‰ ‰ÈÈ‰zL È„k ?el‡ ÌÈÓÈa ˙B¯b‰ eÚ·»̃¿«¿»¿»ƒ≈¿≈∆ƒ¿∆»«¿≈
¯kÓÏ ¯znL Èt ÏÚ Û‡L .ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚÏ ˙BÈeˆÓ¿¿≈¿»ƒ∆««ƒ∆À»ƒ¿…
„Ú ¯kÓÏ ÌÈÚÓ eÈ‰ ,e¯‡aL BÓk ,¯OÚiL Ì„…̃∆∆¿«≈¿∆≈«¿»ƒ¿»ƒƒ¿…«

‰Âˆn‰ eOÚÈÂ e¯OÚiL48. ∆¿«¿¿«¬«ƒ¿»

שם.45) שם.46)משנה, עקיבא, קרי 47)כרבי "ואמאי
מדרבנן  שהרי נח.). שם (בגמרא כגורן" דטבלה גורן? ליה
(רש"י  שיעשר עד ולשחוט למכור ואסור כטבל, הוא הרי

שם. המשנה, בפירוש רבינו כתב וכן רבי 48)שם). דברי
(שם). עכו כפר איש חייא דרב בריה תנחום

.Ë˙BÓÏ ÏÈÁ˙‰Â ¯ÈcÏ ¯˜a‰ B‡ Ô‡v‰ Ïk ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»«…«»»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿
˙BÁt ¯Èc‰ CB˙a e¯‡LpL „Ú È¯ÈOÚ Lc˜Ïe¿«≈¬ƒƒ«∆ƒ¿¬¿«ƒ»

¯Á‡ Ô¯‚Ï ÔÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯OÚÓ49ÔÈÙ¯ËˆÓ Ô‰Â , ≈¬»»¬≈∆«ƒ»¿…∆«≈¿≈ƒ¿»¿ƒ
„Á‡ Ô¯‚a Ïk‰ e¯OÚ˙ÈÂ ,e„ÏeiL el‡Ï50ÏÚ Û‡Â . »≈∆ƒ»¿¿ƒ¿«¿«…¿…∆∆»¿««

ÒÈÎ‰Ï ·iÁ - ÔÈna e¯‡MÈ el‡L Ú„BÈ ‡e‰L Ètƒ∆≈«∆≈ƒ»¬«ƒ¿»«»¿«¿ƒ
¯‡MÈ ¯‡Lp‰Â ,¯ÈcÏ Ïk‰51. «…«ƒ¿«ƒ¿»ƒ»≈

אין 49) שהרי הבאה. שבשנה לגורן לא אבל זו, שבשנה
שאמרו  (ומה ה"ה. למעלה ראה לשנה, משנה מעשרים
"והשאר  (542 ,30 עמ' צוקרמנדל, (הוצאת פ"ז בתוספתא
ב'הר  וראה הבאה" "לעונה צ"ל הבאה", לשנה יתעשרו

ב.50)המוריה'). נט, שם רבא, ודברי שם.51)ברייתא,

ה'תש"פ  שבט י"ב שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שליח 1) והעושה נתקדש, אם במנין, וטעה המונה יבאר

וטעה.

.‡¯ÈcÏ Ô‡ˆ ÒÈÎn‰2˙Á‡ ˙Á‡ ˙‡ˆÏ eÏÈÁ˙‰Â ««¿ƒ…«ƒ¿ƒ¿ƒ»≈««««
ÈÈÓMÏ ‡¯˜Â ÔÈna ‰ÚËÂ ,e¯‡aL BÓk ‰BÓ ‡e‰Â¿∆¿∆≈«¿¿»»«ƒ¿»¿»»«¿ƒƒ

epnÓ ‰hÓlLÏ B‡3¯OÚ ÌÈMÏ ‡¯wL B‡ ,È¯ÈOÚ ¿∆¿«»ƒ∆¬ƒƒ∆»»«¿≈»»
epnÓ ‰ÏÚÓlL B‡4eLc˜˙ ‡Ï - È¯ÈOÚ5Ì‡ Ï·‡ . ∆¿«¿»ƒ∆¬ƒƒ…ƒ¿«¿¬»ƒ

¯OÚ „Á‡Ï B‡ ÈÚÈLzÏ ‡¯˜6.eLc˜˙ - È¯ÈOÚ »»«¿ƒƒ»««»»¬ƒƒƒ¿«¿
ÚÓL ‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â7˙eÚh‰L , ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»ƒ¿»∆«»

,epnÓ ‰hÓlLÂ epnÓ ‰ÏÚÓlL ¯OÚÓÏ ˙BLc˜˙Óƒ¿«¿¿«¬≈∆¿«¿»ƒ∆¿∆¿«»ƒ∆
ÈÚÈLzÏ ‡¯˜ elÙ‡ .Ì‰È¯Á‡lLÂ Ì‰ÈÙlL ‡Ï Ï·‡¬»…∆ƒ¿≈∆¿∆¿«¬≈∆¬ƒ»»«¿ƒƒ

È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡ÏÂ ÈÚÈLz È¯ÈOÚÏÂ È¯ÈOÚ8ÔÈa , ¬ƒƒ¿»¬ƒƒ¿ƒƒ¿»««»»¬ƒƒ≈
.ÌÈLc˜Ó ÔzLÏL - ‰eÎa ÔÈa ˙eÚËa¿»≈¿«»»¿»¿»À¿»ƒ

בהמה.2) מעשר להפריש והשישי 3)כדי השביעי כלומר,
וכו'.4)וכו'. והארבעהֿעשר השלושהֿעשר כלומר,

בהמה.5) מעשר וראה 6)בקדושת לעשירי. סמוכים שהם
שאינו  - עשירי לי"א קרא אם שלפעמים ג הלכה להלן

לתשיעי 7)קדוש. קרא שאם מנין רבנן "תנו ס: בבכורות
ששלשתן  עשירי ולאחדֿעשר תשיעי ולעשירי עשירי
בקר  מעשר וכל לב) כז, (ויקרא לומר תלמוד מקודשים?
לה' קודש יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן
ולא  למנין עשירי שהיה בין עשירי, הוא שקראו בין (משמע

וי"ב  שמיני אף מרבה שאני יכול רש"י), - עשירי קראו
מתקדשת  וטעותו קדוש והוא הואיל אמרת עשירי, שקראם
עצמו, הוא (כלומר, לו בסמוך אלא מקודש אינו הוא מה
אלא  מתקדשת אינה טעות אף מגופו), יותר סמוך לך שאין
לעשירי, סמוכים שהם עשר ואחד תשיעי (כגון בסמוך

ומלאחריו). "עשירי"8)מלפניו קרא אם רק לא כלומר,
לאחד  גם קרא אם אפילו אלא קדוש, שהוא לבדו, לתשיעי
עשירי  ולא "תשיעי", לעשירי שקרא כיוון - "עשירי" עשר
שקראם  מפני האחדֿעשר, וגם התשיעי גם קדושים -

תשיעי. שקראו אף קדוש, מאיליו והעשירי עשירי,

.·ÏÎ‡ ‡l‡ ,·¯˜ BÈ‡ ÈÚÈLz‰ ?ÌÈc C‡È‰Â¿≈«ƒ»«¿ƒƒ≈»≈∆»∆¡»
¯OÚÓ È¯ÈOÚ‰Â ,BÓeÓa9·¯˜È ¯OÚ „Á‡‰Â , ¿¿»¬ƒƒ«¬≈¿»««»»ƒ¿«

ÌÈÓÏL10ÌÈÓÏLk ÌÈÎÒ ÔeÚËÂ .11‰OBÚ BÈ‡Â , ¿»ƒ¿»¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈∆
‰¯eÓz12‰¯eÓ˙k BÓˆÚ ‡e‰L ÈtÓ ,13ÌÈ¯·c ‰na . ¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ¿»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;˙BÓ‰a‰ ÏÚa ‡e‰ ‰Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«∆«««¿≈¬»
ÔÈa ÈÚÈLza ÔÈa ,‰ÚËÂ BÏ ¯OÚÏ ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈¿»»≈«¿ƒƒ≈
;„·Ïa È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ ‡l‡ Lc˜Ó ÔÈ‡ ,¯OÚ „Á‡a»««»»≈¿«≈∆»»¬ƒƒ«««ƒ¿«

„ÈÒÙ‰Ïe ˙BÚËÏ ÁÈÏL e‰‡OÚ ‡lL14Lc˜Ï ‡l‡ , ∆…¬»»»ƒ«ƒ¿¿«¿ƒ∆»¿«≈
Èe‡¯k15. »»

מעשר.9) של דינו מה ד, הלכה שישי פרק למעלה ראה
שלמים 10) זבח "ואם א) ג, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו

עשר  אחד "לרבות - וגו'" הוא הבקר מן אם קרבנו
ד). הלכה טז פרק (ויקרא כהנים בתורת הוא וכן לשלמים".
שלמים  קרב (שאינו התשיעי" את להוציא הבקר "מן ושם:

במומו). יאכל טו,11)אלא (במדבר שנאמר ממה נלמד
לזבח  או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך "ויין ה)
שקרב  מעשר של עשר אחד זה ו"האחד" האחד", לכבש

שתהא 12)שלמים. אחרת בהמה על אמר אם כלומר,
כלום. אינו - זו תמורה.13)תמורת עושה תמורה ואין

החזה 14) את הוא מפסיד שלמים, שמקריב בהאחדֿעשר,
בזה  מפסיד הוא ובתשיעי לכהן, ליתנם שצריך והשוק,
לגזזו  שאסור ועוד מום, בו שיפול עד להמתין שצריך

שם. רש"י כפירוש בו הוא 15)ולעבוד כן העשירי. את
(=לתקן  לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני סא. שם בגמרא

לקלקל). ולא שלחתיך

.‚È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ‡¯˜ Ì‡L ,e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ»»»««»»¬ƒƒ
‡¯˜ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÚÈLz È¯ÈOÚÏ ‡¯wLk - Lc˜˙ƒ¿«≈¿∆»»»¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ»»
‡Ï - È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜Â È¯ÈOÚ È¯ÈOÚÏ»¬ƒƒ¬ƒƒ¿»»«¬»»««»»¬ƒƒ…
¯˜Ú ‡Ï È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ È¯‰L ,¯OÚ „Á‡ Lc˜˙ƒ¿«≈««»»∆¬≈»¬ƒƒ«««…»«

ÂÈÏÚÓ È¯ÈOÚ ÌL16Â .e‰‡¯˜ ‡ÏÂ È¯ÈOÚ‰ ‡ˆÈ elÙ‡ ≈¬ƒƒ≈»»«¬ƒ»»»¬ƒƒ¿…¿»»
‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,˜˙L ‡l‡ ¯OÚ „Á‡ ‡ÏÂ È¯ÈOÚ ‡Ï…¬ƒƒ¿…««»»∆»»«¿««»»»
È¯ÈOÚ‰L ,Lc˜˙ ‡Ï - È¯ÈOÚ e‰‡¯˜e ¯OÚ „Á‡««»»¿»»¬ƒƒ…ƒ¿«≈∆»¬ƒƒ
,È¯ÈOÚ e‰‡¯˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;Lc˜˙ BÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿«≈¿««ƒ∆…¿»»¬ƒƒ
¯OÚ „Á‡ ÔÈ‡ - ÂÈÏÚÓ È¯ÈOÚ ÌL ¯˜Ú ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«≈¬ƒƒ≈»»≈««»»

Lc˜Ó17. ¿À»

ממנו,16) עשירי שם נעקר שלא כל הכלל "זה שם משנה
מקודש". עשר אחד הכלל 17)אין "זה ס:) (שם בגמרא

עשירי  שם נעקר שלא כל הכלל "זה במשנה: (=הנאמר
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יצא  לאתויי מאי, לאתויי מקודש") עשר אחד אין ממנו
מקודש". י"א אין עשירי, ואמר י"א ויצא דיבר, ולא עשירי

.„Ì‰ÈL ‡¯wL ÔÈa ,„Á‡k È¯ÈOÚÂ ÈÚÈLz e‡ˆÈ»¿¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»≈∆»»¿≈∆
È¯ÈOÚ18ÔÈLc˜Ó Ì‰ÈL - ÈÚÈLz Ì‡¯wL ÔÈa19, ¬ƒƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿≈∆À¿»ƒ

ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡Â ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ20È¯ÈOÚ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿¿»¿≈»¿≈ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ
È¯ÈOÚ È¯‰ - È¯ÈOÚ Ô‡¯˜ Ì‡ :„Á‡k ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿∆»ƒ¿»»¬ƒƒ¬≈¬ƒƒ

‰Êa ‰Ê ÌÈ·¯ÚÓ ¯OÚ „Á‡Â21¯OÚÓ BÓk Ì‰Â , ¿««»»¿…»ƒ∆»∆¿≈¿«¬≈
ÌÈÓÏLa ·¯Ú˙pL22ÔÓeÓa eÏÎ‡iL23e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿¿»¿∆≈«¿

Ô‡¯˜ Ì‡Â ;ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a24- ¯OÚ „Á‡ ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ¿»»««»»
‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈlÁ‰Â È¯ÈOÚ‰ È¯‰25eÏÎ‡ÈÂ , ¬≈»¬ƒƒ¿«Àƒ¿…»ƒ∆»∆¿≈»¿

ÔÓeÓa26. ¿»

בזה 18) זה מעורבים ועשירי שתשיעי ס: שם רבא דברי
למעלה  וראה עשירי, לשניהם קרא שהרי קדושים ושניהם
קדוש. הוא - "עשירי" לתשיעי: קרא שאם א הלכה

וחולין 19) עשירי תשיעי, קראן - רבא "אמר שם: בגמרא
זה  מעורבים ותשיעי עשירי עשירי, קראן - בזה זה מעורבין
וזה  מוקדשין", "שניהם רבינו שכתב מה כן ואם בזה".
שווה, הכל שאין כרחנו על - הנ"ל, הבבות שתי על מוסב
מעשר  (העשירי וודאי מוקדשים שניהם עשירי קראם שהרי
קדושים  אינם תשיעי קראם אבל קרב), ואינו קודש והתשיעי
נתקדש  לא עשירי, קראו שלא התשיעי שהרי מספק, אלא

(כשקראו 20)כלל. קדוש הוא אם גם התשיעי שהרי
ב), הלכה (למעלה במומו נאכל אלא קרב אינו עשירי),
קרבים, אינם שניהם לכן התשיעי איזהו ידוע שלא ומשום

במומם. והגוזז 21)ונאכלים בוודאי קדושים ושניהם
שם). (רש"י ארבעים לוקה משניהם באחד אף והעובד

שלמים.22) קרב עשירי) (שקראו האחדֿעשר שהרי
אף 23) קרבים, ואינם המוקדשין. פסולי כדין פדיון, וצריך

כשלא  להקרבה ראויים האחדֿעשר וגם העשירי גם כי
בהמה  מעשר שהרי להקריבם, אסור נתערבו אם - נתערבו
אבל  לבעלים, נאכל וכולו ושוק חזה הרמת טעון אינו
לכהנים  אלא נאכלים ואינם ושוק חזה הרמת טעונים שלמים
מצויים  כהנים יהיו לא שמא הן מועטים שהכהנים ומכיוון
לבית  קדשים מביאים אין לן וקיימא נותר, לידי ויבוא

כאחד.24)הפסול. שיצאו ולאחדֿעשר לעשירי
חולין 25) הוא עשר והאחד מאיליו קדוש העשירי שהרי

עשירי. קראו לא שהרי פדיון,26)גמור צריך אין וכאן
רבינו  כלל לא ולפיכך מום, בו שנפל בהמה מעשר כדין
שתי  את שכלל כשם ביחד, האחרונות ההלכות שתי
לעניין  שוות" אינן האחרונות "שאלה - הראשונות ההלכות

פדיון.

.‰ÔBL‡¯ Ô‰L ÌÈL ‰lÁz e‡ˆÈÂ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿¿ƒ»¿«ƒ∆≈ƒ
‚eÊ Lc˜Óe ‚eÊ ‚eÊ Ïk‰ ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ÈLÂ¿≈ƒ¬≈∆∆«…¿«≈

È¯ÈOÚ27ÌÚt ÏÎa ‰LÏL ‰LÏL Ô‡Ó Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»¿»¿»¿»««
˙È¯ÈOÚ‰ ˙k‰ Lc˜Ó - ‰MÓÁ ‰MÓÁ B‡ ÌÚÙÂ28. »««¬ƒ»¬ƒ»¿«≈««»¬ƒƒ

מונה 27) כאחת שניים "יצאו ס. שם משנה מעשר. ושניהם
שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן שניים", שניים אותם
"שניים  ולא "שניים" אותם מונה שם גורסים יש אבל
כיחידה  זה זוג מונה שאינו להיפך, פירושו זה ולפי שניים",

כשניים. אלא שלושה 28)אחת של העשירית הכת כלומר,
וכו'. חמישה של או

.ÂlÁza e‡ˆÈ„Á‡ Ô‡Óe ÌÈL ‰29ÈLÈÏM‰ ‡¯˜Â , »¿«¿ƒ»¿«ƒ¿»»∆»¿»»«¿ƒƒ
È¯‰ - „Á‡ „Á‡ Bk¯„k ‰Óe ,ÈL Ô‰È¯Á‡ ‡ˆiL∆»»«¬≈∆≈ƒ»»¿«¿∆»∆»¬≈

ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ ,ÔÈLc˜Ó È¯ÈOÚ‰Â ÈÚÈLz‰30. «¿ƒƒ¿»¬ƒƒÀ¿»ƒ¿≈»¿¿»
ÌÈL È¯‰L ,È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ ‡e‰L ÈtÓ - ÈÚÈLz‰«¿ƒƒƒ¿≈∆»¬ƒƒ«««∆¬≈¿«ƒ
,¯OÚ „Á‡ ‡e‰ È¯ÈOÚ B‡¯wL ‰ÊÂ ;‰lÁza e‡ˆÈ»¿«¿ƒ»¿∆∆¿»¬ƒƒ««»»

Lc˜˙ - È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ‡¯Bw‰Â31BÓk , ¿«≈¿««»»¬ƒƒƒ¿«≈¿
e¯‡aL32. ∆≈«¿

אחת.29) יחידה בתור אותם מנה במשנה 30)כלומר, שם
(וכן  רבינו ומפרש מקולקלין" ועשירי תשיעי אחד, "מנאן
ואינם  קריבים שאינם מקולקלין המשניות) בפירוש פירש
במומן  ויאכלו מום בהם שיפול עד עומדים אלא נאכלים

ידי 31)לבעלים. על ועקר תשיעי, לעשירי שקרא באופן
ממנו. עשירי שם פי 32)כך על ואף בֿג, הלכות למעלה

קרב  העשירי עשירי, עשר ולאחד תשיעי לעשירי קרא שאם
שינה  אם אלא זה אין - שלמים קרב עשר והאחד מעשר
המניין  כל את ששינה שלנו בדין אבל ואילך, מתשיעי
נאכלים  אלא קרבים, אינם שניהם הסוף, ועד מהתחלה

במומם.

.Ê,È¯ÈOÚ ¯Ó‡Â ÔBL‡¯ ‡ˆiL ÔB‚k ,Ú¯ÙÓÏ Ô‡Ó¿»»¿«¿≈«¿∆»»ƒ¿»«¬ƒƒ
‰Óe È¯ÈOÚ‰ ‡ˆiL „Ú ,ÈÚÈLz ¯Ó‡Â ÈL ‡ˆÈÂ¿»»≈ƒ¿»«¿ƒƒ«∆»»»¬ƒƒ»»
.Lc˜˙ ÂÈÏ‡Ó È¯ÈOÚ‰L ,L„˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡««¬≈∆…∆∆»¬ƒƒ≈≈»ƒ¿«≈

.Á- ¯Èca È¯ÈOÚ‰ ¯‡LÂ È¯ÈOÚ ÈÚÈLzÏ ‡¯»̃»«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ¿«»¬ƒƒ«ƒ
BÓeÓa ÏÎ‡È ÈÚÈLz‰33,¯OÚÓ ¯Èca ¯‡LpL ‰ÊÂ , «¿ƒƒ≈»≈¿¿∆∆ƒ¿««ƒ«¬≈

B¯¯· ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡34ÂÈÏ‡Ó È¯ÈOÚ‰L , ««ƒ∆…»»¿…≈¿∆»¬ƒƒ≈≈»
,BÓeÓa ÏÎ‡È ÈÚÈLz‰ - ¯Èca È¯ÈOÚ‰ ˙Ó .Lc˜˙ƒ¿«≈≈»¬ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ≈»≈¿
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ¯eËt eÓÂ e‡ˆiL ‰BÓM‰ ÏÎÂ¿»«¿»∆»¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…
,‡ˆiL Ì„˜ ˙Ó ‡l‡ ·¯wÏ Ô‰lL È¯ÈOÚ Lc˜˙ƒ¿«≈¬ƒƒ∆»∆ƒ»≈∆»≈…∆∆»»

.¯ËBt Èe‡¯‰ ÔÈn‰L∆«ƒ¿»»»≈

עשירי 33) שם נעקר לא אם אף בטעות. נתקדש שהתשיעי
במומו. ייאכל כך ומשום העשירית. פירוש 34)מהבהמה

לעשירי. בעליו קבעו לא וגם המניין עם יצא לא

.Ë,CÏB‰Â ‰BÓ ‰È‰Â ¯ÈcÏ ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ«ƒ¿»»∆¿≈
ÔÈÈen‰ ÔÓ „Á‡ ˙Ó35Bk¯„k ÌÈÏLÓe ‰BÓ - ≈∆»ƒ«¿ƒ∆«¿ƒ¿«¿

OÚ Lc˜Óe‡l‡ ÌÈiÁ ‰zÚ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,È¯È ¿«≈¬ƒƒ««ƒ∆≈»«»«ƒ∆»
‰ÚLz36. ƒ¿»

להימנות.35) הדיר מן שיצאו אלה כיוון 36)כלומר,
חיים. עשרה הדיר בתוך היו שמקודם

.È¯Èc‰ CB˙aL el‡Ó „Á‡ ˙Ó37eÓpL el‡ -38 ≈∆»≈≈∆¿«ƒ≈∆ƒ¿
ÏÚ Û‡ ¯ËBt ¯OÚÓÏ Èe‡¯‰ ÔÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿»»»¿«¬≈≈««
CB˙aL el‡Â ,e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿ƒ¬≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿

¯Èc‰39ÌÈ¯Á‡Ï eÙ¯ËˆiL „Ú ¯Á‡ Ô¯‚Ï ÔÁÈpÓ40. «ƒ«ƒ»¿…∆«≈«∆ƒ¿»¿«¬≈ƒ
,¯ÈcÏ ÔÒÈÎ‰Â ÌÈ‡ÏË ¯OÚ ‰Úa¯‡ BÏ eÈ‰L ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»«¿»»»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ

‰Úa¯‡ e‡ˆÈÂ41‰ML e‡ˆÈÂ ,‰Ê Á˙Ùa Ô‡Óe42 ¿»¿«¿»»¿»»¿∆«∆¿»¿ƒ»
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:¯Èc‰ CB˙a ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡LÂ ,¯Á‡ Á˙Ùa Ô‡Óe¿»»¿∆««≈¿ƒ¿¬»«¿»»¿«ƒ
Ba e‡ˆiL Á˙t‰ ÔÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ‰Úa¯‡‰ e‡ˆÈ Ì‡ƒ»¿»«¿»»«ƒ¿»ƒƒ«∆«∆»¿

„Á‡ Ô‰Ó ÏËB - ‰MM‰43ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ44Ô˙B‡L ; «ƒ»≈≈∆∆»¿À»¿ƒ∆»
Èe‡¯‰ ÔÈÓ ÔBL‡¯ Á˙tÓ ‰lÁz e‡ˆiL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»¿¿ƒ»ƒ∆«ƒƒ¿»»»

Ô¯Ët45ÔÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ‰Úa¯‡‰ el‡ e‡ˆÈ Ì‡Â . ¿»»¿ƒ»¿≈»«¿»»«ƒ¿»ƒƒ
Ì˙B‡ È¯‰ - ‰lÁz ‰Úa¯‡‰ Ba e‡ˆiL Á˙t‰«∆«∆»¿»«¿»»¿ƒ»¬≈»
e‡ˆiL ‰MM‰ Ô˙B‡Â ‰lÁza e‡ˆiL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»¿«¿ƒ»¿»«ƒ»∆»¿
‰Ó Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,ÔÈ¯eËt ÈL Á˙Ùa Ô‰È¯Á‡«¬≈∆¿∆«≈ƒ¿ƒ∆»∆»≈∆ƒ¿»
ÌÈ¯Á‡ ¯Èca ÌL e¯‡L È¯‰L ,¯OÚÓÏ Èe‡¯‰ ÔÈÓƒ¿»»»¿«¬≈∆¬≈ƒ¿¬»«ƒ¬≈ƒ
‰Úa¯‡‰ el‡ Ï·‡ ;¯OÚÏe ÔÈn‰ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«≈¬»≈»«¿»»
- ÔBL‡¯‰ Á˙tÓ eÓÂ e‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,e¯‡LpL∆ƒ¿¬««ƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ

Èe‡¯‰ ÔÈÓ BÈ‡46.¯Á‡ Ô¯‚Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ CÎÈÙÏ , ≈ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿…∆«≈
e¯‡LÂ ÈL Á˙tÓ ‰Úa¯‡Â ‰Ê Á˙tÓ ‰Úa¯‡ e‡ˆÈ»¿«¿»»ƒ∆«∆¿«¿»»ƒ∆«≈ƒ¿ƒ¿¬
ÌÈÁ˙t‰ ÈMÓ „Á‡Ó ‰MM‰ e‡ˆÈ Ì‡ :‰ML ÌL»ƒ»ƒ»¿«ƒ»≈∆»ƒ¿≈«¿»ƒ

ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ¯OÚÓ „Á‡ Ô‰Ó ÏËB -47e‡ˆÈ Ì‡Â ; ≈≈∆∆»«¬≈¿À»¿ƒ¿ƒ»¿
‰MM‰ÌÈÁ˙t‰ ÈLa48ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰MM‰ È¯‰ - «ƒ»ƒ¿≈«¿»ƒ¬≈«ƒ»ƒ¿»¿ƒ

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‰lÁz e‡ˆiL ‰BÓM‰Â ,¯Á‡ Ô¯‚Ï¿…∆«≈¿«¿»∆»¿¿ƒ»ƒ»ƒ»
Èe‡¯‰ ÔÈÓ eÓ Ô‰Ó ‰Úa¯‡ ÏkL ;ÔÈ¯eËt¿ƒ∆»«¿»»≈∆ƒ¿ƒ¿»»»
ÌL eÈ‰ ‰ML È¯‰L ,¯OÚÏe ‰¯OÚ ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ»»¬»»¿«≈∆¬≈ƒ»»»

.¯Èc‰ CB˙a ÌÈ¯‡Lƒ¿»ƒ¿«ƒ

להימנות.37) מהדיר יצאו שטרם אלה שיצאו 38)כלומר,
יצאו.39)במניין. לא מן 40)שעדיין נפטרו לא שעדיין

עשרה. ביחד ויהיו בשנייה,42)בראשונה.41)המעשר
בפתח  הארבעה ואחריהם בראשונה השישה יצאו אם אבל
דרך  שנשארו אלו יצאו אם בדיר, ארבעה ונשארו השני,
והארבעה  פטורים, והשישה הם השישה, בהם שיצאו הפתח
או  בדיר נשארו אם אבל אחר, לגורן מצטרפים הראשונים
והארבעה  פטורים השישה הרי אחר, פתח דרך יצאו
אחר. לגורן מצטרפים האחרונים הארבעה וכן הראשונים

הארבעהֿעשר.44)למעשר.43) אחר 45)כל שהרי
מספיק  מספר בדיר נשארו הראשונים הארבעה שיצאו
בפתח  יצאו הם הרי השישה וכן הארבעה ושאר למניין,

כדין. מניין והם שהרי 46)אחד עשרה, שם היו שלא
שני. מפתח זה לפני יצאו מהעשרה 47)השישה שהרי

שיצאו  והארבעה למעשר, אחד הופרש אחד שבפתח
שיצאו  שבעת הראוי, מניין משום פטורין השני מהפתח
מהן. לעשר שיוכל כדי מספיק מספר בדיר עוד נשארו

מהששה,48) הראשונים שני ויצאו לשניים השישה שנחלקו
השני. מפתח והשני אחד מפתח זה אחת בבת

.‡Èe‡ˆÈÂ ,¯Èc‰ CB˙a ÌÈ‡ÏË ¯OÚ ‰ÚLz BÏ eÈ‰»ƒ¿»»»¿»ƒ¿«ƒ¿»¿
ÔB¯Á‡‰ ÏËB - ÈL Á˙Ùa ‰ÚL˙Â ‰Ê Á˙Ùa ‰ÚLzƒ¿»¿∆«∆¿ƒ¿»¿∆«≈ƒ≈»«¬

¯OÚÓ ÌLÏ49‰ÚLz‰ Ô˙B‡L ;ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ50eÓ ¿≈«¬≈¿À»¿ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿
Èe‡¯‰ ÔÈÓ51. ƒ¿»»»

מעשר.49) והוא שהוא, פתח מאיזה מוציאו כלומר,
מפתחם.50) יצא לא שהעשירי אותן כלומר,
לעשרה.51) לצרף בדיר נשארו התשעה שכשיצאו

.·È¯Èc‰ ÔÓ Ba¯Â BL‡¯ ‰Ïh‰ ‡ÈˆB‰Â ‰BÓ ‰È‰»»∆¿ƒ«»∆…¿Àƒ«ƒ
.¯·c ÏÎÏ ÈeÓk ‡e‰ È¯‰ - ¯ÊÁÂ¿»«¬≈¿»¿»»»

.‚ÈBnÚ ¯acL B¯·Á ÈtÓ ÔÈn‰ ˜ÈÒÙ‰Â ‰BÓ ‰È‰»»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ≈ƒ
˙aL ÏÈÏ ‰ÎLÁL B‡52ÌÈÏLÓe ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»¿»≈«»¬≈∆≈«¿ƒ

.Ck ¯Á‡ BÈÓƒ¿»««»

משום 52) טוב ויום בשבת בהמה מעשר לעשר שאסור
המניין. בעת אותו שסוקרין (=הצבע) הסקרא

.„È,È¯ÈOÚ Lc˜Óe „Á‡ „Á‡ ÔÈ‡ˆBi‰ ‰BÓ ‰È‰»»∆«¿ƒ∆»∆»¿«≈¬ƒƒ
ÔÈÈen‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜Â53el‡ CB˙Ï ,¯Èc‰ CB˙Ï ¿»«∆»ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿≈

ÏkL ;Ïk‰ e¯ËÙ - e¯OÚ˙ ‡ÏÂ eÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ¿«¿ƒ¿¿«…∆»
ıÙwL Èen‰ ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡54,¯Á‡ B‡ ∆»≈∆»≈ƒ«»∆»««≈

e¯‡a ¯·Îe.ÔÈ¯eËt ÔÈÈen‰ ÏkL ¿»≈«¿∆»«¿ƒ¿ƒ

אלו 53) הרי לתוכן המנויין מן אחד "קפץ נח: שם משנה
עשרה  כבר שמנה הוא שהמדובר רבינו ומפרש פטורים".
הדיר. לתוך התשעה מן אחד קפץ כך ואחר העשירי וקידש
מן  אחד כשקפץ גם שהמדובר מפורש שלפנינו ברש"י אבל
הראוי. במניין שנפטרו עשירי שקדש לפני המנויין

על 54) הפטור מן מפריש ונמצא הקודם במניין נפטר שכבר
החייבים  מן אחד יהיה שהעשירי יקרה אם ואפילו החיוב.
עשירי  אינו והעשירי התשעה, בין הוא המנוי זה שמא -
נאמר  שהרי התורה, חייבתו לא בדבר ספק שיש ומכיוון
ולא  וודאי "עשירי - קודש" יהיה "העשירי לב) כז, (ויקרא

ספק". עשירי

.ÂËÌÈi¯ÈOÚ‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜55Ôlk - ¯Èc‰ CB˙Ï »«∆»ƒ»¬ƒƒƒ¿«ƒÀ»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È56ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ57. ƒ¿«∆ƒ…»∆¿≈»¿¿»

בהמה.55) מעשר בקדושת שנתקדשו מאלו אחד
המעשר.56) הוא שמא ספק יש ואחד אחד כל שעל
כלום.57) בו לכהן שאין בהמה מעשר כדין לבעלים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-zFpAxTxtq
zFkldzFbbW

¥¤̈§̈
¦§§¨

(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»
(· .B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«»ƒ»¿««»¿»«ƒ¿»
‡Ï Ì‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓ ÌL‡ ·È¯˜iL∆«¿ƒ»»ƒ∆…«ƒ»»ƒ…
‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙‡hÁ ‡È·ÈÂ BÏ Ú„eiL „Ú ,‡ËÁ»»«∆ƒ»«¿»ƒ«»¿∆«ƒ¿»
˙B¯·Ú ÏÚ ÌL‡ ‡ËBÁ‰ ·È¯˜iL (‚ .ÈeÏz ÌL‡»»»∆«¿ƒ«≈»»«¬≈
·È¯˜iL („ .È‡cÂ ÌL‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .˙BÚe„È¿¿∆«ƒ¿»»»««∆«¿ƒ
- ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ .˙BÚe„È ˙B¯·Ú ÏÚ Ôa¯˜ ‡ËBÁ‰«≈»¿»«¬≈¿ƒ»»»ƒ
.‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ B‡ ÛBÚ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a¿≈»¿ƒ»»»ƒ¬ƒƒ»≈»
e·È¯˜iL (‰ .„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»»¿»∆¿≈∆«¿ƒ
˙Á‡a ‰ÎÏ‰k ‡lL e¯B‰Â eÚË Ì‡ Ôa¯˜ ÔÈ¯„‰q‰««¿∆¿ƒ»¿»ƒ»¿∆…«¬»»¿««

.˙B¯eÓÁ‰ ÔÓƒ«¬
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
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ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ומה 1) כרת, עליה שחייבין מצוה על בשגגה העובר יבאר

ויורד. עולה וקרבן קבועה חטאת היא

.‡‰‚‚La ¯·BÚ‰ Ïk2‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ3 »»≈ƒ¿»»«««ƒƒ¿…«¬∆
‰OÚÓ da LiL4˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL5·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆≈»«¬∆∆«»ƒ»∆»»≈¬≈∆«»

˙‡hÁ Ôa¯˜ ·È¯˜‰Ï6B˙‡hÁ ·È¯˜iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿«¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈∆«¿ƒ«»
B˙‚‚L ÏÚ7. «ƒ¿»

בשני 2) אפשר וזה לו, אסור זה שדבר ממנו שנעלם
להלן  המפורטים האיסורים מן איסור על שחשב א) אופנים:
ידע  לא אבל אסור שהוא שידע או מותר, שהוא - ד בהלכה
לו  נודע שלא ב) ב). הלכה פ"ב (להלן כרת עליו שחייבים
או  אמו שהיא ידע ולא אשה על הבא  כגון: עבירה, שזוהי
שבת. שהיום ידע ולא מלאכה העושה וכן אחותו,

להלן.3) ראה כרת, בהן שיש מצוותֿעשה למעט
ב).4) הלכה (להלן מגדף בזדון.5)למעט עליה עבר אם

עבר  אם ביתֿדין, מיתת עליה שחייבין לאֿתעשה ובמצות
והתראה, בעדים שלא עליה כשעבר - והתראה בעדים עליה

כרת. עליה חייבים כזֿכח):6)שאז ד, (ויקרא שנאמר
אחת  בעשותה הארץ מעם בשגגה תחטא אחת נפש "ואם
שעירת  קרבנו והביא וגו' ואשם תעשינה לא אשר ה' ממצות
(במדבר  ונאמר חטא", אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים
שאינו  הרי בשגגה", לעושה לכם יהי' אחת "תורה כט): טו,
מעשה  בו שיש לאו על בשגגה עבר אם אלא חטאת חייב
(ויקרא  ובספרא ב). בהלכה להלן וראה במשנה, ב. (כריתות
יכול  תעשינה, לא "אשר ז) הלכה דחובה דבורא תחילת
אחת  תורת ת"ל כרת, זדונן שאין ודברים כרת שזדונן דברים
בעבודהֿ בשגגה העושה כל הרי בשגגה, לעושה לכם יהיה
כרת  זדונו על שחייבין מעשה מיוחדת עבודהֿזרה מה זרה:
כרת  זדונו על שחייבים מעשה כל אף חטאת, שגגתו ועל

חטאת". שגגתו הרי 7)ועל כאן, נתחדש מה מובן לא
חטאת". קרבן להביא "חייב כתב: כבר

.·k dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ÏÎÂÏÚ ÔÈ·iÁ - ˙¯ ¿»¬≈»∆«»ƒ«¿»»≈«»ƒ«
˙‡hÁ d˙‚‚L8Ûc‚Ó :˙B¯·Ú LÏMÓ ıeÁ ,9Ïh·Óe ƒ¿»»«»ƒ»¬≈¿«≈¿«≈

‰ÏÈÓ10ÁÒt Ôa¯˜Â11‰ÏÈn‰Â ÁÒt‰ .12Ô‰L ÈtÓ - ƒ»¿»¿«∆««∆«¿«ƒ»ƒ¿≈∆≈
‡Ï ˙‚‚L ÏÚ ‡l‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ˙‡hÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓƒ¿¬≈¿«»≈¿ƒƒ∆»«ƒ¿«…

‰OÚ˙13˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ :¯Ó‡pL ,14‡Ï ¯L‡ ÈÈ «¬∆∆∆¡«««ƒ»ƒ¿¿»¬∆…
‰ÈOÚ˙15‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ - Ûc‚Ó‰Â ;16, ≈»∆»¿«¿«≈ƒ¿≈∆≈«¬∆

‰‚‚La ‰OÚÏ :¯Ó‡Â17Ba ÔÈ‡L Ûc‚Ó ‡ˆÈ - ¿∆¡«»…∆ƒ¿»»»»¿«≈∆≈
‰OÚÓ18Û‡ ,dBÏ‡a ‰¯Ê ‰„B·Ú Ïa˜Ó‰ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¿ƒ»«¿«≈¬»»»∆¡««

Ï˜Ò - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â ,˙¯k ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ19, «ƒ∆«»»≈¿ƒ»»≈ƒƒ¿»
Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt - ‰‚‚La Ïa˜ Ì‡20‡lL ÈÙÏ , ƒƒ≈ƒ¿»»»ƒ«»¿»¿ƒ∆…

˙Á‡ d˙OÚa :¯Ó‡Â ,‰OÚÓ ‰OÚ21. »»«¬∆¿∆¡««¬»««

שם.8) וספרא שם, בכריתות את 9)משנה  מברך הוא
ז. הלכה זרה עבודה מהלכות בפ"ב ראה תינוק 10)השם,

ואם  לכשיגדל, עצמו את למול חיוב עליו מוטל נימול, שלא
כמו  כרת, שחייב מצותֿעשה, ביטל - במזיד עצמו מל לא
בשר  את ימול לא אשר זכר "וערל יד) יז, (בראשית שנאמר
אינו  ואףֿעלֿפיֿכן מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה ערלתו

שיש  ידע שלא (כגון בשגגה עצמו מל לא אם חטאת, חייב
עצמו). למול חיוב ה 11)עליו מצות קרבן שביטל קרבת

שנאמר  כמו במזיד, ביטל אם כרת שחייב ואףֿעלֿפי פסח.
היה, לא ובדרך טהור הוא אשר "והאיש יג) ט, (במדבר
אינו  - מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה הפסח לעשות וחדל
מחויב  שהוא ידע כשלא בשוגג, ביטלה אם חטאת חייב

היום. פסח שערב ידע שלא או פסח קרבן אף 12)להקריב
עצמו  את שטמא וכגון מעשה, ע"י המצוה את בטלו אם

כאן). אורֿשמח (ראה בשגגה פסח ג.13)בערב כריתות
ה). הלכה דחובה דיבורא (תחילת ויקרא פ' כן 14)וספרא

לענין  שם בויקרא והוא תימן. ובכ"י רומי בדפוס וכ"ה נכון,
והיא  מצות" מכל "אחת חדשים ובדפוסים תחטא, כי נפש

סופר. שם.15)טעות במשנה 16)ספרא כחכמים
בלחםֿמשנה). וראה ז. (שם עקיבא כר' ולא ב., כריתות

מעשה.17) עלֿידי הלאו על במשנה,18)שיעבור שם
ג. הלכה א פרק שם והיינו 19)ובספרא להיות. צריך כן

(שמות  שנאמר ממה שם) (סנהדרין כן ולמדו בו. התרו אם
וכו'". אלהיך אלה ויאמרו לו ויזבחו לו "וישתחוו ח) לב,

להשתחוואה. אמירה דעת 20)הוקשה לפי סג. סנהדרין
עקיבא. כר' ולא "לעשות 21)חכמים, רבינו כתב למעלה

המלך). עמק (הגהות למה? כתובים ושני בשגגה",

.‚˙B˙¯k Ïk22˙B˙¯k LÏMÓ ıeÁ ‰¯BzaL »¿≈∆«»ƒ»¿≈
e¯‡aL23- ‰‚‚La Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ „ÈÁi‰ ¯·Ú Ì‡ , ∆≈«¿ƒ»««»ƒ«««≈∆ƒ¿»»

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó24L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓhÓ ıeÁ .25 ≈ƒ«»¿»ƒ»≈∆»«…∆
Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ26˙‡hÁ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ì‰ÈML , ¿»≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆¿≈∆≈¿ƒƒ«»

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡l‡ ‰Úe·˜27¯‡a˙iL BÓk ,28. ¿»∆»»¿»∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

כרת.22) עליהם שחייבים ב:23)איסורים הלכה למעלה
פסח. קרבן ומבטל מילה מבטל להלן 24)מגדף, ראה

קבועה. חטאת היא מה ד, קדשים 25)הלכה בשר אכל
כרת, חייב - במזיד אכל ואילו חולין, בשר שהוא וחשב
מזבח  בשר תאכל אשר "והנפש כ): ז, (ויקרא שנאמר
ההיא  הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים
ורש"י  ה). הלכה פ"י להלן וראה יד: (מכות מעמיה"
"אמור  ג) כב, (ויקרא שנאמר ממה מביא ב. כריתות במשנה
וגו' הקדשים אל וגו' יקרב אשר איש כל לדורותיכם אליהם
ז. בשבועות וראה ההיא". הנפש ונכרתה עליו וטומאתו

במזיד 26) כן עשה שאילו ולפנים, ישראל עזרת מפתח היינו
כמו  יב), הלכה מקדש ביאת מהלכות (פ"ג כרת חייב -
יתחטא  ולא יטמא אשר "ואיש כ) יט, (במדבר שכתוב
טמא" ה' מקדש את כי הקהל, מתוך ההיא הנפש ונכרתה
הנוגע  "כל יג) יט, (שם עוד וכתוב ה), הלכה פ"י (להלן
טמא  ה' משכן את יתחטא ולא וגו' האדם בנפש במת
במשנה  וברש"י שם, (מכות מישראל" ההיא הנפש ונכרתה

ב). הלכה 27)כריתות להלן וראה שם. בכריתות משנה
ויורד. עולה קרבן הוא מה ה.28)ד, הלכה פ"י להלן

ונעלמה  נטמא שאם יא) וֿז, בֿג, ה, (ויקרא שכתוב שמה
כשטמא  המדובר - ויורד עולה קרבן שחייב טומאתו ממנו
ו: שבועות וראה ידע, ולא קדשים אכל או למקדש נכנס זה

.„‰Ó‰a‰ ÔÓ ‰‡a‰ ‡È‰ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ29„·Ïa30, «»¿»ƒ«»»ƒ«¿≈»ƒ¿«
Ì‡ ‡l‡ ,Úe·˜ BÈ‡L Ôa¯˜ ‡e‰ „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜Â¿»¿»∆¿≈»¿»∆≈»«∆»ƒ
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- ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a ˙‡hÁ ‡È·Ó - ¯ÈLÚ ‰È‰»»»ƒ≈ƒ«»¿≈»¿ƒ»»»ƒ
ÛBÚ ‡È·Ó31‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ B‡32¯‡a˙iL BÓk ,33. ≈ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆ƒ¿»≈

ÏÚ ‡È·Ó „ÈÁi‰L ˙B¯·Ú‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»»¬≈∆«»ƒ≈ƒ«
LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ô˙‚‚L34:Ô‰ el‡Â . ƒ¿»»«»¿»«¿»ƒ¿»¿≈≈

Bn‡ ÏÚ ‡a‰ (‡35BzL‡ Ì‡ ÏÚ ‡a‰ (· .36‡a‰ (‚ . «»«ƒ«»«≈ƒ¿«»
dn‡ Ì‡ ÏÚ37‰È·‡ Ì‡ ÏÚ ‡a‰ („ .38ÏÚ ‡a‰ (‰ . «≈ƒ»«»«≈»ƒ»«»«

Bza39Ba ˙a ÏÚ ‡a‰ (Ê .Bza ˙a ÏÚ ‡a‰ (Â .40. ƒ«»««ƒ«»««¿
BzL‡ ˙a ÏÚ ‡a‰ (Á41(È .dza ˙a ÏÚ ‡a‰ (Ë . «»««ƒ¿«»««ƒ»

˙a ÏÚ ‡a‰da42B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ (‡È .43‡a‰ (·È . «»««¿»«»«¬«»
ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙· ‡È‰L B˙BÁ‡ ÏÚ44ÏÚ ‡a‰ (‚È . «¬∆ƒ«≈∆»ƒ«»«

Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („È .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡45ÏÚ ‡a‰ (ÂË . ¬»ƒ«»«¬ƒ«»«
BzL‡ ˙BÁ‡46ÂÈ·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (ÊË .47‡a‰ (ÊÈ . ¬ƒ¿«»«≈∆»ƒ«»

ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ48Ba ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (ÁÈ .49(ËÈ . «≈∆¬ƒ»ƒ«»«≈∆¿
ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰50LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (Î .51(‡Î . «»«≈∆»ƒ«»«≈∆ƒ

‰cp‰ ÏÚ ‡a‰52¯ÎÊ ÌÚ ·ÎBM‰ (·Î .53‡a‰ (‚Î . «»««ƒ»«≈ƒ»»«»
ÂÈ·‡ ÏÚ54ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („Î .55·ÎBM‰ (‰Î . «»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«≈

‰Ó‰a ÌÚ56˙‡ ‰ÈÏÚ ‰‡È·nL ‰M‡‰ (ÂÎ . ƒ¿≈»»ƒ»∆¿ƒ»»∆»∆
‰Ó‰a‰57. «¿≈»

מביא 29) בהמה איזו שמפרט ההלכה, בסוף להלן ראה
בין  ההבדל וכן כריתות. חייבי בשאר ואיזו בעבודהֿזרה,
כריתות. חייבי שאר לענין משוח, וכהן למלך הדיוט

ויורד.30) עולה כקרבן הסולת מן ולא העוף מן ולא
יונה.31) בני שני או תורים, ידו 32)שתי כשאין סולת,

לעוף. גם ד.33)משגת הלכה פ"י במשנה 34)להלן
מונה  שהמשנה משום כריתות", ושש "שלשים אמרו: (שם)
"אשה  בכלל מפרט רבינו ואילו לאחת, ובתה" "אשה
בתה, בת אשתו, בת חמיו, אם חמותו, אם חמותו, ובתה":

(לחםֿמשנה). בנה היתה 35)בת אם ובין שם. במשנה
אב, אשת ומשום אמו משום שתים: (שחייב אביו נשואת
אנוסת  היתה אם ובין ה"ב) פ"ב ביאה איסורי הלכות ראה
שנאמר  אמו, על בא משום אחת, אלא חייב שאינו אביו,
כרת  וחייב היא", אמך תגלה לא אמך "וערות ז) יח, (ויקרא
פרשת  בסוף שנאמר והתראה, עדים בלא במזיד היה אם
התועבות  מכל יעשה אשר כל "כי כט): יח, (שם העריות
חייב  - ובשוגג עמם", מקרב העושות הנפשות ונכרתו האלה
חטאת  חייב בשוגג כרת, חייב שבמזיד שכל קבועה, חטאת

ב). הלכה (למעלה "הבא 36)קבועה שם במשנה חמותו,
ובתה  אשה "ערות יז) יח, (ויקרא וכתוב ובתה", אשה על
העריות  ככל התראה בלא במזיד כרת וחייב תגלה", לא

הכריתות. חייבי ככל בשגגה וחטאת כט), של 37)(שם,
וגו' תגלה לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר אשתו,
בין  הבדל ואין וגו' ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת
בת  נשא אם לבין בתה, בת על שבא קודם אותה נשא אם
מדברי  שני' היא אמו אם אבל עליה, בא ואח"כ בתה

ו. הלכה אישות מהלכות בפ"א ראה שנאמר 38)סופרים,
תקח  לא וגו' בנה בת את תגלה, לא ובתה "אשה (שם):

למי. קדם מי נפק"מ ואין וגו' ערותה" בין 39)לגלות
"אשה  בכלל גם שהיא (=מאשתו) מנשואתו בתו שהיא
מן  אשתו (ואינה מאנוסתו שהיא ובין שתים, וחייב ובתה"

מפורש  זה שאין אף ובתה), אשה בכלל שאינה הנישואין,
בת  אם בקלֿוחומר: התורה מן עליו היא אסורה - בתורה
הלכה  ביאה איסורי מה' (פ"ב כלֿשכן לא בתו אסורה, הבת
למדו  ועוד) ה. וכריתות ג. (יבמות ובגמרא שם). עיין ו,

מגזירהֿשוה. גם בין 40)אותה לו, שנולדו ובנו ובתו
ראה  בנה, ובת בתה בת משום גם שתים, (וחייב מנשואתו
בת  או בנך בת "ערות י): (שם, שנאמר מאנוסתו, בין להלן)
(שם, כמפורש במזיד כרת וחייב ערותן", תגלה לא בתך

כנ"ל. קבועה, חטאת חייב שגג ואם היא 41)כט), אם אף
תגלה", לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר בתו, אינה

שתים, חייב בתו היא משום ואם ואחת בתו משום אחת
במזיד  כרת וחייב שם). ביאה איסורי (הלכות ובתה אשה

כנ"ל. בשוגג והבן 42)וחטאת הבת אם אף אשתו. של
את  תגלה, לא ובתה אשה ערות (שם): שנאמר שלו, אינם
ואם  וגו', ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת בנה בת
משום  ואחת בתה, בת משום אחת שתים: חייב בתו גם היא

בתו. וכמו 43)בת מאמו. אחותו ובין מאביו אחותו בין
בדרך  לאמו או לאביו נולדה שהיא הנישואין, מן בין כן
והיתה  אחרים עם אביו או אמו שזנתה מזנות ובין הנישואין,
ט): (שם, שנאמר כמו עליו, ערוה זו הרי מזנות אחות לו
מולדת  או בית מולדת אמך, בת או אביך בת אחותך "ערות
הוא  הנישואין דרך לאביו וכשנולדה ערותן". תגלה לא חוץ,
שבסמוך. אביו אשת בת אחותו ערות משום גם שתים, חייב

בֿד). הלכות שם ביאה איסורי בהלכות כלומר,44)וראה
אשת  בת "ערות יא): (שם, שנאמר אביו, נשואת אשת בת
וחייב  ערותה", תגלה לא היא, אחותך אביך מולדת אביך
ביאה  איסורי בהלכות (ראה שלמעלה אחותו ערות משום גם
משום  אלא חייב אינו אביו, מאנוסת אחותו על אבל שם).
אביו, אשת בת אחותו ערות משום ולא אחותו, ערות

כאשתו. אינה ובין 45)שאנוסתו במשנה. ב. כריתות
עליו  ערוה זו הרי מזנות, בין הנישואין, מן אחותה שהיא
יבֿיג): (שם, שנאמר ה), הלכה שם ביאה איסורי (הלכות
אחות  ערות היא. אביך שאר תגלה, לא אביך  אחות "ערות

היא". אמך שאר כי תגלה, לא שם.46)אמך במשנה
בין  מאמה אחותה כשהיא ובין אשתו. בחיי דווקא והיינו
מות  לאחר אבל מזנות, ובין הנשואין מן בין מאביה, אחותה
ט), הלכה שם ביאה איסורי (הלכות באחותה מותר אשתו
לצרור  תקח, לא אחותה אל "ואשה יח): (שם, שנאמר

בחייה". עליה ערותה בין 47)לגלות אמו, אינה אפילו
וגם  אביו, אשת משום גם שתים, חייב (שהוא  אביו בחיי
מן  בין האירוסין מן בין מותו, לאחר בין איש), אשת משום

(הל  נתגרשו שלא בין שנתגרשו בין איסורי הנישואין, כות
אביך  אשת "ערות ח): (שם, שנאמר א), הלכה שם ביאה
גם  היתה זו, אביו אשת ואם היא". אביך ערות תגלה, לא

אמו. על בא משום גם חייב שנאמר 48)אמו, שם, משנה
תקרב  לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי "ערות יד): (שם,
אשת  אבל האב, מן אביו, אחי אשת ודוקא היא". דודתך
שהוא  בין אמו, אחי אשת כן וכמו בלבד, האם מן אביו אחי
אסורות  אינן האם, מן אמו אח שהוא ובין מהאב, אמו אח
ו. הלכה אישות מהלכות בפ"א ראה מדרבנן, כיֿאם

אשת 49) תגלה לא כלתך "ערות טו): (שם, שנאמר שם,
ערותה". תגלה לא היא טז)50)בנך (שם, שנאמר שם,
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אחיו  שמת וכגון היא", אחיך ערות תגלה, לא אחיך אשת
יבום. מצות כאן שאין שגרשה כגון או בנים, אחריו והניח
עליו  הם אביו, אחי ואשת בנו אשת אחיו, אשת אלו: וכל
בין  שנתגרשו בין הנישואין, מן בין האירוסין מן בין ערוה
מאשת  (חוץ מותן לאחר בין בעליהן בחיי בין נתגרשו, שלא
בעלה, בחיי מהן אחת על בא ואם בן), הניח שלא אחיו
איש, אשת משום וגם בשר, שאר משום גם שתים. חייב

א. הלכה שם ביאה איסורי בהלכות שנאמר 51)ראה שם,
לטמאה  לזרע שכבתך תתן לא עמיתך אשת "ואל כ): (שם,

בנדת 52)בה". אשה "ואל יט) (שם, שנאמר שם,
ערותה". לגלות תקרב לא (שם,53)טומאתה שנאמר שם,

ואחד  היא". תועבה אשה משכבי תשכב לא זכר "ואת כב)
איסורי  מהלכות (פ"א עליו זכר המביא ואחד הזכר, על הבא
ככל  התראה בלא במזיד כרת וחייב יד). הלכה ביאה
ככל  קבועה חטאת מביא שוגג, היה ואם כט). (שם, העריות

כריתות. "ואת 54)חייבי של הלאו על שעבר מה מלבד
משום  גם חייב (שלמעלה), אשה" משכבי תשכב לא זכר
מבואר  נד. ובסנהדרין ז), (שם, תגלה" לא וגו' אביך "ערות
בשוגג, עבר אם חטאות שתי לחייבו ממש, לאביו שהכוונה

א. הלכה פ"ד להלן גם שעבר 55)ראה מה מלבד זה, גם
גם  חייב אשה", משכבי תשכב לא זכר "ואת של הלאו על
חייב  שגג ואם יד). (שם, תגלה" לא אביך אחי "ערות משום

שם. פ"ד להלן גם וראה שם, חטאות, כריתות 56)שתי
ובין  נקבה), ובין זכר (בין הבהמה על שבא ובין שם.
בהמה  "ובכל כג): (שם, שנאמר עליו, הבהמה את שהביא
ועוף  חיה ואחד בהמה ואחד בה". לטמאה שכבתך תתן לא
בלא  במזיד כרת וחייב טז). הלכה ביאה איסורי מה' (פ"א
חייב  ובשוגג כט). (שם, העריות חייבי ככל והתראה, עדים

הכריתות. חייבי ככל שנאמר 57)חטאת שם, כריתות
תבל  לרבעה בהמה לפני תעמוד לא "ואשה כג): (שם,
ככל  והתראה עדים בלא במזיד כרת חייבת והיא הוא".
הכריתות. חייבי ככל בשוגגת וחטאת כט), (שם, העריות
נאסרת  האשה היתה לא באשה, מפורש תורה שאסרה ולולא
תתן  לא בהמה (=ובכל שלמעלה הזכרים של מהפסוק

שמט. ל"ת המצוות בספר ראה וגו'). שכבתך

LÏLÂ ÌÈ¯OÚ ˙BÈ¯ÚaL ˙B˙¯k Ïk e‡ˆÓ58. ƒ¿¿»¿≈∆»¬»∆¿ƒ¿»
„·BÚ‰ (‡ :Ô‰ el‡Â ,‰¯OÚ Ú·L ˙B¯·Ú‰ ¯‡L·eƒ¿»»¬≈¿«∆¿≈¿≈≈»≈

‰¯Ê ‰„B·Ú59‰OÚÓa60CÏnÏ BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰ (· .61. ¬»»»¿«¬∆«≈ƒ«¿«…∆
·B‡ ÏÚa (‚62‰OÚÓa ÈBÚcÈ ÏÚa („ .63(‰ . ««««ƒ¿ƒ¿«¬∆

˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰64ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (Â . «¿«≈∆««»»∆¿»»¿
ÌÈ¯etk‰65ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰ (Ê .66(Á . «ƒƒ»≈¿∆¿«ƒƒ

¯˙B ÏÎB‡‰67ÁÒÙa ıÓÁ ÏÎB‡‰ (Ë .68ÏÎB‡‰ (È . »≈»»≈»≈¿∆«»≈
·ÏÁ69Ìc ÏÎB‡‰ (‡È .70Ïebt ÏÎB‡‰ (·È .71(‚È . ≈∆»≈»»≈ƒ

ıeÁ ÌÈL„˜ ËÁBM‰‰¯ÊÚÏ72Ôa¯˜ ‰ÏÚn‰ („È . «≈»»ƒ»¬»»««¬∆»¿»
‰¯ÊÚÏ ıeÁ73‰ÁLn‰ ÔÓL ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ÂË .74(ÊË . »¬»»«¿«≈∆∆∆«ƒ¿»

˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰75‰ÁLn‰ ÔÓLa Cq‰ (ÊÈ .76. «¿«≈∆«¿…∆«»¿∆∆«ƒ¿»

ובמגדל 58) רומי בדפוס וכ"ה ועשרים", "ששה תימן: בכ"י
שלנו  הגירסא ולפי בפרטן, מוצא אתה כן ואמנם עוז.
הבא  והם: אחר, מצד גם כרת בהם שחייב שלשה נתמעטו
עם  השוכב משום כרת בהם שיש אביו, אחי ועל אביו על

כרת  בו שיש אביו, אשת בת שהיא אחותו, על והבא הזכר.
אזהרה  באה לא הדברים ובאותם אחותו. על הבא משום
נמצא  בשגגה, חטאות שתי לחייבם כיֿאם מיוחדת
הכריתות  ולמנין וששה, עשרים הם החטאות שלחשבון

(משנהֿלמלך). ושלוש עשרים אלא כריתות 59)אינם
תעבדם" ולא להם תשתחוה "לא ה): כ, (שמות שכתוב שם.
עדים  בלא במזיד כרת וחייב הֿו). ל"ת המצוות בספר (ראה
ואת  בזה ה' דבר "כי לא): טו, (במדבר שנאמר והתראה,
ובסנהדרין  בה". עונה ההיא הנפש תכרת הכרת הפר, מצותו
ר' דבי דתנא עבודהֿזרה, לענין מדבר זה שפסוק אמרו צט.
לו  שנאמר דיבור המבזה זה בזה", ה' דבר "כי ישמעאל
אחרים" אלהים לך יהי' לא אלהיך, ה' "אנכי מסיני למשה
שחשב  כגון בשגגה, עבודהֿזרה עבד ואם ג), כ, (שמות
אסרה  לא אבל לע"ז, וקיטור זיבוח רק אסרה שהתורה
קבועה, חטאת מביא ב.) כריתות (רש"י וניסוך השתחוואה
כל  את תעשו ולא תשגו "וכי כב): טו, (במדבר שנאמר כמו
שהיא  מצוה היא "איזו ח. בהוריות ואמרו האלה", המצוות

ככ  ונאמר שקולה כוכבים", עבודת זו אומר הוי המצוות, ל
בת  עז והקריבה בשגגה תחטא אחת נפש "ואם כז): (שם

לחטאת". ניסך 60)שנתה או הקריב או שהשתחווה, וכגון
בכך, זו עבודהֿזרה עבודת דרך אין אפילו לע"ז, הקטיר או
שעובדים  דרך שהוא אופן בכל במעשה ע"ז עבד אם וכן
המקבל  אבל בֿג), הלכות ע"ז, מהלכות פ"ג (ראה זו ע"ז
אינו  במזיד, כרת חייב שהוא אע"פ לאלוה, הע"ז את בשוגג
כט): (טו, שם ונאמר מעשה, עשה שלא לפי קרבן, מביא
הלכה  למעלה ראה בשגגה", לעושה לכם יהי' אחת "תורה

כתב 61)ב. ג, הלכה פ"ו ע"ז ובהלכות שם. כריתות
מקצת  ולוקח גדולה אש מדליק עושים, היו "כיצד רבינו:
נותנים  הכהנים ואותן האש, עובדי לכהניהם ומוסרו זרעו
ברשותו, באש להעבירו בידם, שנמסר אחר לאביו, הבן
הכהנים  ברשות האש על בנו שמעביר הוא הבן ואבי
לא  השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד ברגליו ומעבירו
לעבודהֿזרה  ובנותיהם בניהם ששורפין כדרך למולך שורפו
התורה  ואסרה זו". עבודה היתה בלבד בהעברה אלא אחרת,
להעביר  תתן לא "ומזרעך כ): יח, (ויקרא שכתוב זה, דבר
יח, (דברים באש" ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא למולך;
שלא  או נסקל לא ואם ובהתראה. בעדים סקילה וחייב י),
בני  "ואל בֿג): כ, (ויקרא שכתוב בכרת, דינו בו, התרו
מזרעו  יתן אשר וכו' ישראל מבני איש איש תאמר, ישראל
את  אתן ואני באבן, ירגמוהו הארץ עם יומת, מות למולך
נתן  מזרעו כי עמו מקרב אותו והכרתי ההוא באיש פני
שחשב  בשגגה, למולך בנו את העביר ואם למולך",
קבועה, חטאת קרבן להביא חייב זאת, אסרה לא שהתורה
שהשוגג  סט.) (שבת מע"ז למדים כריתות חייבי כל ְִֵשהרי

חטאת. האוב?62)חייב מעשה הוא "כיצד שם. כריתות
של  שרביט ואוחז ידועה, קטורת ומקטיר עומד שהוא זה
אצלם, ידועים בדברים בלאט מדבר והוא ומניפו, בידו הדס
מה  על ומשיבו עמו מדבר אחד כאילו השואל שישמע עד
מאד, עד נמוך בקול הארץ, מתחת בדברים שואל, שהוא
וכן  בו, מרגיש במחשבה אלא לאוזן ניכר אינו וכאילו
ששמע  עד בה ומנחש לה ומקטיר המת גולגולת הלוקח
ומשיבו" מאד, עד שפל שחיו, מתחת יוצא קול כאילו
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תפנו  "אל לא): יט, (ויקרא וכתוב א). הלכה ע"ז (הלכות
עדים  בלא במזיד כרת וחייב הידעונים", ואל האובות אל
אל  תפנה אשר "והנפש ו): (כ, שם שכתוב והתראה,

הידעונ  ואל בנפש האובות פני את ונתתי אחריהם לזנות ים
חייב  בשוגג היה ואם עמו", מקרב אותו והכרתי ההיא
במעשה", אוב "בעל כאן רבינו כתב ולא קבועה. חטאת
הוא  אוב של שסתמו לפי ידעוני, בבעל להלן שכתב כמו
להלן. ראה במעשה, ידעוני של סתמו ואין במעשה,

ועושה 63) ומקטיר בפיו, "ידוע" ששמו: עוף עצם "מניח
בפיו  וידבר נפל) (=חולי כנכפה שיפול עד אחרים מעשים
על  והוזהר ה"ב) שם ע"ז (הלכות להיות" שעתידים דברים
"והנפש  (שם): שנאמר כמו במזיד כרת וחייב בתורה, זה
אותו  והכרתי וגו' הידעונים ואל האובות אל תפנה אשר
הכריתות. חייבי יתר ככל בשוגג חטאת וחייב עמו". מקרב
לקיש  כריש שפסק במעשה, ידעוני בעל רבינו שכתב ומה
(כריתות  במשנה נאמר שלפיכך סה.), וסנהדרין ג: (כריתות
אין  ידעוני שבעל משום ידעוני", "בעל ולא אוב" "בעל ב.)
שימת  בשעת מדבר ואינו בפיו עצם שמשים מעשה. בו
מקטיר  ואינו שם). סנהדרין (כפירש"י כך לאחר אלא העצם
שם  עבודהֿזרה הלכות (מרכבתֿהמשנה מעשים ועושה
"בעל  רבינו כתב לפיכך מעשה. בלא קרבן חייב ואינו ה"א)
מעשה  בו יש סתמו אוב בעל אבל במעשה", ידעוני
א). הלכה פ"ד להלן ומשנהֿלמלך כאן, (לחםֿמשנה

מל"ט 64) אחת ועשה שעבר ג. ובגמ' שם, כריתות משנה
א), הלכה שבת מהלכות פ"ז (ראה תולדותיהן או המלאכות
תעשה  לא וגו' לה' שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות נאמר
והתראה, עדים בלא במזיד במעשה כרת וחייב מלאכה", כל
כל  כי וגו' השבת את "ושמרתם יד): לא, (שם שנאמר כמו
ואם  עמיה", מקרב ההיא הנפש ונכרתה מלאכה בה העושה
הכריתות. חייבי ככל חטאת קרבן חייב ושגג עבר

המלאכות 65) מל"ט אחת ועשה שעבר וכגון שם. במשנה
שביתת  מה' פ"א (ראה בשבת עליהן שחייבין תולדותיהן או
שזה  אלא ליוהכ"פ שבת בין "שאין ב), הלכה עשור
בעדים  היה אם ב"ד, (=מיתת אדם בידי זדונו (=שבת)
ז:), מגילה (משנה כרת" זדונו (=יוהכ"פ) וזה והתראה),
היום  בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כח): כג, (ויקרא ונאמר
כרת  וחייב וגו' עליכם" לכפר הוא כיפורים יום כי הזה,

תעשה  אשר הנפש "וכל ל): (שם, שנאמר כמו כל במזיד
מקרב  ההיא הנפש את והאבדתי הזה היום בעצם מלאכה

חטאת. חייב ובשוגג כרת 66)עמה", וחייב שם. כריתות
כל  "כי כט): (שם, שנאמר כמו במזיד, שתה או אכל אם
מעמיה", ונכרתה הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש
"עינוי  גזירהֿשוה שלמדים ושתיה אכילה הוא זה ְִֵועינוי
"ויענך  יג) ח, (דברים וכתוב עינוי, כאן שכתוב עינוי",
(יומא  רעבון עינוי כאן אף רעבון, עינוי שם מה וירעיבך".
חייבי  כיתר חטאת, חייב בשגגה ושותה והאוכל עד:),
ושיעור  קצו). ל"ת המצוות בספר (וראה כנ"ל הכריתות,
מכביצה. פחות שהיא הגסה ככותבת הוא ביוהכ"פ אכילה
ואחד, אחד כל של לוגמיו כמלוא הוא השתיה, ושיעור
(ראה  לוגמיו מלא ויראה בפיו אחד לצד שיסלקם כדי והוא

א). הלכה עשור שביתת מה' והוא 67)פ"ב שם. כריתות
התורה  שקבעה הזמן אחרי קדשים מבשר שנשאר מה

הנותר  את "ושרפת לד): כט, (שמות נאמר שעליו לאכילתם,
כרת, חייב במזיד והאוכלו הוא", קודש כי יאכל לא באש,
את  כי ישא, עונו "ואוכליו ח): יט, (ויקרא שנאמר כמו
אכל  ואם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה' קודש
(וראה  הכריתות חייבי ככל קבועה, חטאת חייב בשוגג

קלא). ל"ת המצוות (פ"א 68)בספר חמץ כזית והיינו שם,
"ולא  ג): יג, (שמות שנאמר ז). הלכה ומצה חמץ מהלכות
יב, (שם שנאמר כרת, חייב במזיד והאוכלו חמץ", יאכל
מישראל", ההיא הנפש ונכרתה חמץ אוכל כל "כי טו):
הכריתות  חייבי ככל קבועה חטאת חייב בשוגג והאוכלו
ל"ת  המצוות ובספר א, הלכה שם ומצה חמץ בהלכות (ראה

מהלכות 69)קצו). (פ"ז כזית שאכל וכגון שם. במשנה
שתי  ושעל הקרב שעל חלב א) הלכה אסורות מאכלות
או  כשב או שור של ה) הלכה (שם הכסלים ושעל הכליות
שור  חלב "כל כג): ז, (ויקרא שנאמר א), הלכה (שם עז
שנאמר  כרת, חייב במזיד והאוכלו תאכלו", לא ועז וכשב
יקריב  אשר הבהמה מן חלב אוכל כל "כי כה): ז, (שם
ובשוגג  מעמיה, האוכלת הנפש ונכרתה לה', אשה ממנה

קבועה. חטאת קרבן שחיטה 70)חייב בשעת "היוצא
אדמומית, בו שיש זמן כל הראש, התזת בשעת או ונחירה
מאכלות  מהלכות (פ"ו וכו'" הלב בתוך הכנוס דם וכן

) ועוף חיה מבהמה כזית, ושיהיה ג) הלכה שם אסורות
דם, כל תאכל אשר נפש "כל כז): (שם, ונאמר א). הלכה
קבועה. חטאת חייב ובשוגג מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה

עבודות 71) מד' אחד שעשה בעת שחשב קדשים הם
לאכול  עלֿמנת הדם) וזריקת הולכה קבלה, (שחיטה,
לכך  הראוי הזמן לאחר (האימורים) להקריב או (הבשר)
במזיד  והאוכלו ו), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ח
זבח  מבשר יאכל האכל "ואם יח) (שם, שנאמר כרת, חייב
והנפש  יהי' פיגול לו יחשב לא וגו' השלישי ביום שלמיו
כט.) (זבחים אליעזר רבי ואמר תשא", עונה ממנה האוכלת
ביום  לאכלו זבחו על במחשב מדבר הנ"ל שהכתוב
עון" "עון בגזירהֿשוה ה.) (בכריתות ולמדו השלישי,
תשא", עונה ממנו האוכלת "והנפש כאן נאמר מנותר:
קודש  את כי ישא עונו "ואוכליו ח) יט, (שם בנותר ונאמר
חייב  שנותר כשם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה'
חייב  בשוגג והאוכלו כרת. עליו חייב פיגול אף כרת, עליו

קבועה. גֿד):72)חטאת יז, (שם שנאמר שם. כריתות
מחוץ  וגו' כבש או שור ישחט אשר ישראל מבית איש "איש
לה' קרבן להקריב הביאו לא מועד אהל פתח ואל למחנה,
עמו", מקרב ההוא האיש ונכרת וגו' ה' משכן לפני

קבועה. חטאת חייב בשוגג שם.73)והשוחטם כריתות
יב, (דברים שנאמר לעזרה. מחוץ האש על הקטירו כלומר
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר יג):
חֿט): שם, (ויקרא שנאמר כרת, חייב במזיד והמעלהו
זבח, או עולה יעלה אשר וגו' איש איש תאמר, "ואליהם
ונכרת  לה' אותו לעשות יביאנו לא מועד אהל פתח ואל
קבועה. חטאת חייב בשוגג והמעלה מעמיו", ההוא האיש

שלקח 74) וכגון המשחה, שמן שעשה פירוש שם. כריתות
וקנה  וקנמון, דרור מר השמן בתוך ויערב הין, זית, שמן
למשוח  משה שעשה כמו ומדה משקל באותו וקדה בשם
ונאסר  כגֿל), ל, שמות (ראה המקדש וכלי הכהנים את
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תעשו  לא "ובמתכונתו לב): (שם, שנאמר כמו לעשותו
לג): (שם, שנאמר כרת, חייב במזיד והעושהו כמוהו",
עשה  אם (ודוקא מעמיו" ונכרת וגו' כמוהו ירקח אשר "איש
לאחרים  ליתנו או להתלמד עשהו אם אבל בו, להמשח כדי
בשגגה  והעושה ד) הלכה המקדש כלי מהלכות פ"א פטור,
ו"המפטם" כנ"ל. הכריתות חייבי כיתר קבועה חטאת חייב
טוב, ריח עם השמן את שמשמין כלומר "המשמין", היינו
כריתות  ישראל (תפארת סממנים בו מערב שהוא עלֿידיֿזה

א). משנה המקדש,75)פ"א כלי מה' בפ"ב ראה שם.
בה, להריח כדי במזיד, קטורת עשה ואם הקטורת. מעשה
כלי  (הלכות עשייתה על כרת חייב - בה הריח שלא אע"פ
או  בה להתלמד כדי עשה אבל ט), הלכה שם המקדש
לזֿלח): ל, (שמות שנאמר (שם). פטור - לציבור למסרה
קודש  לכם, תעשו לא במתכונתה תעשה אשר "והקטורת
ונכרת  בה להריח כמוה יעשה אשר איש לה', לך תהי'
קבועה. חטאת חייב בשוגג כן והעושה מעמיו",

שעשה 76) המשחה משמן כזית סך כלומר שם. כריתות
(ראה  דוד בית ממלכי מלך ולא כהן שאינו זר על משה,
במזיד, כרת חייב הֿז), הלכה המקדש כלי מהלכות פ"א
ונכרת  זר על ממנו יתן "ואשר לבֿלג): (שם, שנאמר

קבועה. חטאת חייב בשוגג והסך מעמיו",
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˙‡hÁÏ86Û¯O ‡e‰Â ,87ÌL L¯t˙pL BÓk ,88. ¿«»¿ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈»
נז.77) הערה למעלה נפש 78)ראה "ואם כז: טו, במדבר

לחטאת". שנתה בת עז והקריבה בשגגה, תחטא אחת
גדול.79) כהן ולא מלך לא היו 80)שאינו מלחמה בעת

המשחה  בשמן אותו ומושחין העם, אל לדבר כהן ממנין
או  מלך "או תימן: ובכת"י א). הלכה מלכים מהלכות (פ"ז
שרק  נשמע גירסתנו לפי שהרי נכון, וכן משיח". כהן
מלחמה, משוח לבין הדיוט בין הבדל אין בעבודהֿזרה
חייבי  בשאר שאף מפורש יב:) (הוריות בברייתא ואילו

ביניהם. הבדל אין שנאמר 81)חטאות ט. הוריות משנה
ואחד  נשיא ואחד יחיד אחד תחטא", אחת נפש "ואם (שם):

ח.). (שם הן אחת" "נפש בכלל כולן - משנה 82)משיח
ט. תחטא 83)בהוריות אחת נפש "ואם לב: כזֿכח, ד,

ואם  וגו' תמימה עזים שעירת קרבנו והביא וגו' הארץ מעם
יביאנה". תמימה נקבה לחטאת קרבנו יביא כן 84)כבש

כבֿכ  (שם, שנאמר תימן, בכ"י הוא וכן להיות, ג):צריך
בשגגה  וגו' ה' מצות מכל אחת ועשה יחטא נשיא "אשר

י: בהוריות תמים", זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו'
וכו'. מלך" זה נשיא, בשמן 85)"איזהו שנמשח גדול כהן

המשחה  שמן שנגנז ואילך יאשיהו מימות אבל המשחה.
בגדים  שמונה בלבישת גדול כהן ממנים והיו יב.), (שם
המקדש  כלי מהלכות (פ"ד בקר בן פר מביא אינו בלבד,

יד). הכהן 86)הלכה "אם ג): (שם, שנאמר שם. במשנה
לחטאת". בקר בן פר והקריב וגו' יחטא ראה 87)המשיח

שיש  שם, ובפ"ז טו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א
הנשרפות. חטאות ויש הנאכלות יב:88)חטאות שם,

על  אותו ושרף וגו' למחנה מחוץ אל הפר כל את "והוציא
באש". עצים

.‰a¯Ó B‡ el‡Ó ˙Á‡a ‚‚ML „ÈÁÈ „Á‡ÔÈ89, ∆»»ƒ∆»«¿««≈≈¿Àƒ
‰È‰z ˙Á‡ ‰¯Bz :¯Ó‡pL90.‰‚‚La ‰OÚÏ ÌÎÏ ∆∆¡«»««ƒ¿∆»∆»…∆ƒ¿»»

È¯‰Â ÏÁ ÌBi‰L en„Â e‚‚ML ‰È„Ó ÈL‡ ?„ˆÈk≈««¿≈¿ƒ»∆»¿¿ƒ∆«…«¬≈
Ïk - ‰Î‡ÏÓ eOÚÂ eÏÎ‡ ÔlÎÂ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‡e‰«ƒƒ¿À»»¿¿»¿»»»

˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó Ô‰Ó „Á‡91.˙B¯ÈÚO B‡ ˙BO·k , ∆»≈∆≈ƒ¿≈«»¿»¿ƒ
„Á‡ Ïk - ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ e¯ÈË˜‰Â Ôlk e‚‚L Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿À»¿ƒ¿ƒ«¬»»»»∆»

˙‡hÁÏ d˙L ˙a ÊÚ ‡È·Ó ÌÈ„·BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â92. ¿∆»ƒ»¿ƒ≈ƒ≈«¿»»¿«»

יד).89) (שם, פר להביא כציבור ואינם ט. ביבמות ברייתא
הוראת  פי על עשו שלא משום כיחידים, הם הרי אלא

"יהיה".90)ביתֿדין. (שם): עשיית 91)לפנינו על אחת
יום. באותו אכילה על ואחת הכיפורים, ביום מלאכה

ביתֿדין,92) של טעות הוראת עלֿפי הציבור שגגו אם אבל
לעולה  פר ושבט שבט כל מביא - בעבודהֿזרה שגגו אם
ושבט  שבט כל מביא כריתות חייבי ובשאר לחטאת, ושעיר

א). הלכה פי"ב (להלן חטאת פר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מתחילה 1) שוגג שיהא עד חטאת חייב אדם שאין יבאר

ואם  בו שחטא חטא של עצמו לו נודע שלא ומי סוף, ועד
ושכחו. וחזר לו נודע

.‡‚‚BL ‰È‰iL „Ú B˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«»«»«ƒ¿»«∆ƒ¿∆≈
ÛBqa „ÈÊ‰Â ‰lÁza ‚‚L Ì‡ Ï·‡ ;ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ»««¿ƒ»¿≈ƒ«
˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt - ÛBqa ‚‚LÂ ‰lÁza „ÈÊ‰ B‡2. ≈ƒ«¿ƒ»¿»««»ƒ»¿««»

˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ ‡ÈˆB‰L ÔB‚k ?„ˆÈk3˙aLa4, ≈«¿∆ƒ≈∆≈¿ƒ¿¿«»
‰‚‚La ÁÈp‰Â ÔB„Êa ¯˜Ú5ÁÈp‰Â ‰‚‚La ¯˜ÚL B‡ »«¿»¿ƒƒ«ƒ¿»»∆»«ƒ¿»»¿ƒƒ«

ÔB„Êa6.‰‚‚La ÁÈpÈÂ ‰‚‚La ¯˜ÚiL „Ú ,¯eËt - ¿»»«∆«¬…ƒ¿»»¿«ƒ«ƒ¿»»
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ7. ¿≈…«≈»∆

הי"ט.2) שבת מהל' פ"א גם וראה א. קב, שבת משנה,
שם 3) פי"ב ראה להיפך, או הרבים לרשות היחיד מרשות

היא 4)ה"ט. לרשות מרשות הוצאה כי ה"ח, שם וראה
בשבת. שנאסרו מלאכות מל"ט החפץ 5)אחת את עקר

בשוגג, השניה ברשות והניחו בזדון אחת מרשות והוציאו
ההנחה. ולא העקירה, רק הוא האיסור שכל בלבו שחשב
הוא  בשבת ההוצאה איסור כי ה"ט. שם שבת בהל' וראה
ולא  עקר אם אבל האחרת, ברשות ויניח זו מרשות שיעקור
אינו  - אחרת מרשות עקר ולא הניח או אחרת ברשות הניח

בשבת 6)חייב. הוצאה של האיסור שכל בלבו שחשב
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העקירה. ולא האחרת, ברשות ההנחה חיובי 7)היא בכל
החטאות.

.·BÈ‡ Ï·‡ ‰OÚ˙ ‡Ïa ‡È‰L Ú„BÈÂ ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»¿≈«∆ƒ¿…«¬∆¬»≈
‡È·Óe ‰‚‚L BÊ È¯‰ - ˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„BÈ≈«∆«»ƒ»∆»»≈¬≈¿»»≈ƒ

˙‡hÁ8‡ÏÂ Ôa¯wa ‚‚LÂ ˙¯Îa ‡È‰L Ú„È Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»«∆ƒ¿»≈¿»««»¿»¿…
;„ÈÊÓ ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ Ì‡ Ú„È»«ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ»¬≈∆≈ƒ

‰‚‚L dÈ‡ Ôa¯˜ ˙‚‚ML9ÔÈ·iÁL el‡ ˙B¯·Úa ∆ƒ¿«»¿»≈»¿»»«¬≈≈∆«»ƒ
˙¯k Ô‰ÈÏÚ10. ¬≈∆»≈

ולא 8) סט.) (שבת מונבז של דרבנן אליבא יוחנן, כרבי
בלאֿתעשה. גם שגג אם אלא חייב שאינו שם לקיש כריש

שגגה 9) היא הרי קרבן ששגגת הסובר - כמונבז ולא כרבנן,
שם). (שבת, חטאת קרבן שאין 10)לחייבו בעבירה אבל

כמו  חטאת, עליה חייבים ובשוגג במזיד, כרת עליה חייבין
שחייבין  ואכל, אכל שלא שנשבע =) לשעבר ביטוי שבועת
שלא  שנשבע ובאופן חטאת) קרבן בשוגג זו שבועה על
אבל  אסורה, זו שבועה כי גם ויודע שאכל יודע והוא אכל
וחייב  לשגגה זה נחשב קרבן, עליה חייבין אם יודע אינו
כה, בשבועות נחמן וכרב ה"ז), שבועות מהל' (פ"ג חטאת
שגגת  אין בשבועה שאף שאמר שם) (שבת, כאביי ולא - ב

(לחםֿמשנה). שגגה שמה קרבן

.‚ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ‡ËÁ ÏL BÓˆÚ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓƒ∆…««¿∆≈¿∆»»««
¯·ÚL È‡cÂa Ú„iL Èt11˙¯k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ƒ∆»«¿««∆»««…«¬∆∆≈»≈

˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -12‡ËÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¬≈∆»ƒ»¿««»∆∆¡«¬∆»»
da13Ba ‡ËÁL ‡ËÁ‰ Ú„iL „Ú -14·ÏÁ ?„ˆÈk . »«∆≈««≈¿∆»»≈«≈∆

˙BÂ¯15Ì‰Ó „Á‡ ˙‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈÙÏ16È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿»¿»»¿»«∆∆»≈∆¿≈»«≈
‰c BzL‡ ;ÏÎ‡ ‰Ê17B˙BÁ‡Â18˙Èaa19‡·e ‚‚LÂ , ∆»«ƒ¿ƒ»«¬««ƒ¿»«»

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ20˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â «««≈∆¿≈»«≈≈∆»««»
ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ¿»»¿»»¿»»¿∆»≈∆¿≈
Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰OÚ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È»«¿≈∆≈∆»»¬≈∆»ƒ»¿«

˙‡hÁ21. «»

ãycew zegiyn zecewpã

i`ceea rciy t"r` ,`hgy `hg ly envr el rcep `ly in"
."oaxwn xeht df ixd ,zxk ea yiy dyrzÎ`l lr xary

זה  הרי ושכחו, וחזר חטאתו לו ונודעה "חטא וממשיך
חטאות  כשאר ותאכל שהוא, מה לשם חטאת מביא
חטאתו  לו ונודעה "חטא בתוספתא ומקורו הנאכלות".
ותישחט  חטאת מביא זה הרי חטא, חטא באיזה ושכח
של  הסיפא על בראב"ד והקשה ותאכל". שהיא מה לשם
לשם  ותישחט הידיעה על חטאת ומביא "וחוזר התוספתא
חוזר  חטאת הביא שכבר שאף ומשמע ותאכל", שהיא מה
החטאת, הביא שכבר כיון וקשה, אחרת. חטאת ומביא

בעזרה. חולין מביא הוא והלא חטאת שוב יביא היאך
מכפרת  שהביא הראשונה שהחטאת משנה' ה'כסף ותירץ
תיגמר  אחרת חטאת ויביא חטאו לו ולכשיוודע קצת,
הזו, התוספתא גירסת היתה לא לרמב"ם אבל הכפרה",

כלל. אחרת" חטאת ד"יביא הדין פסק לא ולכן

שמדובר  שהגם יהודי, של מעלתו מודגשת זה בדין והנה
ש"נכרת  "כרת", זדונה על שחייב עבירה שעבר ביהודי
הידיעה  מכל־מקום ב"ה", הוי' משם ההמשכה חבל ונפסק

חייב. אינו ידע לא ואם הקרבן לחיוב נוגעת שלו
להצריכו  כל־כך חשובה יהודי של ידיעתו מכך, יתירה
לו  ונודע שחטא מה לשם חטאת הביא כבר אם גם קרבן,
שגורמת  כך כדי עד חשובה זו שידיעתו שחטא, מה

נוסף. קרבן להבאת
(g oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.12)בשוגג.11) יט, כריתות במשנה, יהושע כרבי
את 13) והביא בה חטא אשר חטאתו אליו הודע "או

יהושע.14)קרבנו". רבי דברי לפי שם, בגמרא
חלב 15) האוכל כי ה"ד) (פ"א למעלה וראה שם. במשנה,

חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד נותר או
הנדה 17)בשוגג.16) על הבא כי (שם) למעלה וראה

חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב למעלה 18)במזיד וראה
חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד עליה הבא כי (שם)

שם.19) כי 20)במשנה, (שם), למעלה וראה בשוגג.
כרת, חייב במזיד ביוהכ"פ או בשבת מלאכה העושה

חטאת. חייב שגם 21)ובשוגג ה"ה פ"ח להלן וראה שם.
חטא, בספק בא תלוי אשם שאין מביא, אינו תלוי אשם

שחטא. בוודאי יודע הרי וכאן

.„‡ËÁ22BÁÎLe ¯ÊÁÂ B˙‡hÁ BÏ Ú„BÂ23‰Ê È¯‰ - »»¿««»¿»«¿≈¬≈∆
‡e‰M ‰Ó ÌLÏ ˙‡hÁ ‡È·Ó24¯‡Lk ÏÎ‡˙Â , ≈ƒ«»¿≈«∆¿≈»≈ƒ¿»
˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ25. «»«∆¡»

עשה.23)בשוגג.22) חטא איזה שכח כלומר,
חייב,24) שאני חטאת לשם זה הרי ויאמר ישחטנה "כלומר,

חייב" שאני מה לשם יהיה הוא. מה זוכר שאיני אע"פ
(הוצאת  פ"ב כריתות בתוספתא וזה (כסףֿמשנה).
יהושע  לרבי אפילו היא זו והלכה .(565 ,25 עמ' צוקרמנדל
החטא  של עצמו שידע שצריך הסובר כאן) הראב"ד (השגות
שהרי  ה"ה) פ"ח ולהלן ה"ג, למעלה כמותו פוסק (ורבינו

אחרֿכך. ששכחו אלא החטא, של עצמו לו שם 25)נודע
בתוספתא.

.‰?„ˆÈk .·iÁ - ÔÈÙe‚ ÈL Ì‰Â „Á‡ ÌLa ‚‚L»«¿≈∆»¿≈¿≈ƒ«»≈«
˙Bc ÈzL26Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ27BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿≈ƒ¿»«¿««≈∆¿≈»«≈

‡È‰28Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ ˙BÈÁ‡ ÈzL ,29È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ƒ¿≈¬»¿»«¿««≈∆¿≈»«≈
‡È‰ BÊ30˙‡hÁ ·iÁ -31.‡ËÁ ÏL BÓˆÚ Ú„È È¯‰L , ƒ«»«»∆¬≈»««¿∆≈¿

‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ32˙Á‡ ‰akL ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzLÏ ? ¿»∆∆ƒ¿≈≈¿∆ƒ»««
Ô‰Ó33ÔÈÈeÁÓz ÈLÏ B‡ ,‡È‰ ¯ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â34 ≈∆¿≈»«≈≈ƒƒ¿≈«¿ƒ

‰Ê È‡Ó Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏL∆≈∆∆»«≈∆»≈∆¿≈»«≈≈∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‡e‰L - ÏÎ‡ Ô‰Ó ÈeÁÓz«¿≈∆»«∆«»¿≈…«≈»∆

בבית.26) עמו שהיו נדות נשים אחת 27)שתי על בא
טהורות. שהן שחשב כגון בשגגה, לו 28)מהן שנודע

בעל. מהן זו אי לו נודע ולא נדה, טמאות שהיו אחרֿכך
אחיותיו.29) שהן ידע לא אחרֿכך 30)כלומר, לו שנודע

בעל. מהן זו אי לו נודע ולא אחיותיו, במשנה,31)שהן
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נחלקו  לא אומרים שזורי בן ור"ש "ר"ש א: יט, כריתות
=) אחד משם שהוא דבר על אליעזר) ורבי יהושע (רבי

חייב". שהוא אחד) הדבר 32)מלאו אין נדות (בשתי
אחת  כל על חייב שתיהן, על בא אם שהרי כך, כל פשוט
והיה  ה"ג) פ"ה (להלן מוחלקים גופים והן הואיל ואחת,
ידיעה  אינה משתיהן, אחת על ספק שידיעת לומר, מקום
ובשני  שתיהן, כיבה אם שגם נרות בשתי אבל קרבן, לחייבו
מחלקים, אינם שהגופים שתיהן, אכל אם חלב של תמחויין
הדבר, פשוט ה"אֿב), פ"ו (להלן אחת אלא חייב ואינו
קרבן). לחייבו ידיעה היא משתיהן אחת על ספק שידיעת

בשוגג 33) המכבה כי ה"ב, שבת מהל' פי"ב וראה בשבת.
חטאת. חייב קערות.34)– שתי

.Â‰OÚÂ B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»«»¿»«ƒ¿»¿»»
‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚Laƒ¿»»¿«««∆»»««ƒ∆…»¿»
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ‡ËÁ ‰fL ‰lÁza ‰ÚÈ„È BÏ¿ƒ»«¿ƒ»∆∆≈¿¬≈∆«»

˙‡hÁ35ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï ‰aLpL ˜BÈz ?„ˆÈk . «»≈«ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿≈»ƒ
,Ì˙„ ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ Ì‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â Ï„‚Â¿»«¿≈≈«»≈ƒ¿¿≈¿…»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎ‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ¿»»¿»»¿«»¿»«≈∆»»¿«≈»∆
·iÁ - el‡ Ïk ÏÚ ‰eˆÓe Ï‡¯OÈ ‡e‰L BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆ƒ¿»≈¿À∆«»≈«»

‰¯·ÚÂ ‰¯·Ú Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï36‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒ«»«»¬≈»«¬≈»¿≈…«≈
‰Êa37. »∆

סח:)35) (שבת לקיש וריש יוחנן כרבי ולא ושמואל, כרב
והרי  מעולם, ידע שלא מאחר מקרבן, הוא שפטור האומרים
יוחנן  כרבי הלכה בידינו, שכלל ואףֿעלֿפי כאנוס. הוא
לפי  ושמואל כרב כאן רבינו פסק – ושמואל רב במקום
לקיש  וריש יוחנן רבי דברי ואילו חכמים, כדברי שדבריהם
לחםֿ כסףֿמשנה, ראה יחיד, נגד כרבים והלכה כמונבז,

ומעשהֿרוקח. כמונבז,36)משנה ולא כרבנן שם, ברייתא
שחילל  השבת חילולי כל על אחת חטאת מביא כלומר:
במשך  שאכל ודם חלב אכילות כל על וכן הזמן, במשך

עליו 37)הזמן. עבר כי אף איסור, כל על אחת חטאת
פעמים. וכמה כמה

.Ê‰ek ‡Ïa ‚‚BM‰38˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa B‡ ˙BÈ¯Úa «≈¿…«»»«¬»¿«¬»¬
˙‡hÁ ·iÁ -39˙aLa ;40˙‡hÁÓ ¯eËt -41?„ˆÈk . «»«»¿«»»≈«»≈«

‰ÏÈÚ·Ï ‰ek ‡Ïa dÏÚ·e ‰M‡ ÌÚ ˜qÚ˙Ó ‰È‰42, »»ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»¿…«»»ƒ¿ƒ»
‡e‰ ˜¯ ÂÈÙaL ‰fL ‰nc ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ∆¿»»»ƒ»∆∆∆¿ƒ…

ÌÏBÚa ‰ÏÈÎ‡ ÌLÏ ‰ek ‡Ïa BÚÏ·e‡e‰ È¯‰Â , ¿»¿…«»»¿≈¬ƒ»»»«¬≈
˙‡ dÈa‚‰Ï Ôek˙ .˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁ≈∆¬≈∆«»«»ƒ¿«≈¿«¿ƒ«∆

B˙ÎÈ˙ÁÏ ‰ek ‡Ïa ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰43- «»¿»«∆«¿À»¿…«»»«¬ƒ»
‰¯Bz ‰¯Ò‡ ˙·LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ;¯eËt44e¯‡aL BÓk , »¿∆∆«¬∆∆»¿»»¿∆≈«¿

BÓB˜Óa45. ƒ¿

כי 38) סתם, לשוגג דומה ואינו שבתלמוד. "מתעסק" זהו
אלא  שעשה, הדבר את לעשות שמכוון הוא סתם, שוגג
חשב  שלא הוא מתעסק, אבל מותר. הוא כי וחשב ששגג
ב. יט, כריתות רש"י וראה שעשה, זה דבר לעשות כלל

בכריתות 39) נחמן, רב (דברי האיסור מן שנהנה משום
כנ"ל.40)שם). זו, מלאכה לעשות כוונה בלא ששגג

שם.41) נחמן, רב דברי פירש 42)המשך גרשום' 'רבינו

שהיו  פירש, ורש"י האשה, בתוך ונתקע הגג מן שנפל שם,
אשתו  ונשמטה אשתו, על לבוא ונתכוון בבית ואחותו אשתו

אחותו. על ובא ידע דבר43ֿ)ולא להגביה שהתכוון
לקרקע, המחובר המאכל את וחתך הקרקע, מן תלוש מאכל
זה  אופן רבינו כאן והזכיר לחתוך. כלל התכוון  לא והרי
אם  הואֿהדין אבל עב:), (שבת הכל לדברי שהוא משום
שהוא  – המחובר את וחתך התלוש, את לחתוך מתכוון
אלא  התכוון לא הרי החיתוך, לעצם מתכוון כי שאף פטור,
מלאכת  זה ואין איסור, של לחיתוך ולא היתר של לחיתוך
פ"ז  להלן רבינו כתב וכן שם). (שבת, רבא וכדעת מחשבת,

(כסףֿמשנה). את 44)הי"א שיעשה כלומר, בשבת,
דברי  לפי הוא זה וטעם לכך. תחילה במחשבה המלאכה
ד, (ויקרא שכתוב ממה הלומד שם) (כריתות, יהושע רבי
למעלה  (ראה חטא במה לו שיוודע עד בה" חטא "אשר כג)
משום  פטור, בשבת שמתעסק נחמן רב כמו דורש לכן ה"ג),
(שם) לומד אליעזר רבי אבל תורה, אסרה מחשבת שמלאכת
וראה  בה". חטא "אשר מהפסוק שפטור, בשבת מתעסק דין

כאן. ספר' פ"ז 45)'קרית ולהלן ה"ח, שבת מהל' פ"א
הי"א.

.Ád˙iOÚ ÏÏÎ·e ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«¬ƒ»»
˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ˙ÈOÚ46‰‚‚La47È¯‰ - «¬≈¬≈»∆«»ƒ»∆»»≈ƒ¿»»¬≈

˙eL¯a ‰OÚL ÈtÓ ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê48?„ˆÈk . ∆»≈«»ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«
BzÓ·È ÏÚ ‡a‰49È¯‰ - Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ‰c ‡È‰ È¯‰Â «»«¿ƒ¿«¬≈ƒƒ»¿…»«¬≈

˙eL¯a d‡OÚ È¯‰L ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê50Ì‡ Ï·‡ . ∆»≈«»∆¬≈¬»»ƒ¿¬»ƒ
BzL‡ ÏÚ ‡a51˙‡hÁ ·iÁ - ‰c ‡È‰ È¯‰Â52ÈtÓ , »«ƒ¿«¬≈ƒƒ»«»«»ƒ¿≈
dÏ‡L ‡lL53BÈ‡ - BzÓ·È Ï·‡ .ÏÚ·È Ck ¯Á‡Â ∆…¿≈»¿««»ƒ¿«¬»¿ƒ¿≈

dÏ Ï‡LiL È„k da ÏÈ‚¯54ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ ÔÎÂ . »ƒ»¿≈∆ƒ¿«»¿≈ƒ∆»¿≈
˙aL ·¯Úa ÏeÓÏ „Á‡Â ˙aLa ÏeÓÏ „Á‡ ,˙B˜BÈzƒ∆»»¿«»¿∆»»¿∆∆«»

ÁÎLÂ ,˙aLa „Á‡a B‡55˙aLa Ô‰ÈL ÏÓe56- ¿∆»¿«»¿»«»¿≈∆¿«»
Ô‰Ó „Á‡ ÏeÓÏ ˙eL¯ BÏ LÈ È¯‰L ;˙‡hÁÓ ¯eËt»≈«»∆¬≈≈¿»∆»≈∆

‰OÚ ‰ÂˆÓe ,BÏˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeÁc ˙aLÂ ,˙aLa57Û‡ ; ¿«»¿«»¿»ƒ∆¿ƒ¿»»»«
ÔÈÙe‚ ÈL Ì‰L Èt ÏÚ58Ïe‰a BpÓÊe ÏÈ‡B‰ ,59BÈ‡ «ƒ∆≈¿≈ƒƒ¿«»≈

˜c˜„Ó60ÏeÓÏ Èe‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿≈¬»ƒ…»»∆»≈∆»»
˙aLa61ÏeÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ ˙aLa ÏÓe ÁÎLÂ , ¿«»¿»«»¿«»ƒ∆≈»»

˙‡hÁ ·iÁ - ˙aLa62. ¿«»«»«»

כרת 46) עליה שחייבים וכל במזיד, אותה עושה היה אם
פ"א, (למעלה בשוגג חטאת קרבן עליה חייבים במזיד,

בשגגה,47)ה"א). כיֿאם במזיד עשה לא זה כלומר,
כרבי  ופסק העבירה, את וגם המצוה את גם שעשה וכגון
- א קלז, שבת אלעזר, בן שמעון רבי דעת לפי יהושע
(לחםֿ מחטאת פטור - מצוה ועשה מצוה בדבר שטעה

המצוה.48)משנה). לעשות צריך היה הרי כדי 49)כי
זרע  בלא שמת לאחיו שם להקים ייבום, מצות לקיים

ז). הֿ כה, ב:50)(דברים עב, פסחים יוחנן, רבי דברי
פטור". בעל נדה עונתה,51)"יבמתו בשעת אפילו

עונה. מצות ועשה 52)שמקיים מצוה בדבר טעה כי אף
מצות  לו יש שוגג עליה בא אם נדה, בהיותה גם (כי מצוה

ה'תוספ  כדעת ולא נדה, איסור עם יחד עונה –שמחת ות'
יוחנן, רבי (דברי יהושע לרבי אף פטור אינו – לחםֿמשנה)
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שם). מתבייש 53)בפסחים ואינו באשתו רגיל שאדם
שלפי  וסובר, (שם). טהורה היא אם אותה לשאול ממנה
עליה  שבא וכגון זו, בביאה מצוה קיים אם אף זה, טעם

(כסףֿמשנה). חטאת חייב – עונתה הוא 54)בשעת כי
שם). (פסחים, ממנה עומד 55)מתבייש אינו מהם שאחד

בשבת. למול שניהם של שזמנם חשב אלא בשבת, למול
בשבת,56) אחד למול לו שהיה השני, האופן על מוסב זה

שאם  בשבת", שניהם "ומל כתב לכן בשבת, באחד ואחד
לא  שהרי חטאת, חייב בשבת, אחד של התינוק אלא מל לא
בשבת  אחד למול לו שהיה הראשון באופן אבל מצוה. עשה
שבת  של את ומל והחליף טעה אם אף שבת, בערב ואחד
מילה  כי אף שבת, ערב של את רק מל ובשבת שבת, בערב
מצוה  עשה סוף שסוף כיון שבת, דוחה אינה בזמנה שלא

(לחםֿמשנה). מחטאת פטור שצריך 57)- כיון כלומר,
ועושה  שבת ודוחה בזמנה מילה שהיא שבת, של את למול
האחד  של את ומל ששגג מה על גם  פטור הוא ברשות,
שמל  בזה מצוה עשה וגם מצוה, בדבר טועה שהוא בשבת,

שבת. של עשה 58)את ולא שבת, בשל מצוה עשה והוא
בשבת. אחד בשל וממהר 59)מצוה טרוד הוא כלומר,

המצוה. ולפיכך 60)לקיים בשבת, האחד של את גם ומל
פטור. כלל.61)הוא אצלו להידחות שבת ניתנה שלא

רבי 62) גם מצוה, עשה ולא מצוה בדבר טועה הוא שהרי
שחייב. בזה מודה יהושע

.ËÔn‡63˙aM‰ ÌBÈa ÌBi‰ ˙BÙÏ ÏeÓÏ ‡aL64, À»∆»»ƒ¿«¿««»
Ì‡Â ,ÏeÓzL È„k ÌBÈa È‡t ¯‡L ‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿…ƒ¿«¿«¿¿≈∆»¿ƒ
,˙aM‰ ˙‡ÈˆÈ „Ú ÌÈÏLz ‡Ï - ÏeÓÏ ÏÈÁ˙z«¿ƒ»…«¿ƒ«¿ƒ«««»

‰ÂˆÓ ‰OBÚ ‡ÏÂ ˙aLa Ï·BÁ ˙‡ˆÓÂ65:¯Ó‡Â , ¿ƒ¿≈»≈¿«»¿…∆ƒ¿»¿»«
‡l‡ ÌÈÏL‰ ‡Ï Ì‡ ,ÏeÓ‡ ‰¯‰Ó·e ÊÈ¯ÊÂ È‡ ÏÈ‚»̄ƒ¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»»ƒ…ƒ¿ƒ∆»

˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙aM‰ ˙‡ÈˆÈ „Ú66e¯˙‰ È¯‰L , «¿ƒ«««»¬≈∆«»«»∆¬≈ƒ¿
Ba67.

מומחה.63) שזמנו 64)מוהל ימים, שמונה בן לתינוק
בשבת. בשבת,65)למול והחובל נדחית. השבת ואין

ה"ז), שבת מהל' (פ"ח חטאת חייב מצוה, במקום שלא
המעשה  שהרי מקלקל, זה אין המצוה גמר שלא ואע"פ
ועי' מהול, לעשותו אח"כ, שיעשה מה עם מצטרף שעשה

שם. כרת,66)'מאירי' חייב שהוא אמרו - ב קלג, בשבת
הגרע"א. בהגהות וראה עיון. כך 67)וצריך משום כלומר,

נתכוין  שלא כיון כמזיד, ואינו חטאת, וחייב אנוס אינו
(כסףֿמשנה). לעבור

.È‡ÈˆBn‰68·Ïel‰ ˙‡69‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa «ƒ∆«»¿»ƒ∆»
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL70Ba ˙‡ˆÏ È„k71B¯È·Ú‰Â72 ∆»ƒ¿¿«»¿≈»≈¿∆¡ƒ

‚‚BLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡73¯eËt -74, «¿««ƒ¿»«ƒ¿≈»
‡ÈˆB‰ ˙eL¯a È¯‰L75ÌBÈa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰ ÔÎÂ . ∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈«≈∆«∆«¿

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯OÚ ‰Úa¯‡76¯Á‡ BÏ Ú„BÂ , «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»¿«««
Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÎLnL Ôk77B‡ e˙nL B‡ ≈∆»¿«¿»ƒ∆¿≈∆∆≈

e‡ÓË78‡ˆÓpL B‡ ,‰ËÈÁL Ì„˜79¯˙qa ‰Ù¯Ë80, ƒ¿¿…∆¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈»«≈∆
‰‡¯ B‡ ÌÈÚÓ ·e˜ ÔB‚k81ÈtÓ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿¿≈«ƒ≈»¬≈∆»ƒ¿≈

˙eL¯a ËÁML82‰˙È‰L B‡ ÌeÓ ÏÚa ‡ˆÓ Ï·‡ . ∆»«ƒ¿¬»ƒ¿»««∆»¿»

‰ÈeÏ‚ ‰Ù¯Ë83BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¿»¬≈∆«»«»ƒ¿≈∆»»
ËBÁLÈ Ck ¯Á‡Â ˜c·Ï84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿…¿««»ƒ¿¿≈…«≈»∆

במשנה.68) - ב מא, הרבים.69)סוכה לרשות מביתו
ביום 70) ניטל לולב היה קיים, המקדש שבית שבזמן

ורק  הט"ו), לולב מהל' (פ"ז בשבת להיות שחל  הראשון
הלולב  את ליטול חכמים אמרו המקדש, בית שחרב לאחר

הי"ז). (שם ועתה 71)בשבת לולב. נטילת מצות חובת ידי
כדרך  שלא שנטלו כגון המצוה, קיים לא זו בהוצאתו
דעת  ולפי ה"ט). לולב מהל' ופ"ז מב. (סוכה גדילתו
כיוון  שלא משום יצא לא כוונה", צריכות "מצוות הסוברים
המוריה'). ('הר ה"ד שופר מהל' בפ"ב וראה לצאת.

עב:)72) (פסחים ה'מאירי' פירש וכן העבירו. או כלומר:
חג  של הראשון "יוםֿטוב שם) (סוכה, במשנה שאמרו מה
לרשות  הלולב את והוציא ושכח בשבת, להיות שחל
הרבים, לרשות היחיד מרשות שהוציא או דהיינו: הרבים",

הרבים. ברשות אמות ארבע שהעביר כי 73)או ששכח
היום. חטאת.74)שבת יוסי,75)מקרבן רבי דברי

ועסוק  ומחשב במצוה טרוד היה כלומר: שם. במשנה
וטעה  שבת, שהוא ושכח טעה כך ומתוך לעשותה, וממהר
סוף  שסוף כיון מקרבן, פטור כרת בדבר ושגג מצוה בדבר
מב. ושם שם, (רש"י זו בהוצאה הלולב שנטל מצוה, עשה

ה"ח). למעלה בשבת 76)וראה להיות י"ד "חל אם שהרי
פסח  קרבן מהל' (פ"א בשבת" מעשהו כך בחול, כמעשהו –

על 77)הט"ז). ונמנו התחרטו פסח על שנמנו אלו כלומר,
בלי  שנשחט זה ופסח זה, של שחיטתו לפני אחר פסח
דוחה  ואינו ה"ג) פסח קרבן מהל' (פ"ד הוא פסול מנויים

השבת. להידחות 78)את השבת ניתנה שלא המנויים,
זה. כבש שחיטתו.79)בשחיטת אחר הכבש,

הפשטתו.80) לפני לראותו שאין בגוף מוסתר במקום
מצוה 81) עשה שלא והוברר ה"ח. שחיטה מהל' פ"י ראה

בשבת. ששחט זו ב.82)בשחיטה עא, פסחים משנה,
פטור  – מצוה עשה ולא מצוה בדבר טועה שהוא ואע"פ
וב'הר  משנה' ב'לחם שם, ברע"ב עי' אנוס, שהוא משום

הטריפות 83)המוריה'. כל פירוט שם, שחיטת בהל' ראה
והגלויות. שם.84)הנסתרות פסחים משנה,

.‡È˙aLa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁL85BÓLÏ ‡lL86˙eÚËa87 »«∆«∆«¿«»∆…ƒ¿¿»
¯eËt -88¯Lk Á·f‰L ÈtÓ ,89BÓL ˙¯È˜ÚL ; »ƒ¿≈∆«∆«»≈∆¬ƒ«¿

‰¯È˜Ú dÈ‡ - ˙eÚËa90˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt91. ¿≈«À¿»ƒ

בשבת.85) להיות בניסן י"ד יום לשם 86)כשחל אלא
אחר. שלמים.87)זבח הוא כי הפסח על שחשב

חטאת.88) הפסח 89)מקרבן חובת לשם לבעלים ועלו
שבת. חילל ולא ה"א) המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו

(וכגון 90) בזדון לשמו שלא הפסח את שחט אם אבל
מותר  כן בשבת, פסח לשם לשוחטו שמותר כשם שחשב
עא:) פסחים רש"י אחר. זבח לשם בשבת הפסח את לשחוט
לשחוט  מותר ואינו מהקרבן, פסח שם שעקר חטאת חייב
לשם  ששחט וזה אחר, קרבן לשם ולא פסח לשם כיֿאם
ברשות  שחט שלא חטאת, וחייב השבת את חילל אחר קרבן
המוקדשין  פסולי (הל' פסול הוא שהרי מצוה, עשה ולא
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שלא  ששחטו "הפסח שם: פסחים במשנה, והוא שם),
עב.) (שם בגמרא ואמרו חטאת". עליו חייב בשבת, לשמו
עקרו  אם אבל בזדון, הפסח שם לעוקר המשנה כוונת כי
ולא  עקירה, אינה בטעות שעקירה חטאת, חייב אינו בטעות,

השבת. את שם.91)חילל

.·ÈÌÈ¯Á‡ ÌÈÁ·Ê ËÁL92˙eÚËa ÁÒt ÌLÏ93Ì‡ : »«¿»ƒ¬≈ƒ¿≈∆«¿»ƒ
ÁÒt Ôa¯˜Ï Ì‰ ÔÈÈe‡¯94˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt -95, ¿ƒ≈¿»¿«∆«»ƒ»¿««»
˙eL¯a ËÁML ÈtÓ96ÔB‚k ,ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ Ì‡ ; ƒ¿≈∆»«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ¿

ÌÈzL Ôa B‡ ‰·˜ ‰˙È‰L97È¯‰L ,˙‡hÁ ·iÁ - ∆»¿»¿≈»∆¿«ƒ«»«»∆¬≈
ÁÒt Ôa¯˜Ï Èe‡¯ BÈ‡98˙aLa BËÁLe ‚‚L Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿»¿«∆«¿≈ƒ»«¿»¿«»

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lL99ÂÈÈeÓÏ ‡lL B‡100ÌÈÏ¯ÚÏ B‡101 ∆…¿¿»∆…ƒ¿»«¬≈ƒ
ÌÈ‡ÓËÏ B‡102˙‡hÁ ·iÁ -103ÂÈÏÎB‡Ï BËÁL . ƒ¿≈ƒ«»«»¿»¿¿»

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lLÂ104ÂÈÈeÓÏ ‡lLÂ ÂÈÈeÓÏ ,105, ¿∆…¿¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»
ÌÈÏ¯ÚÏÂ ÌÈÏeÓÏ106ÌÈ¯B‰ËÏÂ ÌÈ‡ÓËÏ ,107- ¿ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

¯eËt108¯Lk ÁÒt‰ È¯‰L ,109.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆¬≈«∆«»≈¿≈…«≈»∆

שלמים.92) פסח.93)כגון לשם שהקדישו שחשב
פסח 94) קרבן מהל' פ"א (ראה שנה בן זכר שהיה כגון

הפסח. קרבן שזהו לטעות לו גרם וזה אף 95)ה"א).
חטאת, מקרבן פטור בשבת, אחרים זבחים להקריב שאסור

להלן. שיתבאר לשחוט 96)כפי מצוה עליו יש שהרי
לשם  לו עולה אינו כי ואף הפסח, שזהו חשב והוא פסח,
מצוה  בדבר שטעה כיון – אחר פסח להביא וצריך פסח,
כרבי  החטאת, מן פטור קרבן, הקריב שהרי מצוה, ועשה
סב:) (שם יהושע רבי וסובר ב. עא, פסחים במשנה, יהושע
לשם  הנשחט ואף כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל
המוקדשין  פסולי מהל' בפט"ו וראה שם). (רש"י הפסח

שם. פסחים וב'מאירי' לשחוט 97)הי"ב, שמותר וחשב
שבת  שהיום ממנו שנתעלמה או בשבת, פסח לשם אחרים

שם). ו'מאירי' מצוה,98)(רש"י בדבר טועה זה ואין
נחשב  זה ואין מאלו, בא הפסח שאין יודעים כולם שהרי

שם). (רש"י, ברשות על 99)לשוחט המנויים שכל כגון
יכול  מהם ואחד אחד כל שאין זקנים, או חולים היו זה פסח
ה"ה) פסח קרבן מהל' פ"א (ראב הפסח מן כזית לאכול
להידחות  שבת ניתנה ולא פסול, הקרבן להם, נשחט שאם

זה. אחרת,100)לקרבן חבורה לשם הפסח את ששחט
שהקרבן  זה, קרבן על שנמנו האנשים חבורת לשם ולא

(שם). ישראלים 101)פסול היו זה פסח על המנויים שכל
(שם). פסול נשחט אם זה שגם נימולו, שכל 102)שלא

שם, פסח קרבן בהל' וראה נטמאו, זה פסח על המנויים
ומותר  כשר שהקרבן וחשב שגג וזה פסול. הוא נשחט שאם
היום. שבת כי ממנו שנעלם או בשבת, לשוחטו

שהפסח 103) מצוה, עשה שלא משום ב. עא, פסחים משנה,
פסול. את 104)הוא שחט שלשמם מהאנשים שחלק

שיכולים  בריאים היו מהם וחלק זקנים, או חולים היו הפסח
להלן. ראה בדיעבד, כשר שהקרבן ממנו, כזית לאכול

וגם 105) זה, פסח על שנמנו  החבורה אנשי לשם גם ששחט
כשר  שהקרבן אחר, פסח על שנמנו אחרת חבורה אנשי על

להלן. ראה ישראלים 106)בדיעבד, גם זה פסח על שנמנו
ראה  כשר, הוא שאף נימולו, שלא ישראלים וגם שנימולו

טמאים,107)להלן. וחלק טהורים היו המנויים מן שחלק

להלן. ראה כשר, זה במשנה 108)שגם חטאת, מקרבן
קרבן 109)שם. בהל' ראה למעלה, רבינו שמנה אלו בכל

מצוה. ועשה מצוה בדבר טעה הוא הרי כן ואם שם, פסח

.‚È¯eaˆ Ôa¯˜ ˙aLa ËÁBM‰110BÓLÏ ‡lL111- «≈¿«»»¿«ƒ∆…ƒ¿
˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰112·¯ÚÏ ÌÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜ÈÂ ,113ÔÎÂ . ¬≈∆«»«»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆¿≈

ÌBi‰ ˙·BÁ ÏÚ ¯˙È ËÁL Ì‡114ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ - ƒ»«»≈««««»«»«
˙ÙÒBz‰115. «∆∆

להקריבן 110) שצריך שבת, של המוסף או התמיד כגון
לשמם. לציבור 111)בשבת עלה שלא אחר, קרבן לשם

אלא  ואינו ה"א). המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו חובה לשם
השבת. את דוחה שאינה השבת,112)כנדבה את שחילל

בשבת  התמיד את "השוחט פ"ה: פסחים בתוספתא והוא
חייב". - לשמו וזרק 113)שלא עבר אם שבת. במוצאי

הי"ד. להלן ראה בשבת, הדם שלשה 114)את ששחט
שנים. במקום ומוספים עא,115)תמידים פסחים במשנה,

כששחט  מאיר, רבי על יהושע ורבי אליעזר רבי נחלקו - ב
חטאת  חייב אם בשבת, ומוספין תמידין לשם אחרים זבחים
שמכיון  כמותו) פוסק (שרבינו יהושע רבי וסובר לא, או
מספר  =) קצבה להם יש בשבת האמורים הציבור שקרבנות
שעשה  אףֿעלֿפי מוספין), ושני תמידין שני שהם מוגבל,
אין  כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל שהרי מצוה,
אחרים  הרבה רואה אינו שהרי מצוה, בדבר טועה זה
המוספים, או התמידים שנשחטו וכיון בשחיטתן, עסוקים
לשוגג  נחשב אלא יותר, לשחוט צורך שאין הוא יודע
וחייב  עוד) לשחוט מותר יותר, צורך שאין שאף (שחשב
שמוסיף  הקרבנות אם בין הבדל ואין שם). (רש"י, חטאת
תמידין  לשם לכתחילה שנקבעו או אחר זבח לשם נקבעו
היום. חובת כבר שקיים אחר שחטן ורק ומוספין,
חטאות  שתי "השוחט מפורש פ"ה פסחים ובתוספתא
שתי  האחרונה, על חייב - אחת אלא צריכין ואין לציבור,
האחרונה". על חייב - אחת אלא צריכין ואין לציבור עולות

בשבת. בשוחט אמורים הדברים כי ומסתבר

.„È„ÈÁÈ ˙Ba¯˜ ËÁL116˙aM‰ ˙‡ ÌÈÁBc ÔÈ‡L117 »«»¿¿»ƒ∆≈ƒ∆««»
˙‡hÁ ·iÁ - ‰‚‚La ˙aLa118,¯zÓ ¯Oa‰Â ¿«»ƒ¿»»«»«»¿«»»À»

‰‡‰a119Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â ,120˜¯ÊÂ ¯·Ú Ì‡Â . «¬»»¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ»«¿»«
ÔÓLÏ ÌÓc121ÌÈÏÚaÏ eÏÚ - „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , »»ƒ¿»≈¿≈≈¿≈ƒ»«¿»ƒ

ÏÎ‡È ¯Oa‰Â ,·¯ÚÏ ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜ÈÂ ,‰·BÁ ÌLÏ122, ¿≈»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆¿«»»≈»≈
B˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ ËÁBM‰ ‡È·ÈÂ123. ¿»ƒ«≈«»«ƒ¿»

שמחה 116) ושלמי ראיה עולת וגם ונדבות, נדרים כגון
ה"ח. חגיגה מהל' פ"א ראה חגיגה. כלומר,117)ושלמי

קבוע  זמן להם שאין לפי השבת, דוחים אינם יחיד קרבנות
הל' ראה השבת, אחר להקריבם ואפשר ציבור, בקרבנות

שם. יחיד 118)חגיגה ועולת יחיד "חטאת שם תוספתא
חייב  זה הרי לשמן, (שלא) דמן וזרק לשמן, בשבת ששחטן
פ"ה. מנחות בתוספתא וכ"ה הבעלים". והורצו

שהרי 119) נאכל, שאינו שאףֿעלֿפי שם. מנחות תוספתא,
מותר  – בכסףֿמשנה) מובא קורקוס (ר"י הדם נזרק לא
השריפה, לבית ויוצא צורתו שתעובר אחר ממנו ליהנות
(ראה  ואסורים שנקברים שמתו קדשים כדין אלו, דין שאין
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אין  קלים בקדשים כי הי"א). המוקדשין פסולי מהל ' פי"ט
המשנה'). ('מרכבת הדם זריקת לפני אף 120)מועלין

מתיר  הוא שהרי הדם, לזרוק חכמים אסרו מלאכה, זו שאין
כי  ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' פי"א (ראה באכילה הבשר
שהרי  שבת, מוצאי לצורך הזריקה) לפני הבשר לאכול אסור
חולק  שרבא - ב כ, ביצה ראה ולצלות. לבשל אסור בשבת
ונדבות  נדרים ושחט עבר שאם וסובר הונא, רב בר רבה על
באכילה  בשר להתיר ע"מ רק הדם את זורק ביוםֿטוב,
האימורין  את התיר ולא ביו"ט) ולבשל לצלות (שמותר
וגם  יזרוק, לא הבשר נאבד או נטמא שאם בערב, להקטיר
בשבת, לשמן שלא ששחטן עצרת כבשי כי שם ברייתא ראה

הדם. יזרוק דמן 121)לא וזרק לפנינו: שם בתוספתא
וכעין  דוד'). ('חסדי לשמן" דמן "וזרק וצ"ל: לשמן, "שלא"

פ"ה. מנחות בתוספתא "בשבת 122)זה שם: תוספתא,
בין  בשוגג בין הדם את זרק ואם בהנאה , ומותר יזרוק לא
שבת". למוצאי אימורים ויקטיר יאכל הבשר במזיד,

שם).123) (תוספתא, חובה לשם לבעלים שעלו אףֿעלֿפי

.ÂË¯eaˆ ÏL ˙BÓ‰a ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰124˙Á‡ , »¿»»¿≈¿≈∆ƒ««
ÔÈa ,˙Á‡a ÌBi‰ ˙·BÁ ‰˙È‰Â ,‰ÓL ˙Á‡Â ‰LeÁk¿»¿««¿≈»¿»¿»««¿««≈

˙‡hÁ125‰ÏBÚ ÔÈa126ÌÈzL‰ ËÁLÂ ‚‚LÂ ,127Ì‡ : «»≈»¿»«¿»««¿«ƒƒ
- ‰ÓM‰ ËÁL Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ‰LeÁk ËÁL»«¿»«¿ƒ»¿««»»««¿≈»

˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt128ÌÈ¯ÓB‡L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »ƒ»¿««»¿…∆»∆¿ƒ
BÏ129‰lÁzÎÏ ËBÁLe ‰ÓL ‡·‰ :130Ì‡ Ï·‡ . »≈¿≈»¿¿«¿ƒ»¬»ƒ

‰lÁz ‰ÓM‰ ËÁL131·iÁ - ‰LeÁk‰ Ck ¯Á‡Â »««¿≈»¿ƒ»¿««»«¿»«»
˙ÙÒBz‰ ÏÚ ˙‡hÁ132‰ÓM‰ ‰BL‡¯‰ ˙‡ˆÓ . «»««∆∆ƒ¿»»ƒ»«¿≈»

‰Ù¯Ë ‡È‰L Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚÓ È·a ‰Ù¯Ë¿≈»ƒ¿≈≈«ƒ««ƒ∆…»«∆ƒ¿≈»
‰LeÁk‰ ËÁML ˙Úa133ÏÈ‡B‰ ,Ôek˙ ‰ÊÏ ‡ÏÂ ¿≈∆»««¿»¿…»∆ƒ¿«≈ƒ

d˙ÂˆÓk ‰B¯Á‡‰ ‰ËÁLÂ134¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿¬»»«¬»¿ƒ¿»»¬≈∆»
˙‡hÁÓ135ÔÓ ÌÈ‚c ˙BÏÚ‰Ï ‰„eˆÓ Ò¯Bt‰ ÔÎÂ . ≈«»¿≈«≈¿»¿«¬»ƒƒ

Ìi‰136‰‚‚La137˜BÈ˙ ‰ÏÚ‰Â ,138ÔÈa ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ «»ƒ¿»»¿∆¡»ƒƒ«»ƒ≈
ÚÓL ‡lL ÔÈa ˜BÈz Ú·hL ÚÓML139ÏÈ‡B‰ , ∆»«∆»«ƒ≈∆…»«ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˜BÈ˙ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»ƒ¬≈∆»≈«»««ƒ
„eˆÏ ‡l‡ B˙ek ‰˙È‰ ‡lL140‰È‰L ÈtÓ , ∆…»¿»«»»∆»»ƒ¿≈∆»»

‚‚BL141.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¿≈…«≈»∆

בשבת.124) כאן ומדובר א. סד, מנחות רבה, דברי
שמקריבין 125) חוה"מ, שבת או בשבת שחל ר"ח כגון

לחטאת. תמידין 126)שעיר עולות כמה בשבת שמקריבין
שגמר  וכגון שחט). ד"ה שם ב'תוספות' (ראה ומוספין
עדיין. הקריב שלא מאחת חוץ העולות את להקריב

אףֿעלֿפי 127) השני, הקרבן את לשחוט שמותר שחשב
ראוי  השני הקרבן אין הציבור, קרבן את ששחט שאחרי

נא 128)לציבור. "הקריבהו ח) א, (מלאכי שכתוב
הרי  צבאות". ה' אמר פניך? הישא או הירצך? לפחתך,
הפחות  מן והמקריב המובחר, מן לה' להקריב שצריך
שם. מנחות רש"י ראה פסול, הקרבן מובחר, לו שיש במקום

הכחושה.129) את ששחט רבה,130)אחר דברי שם,
יצא  ולא המובחר מן בראשונה הקריב שלא הנ"ל, ומטעם
מן  למצוה אפילו עבודה, אצל שבת והותרה חובתו, די

שמח'). ('אור חובתם.131)המובחר ידי שיצאו

הי"ג.132) למעלה וראה רבה. דברי רצונו 133)שם, ולפי
אסורה. לשחיטה הכחושה, את ששחט בעת התכוון

פסול.134) הראשון שהקרבן שהתברר במנחות 135)כיון
בבני  כחושה הראשונה נמצאת אשי, לרב רבינא "א"ל שם:
קא  לאיסורא וגברא אזלינן מחשבתו בתר מהו, מעיים
דרבה  היינו לאו א"ל אזלינן. מעשיו בתר דילמא או מכוון,
ורבא  דרבה פלוגתייהו היינו א"ל דאמרי ואיכא כו', ורבא
רבינו  ומפרש מעשיו". בתר זיל פטור, אמר רבה וכו'
כפירוש  (ולא טריפה שהיתה – כחושה" הראשונה "נמצאת
(וראה  שבגמרא השני הלשון לפי כרבה, ופסק שם). רש"י

כאן). ספר' ו'קרית לחםֿמשנה פ"ז 136)כסףֿמשנה, ראה
אבות  ותשע משלשים אחת היא שצידה ה"א, שבת מהל'

שנעלם 137)מלאכות. או בשבת, לצוד שמותר שחשב
היום. ששבת התינוק 138)ממנו הצלת ומצד בים, שטבע

מצודה. לפרוס לצוד 139)מותר אלא כוונתו היתה שלא
נעשו 140)דגים. שמעשיו ונתברר מעשיו, אחר שהולכים

ורבא, רבה מחלוקת שם, התינוק. את הציל שהרי בהיתר
שבגמרא. השני הלשון לפי כרבה לא 141)ופסק כלומר,

שלא  שוגג מחמת כן עשה אלא התינוק, את להציל נתכוין
בצידה. איסור שאין או היום ששבת ידע

.ÊËÁÒt ÏL ÈÏˆ ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓ142 ƒ∆»»¿»»¿≈≈«∆«»ƒ∆∆«
ÌÈL„w‰ ÔÓ ¯˙BÂ143‡e‰L ÈÏˆ ÏÎ‡Ï Ôek˙Â , ¿»ƒ«√»ƒ¿ƒ¿«≈∆¡…»ƒ∆

‰ÂˆÓ144˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯˙Bp‰ ÏÎ‡Â ‚‚LÂ145, ƒ¿»¿»«¿»««»¬≈∆«»«»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÊ ‰ÏÈÎ‡a ‰ÂˆÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בשפוד 142) נותר של שפוד לו "נתחלף ב: עב, בפסחים
שום  בזה אין אחד לשון לפי ושם חייב". - ואכלו צלי של
שמדובר  מפורש לא ששם ואע"פ (כסףֿמשנה). פלוגתא
בוודאי  צלי", של "שפוד שאמרו שכיון רבינו סובר בפסח,
(צל"ח, עד. שם במשנה כמפורש בכך, שדרכו איירי, בפסח

פ"א 143)שם). (למעלה חטאת חייב בשוגג נותר והאוכל
הבשר 144)ה"ד). את "ואכלו ח) ב, (שמות שנאמר

וגו'". אש צלי הזה לאוכל 145)בלילה דומה זה (ואין
שזמנה  מפני מלשלם שפטור הפסח, בערב חמץ תרומת
אינו  הפסח בערב שחמץ – הי"ב) תרומות מהל' (פ"י בהול
חצות  עד היא פסח אכילת אבל שעות, ארבע עד אלא מותר
פ"ח  בתרומות הגרע"א ותוספת שם, צל"ח (וראה הלילה

מ"א).

ה'תש"פ  שבט י"ג ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עליו 1) שחייבין חטא שחטא עדים עליו שהעידו מי יבאר

בו. התרו ולא קבועה חטאת

.‡ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓ2‡ËÁL3ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ƒ∆≈ƒ»»≈ƒ∆»»≈¿∆«»ƒ
Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ ,‰Úe·˜ ˙‡hÁ ÂÈÏÚ4:e¯Ó‡ ‡l‡ »»«»¿»¿…ƒ¿∆»»¿

,·ÏÁ zÏÎ‡L B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚL EeÈ‡¿̄ƒ∆»ƒ»¿»»¿«»∆»«¿»≈∆
‰Ê ¯·„ È˙ÈOÚ ‡lL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈¬ƒ≈«¿««∆…»ƒƒ»»∆
- È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ ¯Ó‡È Ì‡Â ÏÈ‡B‰ .˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡ -≈«»«»ƒ¿ƒ…«≈ƒ»ƒƒ
‡ÏÂ ÈzÏÎ‡ ‡Ï Ô‰Ï ¯Ó‡Lk ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯ËtÈƒ»≈ƒ«»¿»¿∆»«»∆…»«¿ƒ¿…
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‡l‡ ‰‚‚La ÈzÏÎ‡ ‡Ï ¯ÓB‡k ‰OÚ - È˙ÈOÚ»ƒƒ«¬»¿≈…»«¿ƒƒ¿»»∆»
ÔB„Êa5˙‡ LÈÁÎ‰ ‡ÏÂ ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L , ¿»∆»ƒ«»¿»¿…ƒ¿ƒ∆

ÌÈ„Ú‰6. »≈ƒ

יותר.2) או עדים הרי 4)בשוגג.3)שני בו התרו שאילו
חטאת. מביא ואינו מזיד, לו 5)הוא "אמרו שם: במשנה

פטור", הייתי מזיד לומר ירצה אם מה מאיר]: לרבי [חכמים
ופירשו  "מיגו", משום נאמן שהוא יב. שם בגמרא ופירשו
שמתרץ  בזה, שהכוונה או) המתחיל (דיבור בתוספות
אלא  שוגג אכלתי לא היינו אכלתי, לא שאמר שמה דיבורו,
נאמן  ואינו עדים" במקום "מיגו הוא הרי כן לא שאם מזיד,

רבינו. דברי לא 6)וכן ואומר העדים את מכחיש אם אבל
חטאת. וחייב נאמן, אינו מזיד ולא שוגג לא אכלתי

.·‚ÈÏÙ‰ ‡ÏÂ ˜˙L7ÌÈ„Ú‰ ˙‡8elÙ‡ (‡l‡) , »«¿…ƒ¿ƒ∆»≈ƒ∆»¬ƒ
‰M‡ BÏ ‰¯Ó‡9‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ B‡ ·ÏÁ zÏÎ‡ : »¿»ƒ»»«¿»≈∆»ƒ»¿»»

˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ - ˜˙LÂ ,˙aLa10„Ú BÏ ¯Ó‡ . ¿«»¿»««»¿»ƒ«»»«≈
˜˙LÂ ,‰Ê ‡e‰ ·ÏÁ :„Á‡11- ‰‚‚La BÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ , ∆»≈∆∆¿»«¿»««¬»ƒ¿»»
Ba e¯˙‰ Ì‡Â .˙‡hÁ ‡È·Ó12ÂÈÏÚ ‰˜BÏ -13ÏÚ Û‡ , ≈ƒ«»¿ƒƒ¿∆»»««

„Á‡ „Úa ˙e„Ú‰ ¯wÚL Èt14. ƒ∆ƒ«»≈¿≈∆»

הכחישם.7) לא = העדים על חלק לא עד 8)כלומר, בין
עדים. שני בין נתרבו 9)אחד לעדות פסולות שנשים ואף

ד, (ויקרא שנאמר ממה ז) (פרק כהנים בתורת נשים, כאן
אשה  לו אמרה אפילו - חטאתו" אליו הודע "או כח):

שפחה. לו אמרה אכל 10)אפילו אומר "עד בגמרא: שם
אבל  ליה, דמכחיש טעמא - פטור אכלתי לא אומר והוא

מיחייב". נאמן.11)שתיק העד אין מכחישו שאם
עדים.12) שחייב 13)בשני בהתראה, חלב אוכל כדין

כרת. עונש על נוסף (סוטה 14)מלקות, בירושלמי הוא כן
אחד: עד לו "אמר א): הלכה ח פרק ונזיר ב הלכה ו פרק
בעד  לא עדותו ועיקר לוקה. - שניים בו והתרו הוא, חלב
אלא  נאמן אינו אחד שעד פי על ואף למלך). (משנה אחד?"
חזקת  לו שיש בדבר אלא אינו זה - לאסור ולא להתיר
ולכן  היתר, בחזקת הייתה לא מעולם זו חתיכה אבל היתר,

חלב. שהיא עליה להעיד הוא נאמן

.‚LÈ¯Ùn‰L ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆««¿ƒ
˙aM‰ ÏÚ ‰p‡È·È ‡Ï - ÏÎ‡L ·ÏÁ‰ ÏÚ B˙‡hÁ«»««≈∆∆»«…¿ƒ∆»«««»
Ba¯˜ ‡È·‰Â :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡L Ìc‰ ÏÚ B‡ ÏlÁL∆ƒ≈««»∆»«∆∆¡«¿≈ƒ»¿»
„Ú - ‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ ¯ÓB‚Â ÌÈfÚ ˙¯ÈÚO¿ƒ«ƒƒ¿≈««»¬∆»»«
ÏÚ ‡ËÁÓ ‰p·È¯˜iL ‡Ï ,B‡ËÁ ÌLÏ Ba¯˜ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆¿…∆«¿ƒ∆»≈≈¿«

dÏÒt - ·È¯˜‰ Ì‡Â .‡ËÁ15:e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ¯˙È . ≈¿¿ƒƒ¿ƒ¿»»»≈«∆»¿
‰p‡È·È ‡Ï - LÓ‡ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÚ B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ«»«≈∆∆»«∆∆…¿ƒ∆»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯tk - ‡È·‰ Ì‡Â ;ÌBi‰ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÚ«≈∆∆»««¿ƒ≈ƒƒ≈¿≈»ƒ
·iÁÓ Ôa‰ ‰È‰Â ,˙ÓÂ ÂÈ·‡ dLÈ¯Ù‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ«∆ƒƒ¿ƒ»»ƒ»≈¿»»«≈¿À»

‡ËÁ‰ B˙B‡a16B‡ËÁ ÏÚ Ôa‰ ‰p‡È·È ‡lL -17BÓk , ¿«≈¿∆…¿ƒ∆»«≈«∆¿¿
ÌL ¯‡a˙pL18. ∆ƒ¿»≈»

והביאה 15) החלב על בהמה "הפריש כז: בכריתות הוא כן
כיפר  ולא מעל לא הרי החלב על והביאה הדם על הדם, על
חטאו". לשם קרבנו שיהא עד חטאתו על קרבנו וכו'

כולהו  מתני דרבא בריה אחא "רב אמרו: ט: ובזבחים
עבודה  חטאת לשם דם, חטאת לשם ששחטה חלב (=חטאת
לב) ד, (ויקרא טעמא מאי לפסולא, נזיר) חטאת לשם זרה,

חטאת". אותה לשם לחטאת, אותה נוסחה 16)ושחט לפי
אמש  שאכל חלב על חטאת הפריש אם רבינו בדברי אחת
זה  ולפי כיפר, הביא אם - היום שאכל חלב על והביאה
אפילו  הבן על מכפרת אינה אב של שחטאת כאן משמיענו
שם  השנייה הנוסחא [ולפי שם). משנה (לחם החטא באותו
היה  אב של שבחטאת לומר, צריך כיפר", לא הביא ש"אם
אין  כי ומשמיענו האב, במקום עומד הבן כי לטעות, מקום

כן]. שלו)17)הדבר חטאו (=על חטאו על לכתוב דקדק
חטאת  שהרי להביא, שאין בוודאי אביו של חטאו שעל
שנאמר  ממה שם בברייתא ונלמד תמות. בעליה שמתו
יוצא  ואינו יוצא הוא "בקרבנו - "קרבנו" כח) ד, (ויקרא

אביו". שמתו 18)בקרבן שחטאת א, הלכה ד [פרק
אותה  מקריבים היורשים שאין הרי תמות. - בעליה

לעצמם].

.„˙‡hÁ ‡È·n‰19ÌÈ‡ËÁ ÈL ÏÚ20„Ú ‰Ú¯z - «≈ƒ«»«¿≈¬»ƒƒ¿∆«
¯În˙Â ÌeÓ da ÏtiL21‡ËÁÏ dÈˆÁ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ∆ƒ…»¿ƒ»≈¿»ƒƒ¿≈∆¿»¿≈¿

e‡È·‰L ÌÈL ÔÎÂ .ÈM‰ ‡ËÁÏ dÈˆÁ ÈÓ„·e ‰Ê∆ƒ¿≈∆¿»«≈¿«≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ
Ì‰È‡ËÁ ÈL ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ22ÏtiL „Ú ‰Ú¯z - «»«««¿≈¬»≈∆ƒ¿∆«∆ƒ…

‡È·ÈÂ dÈˆÁ ÈÓ„a B˙‡hÁ ‰Ê ‡È·ÈÂ ,¯În˙Â ÌeÓ da»¿ƒ»≈¿»ƒ∆«»ƒ¿≈∆¿»¿»ƒ
.dÈˆÁ ÈÓ„a B˙‡hÁ ‰Ê∆«»ƒ¿≈∆¿»

אחת.19) חטאת הפריש כי 20)כלומר, שפירש וכיוון
שהרי  להקריבה, אפשר אי הללו, החטאים שני על זו חטאת
חטאים, שני על קרבנו ולא חטאתו" על "קרבנו נאמר
אותו  הפריש שהרי אפשר, אי כן גם אחד חטא על ולהקריבו

חטאתו. על קרבנו זה ואין חטאים שני אסור 21)על שהרי
מום. בם שיפול עד למזבח הראויים קדשים לפדות

שהרי 22) חטאיהם, שני על בשותפות להקריבו אפשר שאי
קרבן  להביא יכול אינו אחד ואם חטאתו" על "קרבנו כתוב
חטאיהם, שני על אנשים שני שכן כל - חטאיו שני על אחד
השני  גם שהרי אפשר, אי כן גם בלבד אחד לשם ולהקריבו

חבירו. של בקרבנו יוצא אדם ואין שלו לחטאת הפרישו

.‰BÊ È‡ ·È¯˜È - „Á‡ ‡ËÁ ÏÚ ˙B‡hÁ ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈«»«≈¿∆»«¿ƒ≈
eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‰iM‰Â ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿

‰·„Ï ‰ÈÓ„23. »∆»ƒ¿»»

תאבד 23) (שאם לאחריות חטאות שתי כמפריש זה והרי
והשנייה  שירצה, באיזו שמתכפר השנייה), את יביא האחת
(=שנותן  לנדבה דמיה ויפלו מום, בה שיפול עד תרעה
דין  ובית במקדש, כך לשם שהייתה מיוחדת בתיבה המעות

נדבה). עולות שבתיבה המעות באותם מקריבים

.ÂÌÈ‡ËÁ ÈL ÏÚ ˙B‡hÁ ÈzL ‡È·‰24ËÁMz BÊ - ≈ƒ¿≈«»«¿≈¬»ƒƒ»≈
.ÈM‰ ‡ËÁ‰ ÌLÏ ‰iM‰Â ,„Á‡‰ ‡ËÁ ÌLÏ¿≈≈¿»∆»¿«¿ƒ»¿≈«≈¿«≈ƒ

מהן 24) ואיזו זה חטא על מהן איזו פירש ולא סתם הפריש
זה. חטא על

.Ê¯Óen‰L ,˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿«¬≈«»¿»∆«»
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‰¯Ê ‰„B·ÚÏ25‡ÈÒ‰¯Ùa ˙B˙aL ÏlÁÏ B‡26ÔÈ‡ - «¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»≈
ÏÏk Ôa¯˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó27‰¯·ÚÏ ¯Óen‰Â ,28¯‡MÓ ¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«»«¬≈»ƒ¿»

˙B¯·Ú29B˙B‡ ÏÚ ˙‡hÁ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¬≈≈¿«¿ƒƒ∆«»«
‡ËÁ‰30·ÏÁ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ¯ÓeÓ ?„ˆÈk . «≈¿≈«»∆¡…≈∆∆»«≈∆

„Ú epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - B˙‡hÁ ‡È·‰Â ‰‚‚Laƒ¿»»¿≈ƒ«»≈¿«¿ƒƒ∆«
‰·eL˙a ¯ÊÁiL31·ÏÁ ÏÎ‡Ï ¯ÓeÓ ‰È‰ elÙ‡ . ∆«¬…ƒ¿»¬ƒ»»»∆¡…≈∆

ÔB·‡˙Ï32‡È·‰Â ,BÏÎ‡Â ÔnLa ·ÏÁ BÏ ÛlÁ˙Â , ¿≈»¿ƒ¿«≈≈∆¿À»«¬»¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔB„Êa ÏÎ‡MnL .epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ôa¯»̃¿»≈¿«¿ƒƒ∆∆ƒ∆»«¿»≈
¯ÓeÓ ‰È‰ .¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰ ,ÔB·‡˙Ï ÔÈa ÒÈÚÎ‰Ï¿«¿ƒ≈¿≈»¬≈»»»»
BÓk ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó - Ìc ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ·ÏÁ ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿»«¿»«»¿«¿ƒƒ∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

כולה.25) התורה בכל ככופר הוא הרי בה המודה שכל
ומעיד 26) הקדושֿברוךֿהוא של במעשיו ככופר שהוא

במעשה  שבת ולא עולמו את ברא לא שח"ו שקר, עדות
לכל 27)בראשית. כמומר ודינו אחרת. עבירה על אף

א, (ויקרא שנאמר ממה הקרבן מן שנתמעט כולה, התורה
להוציא  כולכם, ולא מכם, קרבן", מכם יקריב כי "אדם ב)

שם). חולין (גמרא עליה 28)המומר לעבור אחת עבירה
בה".29)בזדון. והורגל לעשותה וידוע מפורסם "והוא

שמעון,30) רבי משום אומר יוסי בן שמעון "רבי ה: שם
השב  כב), ד, (ויקרא ואשם בשגגה תעשינה לא אשר
אינו  מידיעתו, שב אינו שגגתו, על קרבן מביא מידיעתו
יודע  היה שאם כזה, שוגג (=כלומר שגגתו" על קרבן מביא
ממנו  מקבלים - מלעבור ונבדל נזהר היה אסור זה שדבר
זה  דבר כי יודע היה שאם כזה, שוגג אבל שגגתו. על קרבן
ודווקא  שגגתו) על קרבן מביא אין עובר, היה כן גם אסור
מביא. אחר חטא על אבל קרבן, מביא אינו החטא אותו על

שאחרי 31) היינו בתשובה", שיחזור "עד רבינו שכתב מה
על  אבל חטאת, אז יביא בשוגג וייכשל בתשובה שיחזור
אינו  שהרי קרבן, מביא אינו מומר בהיותו שחטא החטאים

מידיעתו. האיסור 32)שב על לעבור רוצה שהוא מצד לא
בשר, לאכול מתאווה שהוא בגלל אלא להכעיס, כדי בזדון,

איסור. של אוכל - היתר של בשר לו שאין וכיוון

.Á‚‚ML ÈÓ33Ck ¯Á‡Â B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰Â34‰OÚ ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ«»¿««»«¬»
¯ÓeÓ35‰hzL B‡ ,‰·eL˙a ¯ÊÁÂ36‰tzLÂ ¯ÊÁÂ37, »¿»«ƒ¿»ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»

ÌÈ˙Èa Ôa¯w‰ ‰Á„pL Èt ÏÚ Û‡38¯ÊÁ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆ƒ¿»«»¿»≈¿«ƒ¬≈∆»«
‰‡¯Â39ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ;40e¯‡aL BÓk , ¿ƒ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿

.dÓˆÚ ‰p·È¯˜È CÎÈÙÏ .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«¿»
¯·BÚ ÌeÓ Ba „ÏB Ì‡L ÌLÎe41¯ÊÁÈ - ‡t¯˙Â ¿≈∆ƒ«≈¿ƒ¿«≈«¬…

B˙e¯LÎÏ42- e‡¯Â e¯ÊÁÂ ÌÈÏÚa‰ eÁ„ Ì‡ Ck , ¿«¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿
.·¯˜Èƒ¿«

חטאת.33) בשוגג ועונשם האסורים הדברים מן אחד ועשה
שהקריב.34) ולפני שהפריש או 35)אחר התורה, לכל

קרבנו. מקריבין שאין בפרהסיא, שבת וחילול זרה לעבודה
מפני 36) קרבנו, מקריבין אין ואז החטאת את שהפריש אחר

צלולה. בדעה הכפרה בשעת שיהיה נתרפא 37)שצריך
לאיתנו. בשעת 38)וחזר לא הקרבן את להקריב שאין

שוטה. שהיה בשעה ולא מומר, חוזר 39)היותו הקרבן

שנשתפה. ואחרי בתשובה, חזרו אחרי להקרבה ראוי להיות
מהקרבה,40) פעם שנדחה שמכיוון אומרים אין כלומר,

שמסתלקת  מיד אלא - לעולם להקריבו יוכלו לא שוב
סד. ביומא וכרב להקרבה, הוא ראוי שוב לדיחויו הסיבה
שאמר  יוחנן כר' ולא נדחים, אינם חיים שבעלי הסובר
דתו  את והמיר קרבן והפריש חלב אכל שאם שם) (בזבחים
חוזר  הקרבן שאין ונשתפה, וחזר נשתטה או בתשובה, וחזר

כל 41)ונראה. אבל הזמן, במשך העובר מום כלומר,
להקריבו. אין - עבר שלא כב,42)זמן (ויקרא שנאמר

ולמדו  לכם", יירצו לא בם מום בהם משחתם  "כי כה):
לא  בהם שמום זמן (=כל יירצו דלא הוא בם "מום מזה:

יירצו". מומן עבר הא יירצו)

.Ë˙B‡hÁ È·iÁ43ÌBÈ Ô‰ÈÏÚ ¯·ÚL ÌÈ‡cÂ ˙BÓL‡Â «»≈«»«¬»«»ƒ∆»«¬≈∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯Á‡Ï ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - ÌÈ¯etk‰44, «ƒƒ«»ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ

ÌÈ¯eËt - ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ È·iÁÂ45ÏkÓ :¯Ó‡pL . ¿«»≈¬»¿ƒ¿ƒ∆∆¡«ƒ…
ÈtÓ e„ÓÏ Ck .e¯‰Ëz '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»»»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰46'‰ ‡l‡ Ba ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ‡ËÁ ÏkL , «¿»∆»≈¿∆≈«ƒ∆»
CÎÈÙÏ .BÏ ¯tk˙47‰¯·Ú ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡aL ÈÓ ,48 ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆»«»¿≈¬≈»

‰ÎLÁ ÌÚ elÙ‡ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa49ÌL‡Ó ¯eËt - ¿«ƒƒ¬ƒƒ¬≈»»≈»»
¯tÎÓ ÌBi‰ ÏkL ,ÈeÏz50ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆»«¿«≈ƒ¿≈»»≈∆≈

,ÈeÏz ÌL‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ«…«∆«ƒƒ»»»
.¯‡a˙iL BÓk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ BÏ ¯tÎ ‡Ï Ì‡ ‡l‡∆»ƒ…ƒ∆«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

כרת.43) זדונו על שחייבין דבר על בשוגג שעברו
יום 44) כי תשובה, בהלכות רבינו שכתב פי על ואף

הלכה  א, פרק (שם העבירות כל על לשבים מכפר הכיפורים
מכפר  הכיפורים יום אין מלקות, או קרבן נתחייב אם - ג)

ילקה. או קרבנו, מביא אם תלוי 45)אלא אשם להביא
ואם  שם. במשנה זה וגם הכיפורים יום עליהם שעבר אחר
חייב  בשוגג, חטא שבוודאי הכיפורים, יום אחר לו נודע

חטאת. תחליפא 46)להביא ורב אלעזר. ר' בשם כה: שם
קרבנות  חייבי על זה פסוק מדקדוק למד רבא של משמו
שחייבים. - וודאים ואשמות חטאות כגון בהם, שמכירים

יום 47) עליהם שעבר תלויין, אשמות שחייבי כיוון
מקרבן. פטורים בשוגג 48)הכיפורים, עבר אם שנסתפק

כריתות. מחייבי אחת שבת 49)על (ראה שתחשך קודם
העבירה  מעשה כשאחר ג). הלכה שבת מהלכות ה ופרק לד.
החמה  לשקיעת סמוך חטא אם אבל היום. מן שהות עוד יש

א  היום, מן שהות עוד (שבועות שאין מכפר הכיפורים יום ין
שלו 50)יג:). ושעה שעה כל אלא שלם, ליום צריך ואין

מכפרת.

.ÈÌL‡‰ ‡ÏÂ ˙‡hÁ‰ ‡ÏÂ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿…««»¿…»»»
ÌÈ·M‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯tÎÓ51Ï·‡ ;Ô˙¯tÎa ÌÈÈÓ‡n‰ ¿«¿ƒ∆»««»ƒ««¬ƒƒ¿«»»»¬»

ËÚ·Ó ‰È‰ ?„ˆÈk .Ba ÔÈ¯tÎÓ ÔÈ‡ - Ô‰a ËÚ·Ó‰«¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ≈«»»¿«≈
BaÏa ·MÁÓ B‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â BÓL‡ B‡ B˙‡hÁ ‡È·‰Â¿≈ƒ«»¬»¿≈¿«≈¿ƒ
‡Ï - Ô˙ÂˆÓk e·¯wL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯tÎÓ el‡ ÔÈ‡L∆≈≈¿«¿ƒ««ƒ∆»¿¿ƒ¿»»…
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ B˙ËÈÚaÓ ‰·eL˙a ¯ÊÁiLÎe ,BÏ ¯tk˙ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

BÓL‡Â B˙‡hÁ52ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ËÚ·Ó‰ ÔÎÂ .53- «»«¬»¿≈«¿«≈¿«ƒƒ
·iÁ˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«≈»»¿ƒ»ƒƒ¿«≈
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ËÚ·Ó ‡e‰Â ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ÈeÏz ÌL‡a¿»»»¿»«»»«ƒƒ¿¿«≈
¯Á‡ ‰·eL˙a ¯ÊÁiLÎe ,BÏ ¯tk˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ba¬≈∆…ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»««
·iÁ ‰È‰L ÈeÏz ÌL‡ Ïk ‡È·‰Ï ·iÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«»¿»ƒ»»»»∆»»«»

Ba54.

ב 51) הלכה שם [וראה הרעה. מדרכם ה' אל לשוב שגמרו
כרת, בהן שאין ועשה תעשה לא כגון קלות, מצוות שעל

תשובה]. בלי מכפר המשתלח נתכפר 52)שעיר לא שהרי
בו. שבעט יום 53)בקרבן שאין בליבו, חשב או שאמר
מכפר. כיפר 54)הכיפורים, לא הכיפורים שיום כיוון

עליו.

.‡È‰¯tk‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ‰¯BzaL ˙BÓL‡ Ïk55ıeÁ , »¬»∆«»¿«¿ƒ∆««»»
¯ÈÊ ÌL‡Ó56¯ÈÊ ˜ÙÒ .57‰¯tk È¯qÁÓ ˜ÙÒe58 ≈¬«»ƒ¿≈»ƒ¿≈¿À¿≈«»»
‰ËBÒ ˜ÙÒe59ÌBÈ ¯Á‡ Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó Ìlk - ¿≈»À»¿ƒƒ»¿¿≈∆««

ÌÈ¯etk‰60. «ƒƒ

עד 55) מתכפרים אינם שבתורה אשמות חייבי כל כלומר,
שמצינו  "לפי יח: בנזיר היא [וברייתא קרבנם את שיביאו

מעכבין"]. שהן שבתורה אשמות מביא 56)שכל הנזיר
אלא  כפרתו, את מעכב הזה האשם ואין נטמא, אם אשם
נזירות  ימי למנות מתחיל חטאתו את שמביא לאחר מיד
כן  ולמדו בלבד), לדורון אלא אינו הזה (שהאשם חדשים
ימי  את לה' "והזיר יב): ו, (במדבר שנאמר ממה יט.) (נזיר
הפסוק  הקדים הרי לאשם", שנתו בן כבש והביא נזרו
הביא  שלא פי על שאף ללמד האשם" ל"והביא "והזיר"

נתכפר. נטמא 57)אשמו אם שמסתפק כלומר, כו. כריתות
שם). (רש"י לא זב 58)אם ומצורע. יולדת זבה, זב, כגון

שמביא  ראיות, שלוש או ראיות שתי ראה אם שנסתפק
זבה  היא אם שנסתפקה וזבה הספק; על הבאה העוף חטאת
על  הבאה העוף חטאת שמביאה קטנה, זבה או גדולה
מספק. העוף חטאת חייבת יולדת ספק ואף הספק,

אם 59) וספק ונסתרה, בעלה לה שקינא סוטה, סתם כלומר,
קנאות. מנחת להביא שחייבת נטמאה, לא אם נטמאה

שאין 60) חטא על מכפר הכיפורים שיום אף כו. כריתות
אפילו  קרבנותיהם להביא צריכים אלו - ה' אלא בו מכיר
הכיפורים  ביום שנאמר משום הכיפורים, יום שעבר אחר
- חטאתם לכל וגו' הקודש על "וכיפר טזֿכא) טז, (ויקרא
"לכל  (שם) אושעיא ר' ודרש חטאתם", לכל וכו' והתוודה
ספק  נזיר, (=ספק אלו וכל טומאתם". לכל ולא חטאתם
או  לטהרם, אלא קרבנותיהם אין סוטה) וספק כפרה מחוסרי
שם). (גמרא החטא על לכפר ולא קדשים, באכילת להתירם

.·È‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L ÈÓƒ∆¿À»«»»»«¬≈≈
‚¯‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ61Áe·Ê BÁ·Ê ‰È‰ Ì‡ :62ÔÈ‰LÓ - ƒ≈ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿»««¿ƒ

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;‚¯‰È Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˜¯fiL „Ú B˙B‡«∆ƒ»≈«»¿««»≈»≈¿ƒ¬«ƒ…
ÂÈÏÚ e·È¯˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - Á·f‰ ËÁL63. ƒ¿««∆«≈«¿ƒ«∆«¿ƒ»»

אחד 61) גם עשה בשוגג, עבירה שעבר ממה שחוץ
בכל  והמדובר דין. בית מיתת עליהם שחייבים מהדברים
בפרהסיא, שבת וחילול זרה מעבודה חוץ שבתורה עבירות
נעשה  אחת פעם שבת וחילל עבודהֿזרה עבד אם שאף

קרבן. ממנו מקבלין ואין דינו 62)מומר שנגמר כלומר,

קרבנו. שנשחט ר'63)אחר ומפרש ז. בערכין ברייתא
הדם  ויזרק שישחטו עד אותו משהין אין שלכך (שם) יוסף
הורגין  דינו משנגמר אלא הדין, את לענות שאסור משום -
קצרה, היא שהשהייה כבר, זבוח זבחו אם אבל מיד, אותו

החטא. על שיתכפר כדי הדם שייזרק עד אותו משהין

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עשה 1) ואם אחד, בהעלם הרבה עבירות העושה דין יבאר

שם. כל על חייב אם הרבה שמות משום עליו שחייב מעשה

.‡˙B¯·Ú ‰OBÚ‰2˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰3·iÁ - »∆¬≈«¿≈¿∆¿≈«««»
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ4ÌÈÚa¯‡‰ ‰OÚ elÙ‡ . «»«»««¿««¬ƒ»»»«¿»ƒ

eÈnL el‡ LÏLÂ5ÌÈÚa¯‡ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ¿»≈∆»ƒ¿∆¿≈«««»«¿»ƒ
˙B‡hÁ LÏLÂ6‡e‰L „Á‡ ‰OÚÓ ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«»¿≈ƒ»»«¬∆∆»∆

‰a¯‰ ˙BÓL ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ7ÌL Ïk ÏÚ ·iÁ - «»»»ƒ≈«¿≈«»«»≈
ÌLÂ8˙Á‡k ÔÈ‡a Ôlk ÔÈ¯eq‡‰ eÈ‰L ‡e‰Â .9B‡ »≈¿∆»»ƒƒÀ»»ƒ¿««

ÛÈÒBÓ ¯eq‡10ÏÏBk ¯eq‡ B‡11ËÁBM‰ ?„ˆÈk . ƒƒƒ≈≈««≈
eÁ ÌÈL„˜ ˙Ó‰a- ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙aLa ‰¯ÊÚÏ ı ∆¡«»»ƒ»¬»»¿«»«¬»»»
˙B‡hÁ LÏL ·iÁ12,ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBL ÌeMÓ : «»»«»ƒ≈»»ƒ«

;‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ ÌeMÓe ,˙aL ÏlÁÓ ÌeMÓeƒ¿«≈«»ƒ≈¬»»»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ˙LÏL È¯‰L13ÌÈ¯·c ‰na . ∆¬≈¿∆»ƒƒ»ƒ¿«««∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡14d˙B‡ „·BÚ ‡e‰ ‰ÁÈ·Ê ¯Ó‚a ¯ÓB‡a15; ¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»≈»
CÎÏ B˙ek ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡16ËÚÓ da ËÁMiMÓ - ¬»ƒ…»¿»«»»¿»ƒ∆ƒ»≈»¿«

¯Ò‡z ‰¯Ê ‰„B·Ú ÌLÏ17ÈËeÁL ÌeMÓ ·iÁ BÈ‡Â , ¿≈¬»»»≈»≈¿≈«»ƒ¿≈
ÌÈL ËBÁLiL „Ú ıeÁ18ÌÈL ·¯ B‡19‡ˆÓÂ , «∆ƒ¿¿«ƒ…¿«ƒ¿ƒ¿»

,Ôa¯˜Ï ‰¯eÒ‡‰ ‰Ó‰a ËÁL ‰ËÈÁM‰ ¯ÓbLk¿∆»««¿ƒ»»«¿≈»»¬»¿»¿»
ıeÁa ËÁBL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L20BÓk , ∆≈«»»∆»ƒ≈«¿

e¯‡aL21‰˙È‰ .22ÛBÚ‰ ˙‡hÁ23‰˜ ÈˆÁ ‰È‰Â , ∆≈«¿»¿»««»¿»»¬ƒ»∆
Ìe‚t dlL24Ba ÛÈÒB‰Â ,25‡e‰L Ïk26ÌLÏ ˙aMa ∆»»¿ƒ»∆««»¿≈

˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - ‰¯Ê ‰„B·Ú27˙LÏL È¯‰L , ¬»»»«»»«»∆¬≈¿∆
˙Á‡k ÌÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰28‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ .29ÌBÈa »ƒƒ»ƒ¿««¿≈»∆¿»»¿

˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰30, «ƒƒ∆»ƒ¿¿«»«»¿≈«»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈML ÈtÓ31˙L‡ ÏÚ ‡a‰ . ƒ¿≈∆¿≈»ƒƒ»ƒ¿«««»«≈∆

Ìiw‰ ÂÈÁ‡32˙B‡hÁ LÏL ‡È·Ó - ‰c ‡È‰Lk33: »ƒ««»¿∆ƒƒ»≈ƒ»«»
ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰Â ,Á‡ ˙L‡ ÌeMÓe ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓƒ≈∆ƒƒ≈∆»¿≈¿≈ƒƒ

ÛÈÒBÓ ¯eq‡ ‡e‰L ,‰c ÌeMÓe ,˙Á‡k ÔÈ‡a‰34; «»ƒ¿««ƒƒ»∆ƒƒ
ÛÒB - dÏÚ·Ï ‰Ê ¯eq‡ da ÛÒBzpL CBznL∆ƒ∆ƒ≈»ƒ∆¿«¿»«

dÓ·ÈÏ35·iÁ - ÂÈ·‡ ÏÚ ‡a‰ .‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ . ƒ»»¿≈«≈»∆«»«»ƒ«»
ÌÈzL36ÌeMÓe ,‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙Â¯Ú ÌeMÓ ˙Á‡ : ¿«ƒ««ƒ∆¿«»ƒ…¿«≈ƒ

·iÁ - ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ .·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â¿∆»»…ƒ¿«¿≈«»«¬ƒ»ƒ«»
ÌÈzL37‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ,38‡a‰ . ¿«ƒ∆∆¡«∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈«»

ÂÈÏÚ ¯eÎÊ ‡È·‰Â ¯eÎf‰ ÏÚ39ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ««¿¿≈ƒ¿»»¿∆¿≈««««
ÔÈÙe‚ ÈL Ô‰L Èt40˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -41; ƒ∆≈¿≈ƒ≈«»∆»«»««

ÌL ·kLp‰Â ·ÎBM‰ - ·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿««≈¿«ƒ¿»≈
„Á‡42‰Ó‰a ‡È·‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ .‡e‰ ∆»¿≈«»««¿≈»¿≈ƒ¿≈»
ÂÈÏÚ43˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a44. »»¿∆¿≈««≈«»∆»«»««

.˙Á‡ ‰ÏÈÚ·k ¯eÎÊe ‰Ó‰·a ·kLp‰Â ·ÎBM‰ eOÚ»«≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»««

חטאת.2) עליהן חייב בשוגג, אותן כן 3)שהעושה
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ובדפוסים  בסמוך, ולהלן כאן רומי ובדפוס תימן. בכתבֿיד
אחד  בהעלם אפילו לומר, ורוצה "אחת". בטעות: חדשים,
ממנו  שנעלמו והיינו, העלמות). בכמה עשה אם (וכלֿשכן
שעשה  אחר ורק מותרים, שהם וחשב האלו, האיסורים כל

אסורים. שהם לו נודע העבירות, אותן ר'4)כל דברי
על  בבא התורה שכתבה ממה זאת ולמד ב: בכריתות יוחנן
כ, (ויקרא קדושים בפרשת מיוחד באופן כרת חיוב אחותו
(שם  כרת החייבים עריות שאר בין נכללה אחותו כי אף יז),
אפילו  עליה חייב שאחותו שכשם ללמד, בא וזה כט), יח,
העריות  יתר כל כן כמו אחרות, עבירות עם ביחד עשאה  אם
וכן  יצחק ורבי מהן. ואחת אחת כל על הוא חייב - כולן
"ואל  יט): (שם שנאמר ממה זאת למדו שם) (כריתות רבנן
נאמר  ולא ערותה", לגלות תקרב לא טומאתה בנדת אשה
על  חייב שהוא ללמדך - תקרב" לא בטומאתה נדה "ואל

אחד. בהעלם אפילו ואשה, אשה פ"א 5)כל למעלה
ד. לא 6)הלכה באשה שהרי דוקא, לאו ושלש ארבעים

אחי  על ו"הבא אביו", על ו"הבא זכר", עם "השוכב שייך
"האשה  שייך לא ובגבר בהמה". עם ו"שוכב אביו"

(לחםֿמשנה). הבהמה" את עליה כלומר,7)שמביאה
הרבה. אזהרות = רבים מקראות בכריתות 8)משום משנה

יב. הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"ג וראה שאם 9)יג:
ביאה  איסורי מהלכות (פי"ז איסור" חל איסור "אין כן לא

ח). נדה,10)הלכה כשהיא הקיים, אחיו אשת על כשבא
שם. ביאה איסורי בהלכות וראה להלן. כאן 11)כמבואר

פירשה  כבר אבל כולל". מ"איסור דוגמא רבינו לנו נתן לא
והדגימה  יחֿיט, הלכות אסורות מאכלות מהלכות יד בפרק
חל  יוכ"פ שאיסור שכיון הכיפורים, ביום חלב שאכל באחד
ובניגוד  חלב, על גם הוא חל המותרים, דברים על גם
האיסור  על נוסף איסור שחל שלמעלה, מוסיף" ל"איסור
הדיוט, לכהן אסורה שהגרושה מתוך אומרים: ואנו גופו,
עליו  אסורה היא זה שבלא אע"פ גדול, לכהן גם היא אסורה
אלא  גופו, האיסור על איסור נוסף לא כולל" ב"איסור כאן -
הכיפורים  ביום לאכול הוא שאסור מתוך אומרים: אנו

בחלב. גם הוא נאסר המותרים, בחולין 12)דברים ברייתא
ה"חפצא",13)מ. על אינם הללו האיסורים כל שהרי

שחיטה. בשעת - כאחד כולם על ומוזהר ה"גברא" על אלא
חטאות.14) שלש חייב גמרא לעב 15)שהוא ודהֿזרה,

אותה 16)שם: עובד אלא זביחה, בגמר אותה שיעבוד
השחיטה. התחלת עם כי 17)מיד שם. עולא דברי

(פ"ח  הבהמה נאסרה ע"ז לשם בבהמה שהוא כל במעשה
דבר  אוסר אדם שאין ואףֿעלֿפי א). הלכה ע"ז מהלכות
- גבוה ממון הם אף שלו וקדשים שם), (ראה שלו שאינו
יכול  והוא שלו נחשבים הם בהם מתכפר שהוא כיון
מה  ולפי לח"מ). - רש"י גם וראה שם, (גמרא לאוסרם
שאין  שמה כא, הלכה שחיטה מהלכות בפ"ב רבינו שכתב
אלא  כוונתו שאין משום הוא שלו שאינו דבר אוסר אדם
שהרי  הקדשים, את לאסור הנ"ל, לטעם צריך אין לצערו,
(מרכבת  לצערו מתכוון שהוא לומר שייך לא בקדשים

שם). ע"ז בהלכות הקנה 18)המשנה = הסימנים שני
כז.19)והוושט. חולין משנה ראה הסימנים. שני רוב

מ. שם וראה כשרה". שחיטתו בבהמה, שנים רוב "שחט

אחד. סימן אלא שחט לא אם חוץ שחוטי משום חייב שאינו

בעפר.20) כמחתך שהוא שם, הגמרא בפי"ח 21)דברי
על  חייב שאינו ואילך, ו הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
המזבח. על ליקרב הראויים על אלא בחוץ קדשים שחיטת

לע"ז.22) בשבת בחוץ, ששחט מותר 23)זו שהעוף
שהכשירו  ואףֿעלֿפי כז.) (חולין אחד סימן רוב בשחיטת
חייב  אינו חוץ", "שחוטי לענין - במליקה (=בעזרה) בפנים

במשנה). קיא: (זבחים שחטו אם חתוך.24)אלא
אותה.25) השחיטה 26)שחט נגמרת הכלֿשהו וע"י

(פ"א  באכילה הוא מותר חולין, העוף היה ואם בעוף,
יא). הלכה שחיטה מ:27)מהלכות חולין

על 28) חוץ, שחוטי על הוא עובר הכלֿשהו שבשחיטת
השב  את מחלל והוא לע"ז בשוגג.29)ת.שחיטה

מחלוקת 30) והיא יוהכ"פ. משום וגם שבת משום גם
הלכה  פ"ו להלן גם רבינו הביא זה ודין קא: חולין בברייתא

גֿכז)31)ו. כג, (ויקרא שנאמר ממה למדו שם בברייתא
אבל  שניהם. על לחייב הוא", הכיפורים "יום היא", "שבת
אין  אחת, בבת איסור על חל שאיסור רבינו, שפסק מה לפי

שלח. ד"ה שם רש"י ועיין זה, ללימוד החי,32)צורך
איש. אשת וגם אח אשת גם היא כן משנה 33)ואם

לג: בזמן 34)ביבמות בעלה על גם נאסרת היא שהרי
באיסור.35)נדתה. עליה שבא זה בעלה, של לאחיו

נד.36) לא 38)שם.37)סנהדרין זכר "ואת משום וגם
עליו,39)תשכב". הוא בא זה שלפני הזכור אותו כלומר,

פ"ה  להלן ראה שתים, חייב אחר זכר עליו הביא אם אבל
ג. לחייבו 40)הלכה מחלקין גופין כי שם, להלן ראה

ג.,41)שתים. בכריתות ור"ע ישמעאל ר' בין מחלוקת
(כסףֿמשנה). כר"ע "לא 42)ופסק שם דורש שר"ע

הוא  בא כאילו ונחשב תשכיב", "לא גם ביה קרי תשכב",
אחד. בהעלם הזה הזכר על הבהמה 43)פעמיים אותה

שם. פ"ה להלן ראה זה. לפני עליו שם.44)שבא כריתות
על  הבא אצל שתים שמחייב ישמעאל ר' גם אביי, ולדברי
על  הבא אצל אחת רק מחייב עליו, זכר והביא הזכור

שם. להלן וראה עליו, בהמה והביא הבהמה

.·ÏÚBa LÈ45˙Á‡ ‰ÏÈÚa46‰BÓL ‰ÈÏÚ ·iÁÂ ≈≈¿ƒ»««¿«»»∆»¿∆
˙B‡hÁ47·˜ÚÈ ?„ˆÈk .48‰tÏfÓ ˙a BÏ ‰˙È‰L49 «»≈««¬…∆»¿»«ƒƒ¿»

Ô·Ï ‡O ,ÚÓz dÓLe50ÚÓz51˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ¿»ƒ¿«»»»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»«
˙a Ô·ÏÏ ÔÈ‡Â ,Á¯Ò dÓLe52dc·Ï ÏÁ¯ ‡l‡53, ¿»∆«¿≈¿»»«∆»»≈¿«»

·˜ÚÈ ˙a ˙a Á¯Ò ˙‡ˆÓ54BzL‡ ˙BÁ‡Â55‰È·‡Ó56 ƒ¿»∆««««¬…«¬ƒ¿≈»ƒ»
˙Á‡k ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰57Ô·e‡¯Ï Á¯Ò ˙‡O .58 ≈¿≈ƒƒ«»ƒ¿««ƒ≈∆«ƒ¿≈

‰¯Ò‡Â59·˜ÚÈ Èa ¯‡L ÏÚ60da ÛÒB ,61¯eq‡ ¿∆∆¿»«¿»¿≈«¬…«»ƒ
B˙lk ‡È‰ È¯‰Â ·˜ÚÈÏ62˙‡OÂ L¯‚ B‡ Ô·e‡¯ ˙Ó . ¿«¬…«¬≈ƒ«»≈¿≈≈≈¿ƒ»

Bn‡Ó ·˜ÚÈ ÈÁ‡Ï BÊ Á¯Ò63ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ - ∆««¬ƒ«¬…≈ƒƒ∆∆∆¿»«
·˜ÚÈ ÈÁ‡ ¯‡L64da ·˜ÚÈÏ ÛÒB ,65˙L‡ ¯eq‡ ¿»¬≈«¬…«¿«¬…»ƒ≈∆

ÂÈÁ‡66L¯‚ B‡ ˙Ó .67Ï‡ÚÓLÈÏ BÊ Á¯Ò ˙‡OÂ68- »ƒ≈≈≈¿ƒ»∆«¿ƒ¿»≈
Ï‡ÚÓLÈ ÈÁ‡ ¯‡L ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ69ÛÒB , ƒ∆∆∆¿»«¿»¬≈ƒ¿»≈«

da ·˜ÚÈÏ70Ï‡ÚÓLÈ ˙Ó .ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ¯eq‡ ¿«¬…»ƒ≈∆¬ƒ»ƒ≈ƒ¿»≈
˜ÁˆÈ ÈÙÏ ÌeaÈÏ ‰ÏÙÂ71Û‡ dÓaÈÂ ˜ÁˆÈ ¯·ÚÂ , ¿»¿»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»«

BÏ ‰iL ‡È‰L Èt ÏÚ72¯‡L ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ - «ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ∆∆∆¿»«¿»
ÂÈÁ‡73ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓ ·˜ÚÈÏ ¯eq‡ da ÛÒB , ∆»«»ƒ¿«¬…ƒ≈∆»ƒ

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈML ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓe74. ƒ≈∆ƒ∆¿≈»ƒƒ»ƒ¿««
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‰c ‡È‰Lk BÊ Á¯Ò ÏÚ ‡·e ·˜ÚÈ ‚‚L Ì‡75ÈiÁa ƒ»««¬…»«∆«¿∆ƒƒ»¿«≈
dÏÚa ˜ÁˆÈ76·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ ÈiÁ·e77·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»¿«≈»≈≈∆«¬…¬≈∆«»

Bza ˙a ÌeMÓ :˙B‡hÁ ‰BÓL ‰ÈÏÚ78ÌeMÓe , »∆»¿∆«»ƒ«ƒƒ
BzL‡ ˙BÁ‡79B˙lk ÌeMÓe ,80ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe ,81, ¬ƒ¿ƒ«»ƒ≈∆»ƒ

ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe82,ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓe , ƒ≈∆¬ƒ»ƒƒ≈∆»ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰c ÌeMÓe ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓeƒ≈∆ƒƒƒ»¿≈…«≈»∆

ובגמרא.45) במשנה יד: בכריתות זו הלכה ומקור בשוגג.
שם.47)אסורה.46) משנה שמות. שמונה משום
לבן.48) של בתו רחל, של בעלה אשתו 49)שהוא שהיא

לבן. של בתו ואינה יעקב.50)השניה, של חותנו שהוא
קרובתו.51) אינה זלפה שהרי לו, מותרת שהיא
מסרח.52) חוץ שום 53)אחרת יעקב על אין שעדיין

שני  יעקב על חלים סרח וכשנולדה אשתו", "אחות איסור
ואילו  אחת, בבת אשתו" ו"אחות בתו" "בת האיסורים:
בתו, בת משום נאסרת סרח היתה לא בת, עוד ללבן היתה
של  באחותה אשתו" "אחות באיסור נאסר כבר שיעקב כיון
באים  סרח לגבי כי אף עליו, חל בתו" "בת איסור אין רחל,
לחםֿמשנה). וראה המשנה, (מרכבת כאחד האיסורים שני

יעקב.54) של בתו שהיא תמנע, בת שהיא נכדתו,
מאמה.56)רחל.55) ולא לידתה 57)לבן. עם שמיד

אמרנו  וכבר כאחד, האיסורים שני יעקב על חלים סרח, של
איסור. על איסור חל אחת שבבת יעקב,58)למעלה, בן

לו. ומותרת אחותו, בת אלו.59)שהיא בנישואין
אחיו".60) "אשת אלו.61)משום בנישואין
יעקב 62) על גם נאסרה יעקב, בני על שנאסרה שמתוך

כנ"ל. איסור, על איסור חל - מוסיף באיסור שהרי עצמו,
לישמעאל 63) שנשאת דלהלן, משום מאמו, יעקב אחי נקט

לאחי  זה לפני נשואה היתה שאם יצחק, לפני לייבום ונפלה
לפניו  נופלת ואינה יצחק, של כלתו היא הרי מאביו, יעקב
פטורה  שערוה וחליצה יבום מהלכות בפ"ו כמפורש לייבום,

(כס  היבום ומן החליצה ויבמה מן עבר אם ואפילו ףֿמשנה),
ועוד, בכלתו. תופסין קידושין אין שהרי אב", "אשת אינה
עליהם  חל ולא אח, אשת משום עליהם אסורה היא שהרי
ואם  מאמו, יעקב לאחי שנישאה כתב לכן אחר. איסור שום
מאביו. יעקב אחי על ולא יצחק על לא אסורה אינה כן

אח.64) אשת האיסורים 65)משום על אלו, בנישואין
מוסיף.66)הקודמים. באיסור איסור על חל שאיסור

יעקב.67) של אח שהוא אחי 68)בעלה, שהוא יעקב, דוד
אביו. אח.69)יצחק אשת אלו.70)באיסור בנישואין

יצחק 71) על חיוב יש התורה שמן יעקב. של אביו שהוא
איסור  משום נכדתו, בת לייבם אסרו מדרבנן ורק לייבמה,
שניות  איסור היא נכדתו בת כי כא. יבמות ראה שניות,
ובמשנה  יא). אות ו, הלכה אישות מהלכות (פ"א מדרבנן
ולא  חולצת סופרים, מדברי שניות = מצוה "איסור כ. שם

דרבנן.72)מתייבמת". באיסור קידושין ותופסין
אב.73) אשת משום מאביו, יעקב שניהם 74)של וחלים

מוסיפים  ששניהם הקודמים, האיסורים על אחת בבת
איסור. על חל איסור אמרינן מוסיף ובאיסור עליהם,

יעקב,75) על גם נאסרה יצחק, בעלה על שנאסרה ומתוך
א. הלכה למעלה אינו 76)כמבואר מיתתו, לאחר אבל

איש. אשת משום לאחר 77)חייב אבל סרח, אחות שהיא
שאיסור  אשתו, אחות איסור משום חייב אינו רחל של מותה
יח). יח, (ויקרא אשתו בחיי אלא אינו אשתו אחות

יעקב.78) בת תמנע בת לבן,79)סרח של בתו שהיא
יעקב. אשת רחל אחות ראובן,80)והיא בנו אשת

או בנו מות לאחר גם עליו (פ"ב שאסורה שגירשה לאחר
א). הלכה ביאה איסורי לאחיו 81)מהלכות נישאה שהרי

ב. הלכה שם ועיין לישמעאל.82)מאמו, נישאה שהרי

.‚,ÛÈÒBÓ ¯eq‡a Ô‰ÈÏÚ ‰Â¯Ú‰ BÊ ¯Ò‡zL el‡ Ïk»≈∆≈»≈»∆¿»¬≈∆¿ƒƒ
ÌÏBÚa ÔÈÈeˆÓ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈL‡‰ e‰iL CÈ¯ˆ83È„k »ƒ∆¿»¬»ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»»¿≈

¯eq‡ ÛÒBzÈ Ô‰ÈÏÚ ¯Ò‡zL CBzÓe ,Ô‰ÈÏÚ ¯Ò‡zL∆≈»≈¬≈∆ƒ∆≈»≈¬≈∆ƒ≈ƒ
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÊÏ ¯Á‡«≈»∆¬»ƒ≈»¿ƒ≈¿ƒ
˙¯Ò‡ ‰˙È‰ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa ‰ÊÏ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ»»»∆»ƒ«ƒ»¿»∆¡∆∆

Ô˜fÏ ¯eq‡ ÛÒBzÈ - Ô‰ÈÏÚ84‰zÚ ÌL ÔÈ‡ È¯‰L , ¬≈∆ƒ≈ƒ«»≈∆¬≈≈»«»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Á‡ ‡ÏÂ Ôa ‡Ï…≈¿…»¿≈…«≈»∆

יוסי 83) ר' "מודה שאמרו שם, בכריתות מהגמרא נלמד כך
ברא  דאיכא הכא? איכא מוסיף איסור מאי מוסיף, באיסור
איסורא  איתוסף בריה, לגבי איסורא דאיתוסף מיגו לסבא,
זה  הרי בן, לאביו לו יש אם שדווקא הרי דידיה". לגבי

(כסףֿמשנה). מוסיף עליו 84)איסור אסורה שהיא לזה
אחר. באיסור מקודם

.„ÏL dn‡ ÏÚ ‡·e ,ÌÈL LÏL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»»ƒ»«ƒ»∆
‡ ‡È‰L ,‰iL ÏL dn‡ Ì‡ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡Ì ««≈∆∆ƒ≈ƒ»∆¿ƒ»∆ƒ≈

˙ÈLÈÏL ÏL ‰È·‡85‡È‰ BÊ ‰˜fL Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»∆¿ƒƒ««ƒ∆¿≈»ƒ
Ô‰ ˙BÓL ‰LÏLe ÂÈÓÁ Ì‡Â B˙BÓÁ Ì‡Â B˙BÓÁ86 ¬¿≈¬¿≈»ƒ¿»≈≈

‡È‰ ˙Á‡ Œ˙a ¯eq‡Â87˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ¿ƒ«««ƒ≈«»∆»«»
˙Á‡88˙·e da ˙·e :dz·e ‰M‡a ¯Ó‡pL ÈÙÏ . ««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ»ƒ»«¿»«

‰LÏL ‰OÚ ·e˙k‰ - ‡È‰ ‰nÊ ‰p‰ ‰¯‡L dzaƒ»«¬»≈»ƒ»ƒ«»»»¿»
„Á‡ Ûe‚k ÔÈÙe‚89˙BÓL ‰LÏM‰ e·LÁÈ CÎÈÙÏ , ƒ¿∆»¿ƒ»≈»¿«¿»≈

„Á‡ ÌLk90. ¿≈∆»

אחותה 85) רחל של בתה את גם ונשא לאה את שנשא כגון
לאה  של אחיהן שהוא לבן, של בנו בת את וגם לאה, של
של  אמם שהיא מותו) (אחר לבן אשת על ובא ושגג ורחל,

אחיהן. ורחל הם.86)לאה איסורים שקידש 87)ג' כגון
שליח. עלֿידי אחת בבת שלשתן בכריתות 88)את משנה

עליה  חייב חמותו, על הבא אומר, נורי בן יוחנן "ר' יד:
שם  שלשתן לו, אמרו חמיו. ואם חמותו ואם חמותו משום

הן". בלשון 89)אחד וסיים נשים, בשלש התחיל כלומר,
שלש  על חייב אינו לפעמים כי להורות היא", "זימה יחיד
שישנם  אחת אשה על שבא כגון אחת, חטאת אלא אלו
ר' בשם אבהו ר' דברי טו. (שם אלו לאווין שלשה עליה

לו,ו 90)יוחנן). "אמרו במשנה (שם) שאמרו מה זהו
הן". אחד שם שלשתן

.‰‡È‰Â ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ Ï·‡¬»«»«¬∆ƒ¬»ƒ¿ƒ
˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - Bn‡ ˙BÁ‡91˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ; ¬ƒ«»»«»∆∆¡«∆¿«

Èt ÏÚ Û‡Â dÓˆÚ ÈÙa B˙BÁ‡ ÏÚ ·iÁ - ‰lb B˙Á‡¬…ƒ»«»«¬ƒ¿≈«¿»¿««ƒ
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â Bn‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L92?˙‡Ê ‰È‰z C‡È‰Â . ∆ƒ¬ƒ«¬»ƒ¿≈«ƒ¿∆…
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ÏÚ·e ,˙Ba ÈzL ‰pnÓ „ÈÏB‰Â Bn‡ ÏÚ ‡aL ÔB‚k¿∆»«ƒ¿ƒƒ∆»¿≈»»«
¯ÊÓn‰ ‡B·iLk ;Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ÂÈ˙BaÓ ˙Á‡««ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿∆»««¿≈
,˙¯ÊÓn‰ Bn‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,˙ÈM‰ ˙a‰ ÏÚ ‰f‰«∆««««≈ƒ∆ƒ¬ƒ««¿∆∆
·iÁ - Bn‡Ó ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ ‡È‰L∆ƒ¬≈»ƒ∆ƒ¬»ƒ≈ƒ«»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙B‡hÁ LÏL93. »«»¿≈…«≈»∆

טו.91) שם וגמרא "ערות 92)משנה של הזה שהענין
חייב  שהוא להורות כדי (שם) בפסוק נכפל גילה" אחותו

ושם. שם כל עליו 93)על שחייב אחד מעשה עשה אם
למעלה  ראה ושם, שם כל על שחייב הרבה, שמות משום

א. הלכה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחד 1) בהעלם הרבה בביאות אחת ערוה על הבא דין יבאר

הרבה. עריות על או

.‡‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰2‰a¯‰ ˙B‡Èa3˙Á‡ ÌÏÚ‰a4Û‡ , «»«∆¿»ƒ«¿≈¿∆¿≈«««
‰a¯‰ ÌÈÓÈ ‰ÏÈÚ·e ‰ÏÈÚa ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ5, «ƒ∆»»≈¿ƒ»¿ƒ»»ƒ«¿≈

ÌÈ˙Èa BÏ Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰6È¯‰Â„Á‡ Ûe‚ ‡È‰7- ƒ¿…«≈¿«ƒ«¬≈ƒ∆»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â ˙Á‡ ‰‚‚L Ïk‰ È¯‰8. ¬≈«…¿»»««¿≈«»∆»«»««

da ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â da ‚‚L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¿««»«¿»«¿»«»
da ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â dÏÚ·e dÓˆÚ«¿»¿»»¿««»«¿»«¿»«»
‰ÏÈÚ·e ‰ÏÈÚa Ïk ÏÚ ·iÁ - dÏÚ·e dÓˆÚ9; «¿»¿»»«»«»¿ƒ»¿ƒ»

˙B‚‚M‰ ˙B˜lÁÓ ˙BÚÈ„È‰L10. ∆«¿ƒ¿«¿«¿»

המנויות 2) עריות באיסור עליו האסורות הנשים אחת
ה"ד). (פ"א למעלה ופורטו מות, אחרי בא 3)בפרשת

פעמים. כמה עצמה הערוה אותה על עליה ובא וחזר עליה
צריך 4) (וכן רומי ובדפוס תימן בכת"י "אחד", הוא כן

כי  הזמן כל ממנו שנעלם והיינו הפרק). בכל להלן להיות
עליו. אסורה זו (אם 5)אשה שבת לענין ה"ב פ"ז להלן

שבת  שהם שבתות, בכמה ושכח שבת, דין עיקר ידע
נדה  על ובא שגג (אם נדה לענין ה"ה ולהלן אחת) בהעלם
עליה  שבא כגון נדות, של שונים בזמנים פעמים כמה אחת
שניה  פעם עליה ובא וראתה וחזרה וטבלה, מנדתה וטהרה
ימים  כי רבינו כתב אחד) בהעלם עצמה, שגגה באותה
מפני  והיינו חטאות. כמה לחייבו האחת השגגה את מחלקים
פעולה  לבין איסור של אחת פעולה בין היתר ימי שיש
לביאה  ביאה בין מפסיקים היתר ימי שאין כאן אבל שניה,
א. יז, ובכריתות ה"א, פ"ו להלן וראה אחת, שגגה הכל –

נעשו 6) האסורות הבעילות וכל לשניה, אחת ביאה בין
אחד. את 7)בהעלם מחלקים גופים כי ה"ג, להלן וראה

חטאות. בכמה לחייבו האחת א.8)ההעלמה טו, כריתות
כחכמים. רבינו ופסק וחכמים, אליעזר רבי מחלוקת

חטאת.9) אחת 10)קרבן בעילה שבין הידיעות כלומר,
וחייב  אחת, כשגגה יחשבו שלא השגגות, מחלקות לשניה
דבר  ומקור וה"ט, ה"א פ"ו להלן ראה וידיעה. ידיעה כל על
חלב  אכל "אם במשנה: - ב יז, ובכריתות - ב עא, בשבת זה
על  חטאת מביא וכו' בינתיים ידיעה היתה אם וכו' וחלב

וכו'". ואחת אחת כל

.·ÏÚ ‡a‰BÊÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰Â¯Ú‰ «»«»∆¿»ƒ«¿≈¿∆¿≈««¿

‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÔÈa ‰ÚÈ„È dÏ ‰˙È‰ ˙ÏÚ·p‰11, «ƒ¿∆∆»¿»»¿ƒ»≈»ƒ»ƒ»
‡e‰ - ‰a¯‰ ˙BÓÏÚ‰a dÏˆ‡ ˙B‡Èa‰ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«ƒ∆¿»¿«¿»«¿≈
‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ‰‡È·Ó ‡È‰Â ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡È·Ó≈ƒ«»««¿ƒ¿ƒ»«»«»ƒ»

‰‡È·e12ÌÈ˙Èa ˙BÚÈ„È BÏ eÈ‰ ‡e‰ .13ÌÏÚ‰a ‡È‰Â , ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ¿∆¿≈
‰a¯‰ ˙B‡hÁ ‡È·Ó ‡e‰ - ˙Á‡14‰‡È·Ó ‡È‰Â , ««≈ƒ«»«¿≈¿ƒ¿ƒ»

˙Á‡ ˙‡hÁ15. «»««

ואחר 11) אסור, שזה ממנה נעלם ביאה שבשעת כגון
הדבר  וחזר לה, נודע ושוב שכחה, ושוב לה, נודע הביאה
הביאות. כל לאחר עד נודע לא ולו פעמים, וכמה כמה

שם).12) בכריתות, (הובאה פ"א כריתות תוספתא,
ובשעת 13) באיסור, בעל כי לביאה ביאה בין לו שנודע

אסור. זה שדבר שכח וביאה.14)הביאות ביאה כל על
שם.15) תוספתא,

.‚‰a¯‰ ˙BÈ¯Ú ÏÚ ‡a‰16˙Á‡ ÌÏÚ‰a17Èt ÏÚ Û‡ , «»«¬»«¿≈¿∆¿≈««««ƒ
„Á‡ ÌMÓ ÔlkL18ÌÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,19·iÁ - ∆À»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ«»

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ20ÂÈL LÓÁ ÏÚaL È¯‰ ?„ˆÈk . «»««¿««≈«¬≈∆»«»≈»»
ÂÈ˙Ba LÓÁ ÏÚ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡ LÓÁ ÏÚ ‡aL B‡ ˙Bcƒ∆»«»≈«¿»«»≈¿»

Ô‡kÓ .Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a21‰z‡ ¿∆¿≈«««»«»»ƒ»«»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,„ÓÏ22‡È·‰Â ¯eÎf‰ ÏÚ ‡a‰ : »≈∆∆∆»¿¬»ƒ«»««¿¿≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÂÈÏÚ ¯eÎÊ23‰na , ¿»»¿∆¿≈«««»«»«««∆
BÓˆÚ ¯eÎf‰ B˙B‡ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c24Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿«¿¬»

Á‡ ¯eÎÊ ‰È‰ Ì‡Ì‰ÈL ÏÚ ‡aL ÔÈa ,¯25ÏÚ ‡aL ÔÈa ƒ»»¿«≈≈∆»«¿≈∆≈∆»«
‰Ê26ÂÈÏÚ ‰Ê ‡È·‰Â27Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ ·iÁ -28‡e‰Â . ∆¿≈ƒ∆»»«»«»»¿

ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È·‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡·a ÔÈc‰29. «ƒ¿»««¿≈»¿≈ƒ¿≈»»»

עליו.16) האסורות נשים כמה על בשוגג שנעלם 17)בא
נודע  ולא האלו, הביאות זמן כל במשך אסור זה שדבר ממנו

לביאה. ביאה בין אחד.18)לו איסור משום כלומר,
בכמה 19) אלא אחד בגוף היו לא הללו שהביאות מכיון

מיוחד,20)גופים. חטאת קרבן חייב וגוף גוף כל על
בהעלם  נדות נשיו חמש על "הבא א: טו, כריתות משנה
נאמר  שם, ובגמרא ואחת", אחת כל על חייב שהוא אחת,
הנשים  היו אם וכ"ש מוחלקים". גופים והן "הואיל הטעם:
אפילו  שהרי אחר, איסור משום אחת כל אסורות הללו
על  חטאות כמה חייב שמות, כמה בו יש אם אחד במעשה

ה"א. פ"ד למעלה ראה ושם, שם מחלקים 21)כל שאנו
גוף  לבין חטאות, כמה שחייב גופים, כמה בין אחד באיסור
ה"א. למעלה ראה ביאות, כמה על אחת חטאת שחייב אחד

עקיבא.22) רבי דברי ב. נד, וסנהדרין א. ג, כריתות
ה"א.23) פ"ד למעלה עליו 24)ראה שבא הזכר כלומר,

עליו. אחרֿכך הביא עצמו הזכר אותו שני 25)מקודם,
אחד.26)זכרים. זכר אחר.27)על הוא 28)זכר כן

אבל  שם, כריתות ובבלי ה"ט, פ"ז סנהדרין ב'ירושלמי'
אף  כי ישמעאל לרבי לכאורה נשמע שם סנהדרין מהבבלי
וב'מעשה  כאן, שמח' ב'אור וראה אחת, חייב גופים בשני

בזה. שכתבו מה ה"א, פ"ד אומרים 29)רוקח' שאנו שמה
שאינו  אחד בהעלם עליו בהמה והביא בהמה על הבא כי
זה  שאין שם), פ"ד למעלה (ראה אחת חטאת אלא חייב
הבהמה  אותה זה, לפני עליה שבא הבהמה אותה אלא
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חייב  – אחרת בבהמה אבל מכן, לאחר עליו הביא עצמה
גופים. שני שהם משום חטאות, שתי

.„ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙BÓ‰a ‰ÈÏÚ ‰‡È·‰L ‰M‡‰»ƒ»∆≈ƒ»»∆»¿≈«¿≈¿∆¿≈
‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ - ˙Á‡30È¯‰L , «««∆∆«»«»¿≈»¿≈»∆¬≈

‰a¯‰ ÌÈL‡Ï ‰ÏÚ·pL ÈÓk BÊ È¯‰Â ;ÔÈ˜ÏÁÓ ÔÈÙe‚ƒÀ¿»ƒ«¬≈¿ƒ∆ƒ¿¬»«¬»ƒ«¿≈
LÈ‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ ‡È‰L ,„Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»∆ƒ«∆∆«»«»ƒ

LÈ‡Â31. »ƒ

אם 30) ואף (כסףֿמשנה), ה"ג קודם שכתב ממה נלמד
על  חייב אינה פעמים, כמה עליה הזאת הבהמה את הביאה
חטאת  אחרת עוד ועל אחת, חטאת כיֿאם אחת בהמה

ה"ה.31)שניה. להלן ראה

.‰‰ÚÓLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰32 »ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ««»¿»¿»
Èt ÏÚ ÔÈa ,˙‡OÂ ,˙nL ÌÈ„Ú e‡aL B‡ ˙nL∆≈∆»≈ƒ∆≈¿ƒ»≈«ƒ

dÓˆÚ33ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔÈa34- Ìi˜ dÏÚaL Ú„BÂ , «¿»≈«ƒ≈ƒ¿«∆«¿»«»
Ôa¯˜ ˙·iÁ35„Á‡36‰a¯‰ ÌÈL‡Ï ˙‡O Ì‡Â .37B‡ «∆∆»¿»∆»¿ƒƒ»«¬»ƒ«¿≈

‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ ‰˙pfL38Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ - ∆ƒ¿»ƒ¬»ƒ«¿≈«∆∆«»«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰L ÈtÓ ,LÈ‡Â LÈ‡ƒ»ƒƒ¿≈∆≈ƒÀ¿»ƒ¿««ƒ

‰‚‚La Ïk‰L39,‰‚‚La ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ .˙Á‡ ∆«…ƒ¿»»«««»««ƒ»ƒ¿»»
‡·e ,‰c ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁÂ ,‰Ï·ËÂ d˙cpÓ ‰¯‰ËÂ¿»¬»ƒƒ»»¿»¿»¿»¿»¿»¬»ƒ»»

dÓˆÚ ‰‚‚L d˙B‡a ‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ40ÏÚ ·iÁ - »∆»««¿ƒ»¿»¿»»«¿»«»«
ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk41˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42 »««»««««ƒ∆¿∆¿≈««
„Á‡ Ûe‚ ‡e‰Â43˙ec ÔÓfÓ ıeÁ ‰Ê ˙ec ÔÓfL ; ¿∆»∆¿«ƒ∆ƒ¿«ƒ
˙ÈM‰44˙Bc ÌÈL ÈzLk Ô‰ È¯‰Â ,45. «≈ƒ«¬≈≈ƒ¿≈»ƒƒ

תומו,32) לפי המסיח וגוי ושפחה מעבד או אחד, מעד
הקי  – משנים פחות שבערוה דבר שאין רבנן ואע"פ לו

להתגלות  העשוי שדבר משום אלו, לכל להאמין זה בדבר
בנות  תשארנה שלא ועוד בו, לשקר חשודים ואינם הוא
הכ"ט). ופי"ג הט"ו, גירושין מהל' (פי"ב עגונות ישראל

לה 33) שאפשר ונישאת", שמת עדים "באו על מוסב זה
פז: יבמות רש"י (ראה ביתֿדין הוראת בלא אפילו להנשא

ב"ד). ברשות שלא ניסת "שמעה 34)ד"ה על מוסב זה
וגוי  ושפחה עבד או אחד עד לפניהם שהעיד וכגון שמת",
ביתֿדין. עלֿפי הוא ההיתר שכל תומו, לפי המסיח

הים,35) למדינת בעלה שהלך "האשה ב: פז, יבמות משנה,
תצא  ב"ד, ע"פ שלא ניסת וכו', בעלך מת לה ואמרו ובאו
עלֿפי  "ניסת במשנה: שם שאמרו ומה בקרבן". וחייבת
שכן  ההלכה, מן נדחה – הקרבן" מן ופטורה תצא ביתֿדין
טעות  אלא כלל, הוראה זו שאין צב.) (שם ורבא זעירי אמרו
שם. שכתבנו ובמה ה"ג, פי"ד להלן וראה היא,

הורוה 36) לענין צב. (שם וחכמים אליעזר רבי מחלוקת
גדול  לכהן אלמנה כגון וקלקלה, והלכה להנשא ביתֿדין
ביתֿדין  עלֿפי בנישאת ההלכה, לפי והואֿהדין, וכו',
כל  על אחד קרבן שחייבת כחכמים, ופסק בקרבן) שחייבת
לה  נודע ולא הואיל השני, בעלה עליה שבא הביאות

שם. רש"י וראה חי, הראשון שבעלה שם:37)בינתיים
אדם  בני לחמשה נשאת שאם אליעזר, לרבי חכמים "מודים
גופים  והם הואיל ואיש, איש כל על קרבן שחייבת

לינשא,38)מוחלקים". ב"ד "הורוה ב: פז, שם משנה,

"מאי  - א צב, שם ובגמרא בקרבן", חייבת - וקלקלה והלכה
ורבי  קידושין), בלי כלומר =) זינתה אומר ר"א קלקלה,
הדיוט", לכהן וחלוצה גרושה לכ"ג, אלמנה אומר יוחנן
עשיתם  אתם לב"ד: שטוענת הקרבן, מן פטורה זינתה אבל
עלֿפי  שנישאת המשנה דעת לפי אינו זה וכל לפנויה. אותי
חייבת  נישאת שגם ההלכה לפי אבל הקרבן, מן פטורה ב"ד
שם  'מאירי' (ועי' בקרבן חייבת שזינתה, כלֿשכן קרבן,

שהנדה 39)פז:). ששכח או טהורה, שהיא שחשב כגון
שהיא 40)אסורה. הזמן כל לו נודע שלא אחד, בהעלם

וטבלה  נדה שהיא הדבר כל לו סיפרה לא שהיא וכגון נדה,
אסורה. שהנדה הזמן כל לו נודע שלא או נדה, פרסה ושוב

יז.).41) כריתות רבא, (דברי נדתה עת כל על אחת חטאת
בהעלם 42) הפעמים בכל הנדה את בעל שהוא כלומר,

אותה 43)אחד. בעל שהרי אחד, גוף הוא האיסור כלומר,
וגוף  אחד ובהעלם נדות, כמה בעל ולא פעמים כמה אשה
בלבד. אחת חטאת אלא לחייב שלא הדין מן היה אחד,

השניה.44) נדתה בעת אינו הראשונה נדתה שעת כלומר,
מלאכה  בהן ועשה שבת שהן שבתות בכמה שכח כאילו וזה
לחייבו  מחלקים השבתות שתי שבין שהימים אחד, בהעלם
הטבילות  גם כן כמו – ה"ב) פ"ז להלן (ראה חטאות בכמה
כמו  נחשבות השניה, נדתה עת לבין האחת נדתה עת שבין

השבתות. שבין אחד,45)הימים בהעלם עליהן שהבא
וה"א. ה"ג למעלה ראה חטאות, שתי חייב

.ÂdzÒÂ ˙ÚLa ‡lL BzL‡ ÏÚ ‡a‰46Ìc ‰˙‡¯Â «»«ƒ¿∆…ƒ¿«∆¿»¿»¬»»
LÈÓLz‰ ˙ÚLa47el‡ È¯‰ -48Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËt ƒ¿«««¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ»¿«

‚‚BL ‡ÏÂ ‡e‰ Òe‡k ‰fL ÈtÓ ,˙‡hÁ49‚‚BM‰L .50 «»ƒ¿≈∆∆¿»¿…≈∆«≈
˜c˜„Â ‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜„a el‡Â ,˜c˜„Ïe ˜c·Ï BÏ ‰È‰»»ƒ¿…¿«¿≈¿ƒ»«»∆»∆¿ƒ¿≈
Á¯Ë ‡lL ÈÙÏe ,‰‚‚L È„ÈÏ ‡a ‰È‰ ‡Ï - ˙BÏ‡Laƒ¿≈…»»»ƒ≈¿»»¿ƒ∆…»«
Ï·‡ ;‰¯tk CÈ¯ˆ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„aƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿««»«¬∆»ƒ«»»¬»
˙ÚLa ‡lLÂ ‰˙È‰ ‰¯B‰Ë È¯‰ ?˙BOÚÏ Bl ‰Ó - ‰Ê∆««¬¬≈¿»»¿»¿∆…ƒ¿«

CÎÈÙÏe .Ò‡ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ .ÏÚa dzÒÂ51‡ˆÓpL ÔÈa , ∆¿»»«≈∆∆»…∆¿ƒ»≈∆ƒ¿»
dlL „Ú ÏÚ Ì„52BlL „Ú ÏÚ ‡ˆÓpL ÔÈa53- »«≈∆»≈∆ƒ¿»«≈∆

ÔÈ¯eËt54˙ÒÂÏ CeÓÒ ‰ÈÏÚ ‡·e ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ .55, ¿ƒ¬»ƒ»«»»∆»»«∆∆
˜ L¯ÙÈÂ ÏÚ·iL ‰n„Â˙ÚLa ‰˙‡¯Â ,Ìc ‰‡¯zL Ì„ ¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿…∆∆ƒ¿∆»¿»¬»ƒ¿«

‰‚‚L ‡È‰ BfL ,Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ - LÈÓLz‰56CÎÈÙÏ .57, ««¿ƒ«»ƒ¿»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»
BlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡58ÌÈ‡ÓË Ì‰ÈL -59ÔÈ·iÁÂ ƒƒ¿»»«≈∆¿≈∆¿≈ƒ¿«»ƒ

Ôa¯˜a60‡ˆÓ .61„iÓ dÓˆÚ ‰Áp˜ Ì‡ :dlL „Ú ÏÚ ¿»¿»ƒ¿»«≈∆»ƒƒ¿»«¿»ƒ»
‰˙‰L ‡ÏÂ ÏÚa‰ L¯tLk62ÔÈ·iÁÂ ÌÈ‡ÓË Ì‰ÈL - ¿∆≈≈«««¿…»¬»¿≈∆¿≈ƒ¿«»ƒ

Ôa¯˜a63‰˙‰L Ì‡Â ;64¯k‰ ˙Á˙Ï d„È ËÈLBzL È„k ¿»¿»¿ƒ»¬»¿≈∆ƒ»»¿««««
‰Áp˜ Ck ¯Á‡Â Ba ˜c·Ï „Ú Ïh˙Â ˙Òk‰ ˙Á˙Ï B‡¿«««∆∆¿ƒ…≈ƒ¿…¿««»ƒ¿»

˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - dÓˆÚ65Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËÙe66; «¿»¿≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿»
‰Èt ˙‡ ÁÈ„˙Â ‰hn‰ ÔÓ „¯zL È„k ‰˙‰L Ì‡Â67 ¿ƒ»¬»¿≈∆≈≈ƒ«ƒ»¿»ƒ«∆»∆»

dÓˆÚ ‰Áp˜ Ck ¯Á‡Â68Ì„ ‡ˆÓÂ69¯B‰Ë dÏÚa -70. ¿««»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»»«¿»»

דם.46) לראות נדה.47)קביעותה על ובא נכשל והרי
ואשתו.48) הבעל א.49)שניהם  יח, שבועות
שהיא 50) וחשבה נדה אשתו על שבא וכגון קרבן. שמחויב

ה"ח. פ"ב למעלה ראה שזה 51)טהורה, כיון כלומר,
התשמיש.52)אונס. אחר עצמה מקנחת שהיא המטלית

איש 53) דרך כי התשמיש. אחר עצמו מקנח שהוא המטלית
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קפי zebby zekld - zepaxw xtq - hay b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עצמו  קינח הוא התשמיש: אחר עצמם לבדוק ואשה
ביאה  איסורי מהל' (פ"ד שלה במטלית והיא שלו, במטלית
עליה  בא לענין ההלכה, בהמשך להלן וראה הי"דֿטו).
על  הדם נמצא אם בין הבדל יש שלפעמים לוסת, סמוך

שלו. על הדם נמצא אם לבין בעל 54)שלה, ודאי כי אף
חי  ואין גמור, אונס שזה הנ"ל מטעם פטורים חטאת נדה, וב

השוגג. על הסמוכה 55)אלא בעונה עליה לבוא שאסור
ביאה  איסורי (הל' תשמיש בשעת דם תראה שמא לוסתה,

עונה). זמן הוא כמה ועיי"ש הי"ב, אין 56)שם כלומר,
אין  וגם נדה. שהיא בעת לבעול התכוון לא שהרי מזיד, זה
הוא, שוגג אלא לוסת, סמוך לבעול לו היה לא כי אונס, זה

אומן. בדין ה"ט פ"ב למעלה שוגג,57)וראה שזהו כיון
חטאת. התשמיש.58)וחייבים אחר בו קינח שהוא

משום 59) והוא נדתה, טומאת משום היא ימים, שבעת
"ותהי  כד) טו, (ויקרא שנאמר כמו כנדה, נדה שהבועל

ימים". שבעת וטמא עליו מהם,60)נדתה אחד כל חטאת
- א יח, בשבועות שביארו מה לפי א. יד, נדה משנה
ואףֿעלֿפי  לווסתה. סמוך עליה בבא עוסקת זו שמשנה
שלו, על שנמצא כיון – התשמיש אחרי רב זמן שקינח
שם. רש"י ועי' תשמיש. בשעת שראתה הוא ממנה בוודאי

סמוך 62)הדם.61) מיד עצמה קינחה אלא כלום,
אותיום 63)לפרישתו. שלה על "נמצא שם: משנה,

הדבר  ברור כאן שגם קרבן", וחייבין טמאין (=תיכף)
התשמיש. בשעת דם של 64)שראתה פרישתו מזמן
עמצה. את שקינחה ועד שיתכן 65)הבעל, שבעה. טומאת

רב  ומפרש ב. שם, ברייתא התשמיש, לאחר בא הדם כי
כך. הביאור במשנה גם כי (שם) החטאת 66)חסדא מן

פ"ז  (ראה הספק על באה בהמה חטאת שאין ומשום (שם).
אשם  בקרבן חייבים הם אבל ה"י), המוקדשין פסולי מהל'

טו.). שם (גמרא, נקיה"67)תלוי לשון הוא פניה, "כוונת
אותו  מטה, של פניה כלומר, שם). נדה בפיה"מ, (רבינו

שם). רש"י, (ראה זמן 68)המקום ששהתה כלומר,
לאחר  ורק עצמה. את לקנח וכן המיטה מן לרדת בו שאפשר

עצמה. קינחה זה זמן בה.69)משך שקינחה המטלית על
ואילו 70) התשמיש, גמר לאחר בא הזה הדם כי תולין שאנו

שם, נדה (משנה, כלל נדה היתה לא התשמיש בשעת
כחכמים). ופסק וחכמים, עקיבא רבי מחלוקת

.Ê˙ÒeÏ CeÓÒ ÏÚ·e ¯·ÚL ÈÓ71Ìc˜zL ˙Úc ÏÚ ƒ∆»«»«»«∆∆«««∆ƒ¿…
˙‡ÓËpL ‰M‡‰ ‰LÈb¯‰Â ,Ìc‰ ˙i‡¯Ï B˙‡Èaƒ»ƒ¿ƒ««»¿ƒ¿ƒ»»ƒ»∆ƒ¿≈
‡Ï ‰Ê È¯‰ - È˙‡ÓË BÏ ‰¯Ó‡Â LÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ¬≈∆…

‰M˜˙Ó ‡e‰Lk L¯ÙÈ72˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿¿∆ƒ¿«∆¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰‡Èa È¯eq‡73L¯Ùe „iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â . ƒ≈ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈

M˜˙Ó ‡e‰Lk˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ‰74ÏÚ ˙Á‡ : ¿∆ƒ¿«∆«»¿≈«»«««
‰c ÏÚa È¯‰L ,B˙ÒÈk75B˙‡ÈˆÈ ÏÚ ˙Á‡Â ,76, ¿ƒ»∆¬≈»«ƒ»¿«««¿ƒ»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙‡È·k BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL77 ∆¿ƒ»¬»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ìc˜zL ‰n„Â ˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L Ú„iLk¿∆»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿ƒ»∆ƒ¿…
,„iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡ÏÂ ,d˙i‡¯Ï B˙ÏÈÚa¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿…»«∆»ƒ¿ƒ»

˙BÓÏÚ‰ ÈzL BÏ e‡ˆÓpL78˙BÏÈÚa‰ ÈzLa79Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿¿≈∆¬»ƒ¿≈«¿ƒ¬»
˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡80Ú„È ‡ÏÂ , ƒ…»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿…»«

L¯tL Èt ÏÚ Û‡ ,„iÓ ‰‡Óh‰ ÔÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L∆»ƒ¿ƒ«À¿»ƒ»««ƒ∆≈≈
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰M˜˙Ó ‡e‰Â „iÓ81; ƒ»¿ƒ¿«∆≈«»∆»«»««

‰‚‚La ,˙BÏÈÚa ÈzLk Ô‰L ,B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈkL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒ»ƒƒ»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»
Ïk‰ ‰OÚ ˙Á‡ ÌÏÚ‰·e ,Ô‰ ˙Á‡82ÔÈc‰ ‡e‰Â . ««≈¿∆¿≈««»»«…¿«ƒ

˙BÈ¯Ú‰ ¯‡La83˙Úc ÏÚ ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡·e ‚‚L Ì‡L , ƒ¿»»¬»∆ƒ»«»«»∆¿»«««
CB˙a ‡e‰Â ‰Â¯Ú ‡È‰L BÏ Ú„BÂ ,˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«∆ƒ∆¿»¿¿
BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL ,„iÓ L¯ÙÈ ‡Ï - LÈÓLz‰««¿ƒ…ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»¬»»
‡e‰Â L¯Ùe „iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â .B˙‡È·k¿ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈¿

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰M˜˙Ó84‰‚‚L Ïk‰L , ƒ¿«∆≈«»∆»«»««∆«…¿»»
.‡È‰ ˙Á‡««ƒ

שלא 71) ואילו כדלהלן, הכניסה על גם לחייבו כדי כן נקט
ה"ו). (למעלה הכניסה על פטור וסתה בשעת

חי.72) עדיין הי"א.73)כשהאבר משנה,74)פ"ד
לו  ואמרה הטהורה, עם משמש "היה ב: יד, שבועות
לו  הנאה שיציאתו מפני חייב, - מיד ופירש נטמאתי
חייב  וכו' אביי "איתמר, ב: יז, שם ובגמרא כביאתו",

זו 76)בשוגג.75)שתיים". ופרישה חי, באבר שפירש
עצמה. בפני כביאה לו בגמרא.77)נחשבת - א יח, שם

הפרישה.78) שגגת מענין אינו הכניסה שגגת שענין לפי
כמו  השגגה, היתה ואסור במותר לאו הכניסה, שגגת שהרי
הדם  זיבת לפני לבעול ביכול אלא הפרישה, שגגת שהיתה
לבעול  שלא מוזהר שהוא הוא יודע ולעולם יכול, ובאינו
שגגת  מענין אינו הכניסה שגגת שענין וכיון לוסתה, סמוך
בהעלם  חלב זיתי שני אכל של לדין שייך אינו הפרישה,
שם). שבועות מיגש, (ר"י אחת חטאת חייב שהוא אחד
ידיעה  שישנה לפי העלמות שתי שהן שם, פירש ורש"י

בעילות 79)באמצע. כשתי שהן וביציאה, בכניסה

נטמאתי.80)נפרדות. התשמיש: באמצע לו ואמרה
שם).81) הם,82)(שבועות, אחד בענין השגגות ששתי

שם), מיגש, (ר"י הנדה שבבעילת ואסור במותר שהוא
החטא, ידיעת כאן שאין משום הטעם, שם רש"י ולפירוש
יודע  שאינו מכיון חטא, עשה ולא אנוס שהוא סבור הוא כי
אחת. להעלמה הכל ונחשב לווסת, סמוך לבעול שאסור

(כסףֿמשנה).83) הוא הביאה,84)פשוט ואיסור בהיתר
היציאה  לבין הכניסה בין בינתיים, ידיעה כאן שיש ואע"פ
וצריך  השגגות) מחלקות הידיעות כי ה"א, למעלה (וראה
– היציאה על וגם הכניסה על גם חטאות, שתי להתחייב
הידיעה  אין היציאה, לשגגת גרמה הכניסה ששגגת מכיון
וראה  שמח'. ('אור אחת חטאת אלא חייב ואינו מחלקת

טהרה). סדרי בשם הגרע"א ובהגהות המוריה' ב'הר
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micarקפב zekld - oipw xtq - hay 'f oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyhay b"iÎ'f -t"yz'd

ה'תש"פ  שבט ז' ראשון יום

-oipwxtq
micar zFkld¦§£¨¦

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) עבד חצי והמשחרר שחרור, דיני כמה עוד בו ביאר

חורין. בן וחצי עבד חצי

.‡Ëb2˙¯Bk‰ ¯·c BÈÚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ¯e¯ÁL3BÈa ≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»»«≈≈
ÂÈB„‡ ÔÈ·Ï4,CÎÈÙÏ .˙eÎÊ Ba ÔB„‡Ï ¯‡MÈ ‡ÏÂ , ¿≈¬»¿…ƒ»≈»»¿¿ƒ»

·˙Bk‰5CÓˆÚ :Bc·ÚÏ6ıeÁ ,CÏ ÔÈÈe˜ ÈÒÎ ÏÎÂ «≈¿«¿«¿»¿»¿»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ˙ÈlhÓ ıeÁ B‡ ,ÈBÏt ÌB˜nÓ7‰Ê ÔÈ‡ - ƒ»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ≈∆

˙¯Bk8„·Ú‰ ÔÈ‡ - Ë‚ BÈ‡L CBzÓe ;ÏËa Ëb‰Â , ≈¿«≈»≈ƒ∆≈≈≈»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ,¯¯ÁLÓ¿À¿»¿…»»ƒ«¿»ƒ¿¿≈…«≈

.‰Êa»∆

אשי.2) רב של מימרא ט. סופי 3)גיטין באופן חותך
מהלכות 4)ומוחלט. א (פרק אשה בגט שאמרו כמו

א). הלכה בכמה 5)גירושין והובאה ח משנה ג פרק פאה
בתלמוד. נכסיו 6)מקומות כל "הכותב שם: במשנה

לפי  אך חורין". בן יצא לא שהוא כל קרקע שייר - לעבדו
"כל  הכותב בין הבדל אין כורת", זה ש"אין דלהלן הטעם
להלן  וראה נכסי", וכל "עצמך הכותב לבין סתם, נכסיו"

רש"י. שאמרו 7)בדעת שמה קמט: בתרא בבבא אמרו כן
הדין  והוא דווקא, לאו הוא שהוא" כל קרקע "שייר במשנה

מטלטלין. זה,8)לשייר בשיור ספק שאין פי על אף
כן  פי על אף העבד, את לעצמו לשייר כוונתו אין שוודאי
ט. שם ורש"י גט. אינו בגט, שהוא שיור איזה שיש כיוון
שמא  הוא בשיור הריעותא שכל פירש, התם, המתחיל דיבור
"עצמך  מפורש אמר אם ואמנם העבד את לשייר נתכוון

לעבד. כוונתו אין וודאי שהרי מקלקל השיור אין ונכסי"

.·„·Ú9ÔÈÈe˜ ÈÒÎe CÓˆÚ :Ba ·e˙ÎÂ ,Ë‚ ‡È·‰L ∆∆∆≈ƒ≈¿»«¿»¿»«¿ƒ
‰˜ BÓˆÚ - CÏ10ÌÈÒÎp‰ Ï·‡ ;ÔÈ¯BÁ Ôa ‡e‰ È¯‰Â , »«¿»»«¬≈∆ƒ¬»«¿»ƒ

¯‡Lk ,ÂÈÓ˙BÁa Ëb‰ Ìi˜˙iL „Ú ‰˜ ‡Ï…»»«∆ƒ¿«≈«≈¿¿»ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯ËM‰11ÈÒÎ Ïk :Ba ·e˙k ‰È‰ Ì‡12ÔÈÈe˜ «¿»¿≈ƒ»»»»¿»«¿ƒ

Ëb‰ Ìi˜˙iL „Ú ÌÈÒÎp‰ ‰˜ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ ‰˜ - CÏ»»»«¿¿…»»«¿»ƒ«∆ƒ¿«≈«≈
¯eac‰ ÌÈ˜ÏBÁL .ÂÈÓ˙BÁa13,‰˜ BÓˆÚ :ÌÈ¯ÓB‡Â ¿¿»∆¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«¿»»

CÈ¯ˆ BÈ‡Â B¯e¯ÁL Ë‚ ‡È·‰Ï ÔÓ‡ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¡»¿»ƒ≈ƒ¿¿≈»ƒ
‡l‡ Ì˙B‡ ‰B˜ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌÈÒÎp‰ Ï·‡ ;BÓi˜Ï¿«¿¬»«¿»ƒ∆≈»»∆»∆»
.¯ËM‰ Ìi˜˙iL „Ú Ì˙B‡ ‰˜È ‡Ï ,‰¯e¯a ‰È‡¯aƒ¿»»¿»…ƒ¿∆»«∆ƒ¿«≈«¿»

בברייתא.9) ח: נאמן 10)שם גיטו, המביא עבד שהרי
(למעלה  לקיימו צריך ואינו נחתם ובפני נכתב בפני לומר

ז). הלכה ו רבא.11)פרק ידי על שנפתרה בעייה שם,
העבד 12) קניין והכל, נפרדים, דיבורים שני אין שכאן

אחד. בדיבור כלול למונח 13)והנכסים, עברי תרגום
(שם). דיבורא" "פלגינן הידוע: התלמודי

.‚¯¯ÁLÓ‰14a ÌÈ„·Ú ÈLe˜ ‡Ï - „Á‡ ¯ËL «¿«¿≈¿≈¬»ƒƒ¿»∆»…»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ,ÔÓˆÚ15. «¿»∆»¿ƒ¿»¿»∆»¿∆»

CÎÈÙÏ16„Á‡ ¯ËLa ÂÈ„·Ú ÈLÏ ÂÈÒÎ Ïk ·˙Bk‰ , ¿ƒ»«≈»¿»»ƒ¿≈¬»»ƒ¿»∆»
Ì‡Â .e˜ ‡Ï ÔÓˆÚ Û‡ -17,e˜ - ˙B¯ËL ÈLa ·˙k ««¿»…»¿ƒ»«ƒ¿≈¿»»

·˙kLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯¯ÁLÓe¿«¿¿ƒ∆∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ÌÈe˙ ÈÒÎ Ïk :Ì‰ÈMÓ ¯ËL ÏÎa¿»¿»ƒ¿≈∆»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

Ï·‡ ;È„·Ú18,Èc·Ú ÈBÏÙÏ ÈÒÎ ÈˆÁ :·˙k Ì‡ ¬»«¬»ƒ»«¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ
e˜ ‡Ï ˙B¯ËL ÈLa Û‡ - Èc·Ú ÈBÏÙÏ ÈÒÎ ÈˆÁÂ«¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»…»

Ba ¯iL È¯‰Â ,ÌÈÒÎ ÏÏkÓ „·Ú‰L .ÌeÏk19,BÈˆÁ ¿∆»∆∆ƒ¿«¿»ƒ«¬≈ƒ≈∆¿
ÔÓ ‰˜ ‡Ï ,¯¯ÁzL ‡lL ÔÂÈÎÂ ;¯e¯ÁL ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆ƒ¿¿≈»∆…ƒ¿«¿≈…»»ƒ

.ÌeÏk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ¿

מב.14) ספר 15)גיטין לה "וכתב נאמר שבאשה שכשם
ופרק  פז. (גיטין ולחברתה" לה ולא "לה ודרשו: כריתות"
עבד  של שחרור בגט כן כמו יט) הלכה גירושין מהלכות ד

אחד). בשטר המתחיל דיבור מב. שם ברייתא 16)(רש"י
השני.17)שם. וכפירוש וטריא, בשקלא המשך 18)שם

השני. הפירוש ולפי שם, שיור 19)הברייתא יש והרי
ד. הלכה להלן וראה ואחד. אחד כל של בשטר

.„¯¯ÁLÓ‰20„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ¯ËLa Bc·Ú ÈˆÁ «¿«¿≈¬ƒ«¿ƒ¿»…»»»∆∆
BÈˆÁ ¯¯ÁL Ì‡ Ï·‡ .‰È‰Lk „·Ú ‡e‰ È¯‰Â ,BÈˆÁ∆¿«¬≈∆∆¿∆»»¬»ƒƒ¿≈∆¿
BÈˆÁ ¯¯ÁLÏ ˙Ó ÏÚ ÂÈÓ„ ÈˆÁ Á˜lL ÔB‚k ,ÛÒÎa¿∆∆¿∆»«¬ƒ»»«¿»¿«¿≈∆¿
‰na .ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‡ˆÓÂ ,‰˜ -»»¿ƒ¿»∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«∆
;BÈˆÁ ÁÈp‰Â ¯ËLa BÈˆÁ ¯¯ÁMLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒƒ«∆¿

Ï·‡21BÈˆÁ ¯¯ÁML B‡ ,BÈˆÁ ¯ÎÓe BÈˆÁ ¯¯ÁL Ì‡ ¬»ƒƒ¿≈∆¿»«∆¿∆ƒ¿≈∆¿
B˙eL¯Ó Blk „·Ú‰ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰zÓa BÈˆÁ Ô˙Â22 ¿»«∆¿¿«»»ƒ¿»»»∆∆À≈¿

Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‰Ê È¯‰Â ,BÈˆÁ „·Ú‰ ‰˜ -»»»∆∆∆¿«¬≈∆∆¿∆∆¿∆¿∆
ÔÎÂ .ÔÈ¯BÁ23Ô‰Ó „Á‡ ¯¯ÁLÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL „·Ú ƒ¿≈∆∆∆¿≈À»ƒ¿ƒ¿≈∆»≈∆

·Ú‰ ‰˜ - ¯ËLa ÔÈa ÛÒÎa ÔÈa ,B˜ÏÁBÈˆÁ „24, ∆¿≈¿∆∆≈ƒ¿»»»»∆∆∆¿
.ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ

של 20) וכפירושו כרבי, ולא כחכמים בברייתא, מא: שם
שאינה  אשה מגט שלמדו מפני בשטר, שהמדובר רבה,

לחצאין. רבה.21)מתגרשת של מימרא מה. שם
ששיחרר 22) לפני חציו נתן או חציו שמכר כגון והמדובר

לעצמו, שיור שום היה לא השחרור שבשעת באופן חציו,
הר"ן). בשם משנה (כסף אחד בשטר זה כל שכתב כגון או

רבינא.23) של מימרא מב. מא: שייר 24)שם לא שהרי
כלום. בחלקו

.‰·˙Bk‰25ÔÈ¯BÁ ˙a z‡ È¯‰ :˙¯aÚÓ B˙ÁÙLÏ «≈¿ƒ¿»¿À∆∆¬≈«¿«ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - „·Ú C„ÏÂe26È¯‰ .27C„ÏÂe ‰ÁÙL z‡ ¿»≈∆∆¿»»«»ƒ¬≈«¿ƒ¿»¿»≈

¯¯ÁLnL ÈÓk ‰fL ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÔÈ¯BÁ Ôa∆ƒ…»«¿∆∆¿ƒ∆¿«¿≈
.dÈˆÁ∆¿»

הגלילי.25) יוסי כרבי ולא וכחכמים בברייתא. סט. קידושין
עבד 26) חצי משחרר של דין לזה ואין עבד. והוולד,
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זה  הרי השפחה, ומשאיר הוולד משחרר אם שדווקא
ירך  "עובר אלא אמרו שלא כבסמוך, חצייה" "משחרר
"אם  אמרו לא אבל האם, אחרי נמשך העובר כלומר, אמו",
ולחם  (רדב"ז וולדה אחרי נמשכת אינה שהאם עוברה", ירך

מדברי 27)משנה). הפוכה שהיא ברייתא כה: תמורה
הסובר  כרבי, העמידוה וטריא בשקלא ששם אלא רבינו,
כחכמים. שפסק לשיטתו, ורבינו עבד, חצי לשחרר שאפשר

.Â‰ÁÙL28‰Ùe¯Á29¯‡Lp‰ dÈˆÁ ¯¯ÁLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ƒ¿»¬»ƒ»»¿«¿≈∆¿»«ƒ¿»
‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‰OÚ˙Â30¯¯ÁLÓ ‰Ê È¯‰ -31ÔÈa ¿≈»∆≈∆ƒ¿»¬≈∆¿«¿≈≈
Û‡L ,¯ËLa ÔÈa ÛÒÎa32d¯e¯ÁL ¯ÓBb ÛÒk‰33. ¿∆∆≈ƒ¿»∆««∆∆≈ƒ¿»

מג:28) חורין 29)גיטין בת וחצייה שפחה שחצייה זו
וכן  יז) הלכה אישות מהלכות ד (פרק עברי עבד שקדשה

כאן. הראב"ד העברי,30)כתב העבד הראשון, לבעלה
בשמו  חמא בר יוסף כרב ולא נחמן רב בשם זירא וכרבי

טז. הלכה שם אישות בהלכות ועיין שם) שאין 31)(גיטין
חצייה. אלא בה לו אין שהרי בשחרור, שיור שום כאן

כרבי 32) ולא כמותו הלכה שנפסקה כרבי, לט: גיטין
רבי 33)שמעון. משום שאמר שמעון רבי מדברי להוציא

לט:) (שם בה" גומר הכסף ואין בה גומר ש"שטר עקיבא
שמעון. כרבי הלכה שאין יוחנן, רבי שם פסק וכן

.ÊÈÓ34BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒƒ¿≈
‰ÁÙLa ‡Ï ¯zÓ35ÔÈ¯BÁ ˙·a ‡ÏÂ36Ba¯ ˙‡ ÔÈÙBk - À»…¿ƒ¿»¿…¿«ƒƒ∆«

ÈˆÁa ÂÈÏÚ ¯ËL ·˙BÎÂ ,ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ ‰OBÚÂ¿∆∆ƒ¿≈¿»»»«¬ƒ
LÈ‡‰L ÈtÓ ,„·Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈÓ„»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆»ƒ

‰i·¯e ‰i¯t ÏÚ ‰eˆÓ37‰ÁÙM‰ Ï·‡ ;38¯‡Mz - ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»«ƒ¿»ƒ»≈
‡È‰L ˙BÓk39dÓˆÚ ˙‡Â „Á‡ ÌBÈ da¯ ˙‡ ˙„·BÚÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«»∆»¿∆«¿»

„Á‡ ÌBÈ40da e‚‰ Ì‡Â .41- ¯˜Ù‰ ‚‰Ó ÌÈ‡ËBÁ‰ ∆»¿ƒ»¬»«¿ƒƒ¿«∆¿≈
ÈˆÁa ¯ËL ‰ÈÏÚ ·˙BÎÂ ,¯¯ÁLÏ da¯ ˙‡ ÔÈÙBkƒ∆«»¿«¿≈¿≈»∆»¿»«¬ƒ

.‰ÈÓ„»∆

להם.34) הודו הלל בית שאף שמאי, כבית משנה מא: שם
חירות.35) צד בו שיש שבו,36)מפני העבדות מצד

שם). (במשנה ורבייה" לפרייה אלא העולם נברא לא "והלא
ב.37) הלכה אישות מהלכות ט"ו האשה 38)פרק שאין

שם). אישות (הלכות ורבייה פרייה על גיטין 39)מצווה
הלל.40)מג: בית לדברי עבד לגבי במשנה מא. שם
ו.41) הלכה ט פרק ולהלן לח: ולח. מג: שם

.ÁÈÓ42Ba¯ „ÓÚL ,ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆»««
˙Èa B˙B‡ etÎÈ ‡lL È„k ,ÔËw‰ B·Ï BÈˆÁ ‰˜‰Â¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«»»¿≈∆…ƒ¿≈
,ÒBtB¯ËBt‡ ÔËwÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ - B¯¯ÁLÏ ÔÈcƒ¿«¿¿«¬ƒƒ≈ƒ«»»«¿

·˙BÎÂ43¯ËL BÏ ·˙BÎÂ ,¯e¯ÁL Ëb ÒBtB¯ËBt‡‰ BÏ ¿≈»«¿≈ƒ¿¿≈¿«
BÏ LÈÂ ,„·Úa ÔËw‰ C¯Ëˆ Ì‡Â .ÂÈÓ„ ÈˆÁa ·BÁ«¬ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«»»»∆∆¿≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ - ÂÈÏÚ ÔÈÚebÚ‚44,˙BÚÓa epnÓ B˙B‡ «¿ƒ»»«¿ƒƒƒ∆¿»
·B¯˜ ÔË˜ ÏL BzÚcL45.˙BÚÓ Ïˆ‡ ∆«¿∆»»»≈∆»

מסויימת.42) עובדה רקע על פפא רב של מימרא מ. גיטין
כותב,43) מי צויין ולא "וכתב", סתמית: בלשון נזכר שם

הכוונה  ראשונים, ועוד הרי"ף דעת והיא רבינו ולדעת
אפוטרופוס  שאין פי על ואף הכותב. שהוא לאפוטרופוס,

מהלכות  יא ופרק נב. (גיטין לחירות עבדים להוציא רשאי
לבנו  להקנותו כהוגן שלא שעשה כיוון - ח) הלכה נחלות
לשחררו  לאפוטרופוס ונתנוהו דין בית הפקירוהו קטן,

וכתב). המתחיל דיבור מ: שם מרחיקין.44)(תוספות
"קרובה".45) תימן: יד בכתב

.ËÚ¯Ó ·ÈÎL46·˙kL47„ÓÚÂ ,Bc·ÚÏ ÂÈÒÎ Ïk48 ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«¿¿»«
¯ÊBÁ -49‡ˆÈ È¯‰L ;„·Úa ¯ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈÒÎpa ≈«¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»

ÔÈ¯BÁ Ôa ÌL ÂÈÏÚ50. »»≈∆ƒ

נחמן,46) רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא ט. גיטין
כב. הלכה ומתנה זכייה מהלכות ח פרק למעלה וראה

קניין.47) בלי מרע שכיב כדין 49)והבריא.48)כדין
יד). הלכה שם זכייה (הלכות מרע פי 50)שכיב על ואף

זכייה  (הלכות מיתה לאחר אלא אינה מרע שכיב שמתנת
ו  פרק (למעלה מיתה לאחר שחרור גט ואין ב) הלכה שם
מאחר  בעבד, יחזור שלא היא חכמים תקנת - א) הלכה
כוונת  גם כן הייתה ובוודאי חורין, בן שם עליו שיצא

מעכשיו. שישוחרר חכמים, כדעת האדון,

ה'תש"פ  שבט ח' שני יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
לחוצהֿלארץ 1) או לגוי כנעני עבד המוכר דין בו נתבארו

עבדו. והמפקיר שברח, ועבד ולסוריא,

.‡¯ÎBn‰2Ôa ‡ˆÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Bc·Ú ˙‡ «≈∆«¿¿≈»ƒ»»∆
ÔÈ¯BÁ3ÔÈÙBÎÂ ;4„·BÚ‰ ÔÓ B˙B˜ÏÂ ¯ÊÁÏ Ba¯ ˙‡ ƒ¿ƒ∆««¬…¿ƒ¿ƒ»≈

·˙BÎÂ ,ÂÈÓ„a ‰¯OÚ „Ú ÌÈ·ÎBk5¯e¯ÁL Ë‚ BÏ »ƒ«¬»»¿»»¿≈≈ƒ¿
elÙ‡ B¯ÎÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .‡ˆBÈÂ¿≈¿ƒ…»»»≈»ƒ¿»¿¬ƒ

ÈÓ„a ‰¯OÚa¯˙È B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Â6‰Ê Ò˜e .7 «¬»»¿»»≈¿«¿ƒ»≈¿»∆
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ„Â B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡8. ≈ƒ¿»ƒ∆»¿≈ƒÀ¿ƒ

Ì‡Â9¯ÈÊÁ‰Ï L¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÒB˜ ÔÈ‡ - ¯ÎBn‰ ˙Ó ¿ƒ≈«≈≈¿ƒ∆«≈¿«¬ƒ
¯e¯ÁLÏ „·Ú‰ ˙‡10. ∆»∆∆¿ƒ¿

וברייתא.2) משנה מג: שיצא 3)גיטין לומר, ורוצה שם.
משעבודו  לא אבל היהודי, האדון של משעבודו חורין בן
מהגוי  לפדותו הראשון האדון את כופים אלא הגוי, של
לחירות  יצא הגוי מן ברח אם וכן לחירות, יוצא והוא
וכן  שחרור. גט שצריך להלן וראה רש"י). בשם (כסףֿמשנה
לחירות  שיצא יג), הלכה (להלן עבדו במפקיר גם מצאנו

שחרור. גט בן 4)וצריך יהושע רבי של מימרא מד. שם
שם. השני הלשון וכפי בברייתא.5)לוי, מג: שם

דוקא.6) שעשרה מד. בדמיו.7)שם עשרה עד [לפדותו
שאע"פ  הקנסות, בכל הוא שכן לחירות, יצא - ברח אם אבל
מידו  מוציאין אין תפס אם - מומחין בב"ד אלא דנין שאין
בעצמו  העבד תפוש וכאן יז), הלכה סנהדרין מהלכות (פ"ב
הלכה  ולהלן שם, בכסףֿמשנה יז הלכה פ"ה למעלה (וראה
שקנסו  שקנס וסוברים, זה על חולקים ויש בלחםֿמשנה). ד
אע"פ  הדין בתי בכל דנין לתורה, סייג לעשות חכמים
לדברי  ראיה יש אבל מא). סימן שם (רא"ש מומחים שאינם
של  בקנס כז: בבבאֿקמא שאמרו ממה ורבינו, הרי"ף
אע"פ  בבבל אותו גובין שאין חמש, ובעיטה שלוש רכובה
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לחושןֿמשפט  הגר"א ביאורי וראה מדרבנן. אלא שאינו
כה]. ס"ק א, (הלכות 8)סימן הקנסות כבכל סמוכים.

הרי"ף  כתב כן שם), ה פרק ולמעלה ח, הלכה שם סנהדרין
גאון. בשם מד:9)שם שם שנפשטה [כלומר,10)בעיא

האב  על היה זה שקנס לחירות, יצא ברח אם אבל לפדותו.
ד"ה  מד: בגיטין ה'תוספות' שכתבו כמו המכירה, בעת מיד

לארץ]. לחוצה

.·‰ÂÏ11BÏ Ú·˜ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Bc·Ú ÏÚ »»««¿ƒ»≈»ƒƒ»«
,EÏ ÌlL‡ ‡ÏÂ ÈBÏt ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÔÓÊ¿«¿»«ƒƒƒ«¿«¿ƒ¿…¬«≈¿

„iÓ ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê „·Ú Ûe‚ ‰˜z12Ì‡Â ; ƒ¿∆∆∆∆¬≈∆»»«≈ƒ»¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈ„È ‰OÚÓ ‰˜z :BÏ ¯Ó‡13. »«ƒ¿∆«¬≈»»…»»«≈

B‡·b14B·BÁa ÌÈ·ÎBk „·BÚ15ÔB„‡‰ ÏÚ e‡aL B‡ , ¿»≈»ƒ¿∆»«»»
- Bc·Úa Ô„iÓ BÓˆÚ ‰„Ùe ,B‚¯‰Ï eL˜·e ÌÈ¯ˆÓ¿≈ƒƒ¿¿»¿»»«¿ƒ»»¿«¿

BBˆ¯a ‡lL epnÓ Á˜ÏpL ÈtÓ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï16. …»»«≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ∆∆…ƒ¿

בברייתא.11) מג: השקלאֿוטריא 12)שם מתוך יוצא כן
תקנה 13)שם. לו: אמר לא שאם שם, בסוגיא מפורש כן

קנסוהו. לא - ידיו) (=מעשה סירותיו אלא: שם 14)גופו,
בברייתא. שזה 15)מד. בלי מישראל, לו שהגיע חוב

העבד. את לו לקנס.16)משכן מקום כאן ואין

.‚¯ÎÓ17È„·ÚÓ „Á‡Ï Bc·Ú18,ÂÈÏB„bÓ B‡ CÏn‰ »««¿¿∆»≈«¿≈«∆∆ƒ¿»
,˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ - Ì‰Ó ‡¯È˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿»≈≈∆»»»∆∆«≈

¯Á‡ ÔBÓÓa BÒiÙÏ ÏBÎÈ ‰È‰L ÈtÓ19. ƒ¿≈∆»»»¿«¿¿»«≈

שם.17) רב, של רבינו 18)מימרא של פירושו זהו
שם. ו'תוספות' ברש"י וראה שם, "פרהנג" למילה:

בגמרא.19) שם

.„B¯ÎÓ20ıeÁ B¯ÎÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¿»¿≈»ƒƒ¿ƒ¿»
BzÎ‡ÏnÓ21˙Bˆn‰ ÔÓ ıeÁ ,22ÌÈÓÈÂ ˙B˙aMÓ ıeÁ , ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ

ÌÈ·BË23‡Ï B‡ ¯¯ÁzL Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ƒ¬≈∆»≈ƒƒ¿«¿≈…
ÂÈÓ„ È„k „·Ú‰ ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯¯ÁzL24Ba¯Ï25, ƒ¿«¿≈¿ƒ»ƒ»«»∆∆¿≈»»¿«

ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ ˙e¯ÁÏ Ô‰a ‡ˆiL È„k¿≈∆≈≈»∆«≈ƒ«»≈»ƒ≈
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ26. ƒƒƒ»

נפתרו.20) שלא בעיות מד. שלא 21)שם כלומר,
להוליד  לשפחתו להשיאו אלא מכרו שלא בו, ישתעבד

רש"י). בשם (כסףֿמשנה יתבטל 22)וולדות שלא כלומר,
העבד. בהן שחייב המצוות משמירת 23)מן מופקע שאינו

ויוםֿטוב. עד 24)שבת אותו שקנסו שאע"פ מזה, [נראה
"אין  כאן רבינו אמר לא - א) הלכה (למעלה בדמיו עשרה
דמיו  מכדי יותר אבל דמיו", "כדי אלא מידו" מוציאין
שבמקום  להראב"ד רבינו שמודה ומכאן מידו. מוציאין
דמיו  בכדי ורק בקנס, מועילה תפיסה אין ממון חסרון שאין
מממונו  ויכחישו בפרך ירדנו שהגוי שמה תפיסה, מועילה
אין  דמיו מכדי ליותר ביחס אבל להלן), (ראה החסרון זהו
פ]. רסז סימן ליו"ד מהרש"א בגליון וראה חסרון. כאן

מרבו.25) הגוי,26)כלומר: מן ברח שאם ומכלֿשכן
תפוס  הוא שהרי ב). הערה למעלה (ראה לחירות שיצא
אם  מועיל מה כן, לא שאם ו). הערה למעלה (ראה בעצמו
וראה  ראשון? לרבו הוא משועבד הרי הגוי, מן עצמו יפדה

קנד. ס"ק רסז סימן ליו"ד הגר"א ובביאורי בלחםֿמשנה
תפיסה  מועילה שלא וסובר הדין, עצם על חולק והראב"ד
אלא  יז) הלכה סנהדרין מהלכות ופ"ה טו: (בבאֿקמא בקנס
בגמרא  מצאנו שלא מזה שמקורו [ונראה ממון, שחסרו למי
תם  שור של נזק בחצי אלא בקנס תפיסה שמועילה
שאינם  אלא כיס חסרון בהם שיש ופד.) טו: (בבאֿקמא
(ראה  כיס חסרון בו ואין שכיח שהוא בדבר ואילו שכיחים,
וייתכן  מועילה]. תפיסה שתהא מצאנו לא בזה - פד:) שם
אלא  כג), הערה למעלה (ראה בזה לו מודה רבינו גם כי
ישראל  מרבו יותר בפרך בו רודה שהגוי שמה סובר שהוא
(כסףֿ מזה גדול חסרון לך אין ובממונו, בגופו ומכחישו

מא. והערה ז הלכה להלן וראה מגדלֿעוז), בשם משנה

.‰‰„B·Ú „·BÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Bc·Ú ¯ÎBÓ „Á‡∆»≈«¿¿≈»ƒ≈¬»
·LBz ¯‚Ï B¯ÎnL B‡ ,‰¯Ê27È˙eÎÏ elÙ‡ ,28È¯‰ - »»∆¿»¿≈»¬ƒ¿ƒ¬≈

¯ÓeÓ Ï‡¯OÈÏ B¯ÎÓ .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê29‰Ê È¯‰ - ∆»»«≈¿»¿ƒ¿»≈»¬≈∆
È„k ,ÔBL‡¯ Ba¯Ó ÂÈÓ„ È„k ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ»≈¿ƒ»ƒ»«¿≈»»≈«ƒ¿≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯Óen‰ „iÓ Ô‰a ˙‡ˆÏ30. »≈»∆ƒ««»≈ƒƒƒ»

לעבוד 27) שלא עליו שקיבל גוי והוא שנפתרה. בעיא שם,
רבינו,28)עבודהֿזרה. ברם נפתרה. שלא בעיא שם

לעכו"ם  נחשב ואז הגזירה, שאחרי כותי על מדבר כנראה,
היתה, בגמרא והבעיא ו). הלכה פ"ו למעלה (ראה גמור

(כסףֿמשנה). הגזירה שלפני הזמן על ספק, שם 29)ללא
נפתרה. שלא ד.30)בעיא בהלכה למעלה כמבואר

.Â¯ÎBn‰31ÔÈ¯BÁ Ôa ‡ˆÈ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Bc·Ú32; «≈«¿¿»»»∆»»∆ƒ
ÔÈÙBÎÂ33e„·‡Â ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎÏ ÈM‰ Ba¯ ˙‡ ¿ƒ∆««≈ƒƒ¿…≈ƒ¿¿»¿
ÌÈÓc‰34ÈtÓe .35?Bc·Ï Á˜Bl‰ Ô‡k eÒ˜ ‰Ó «»ƒƒ¿≈»»¿»«≈«¿«

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ ‡Ï ,‰Ê Á˜Ï ‡Ï el‡L∆ƒ…»«∆…»»»∆∆¿»»»∆
‡È¯eÒÏ Bc·Ú ¯ÎBn‰36BkÚÏ elÙ‡Â ,37¯ÎBÓk - «≈«¿¿¿»«¬ƒ¿«¿≈

ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ38. ¿»»»∆

במשנה.31) מג: שהוציאו 32)גיטין על חכמים קנסוהו
לחוצה  כשמכרו אלא קנסו [ולא שם). (רש"י לארץ לחוצה
להלן  ראה קנסוהו, לא - לשם והוציאו יצא אם אבל לארץ,

מא). שחרור".33)הערה גט "וצריך בברייתא: מד: שם
"וכופין  מפורש: בסוריא, עבד מוכר בענין שם [ובגמרא

רב 34)אותו"]. שהסבירה וכמו שמואל, של מימרא שם,
יוסף.35)יוסף. רב ותשובת אביי שאלת מה. שם

שנפתרה.36) בעיא ח. ארץ 37)שם בתחום שחציה
ואשקלון). ד"ה ב. שם ('תוספות' מדייק 38)ישראל כן

שעכו  ב. שם במשנה מאיר, רבי מדברי אבא בר חייא רבי
עבדים. מכירת לענין כחו"ל

.ÊÏ·a Ôa39BzÚ„Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰M‡ ‡OpL ∆»∆∆»»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿
¯ÊÁÏ40˙BÁÙLe ÌÈ„·Ú BzL‡ BÏ ‰ÒÈÎ‰Â ,41È¯‰ - «¬…¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿»¬≈

,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ì˙B‡ ‰¯ÎnL ÈÓk Ì‰ Ì‡ ,˜ÙÒ el‡≈»≈ƒ≈¿ƒ∆»¿»»¿»»»∆
È¯‰L ,BÏ ÔÈ¯eÎÓk ÔÈ‡ B‡ ,˙B¯t‰ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈«≈≈»ƒ¿ƒ∆¬≈

dlL Ûeb‰42. «∆»

בתיקו.39) שנשארה בעיא מד: לארץ.40)שם לחוצה
בפט"ז 41) (ראה עליו שאחריותם ברזל צאן נכסי של
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ועיין  והמאירי, רש"י פירשו כן א). הלכה אישות מהלכות
לאשה 42)אורֿשמח. חוזרים הם מת, או גרשה אם שהרי

לא  לארץ לחוצה הוצאתם עצם שעל ומכאן שם). (רש"י
לארץ  לחוצה מכירה כאן אין אם לחירות, להוציאו קנסוהו
אין  העבד תפס שאם רבינו כתב לא וכאן שם). (מאירי
יש  ששם לפי ד, בהלכה למעלה שכתב כמו מידו, מוציאין
ולא  ממון חסרון אין לישראל שמכרו וכאן, ממון. חסרון
באורֿ ועיין כה, הערה למעלה (ראה התפיסה מועילה

שמח).

.Á„·Ú43- ÌL B¯ÎÓe ,‡È¯eÒÏ Ba¯ ¯Á‡ ‡ˆiL ∆∆∆»»«««¿¿»¿»»
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡44?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .45‡ˆiLk ƒ≈∆¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

Ì‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ¯ÊÁÏ ‡lL ˙Ó ÏÚ Ba«̄«¿»∆…«¬…¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ
‡ˆÈ - ÌL B¯ÎÓe ,ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÈÂ ,¯ÊÁÏ Ba¯ ˙Úc««««¬…¿»»«¬»¿»»»»

˙e¯ÁÏ46.B¯¯ÁLÏ Á˜Bl‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ , «≈¿ƒ∆«≈«¿«¿¿

חייא.43) דרבי ברייתא שם, עם 44)גיטין לחירות לצאת
לחזור, עלֿמנת ושלא יצא שמדעתו אחרי לחו"ל, המכירה

להלן. שם.45)ראה בשקלאֿוטריא של 46)כן מימרא
יוחנן. רבי בשם שם אבהו רבי

.Ë„·Ú47˙‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ ¯Ó‡L ∆∆∆»««¬¿∆∆ƒ¿»≈ƒ∆
e‰eÏÚiL ÈÓÏ B˙B‡ ¯kÓÈ B‡ ,BnÚ ˙BÏÚÏ Ba«̄«¬ƒƒ¿…¿ƒ∆«¬

ÌLÏ48ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ . ¿»»»»»»≈¿»»»∆≈»
‰ˆ¯iL „Ú ,Bc·Ú ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï49,ÔÓÊ ÏÎa - ‰Ê ÔÈ„Â . ¿ƒ∆«¿«∆ƒ¿∆¿ƒ∆¿»¿«

‰f‰ ÔÓfa elÙ‡50ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „Èa ı¯‡‰L51. ¬ƒ«¿««∆∆»»∆¿«¿≈»ƒ

ישראל",47) לארץ מעלין "הכל במשנה: קי: כתובות
רש"י  ועיין עבדים". לאתויי - מעלין "הכל בגמרא ואמרו

אחר. באופן שפירש המילה 48)שם את רבינו פירש כן
ויעלהו. לאחר ימכרהו או יעלהו בעצמו הוא או "מעלין":

להוציאו 49) איֿאפשר לא"י מחו"ל ברח שאפילו אמרו שם
בחוצה  מעולם היה לא אם וכלֿשכן י), הלכה להלן (ראה

ברח 50)לארץ. שעבד במעשה מה. בגיטין נראה [כן
לחירות, שיצא למעשה הלכה בו ופסקו לארץ, מחוצה
דין  נוהג הזה בזמן שגם הרי אמי, רבי לפני היה זה ומעשה

לעולם 51)זה]. יב: הלכה מלכים בהלכות בפ"ה כתב כן
שכל  - גויים שרובה בעיר אפילו ישראל, בארץ אדם ידור
בפי"ג  ועיין עבודהֿזרה, עובד כאילו לחוץֿלארץ היוצא

יט. הלכה אישות מהלכות

.È„·Ú52ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL ∆∆∆»«ƒ»»»∆»»∆≈«¬ƒƒ
¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .˙e„·ÚÏ BÏ53Ï‡ „·Ú ¯ÈbÒ˙ ‡Ï : ¿«¿¿»»∆¡«…«¿ƒ∆∆∆

¯ÓB‡Â .ÂÈ„‡54·zÎÈÂ ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎiL ,Ba¯Ï ¬…»¿≈¿«∆ƒ¿…≈ƒ¿¿ƒ¿…
Ì‡Â .BÏ ÔzÈÂ B„È ‚ÈOzL „Ú ,ÂÈÓ„a ·BÁ ¯ËL BÏ55 ¿«¿»»«∆«ƒ»¿ƒ≈¿ƒ

B„eaÚL ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈ˜ÙÓ - B¯¯ÁLÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ ‡Ï…»»»»¿«¿¿«¿ƒƒ≈ƒƒ¿
Â ÂÈÏÚÓ.BÏ CÏÈ ≈»»¿≈≈

שם.52) שם.53)גיטין יאשיה, בר אחי רבי דרש כך
שם.54) אמי, רבי אמר במעשה 55)כן אמי רבי פסק כך

שם. שהיה,

.‡È‰Ê „·Ú56˜„ˆ ¯‚ ‡e‰ È¯‰ - ı¯‡Ï Á¯aL57. ∆∆∆∆»«»»∆¬≈≈∆∆
,B˙B‡ ‰p‡nL ÈÓÏ ˙¯Á‡ ‰¯‰Ê‡ ·e˙k‰ BÏ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«»«¿»»«∆∆¿ƒ∆¿«∆

ÈtÓ58ÂÈÏÚ ‰eˆÂ ,¯b‰ ÔÓ ¯˙BÈ Áe¯ ÏÙL ‡e‰L ƒ¿≈∆¿««≈ƒ«≈¿ƒ»»»
EÈ¯ÚL „Á‡a Ea¯˜a ·LÈ EnÚ :¯Ó‡pL ·e˙k‰«»∆∆¡«ƒ¿≈≈¿ƒ¿¿¿««¿»∆

ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ Û‡ BÊ - epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha59˙‡ˆÓ . «…∆«»«¿»ƒƒ¿≈»
:ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ‰f‰ ¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰L ,„ÓÏ»≈∆«¿«∆∆«≈«∆≈ƒ¿»»ƒ

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ ÌeMÓ60‡Ï ¯‚Â ÌeMÓe , ƒ¿…ƒ∆¬ƒƒ¿≈…
‰B˙61‡ÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ ÔÎÂ .epBz ‡Ï ÌeMÓe , ∆ƒ…∆¿≈≈ƒ¿…

epˆÁÏ˙62‰ÈB‰ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,63. ƒ¿»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿«»»

לפני 56) המדובר כי תקסט, מצוה חינוך' ב'מנחת ראה
תוננו". ד"לא לאו על עליו עוברים ואז אותו, ששחררו

רנה.57) לאֿתעשה המצוות' ב'ספר כתב לשון 58)כן כן
שם. המצוות' ב'ספר גם הביאו 59)רבינו 'ספרי', לשון

שם. בכללם 60)רבינו הגר ואף ישראל, בכל נאמר זה
טו). הלכה מכירה מהלכות פי"ד למעלה (ראה

בגר 61) דברים באונאת רבינו הביא שם, מכירה [בהלכות
באונאת  הנאמר אחיו" את איש תונו "אל הפסוק את גם
דברים, אונאת בכל ממון אונאת גם ישנה שבגר לפי ממון,
שם  (ראה ממון גם מזיקו הוא דברים אונאת שעלֿידי
שהוא  אףֿעלֿפי עבד ואולי אורֿשמח). בשם סה בהערה
ה  הלכה פ"ה למעלה וראה פח. (בבאֿקמא "אחיך" בכלל
עבד  שקנה מה שהרי ממון, אונאת בכלל אינו מט) והערה
שכאן  חינוך' ה'מנחת בשם נה הערה למעלה (ראה רבו קנה
אף  שם, חינוך' ה'מנחת שלדעת אלא השחרור, לפני מדובר
שם  והאורֿשמח שם). עיין כמופקר, הוא הרי השחרור לפני

לחםֿמשנה]. ועיין בזה, הרגיש שהרי 62)לא עיון, [צריך
מכירה, בהלכות כמפורש ממון, באונאת עוסק זה פסוק

שם.63)שם]. מכירה, בהלכות

.·È‰Bw‰64Ì˙Ò ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ „·Ú65‡ÏÂ , «∆∆∆ƒ»≈»ƒ¿»¿…
ÌÈ„·Ú‰ ˙BˆÓ Ïa˜Ïe ÏeÓÏ ‰ˆ¯66BnÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - »»»¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿«¿¿ƒƒ

B¯ÎBÓe ¯ÊBÁ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ…»»≈¿
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ67‰˙‰ Ì‡Â .68 ¿≈»ƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿»

BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏBnÈ ‡lL ‰lÁz ÂÈÏÚ „·Ú‰69 »∆∆»»¿ƒ»∆…ƒ¬≈∆À»¿«¿
B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯ÎBÓe ,B˙ei‚a ‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆¿«¿¿≈»ƒ

ÔÎÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ70,˙e„·Ú ÌLÏ Ï·ËÂ ÏnL „·Ú ¿»»»∆¿≈∆∆∆»¿»«¿≈«¿
˙BÒÈbÏ BÓˆÚ ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â71ÏBÎÈ Ba¯ ÔÈ‡Â , ¿««»ƒƒ«¿«¿»¿≈«»

ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÈÈ„a ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ ÈÈ„a ‡Ï B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»≈¿…¿ƒ≈À»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÂÈÓc ÏhÏ BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -72, ¬≈∆À»ƒ…»»ƒ»≈»ƒ

˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe ·˙BÎÂ73ÈtÓ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¿≈«¬∆¿«¿»∆¿≈»ƒƒ¿≈
.Ì„iÓ ÏÈvÓk ‡e‰L∆¿«ƒƒ»»

וכתנאֿקמא 64) לוי בן יהושע רבי של מימרא מח: יבמות
אלעזר. בן שמעון כרבי ולא עמו 65)בברייתא התנה שלא

להלן. ראה ימול, שלא תחילה חייב 66)העבד שהעבד
כנשים. (פ"א 67)במצוות אצלו לקיימו לו שאסור לפי

הלכה  ביאה איסורי מהלכות ופי"ד ו, הלכה מילה מהלכות
לפי  איסור, בה אין לארץ לחוצה או לגוי והמכירה ט).

מצוות. קיבל ולא מל לא רבין 68)שעדיין של מימרא
שם. אילעאי, רבי שבע 69)בשם עליו שיקבל "ובלבד

גר  מקבלין ואין - תושב כגר ויהיה נח בני שנצטוו מצוות
ופי"ד  מילה, מהלכות (פ"א נוהג" שהיובל בזמן אלא תושב
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ו  שם, ביאה איסורי כסףֿמשנה).מהלכות גיטין 70)עיין
אמי. רבי של מימרא ליסטים.71)מד. של חבורות

לגוי.72) עבד למכור אסור אחר שבאופן בתי 73)אע"פ
(רש"י). מחשיבם הוא שבזה ואע"פ דין.

.‚È¯È˜Ùn‰74Ëb CÈ¯ˆÂ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Bc·Ú ««¿ƒ«¿»»«≈¿»ƒ≈
¯e¯ÁL75Ì‡Â .76·˙Bk L¯Bi‰ - B¯È˜Ù‰L ÔB„‡‰ ˙Ó ƒ¿¿ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ«≈≈

.¯e¯ÁL Ë‚ BÏ≈ƒ¿

ושם 74) רב, בשם אבין בר חייא רב של מימרא לח: שם
יוחנן. רבי בשם עולא של מימרא רבו 75)לט. את וכופין

.(163 עמוד לח: (מאירי יד הלכה כדלהלן כך, על
כאמימר.76) ולא כמותו, הלכה שנפסקה כרבינא, מ. שם

.„È„·Ú77epnÓ L‡È˙ Ì‡ ,ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ Á¯aL ∆∆∆»«ƒ≈»¬ƒƒƒ¿»≈ƒ∆
ÔÈÙBÎÂ ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Ba¯78Ë‚ BÏ ·˙BÎÂ Ba¯ ˙‡ «»»«≈¿ƒ∆«¿≈≈

.¯e¯ÁLƒ¿

יוחנן,77) רבי בשם אבא בר שמן רב של מימרא לח. שם
אביי. שיטת לפי בשקלאֿוטריא שהוסיפו וכהסתייגות

ישראלית.78) לשאת שיוכל כדי

.ÂË„·Ú79- ÔBL‡¯ Ba¯ epnÓ L‡È˙ Ì‡ :‰aLpL ∆∆∆ƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆«ƒ
‰ Ïk‡e‰ È¯‰Â ,Ba „aÚzLÈ „·Ú ÌLÏ B˙B‡ ‰„Bt »«∆¿≈∆∆ƒ¿«¿≈«¬≈

Ì‡Â ;BlL80Ôa ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ e‰„t ∆¿ƒ»»¿≈∆ƒ¬≈∆∆
‰„Bt‰ - ÔBL‡¯ Ba¯ epnÓ L‡È˙ ‡Ï Ì‡Â .ÔÈ¯BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ∆«ƒ«∆
;Ba¯Ï ¯ÊBÁÂ ,Ba¯Ó BBÈ„t ÏËB „·Ú ÌLÏ B˙B‡¿≈∆∆≈ƒ¿≈«¿≈¿«
‡Ïa ÔBL‡¯‰ Ba¯Ï ¯ÊBÁ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ e‰„t Ì‡Â¿ƒ»»¿≈∆ƒ≈¿«»ƒ¿…

.ÌeÏk¿

רבא.79) של וכפירושו תנאֿקמא כדעת במשנה, לז: גיטין
גאון. בשם שם הרי"ף כתב פ"ג 80)וכן גיטין תוספתא

כרבן  ולא כתנאֿקמא (327,6 עמ' פ"ד צוקרמנדל (הוצאת
נתייאש  בשלא הראשונים ופירשוה גמליאל. בן שמעון

לרבו. הוא חוזר ולפיכך ממנו,

.ÊË„·Ú81È˜È˙Bt‡ Ba¯ B‡OÚL82,B·BÁ ÏÚ·Ï ∆∆∆¬»««≈≈¿««
¯¯ÁLÓ ‰Ê È¯‰ - B¯¯ÁLÂ83ÔÈÙBÎÂ ,84B·BÁ ÏÚa ˙‡ ¿ƒ¿¿¬≈∆¿À¿»¿ƒ∆««

B¯¯ÁLÏ85Ba ÚbÙÈ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ ‰Ê Ìb . ¿«¿¿«∆ƒ¿≈ƒ»»∆…ƒ¿«
.‰z‡ Èc·Ú :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ÔÓÊ ¯Á‡Ï¿««¿«¿…««¿ƒ«»

במשנה.81) מ: המשניות:82)גיטין בפירוש רבינו לשון
גובה  החוב בעל שאין כלומר, תקנה", פה מורכבת, "מילה

ממנו. מוציא 83)אלא שהשחרור (שם), רבא של מימרא
שעבוד. שם.84)מידי חייב 85)משנה, המשחרר אבל

מהלכות  (פ"ז ממונו לאבד גרם שהרי חוב, לבעל לשלם
יא). הלכה ומזיק חובל

.ÊÈ„·Ú86Ba¯ B‡ÈO‰L87ÔÈ¯BÁ ˙a88ÁÈp‰L B‡ ,89 ∆∆∆ƒƒ««ƒ∆ƒƒ«
BL‡¯a ÔÈlÙz Ba¯ BÏ90Ba¯ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,91˙B¯˜Ï «¿ƒƒ¿…∆»««ƒ¿

ÔÈ˜eÒt ‰LÏL92Ïk ÔÎÂ ,¯eaˆ ÈÙa ‰¯Bz ¯ÙÒa ¿»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿≈…
Ôa ‡l‡ Ô‰a ·iÁ BÈ‡L ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿»ƒ∆≈«»»∆∆»∆

ÔÈ¯BÁ93˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ -94ÔÈÙBÎÂ ,95BÏ ·zÎÏ Ba¯ ˙‡ ƒ»»«≈¿ƒ∆«ƒ¿…
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙBkL ¯„ ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .¯e¯ÁL Ë‚≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆∆∆ƒ»»∆

ÌÈ„·Ú‰96ÌÈ¯„a e¯‡aL BÓk ,97:Ba¯ BÏ ¯Ó‡Â , »¬»ƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ¿»««
CÏ ¯ÙeÓ98˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ -99B˙B‡ ‰Ùk ‡lL ÔÂÈkL ; »»»»«≈∆≈»∆…»»

ÚÈ˜Ù‰L BzÚ„ ‰lb ,B˙BtÎÏ BÏ LiL ÌB˜Óa¿»∆≈ƒ¿ƒ»«¿∆ƒ¿ƒ«
ÏÎa Bc·Ú ¯¯ÁLÓ‰L :¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓ .B„eaÚLƒ¿ƒ»¬ƒ≈∆«¿«¿≈«¿¿»
BÏ ¯‡L ‡lL ÔÚÓLnL ÂÈtÓ ÌÈ¯·„ ‡ÈˆB‰Â ,ÔBLÏ»¿ƒ¿»ƒƒƒ∆«¿»»∆…ƒ¿«
BÈ‡L - ‰Ê ¯·„Ï BaÏa ¯ÓbLÂ ,ÏÏk „eaÚL ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿»¿∆»«¿ƒ¿»»∆∆≈

a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,B »«¬…¿ƒƒ¿…≈ƒ¿
‰ÂÏ Ì‡ Ï·‡ .·˙k ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡100,Bc·ÚÓ ««ƒ∆¬«ƒ…»«¬»ƒ»»≈«¿

Ba¯ ÈÙa ÔÈlÙz ÁÈp‰L B‡ ,ÒBtB¯ËBt‡ e‰OÚL B‡∆»»«¿∆ƒƒ«¿ƒƒƒ¿≈«
Ba¯ ÈÙa ˙Òk‰ ˙È·a ÌÈ˜eÒt ‰LÏL ‡¯wL B‡∆»»¿»¿ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈«

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ101. ¿…ƒ»…»»«≈

רבי.86) בשם אשי רב של מימרא ומ. לט: שם
מ.87) שם הוא כן אשה, לישא לו עזר עבד 88)כלומר,

אם  באיסור, העבד את מכשיל האדון היה ולא בה, אסור
גט  הוא מעוכב שעדיין ואע"פ לשחררו. עתה שכוונתו לא
שחרור  גט שיקבל עד חורין בבת הוא אסור ועדיין שחרור,
מבעבד  שחרור גט במעוכב האיסור יותר קל זאת בכל -

במאירי). איתא וכן (אורֿשמח, של 89)גמור מימרא שם,
שילא. רב בר רבה שפירשה מה לפי לוי, בן יהושע רבי

מצותֿעשה 90) שהרי תפילין, להניח העבדים דרך שאין
כן  אמרו [ולא שם). ו'תוספות' (רש"י היא גרמא שהזמן
"וראו  י) כח, (דברים נאמר שעליהם שבראש, בתפילין אלא
"אלו  - ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל
ככל  דינם יד של תפילין אבל ו.), (ברכות שבראש" תפילין
לחירות, ידן על יוצא העבד שאין גרמא שהזמן מצותֿעשה

שם]. ה'תוספות' שכתבו נאמר 91)כמו בברייתא שם
יצא  לא רבו בפני בביתֿהכנסת פסוקים שלשה קרא שאם
שבתפילין  שכשם תפילין, מדין רבינו כן למד אבל לחירות,
לחלק  יש כן כמו רבו, לו הניח לבין בעצמו הניח בין חילקו
(כסףֿ לקרוא רבו לו אמר לבין בעצמו קרא בין בקריאה

פחות 92)משנה). קורא בציבור לתורה העולה שאין
ג). הלכה תפלה מהלכות (פי"ב פסוקים משלשה

מיימוניות 93) (הגהות לתורה כנענים עבדים לקרוא שאין
ט). אות יז הלכה שם, תפלה גילה 94)הלכות כלומר,

להלן. רבינו שכתב כמו משחררו, שהוא זו בפעולה דעתו
אורֿשמח. ועיין הפקירו, כאילו זה מ.95)והרי שם
הרי"ף. גירסת לפי רבי למימרת כלומר,96)בסמיכות

ביטולם. על לכפותו הרב ושיכול העבד על שחלים נדרים
יח.97) הלכה נזירות מהלכות בעבד 98)פ"ב הפרה לשון

יש  אך האדון, ולא מפירים והאב הבעל רק כי יעילה, אינה
לכפותו. רוצה אינו כי האדון מצד דעת גילוי נזיר 99)בזה

נזירותו". ומשלים לחרות יצא לעבדו, "היפר במשנה: סב:
אחרת. ושיטה גירסא מ.100)ולראב"ד כיון 101)גיטין

הרב. ולא בעצמו, כן עשה שהעבד

.ÁÈ¯eÒ‡Â‰¯Bz Bc·Ú ˙‡ „nÏÏ Ì„‡Ï102Ì‡Â . ¿»¿»»¿«≈∆«¿»¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - B„nÏ103. ƒ¿…»»«≈

כח.102) כתובות במס' לוי, בן יהושע רבי של מימרא
רבו 103) לו אמר אם שדווקא למעלה, מהמבואר נלמד
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באופן  אבל לחירות, יצא ציבור בפני תורה בספר לקרוא
ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה ראה לא. - אחר

.ËÈÁ˜Bl‰104Ì„˜Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ „·Ú «≈«∆∆ƒ»≈»ƒ¿»«
„·Ú‰105‡ˆÈ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ Ba¯ ÈÙa Ï·ËÂ »∆∆¿»«ƒ¿≈«¿≈∆ƒ»»
˙e¯ÁÏ106L¯ÙÏ CÈ¯ˆ - Ba¯ ÈÙa ‡lL ;107. «≈∆…ƒ¿≈«»ƒ¿»≈

CÎÈÙÏ108BÙ˜˙Ï Ba¯ CÈ¯ˆ109.ÌÈna ¿ƒ»»ƒ«¿»¿««ƒ

בשם 104) גוריא בר חמא רב של מימרא מו. מה: יבמות
בסמוך. וראה הגיורת. בלוריא בענין שם וברייתא רב,

שאמר 105) בלי חירות, לשם בלבו וחשב מעשה שעשה
בפיו. הגוף 106)מפורש קנין בעבד היה לא שלגוי לפי

הקנה  זה ואת ה), הלכה פ"ט (לקמן ידיו למעשה אלא
השעבוד, את מפקיעה חירות לשם העבד וטבילת לישראל.
מפקעת  כן חוב, בעל שעבוד מידי מפקיע שהקדש שכשם
שטבילה  [ואע"פ שם). (גמרא שעבודו את ישראל קדושת
מהלכות  (פי"ג ישראל לכלל אותו מכנסת אינה מילה בלי
בדת  קצת ונכנס שהתחיל כיון - ו) הלכה ביאה איסורי
אלא  ד"ה עא. ביבמות הרשב"א כתב זה (כעין יהודית
זו  התחלה של בכוחה יש - טבל) ולא מל לענין לאתויי,

השעבוד]. את שם,107)להפקיע רבא של מימרא
שם. הרי"ף העבד.108)וכגירסת את להקדים בכדי

השעבוד,109) כסמל הטבילה בעת מלאכה עול עליו לתת
ד"ה  שם (רש"י העבד של והאמירה הכוונה תועיל לא שאז

לתקפו).

.ÎÏ‡¯OÈ110Û˜zL111ÔË˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚ112B‡ , ƒ¿»≈∆»«≈»ƒ»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜BÈz ‡ˆÓ113BÏÈaË‰Â ,114¯b ÌLÏ115 »»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈≈

¯‚ ‰Ê È¯‰ -116„·Ú ‰Ê È¯‰ - „·Ú ÌLÏ ;117ÌLÏ ; ¬≈∆≈¿≈∆∆¬≈∆∆∆¿≈
ÔÈ¯BÁ Ôa118ÔÈ¯BÁ Ôa ‰Ê È¯‰ -119. ∆ƒ¬≈∆∆ƒ

תינוק 110) וכו' "מצא א: הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
לשום  עבד, לשום מוהלו את עבד לשום הטבילו מושלך,
[וכל  (אורֿשמח). חורין" בן לשום מוהלו את חורין בן
מח, יב, בשמות הפסוק על הגדול במדרש נעתקה זו הלכה
אפשטיין]. רי"נ הוצ' שם דרשב"י במכילתא וראה

להלן 111) וראה הקטן, של בעלֿכרחו היא [תקיפה
דלהלן.112)בתינוק]. תינוק מצא כעין הורים, לו שאין

להלן  (ראה ההפקר מן כזוכה זו תקיפתו עלֿידי בו [וזכה
נקנה  קטן שעבד א, הלכה פ"ה לעיל ועיין ד). הלכה פ"ט
זוכה  שגדול לפי "קטן", לכתוב ודקדק בהמה. כמו במשיכה

הפקר]. ואינו לתקיפה,113)בעצמו, זקוק אינו [בתינוק
אחרת]. מציאה כבכל בו זוכה אלא כרחו, בעל

אינה 114) גר", זה הרי גר לשם "והטבילו הפיסקא
שם. גר,115)בירושלמי שיהיה זו בטבילה שכיון היינו,

להרדב"ז). תפארת' ('יקר בעבדותו ישאר ועדיין
מילה,116) אחריה תבוא שאם זו, טבילה הועילה כלומר,

איסורי  מהלכות בפי"ד במגידֿמשנה (ראה גמור גר יהיה
[ואע"פ  גר). זה הרי - מילה קודם טבל שאם ה, הלכה ביאה
מהלכות  (פי"ג ביתֿדין דעת על אותו מטבילין קטן שגר
בחזקה  או במשיכה אותו שקנה כיון ז) הלכה ביאה איסורי
ביתֿדין, דעת על שלא אפילו לגיירו ויכול שלו, הוא הרי
ו), הלכה (שם גירות ככל ביתֿדין לפני הדבר שיהיה בתנאי

יכול  ביתֿדין, דעת על שהטבילוהו קטן שגר אע"פ ולפיכך,
הלכה  מלכים מהלכות ופ"י יא. (כתובות כשהגדיל למחות
שזכות  מפני אלא היה לא הביתֿדין של תקפו שכל מפני ג),
כאן, - שם) ביאה איסורי והלכות שם, (כתובות לו היא
זה  יהא ואפילו כבממונו, בו לעשות רשאי בקנין, בו שזכה
לחםֿ ועיין כשיגדיל, למחות יכול אינו ולפיכך לחובתו.
בו  להשתעבד הוא רשאי לשחררו כיון שלא ומכיון משנה.
בעבד  נקנה אינו שהגר ואע"פ להרדב"ז). תפארת' ('יקר
שכיר]. כפועל בו משתעבד - ב) הלכה פ"א (למעלה עברי

הנ"ל.117) כבירושלמי עבד, לשם למולו וצריך
ראה 118) לשחרור, וגם לגירות גם זו בטבילה שכיון [היינו,

עבדו  שהמשחרר אומר "אני רבינו: שכתב יז, הלכה למעלה
לו  נשאר שלא שמשמען מפיו דברים והוציא לשון, בכל
וכאן  שחרור", גט לו לכתוב אותו כופין - כלל שעבוד עליו
אלא  לו קנוי שאינו מפני שחרור, שטר לכתוב צריך אינו
ה  הלכה פ"ט להלן ראה טבל, שלא זמן כל ידיו, למעשה
וקדם]. ד"ה מה: ליבמות רשב"א ועיין בכסףֿמשנה,

חורין,119) בן גם הוא הרי גר, שהוא ממה חוץ כלומר,
וצריך  להרדב"ז). תפארת' ('יקר בו להשתעבד רשאי ואינו
בירושלמי  כמפורש גירותו, להשלמת חורין בן לשם למוהלו

הנ"ל.

.‡Î¯b120ÂÈÙÏ eÏ·ËÂ ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Ú eÓ„wL121 ≈∆»¿¬»»¿ƒ¿»¿»¿¿»»
.ÔÈ¯BÁ Èa ÔÓˆÚ e˜ -»«¿»¿≈ƒ

ביבמות 120) זו הלכה ומקור להתגייר]. שעומד גוי [כלומר,
וכגירסת 121)שם. "בפניו", רומי: ובדפוס תימן, בכ"י

לחםֿמשנה  ועיין יט. בהלכה למעלה ראה שם, הרי"ף
ומה  יט, בהלכה למעלה רבינו שכתב מה שזהו שהעיר

זו? בהלכה חידש

ה'תש"פ  שבט ט' שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כנענית,1) שפחה על שבאו גוי או ישראל דין רבינו בו כלל

לעבוד  ומותר כנעני עבד לשחרר ושאסור בעבד, גוי וקניין
בפרך. בו

.‡Ï‡¯OÈ2Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚk ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒ
B˙ÁÙL ‡È‰L3ÈÚk „Ïe‰ ‰Ê È¯‰ -4¯·c ÏÎÏ5; ∆ƒƒ¿»¬≈∆«»»¿«¬ƒ¿»»»

¯‡Lk ,ÌÏBÚÏ Ba ÌÈLnzLÓe ,‰˜Â ¯kÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ„·Ú‰6. »¬»ƒ

משום 2) כמותה, שפחה ולד כי במשנה, סו: קידושין
(שם  לאדוניה" תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות שנאמר

על 3)סח:). שבא "הרב שם: במכילתא מפורש כן
(כסףֿמשנה). עבדים" שילדיה תימן:4)שפחתו בכ"י

כנעני". שחררה,5)"עבד שמא כלל חוששין אין כלומר,
בנו  אינו הוא כי לאחיו, אשתו תתייבם בנים בלא מת ואם
ולא  ד. הלכה חליצה מהלכות בפ"א רבינו שכתב כמו כלל,
(פ"י  להתייבם לה ואסרו שחששו הגאונים מקצת כדעת
"יש  כדעת שלא ועלֿאחתֿכמה יט) הלכה גירושין מהלכות

לחם  ועיין (שם), שחררה שוודאי שהורה" ֿמשנה.מי
הכנענים.6)
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.·¯b ÔÓ B‡ ,Ï‡¯OiÓ ÈÚk „·Ú ‰Bw‰ „Á‡∆»«∆∆∆¿«¬ƒƒƒ¿»≈ƒ≈
,e„È ˙Áz Le·k ‡e‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÓ B‡ ,·LBz»ƒ≈»ƒ∆»««»≈

˙Bn‡‰ ¯‡MÓ „Á‡Ó B‡7BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏ BÏ LÈ , ≈∆»ƒ¿»»À≈ƒ¿…∆«¿
ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Ú ‡e‰ È¯‰Â ,„·ÚÏ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈¿∆∆«¬≈∆∆¿«¬ƒ¿»»»¿≈
ÌzÁtLnÓe e˜z Ì‰Ó :¯Ó‡pL ;ÂÈ˙B·e ÂÈa ¯ÎBÓ≈»»¿»∆∆¡«≈∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»
el‡Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÌÎˆ¯‡a e„ÈÏB‰ ¯L‡ ÌÎnÚ ¯L‡¬∆ƒ»∆¬∆ƒ¿«¿¿∆¿»∆»≈≈

.¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Úk ‡e‰ È¯‰¬≈¿∆∆¿«¬ƒ¿»»»

"וכן 7) כאן: נוסף תימן, [ובכ"י ידינו. תחת כבושות שאינן
משאר  אחד או ידינו תחת כבוש שהוא הגוי או תושב גר
דילוג  עלֿידי הדברים נשמטו שלנו ובספרים האומות".
האומות", "משאר - האומות" "משאר הדומות טעות מחמת
מן  עבד קונה בין הבדל שאין רבינו בדברי מפורש זה ולפי
(יבמות  אחא רב וכדעת לעבד, עצמו המוכר גוי לבין הגוי
כרב  ולא טבילה, אחרי אלא גופו קונה אינו שלעולם שם)
מיד. קנוי גופו - לישראל הנמכר שגוי (שם) הסובר אויא
ובלחםֿמשנה  שם בכסףֿמשנה ועיין ה, הלכה להלן וראה

כאן].

.‚„Á‡8elL ˙ÈÚk ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ˙Bn‡‰ ÔÓ9 ∆»ƒ»À∆»«ƒ¿»¿«¬ƒ∆»
Úk „·Ú Ôa‰ È¯‰ -È10e„ÈÏB‰ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¬≈«≈∆∆¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆ƒ

ÌÎˆ¯‡a11ÔÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡aL elL „·Ú‰ Ï·‡ . ¿«¿¿∆¬»»∆∆∆»∆»«««ƒ
e„ÈÏB‰ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;„·Ú Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙Bn‡‰»À≈«≈∆∆∆∆¡«¬∆ƒ

ÒÁÈ BÏ ÔÈ‡ „·ÚÂ ,ÌÎˆ¯‡a12. ¿«¿¿∆¿∆∆≈««

רבי 8) של למימרא בסמיכות שהובאה ברייתא עח: יבמות
איסורי 9)יוחנן. מהלכות (פט"ו שפחות לשם שטבלה

ו). הלכה במכילתא 10)ביאה וראה השפחה. לאדון שייך
האשה  הפסוק על ד) כא, (שמות משפטים פ' דרשב"י
בין  עברי) העבד (מן ממנו בין שיולדת, בנים "כל וילדיה:
שם  שלמה' ב'תורה וראה עבדים". אלו הרי - אחר ממקום

צג. כלומר 11)לסימן לאחוזה", לכם "והיו וגומר
הולידו  התושבים מבני אחד שאם לומר, רוצה לעבדים.

שלכם. כנעני עבד הוולד הרי שלכם, זה 12)משפחה ואין
בעבד  מודים הכל סב. ביבמות מפורש וכן הולידו". "אשר
פסק  וכן (שם). יחס לו יש הגוי אבל (=יחס). חייס לו שאין
כתב  זו, הלכה וכעצם ו. הלכה אישות מהלכות בפט"ז רבינו
הרי  העבד מן שהבא שם, ביאה איסורי בהלכות גם רבינו
קשר  לזה ואין עבד. הוא הרי השפחה מן והבא כאמו, הוא
הזכר", אחר הלך "באומות סז: בקידושין שאמרו מה עם
כא: הלכה יב פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כן ופסק
שנשא  מצרי וגר עמוני. הוולד - מצרית שנשא עמוני ש"גר
אחר  הלך באומות - הכלל ו"זה מצרי", הוולד - עמונית
אבל  יחס, להם שיש בגויים אלא אינו זה שכל - הזכר"
לחםֿמשנה. ועיין הנקבה, אחר הלך - יחס לו שאין בעבד

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ CÏÓ13‡È·‰Â ,‰ÓÁÏÓ ‰OÚL ∆∆≈»ƒ∆»»ƒ¿»»¿≈ƒ
CÏiL ,‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ ‰L¯‰ Ì‡ ÔÎÂ ;d¯ÎÓe ‰È·Lƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆∆≈≈
‡È·iL ,‰ÓÁÏÓ BnÚ ‰OBÚ ‡È‰L ‰n‡Ó ·‚ÈÂ¿ƒ¿…≈À»∆ƒ»ƒƒ¿»»∆»ƒ
ÔzÈ ‡lL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ ;BÓˆÚÏ ¯kÓÈÂ¿ƒ¿…¿«¿¿≈ƒ»ƒ»∆»ƒ∆…ƒ≈

Ó B‡ ,¯ÎnÈ - Òn‰‰OÚÈ ‡Ï B‡ CÎÂ Ck ‰OÚL È ««ƒ»≈ƒ∆»»»¿»…«¬∆

- el‡ ÔÈÈ„a Á˜Ïp‰ „·ÚÂ ,ÔÈc ÂÈÈ„ È¯‰ ;¯ÎnÈ -ƒ»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆∆«ƒ¿»¿ƒƒ≈
.¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Úk ‡e‰ È¯‰¬≈¿∆∆¿«¬ƒ¿»»»

ומו.13) מה: יבמות

.‰‡Ï - ˙e„·ÚÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰wL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»≈»ƒ¿«¿…
ÂÈ„È ‰OÚÓ ‡l‡ Ba BÏ ÔÈ‡Â ,BÙe‚ ‰˜14Èt ÏÚ Û‡ . »»¿≈∆»«¬≈»»««ƒ

Ï‡¯OÈÏ Èe˜ BÙe‚ È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ B¯ÎÓ Ì‡ ,ÔÎ15. ≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¬≈»¿ƒ¿»≈

יצא 14) חורין, בן לשם וטבל וקדם לישראל מכרו ואם
יט). הלכה פ"ח (למעלה לשם 15)לחירות הטבילו אם

עצמו, בגוי מהֿשאיןֿכן השני), בפירוש (כסףֿמשנה עבדות
לגופו. קנהו לא עבדות לשם הטבילו אם שאף

.Â‰M‡‰16elÙ‡ ,ÌÈ„·Ú ‰B˜ dÈ‡Â ,˙BÁÙL ‰B˜ »ƒ»»¿»¿≈»»¬»ƒ¬ƒ
ÌÈpË˜17„LÁ‰ ÈtÓ ,18BÊ È¯‰ - Ì˙B‡ ‰˙˜ Ì‡Â . ¿«ƒƒ¿≈«¬»¿ƒ»¿»»¬≈

˙B˜Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .LÈ‡Î ÌÙe‚ ‰˙»̃¿»»»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈»¬»ƒ¿
‰ÏÚÓÏe ÚLzÓe ÌÈL ÚLz Ôa „·Ú ‡l‡19ÔÎÂ .20 ∆»∆∆∆≈«»ƒƒ≈«¿«¿»¿≈

¯eÒ‡21- B¯¯ÁLÓ‰ ÏÎÂ ,ÈÚk „·Ú ¯¯ÁLÏ Ì„‡Ï »¿»»¿«¿≈∆∆¿«¬ƒ¿»«¿«¿¿
Ì‡Â ;e„·Úz Ì‰a ÌÏÚÏ :¯Ó‡pL ,‰OÚa ¯·BÚ≈«¬≈∆∆¡«¿…»»∆«¬…¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,¯¯ÁLÓ - B¯¯ÁL22ÔÈÙBÎÂ ,23B˙B‡ ƒ¿¿¿À¿»¿∆≈«¿¿ƒ
ÌÈÎ¯c‰ ÏÎa ¯e¯ÁL Ëb ·zÎÏ24e¯‡aL25¯zÓe . ƒ¿…≈ƒ¿¿»«¿»ƒ∆≈«¿À»

Ì‰È¯·c ÏL ‰ÂˆÓÏ elÙ‡ ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï B¯¯ÁLÏ26. ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆
˙Òk‰ ˙È·a ‰¯OÚ eÈ‰ ‡lL ÔB‚k27‰Ê È¯‰ - ¿∆…»¬»»¿≈«¿∆∆¬≈∆

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈn‰ Ba ÌÈÏLÓe Bc·Ú ¯¯ÁLÓ¿«¿≈«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈…«≈
‰Êa28‰ÁÙL ÔÎÂ .29,¯˜Ù‰ ‚‰Ó ÌÚ‰ da ÔÈ‚‰BpL »∆¿≈ƒ¿»∆¬ƒ»»»ƒ¿«∆¿≈

da¯ ˙‡ ÔÈÙBk - ÌÈ‡ËBÁÏ ÏBLÎÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒƒ∆«»
Ïk ÔÎÂ .ÏBLÎn‰ ¯eÒÈÂ ‡OpzL È„k ,d¯¯ÁLÓe¿«¿¿»¿≈∆ƒ»≈¿»«ƒ¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

יכולה 16) שאינה וכתנאֿקמא, בברייתא, עא. בבאֿמציעא
רשב"ג, לדעת בניגוד כנעניים, ולא עבריים לא לקנות
הלכה  פ"א למעלה וראה כנעניים, עבדים לקנות לה שמתיר

ביאה 17)ב. אסורי מהלכות כב בפרק רבינו כתב כן
הברייתא  לפרש שחשבו שם בגמרא נראה וכן טז, הלכה
וכידוע, שפחות, גם נזכרו שם והרי עבריים, בעבדים הנ"ל
למעלה  (ראה קטנה בהיותה אלא נמכרת עבריה שפחה אין
הם  שם הנזכרים שעבדים הואֿהדין כן ואם א), הלכה פ"ד
אלמנה  שהרי ועוד, מה) ס"ק רסז סימן ביו"ד (הגר"א קטנים
קטן  ועבד שם), (בבאֿמציעא החשד מפני כלב לגדל אסורה
כב  סימן באה"ע (הגר"א מכלב זה לענין חשוד פחות אינו

כה). ארעא".18)ס"ק אורח לאו "אשה שם: בגמרא כן
מהלכות 19) (פ"א לביאה ראוי אינו - תשע מבן שבפחות

לא  בלבד, חששא אלא כאן שאין ומכיון ג). הלכה אישות
(כסףֿ עבירה לידי ויבואו יגדל שמא לחשוש החמירו

('טור'). בזה מחמירים ויש אינה 20)משנה), "וכן" תיבת
(כסףֿמשנה. שלמעלה מה עם קשר לה שאין שנראה נוחה.

כב). הערה להלן רב 21)וראה של מימרא לח. גיטין
שמואל. בשם אֿג.22)יהודה הלכות ה פרק למעלה

צריך 23) ולמה שחררו, הרי תמוהה: הזאת הפיסקא [כל
לשחרור  עוד הוא שזקוק כשהפקירו, מדובר ואם לכופו?
- עד) הערה יג הלכה ח פרק (למעלה כך על אותו וכופין
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ואמנם  ממש? שחרור על ולא הפקר על לדבר הכריחו מי
ובכ"י  הזו, הפיסקא כל חסרה מוזיאום, בריטיש בכ"י
שחרור". גט לכתוב אותו "וכופין המלים חסרות אוקספורד
קונה  "האשה בענין למעלה שייכת זו שפיסקא ונראה
בטעות  ונכנסה שם ונשמטה עבדים". קונה ואינה שפחות
אותה"). "וכופין בה להגיה שיש (אלא במקומה שלא כאן
שכופין  כשם לשחררה, אותה כופים חשד, שיש שכיון
כדעת  (דלא דלהלן הפקר, מנהג העם בה שנוהגין בשפחה
ולפי  עיי"ש). לשחררן לה שאסור שמז) מצוה (סוף ה'חינוך'
שכשם  יט) הערה למעלה (ראה "וכן" תיבת מיושבת זה
גם  התירו כן חשד, בה שיש בשפחה לשחרר וכפו שהתירו

דלהלן]. בשפחה כן וכמו מצוה, דבר כבכל 24)בכל [צ"ל
בדין 25)הדרכים]. ו, והלכה א הלכה ח פרק [למעלה

לשחררו]. שכופין לחוצהֿלארץ או לגוי עבדו המוכר
שנכנס 26) אליעזר ברבי "מעשה לח: וגיטין מז: ברכות

והשלימו  עבדו ושיחרר עשרה, מצא ולא לביתֿהכנסת
כ. סימן פ"ז לברכות ברא"ש וראה ציין 27)לעשרה",

משום  אלא התירו שלא שם שמבואר כמו זו מצוה רבינו
לחםֿמשנה. ראה דרבים. כמה 28)מצוה בזה תמהו

מן  מצותֿעשה תדחה דרבנן שמצוה יתכן איך ראשונים,
אינו  כנעני עבד לשחרר האיסור שכל שכתבו, ויש התורה?
"לא  משום בזה ונגעו העבד, לטובת כן עושה אם אלא
כן  עושה אם אבל חינם, מתנת לו לתת שאסור תחנם"
שום  בזה אין מנין, לצירוף לו שצריך כגון עצמו, לצורך

שם). בגיטין (הר"ן ולא 29)איסור כרבינא לח. גיטין
ז. הלכה ז פרק למעלה וראה כאביי.

.ÊÏBÎÈ30ÈÈ‡Â ÈnÚ ‰OÚ :ÈÚk Bc·ÚÏ ¯ÓBÏ ·¯‰ »»««¿«¿¿«¬ƒ¬≈ƒƒ¿≈ƒ
ÔÓ Ò¯t˙ÈÂ ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÈÂ CÏÈ ‡l‡ ,CÊ»»∆»≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ
ÌÈ„·Ú‰ ˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ Ï‡¯OiL ;‰˜„v‰«¿»»∆ƒ¿»≈¿Àƒ¿«¬»¬»ƒ

Ì‰ÈÈaL31ÔÈ‡L ;ÂÈ„·Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ«¬»»∆≈
‡Ï Ì‡Â ,ÌBÓÓ ¯ÓLÏ ÌÈÏB„‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿…»»¿ƒ…
,e˙eÓÈ B‡ eÁ¯·È Ì‰ - Èe‡¯k Ì˜LÈÂ ÂÈ„·ÚÏ ÏÈÎ‡È«¬ƒ«¬»»¿«¿≈»»≈ƒ¿¿»
Ï·‡ .Ì„‡ ÏkÓ ¯˙È BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ Ì„‡Â¿»»»«»«¿»≈ƒ»»»¬»
·iÁ - ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙¯B˙a BzL‡ BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿¿«ƒ¿≈¿«»

Ô‰È˙BBÊÓa32‡Ï Ì‡L ;Ì˙B‡ ÒÈÎ‰ Ôk ˙Ó ÏÚL , ƒ¿≈∆∆«¿»≈ƒ¿ƒ»∆ƒ…
·iÁ BÈ‡ È¯‰Â ,eÁ¯·ÈÂ e˙eÓÈ - Ì˙B‡ ÔeÊÈ»»»¿ƒ¿¿«¬≈≈«»

Ô˙eÈ¯Á‡a33. ¿«¬»»

הגמרא.30) במסקנת יב: ושם במשנה יא: שם 31)שם
וראה  העבדים", על מרחם חורין, בני על שמרחם "מי יב.

שם. מה:32)ברש"י פרשה בבראשיתֿרבה מפורש כן
חייב  והיה היתה, מלוג שפחת מצרית, שפחה "ולה
שהכניסה  מלוג, עבדי דין כי ויתכן (אורֿשמח). במזונותיה"
הבעל  אין שלאשה שכשם עצמה, האשה כדין האשה, לו
מהלכות  (פי"ב למזונותיך ידיך מעשה צאי לומר יכול
ועיין  מלוג, לעבדי כן לומר יכול אינו כך ד), הלכה אישות

ומגידֿמשנה. ברזל 33)ראב"ד צאן מנכסי בעבדים אבל
אין  - א) הלכה אישות מהלכות (פט"ז באחריותם שחייב

כן. הדין

.ÁC¯Ùa ÈÚk „·Úa „·ÚÏ ¯zÓ34Èt ÏÚ Û‡Â . À»«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿∆∆¿««ƒ

Ì„‡ ‰È‰iL ,‰ÓÎÁ ÈÎ¯„Â ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ,Ck ÔÈc‰L∆«ƒ»ƒ«¬ƒ¿«¿≈»¿»∆ƒ¿∆»»
‡ÏÂ ,Bc·Ú ÏÚ BlÚ „ÈaÎÈ ‡ÏÂ ,˜„ˆ Û„B¯Â ÔÓÁ«̄¬»¿≈∆∆¿…«¿ƒÀ««¿¿…
.‰zLÓ ÏkÓe ÏÎ‡Ó ÏkÓ e‰˜LÈÂ e‰ÏÈÎ‡ÈÂ ,BÏ ¯ˆÈ»≈¿«¬ƒ≈¿«¿≈ƒ»«¬»ƒ»ƒ¿∆
ÏÈL·z ÏkÓ „·ÚÏ ÔÈ˙B eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»ƒƒ»¿ƒ»∆∆ƒ»«¿ƒ

ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ÏÈL·˙Â35˙BÓ‰a‰ ÔBÊÓ ÔÈÓÈc˜Óe , ¿«¿ƒ∆»¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿≈
ÌÈ„·Ú‰Â36ÈÈÚk :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .ÔÓˆÚ ˙cÚÒÏ ¿»¬»ƒƒ¿À««¿»¬≈≈¿≈≈

.dz¯·b „È Ï‡ ‰ÁÙL ÈÈÚk ,Ì‰ÈB„‡ „È Ï‡ ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆«¬≈∆¿≈≈ƒ¿»∆«¿ƒ¿»
ÔÎÂ37Ô¯ÒÓ ˙e„·ÚÏ ;ÌÈ¯·„a ‡ÏÂ ,„ia e‰f·È ‡Ï ¿≈…¿«≈«»¿…ƒ¿»ƒ¿«¿¿»»

,ÒÚÎÂ ‰˜Úˆ ÂÈÏÚ ‰a¯È ‡ÏÂ .‰Le·Ï ‡Ï ,·e˙k‰«»…¿»¿…«¿∆»»¿»»»««
L¯ÙÓ ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚË ÚÓLÈÂ ˙Áa BnÚ ¯a„È ‡l‡∆»¿«≈ƒ¿««¿ƒ¿««¬»¿≈¿…»
Ò‡Ó‡ Ì‡ :Ô‰a ÁazL‰L ÌÈ·Bh‰ ·Bi‡ ÈÎ¯„a¿«¿≈ƒ«ƒ∆ƒ¿««»∆ƒ∆¿«
ÈOÚ ÔËa· ‡Ï‰ .È„nÚ Ì·¯a È˙Ó‡Â Èc·Ú ËtLÓƒ¿««¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ¬…«∆∆…≈ƒ

ÔÈ‡Â .„Á‡ ÌÁ¯a epeÎÈÂ ,e‰OÚ38˙efÚ‰Â ˙ei¯ÊÎ‡‰ »»«¿∆»∆∆∆»¿≈»«¿¿ƒ¿»«
;‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ‡l‡ ‰ÈeˆÓ¿»∆»¿¿≈»ƒ¿≈¬»»»
ÚÈtL‰L ,Ï‡¯OÈ Ì‰Â ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÏL BÚ¯Ê Ï·‡¬»«¿∆«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«

,‰¯Bz‰ ˙·BË ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰ÏÌ˙B‡ ‰eˆÂ »∆«»»««»¿ƒ»»
.Ïk‰ ÏÚ Ì‰ ÌÈÓÁ¯ - ÌÈ˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁa¿Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒ«¬»ƒ≈««…
˙Bnc‰Ï eevL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL ÂÈ˙BcÓa ÔÎÂ¿≈¿ƒ»∆«»»∆ƒ»¿ƒ«

Ì‰a39ÂÈOÚÓ Ïk ÏÚ ÂÈÓÁ¯Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ,40ÏÎÂ . »∆≈¿«¬»«»«¬»¿»
ÌÁ¯Ó‰41ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó - «¿«≈¿«¬ƒ»»∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ

Ea¯‰Â EÓÁ¯Â42. ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

"dnkgd ikxce zeciqg zcn jk oicdy t"r`e

מספיק, זה אין החכמה בדרכי שינהג שאף מדבריו ומשמע
החסידות. לדרכי גם צריך ברחמנות בעבד לנהוג ובכדי

הראשונים  שהחכמים הרמב"ם שהוסיף מה פי על זה ויובן
מקדימ  עצמן,היו לסעודת והעבדים הבהמות מזון ין

ובפרט  לעבדים, בהמות כאן הוסיף מדוע ולכאורה
ואותו  חסידות, מדת ולא דין הוא לבהמות המזון שהקדמת
לבהמתך  בשדך עשב "ונתתי מהפסוק הגמרא לומדת

הבהמה. מאכל הכתוב שהקדים ושבעת" ואכלת
בא  עבדים, עם בהמות הרמב"ם שצירף שבזה לומר ויש
בגדר  היא כנעני עבד עם וברחמים בחסד שהנהגתו ללמד
השכל  מצד הנה כי החכמה. מדרכי רק ולא חסידות מדת
לעשות  הוא העבד שתפקיד שמכיון לחשוב האדון יכול
חסד  לו להטות שאין הרי ביותר, הבזויות גם העבודות כל
לא  זה ולעניין ותפקידו, מקומו את לשכוח עלול בכך כי
מוגבלים  רחמים הם כי ורחמים חסידות מדת גם תועיל
שיגרמו  בעניינים כנעני עבד על חלים ואינם הנברא מצד

עבודתו. לעבוד שלא לו
מזון  מקדימין היו הראשונים שחכמים הרמב"ם הוסיף לכך
שהוא  מי שאף ופשוט מובן כי עצמן, לסעודת הבהמות
עליו  רחמיו אין חיים, בעלי על לרחם ויתעורר וחסדן רחום
על  מרחמים שהיו וזה ביתו, בני על מרחמיו יותר
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שז  אלא הטבעיים הרחמים מצד זה אין סוג בהמותיהם הו
רחמים. של אחר

הקב"ה  להם "שהשפיע הרמב"ם כאן שהוסיף מה וזהו
צדיקים,טובת ומשפטים בחוקים אותם וצוה התורה

אלא  טבעיים אינם אלה שרחמים הכל" על הם רחמנים
התורה. דרך הקב"ה ידי על לישראל שהושפעו

(72 'r f"lg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

ciaki `le ... dnkgd ikxce zeciqg zcn jk oicdy t"r`e"
"..ecar lr eler

היא  לעבדו להצר שלא זו הנהגה אם להבין, צריך ולכאורה
יאכיל  לא ש"אם קודמת בהלכה שכתב כמו החכמה מדרכי
ממון  על חס ואדם ימותו או יברחו כראוי וישקם לעבדיו
הרי  החסידות, מדת של הטעם גם צריך מדוע עצמו"
מדת  שהקדים ובפרט זו, הנהגה מחייבת לבד החכמה

החכמה. לדרכי החסידות
מיותר  סבל שגורם דעתו על להעלות כדי הוא: והביאור
צריך  בכך, ורגיל עבד הוא טבעו שמצד לחשוב ולא לעבד

החסידות. למדת
אחר  באופן לעבד מתייחס החסידות, מדת בו וכשיש
איוב  בדרכי מפורש "וכן הרמב"ם: שממשיך כפי לגמרי,
ואמתי  עבדי משפט אמאס אם בהם שהשתבח הטובים
אחד" ברחם ויכוננו עשהו עושני בבטן הלא עמדי בריבם
שאם  החכמה דרכי מצד גם מבין זה, עניין שמרגיש ומתוך

יברח. או ימות וישקהו יאכלהו ולא לו יצר
שאפילו  הרמב"ם, מדברי שלמדים ה' בעבודת וההוראה
ו"עבדא  כנעני עבד של ומצב במעמד שנמצא יהודי
ודרכי  החסידות מדת שמצד הרי לי'" ניחא בהפקירא
וצדק  רחמים מתוך עמו להתנהג הקב"ה צריך החכמה

כו'. מאכל מכל ולהשקותו להאכילו
ועוד  העבד, של מזונו את להקדים שצריך אלא עוד ולא
לחמי  "קרבני - ישראל של עבודתם על שמתענג לפני
שלו  התענוג ענייני כל ליהודי נותן נחוחי" ריח  לאשי

ח"ו. בפרך מעבידו שאינו ופשיטא
(bk oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

ve dxezd zaeh d"awd mdl ritydy"mihtyne miwega me
."lkd lr md mipngx - miwicv

ביאה איסורי בהלכות הי"ז)אבל הם (פ"ט שרחמנים כתב
הכוונה  כאן כי התורה לציווי שייך שזה הזכיר ולא מטבעם
איסורי  בהל' אבל עבדו, עם רחמים של להנהגה הציווי על
ולכן  הישראלי, איש בלב המצוי לרגש היא הכוונה ביאה

התורה. ציווי הזכיר לא
(40 'rd 64 'r l"g y"ewl it lr)

וכתב 34) פרך. עבודת היא מה ו, הלכה פ"א למעלה ראה
כנעני, בעבד בפרך לעבוד שמותר משמע, שכן בכסףֿמשנה
עברי. בעבד אלא פרך עבודת על התורה הזהירה שלא מזה
תרדה  "לא בֿג): הלכה ז פרשה (בהר בספרא מפורש [וכן
צריך, אינו והוא הזה הכוס החם לו תאמר שלא בפרך, בו
תאמרו  שמא וכו'. הגפן תחת עדור וכו' הכוס את לי הצין
תלמודֿלומר  נשתמש? במה אלו, כל את לנו ואסרת הואיל
הגויים"]. מאת לך יהיו אשר ואמתך "ועבדך

אכל 35) יוחנן "רבי ד): הלכה ח פרק (בבאֿקמא בירושלמי
שלו), כנעני לעבד (=ונתן לעבדיה ויהיב (=בשר) קופד
הלא  אנפשיה וקרי לעבדיה, ויהיב יין) (=שתה חמרא שתי

רחמים". במידת הבא - עשהו עושני בברכות 36)בבטן
שיתן  קודם שיאכל לאדם אסור רב, אמר יהודה רב "אמר מ.
והדר  לבהמתך, בשדך עשב ונתתי שנאמר לבהמתו, מאכל
כן  למד - שם נזכרו לא שעבדים ואע"פ ושבעת". ואכלת
שהביא. בתהלים הפסוק על והסתמך הסברא, מן רבינו

שמואל.37) של מימרא מז. מימרא 38)נדה לב: ביצה
בידוע  הבריות, על המרחם "כל מרינוס: בר שבתאי של
וכו' מרחם שאינו מי וכל אבינו, אברהם של מזרעו שהוא

אבינו". אברהם של מזרעו שאינו הכלל 39)בידוע לפי
קלג: (שבת וכו'" רחום אתה אף רחום, הוא מה הידוע:

ו). הלכה דיעות מהלכות בבבאֿמציעא 40)ופ"א [ראה
בבעליֿחיים]. גם מדבר זה שפסוק קנא:41)פה. שבת

ברבי. גמליאל רבי בשם את 42)ברייתא רבינו הביא ולא
כדי  וכו'" מרחם שאינו "וכל הברייתא: של השלישי הצד

טוב. בדבר לסיים

ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ
.ÔÈ˜ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,¯OÚ ÌÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿≈»»¿≈∆ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :‰LÓÁÂ ÌÈÚ·L ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ÌÈ˜¯t ÔÈÓeƒ¿»¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
- ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈLÏL - ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ»«»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ - ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¿»ƒƒ¿¿≈ƒ«¿»»»»
.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿ƒ¿À»ƒ»»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰ÚLz - ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿¬»ƒƒ¿»¿»ƒ

ה'תש"פ  שבט י' רביעי יום
E˜„ˆ ÈËtLÓ È„ÓÏa ,··Ï ¯LÈa E„B‡¿¿∆≈»¿»¿ƒƒ¿¿≈ƒ¿∆

xVr dWlW xtq¥¤§¨¨¨
mihRWn xtq `Ede§¥¤¦§¨¦

:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»
.‚ .ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .· .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈»ƒ»
.‰ .ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .„ .‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿∆¿…∆ƒ¿≈¿ƒ¿»

.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»

-mihtynxtq
zExikV zFkld¦§§¦

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿«¿«
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1¯ÈÎO ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ»ƒ

BÓBÈa ¯ÈÎO ¯ÎO ÔzÏ (· .¯ÎO ¯ÓBLÂ2‡lL (‚ . ¿≈»»ƒ≈¿«»ƒ¿∆…
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BpÓÊ ¯Á‡ ¯ÈÎO ¯ÎO ¯Á‡È3ÏÎ‡iL („ .4¯ÈÎO‰ ¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…««»ƒ
Ba ‰OBÚL ¯aÁÓ‰ ÔÓ5ÔÓ ¯ÈÎO‰ ÏÎ‡È ‡lL (‰ . ƒ«¿À»∆∆∆……««»ƒƒ
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ¯aÁÓ‰6B„Èa ¯ÈÎO‰ CÈÏBÈ ‡lL (Â . «¿À»ƒ¿«¿»»∆…ƒ«»ƒ¿»

.BLÈ„a ¯BL ÌÒÁÈ ‡lL (Ê .ÏÎ‡iM ‰Ó ÏÚ ¯˙È»≈««∆…«∆…«¿…¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ט).1) כב, (שמות לדון טו.2)שנצטווינו כד, דברים
כג,4)שם.3) (שם לאכול לשכיר הבית בעל שירשה

מלאכתו.5)כהֿכו). מלאכתו 6)ונגמרה נגמרה ולא
מלאכה"]. גמר בשעת "שלא הנוסחא: תימן [בכתבֿיד

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואחריות 1) בתורה שנאמרו השומרים סוגי ארבעת יבאר

עליהם. המוטלת השמירה

.‡‰¯Bza e¯Ó‡ ÌÈ¯ÓBL ‰Úa¯‡2ÔÈÈ„ ‰LÏLe , «¿»»¿ƒ∆∆¿«»¿»ƒƒ
Ì‰Ï LÈ3ÌpÁ ¯ÓBL :ÔÈ¯ÓBL ‰Úa¯‡‰ Ô‰ el‡Â .4, ≈»∆¿≈≈»«¿»»¿ƒ≈ƒ»

Ï‡BM‰Â5¯ÎO ‡OBÂ ,6¯ÎBO‰Â ,7. ¿«≈¿≈»»¿«≈

וֿיד.2) כב, והשוכר 3)שמות שכר נושא - מהם ששניים
ב. הלכה בסמוך כמבואר צג.) מציעא (בבא להם אחד דין -

בהלכה 4) בסמוך וֿח. כב, (שם בחינם לשמור עליו שקיבל
נאמרה). חינם בשומר זו שפרשה יתבאר, יגֿיד.5)ב שם

ב 6) בהלכה טֿיב. (שם בשכר לשמור עליו שקיבל שומר
נאמרה). שכר בשומר זו שפרשה יד.7)יתבאר שם

.··‚pL ,ÌpÁ ¯ÓBL :Ô‰lL ÔÈÈ„ ‰LÏL Ô‰ el‡Â¿≈≈¿»ƒƒ∆»∆≈ƒ»∆ƒ¿«
Ò‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·‡ B‡ epnÓ ÔB„wt‰«ƒ»ƒ∆»«¿≈»ƒ«ƒ∆¡«

ÏB„b Ò‡ ÔB„wt‰8B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L ÔB‚k , «ƒ»…∆»¿∆»¿»¿≈»≈»
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓML ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙ÈaL9, ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»∆»«¿∆∆«¿ƒ

¯eËÙe10·¯˜Â ,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿¿ƒ¿«
ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa11,Ïk‰ ÌlLÓ - Ï‡BM‰ . ««««ƒ∆»¡…ƒ«≈¿«≈«…

Ò‡ BÚ¯‡L ÔÈa ·‚ B‡ Ïe‡M‰ ¯·c‰ „·‡L ÔÈa≈∆»««»»«»ƒ¿«≈∆≈¿…∆
‰fÓ ÏB„b12B‡ ‰Ïe‡M‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙nL ÔB‚k , »ƒ∆¿∆≈»«¿≈»«¿»

B‡ ¯aLÂ :Ï‡BLa ·e˙k CkL ;˙ÈaL B‡ ‰¯aLƒ¿¿»ƒ¿≈∆»»¿≈¿ƒ¿«
ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó13B‡ ¯ÎO ‡OB . ≈¿»»≈ƒ«≈¿«≈≈»»

Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc Ì‰ÈL - ¯ÎBO‰14B‡ ·‚ Ì‡ : «≈¿≈∆ƒ∆»≈»∆ƒƒ¿«
È¯‰ - B˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÏËpL B‡ ¯eÎO‰ ¯·c‰ „·‡»««»»«»∆»«»»«¿ƒ»¬≈

ÌÈÓlLÓ el‡15ÔB‚k ,‰fÓ ÏB„b Ò‡ BÚ¯‡ Ì‡Â ; ≈¿«¿ƒ¿ƒ≈¿…∆»ƒ∆¿
B‡ ˙ÈaL B‡ ‰¯aL B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L∆»¿»¿≈»≈»ƒ¿¿»ƒ¿≈

ÔÈ¯eËÙe ,‰Ò‡pL ÔÈÚaL el‡ È¯‰ - ‰Ù¯Ë16. ƒ¿¿»¬≈≈ƒ¿»ƒ∆∆∆¿»¿ƒ
˙Úe·L ,‰‡¯ ÔÈ‡ ‰aL B‡ ¯aL B‡ ˙Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¿«ƒ¿»≈…∆¿«
ÂÈÏÚ·Ï ÌlLÈ ,BnÚÓ ·bÈ ·b Ì‡ :·È˙Îe ;'B‚Â ÈÈ¿»¿¿ƒƒ»…ƒ»≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»»

'B‚Â17¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .18.Ïk‰ ÏÚ ÚaL - ÌpÁ ¯ÓBL : ¿ƒ¿≈»≈≈ƒ»ƒ¿»««…
˙ÚLa ‰˙n‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïk‰ ˙‡ ÌlLÓ - Ï‡BM‰Â¿«≈¿«≈∆«…ƒ«≈»ƒ¿«

¯‡a˙iL BÓk ,‰Î‡ÏÓ19- ¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB . ¿»»¿∆ƒ¿»≈≈»»¿«≈
ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,‰·b‰ ˙‡Â ‰„·‡‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ∆»¬≈»¿∆«¿≈»¿ƒ¿»ƒ«
‰˙Óe ‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»≈»

Ìia ‰Ú·hL ‰ÈÙÒa ¯·c‰ „·‡L B‡ ,‰Ù¯Ëe20B‡ , ¿≈»∆»««»»ƒ¿ƒ»∆»¿»«»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜Ï21¯‡MÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»¿…«≈»≈ƒ¿»

ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡22. √»ƒ«¿ƒ

שמר 9)גמור.8) שלא חינם ששומר בשמירתו, פשע ולא
כך  שארעו נשבע וכן גמור. באונס אפילו לשלם חייב כראוי
השתמש  שלא (פירוש, יד שלח ושלא ברשותו, ואינו וכך
(בבא  אותו הפוטר המאורע שארעו קודם עצמו) לצורך בו
א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ו פרק ראה ו.). מציעא

מד:).10) (שבועות (בבא 11)מלשלם חז"ל ואמרו
לשבועה  זו וקריבה דין, בית זה - שאלוהים מא:) מציעא
כאן  מדבר הכתוב חינם שבשומר נתפרש לא [בתורה היא
בפרשה  התורה שחייבה ממה צד:) (שם חז"ל זאת ולמדו
מלשלם, ופטרתו אבד או כשנגנב בשבועה השומר את זו
על  בתשלומים התורה חייבה טֿיב) (שם שנייה ובפרשה
הנאה  כל לו שאין - חינם ששומר ומסתבר ואבידה, גניבה
השנייה  והפרשה מלשלם, שפטור הוא - משמירתו
שכר]. בשומר - ואבידה בגניבה לשלם המחייבת

ואבידה.12) שהשואל 13)מגניבה בתורה נתפרש לא
וחומר  מקל צה.) (שם חז"ל ולמדוהו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  בגניבה וחייב ומתה משבורה שפטור - שכר משומר
דין  אינו ומתה, בשבורה שחייב שואל בסמוך), (כמבואר
וחומר  קל הוא "וזה ואבידה. בגניבה שחייב שכן) כל (לא
שכתוב  ממה (שם) חז"ל למדוהו וכן תשובה". עליו שאין
הפרשה  עם זו פרשה מחברת זו וא"ו בוא"ו, ישאל וכי
נוסף  באונסים גם מתחייב שהשואל ומוסיפה, לה שקדמה
לה. שקדמה בפרשה שנאמרו ואבידה גניבה חיובי על

דין 14) פורש שלא - שהשוכר פ:), (שם יהודה כרבי
נהנים  ששניהם מפני שכר. כשומר דינו - בתורה שמירתו
שכר  מקבל שכר השומר - ברשותם נמצא שהפיקדון במה
דינם  לפיכך - לצורכו בו משתמש והשוכר שמירתו בעד

מאורע 15)שווה. כל על באחריות חייב שכר שהשומר
והרי  - בשמירה לחיסרון לייחסו יש ואשר לפיקדון שיארע
כל  ושמרו ישב אילו למנוע היה בידו האבידה או הגניבה

אלו 16)היום. אונסים למנוע השומר ביד אין שהרי
ולא  שיסתכן, מבלי למנוע אפשר אי שבוייה אונס ואפילו
בסכנה. הכרוכה שמירה השומר על תורה הטילה

נתפרשה 17) שלא ואבידה ישלם". לא "הטריפה וכתוב
מה  מגניבה: וחומר בקל צד:) (שם חז"ל למדוה בתורה
לפשיעה  שקרובה אבידה משלם, - לאונס שקרובה גניבה
לחיסרון  האבידה את לייחס יותר קרוב כלומר, שכן. כל לא

שמ  והשומר אחרים ידי על שנגנבה מגניבה רו בשמירה,
בידו  שהיה מפני בגניבה, חייב הוא ואם השומרים, כדרך
על  שחייב וחומר קל מעולה, שמירה ידי על למנוע
השומר  את המחייבת שהפרשה למעלה [נתבאר האבידה.

נאמרה]. שכר בשומר - ואבידה שאמרנו 18)בגניבה ממה
ג  חלק נבוכים במורה הוא. כך דיניהם שחלוקת למד, אתה
לשונו: וזה שומרים" "ארבעה דיני רבינו מסביר מב פרק
תועלת  שאין חינם, ששומר והוא, מבואר, בו היושר ואופני
מן  פטור הוא - חסד גומל הוא ואמנם העניין, בזה כלל בו
ושואל  הממון, בעל מכיס הוא בו שיארע נזק וכל הכול.
חייב  אותו הגומל הוא הממון ובעל שלו, כולה שהתועלת
נושא  אבל השואל. מכיס הם המתחדשים הנזקים וכל בכול,
ובעל  השומר לומר רצוני משניהם, אחד כל - והשוכר שכר
שניהם, בין הנזקים נחלקו ולזה בתועלת. משתתפים הממון,
השומר  מכיס הוא השמירה מיעוט מפני מנזק שיבוא מה
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שלא  מפני באה והאבידה הגניבה כי ואבידה, גניבה והוא
והם  למונעם, תחבולה שאין והנזקים מעולה, שמירה שמר

הממון. בעל מכיס הם ומתה, ושבוייה בפרק 19)שבורה
א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות כט:20)א מציעא בבא

וצג:21) בסכנה.22)שם, כרוכה שהצלתם

.‚„È˜Ùn‰23B‡ ,¯ÎOa ÔÈa ÌpÁa ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ»≈¿»»
˙‡ ¯ÓBM‰ Ï‡L Ì‡ ,B¯ÈkO‰ B‡ BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»««≈∆

ÌÈÏÚa‰24L ¯·c‰ ÌÚ25¯ÓBM‰ È¯‰ - Ô¯ÎO B‡ Ô‰l «¿»ƒƒ«»»∆»∆¿»»¬≈«≈
ÌeÏkÓ ¯eËt26ÚLt elÙ‡ .27„·‡Â ¯ÓML ¯·ca »ƒ¿¬ƒ»««»»∆»«¿»«

¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈLt‰ ˙ÓÁÓ28Ì‡ : ≈¬««¿ƒ»¬≈∆»∆∆¡«ƒ
.B¯ÎOa ‡a ‡e‰ ¯ÈÎO Ì‡ ,ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa¿»»ƒ…¿«≈ƒ»ƒ»ƒ¿»
Ô¯ÎO B‡ ÌÈÏÚa‰ Ï‡MLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ¿»»
ÌL ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÙÁ‰ ÏËpL ˙Úa¿≈∆»««≈∆««ƒ∆≈«¿»ƒ»
ÏË Ï·‡ .Ò‡pL ˙Úa B‡ ‰„·‡‰Â ‰·b‰ ˙Úa BnÚƒ¿≈«¿≈»¿»¬≈»¿≈∆∆¡«¬»»«
¯ÎO Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ¯ÓBL ÂÈÏÚ ‰OÚÂ ıÙÁ‰«≈∆¿«¬»»»≈¿ƒ»¿««»»«
ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÏ‡L B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿≈»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
;ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ¯eÓM‰ ¯·c‰ Ò‡pL ˙Úa ÌL»¿≈∆∆¡««»»«»¬≈∆¿«≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»≈ƒ«≈¿«≈ƒƒ«¿»

e„ÓÏ29BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰ ˙ÚLa BnÚ ‰È‰ : »¿»»ƒƒ¿««¿≈»««ƒ∆≈
n‰Â ‰·b‰ ˙Úa˙ÚLa BnÚ ‰È‰ ‡Ï ;¯eËt - ‰˙È ¿≈«¿≈»¿«ƒ»»…»»ƒƒ¿«

B‡ ‰˙Èn‰ ˙Úa BnÚ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰«¿≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈«ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .·iÁ - ‰i·M‰30ÔlkL , «¿ƒ»«»¿«ƒƒ¿»«¿ƒ∆À»

¯eËt - ÌÈÏÚaa ‰ÚÈLt elÙ‡ .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚaa31. «¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿ƒ»«¿»ƒ»

שם 23) ובגמרא צד. שם במשנה שנינו בבעלים שאלה דין
בשומרים. הדין שהוא למדו החפץ 24)(צה.) בעל

השואל. או עבודה 25)שהופקד באותה לעשות דוקא לאו
מלאכה  שהיא איזו לעשות עליהם קיבלו אפילו אלא עצמה,
צה.). שם (ברייתא השוכר או השואל אצל אחרת

(ראה 26) השומרים משבועת גם שפטור משמע, מלשונו
ובקצות  ברשותו. שאינו משבועה ואפילו ב) הלכה למעלה
ראייה  והביא בזה מסתפק יח אות רצא סימן החושן
שחייב  ונמצא, המתחיל דיבור נז: קמא בבא מתוספות
בדבר. אמוראים נחלקו ה פרק שבועות ובירושלמי בשבועה
פסק  לד, קטן סעיף ביאורים שם המשפט בנתיבות אולם
ברשותו. ושאינו יד בו שלח שלא שבועה שחייב

לקולא 27) רבינו ופסק שם. ורבינא אחא רב מחלוקת
מיימוניות  הגהות (ראה מספק ממון להוציא שאין לנתבע,

מפורש 29)בשואל.28)כאן). אינו זה דין כלומר,
כך  לדרוש רבינו משה עד איש מפי איש נמסר אלא בתורה,
אין  "בעליו אומר אחד כתוב דרשו: צה: שם הכתוב. מן
ולא  שאלה בשעת לא היה שלא ומשמע ישלם" שלם עימו
אחד  וכתוב פטור; מהם באחד היה אבל האונס, בשעת
שיהיה  שצריך ומשמע ישלם", לא עימו בעליו "אם אומר:
מהם  באחד היה אם אבל האונס, ובשעת שאלה בשעת עימו
באחת  מובנה "עימו" שהמלה לפרש אנו ומוכרחים חייב.
פירשה  ולא - האונס בשעת או שאלה בשעת או - מהם
ששעת  ומסתבר, פוטרת. אינה ואיזו פוטרת איזו תורה
האונס  חובת הגורמת היא שהרי הפוטרת, היא שאלה

ומזונותיה. בפרה שכר 30)והטיפול שומר חינם, שומר

ישאל" "וכי בו שכתוב משואל צה.) (שם זה ולמדו והשוכר.
לה, שקדמו הפרשיות עם שואל פרשת מחברת והיא בוא"ו
שאר  דין כן השואל שכדין הפרשיות מסמיכות למדים ואנו
השומרים  שאר כן - פטור בבעלים ששואל כשם השומרים,

פטורים. בשואל.31)בבעלים כמו השומרים בכל

.„Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙lÁ˙a ÚLtL ¯ÓBL Ïk»≈∆»«ƒ¿ƒ»««ƒ∆∆¡«
¯‡a˙iL BÓk ,·iÁ - BÙBÒa32È‡M¯ Ï‡BM‰ ÔÈ‡Â . ¿«»¿∆ƒ¿»≈¿≈«≈««

ÏÈ‡L‰Ï33B· ‡¯BwL ÏkL ,‰¯Bz ¯ÙÒ Ï‡L elÙ‡ . ¿«¿ƒ¬ƒ»«≈∆»∆…∆≈
¯Á‡Ï epÏÈ‡LÈ ‡Ï - ‰ÂˆÓ ‰OBÚ34¯ÎBO‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿»…«¿ƒ∆¿«≈¿≈≈«≈

‡Ï - ‰¯Bz ¯ÙÒ B¯ÈkO‰ elÙ‡ .¯ÈkO‰Ï È‡M«̄«¿«¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ≈∆»…
¯Á‡Ï ep¯ÈkOÈ35ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L . «¿ƒ∆¿«≈∆¬≈∆≈≈¿ƒ

¯Á‡ „Èa ÈB„˜t ‰È‰iL36¯ÓBM‰ ¯·Ú .37¯ÒÓe ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿««≈»««≈»«
ÈM‰ ¯ÓBM‰ d¯ÓML ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ :ÈL ¯ÓBLÏ¿≈≈ƒƒ≈≈ƒ∆¿»»«≈«≈ƒ

Ò‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k38,ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ¯eËt - ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«»«≈»ƒ
ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ò‡pL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L39·iÁ - ∆¬≈≈≈ƒ∆∆¡«¿ƒ≈»≈ƒ«»

¯ÒnL ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰«≈»ƒ¿«≈«¿»ƒƒ¿≈∆»«
‡e‰ ‰OÚÈÂ ,¯Á‡ ¯ÓBLÏ40ÈM‰ ¯ÓBM‰ ÌÚ ÔÈ„41. ¿≈«≈¿«¬∆ƒƒ«≈«≈ƒ

¯ÎO ¯ÓBLÏ ¯ÒÓe ,ÌpÁ ¯ÓBL ÔBL‡¯‰ ‰È‰ elÙ‡42 ¬ƒ»»»ƒ≈ƒ»»«¿≈»»
ÔÓ‡ ‰z‡ :BÏ ¯ÓBÏ ıÙÁ‰ ÏÚ·Ï LÈ È¯‰L ;·iÁ -«»∆¬≈≈¿«««≈∆««»∆¡»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÊÂ ,Ú·M‰Ï ÈÏˆ‡43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆¿ƒ¿ƒ»«¿∆≈∆¡»¿ƒ»ƒ»»
„ÈÓz „È˜Ù‰Ï ÌÈÏÚa‰ C¯„44‰Ê ¯·c45¯ÓBM‰ Ïˆ‡ ∆∆«¿»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»»∆≈∆«≈

;ÌlLlÓ ¯eËt ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ‰Ê È¯‰ - ÈM‰«≈ƒ¬≈∆«≈»ƒ»ƒ¿«≈
Ìz„˜Ù‰L ¯·c‰ ‰Ê :ÌÈÏÚaÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈«¿»ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿∆

LÓ‡ ,ÌzÏ‡L‰ B‡ ÈÏˆ‡46B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ì˙ÈÈ‰ ∆¿ƒƒ¿«¿∆∆∆¡ƒ∆«¿ƒƒ
È‡ Èz„˜Ù‰L ‰Ê Ïˆ‡47BÏˆ‡48‡e‰Â .49ËÚÓÈ ‡lL ≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ∆¿¿∆…¿«≈

B˙¯ÈÓL ËÚÓÈ „ˆÈk .B˙¯ÈÓL50„˜ÙÓ ‰È‰L ÔB‚k ? ¿ƒ»≈«¿«≈¿ƒ»¿∆»»À¿»
¯ÎOa BÏˆ‡51B‡ ;ÌpÁa ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â , ∆¿¿»»¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒ»

ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,BÏˆ‡ Ïe‡L ‰È‰L∆»»»∆¿¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ
B˙¯ÈÓL ËÚÓe ÏÈ‡B‰ .¯ÎOa52‡e‰ ÚLBt - ¿»»ƒƒ≈¿ƒ»≈«

ÌlLÓe53ÌÈÏÚaa ¯ÎOL B‡ Ï‡ML Èt ÏÚ Û‡ .54- ¿«≈««ƒ∆»«∆»««¿»ƒ
¯ÓBL „ÈÏ B„iÓ ¯eÓM‰ ¯·c‰ ‡ÈˆB‰ ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ«»»«»ƒ»¿«≈

¯Á‡55. «≈

ג.32) הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ד בפרק
השואל 33) "אין א: הלכה ג, פרק מציעא בבא תוספתא

זה  ולא וכו' להשכיר רשאי השוכר ואין להשאיל רשאי
נותן  כן אם אלא אחר אצל להפקידם רשאי אצלו שמפקידים
מפני  בסמוך, רבינו מנמק זה ודין רשות". הבית בעל לו
ביד  פקדונו שיהא המפקיד של רצונו שאין אומרים, שאנו

דתיעביד 34)אחר. לאינש ליה "ניחא אומרים אנו ואין
שתיעשה  אדם של "רצונו אומרים אנו (אין בממוניה" מצוה
שהרי  הספר, לאיבוד לחשוש שיש במקום בממונו") מצוה
כשישתמש  יפסיד שלא שייזהר הבעלים על נאמן השני אין

כט:). שם (גמרא כט.36)שם.35)בו על 37)גיטין
הבעלים. בטענה 38)רצון לבוא יכול הפיקדון בעל ואין

בסמוך) (ראה בשבועה עליו נאמן השני השומר שאין
בבא  (רי"ף שבועה צריך השומר אין עדים שיש  שבמקום
שיהיה  רצוני "אין הפיקדון בעל של וטענתו לו). מציעא
השומר  על לאסור רק יפה כוחה אחר" ביד פקדוני
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חייב  אינו ומסר עבר אם אבל אחר, לשומר למסור לכתחילה
משנה). (לחם שבועה.39)לשלם חיוב כאן ויש

הראשון.40) השומרים.41)השומר שבועת משביעו
שמירה 42) לשמור חייב שכר ששומר שמירה, בזה והוסיף

חינם. שומר משמירת מעולה כדברי 43)יותר בשבועה.
שהרי  להישבע, יכול אינו שהראשון ומכיוון לו:). (שם רבא
לשלם  הראשון חייב - שנאנסה הדבר אמת אם יודע אינו
זה  הרי - האונס את ראה הראשון שאם יוצא ומזה לבעלים.

משנה). (מגיד ופטור קרובות.44)נשבע לעיתים
זה.45) פיקדון של והכוונה 46)כערכו "אמש" דוקא  לאו

קצר. זמן לפני בנאמנותו 47)- שינוי שום חל לא כלומר,
הדבר שאין השני, השומר של שתשתנה ובמצבו מצוי

שנעשה  נאמנותו, נשתנה ואם אדם, של נאמנותו בןֿלילה
הראשון  השומר אין עני, שנעשה - מצבו שנשתנה או חשוד,
להפקיד  רגילים היו שהבעלים בטענה עצמו את לפטור יכול

משנה). (כסף שם).48)אצלו (רי"ף וייפטר השני ויישבע
אצל 49) להפקיד רגילים הבעלים היו שאם שאמרנו מה

הראשון. פטור אפילו 50)השני חייב, הראשון ויהא
אצלו. להפקיד רגילים שהבעלים למי בתורת 51)שמסרו

בגניבה  לשלם שחייב שכר כשומר דינו ושוכר שכירות,
כט). קטן סעיף רצא סימן המשפט (נתיבות ואבידה

שכר 52) לשומר שמסרו במה דעתו גילה המפקיד והרי
אם  וכן חינם. שומר משמירת מעולה יותר בשמירה שרוצה
יותר  שהיא שואל בשמירת שרוצה דעתו גילה לשואל מסרו

שוכר. משמירת שאירע 53)מעולה טוען השני אם אפילו
שכר  בשומר כדרכה מתה כגון בו, חייב אינו שהראשון אונס
שמסר  בשואל מלאכה מחמת מתה או חינם לשומר שמסר
הראשון  את פוטרת שבועתו אין - זה על ונשבע לשוכר
התחייבתי  לא לטעון: יכול שהמפקיד מפני מתשלומים,
למעלה, אמרנו אמנם השני. של שבועתו את לקבל כלל
שאינו  לטעון יכול המפקיד אין השני אצל להפקיד שברגיל
בשמירתו. מיעט כשלא נאמר זה אבל בשבועה, לשני מאמין
למעשה  מראש מסכים שהמפקיד הדעת, על ומתקבל
השמירה  דיני השני, לגבי גם עצמו על וקיבל המסירה
השני  נעשה וכאילו זה, מסוג שומר לגבי התורה שקבעה
לשני  להאמין המפקיד מחובת ולפיכך הבעלים, של שומרו
לא  שמירתו שמיעט במקום אבל לראשון, כמו בשבועה
היו  לא הבעלים שהרי הבעלים, של כשומרו השני נעשה
מצד  כפשיעה אותה מגדירים ואנו זו למסירה מסכימים
לשני  להאמין המפקיד מחובת אין ולפיכך, הראשון,

לא). קטן סעיף שם המשפט (נתיבות ואמרנו 54)בשבועה
פטרה  שהתורה פטור, בבעלים שפשיעה ג, בהלכה למעלה

שהוא. תשלום מכל רק 55)אותו פוטרת בבעלים ופשיעה
נשאלו  או נשכרו שהבעלים הראשון של ברשותו מאירועים
שברשות  מאירועים פוטרת ואינה הבהמה, עם ביחד לו
על  חייב הראשון ולפיכך לו, נשאל או נשכר שלא השני,
שהמדובר  לפרש ואין משנה), (מגיד השני שברשות האירוע
לו  אסור שכר ששומר מפני שכר, לשומר שמסר בשואל
ויוצא  מלאכה מחמת במתה חייב ולפיכך בפיקדון להשתמש
בו  פטורים ששניהם שהוא, מאורע כל לך שאין מזה
זה  לביאורו ובהתאם כט. קטן סעיף שם המשפט (נתיבות
במקום  "שוכר" כו סעיף שם ערוך בשולחן מגיה הוא

בזה  יש לגמרי פטור שבבעלים פי על ואף שכר"). "שומר
מן  רק פוטרת בבעלים ששמירה מפני בשמירתו, מיעוט
(נתיבות  מעולה שמירה מחובת לא אבל בלבד, התשלומים

ל). קטן סעיף שם המשפט

.‰da ¯ËtiL ‰È‡¯‰ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ»¿»»∆ƒ»≈»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - B˙¯ÈÓL ÔÈ„k ÔBL‡¯ ¯ÓBL56. ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»

BÏˆ‡ ‰¯eÓM‰ ‰Ó‰a‰ Ô˙pL ¯ÎO ¯ÓBL ?„ˆÈk≈«≈»»∆»««¿≈»«¿»∆¿
‰˙nL ÌÈ„Ú ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰ Ì‡ ,ÌpÁ ¯ÓBLÏ¿≈ƒ»ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ≈ƒ∆≈»
ÔÎÂ .¯eËt ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ È¯‰ - dk¯„k ‰Ó‰a‰«¿≈»¿«¿»¬≈«≈»ƒ»¿≈

‰Ê· ‡ˆBik Ïk57. …«≈»∆

פטור 56) שנאנס עדים שיש שבמקום ד הלכה לעיל כמבואר
הפיקדון  בעל של דרכו כשאין אפילו הראשון השומר
בפשיעה  "תחילתו מצד לחייבו אין וכן השני, אצל להפקיד
באונס  וסופו בפשיעה תחילה שדין מפני באונס", וסופו
בין  סיבתי קשר שהוא איזה כשיש אלא נאמר, לא חייב
לפשיעה  לייחס כשאין המדובר וכאן האונס ובין הפשיעה
רצא  סימן משפט חושן (ש"ך בסוף שבא לאונס סיבה שום

משנה). לחם וראה מו קטן פוקד 57)סעיף שהיה באונס
העיר. כל ושדד גייס שבא כגון הראשון, השומר את גם

.Â¯Á‡ ¯ÓBLÏ ¯ÒnL ¯ÓBL58,B˙¯ÈÓLa ÛÈÒB‰Â , ≈∆»«¿≈«≈¿ƒƒ¿ƒ»
‰‰ - ‰˙ÓÂ‰‡59‰¯t ¯ÎBO‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ »≈»«¬»»«¿»ƒ≈««≈»»

dk¯„k ‰˙Óe ,¯Á‡Ï dÏÈ‡L‰Â B¯·ÁÓ60„Èa ≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿«≈≈»¿«¿»¿«
ÈÓ„ e¯ÊÁÈ - Ïka ·iÁ Ï‡BM‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈«»«…«¿¿¿≈
‰¯BÁÒ ‰OBÚ ¯ÎBO‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚaÏ ‰¯t‰«»»«¿»ƒ∆≈∆«≈∆¿»

B¯·Á ÏL B˙¯Ùa61B„Èa ‰È‰ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆¬≈¿≈…«≈»∆»»¿»
¯ÓBM‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚ·Ï ¯Á‡ „Èa BÁlLÂ ,ÔB„wtƒ»¿ƒ¿¿««≈ƒ¿»»ƒ¿«≈

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ÔBL‡¯‰62,ÌÈÏÚa‰ „ÈÏ ÚÈbiL „Ú »ƒ«»¿«¬»«∆«ƒ«¿««¿»ƒ
- ÈM‰ ¯ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ¯ÈÊÁ‰Ïe ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ƒ»«¬…¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ

¯ÈÊÁÓ63Ô¯Ùk ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â .64BÈ‡ - «¬ƒ¿ƒÀ¿««≈»ƒ«¿»≈
ÈM‰ ¯ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ65ÏÚ Û‡ , »¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ««

ÔBL‡¯ ÏL B˙eÈ¯Á‡a ÔB„wt‰ ÔÈ„ÚL Èt66. ƒ∆¬«ƒ«ƒ»¿«¬»∆ƒ

השמירה 58) את למסור לשומר רשות הבעלים שנתנו כגון
ב). קטן סעיף שז סימן משפט חושן (ש"ך לאחרים

פטור.59) והראשון לשלם חייב שהשני הפסד כשאירע
אירע 60) שהאונס לישבע הראשון שביכולת או עדים בפני

יסכים  שהשני הדעת, על מתקבל הדבר אין כי בנוכחותו,
בזה. כלום ירוויח לא שהרי כדרכה, שמתה להישבע

בדין 61) חכמים ונחלקו לה: מציעא בבבא יוסי רבי כדברי
(במקרה  למשכיר השוכר יישבע אומר קמא תנא זה:
כדרכה  שמתה להישבע) וביכולתו בנוכחותו אירע שהאונס
ישלם  והשואל באונסין), חייב אינו השוכר כי (ופטור
של  בפרתו סחורה עושה הלה כיצד יוסי רבי אמר לשוכר.
הפרה  הרי כלומר, לבעלים", פרה תחזור "אלא חבירו?
כאילו  לשוכר ישלם שהשואל דן אתה ואיך השוכר של אינה
השאיל  כאילו השוכר, את דנים אנו אלא הפרה, בעל הוא
בעל  הוא המשכיר - ומעתה המשכיר בשליחות הפרה את

שם). (רא"ש השואל של בדרך 62)דינו הפיקדון של
להפקיד  רגיל הפיקדון בעל היה אם אבל הבעלים, לבית
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(כמבואר  הפיקדון מאחריות המשלח ונפטר השליח אצל
משנה). (מגיד הפיקדון להחזיר יכול אינו ד), הלכה לעיל

הבעלים 63) זכו ולא מרשותו הפיקדון יצא לא כלומר,
הדין  שבמלוה פי על ואף לשליח. שמסרו במה ִבפיקדון
ולוה  מלוה מהלכות ט"ז פרק (ראה למלוה זכה ַשהשליח
שאין  אומרים שאנו מפני בפיקדון, כן הדין אין ב) הלכה
תסולק  שלא כדי השליח, בזכיית המפקיד של רצונו
יד.). (גיטין אחר ביד פיקדונו ויהא הנפקד, של אחריותו

להחזיר 64) לשומר תבעוהו כבר שהבעלים זה, בפיקדון
וכפר. שרצונו 65)הפיקדון הדעת על מתקבל זה שבמקרה

זכה  ולפיכך הזה השומר יד מתחת להוציאו המפקיד של
שם). (גיטין השליח ליד כשהגיע ברייתא 66)בפיקדון

על  לו לשלוח ציווה לא שהמפקיד מפני מנמק, ורש"י שם.
השליח. ידי

ה'תש"פ  שבט י"א חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ולא 1) במטלטלין, אלא אינו השומרים ארבעת שדין יבאר

משיכה  שתיקנו ודין בהקדשות, ולא בקרקעות ולא בעבדים,
שהפקיד, קטן ודין שומרים, בארבעה תנאי ודין בשומרים,
שמירת  כלל עלי קיבלתי לא או החזרתי, שטען שומר ודין

החפץ.

.‡‰Úa¯‡a ‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈÈ„ ‰LÏL¿»ƒƒ»¬ƒ«»¿«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰2ÏLÂ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈÏËÏhÓa ‡l‡ ÔÈ‡ , «¿ƒ≈»∆»¿ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿»≈¿∆

e‡ˆÈ - ‰Ó‰a ÏÎÂ ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk :¯Ó‡pL .ËBÈ„‰3 ∆¿∆∆¡«∆∆≈ƒ¿»¿≈»»¿
˙BÚ˜¯˜4˙BÚ˜¯˜Ï eLw‰L ,ÌÈ„·Ú‰ e‡ˆÈÂ .5e‡ˆÈÂ . «¿»¿»¿»¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËM‰6,˙BLc˜‰ e‡ˆÈÂ . «¿»∆≈»»¿»¿∆¿≈
e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL7È„·BÚ ÈÒÎ e‡ˆÈÂ . ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿ƒ¿≈¿≈

ÌÈ·ÎBk8ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‡kÓ .9˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰ : »ƒƒ»»¿¬»ƒ»¬»ƒ¿«¿»
BÈ‡ Ô‰lL ÌpÁ ¯ÓBL - ˙BLc˜‰‰Â ˙BÚ˜¯w‰Â¿««¿»¿«∆¿≈≈ƒ»∆»∆≈

¯ÎBO B‡ ¯ÎO ‡OBÂ ,ÚaL10ÌlLÓ BÈ‡11Ì‡Â . ƒ¿»¿≈»»≈≈¿«≈¿ƒ
B„iÓ e˜12Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -13. »ƒ»«»¿«¬»»

ãycew zegiyn zecewpã

"...oilhlhna `l` mpi` ... mixen`d mipic dyely"

ויצאו  לקרקעות, שהוקשו העבדים ויצאו קרקעות "...יצאו
חינם  שומר .. ההקדשות ויצאו ממון, גופן שאין השטרות

משלם". אינו שוכר או שכר ונושא נשבע אינו שלהם
ההקדשות  על שנשבעין חכמים "ותקנו ב' בהלכה וממשיך
יזלזלו  שלא כדי תורה, של כעין השומרים שבועת

בהקדשות".
עניין  הוא בקדשים לזלזל שלא הזהירות להבין, וצריך
שלא  היינו המקדש, לעבודת זר יקרב שלא בתורה מפורש

בקדשים. יזלזלו
ההקדשות,והלא על משבועה חינם שומר פטרה התורה

על  שבועה ולתקן להוסיף חכמים ראו טעם ומה
ההקדשות.

והסייגים  הגזירות ככל היא זו שתקנה בזה, והביאור
ובדורות  הדורות, ירידת מצד שני בית בימי שנתחדשו
ירידת  אחר ורק זו, בזהירות צורך היה לא שלפני־זה
התקנה  כולל וגזירות, סייגים לתקן חכמים הוצרכו הדורות

ההקדשות. על נשבע חינם שומר להיות
(a oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) בפרק דבר 4)נתמעטו.3)שנתבארו שאינם
וכלים. ככסף "והתנחלתם 5)המיטלטל בהם שכתוב

לאחוזה. הוקשו - מו) כה, (ויקרא אחוזה" לרשת אותם
וכשנדע 6) בהם, שכתוב למה (הוכחה) לראיה אלא שאינם

ממון  שווי לגופו שאין ערך, לשטר יהיה לא - הראיה בירור
כלל  במידת זה כל למדו נז: בבבאֿמציעא וכלים. ככסף
נדרשת  שהתורה המידות משלושֿעשרה (אחת וכלל פרט
דבר  כל - (משמע כלל - רעהו" אל איש יתן "כי בהן):
כלים  או כסף (משמע פרט - כלים" או "כסף שהוא),
שאפשר  דבר כל - (משמע וכלל חזר - "לשמור" בלבד),
הפרט. כעין אלא דן אתה אי וכלל, ופרט כלל לשמרו),
שנזכרו  לדברים הדומה דבר לכל התכוונה התורה פירוש,
ממון. וגופו למקום ממקום המיטלטל דבר היינו בפרט,

(שם).7) רעהו אינו - "רעהו"8)והקדש בכלל שאינן
משפטים). במשנה.9)(מכילתא נו. אמנם 10)שם

הואֿהדין  אבל שכר, ושומר חינם שומר רק במשנה הוזכרו
שדינו  ב, הל' א, בפרק נתבאר השוכר ושואל. לשוכר
ושומר  חינם שומר לדיני דינו הוקש והשואל שכר, כשומר
"וכי  בו: שכתוב במה לו, הסמוכה בפרשה הכתובים שכר
וראה  - כד סי' ו פרק שבועות (רא"ש החיבור בוא"ו ישאל"
ההלכה, בתחילת רבינו כתב וכן יב). הערה בפ"א לעיל
למשנה  ובפירושו השומרים. בארבעת הוא זה שדין
השוכר  הוזכרו לא למה רבינו מבאר מב: בשבועות
וכו' הקרקעות בדין זו במשנה שכללו מפני שהוא והשואל:
שואל  דין להזכיר מקום אין ובהקדש ההקדש, דין גם
הוזכרו  לא ולכן ושכירות, שאלה בהם אסור שהרי ושוכר,

וכו'. הקרקעות בדיני את 11)גם הפסיד לא שכר ושומר
(מגידֿמשנה). כדין 12)שכרו חייב שיהא סודר, בקנין

מטלטלין. נח.13)שמירת ב"מ

.·ÌÈÓÎÁ ew˙Â14˙Úe·L ˙BLc˜‰‰ ÏÚ ÔÈÚaLpL , ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ««∆¿≈¿«
M‰‰¯Bz ÏL ÔÈÚk ÔÈ¯ÓB15eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k , «¿ƒ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿

.˙BLc˜‰a«∆¿≈

תורה 15)שם.14) כשספר נשבע כלומר, חפץ. בנקיטת
ח. הל' שבועות מהל' פי"א ראה בזרועו.

.‚‡ˆBiÎÂ ÌÈ„·Úa ¯ÓBM‰ ÚLt Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»««≈«¬»ƒ¿«≈
Ô‰·16¯eËt BÈ‡L .ÌlLÏ ·iÁ -17ÌÈ„·Úa »∆«»¿«≈∆≈»«¬»ƒ

‰˙Óe ‰„·‡Â ‰·b ÔÈcÓ ‡l‡ ˙B¯ËLe ˙BÚ˜¯˜Â¿«¿»¿»∆»ƒƒ¿≈»«¬≈»≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18ÔÈÏËÏhÓ ÏÚ ÌpÁ ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡L , ¿«≈»∆∆ƒ»»≈ƒ»«ƒ«¿¿ƒ

˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú·e ,Ú·MÈ - e„·‡ B‡ e·‚Â¿ƒ¿¿»¿ƒ»««¬»ƒ¿«¿»
‰Úe·MÓ ¯eËt - ˙B¯ËLe19¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ»»≈

¯eËt ,ÔÈÏËÏhÓa ‰„·‡Â ‰·b ÌlLnL ,¯ÎO»»∆¿«≈¿≈»«¬≈»¿ƒ«¿¿ƒ»
el‡a ÌlLlÓ20.ÌlLÏ ·iÁ - da ÚLt Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«≈¿≈¬»ƒ»«»«»¿«≈
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‡e‰ ˜ÈfÓ - ÚLBt‰ ÏkL21ÔÈc ÔÈa L¯Ù‰ ÔÈ‡Â , ∆»«≈««ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ
‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .ÔÈÏËÏhÓ ˜Èfn‰ ÔÈ„Ï Ú˜¯˜ ˜Èfn‰««ƒ«¿«¿ƒ««ƒƒ«¿¿ƒ¿ƒ¡∆

È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÈ·nÏ ‰Ê22: ∆«¿ƒƒ¿≈»»¿≈««
˙eÒÈ¯‡a ÔÈa ,¯ÓBLÏ BÓ¯k ¯ÒBn‰L23ÔÈa ∆«≈«¿¿≈≈«¬ƒ≈

¯ÓÊÈ B‡ ¯tÁiL BnÚ ‰˙‰Â ,ÌpÁ ˙e¯ÈÓLa24B‡ ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ∆«¿…ƒ¿…
˜a‡È25·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ÚLÙe ,BlMÓ26ÈÓk ¿«≈ƒ∆»«¿…»»«»¿ƒ

ÌÈ„ia „ÈÒÙ‰L27„ÈÒÙ‰L ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿ƒ«»«ƒ¿≈…«≈»∆∆ƒ¿ƒ
.ÌÈt Ïk ÏÚ ·iÁ - ÌÈ„ia«»«ƒ«»«»»ƒ

ושטרות.16) את 17)קרקעות התורה פטרה לא כלומר,
גדולים.18)השומר. שמיעטה 19)אונסים מה כלומר,

מתורת  הנובעים לחיובים הכוונה וכו' קרקעות תורה
שבועה  התורה עליו שהטילה חנם בשומר כגון שמירה,
אבל  שבועה, בלא נאמן ובקרקעות השומרים, כדרך ששמר
לשלם  חייב - שפשע בהודאתו או עדים ע"י לנו כשידוע

בסמוך). וכו'.20)(כמבואר פטרה 21)בקרקעות ולא
כלומר, שמירה, מדיני אלא וכו' בקרקעות השומר את תורה
הפסדים  ומתשלום פשע, שלא השבועה מן אותו פטרה
ואבידה, גניבה כגון שמירה, ממיעוט כתוצאה הבאים
פשיעה  אבל ההפסד, מונע היה מעולה שמירה שמרו שאילו
שמירה  מדיני אינו החיוב - שמירה מחוסר תוצאה שהיא
בפירוש  עליו שקיבלו - שמירתו שסילק במה שהרי בלבד,
שיש  ואף כמזיק. לדונו ויש הפקדון ואבדן להפסד גרם -
נו:): (בבאֿמציעא המשנה בלשון כשנדייק זה דין ללמוד
כללו  ולא משלם" אינו שכר שומר נשבע, אינו חינם "שומר
משלמים  אינם ושניהם ביחד, שכר ושומר חינם שומר דין
תורה) שחייבתו מהשבועה רק פטור חינם ששומר (ומשמע
גם  - תשלומין המחייבת הפשיעה על אבל במטלטלין,
רש"י  בפירוש הוא וכן מגידֿמשנה, (ראה חייב בקרקעות
מפני  לי", "יראה רבינו: כתב מכלֿמקום שם), המשנה על
נוסחה  שהמשנה לומר, שיש ברורה, אינה זו שהוכחה
בתורה, האמורים שכר ושומר חינם שומר דיני עלֿפי
- בשבועה שחייב חינם בשומר בתורה שנאמר מה כלומר,
על  שמשלם שכר בשומר שנאמר ומה פטור, בקרקעות
הבדל  אין עצמו בדין אבל פטור, בקרקעות - ואבידה גניבה
חיוביהם  מכל פטורים ושניהם שכר, לשומר חינם שומר בין
סי' הזהב בפרק רא"ש (ראה הפשיעה על אפילו בקרקעות,
"יראה  וכתב: סברא, על הדין את רבינו מבסס ולכן כא)
רבינו, סברת על הראשונים מן כמה חלוקים ואמנם לי".
ממש  בידים המפסיד כמזיק הפושע את לדון שאין ואומרים

שם). ורא"ש כאן, הראב"ד השגת הכוונה 22)(ראה
מב: שבועות למסכת בחידושיו מיגש, המקבל 23)להר"י

שתוציא  מה כפי הפירות מן חלק בשכר לשומרה שדה
יותר 24)השדה. שגדלו או היבשים הענפים את לכרות
האילנות.25)מדאי. שרשי על אבק את 26)לפזר

(מגידֿמשנה). עיבדו שלא במה הכרם לעצי שגרם ההפסד
הוא.27) כמזיק - שהפושע

.„elÙ‡ ,¯ÓLÏ Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ¯·„ B¯·ÁÏ ¯ÒBn‰«≈«¬≈»»«¿À»««¿«ƒ¿…¬ƒ
¯ˆa‰Ï ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈ·Ú eÈ‰28Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ -29 »¬»ƒ»¿¿ƒ»≈¬≈≈¿«¿«

ÔÈ¯ÓBM‰ ÔÈ„a30. ¿ƒ«¿ƒ

כלל.28) לקרקע צריכים ואינם צרכם, כל שנתבשלו
בגמרא).29) מג. ובדף במשנה, מב: (שבועות כחכמים
שאינו 30) שמירה, בתורת כשמסרו אלא אינו זה דין כלומר,

בקרקע, מחוברים שהן כמו לשומרם אלא לתולשם מוסרו
בדין  אבל כקרקע, דינם להיבצר העומדות ענבים אפילו לכן
כדין  להבצר העומדות הענבים את אנו דנים וממכר מקח
מהלכות  פ"א ראה לתולשם. עלֿמנת מכרם שהרי מטלטלין,
וכסףֿמשנה  ומגידֿמשנה ואונאה. קנין לענין הי"ז, מכירה
לענין  ה"ד ונטען טוען מהלכות בפ"ה רבינו גם וראה שם,

שם. בשבועות לרבינו, המשנה פירוש וראה שבועה.

.‰e‰„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰ „È˜Ù‰31ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â , ƒ¿ƒ∆¿≈¿««»»»«¬≈Àƒ
¯ÓBM‰ „iÓ BÏËpL ˙Úa32,ÔÈlÁ BÏÈ‡L‰L B‡ ; ¿≈∆¿»ƒ««≈∆ƒ¿ƒÀƒ

LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â33„·BÚ ÔÎÂ ;Ï‡BM‰ „Èa ‡e‰Â ¿««»ƒ¿ƒ¿¿««≈¿≈≈
Ô‰a ÔÈ‡ el‡ Ïk - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â „È˜Ù‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿«≈»≈≈»∆
ÈÒÎ ÔÙBÒÂ Ô˙lÁz ‰È‰zL „Ú ,ÔÈ¯ÓBM‰ ÈÈc Ïk»ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÒÎÂ ËBÈ„‰34. ∆¿¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

השומר.31) ביד הפקדון,32)והוא מחזיר כשהשומר
השומר. ברשות שבורה אונס בפקדון המשאיל.33)ואירע

בזמן 34) אלא לי אין ו: כב, משפטים דרשב"י מכילתא
וחולין  ופדאו הקדש לגיזבר נתן . . . הקדש לו שנתן
ואחרֿכך  הגוי לו שנתן או . . . לי אין . . . מנין והקדישן
- שניהם" דבר יבוא האלהים "עד לומר: תלמוד - נתגייר

שוה. נתינה לשעת תביעה שעת כשתהא

.ÂÔÈ¯ÓBM‰ ÔÈ„a ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡35ÔÈa , ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»¿ƒ«¿ƒ≈
.‰M‡‰ „Èa ‰È‰L B‡ ‰M‡ ÏL ¯eÓM‰ ¯·c‰ ‰È‰L∆»»«»»«»∆ƒ»∆»»¿«»ƒ»

אלא 35) לי אין איש" יתן "כי ט. שם דרשב"י מכילתא
ובין  איש בין "ישלם" לומר תלמוד מנין? אשה "איש",

אשה.

.Ê‰Ê È¯‰ - BÏÈ‡L‰ B‡ ÏB„b „Èa „È˜Ù‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆
ÔËwÏ ÌÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ÏB„b‰36e¯B‰ . «»ƒ¿»¿««¿ƒ«»»

È˙Ba¯37ÔËw‰ ˙ÚËa ÚaL ‰Ê ÔÈ‡L ,38È„k ««∆≈∆ƒ¿»¿«¬««»»¿≈
ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡ :¯Ó‡pL39ÏkL ; ∆…«≈ƒ¿»ƒ««¬«»»∆»

‡È‰ ‡nL ˙Úe·L Ô˙Úe·L - ÔÈ¯ÓBM‰40. «¿ƒ¿»»¿«∆»ƒ

נשבעין 36) "אין לח:) (שבועות ששנינו למה מנוגד זה ואין
בסמוך. כמבואר וקטן" שוטה חרש טענת הכוונה 37)על

מ. לשבועות בחידושיו מיגש, של 38)להר"י טענתו לא
השומר. על השבועה מטילה זה 39)הקטן על שיחול כדי

הטילה  התורה אלא קטן, טענת על נשבעין שאין הכלל
הטענה. מכוח לא שבועה אין 40)חובת 'שמא' וטענת

שבועה, לחייב יפה נשבעים כוחה השומרים שבועת ולפיכך
ומגידֿמשנה). ראב"ד, (ראה לקטן גם

.Á˙BÁB˜Ïa ‰ÎÈLÓ ÌÈÓÎÁ ewzL C¯„k41Ck , ¿∆∆∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ»¿»»
ÔÈ¯ÓBLa ‰ÎÈLÓ ewz42ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ . ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ»≈«¬≈¿…ƒ

ÈÙÏ Áp‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,‰Ê43ÌpÁ ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ -44. ∆¿»«««¿»«¬≈∆≈ƒ»
Ì˙Ò Áp‰ B‡ ,EÈÙÏ Áp‰ :BÏ ¯Ó‡45:BÏ ¯Ó‡L B‡ , »«««¿»∆««¿»∆»«

EÈÙÏ ˙Èa‰ È¯‰46¯ÓBL ‡ÏÂ ÌpÁ ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡ - ¬≈««ƒ¿»∆≈…≈ƒ»¿…≈
¯ÎO47ÌÈ¯ÁÓ Ï·‡ ;ÏÏk ‰Úe·L ·iÁ BÈ‡Â ,48ÏÚ »»¿≈«»¿»¿»¬»«¬ƒ«
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Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚ·Ï B¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ BlL ÔB„wt‰ Á˜lL ÈÓƒ∆»««ƒ»∆¿…«¬ƒƒ¿»»¿≈…
¯ÈkOn‰ B‡ ÏÈ‡Ln‰ B‡ „È˜Ùn‰ „Á‡ .‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆∆»««¿ƒ««¿ƒ««¿ƒ

ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡49LÈ „Á‡ ÔÈc - ÌÈ„Úa ‡lL B‡ ∆¬≈¿≈ƒ∆…¿≈ƒƒ∆»≈
Ô‰Ï50‰Ê ‰„B‰L ÔÂÈk .51B‡ BÏ ¯ÓML BÓˆÚ ÈtÓ »∆≈»∆»∆ƒƒ«¿∆»«

;ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - epnÓ Ï‡ML∆»«ƒ∆¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ
'BbÓ' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L52B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·MÓ B¯ËÙÏ ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿

ÌlLlÓ53B‡ „˜Ùn‰ B‡ Ïe‡M‰ ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡ . ƒ¿«≈¬ƒ»»«»»«»«À¿»
ÂÈÏÚ ÚaL ¯ÓBM‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ¯kOn‰54, «À¿»»∆¿»¬≈∆«≈ƒ¿»»»
˙ˆ˜Óa ‰È„B‰Ï CÈ¯ˆ ÌÈ¯ÓBM‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â55. ¿≈∆»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒ¿»

משיכתו.41) עם לידו החפץ עבר מחבירו, דבר שהקונה
טו. הל' מכירה מהל' פי"ב פעולת 42)ראה משעת

השמירה, מהסכם בו לחזור יכול המפקיד אין המשיכה,
צט.). (בבאֿמציעא הפקדון באחריות השומר ונתחייב

ברשותי.43) בקנין 44)כלומר, לשמירה הפקדון שקנה
מכירה). מהל' פ"ד (ראה מט:46)שם.45)חצר שם

אלא 47) שמירה קבלת משמעות אלו בלשונות שאין
אבל  ברשותו חפציו להניח לו מרשה כלומר, רשות, העמדת

צט:). (שם בעצמו הוא הגאונים 48)שישמרם מתקנת
שבועה  חיוב שאין במקום חרם להטיל לתובע שיש הוא,

(מגידֿמשנה). הנתבע שהפקיד 49)על מעידים שעדים
נגנב 50)אצלו. בטענת שבועה, בלי נאמנים אינם שניהם

נאנס. בעדים.51)או שלא אצלו שהפקידו זה אף כלומר,
"מתוך",52) היא: זו ארמית מילה של המילולית המשמעות

מתוך  כזה: הגיוני שיקול לביטוי משפטי כמונח ונתקבלה
להאמין  נותן שהדין טענה לטעון היה יכול והנתבע (הואיל)
להאמין  נוטה הדעת - אחרת טענה השמיע והוא לו,
הטענה  לטעון יכול היה לשקר רצה אלמלי שהרי לדבריו,

הדין. מן לו להאמין מטילים 53)שיש אנו לכך כלומר,
לטעון  היה יכול שהרי "מיגו", לו שיש אף שבועה עליו
אצלו  הפקידו אם - השבועה מן אותו הפוטרת אחרת טענה
- ולטעון בכלל השמירה קבלת לכפור יכול בעדים, שלא
בידינו  כלל הרי שבעדים, זה ואף מעולם, דברים היו לא
צריך  אין בעדים חבירו אצל "המפקיד מה:): (שבועות
"החזרתי", לטעון: היה בידו ולכן בעדים", לו להחזיר
משבועת  אלו בטענות שפטורים יב הלכה בסמוך כמבואר
מועיל  ש"מיגו" מפני שבועה, אותו מחייבים - השומרים,
במקום  לשלם הנתבע את לחייב שאין מתשלומין, לפוטרו
את  לפטור אין אבל לטענתו, המסייע "מיגו" לו שיש
לברר  באה השבועה שהלא ב"מיגו", שבועה המחויב
ה"מיגו", של מהבירור עדיף זה ובירור הטענה, אמיתות
שקר, שבועת איסור חומר מפני האמת על שיודה שאפשר
אע"פ  בשבועה טענתו לאמת המחויב את לפטור אין ולפיכך
הוא  זה דין מקור ובט"ז. א ס"ק רצו (סמ"ע "מיגו" לו שיש
בבבאֿ הסוגיא עפ"י מה: שבועות מיגאש, הר"י מדברי

ע.). שלא 54)בתרא מ.) (שבועות מיגאש הר"י כדברי
מודה  בשבועת אלא כסף" שתי "הטענה לח:): (שם אמרו
משתי  פחות טענה ואין הטענה מפני באה שהיא במקצת
בדיני  חייב שהוא וכמו השומרים. בשבועת לא אבל כסף,
בשמירתו  יפשע אם פרוטה שוה שהוא פקדון כל על שמירה
פרוטה, שוה שהוא פקדון כל של בשבועה גם הוא חייב -

לו" נזקקין ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה "פחות אבל
ה"ו). פ"ג ונטען טוען בהלכות רבינו כלומר,55)(לשון

שבועה. חייב 'נאנסו' אצלו שהופקד מה כל על טוען ואפילו
חמא  בר כרמי ולא קז.) (בבאֿקמא יוסף בר חייא כרבי -
במקום  אלא בשבועה מתחייב השומר שאין האומר (שם)
הודה, ובאחד כפר, באחד דברים, שלשה אצלו שהופקדו
במקצת  כפירה צריכים שהשומרים נאנס, טוען ובאחד
הסוגיא  כסתימת יוסף, בר חייא כרבי פסק במקצת. והודאה

ע. בבבאֿבתרא

.Ë,‰Úe·MÓ ¯eËt ˙BÈ‰Ï ÌpÁ ¯ÓBL ‰˙Ó«¿∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
ÌlLlÓ ¯eËt ˙BÈ‰Ï - Ï‡BM‰Â56ÏÚa ‰˙Ó ÔÎÂ . ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈«¿∆««

˙BÈ‰Ï ¯ÎBOÂ ¯ÎO ‡OB B‡ ÌpÁ ¯ÓBL ÏÚ ÔB„wt‰«ƒ»«≈ƒ»≈»»¿≈ƒ¿
Ï‡BLk Ïka ÔÈ·iÁ57˙BÚe·La B‡ ÔBÓÓa È‡z ÏkL . «»ƒ«…¿≈∆»¿«¿»ƒ¿

ÔBÓÓ ÏL58ÔÈ˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ìi˜ -59ÌÈ„Ú ‡ÏÂ60. ∆»«»¿≈»ƒƒ¿»¿…≈ƒ

צד.56) (שם),58)שם.57)בבאֿמציעא יהודה כרבי
בתורה  שכתוב מה על מתנה אדם - שבממון שבדבר האומר
כמחילה. הוא והתנאי למחילה, ניתן שהממון קיים, ותנאו -

"בההיא 59) מידו קנו בשלא אפילו האומר (שם) יוחנן כרבי
גמר  הוא, מהימנא דאיניש קלא, ליה נפיק דקא הנאה
כאדם  שם עליו שיוצא ההנאה (מפני נפשיה" ומשעביד
הקנין  אין כלומר, עצמו), ומשעבד מתחייב הוא - נאמן
הצדדים, שני של הגמורה הסכמתם לגילוי אלא משמש
קובעים  אנו הקנין בלי שגם בקנין, צורך כאן אין ולכן
מרצונו  הזאת ההתחייבות את עצמו על קיבל שהשומר
נאמן. כאדם שמתפרסם ההנאה בגלל המלא,

שאין 60) בעדים, צורך אין - מודים ששניהם שבמקום
בדבר סה:)העדים (קידושין השקרנים מפני אלא שבממון

ששיקרו. להוכיח אפשרות שתהא כלומר

.È‰Ê ÔÚË61È‡z ÌL ‰È‰L :62‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â , »«∆∆»»»¿«¿«≈≈…
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ¯ÓBM‰ ÚaL - È‡z ÌL ‰È‰63, »»»¿«ƒ¿»«≈¿««¿ƒ

ÏbÏ‚Óe64.È‡z ÌL ‰È‰ ‡lL da ¿«¿≈»∆…»»»¿«

כשואל.62)המפקיד.61) להיות השומר שהתחייב
שומר.63) מדין לישבע לדרוש 64)שחייב זכאי תובע, כל

בה  שחייב השבועה שאגב שבועה, לו שנתחייב מהנתבע
זה  ממון. אותו המחייבות שלו אחרות טענות על גם ישבע
יב). הל' ונטען טוען מהל' פ"א (ראה שבועה" "גלגול נקרא

.‡ÈÈz¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L ÔÚË»«∆ƒ¿ƒ∆¿¿∆≈…»«¿ƒ
¯ÓBL BÏ È˙ÈOÚ ‡ÏÂ ,EÈÙÏ Áp‰ ‡l‡65ÚaL - ∆»««¿»∆¿…«¬≈ƒ≈ƒ¿»

˙q‰66BÏa˜ ‡lL67BÊ C¯„a ‡l‡68ÏÏBÎÂ , ∆≈∆…ƒ¿∆»¿∆∆¿≈
„È Ba ÁÏL ‡lL :B˙Úe·La69,ÌÈ„ia B„a‡ ‡ÏÂ , ƒ¿»∆…»«»¿…ƒ¿«»«ƒ

ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰iL BÏ Ì¯bL Ì¯‚a ‡ÏÂ70. ¿…ƒ¿»∆»«∆ƒ¿∆«»¿«≈

ח.65) בהל' למעלה שנתבאר שתיקנו 66)כמו שבועה
וחלוק  בכל. הכופר את לחייב מג:) (קידושין הגמרא חכמי
בזרועו, כשספרֿתורה שנשבע הדיינין משבועת דינה
מהל' פי"א (ראה ספרֿתורה אוחז אינו היסת והנשבע
בתורה  נאמרה השומרין ושבועת יג). זֿח, הל' שבועות
שנגנב  אלא המפקיד כטענת הפקדון שקיבל בעצמו כשמודה
חכמים  כלומר הסתה, מלשון הוא היסת, נשבה. או מת או
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השבועה  באמצעות - להודות בכל, הכופר את מסיתים
רש"י  שפירש מה וראה היסת. בד"ה ה. בבאֿמציעא (רש"י

היסת). ערך ובערוך היסת, בד"ה מ: שלא 67)בשבועות
לרשותו. לפניך".68)בא לגוזלה,69)"הנח בכוונה

(ראה  באונסין ומתחייב גזלן בזה נעשה - כך עשה שאם
יא). הל' גזילה מהל' בסיבתו 70)פ"ג שבא ההיזק על

זֿיא). הל' ומזיק חובל מהל' פ"ז (ראה מזיק מדין

.·ÈB‡ ,EÈz¯kO‰ B‡ ,EÈzÏ‡L‰ :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ
B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ¿«»≈…»¿»ƒ≈»
‰˜lzÒÂ ,CÏ Èz¯ÊÁ‰ Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡L∆»«≈»»¬»∆¡«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
Úa˙p‰ È¯‰ - ‰ÚÈ·z eÈÈa ‰¯‡L ‡ÏÂ ,‰¯ÈÓM‰«¿ƒ»¿…ƒ¿¬»≈≈¿ƒ»¬≈«ƒ¿»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL71¯ËÙÂ72ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡73„È˜Ù‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ËL ÌL ‰È‰ ‡lLk ¬ƒ¿∆…»»»¿»¬»ƒƒ¿ƒ

CÏ Èz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯ËLa ÏÈ‡L‰ B‡ ¯ÈkO‰ B‡ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆¡«¿ƒ»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ -74CBzÓ .75ÏBÎiL ¬≈«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆ƒ∆»

‰˙Ó - Ï‡BM‰Â ,„·‡ B‡ ·‚pL ÌpÁ ¯ÓBL ¯ÓBÏ«≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿«≈≈»
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa76Èz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,77ÌLÎe ;78 ƒ¿«¿»»∆¡»«∆¡«¿ƒ¿≈

,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL - Ò‡pL ÔÚË Ì‡L∆ƒ»«∆∆¡«ƒ¿»ƒ«»ƒ¿ƒ«≈∆
ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk Ú·MÈ - Èz¯ÊÁ‰ ÔÚË Ì‡ Ck»ƒ»«∆¡«¿ƒƒ»«¿≈∆»ƒ

Ú·Bz‰ „Èa ¯ËL ÌL LÈÂ79?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿≈»¿»¿««≈««∆¿»ƒ¬ƒ
CÈ¯ˆ ‡ÏÂ ,eÒ‡ ¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ‰È‰Lk¿∆»»«≈»ƒ¿…¿«∆∆¿¿…«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï B˙B‡80B˙ÚË ÏÚ81·iÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¿»»««¬»¬»ƒ»»«»
B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï82¯‡a˙iL BÓk ,83BÈ‡ - ¿»ƒ¿»»««¬»¿∆ƒ¿»≈≈

Èz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÔÓ‡84¯ËM‰ ÏÚa Ú·MÈ ‡l‡ , ∆¡»«∆¡«¿ƒ∆»ƒ»««««¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a85ÌlLÈÂ ,BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡lL86ÈÓ EÏ ÔÈ‡ . ƒ¿ƒ«≈∆∆…∆¡ƒƒ«≈≈¿ƒ

ÚaLpL87˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ CÎÂ Ck ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ∆ƒ¿»ƒ∆»«»¿»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«
¯ËL ÂÈÏÚ LiL „·Ïa ¯ÓBM‰ ‰Ê ‡l‡ ,ıÙÁ88Ï·‡ ; ≈∆∆»∆«≈ƒ¿«∆≈»»¿»¬»
¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ÔÈ„a ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡L89ÔÈ‡ - ¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»«≈»

˙q‰ ‡l‡ ÔÈÚaL90. ƒ¿»ƒ∆»∆≈

הוא.71) בכל כופר -72)שהרי בעדים הפקידו ואפילו
צריך  אין בעדים חבירו אצל שהמפקיד החזרתי, לטעון נאמן

מה:). (שבועות בעדים לו -73)להחזיר החזרתי שהטוען
היסת. השבועה 74)נשבע בשעת בזרועו ספרֿתורה אוחז

ח).( הל' שבועות מהל' אנו 75)פי"א אין לפיכך כלומר,
בידי  הנמצא שהשטר אףֿעלֿפי לשלם, אותו מחייבים
החזיר  שאלמלי הפקדון, להחזרת תביעתו מחזק המפקיד

בחזרה. שטרו מקבל היה פטורים 76)הפקדון ויהיו
ב. הל' בפ"א למעלה כמבואר כלומר,77)מלשלם,

שביד  השטר של הוכחתו תוקף את מערער זה "מיגו"
ביד  מלהשאירו נזהר אינו שהשומר אומרים שאנו המפקיד,
ג). ס"ק רצו (סמ"ע ה"מיגו" על סומך שהוא מפני המפקיד

חפץ,78) בנקיטת שבועה אותו משביעים אנו לכך כלומר,
שטר. בלי בפקדון כמו היסת נשבע כלומר,79)ואינו

ה"מיגו" מפני אלא מתערער אינו השטר של ההוכחה תוקף
היה  כך טען אילו והרי נאנסו, או נגנבו לטעון שיכול
המסתמכת  טענתו אין ולכן חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב
חסדא  (כרב חפץ בנקיטת משבועה פוטרתו ה"מיגו" על

ע.). ופטור.81)עדים.80)בבבאֿבתרא ונשבע

מצויים 82) אדם שבני במקום קרה שהאונס טען אם כגון
אלא 83)שם. בשבועה נפטר שאינו א, הל' ג בפרק להלן

עדים. להביא אותו גם 84)מצריכים שהרי בעדים, אלא
עדים. להביא אותו מצריכים - נאנסו כדין 85)כשטוען

ב). הל' ונטען טוען מהל' פ"א (ראה ונוטלים הנשבעים
המפקיד 86) ביד שהשטר מה על סומכים שאנו אף כלומר,

את  רואים אנו אין - החזרתי לטעון נאמן השומר שאין
בלא  שנאמינו כך כדי עד החזיר שלא ברורה כהוכחה השטר
סיבה  מאיזו המפקיד ביד השטר נשאר שאולי שבועה,
החזרת  בשעת השטר החזיר לא שהמפקיד שאפשר - שהיא
יחזירנו, ולמחרֿמחרתיים בידו כעת שאינו בנימוק הפקדון,
לאפשרות  זו דוגמא טז: בבאֿמציעא (ראה האמינו והשומר
ליה  דאמר והוא א"א כותב: כאן והראב"ד השטר). השארת
שלים  זיל לכתחילה אנן אבל לך, החזרתי שלא לי אישתבע
כשהנפקד  אלא המפקיד את משביעים שאין ליה, אמרינן
לשלום". "לך לו אומר הדין בית אבל השבעתו, דורש
לא  שהשומר גמורה, כהוכחה השטר את לראות שיש דעתו,
הלכות  (ראה פרעתי טוען והלווה בשטר במלוה כמו החזיר
רבינו  דעת שגם כתב והמגידֿמשנה ה"ב). פי"ד ולוה מלוה
שיש  במקום הכוונה השטר, בעל ישבע שאמר ומה הוא, כך
ולוה  מלוה בהלכות רבינו שפסק וכמו השומר, מצד דרישה
ובאבןֿהאזל  (ובאורֿשמח מא. שבועות הגמרא ע"פ שם,
את  משביעים הנפקד דרישת בלי שגם רבינו, בדעת כתבו
עיי"ש). הלוואה, דין ובין שומר דין בין ומחלקים המפקיד,

מלשלם.87) ה"מיגו"88)ופטור טענת על שגם מפני
חפץ. בנקיטת שבועה האומן 89)חייב מן התובע כגון

לתקן  לו שמסרו שאחר טוען והאומן לתקן, לו שמסר כלי
דברים  היה לא לומר שיכול מתוך נאמן, האומן - לו מכרו
ח). בפרק ושם ב, הל' ונטען טוען מהל' פ"ט (ראה מעולם

אינו 90) - מעולם דברים היו לא - ה"מיגו" טענת על שהרי
היסת. אלא חייב

ה'תש"פ  שבט י"ב שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אונס 1) זה אי ועל אונס שאירעם שטענו שומרים דין יבאר

או  גזלן מידי מצילים ששכר שומר ודין חייבים, או פטורים
טרף. חיות מציפורני

.‡¯ÓBL2‰¯e·L ÔB‚k ,ÏB„b Ò‡ Ò‡pL ÔÚhL ≈∆»«∆∆¡«…∆»¿¿»
- ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰L ÌB˜Óa Ò‡ Ì‡ :‰˙Óe≈»ƒ∆¡«¿»∆»≈ƒ¿ƒ»

‰È‡¯ B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ3Û‡ ¯ËtÈÂ ,Ò‡pL B˙ÚË ÏÚ «¿ƒƒ¿»»««¬»∆∆¡«¿ƒ»≈«
ÌÈ¯ÓBL ˙Úe·MÓ4.ÌlLÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈

‡‰ .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z ÈÈ ˙Úe·L ,‰‡¯ ÔÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈…∆¿«¿»ƒ¿∆≈¿≈∆»
,‰Úe·L ÌL ÔÈ‡ - ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯LÙ‡L ÌB˜Óa¿»∆∆¿»¿»ƒ¿»»≈»¿»
Ò‡pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .ÌlLÈ B‡ ‰È‡¯ ‡È·È B‡ ‡l‡∆»»ƒ¿»»¿«≈¬»ƒ»«∆∆¡«
ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ

¯ËtÈÂ Ò‡pL Ú·MÈ ‡l‡ ,‰È‡¯ B˙B‡5‡È·‰ Ì‡Â . ¿»»∆»ƒ»«∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
.‰Úe·M‰ ÔÓ Û‡ ¯ËÙ - da ÚLt ‡lL ÌÈ„Ú≈ƒ∆…»«»ƒ¿»«ƒ«¿»
d¯aLÂ ,¯ÎOa ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ‡È·‰L ,„Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿∆»∆≈ƒ»ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ e‡·e .‡ÊBÁÓ ÏL ˜eMa6˜eL :e¯Ó‡Â , «∆»»»ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿
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ÈeˆÓ Ì„‡ Èa - ˙È·Á‰ Ba ‰¯aLpL zÚhL ,‰ÊÔÈ ∆∆»«¿»∆ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈»»¿ƒ
zÏ˜˙ ‡l‡ ,zÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·z B‡ ;ÌL»»ƒ¿»»∆…»«¿»∆»ƒ¿«¿»

zÏÙÂ7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÓc ÌlLz B‡ , ¿»«¿»¿«≈»∆»¿≈…«≈»∆

שכר.2) שומר ובין  חינם שומר שכיון 3)בין עדים.
עדים  יש בוודאי מצויים, אדם שבני במקום אירע  שהאונס
עדים. להביא אותו מחייבים ולפיכך האונס, שראו

בה 4) השתמש (שלא יד בה שלח שלא בה, פשע שלא
ברשותו. ושאינה (בבא5ֿ)לצרכו) יהודה בן איסי כדברי

פג.). (שם).6)מציעא רבא לפני פטור 7)עובדא ותהא
כמבואר  האונס, כדין חכמים דנוהו שהנתקל - מלשלם

ב. הל' בסמוך

.·‰¯aLÂ ,¯ÎOa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙È·Á ¯È·Ún‰8 ««¬ƒ»ƒƒ»¿»¿»»¿ƒ¿¿»
È¯‰Â ,ÏB„b Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÌlLiL ‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc -ƒ»∆¿«≈∆≈∆…∆»«¬≈

‡e‰L ‰„·‡Â ‰·‚k ‰¯È·M‰9Ô‰a ·iÁ10Ï·‡ ; «¿ƒ»ƒ¿≈»«¬≈»∆«»»∆¬»
da ÚLt ‡lL ‰Úe·L ·iÁ ‰È‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz11. ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿∆«»¿»∆…»«»

˙È·Á ¯È·ÚiL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ - ÌlLÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈¿«≈≈¿»»∆«¬ƒ»ƒ
B¯·ÁÏ12Ba eOÚ CÎÈÙÏ ,13˙˙ÈÓk ˙È·Á‰ ˙¯È·L «¬≈¿ƒ»»¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ«

d˙¯È·Le ‰Ó‰a‰14ewz „BÚÂ .15Ì‡L :‰Ê ¯·„a «¿≈»¿ƒ»»¿ƒ¿¿»»∆∆ƒ
ÌÈL d˙B‡ e‡O16ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ - ‰¯aLÂ ,ËBÓa »¿»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¬ƒ

ÏB„b ‰Ê ÈBOÓe ÏÈ‡B‰ .‰ÈÓ„17Èa‚Ï Ï˜Â „Á‡ Èa‚Ï »∆»ƒ«∆»¿«≈∆»¿«¿«≈
Ò‡k ‡e‰ È¯‰ - ÌÈL18Ò‡ BÈ‡Â19ÔÈÓlLÓe , ¿«ƒ¬≈¿…∆¿≈…∆¿«¿ƒ

da eÚLt ‡lL ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ ,‰ˆÁÓ20‰¯aL . ∆¡»ƒ≈≈ƒ∆…»¿»ƒ¿¿»
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa‰e¯aL ‡lL ÔÈÚaL - ÔÈÈeˆÓ ¿»∆≈»≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿»

ÏÎÏ ‰È‰ ‡Ï È¯‰L .‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓe ,‰ÚÈLÙaƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¬ƒ»∆»∆¬≈…»»¿»
ÈÙa B¯È·Ú‰Ï ÏBÎiL ÈBOÓ ‡l‡ ¯È·Ú‰Ï „Á‡∆»¿«¬ƒ∆»«∆»¿«¬ƒƒ¿≈

„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .BÓˆÚ21˙È·Á ¯È·Ú‰L „Á‡‰L , «¿ƒ»«»»≈∆»∆»∆∆¡ƒ»ƒ
‡e‰L - d¯È·Ú‰Ï ÌÈÏaq‰ Ïk C¯c ÔÈ‡L ,‰ÏB„b¿»∆≈∆∆»««»ƒ¿«¬ƒ»∆

.Ïk‰ ÌlLÓ - B„Èa ‰¯aL Ì‡Â ;ÚLBt≈«¿ƒƒ¿¿»¿»¿«≈«…

ונשברה.8) ונפל המעביר שכר.9)שנתקל שומר
בשמירה 10) האבידה או הגניבה אונס למנוע שבידו מפני

זהירות  בהליכתו נזהר היה אילו השבירה, וכן מעולה,
וכל  שבירתה. מונע היה - מכשול על יעלה שלא יתירה,
- פשע שלא נשבע חינם שומר אבל שכר, בשומר זאת
פושע, אינו שנתקל שם חכמים כדעת התורה, מן ופטור

פטור. - פשע שלא חינם וכדעת 11)ושומר במשנה, שם
בה. פשע שלא היא ששבועתו רבי 12)הרי"ף, מאמר שם,
יוחנן. רבי בשם אבא בר במעביר.13)חייא דנו

נשבע 14) אלא מלשלם פטור שכר ושומר גדול, אונס שהוא
ב. הל' בפ"א למעלה חייא 15)כמבואר רבי תקנת שם,

יוסף. לנושאו.16)בר לאחד היה שקשה כובדה, מפני
שיהיו 18)כבד.17) בדין והיה לשנים, הוא קל משא הרי

לפטור 19)פטורים. דעת שיקול יש זה במקרה כלומר,
לדון  יש לשנים קל שהמשא מפני אחד: מצד ולחיוב,
כבד  שהמשא מה שני: ומצד פטורים; ויהיו כאונס התקלה
לומר  מקום שיש כפשיעה, התקלה לדון יש אחד בשביל
על  סומך אחד שכל שנים, שהם מפני דוקא באה שהתקלה
מעליו  המשא להקל כדי קצת, נח שאחד ופעמים חבירו,
חייבים  יהיו כך ומשום אחד, על המשא עומס כל ונופל

ולהעביר  להתחבר להם היה שלא החבית, דמי כל לשלם
"שהרי  בסמוך: רבינו שמבאר וכמו אחת, בבת כבד משא
בפני  להעבירו שיכול משוי אלא להעביר אחד לכל היה לא
יש  וכן דש, סי' (לבוש דמיה חצי משלמים הם ולכן עצמו",

המגידֿמשנה). דברי השבועה,20)לפרש מן ופטורים
א. בהלכה שנתבאר מחצה 21)כמו מחייבים שאנו מזה

משאוי  לקבל לו היה שלא ואומרים: המשא, כבידות מפני
לנושאו. לאחד שקשה כבד

.‚·iÁ˙Â ,ÈÂÁÏ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯aML Ïaq‰««»∆ƒ≈»ƒ∆«ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈
ÌlLÏ22‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,23,‰Úa¯‡ ˜eM‰ ÌBÈa ¿«≈«¬≈ƒ»»¿««¿»»

- ˜eM‰ ÌBÈa e¯ÈÊÁ‰ Ì‡ :‰LÏL ÌÈÓi‰ ¯‡L·eƒ¿»«»ƒ¿»ƒ∆¡ƒ¿«
.‰Úa¯‡ BÏ eÓlLÈ B‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ«»ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«ƒ¿«¿«¿»»
Ì‡ Ï·‡ ;˜eM‰ ÌBÈa ¯kÓÏ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»»«ƒƒ¿…¿«¬»ƒ
¯‡La BÏ e¯ÈÊÁ‰ .‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÔÈÈ BÏ ‰È‰»»«ƒ«¬ƒƒ¿»∆¡ƒƒ¿»

‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈÓi‰24ÔÓÊ ÏÎa BÏ ÔÈkÓe .25, «»ƒ«¬ƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«
d˙¯ÈÎÓa Á¯BË ‰È‰L Á¯Ë26‰È‰L ·˜p‰ Ì‚Ùe , …«∆»»≈«ƒ¿ƒ»»¿««∆∆∆»»

˙È·Á‰ ·˜B27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈∆»ƒ¿≈…«≈»∆

מצויים 22) שהעדים במקום או בפשיעתו, שנשברה כגון
הי"ט). (ראה עדים הביא המוכרה 23)ולא לחנוני

התשלומים,24)בקמעונות. בהפרשי רבינו שיטת
יין  חבית לחנוני להחזיר חייב שהסבל העיקרון על מבוססת
כשהוא  ולפיכך, התשלום, בזמן שוויה לפי החבית דמי או
משלם  - שלשה החנוני אצל ששוויה הימים, בשאר מחזיר
משלם  - למכור אחר יין לחנוני כשאין השוק, וביום שלשה.
חבית  לו מחזירים היו שאילו החנוני, אצל החבית שווי כפי
צט: בבאֿמציעא (מגידֿמשנה). בארבעה מוכרה היה יין,

הרי"ף. נוסחת הימים.25)כפי בשאר ובין השוק ביום בין
כפי 26) נקבע לארבעה, או לשלשה החבית מחיר כלומר,

קטנות, בכמויות בקמעונאות למוכרה יכול החנוני שהיה מה
החבית  כל דמי שמשלם - הסבל מתשלום לנכות יש ולכן
לחסוך  כדי פחות להרויח מוכן שהאדם ההפרש - אחת בבת

בקמעונאות. המכירה טורח שבנקיבת 27)מעצמו ההפסד
להוציא  החנוני היה שצריך ההוצאה כלומר החבית,
שהיא  - חרס של חבית היה אם - נקב לעשות אומן לשכירת
מפרשים' ה'יש כפירוש - (שם קמעונאית במכירה הכרחית

ט). ס"ק דש סי' הגר"א - ברש"י

.„·‡Ê ‰È‰ Ì‡ :epnÓ eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê e‡aL ,‰ÚB¯∆∆»¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ»»¿≈
Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡ - „Á‡28˙ÁÏLÓ ˙ÚLa elÙ‡ , ∆»≈∆…∆¬ƒƒ¿«ƒ¿««

ÌÈ·‡Ê29Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·‡Ê ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;30ÈL . ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¬≈∆…∆¿≈
˙BÁe¯ È˙MÓ e‡a elÙ‡ ,Ò‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·Ïk31eÈ‰ ; ¿»ƒ≈»…∆¬ƒ»ƒ¿≈»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ .Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ÏÚ ¯˙È32È¯‰ - »≈«¿«ƒ¬≈∆…∆ƒ¿ƒ¿À»¬≈

ÌÈËÒÏ BÏ ‡·e ,ÔiÊÓ ‰ÚB¯‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ò‡ ‡e‰…∆«¬ƒ»»»∆¿À»»ƒ¿ƒ
BLÙ ¯ÒBÓ ‰ÚB¯‰ ÔÈ‡L ;Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ¯Á‡33 «≈¿À»¬≈∆…∆∆≈»∆≈«¿

ÒÏc¯a‰Â ¯Óp‰Â ·c‰Â È¯‡‰ .ÌÈËÒlk34- LÁp‰Â «ƒ¿ƒ»¬ƒ¿«…¿«»≈¿««¿¿»¿«»»
Ï·‡ ;Ô‰ÈÏ‡Ó e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÔÈÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈√»ƒ≈»«ƒ¿«∆»≈¬≈∆¬»

ÌÎÈÏB‰ Ì‡35el‡ ÔÈ‡ - ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏ ƒƒ»ƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈≈
ÔÈÒ‡36.ÌlLÏ ·iÁÂ , √»ƒ¿«»¿«≈

אינו 28) אחד שזאב מפני עליו, פטור שכר ששומר גדול,

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



קצט zexiky zekld - mihtyn xtq - hay a"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לגרשו. לרועה היה ואפשר אדם על מתנפל
ולא 29) כתנאֿקמא ישוב. למקום ומתקרבים שמתפרצים

אונס. אחד זאב גם משלחת שבשעת האומר יהודה, כרבי
יב).30) כב, (שמות בתורה האמורה טריפה הוא וזה
האומר 31) מאיר, רבי בשם הבבלי כידוע ולא שם, כת"ק

אונס. - רוחות משתי באו נשבה 32)שאם הוא וזה
ט). שם, (שמות בתורה לסכן 33)האמורה מחוייב אינו

כאן  יש שהרי אונס, זה אין מזויין ואינו ליסטים אבל נפשו,
בלי  אחד נגד אחד במאבק כרוכה סכנה ואין גבר, מול גבר
בגמרא). (שם העדר ויציל הרועה יעמוד ולכן זיין, כלי

טז.).34) (בבאֿקמא את 35)צבוע הוליך הרועה
שם.36)הבהמות. בבאֿמציעא

.‰Ba ˙B¯b˙‰Ï ÏÈÁ˙‰Â ,·p‚ ‡ˆnL ‰ÚB¯∆∆»»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
e‡ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓ LLBÁ BÈ‡L B˙B‡¯‰Ïe¿«¿∆≈≈ƒ∆¿»«¬≈»
ÈÏk CÎÂ CÎÂ ,eÁ‡ ÌÈÚB¯ CÎÂ CÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿¿»¿»¿≈
Á˜ÏÂ BÁvÂ ÌÈËÒl‰ B˙B‡ ‡·e ,eÏ LÈ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»≈»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»«
‰Ó‰a‰ ˙‡ CÈÏBn‰ „Á‡L ;·iÁ ‰ÚB¯‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»∆«»∆∆»«ƒ∆«¿≈»
ÌÈËÒl‰ ˙‡ ‡È·Ó B‡ ,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ

‰Ó‰a‰ ÌB˜ÓÏ B˙e¯b˙‰a37. ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈»

כרבא.37) שם,

.Â‰ÚB¯38BÏ ‰È‰L39‰Èe·M‰ B‡ ‰Ù¯h‰ ÏÈv‰Ï ∆∆»»¿«ƒ«¿≈»«¿»
˙BÏ˜Ó·e ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯a40ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯ ‡¯˜ ‡ÏÂ , ¿ƒ¬≈ƒ¿«¿¿…»»ƒ¬≈ƒ

¯ÓBL „Á‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï ˙BÏ˜Ó ‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«¿¿«ƒ¬≈∆«»∆»≈
‡l‡ .¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ41‡¯B˜ - ÌpÁ ¯ÓBML ƒ»¿∆»≈»»∆»∆≈ƒ»≈

‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;ÌpÁa ˙BÏ˜Ó ‡È·Óe ÌÈÚB¯42.¯eËt - ƒ≈ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ…»»»
¯kOÏ ·iÁ - ¯ÎO ¯ÓBL Ï·‡43˙BÏ˜n‰Â ÌÈÚB¯‰ ¬»≈»»«»ƒ¿…»ƒ¿««¿

‰Ó‰a‰ ÈÓ„ È„k „Ú44Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,ÏÈv‰Ï È„k , «¿≈¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿≈¿≈«
˙Èa‰ ÏÚaÓ Ô¯ÎO45BÏ ‰È‰Â ,Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ…»»≈¿»»

·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯ÎO ‡ÏÂ ¯kOÏ46. ƒ¿…¿…»«¬≈∆≈«¿«»

לו.39)שם.38) היה רועים 40)שאפשר להזעיק
הטורף. את ולהבריח במקלות הם 41)מצויידים חלוקים

שכר. ושומר חינם שומר פטור,42)- - בשכר אלא בחינם
מעות  תמיד שיהיו חינם שומר של השמירה בקבלת שאין
מצא  לא אם ולכן מצילים, לשכור כדי אצלו, מצויים
לשכור. מחובתו זה שאין פטור, – בחינם מצילים

כל 43) בידו שיהיו היא, שכר שומר של השמירה חובת
להציל. שכר 44)האמצעים אם שאלו ובגמרא שם.

הבהמה  לבעל לו תועלת מה הבהמה, כדמי עולה ההצלה
בהמה  על בהמתו מעדיף הבהמה שבעל ותירצו, בהצלתה?
לטרוח  לו נוח לא וגם אצלו, כבר רגילה שהיא מפני אחרת,

שנטרפה. כבהמתו יפה בהמה שומר 45)ולחפש שמחובת
זה  אין אבל הפקדון, להצלת האפשרי כל לעשות שכר

(שם). בממונו להצילו (בהשגה)46)מחובתו והראב"ד
הבהמה, שווי דמי כל לשלם אותו מחייבים אנו שאין אומר,
הצלת  על להוציא צריך שהיה הסכום את מנכים אלא
דמי  להחזיר מחויב היה הבהמה בעל שהרי הבהמה,
אדם  כמה אומדים הבהמה, כדמי עולה השכר ואם ההצלה,
כזה  וסכום כבהמתו, בהמה לקנות יטרח ולא להוציא, מוכן

כך, רבינו דעת שגם אומר והמגידֿמשנה השומר. ישלם
יש  שמזה הבית, בעל משל שהשכר שכתב מה על וסמך

בלבד. ההפרש את משלם שהרועה ללמוד

.Ê- ¯ÎOa ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÈzÏv‰L :ÔÚhL ‰ÚB¯∆∆»«∆ƒ«¿ƒ«¿≈ƒ¿»»
ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ ÚaL47BÈ‡L .48‡l‡ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ƒ¿»¿≈«∆»«∆≈»ƒ¿…∆»

Ô‰ÈÓ„ È„k „Ú49‰Ù¯Ë ¯ÓBÏ ‰È‰ ÏBÎÈÂ ,50Ú·MÈÂ . «¿≈¿≈∆¿»»»«ƒ¿¿»¿ƒ»«
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a51. ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

"המוציא 47) עט: (כתובות הבהמה הצלת על שהוציא
ויטול"). הוציא כמה ישבע וכו' אשתו נכסי על הוצאות
שהתובע  מקום שבכל למדים, אנו מכאן חננאל, רבינו וכתב
ונוטל, התובע נשבע יודע, אינו והנתבע שהוציא, 'ברי' טוען
הדין  שמן כאן, כמו ברשות כשהוציא אמורים? דברים במה

(מגידֿמשנה). בשכר להציל מחויב כלומר,48)הוא
אינו. ד.49)שהרי בהלכה למעלה יש 50)כמבואר

בשכר, שהציל עדים להביא צריך ואינו בשבועה, להאמינו
כל  וירוויח נטרפה, לטעון היה שיכול "מיגו", לו שיש מפני
להצלת  שהוציא לטענתו, להאמין יש ולכן הבהמה. דמי
מצויים  שעדים שבמקום ומכאן, דמיהן. כדי אפילו הבהמה
למעלה  כמבואר שנאנסו, "מיגו" לו אין שהרי נאמן, אינו -

ט). ס"ק שג סי' המשפט' ('נתיבות שנשבעין 51)ה"א
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"א כמבואר חפץ, בנקיטת

.ÁC¯cL ˙Úa ÔÈa ,¯ÈÚÏ ‡·e B¯„Ú ÁÈp‰L ‰ÚB¯∆∆ƒƒ«∆¿»»ƒ≈¿≈∆∆∆
Òk‰Ï ÌÈÚB¯‰52ÌÈÚB¯‰ C¯c ÔÈ‡L ˙Úa ÔÈ·e »ƒ¿ƒ»≈≈¿≈∆≈∆∆»ƒ

e‡·e ,Òk‰Ï53Ò¯„Â È¯‡ ,eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê54ÔÈ‡ - ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿»¿¬ƒ¿»«≈
ÏÈvÓ ‰È‰ ÌL ‰È‰ el‡ :ÌÈ¯ÓB‡55ÔÈ„ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒƒ»»»»»«ƒ∆»¿ƒ

- ˙BÏ˜Óe ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏÎÈ Ì‡ :B˙B‡ƒ»…¿«ƒ«¿≈ƒ«¿
·iÁ56¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,57- Úe„È ¯·c‰ ÔÈ‡ Ì‡Â . «»¿ƒ»»¿ƒ≈«»»»«

ÌlLÏ ·iÁ58. «»¿«≈

שעה 52) באותה בשדה העדר להשאיר הרועים שנהגו
לעיר. או 53)ולהכנס זאבים התנפלות שראו עדים, העידו

מחיים 54)ליסטים. ואוכלה הבהמה, לדרוס דרכו ארי
למקום  ולסוחבה להמיתה דרכו והזאב שמוצאה. במקום

אוכלה. ושם גבורה 55)בטוח, רוח אצלו מתעורר היה
רוב  טבע כפי אותו דנים אנו אלא מציל, והיה בהם להלחם
שג  (סמ"ע ובזאבים בארי להלחם יוצאים שאינם האדם, בני

קו.). ב"מ וראה י. שעליו 56)ס"ק שכר, בשומר המדובר
שהרי  פשע, שלא אףֿעלֿפי ולכן מעולה, שמירה לשמור
בלי  ואבידה בגניבה כמו לדונו יש - להכנס הרועים דרך
שומר  אבל הונא), רב בר ורבה חסדא כרב (שם, פשיעה
שאין  מפני פטור, – להכנס הרועים שדרך בעת שנכנס חינם

(מגידֿמשנה). פשיעה דרך 57)זה שאין בעת אפילו
ולמה  שנאנסה, המעידים כעדים זה שהרי להכנס, הרועים
באונס" וסופו בפשיעה "תחילתו מדין אותו מחייבים אין
הלחםֿמשנה, בשם שם ביארנו ד')? הל' פ"א למעלה (ראה
האונס  את לייחס שיש במקום אלא נאמר לא זה שחיוב
להציל  בידו היה כשלא המדובר, וכאן לו. שקדמה לפשיעה
לפשיעה. קשר כל לו אין שהאונס נמצא שם, היה אם אפילו

לו: בבאֿמציעא ורי"ף י, הלכה בסמוך זה 58)ראה שהרי
לישבע, יכול ואינו ודאי, אונס כאן שהיה שבועה מחויב
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וכל  לא, או להציל יכול היה אם ידוע הדבר אין שהרי
שג  סי' (ש"ך משלם - לישבע יכול ואינו שבועה המחויב

י). ס"ק

.Ë‰ÚB¯‰Â ,Ò‡ ‰Ê È¯‰ - dk¯„k ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó≈»«¿≈»¿«¿»¬≈∆…∆¿»∆
¯eËt59dÙbÒ .60Ò‡ BÈ‡ - ‰˙ÓÂ61ezÙ˜z .62 »ƒ¿»»≈»≈…∆¿»«

ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï ‰˙ÏÚÂ63‰Ê È¯‰ - ‰ÏÙÂ ezÙ˜˙e , ¿»¿»¿»≈ƒ¿»«¿»¿»¬≈∆
Ò‡64‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÏÚL B‡ ,ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï dÏÚ‰ . …∆∆¡»¿»≈ƒ∆»¿»≈≈∆»

ezÙ˜zL Èt ÏÚ Û‡ ,dÚÓ ‡ÏÂ dÚÓÏ ÏÎÈ ‡e‰Â¿»…¿»¿»¿…¿»»««ƒ∆¿»«
B˙lÁzL ÏkL ;·iÁ - ‰¯aL B‡ ‰˙Óe ,‰ÏÙÂ¿»¿»≈»ƒ¿¿»«»∆…∆¿ƒ»

‰ÚÈLÙa65Ò‡a BÙBÒÂ66·iÁ -67¯È·Ú‰L ‰ÚB¯ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»¿≈∆∆∆¡ƒ
,dz¯·ÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÙÁ„Â ,¯Lb‰ ÏÚ ˙BÓ‰a‰«¿≈««∆∆¿»¬»««≈∆«¬∆¿»

˙ÏaLÏ ‰ÏÙÂ68·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯‰p‰69BÏ ‰È‰L ; ¿»¿»¿ƒ…∆«»»¬≈∆«»∆»»
‡l‡ ¯ÎO ÏËB ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L .˙Á‡ ˙Á‡ Ô¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ»««««∆≈«≈≈»»∆»
‰lÁza ÚLÙe ÏÈ‡B‰Â ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ¯ÓLÏƒ¿…¿ƒ»¿À»¿ƒ»««¿ƒ»
˙Úa ÛBqa Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡k Ô¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒ»¿««««ƒ∆∆¡««¿≈

·iÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈÙp‰70. «¿ƒ»¬≈«»

צג:59) "לענות 60)שם אחר. בעינוי או ברעב עינה
יד). ל, (במדבר נפש לסגפא אונקלוס: מתרגם נפש",

אח 61) מתה אפילו כאונס הבהמה מיתת דנים -אין זמן ר
לתלות  מקום שיש שסיגפה, מעת - שנה ואפילו חודש
וכיון  הבהמה, למיתת בסוף שגרם גופה החליש שהסיגוף
- בפשיעתו מתה שלא בוודאי לישבע יכול השומר שאין
ראה  לישבע. יכול ואינו שבועה מחויב כדין משלם זה הרי

נו. הערה ושחררה 62)למעלה הרועה, על הבהמה גברה
גבוה.63)עצמה. ובין 64)הר העליה בין שהרי,

באו. רועה של בעלֿכורחו – מההר שעליית 65)הנפילה
שתיפול, שאפשר בסכנה, כרוכה שם צוקין לראשי הבהמה

היא. פשיעה שתקפתו 66)ולכן - היתה באונס שהנפילה
צג,67)ונפלה. שם (משנה ד הל' בפ"א שנתבאר כמו

שם). ברי"ף וראה לו: שם בגמרא שפירשוה מה וכפי
הנהר.68) פפא.69)בזרם רב לפני (שם) עובדא
שם.70) חסדא, כרב

.Èda ÚLt71Ìb‡Ï ‰‡ˆÈÂ72- dk¯„k ÌL ‰˙Óe , »«»¿»¿»»¬«≈»»¿«¿»
ÔÈ‡L ;¯eËt73Ò‡ È„ÈÏ ‡B·zL dÏ ‰Ó¯b d˙‡ÈˆÈ »∆≈¿ƒ»»»¿»»∆»ƒ≈…∆

‰Ó ,¯ÓBL ˙È·a Èl ‰Ó - ‰˙Ó dk¯„Îe ÏÈ‡B‰ .‰Ê∆ƒ¿«¿»≈»«ƒ¿≈≈«
?Ìb‡a Èl74‰˙Óe ,Ìb‡‰Ó ·pb d·b Ì‡ Ï·‡ ƒ»¬«¬»ƒ¿»»«»≈»¬«≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ ¯ÓBM‰ È¯‰ - ·pb‰ ˙È·a dk¯„k¿«¿»¿≈««»¬≈«≈«»««ƒ
ÌpÁ ¯ÓBL ‡e‰L75‡È‰ È¯‰ ,‰˙Ó ‡Ï elÙ‡L ; ∆≈ƒ»∆¬ƒ…≈»¬≈ƒ

‰„·‡76d˙‡ÈˆÈÂ ,·pb‰ „Èa77·b‰Ï dÏ ‰Ó¯b78. »¿»¿«««»ƒƒ»»»¿»»¿ƒ»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

כראוי.71) בפניה נעל שמורה 72)שלא שאינה מקום
וזאבים. גנבים את 73)מפני אנו פוטרים למה נימוק זה

לאגם  יציאתה שהרי - בפשיעה שתחילתו אע"פ השומר,
שתחילתו  ה"ד) (פ"א למעלה ואמרנו היתה, בפשיעתו

חייב. - באונס וסופו היה 74)בפשיעה השומר בבית גם
"תחילתו  אמרו ולא אותו. פוטרים ולכך אותה, פוקד המוות
לייחס  שיש במקום אלא חייב" - באונס וסופו בפשיעה
שהעביר  רועה כגון אחרֿכך, שבא לאונס יסוד לפשיעה

כרבא). לו: (שם לט בהלכה שנתבאר הגשר על עדרו
ואבידה.75) מגניבה הבעלים.76)שפטור מן
שקדמה 78)בפשיעה.77) הפשיעה מפני חייב, ולכן

השומר  את פוטרת אינה ברשות הבהמה ומיתת - לגניבה
הבהמה. למיתת שקדם מחיובו

ה'תש"פ  שבט י"ג ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להוליך 1) או מסויימת בדרך ללכת בהמה שוכר דין יבאר

שוכר  ודין אחרת, בדרך הוליך או והלך ועבר מסויים משוי
עליה. להניח לו מותר מה בהמה

.‡¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰2¯‰a dÎÈÏB‰Ï3dÎÈÏB‰Â , «≈∆«¬¿ƒ»»»¿ƒ»
‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :‰Ú˜aa4¯eËt -5ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒÀ¿¿»»««ƒ∆»««

ÌÈÏÚa‰ ˙Úc6·iÁ - ‰nÁe‰ Ì‡Â ;7d¯ÎO . «««¿»ƒ¿ƒ«»«»¿»»
- ‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :¯‰a dÎÈÏB‰Â ,‰Ú˜aa dÎÈÏB‰Ï¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»»»ƒÀ¿¿»
‰nÁe‰ Ì‡Â ;‰Ú˜a‰ ÔÓ ¯‰a ¯˙È ˙e˜ÏÁ‰L ,·iÁ«»∆««¿»≈»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«»
ÈtÓ ,¯‰‰ ÔÓ ¯˙È ‰Ú˜aa ˙eÓÈÓÁ‰L ,¯eËt -»∆«¬ƒ«ƒ¿»»≈ƒ»»ƒ¿≈
˙ÓÁÓ ‰nÁe‰ Ì‡Â .ÌÈ¯‰‰ L‡¯a ˙·MnL Áe¯‰»«∆¿«∆∆¿…∆»ƒ¿ƒ«»≈¬«

‰ÏÚn‰8·iÁ -9˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««¬∆«»¿≈…«≈»∆¿≈«≈∆
‰¯t‰10,Ô˜w‰ ¯aLÂ ,‰Ú˜aa L¯ÁÂ ,¯‰a L¯ÁÏ «»»«¬»»¿»««ƒ¿»¿ƒ¿«««¿«

ÈÏk‰ ‡e‰Â11¯eËt ¯ÎBO‰ È¯‰ - Ba L¯BÁL12ÔÈ„Â , ¿«¿ƒ∆≈¬≈«≈»¿ƒ
eL¯ÁL ÔÈn‡‰ ÌÚ ‰¯t‰ ÏÚa13‰pL ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . «««»»ƒ»À»ƒ∆»¿¿≈ƒ…ƒ»

‰¯t‰ ÏÚa ÔÈc - Ô˜w‰ ¯aLÂ ,ÌÈÏÚa‰ ˙Úc ÏÚ««««¿»ƒ¿ƒ¿«««¿«ƒ«««»»
ÔÈn‡‰ ÌÚ14,¯‰a L¯ÁÂ ,‰Ú˜aa L¯ÁÏ d¯ÎO . ƒ»À»ƒ¿»»«¬«ƒ¿»¿»«»»

·iÁ ¯ÎBO‰ - Ô˜w‰ ¯aLÂ15ÌÚ ¯ÎBO ÏL BÈ„Â , ¿ƒ¿«««¿««≈«»¿ƒ∆≈ƒ
ÌÈn‡‰16. »À»ƒ

עח.2) מציעא בבא ההר.3)משנה דרך שיוליכה תנאי על
מבהר,5)מעדה.4) מעוטה בבקעה החמור שמעידת

מהשינוי. תוצאה אינה שמעידתה שהשכירה 6)נמצא
(בגמרא  מאיר כרבי ולא שם במשנה כחכמים הרים. לדרך
גזלן. נקרא הבית בעל דעת על המעביר כל האומר: שם)
באונסים. אפילו שחייב כגזלן תנאי על עבירה כל כלומר,

גרם 7) שהשינוי נמצא מבהר, חלש בבקעה הרוח שמשב
(שם). החמימות להר.8)לריבוי בעלייתה שהתאמצה

יתירה.9) חמימות לה גרם החרישה.10)שהשינוי כלי עם
המחרישה.11) מעוטים 12)קנה בבקעה המכשולים כי

אינה  הקנקן ששבירת נמצא סלעים, בו שמצויים בהר מאשר
פ.). (שם מהשינוי הבית 13)תוצאה בעל תביעת כלומר,

להם  אין ואם הקנקן, נשבר שבסיבתם כלפיהם, מופנית
הפרה. בעל מפסיד שהאומנים 14)לשלם משמיענו,

שינה, לא שהשוכר פי על אף הפרה, לבעל לשלם חייבים
בהם  ונתקלה סלעים בו שיש בהר לחרוש שכרו אם ואפילו
לאומנים  לטעון יכול הפרה שבעל מפני ונשברה, המחרישה

בסלעים. מנגיעה להישמר אתם פשע 15)מחוייבים שהרי
הקשה. הר לחרישת הקלה בקעה מחרישת ששינה במה

למשכיר,16) ששילם מה לו להחזיר חייבים והם כלומר,
למעלה  שביארנו כמו הר בחרישת גם חייבים הם שהרי

משנה). (מגיד
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.·?‰LÈ¯Á ˙Úa e¯aML ÔÈn‡‰ ÔÈ„ e‰Óe«ƒ»À»ƒ∆ƒ¿¿≈¬ƒ»
ÌlLÓ ÈÓ .ÔÈÓlLnL17˙Úa ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ ‰Ê ? ∆¿«¿ƒƒ¿«≈∆»≈∆«¿ƒ¿≈

‰LÈ¯Á‰18- ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ ‰„O‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒ»¿»«»∆«¬«¬
„ÓÏna d˙B‡ ‚È‰n‰ :Ô˜w‰ ÈÓ„a ÌÈ·iÁ Ì‰ÈL19 ¿≈∆«»ƒƒ¿≈««¿«««¿ƒ»««¿»

ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰Â20. ¿»≈∆«∆ƒ

הבהמה 17) את המנהיג אחד - בשניים נעשית החרישה
את  ומכוון במחרישה אוחז והשני פסיעותיה את ומכוון
כלומר, משלם? משניהם מי רבינו: ושואל החרישה. עומק
שאפשר  למנהיג, אם הקנקן, שבירת את מייחסים אנו למי
של  השורה את בזה ועיקם הפרה צעדי את יפה כיוון שלא
האוחז  לזה או ונשבר, באבן נתקל שהקנקן וגרם המענה
יותר  הקנקן את שהעמיק שבמה אומרים שאנו במחרישה,

לשבירתו. גרם הדרוש, לייחס 18)מן יש יותר כלומר,
מן  יותר העמיק לא שאילו במחרישה להאוחז הקנקן שבירת

התלם. עיוות ידי על נשבר היה לא מקל 19)הדרוש
החורשת. הפרה את מכוונים זה 20)שבאמצעותו במקרה

במידה  במחרישה ולהאוחז למנהיג הקנקן שבירת לייחס יש
גם  מרובים, שהמכשולים מעלות שיש שבמקום שווה,
להישבר  הקנקן עלול לבד המנהיג ידי על השורה בעיוות
(רש"י  חייבים שניהם ולכן לשבירתה, גרם מי בספק והדבר

שם).

.‚˙ÈË˜a Le„Ï d¯ÎO21Á‰Â ,‰‡e·˙a L„Â ,‰˜Ï ¿»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿À¿¿»
˙ÈËw‰L ,·iÁ - ˙ÈË˜a L„Â ,‰‡e·˙a .¯eËt -»ƒ¿»¿»¿ƒ¿ƒ«»∆«ƒ¿ƒ

˙˜ÏÁÓ22‰OÚÓ .23,B¯·ÁÏ ¯BÓÁ ¯ÈkO‰L ,„Á‡a «¿∆∆«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¬«¬≈
ÌÈn‰L ,„B˜t ¯‰ C¯„a Ba CÏz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â¿»«…≈≈¿∆∆¿«¿∆««ƒ
CÏ‰ .ÌÈÓ da ÔÈ‡L ,L¯ C¯„a ‡l‡ ,ÌL ÔÈÈeˆÓ¿ƒ»∆»¿∆∆»»∆≈»«ƒ»«
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,¯BÓÁ‰ ˙Óe ,„B˜t ¯‰ C¯„a¿∆∆¿«¿≈«¬¿…»»≈ƒ
:¯Ó‡ BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CÏ‰ C¯„ ‰Ê È‡a ÌÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ¿≈∆∆∆»«∆»≈«¿»«
BÓˆÚ ˙ÓÁÓe ,ÌÈÓ ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÈzÎÏ‰ „B˜t ¯‰aƒ¿«¿»«¿ƒ¿…»»«ƒ≈¬««¿

ÌÈ„Ú LÈÂ ÏÈ‡B‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .˙Ó24ÌÈn‰L ≈¿»¿¬»ƒƒ¿≈≈ƒ∆««ƒ
ÏÚ ‰pL È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ - ÔÈÈeˆÓ „B˜t ¯‰aƒ¿«¿¿ƒ«»¿«≈∆¬≈ƒ»«

ÌÈÏÚa‰ ˙Úc25'¯wLÏ Èl ‰Ó' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,26 «««¿»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«≈
.ÌÈ„Ú ÌB˜Óaƒ¿≈ƒ

שם.21) מחוספסות 22)משנה לא חלקות שהן מפני שם.
בתבואה, מבדישה יותר דישתן בשעת מצוייה המעידה -
גרם  השינוי לא שהרי פטור לתבואה מקטנית ולכן
למעידתה. בזה שגרם חייב, לקטנית ומתבואה למעידתה,

ורבא.23) אביי לפני עובדא פא : ברור 24)שם כלומר,
מים  שם שהיו לפנינו, זה על מעידים עדים היו כאילו לנו,

תמיד. בו מצויים שהמים פקוד נהר שינוי 25)שחזקת
למיתתה. רצה 26)שגרם שאם במיגו נאמן אינו כלומר,

עדים  אין שהרי - נרש, בדרך שהלך אומר היה לשקר
יש  ומעתה פטור, והיה - פקוד בדרך שהלך המעידים
- עדים במקום פקוד. בנהר מים היו שלא לטענתו להאמין
עדים  שהרי המיגו, בסיוע אפילו להאמינו מקום אין

אומר. שהוא מה מכחישים

.„‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰27ÌÈ˙‡Ó ‰ÈÏÚ ‡È·‰Ï «≈∆«¿≈»¿»ƒ»∆»»«ƒ
ÔÈ¯ËÏ28ÏL ÔÈ¯ËÏ ÌÈ˙‡Ó ‡È·‰Â ,ÌÈhÁ ÏL ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ∆

,ÈBOnÏ ‰L˜ ÁÙp‰L ÈtÓ ;·iÁ - ‰˙ÓÂ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»≈»«»ƒ¿≈∆«∆«»∆««
ÁÙ Ô‰Ï LÈ ÔÈ¯BÚO‰Â29‡È·‰Ï d¯ÎO Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ≈»∆∆«¿≈ƒ¿»»¿»ƒ

Ô·z dÏ˜LÓa ‡È·‰Â ,‰‡e·z30d¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»»∆∆¬»ƒ¿»»
‰˙Óe ,ÌÈhÁ ÔÏ˜LÓa ‡È·‰Â ,ÌÈ¯BÚO ‰ÈÏÚ ‡È·‰Ï¿»ƒ»∆»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ≈»

¯eËt -31.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆

פ.27) רבינו 28)שם כתב ושיעורה משקל, יחידת ליטרה;
ה. הלכה ומזיק חובל מהלכות ג שהשעורים 29)בפרק

משקל  משווה וכשהוא החיטים ממשקל פחות משקלם
השעורים  במידת מוסיף הוא הרי החיטים, למשקל השעורים
הנפח  לתוספת מיתתה לייחס יש ולפיכך, בנפח, ומרבה

כרבא). (שם במשאה הבהמה על שנפחה 30)המכבידה
חייב. - תבואה משל ראה 31)גדול לרעה. שינה לא שהרי

התוספת. שיעור דין ו הלכה לקמן

.‰‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎO32‡Ï - LÈ‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï·Èk¯È »«∆«¿≈»ƒ¿…»∆»ƒ…«¿ƒ
‰M‡ ‰ÈÏÚ33·Èk¯Ó - ‰M‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO . »∆»ƒ»¿»»ƒ¿…»∆»ƒ»«¿ƒ

ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa ,‰M‡ Ïk ‰ÈÏÚ ·Èk¯Óe .LÈ‡ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿ƒ»∆»»ƒ»≈¿«»≈
‰˜ÈÓ ‡È‰L ˙¯aÚÓ elÙ‡Â ,‰ÏB„b34. ¿»«¬ƒ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»

עט:32) תוכל 33)שם ולא כאיש בבהמה שולטת שאינה
בבא  התוספתא על דוד חסדי (ראה ממכשול עליה לשמור

ז). פרק (מגיד 34)מציעא משא המוסיף היונק עם כלומר,
משנה).

.ÂÚe„È Ï˜LÓ ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35, «≈∆«¿≈»»≈»∆»ƒ¿»»«
ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡ :B‡OÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Â36ÏÚ ¿ƒ««»ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ«

·iÁ - ‰˙Óe ,BnÚ ˜ÒtL ¯eÚM‰37- Ô‡kÓ ˙BÁt ; «ƒ∆»«ƒ≈»«»»ƒ»
¯eËt38˙ÙÒBz‰ ¯ÎO ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ,39Ì˙Ò ¯ÎO . »¬»≈¿««∆∆»«¿»

d˙B‡Ï ‰È„na Úe„i‰ Ï˜Lna ‡l‡ ‡OB BÈ‡ -≈≈∆»«ƒ¿»«»««¿ƒ»¿»
dk¯cL ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰Ó‰a¿≈»¿ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ¿∆«¿»
B‡ ‰˙Óe ,ÌÈLÏLe „Á‡ ‰ÈÏÚ ÔÚËÂ ÌÈLÏL ˙‡OÏ»≈¿ƒ¿»«»∆»∆»¿ƒ≈»

·iÁ - ‰¯aL40‰ÈÙÒ ÔÎÂ .41„Á‡ da ÛÈÒB‰L ƒ¿¿»«»¿≈¿ƒ»∆ƒ»∆»
.‰ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ - ‰Ú·ËÂ ,d‡OÓ ÏÚ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ««»»¿»¿»«»¿«≈»∆»

ביניהם.35) שהוסכם מה להטעינה 36)כפי ששכרה כגון
ואחד. שלושים והטעין סאה רבינו 37)שלושים דברי

מכפי  יותר במשאה שהוסיף שכל שדעתו להתפרש ניתנים
כבד  משא להטעינה המקום שמנהג פי על אף שהוסכם, מה
בשכרו  המשא תוספת חיוב הדגים שהרי חייב, - מזה
להישכר  היא עומדת שהבהמה שאף ומשמע, ידוע, למשקל
אם  מקום, מכל שכר, מוסיף היה אם שהטעינה למשא
והרשב"א  הרמב"ן אולם חייב. - שהוסכם מה על הוסיף
ודעתם  רבינו על חולקים כאן) משנה במגיד (הובאו
אין  הרי כזו, למשא גם להישכר עומדת שהבהמה שמכיוון
לחייבו  אין ולפיכך, המשא מתוספת לתוצאה מיתתה לייחס
מבאר, שח בסימן יוסף והבית בלבד. שכר בתוספת  אלא
ואמר  המשא משקל את קבע כשהמשכיר כאן, שהמדובר
שהמשכיר  אומרים ואנו כזו, למשא לך משכירה אני לשוכר
הנהוג  כפי משא לטעינת ראוייה ואינה חלשה שבהמתו יודע
והשוכר  מהנהוג נמוך משקל קבע ולכן מקום באותו
באה  ידוע למשקל השכירות הצעת אם אבל פשע, - שהוסיף
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שיקבל  מבלי להוסיף לו שאסור פי על אף השוכר, מצד
פטור. הוסיף אם - מהמשכיר לייחס 38)רשות שאין

למותה. סיבה כזו המשא 39)לתוספת לפי שכרו שהרי

התוספת. שכר משלם המחייב 40)ולכן התוספת שיעור
- מקום באותו המקובל המשא של משלושים אחד הוא
וכו' חיטים לתך "להביא שם: במשנה שאמרו ממה למדנו
משאו  על יוסיף וכמה חייב. משאו על מוסיף ואם פטור
שלושה  וכו' מאיר רבי משום אומר סומכוס חייב? ויהא
הוא  שהמנהג במקום בהמה שכר אם כלומר, לחמור". קבין
עליה  הוסיף - קב תשעים משקל - לתך עליה שמטעינין
הנהוגה  הטעינה ממידת משלושים חלק היינו, קבין, שלושה
משלושים  אחד של תוספת המקומות, לכל הדין והוא חייב,

מחייבת. - הנהוג שם.41)מן ברייתא

.ÊÛzk‰42ÛÈÒB‰L43„Á‡ ·˜ B‡OÓ ÏÚ44˜f‰Â , ««»∆ƒ««»«∆»¿À«
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÂÈ˜Êa ·iÁ - ‰Ê ‡OÓa45Ôa ¿«»∆«»ƒ¿»»∆««ƒ∆∆

‡On‰ „·Îa LÈb¯Ó ‡e‰ È¯‰Â ˙Úc46ÏÚ ‰ÏÚÈ - «««¬≈«¿ƒ¿…∆««»«¬∆«
„·k‰ ‰Ê ‡e‰ BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡nL ,BaÏ47. ƒ∆»≈¬«»¿∆«…∆

הסבל.43)סבל.42) ידיעת בלי משא 44)השוכרו
משלושים  אחד והוסיף קב שלושים הוא הממוצע האדם

קב). המתחיל דיבור שם לו 46)הסבל.45)(רש"י והיה
ואם  מייד, מעליו המשא ולפרוק משא עליו שהוסיף להבין

לכך. גרם בעצמו הוא - והוזק פרק על 47)לא עלתה לא
לחולשה  ייחסו אלא משא לתוספת הכובד לייחס דעתו

לאיתנו, יחזור מעט, שינוח שאחר וסבור, שתקפתו. זמנית
וא  המשא פרק לא (שם ולפיכך הנזק את השוכר גרם כן ם

אשי). כרב

.Á¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰48ÁÈp‰Ï BÏ LÈ - ‰ÈÏÚ ·k¯Ï «≈∆«¬ƒ¿…»∆»≈¿«ƒ«
B˙eÒk ‰ÈÏÚ49BÈ‚Ïe50C¯c‰ B˙B‡ ÏL ÂÈ˙BBÊÓe51, »∆»¿¿ƒ¿»∆«∆∆

C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÔBÏÓ ÏÎa ¯ÊÁÏ ¯ÎBO‰53ÔBÏÓe ¿ƒ∆≈∆∆«≈«¬…¿»»»
ÏÚa ÂÈÏÚ ·kÚÓ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BBÊÓ ˙B˜Ïƒ¿¿»≈«∆¬≈¿«≈»»««
ÌÈ¯BÚO ‰ÈÏÚ ÁÈp‰Ï ¯BÓÁ‰ ÏÚ·Ï LÈ ÔÎÂ .¯BÓÁ‰«¬¿≈≈¿«««¬¿«ƒ«»∆»¿ƒ

˙BBÊÓ Ô·˙Â54¯ÎBO‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ¿∆∆¿∆«»≈«∆«≈
ÔBÏÓe ÔBÏÓ ÏÎa ˙B˜Ï BÏ ¯LÙ‡L ÈtÓ ,·kÚÓ55. ¿«≈ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿¿»»»

‰˜È ÔÈ‡Ó ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ56ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ¿ƒ»ƒ≈»≈«ƒƒ¿∆«ƒ«»»
C¯c‰ d˙B‡ Ïk ÏL BzÓ‰a ˙BBÊÓe ÂÈ˙BBÊÓ57ÏÎÂ . ¿»¿¿∆¿∆»»«∆∆¿»

‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e ,Ì˙Ò ¯ÎBOa - ÌÈ¯·c‰ el‡≈«¿»ƒ¿≈¿»¿»∆≈ƒ¿»
‚‰n‰ ÈÙÏ Ïk‰ - ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;Úe„È58. »«¬»¿»∆≈ƒ¿»«…¿ƒ«ƒ¿»

עט:48) למחוז 49)שם כשיגיע להם שיצטרך בגדים
בשם  שם מקובצת (שיטה הדרך בגדי להחליף חפצו

המים.50)הריטב"א). חפצו.51)כד למחוז שיגיע עד
בכך.52) רגיל בדרכו.53)אינו פוגש בדפוס 54)שהוא

ומזונות. (ר"מ): אחר 55)רומא לחזר דרכו שהחמר
לילה. ללינת חונים שהם מקום בכל החמור ומזון מזונותיו

יישוב.56) במקום עוברים כמו 58)שם.57)שאין
כמנהג  "הכל פג.): (שם פועלים שכירות בעניין שאמרו

משנה). (מגיד המדינה"
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ה'תש"פ  שבט ז' ראשון יום

קכח. קכג. קכה. תעשה לא מצות
קכב. קכא. קכז. קכו.

― הקכ"ה קרּבןהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
נא אֹו מבּׁשל oi`vgl)הּפסח lyean),ּבלבד צלי אּלא , ְְִִֶֶַַַָָָָֻ

מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻוהּוא
(h ,ai zeny),זה מּמאמר הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

לֹוקה. ― זה לאו על ֵֶֶֶַָָׁשהעֹובר

― הקכ"ג מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו מןֿהּמקֹום הּפסח מּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכלּום

("gqt"d lr mipnpd mixagd):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַָָלאכלֹו,
חּוצה" מןֿהּבׂשר מןֿהּבית fn)"לאֿתֹוציא ,my)ּולׁשֹון . ְִִִִַַַָָָֹ

והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― "חּוצה" ְְְְֲִִִַַָָָָָהּמכלּתא:
טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו אסּור מּמּנּו (idy`הּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

(zexzi zexneg zlraּפסחים ּובגמרא .(.dt):אמרּו ְְְִִָָָָ
אףֿעלּֿפי לחבּורה, מחבּורה הּפסח ּבׂשר ְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ"הּמֹוציא

טהֹור ― ּבלאֿתעׂשה ileqtׁשהּוא lr exfb opaxy s`) ְֲֶֶַָֹ

(micid z` e`nhiy xzepe lebit enk miycwהרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵָ
וׁשם ּבלאֿתעׂשה". ּפסח(dt:)זה ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה (mewnaמחבּורה ֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ
dwitqn dpi`e ,zial uegn e` dipyd dxeagd z`vnpy

(ixdy ,cala dxiwrּבֹו ּכתּובה epice'הֹוצאה' ."gqt"a) ְָָָ
(;df oeyl aezky sqep mewnl deeyאז הּניח ואם ְִִִַַַָָּכּׁשּבת";

ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתחּיב
ְִִָמּפסחים.

― הקכ"ח מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאתֿהּפסח

ּבֹו" לאֿיאכל bn)ּבןֿנכר ,my)המתרּגם אמר .("qelwpe`") ְְֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ּכלּֿבר הּקּבלה: ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָעלּֿפי
ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― "ּכלּֿבןֿנכר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּמכלּתא:

זרה". ֲָָָעבֹודה

― הקכ"ו לגרהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
zeevnd)ּתֹוׁשב 'f envrÎlr laiwy gp oa)והּוא מןֿהּפסח, ְִֶַַָ

ּבֹו" לאֿיאכל וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: dn)אמרֹו ,my). ְְְִִֶַַָָָֹֹ
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― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו" לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא gn)הּפסח, ,my); ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
לאֿתׁשּברּוֿבֹו" "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמעצמֹות

(en ,my)אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ;ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ
(.ct migqt)זה הרי ― טהֹור ּבפסח אתֿהעצם "הּׁשֹובר :ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ֶלֹוקה".

―ה  הקכ"ב עצםּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"ועצם ּבֹו: יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמעצמֹות

בֹו" תׁשּברּו ai)לא ,h xacna)הּוא ּגם ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְִֵַַֹ
ּפסחים ּובגמרא מלקּות. אֹומר(dt.)חּיב "ּכׁשהּוא אמרּו: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" לאֿתׁשּברּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ועצם
(eprci xak z`f ik dheytd zernynl wx `a epi`)ׁשּכבר ;ְֶָ

ipy)נאמר gqta bedpl yiy)הּפסח ּככלֿחּקת ,(oey`xd) ְֱֶֶַַַַָֻ
(my)האוי ―(:y o`kn cenll z`f lka yiy dne)אחד ֵֶָָ

מח ּבֹו ׁשּיׁש zenvrd)עצם jezay oOyd)ׁשאין עצם ואחד ֵֶֶֶַֹª¨ְֵֶֶֶֶָ
ז' ּבפרק העצם ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבֹו

.(bt.)מּפסחים ְִִָ

ה'תש"פ  שבט ח' שני יום

קיח. קיט. קיז. תעשה לא מצות
נב. נג. עשה מצות

― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר

עדּֿבקר" מּמּנּו "ולאֿתֹותירּו אמרֹו: i)והּוא ,ai `xwie). ְְְִִֶֶַָֹֹ
ּבארנּו v`)ּוכבר dyr zevn)ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ְְִֵֶֶֶַַָָָ

dyrd)לעׂשה meiw iciÎlr lhazn)והּנתר" ׁשאמר: לפי , ְְֲִֵֶַַַָָֹ
ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר אמרּו:(my)מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

לאֿתעׂשה, על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר
עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר ּדבר iciÎlrמּלהׁשאיר xii`a c"ia axwpd) ְְְִִִִֵֶַַַָָ

(oey`x gqta qep` didy in:עליו אמרֹו והּוא ּבקר, ְְֶַָָָֹעד
עדּֿבקר" מּמּנּו ai)"לאֿיׁשאירּו ,h xacna)נּתק זה וגם . ְְִִִֶֶֶַַַַֹֹ

ּכראׁשֹון. ֲִֵַָלעׂשה

― הקי"ח מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה החגיגה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּבׂשר

מּפסחים ו' הּׁשליׁשי(r`.)ּבפרק לּיֹום ,(daxwdl)אּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָ
מןֿ "ולאֿילין אמרֹו: והּוא הּימים. ׁשני ּבמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּתאכל

לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר fh,הּבׂשר mixac) ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
(cלאֿילין" :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל הּפרּוׁש ּובא .ְְִֵֶַַָָָָָֹֻ

הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ― וגֹו'" ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָמןֿהּבׂשר

ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ימים. לׁשני ׁשּתאכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמדּבר
יתעּלה: אֹומר ועליה ׁשני. ׁשל לבקרֹו ― "לּבקר" ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר:

ּובקר" צאן אלהי לה' ּפסח a)"וזבחּת ,my)והּנֹותר . ְְְֱֶֶַַַַָָָָָֹֹ
יּׂשרף ― הּׁשליׁשי לּיֹום עׂשר ארּבעה ׁשל זֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמחגיגה
עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ― נֹותר ּבכלל ׁשהּוא לפי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבאׁש
ּבלבד, י"ד חגיגת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָּוכבר

ּפסחים מּמּסכת מקֹומֹות חגיגה(r`.)ּבכּמה .(gÎf)ּומּסכת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

― הנ"ג והּואהּמצוה הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ּכלֿזכּור יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמרֹו

"אלהי ה' fh)אתּֿפני ,fh mixac)ׁשּיעלה זֹו, מצוה וענין . ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָֹ
לבּדֹו להל לֹו ׁשאפׁשר לֹו, ׁשּיׁש זכר ּכלּֿבן עם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהאדם
והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה קרּבן ויקריב לּמקּדׁש יעלהּו ―ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּוכבר ראּיה. עלת הּנקרא הּוא ― ּבעלֹותֹו ׁשּמקריב ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹהּזה

והז אמרםהקּדמנּו e:)ּכרנּו dbibg)נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹ
ּגם נתּבארּו ּוכבר וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

חגיגה ּבמּסכת ראּיה, מצות ּכלֹומר, זֹו. מצוה .(c.)ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִֵַַַָָָוגם

― הנ"ב לרגלהּמצוה לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
"ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹלּמקּדׁש

ּבּׁשנה" לי ּתחג ci)רגלים ,bk zeny),ּבּכתּוב נתּבאר ּוכבר . ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹ
ּוכבר להקריבֹו. קרּבן עם ׁשּיעלה היא הּזאת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלּיה

ספרי ּולׁשֹון ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי i`)נכּפל ,fh mixac): ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּוראּיה חגיגה הן: ואּלּו ּברגל, נֹוהגֹות מצות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ"ׁשלׁש

חגיגה ּבגמרא אמרּו ּגם וכן מצות(e:)וׂשמחה". "ׁשלׁש : ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹ
חגיגה וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָנצטּוּו
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ׁשּיקריב ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָזֹו

חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

ה'תש"פ  שבט ט' שלישי יום

קנו. תעשה לא מצות נד. עשה מצות
רכט.
יום שניֿ שלישי ח ֿ'ט 'שבט 

עט. טז. עשה מצות
― הנ"ד ּברגלים,הּמצוה ּבׂשמחה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: אמרֹו ci)והּוא ,fh mixac)והיא , ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ
והענין ּברגל. הּנֹוהגֹות מצות מּׁשלׁש הּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהּמצוה
קרּבן ׁשּיקריבּו הּוא: ― זֹו ּבמצוה נרמז ׁשאליו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹון
ׁשלמי על נֹוספים אּלּו ּוׁשלמים עלּֿכלּֿפנים, ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשלמים

ּבּתלמּוד נקראים והם f:)חגיגה, dbibg).ׂשמחה ׁשלמי : ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
חּיבֹות "נׁשים אֹומרים: אּלּו, ׁשלמים הקרבת ְְְְִִִֵַַַַָָָָועל
ואכלּת ׁשלמים "וזבחּת הּכתּוב: אמר ּוכבר ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבׂשמחה".

ה'" לפני וׂשמחּת f)ׁשם ,fk my)ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
ּוב חגיגה. ּב[מּסכת] זֹו ּבחּג"מצוה "וׂשמחּת אמרֹו כלל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
אמרם והּוא עֹוד, g.)מהּֿׁשאמרּו my)ּבכלֿמיני "ׂשמח : ְְְְְִֵֶַַָָָָ

הּיין, ּוׁשתּית ּבחּגים, הּבׂשר אכילת מּזה: ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָׂשמחה",
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מתיקה ּומיני ּפרֹות וחּלּוק חדׁשים, ּבגדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָּולביׁשת
ּבּמקּדׁש ּוברּקּוד זמר ּבכלי והּׂשחֹוק ולּנׁשים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָלּקטּנים

y`x)לבד zelw icil e`eai `ly ick ,my `wec)והיא , ְְִָ
אמרֹו ּבכלל נכנס וכלֿזה ― ּביתֿהּׁשֹואבה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׂשמחת
ׁשתּית חּיּוב הּוא ― ׁשּבהם והחמּור ."ּבחּג ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ"וׂשמחּת
ּגמרא ּולׁשֹון לׂשמחה. מיחד ׁשהּוא ּכיון ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻהּיין

ּברגל.(hw.)ּפסחים ּביתֹו ּובני ּבניו לׂשּמח אדם "חּיב : ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבן יהּודה רּבי "ּתניא אמרּו: וׁשם ּבּיין". מׂשּמחם? ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָּבּמה
אּלא ׂשמחה אין קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבתירא
וׂשמחּת. ׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבבׂשר,
לבבֿ יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: ּבּיין, אּלא ׂשמחה אין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעכׁשו

eh)אנֹוׁש" ,cw mildz)להם ּבראּוי "אנׁשים עֹוד: ואמרּו . ְְֱֲִֶָָָָָ
(cgeina ognynd xaca)ּולׁשֹון להם". ּבראּוי ְְִֶָָָָונׁשים

והחלּוׁשים הענּים זֹו ּבׂשמחה לכלל ׁשּנתחּיב הּוא, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּתֹורה
והאלמנה" והּיתֹום "והּגר יתעּלה: אמר (mixacוהּגרים, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

(ci ,fh.

― הקנ"ו לרגלהּמצוה מּלעלת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ׁשּיהא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבלי

ריקם" פני eh)"ולאֿיראּו ,bk zeny)עלּֿכלּֿפנים אּלא , ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּוׁשלמים. עֹולה עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָיהיּו

ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו חגיגה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמּסכת

― הרכ"ט ׁשהזההּמצוה מּלעזֹובהאזהרה רנּו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשלמּות מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאתֿהלוּים
ּפןּֿתעזב ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּלׂשּמחם

"ּכלֿימי hi)אתֿהּלוי ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִִֵֵֶֶַָָ
(my d`xּֿבלא ― ּפןּֿתעזב ּבלאֿתעׂשה, ― "הּׁשמר :ְְֲֲִֶֶֶַַָֹֹֹ

ֲֶַתעׂשה".

― הט"ז העםהּמצוה את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּכּמה וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ּכלֿמֹוצאי ׁשל סּכֹות ׁשל ּבּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכּלֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּפסּוקים

וגֹו'" והּטף והּנׁשים האנׁשים אתֿהעם ai)"הקהל ,`l my) ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
קּדּוׁשין ּובתחּלת הקהל. מצות היא וזֹו ―(.cl):ּכׁשאמרּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ּגרמּה ׁשהּזמן עׂשה onfd)"ּכלֿמצות i`pza miielzy)נׁשים ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ּדמצות 'הקהל' "והרי ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָּפטּורֹות",
הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻעׂשה

מןֿהּכללֹות" למדין llkd"אין on `vei mb yi llk lka" ik) ְְִִֵֵַָ
("'ek onfdy .. zevn lk ly llkdn d`vi ldwd zevneּוכבר .ְָ

יקרא, ּומי יּקרא, אי לֹומר רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָנתּבארּו
סֹוטה מּמּסכת ז' ּבפרק ― .(n`.)ּומהּֿיּקרא ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

― הע"ט ּבכֹורֹות,הּמצוה ּבקּדּוׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּבהם, לעׂשֹות למהּֿׁשחֹובה ּולהבּדילם להפריׁשם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר
ּכלֿרחם ּפטר כלּֿבכֹור "קּדׁשֿלי יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָוהּוא

ּובּבהמה" ּבאדם יׂשראל a)ּבבני ,bi zeny)הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ
צּוּוי ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ׁשּבהמה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹהּוא

ׁשאנחנּו הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור נכּפל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָזה
יּולד אׁשר "ּכלֿהּבכֹור יתעּלה: אמר עּתה. ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמדּברים

"אלהי לה' ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ ּבבקר(hi ,eh mixac). ְְְְְֱִִֶַַַָָָֹֹ
ּב לּכהנים,ודין ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ּבהמה ׁשל זה כֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו חלּבֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָמקריבים
ּבסֹוף ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּדיני

חּלה `)מּסכת dpyn c wxt)אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין , ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון bk)ּבארץ. ,ci mixac ,d`x zyxt)יהא "יכֹול : ְְְִֵֵֶָָָ

ּתלמּוד ― לארץ לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מעלה ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ואכלּת ְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֹלֹומר:

וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר(bk ,ci my)מּמקֹום ― ְְְְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
ּדגן מעׂשר מביא cala)ׁשאּתה l`xyi ux`)מביא אּתה , ְִִֵֵַַַַָָָָָ

אי ּדגן, מעׂשר מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבכֹורֹות;
אינּה זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאּתה
א קרב, אינֹו לארץ חּוצה ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָנֹוהגת

הּוא oiznieקדוׁש ,daxwdl ie`xy onfÎlk elk`l xeq`y) ָ
(eilr ik ,men ea letiyּבמּומֹו ux`aלהאכל od ,el` mipice) ְְֵֵָ

(md ixd ,ux`l dvega ode l`xyiּבנּוי הּמקּדׁש ׁשּבית ְִֵֵֶַָָּבין
הלוּים ואין ּדגן. מעׂשר ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּובין

זֹו. ּבמצוה ְְִִַָָחּיבים

ה'תש"פ  שבט י' רביעי יום

קח. קמד. תעשה לא מצות
― הקמ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

אמרֹו: והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ְְְִִִִֶַַָָָאתֿהּבכֹור
"ּבקר ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל תּוכל ai,"לא mixac) ְְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹֹ

(fiספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)זה ― "ּובכרת" : ְְְִֵֶֹֹ
ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ללּמד הּכתּוב ּבא לא ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבכֹור,
ל נתּבאר הּנה ּבלאֿתעׂשה. ׁשעֹובר ּדמים, זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלפני
ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ׁשני ּכֹולל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלאו
לירּוׁשלים. חּוץ אכילתֹו על לּכהן אזהרה וגם ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּתמים
לאו על והעֹובר ּתמים; ּבבכֹור ּתלּוי הּדין הענינים ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָּובׁשני

לֹוקה. ― ֶֶזה

― הק"ח ּבכֹורהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אֹו ּבכֹורֿׁשֹור א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ְְְְְְִֵֶַַָָָּבהמה

הם" קדׁש תפּדה לא עז אֹוֿבכֹור ּכׂשב gi,בכֹור xacna) ְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹ
(fiּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל .ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻ

(alÎ`l)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt seq)הּוא "ּבּבכֹור : ְְְִַָ
הּוא". נמּכר אבל ― תפּדה" "לא ְְֲִִֵֶָָֹאֹומר

ה'תש"פ  שבט י"א חמישי יום

עח. עשה מצות
יום רביעיֿ חמישי י ֿ'י "א שבט 
― הע"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשּנקריב הּטהֹורה, מןֿהּבהמה ּבכלֿׁשנה לנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּכלֿׁשּיּולד
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חה hay b"iÎa"i ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ודמּה xyrnd)חלּבּה znda ly)ׁשאריתּה אנחנּו ונאכל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹ
וצאן ּבקר "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹּבירּוׁשלים.
לה'" יהיהֿקדׁש העׂשירי הּׁשבט ּתחת אׁשרֿיעבר ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּכל

(al ,fk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבהמה. מעׂשר וזהּו ―ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
מּבכֹורֹות אחרֹון ּבפרק זֹו נתּבאר,(bk.)מצוה וׁשם . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

― הּבית ּבפני וׁשּלא לארץ ּבחּוצה ּגם נֹוהגת זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמצוה
ּדרּבנן, ּבגזרה אבל ּתֹורה. ּדין elk`lוזהּו icky oeeiky) ְְְֲִִֵֶַָָָָָ

(l"fg eyyg men ea letiy oizndl mc`d lr dfd onfaֶָׁשּמא
(jkÎlk oizndl mc` lkei `ly jezn)― ּבמּום ׁשּלא ְֵֵֶָֹיאכל

מקּדׁש לנּו אין mbׁשהרי ezlik` xizdl xyt` ycwnay) ְֲִֵֵֶָָ
(ezaxwd iciÎlr mena `lyאּלא נֹוהג "אינֹו אמרּו: ―ְֵֵֶָָ

ּבארץ נֹוהג ― ּבנּוי הּמקּדׁש ּוכׁשּיהא הּבית"; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבפני
לארץ. ְֶָָָּובחּוצה

ה'תש"פ  שבט י"ב שישי יום

קט. תעשה לא מצות
סט. עשה מצות
― הק"ט מעׂשרהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ

ּבמעׂשר יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבהמה
יּגאל" "לא bl)ּבהמה: ,fk `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(my): ְְְִִֵֵָָָֹ

חי לא נמּכר ואינֹו ― יּגאל" "לא אֹומר: הּוא ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ"ּבּמעׂשר
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ולא ּתמים לא ׁשחּוט, ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹֹולא

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו מּסכת(l`:)מצוה ּובריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשני a)מעׂשר dpyn ` wxt). ֲִֵֵַ

― הס"ט ּכלֿמיהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
חּטאת קרּבן הידּועים הּגדֹולים מןֿהחטאים ּבחטא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשגג
מעם ּבׁשגגה ּתחטא אחת "ואםֿנפׁש יתעּלה: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמרֹו

fk)הארץ" ,c my)ׁשהיא ּכלֹומר קבּועה, חּטאת היא וזֹו . ְְְִִֶֶַַָָָָ
על ׁשחּיבים ׁשהעברֹות ּבארנּו, ּוכבר ּבהמה. חּטאת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם

ּבתנאי ּכרת, זדֹונן על ׁשחּיבים הן זֹו, חּטאת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשגגתן
מעׂשה ּבּה ויהיה לאֿתעׂשה מצות zifit)ׁשּתהיה dlert), ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ּכרתֹות. ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻּכמֹו
הֹוריֹות ּבמּסכת מקֹומֹות(hi.)ּוכרתֹות(g.)נתּבארּו ּובכּמה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ

aw.)ּבׁשּבת .hq)ּוׁשבּועֹות(.ck).ּוזבחים ְְְִַָָ

ה'תש"פ  שבט י"ג ש"ק יום

ע. עשה מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש י "בֿ י "ג שבט 

― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ
ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאֹותן
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָׁשגגתן
ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה הּספק ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואפן
חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּוא:

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר

(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy)נתּברר אם .ְִִֵָ
נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ׁשּמהּֿׁשאכל ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחרּֿכ
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ולאֿידע תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ מןֿהּצאן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר אלֿהּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

לאֿידע" giÎfi)והּוא ,d `xwie)ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹידע

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(fi.)הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב שבט, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

בשמחה נודעתי אשר בתו מרת... תחי' נתארסה לב"ג הרב.. ואביע בזה ברכותי למזל טוב מזל טוב 

שיהי' הכל בשעה טובה ומוצלחת ויבנו ביתם על יסודי התורה והמצוה וכמו שנתבארו בתורת החסידות.

כן ת"ח על הודעתו בשורה טובה שנכדו... שי' נמלאו לו ג' שנים. ומוסג"פ קטע ממכתב כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"ד מנהגן של ישראל לגזוז אז שערות הראש.

ויהי רצון שתמיד יבשר אך בשורות טובות בשלו ובשל ב"ב שיחיו וגם בעניני הכלל.

בברכ]ת[ מז"ט והצלחה בעניניו,

מנחם שניאורסאהן



dÎcחו wxt xzq` - miaezk

ã-÷øô øúñàfiÎc

ãíéãâa çìLzå ãàî äkìnä ìçìçúzå dì eãébiå äéñéøñå øzñà úBøòð äðàBázå (äðéàåáúå)©Â¨¨©£¸¤§¥³§¨¦¤Æ¨Æ©©¦´½̈©¦§©§©¬©©§−̈§®Ÿ©¦§©̧§¨¦¹
:ìa÷ àìå åéìòî BwN øéñäìe éëcøî-úà LéaìäìäøLà Cìnä éñéøqî Cúäì øzñà àø÷zå §©§¦´¤«¨§§©À§¨¦¬©²¥¨−̈§¬Ÿ¦¥«©¦§¨Á¤§¥̧©£¹̈¦¨¦¥³©¤Æ¤Æ£¤´

î-ìòå äf-äî úòãì éëcøî-ìò eäeözå äéðôì ãéîòä:äf-äåøéòä áBçø-ìà éëcøî-ìà Cúä àöiå ¤¡¦´§¨¤½¨©§©¥−©«¨§§¨®¨©¬©©¤−§©©¤«©¥¥¬£−̈¤«¨§§¨®¤§´¨¦½
:Cìnä-øòL éðôì øLàæïîä øîà øLà óñkä úLøt | úàå eäø÷ øLà-ìk úà éëcøî Bì-ãbiå £¤−¦§¥¬©«©©¤«¤©©¤´¨§§©½¥−¨£¤´¨¨®§¥´¨¨©´©¤À¤£¤̧¨©³¨¨Æ

ì:íãaàì íéãeäia (íééãåäéá) Cìnä éæðb-ìò ìB÷LçïLeLa ïzð-øLà úcä-áúk ïâLút-úàå ¦Â§©¦§¥¬©¤²¤©§¦−§©§¨«§¤©§¤´¤§¨«©Â¨£¤¦©̧§¨³
Lwáìe Bì-ïpçúäì Cìnä-ìà àBáì äéìò úBeöìe dì ãébäìe øzñà-úà úBàøäì Bì ïúð íãéîLäì§©§¦¨Æ¨´©½§©§¬¤¤§¥−§©¦´¨®§©´¨¤À¨¨¸¤©¤¯¤§¦«§©¤²§©¥¬

:dnò-ìò åéðôlîè:éëcøî éøác úà øzñàì ãbiå Cúä àBáiåéeäeözå Cúäì øzñà øîàzå ¦§¨−̈©©¨«©¨−£¨®©©¥´§¤§¥½¥−¦§¥¬¨§§¨«©³Ÿ¤¤§¥Æ©£½̈©§©¥−
:éëcøî-ìààéCìnä-ìà-àBáé øLà äMàå Léà-ìk øLà íéòãBé Cìnä úBðéãî-íòå Cìnä éãáò-ìk ¤¨§§¨«¨©§¥´©¤¿¤§©§¦¸©¤¹¤«§¦À£¤´¨¦´§¦¿̈£¤´¨«¤©¤¤Á

áäfä èéáøL-úà Cìnä Bì-èéLBé øLàî ãáì úéîäì Búc úçà àøwé-àì øLà úéîéðtä øöçä-ìà¤¤¨¥̧©§¦¦¹£¤´«Ÿ¦¨¥À©©³¨Æ§¨¦½§Â©¥£¤̧«¦¬©¤²¤¤©§¦¬©¨−̈
:íBé íéLBìL äæ Cìnä-ìà àBáì éúàø÷ð àì éðàå äéçåáé:øzñà éøác úà éëcøîì eãébiåâéøîàiå §¨¨®©£¦À³Ÿ¦§¥Æ¦Æ¨´¤©¤½¤¤−§¦¬«©©¦´§¨§§½̈¥−¦§¥¬¤§¥«©¬Ÿ¤

:íéãeäiä-ìkî Cìnä-úéa èìnäì CLôðá énãz-ìà øzñà-ìà áéLäì éëcøîãéLøçä-íà ék ¨§§©−§¨¦´¤¤§¥®©§©¦´§©§¥½§¦¨¥¬¥©¤−¤¦¨©§¦«¦´¦©£¥´
éáà-úéáe zàå øçà íB÷nî íéãeäiì ãBîòé äìväå çåø úàfä úòa éLéøçzòãBé éîe eãáàz C ©£¦¦»¨¥´©Ÿ¼¤´©§©¨º̈©£³©§¦Æ¦¨´©¥½§©¬§¥¨¦−Ÿ¥®¦´¥½©

:úeëìnì zòbä úàæk úòì-íàåè:éëcøî-ìà áéLäì øzñà øîàzåæèíéãeäiä-ìk-úà ñBðk Cì ¦§¥´¨½Ÿ¦©−©§©©§«©¬Ÿ¤¤§¥−§¨¦¬¤¨§§¨«¥Á§¸¤¨©§¦¹
ìL ezLz-ìàå eìëàz-ìàå éìò eîeöå ïLeLa íéàöîpäïk íeöà éúøòðå éðà-íb íBéå äìéì íéîé úL ©«¦§§¦´§À̈§´Â̈©§©Ÿ§¸§©¦§¹§³Ÿ¤¨¦Æ©´§¨¨½©£¦¬§©£Ÿ©−¨´¥®

:ézãáà ézãáà øLàëå úcë-àì øLà Cìnä-ìà àBáà ïëáeæéNòiå éëcøî øáòiåäúeö-øLà ìëk §¥º¨³¤©¤Æ¤Æ£¤´«Ÿ©½̈§©£¤¬¨©−§¦¨¨«§¦©«©£−Ÿ¨§§¨®©©¾©§²Ÿ£¤¦§¨¬
:øzñà åéìò̈−̈¤§¥«
ä-÷øô øúñàbÎ`

àCìnä úéa çëð úéîéðtä Cìnä-úéa øöça ãîòzå úeëìî øzñà Laìzå éLéìMä íBia | éäéå©§¦´©´©§¦¦À©¦§©³¤§¥Æ©§½©«©£ºŸ©£©³¥©¤Æ¤Æ©§¦¦½−Ÿ©¥´©¤®¤
:úéaä çút çëð úeëìnä úéáa Búeëìî àqk-ìò áLBé Cìnäåáøzñà-úà Cìnä úBàøë éäéå §Â©¤¤¥º©¦¥³©§Æ§¥´©©§½−Ÿ©¤¬©©¨«¦©§¦Á¦§¸©¤¹¤¤¤§¥´

áø÷zå Bãéa øLà áäfä èéáøL-úà øzñàì Cìnä èLBiå åéðéòa ïç äàNð øöça úãîò äkìnä©©§À̈Ÿ¤Æ¤Æ¤«¨¥½¨§¨¬¥−§¥¨®©¸¤©¤¹¤§¤§¥À¤©§¦³©¨¨Æ£¤´§¨½©¦§©´
:èéáøMä Làøa òbzå øzñàâéöç-ãò CúLwa-äîe äkìnä øzñà Cl-äî Cìnä dì øîàiå ¤§¥½©¦©−§¬Ÿ©©§¦«©³Ÿ¤¨Æ©¤½¤©−̈¤§¥´©©§¨®©©¨¨¥²©£¦¬

:Cì ïúpéå úeëìnä©©§−§¦¨¬¥«¨«

i"yx
(Ê).óñëä úùøô:הכסף êùôðá.(È‚)פירוש éîãú ìà

אל  דמיתי, כאשר והיה לג) (במדבר כמו תחשבי אל
ההריגה  ביום להמלט סבורה תהי אל בנפשך תדמי
על  עכשיו עצמך לסכן רוצה את שאין המלך בבית

ברשות: שלא המלך אל לבא íà(È„)הספק òãåé éîå
.úòâä úàæë úòì לשנה המלך ביך יחפוץ אם יודע ומי

ההריגה: זמן שהוא úàæë.הבאה úòì עומד היה שהוא
הבאה: לשנה באדר ההריגה וזמן úåëìîì.בניסן úòâä

עכשיו: בה שאת לגדולה תגיעי àì(ÊË)אם øùà
.úãë לא אשר ומ''א יקרא, לא אשר ליכנס דת שאין

ברצון: ועכשיו באונס עתה שעד éúãáàכדת øùàëå
.éúãáà,ואמות אלך לאיבוד לילך התחלתי וכאשר

שמעכשיו  ממך אובד אבא מבית אבדתי כאשר ומ''א
לך: אסורה אני לגוי נבעלת ברצון øáòéå(ÊÈ)שאני

.éëãøî פסח של ראשון ביו"ט להתענות דת על
נכתבו  י''ג ביום שהרי וט''ז וט''ו בניסן י''ד שהתענה

הספרים:
(‡).úåëìî רוח שלבשתה אמרו ורבותינו מלכות בגדי

את  לבשה ורוח י''ב) א (ד''ה אמר דאת כמו הקודש,
úåëìîä.(‚)עמשי: éöç ãò ובחצי באמצע שהוא דבר

בימי  לבנותו שהתחילו המקדש בית הוא המלכות
שעמד  ואחשורוש המלאכה לבטל וצוה בו וחזר כורש
אף  מקרא של ופשוטו המלאכה. ביטל הוא גם אחריו

לך: אתן המלכות חצי ממני תשאלי אם

lÎhk wxt dinxi - mi`iap

èë-÷øô äéîøéalÎhk

èë:àéápä eäéîøé éðæàa äfä øôqä-úà ïäkä äéðôö àø÷iåì:øîàì eäéîøé-ìà ýåýé-øác éäéå ©¦§¨²§©§¨¬©Ÿ¥−¤©¥´¤©¤®§¨§¥−¦§§¨¬©¨¦«©«§¦Æ§©§½̈¤¦§§−̈¥«Ÿ
àìéðàå äéòîL íëì àað øLà ïòé éîìçpä äéòîL-ìà ýåýé øîà äk øîàì äìBbä-ìk-ìò çìL§©³©¨©¨Æ¥½ŸµŸ¨©´§½̈¤§©§−̈©¤¡¨¦®©¿©£¤Á¦¨̧¨¤¹§©§À̈©«£¦Æ

:ø÷L-ìò íëúà çèáiå åézçìL àìáìBòøæ-ìòå éîìçpä äéòîL-ìò ã÷ô éððä ýåýé øîà-äk ïëì ´Ÿ§©§¦½©©§©¬¤§¤−©¨«¤¨¥º«Ÿ¨©´§À̈¦§¦̧Ÿ¥¹©§©§¨´©¤¡¨¦»§©©§¼
äøñ-ék ýåýé-íàð énòì-äNò éðà-øLà áBhá äàøé-àìå äfä íòä-CBúa | áLBé | Léà Bì äéäé-àìŸ¦§¤̧¹¦´¥´§¨¨´©¤À§«Ÿ¦§¤¬©²£¤£¦¬Ÿ¤«§©¦−§ª§¨®¦«¨¨¬

:ýåýé-ìò øaã¦¤−©§¨«
ì-÷øô äéîøégÎ`

à:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä øLà øácäáúà Eì-áúk øîàì ìàøNé éýìà ýåýé øîà-äk ©¨¨Æ£¤´¨¨´¤¦§§½̈¥¥¬§−̈¥«Ÿ«Ÿ¨©¯§¨²¡Ÿ¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ§¨§À¥¯
éìà ézøac-øLà íéøácä-ìk:øôñ-ìà Eâénò úeáL-úà ézáLå ýåýé-íàð íéàa íéîé äpä ék ¨©§¨¦²£¤¦©¬§¦¥¤−¤¥«¤¦Â¦¥̧¨¦³¨¦Æ§ª§½̈§Â©§¦¤§¸©¦¯

:äeLøéå íúBáàì ézúð-øLà õøàä-ìà íéúáLäå ýåýé øîà äãeäéå ìàøNéãøLà íéøácä älàå ¦§¨¥²¦«−̈¨©´§¨®©£¦Ÿ¦À¤¨¨²¤£¤¨©¬¦©£−̈¦«¥«¨§¥´¤©§¨¦À£¤̧
:äãeäé-ìàå ìàøNé-ìà ýåýé øacä:íBìL ïéàå ãçt eðòîL äãøç ìB÷ ýåýé øîà äë-ékåàð-eìàL ¦¤¯§¨²¤¦§¨¥−§¤§¨«¦ŸÆ¨©´§½̈¬£¨−̈¨¨®§©−©§¥¬¨«©£¨´

:ïB÷øéì íéðt-ìë eëôäðå äãìBik åéöìç-ìò åéãé øáb-ìë éúéàø òecî øëæ ãìé-íà eàøeæìBãâ ék éBä §½¦Ÿ¥−¨¨®©©Á¨¦̧¦¨¤¹¤¨¨³©£¨¨Æ©´¥½̈§¤¤§¬¨¨¦−§¥¨«À¦¬¨²
:òLeé äpnîe á÷òéì àéä äøö-úòå eäîk ïéàî àeää íBiäçúBàáö ýåýé | íàð àeää íBiá äéäå ©¬©−¥©´¦¨®Ÿ§¥«¨¨¬¦Æ§©«£½Ÿ¦¤−¨¦¨¥«©§¨¨Á©¸©¹§ª´§¨´§¨À

éúBøñBîe Eøàeö ìòî Blò øaLà:íéøæ ãBò Bá-eãáòé-àìå ÷zðà E ¤§³ŸªÆ¥©´©¨¤½§¤−£©¥®§Ÿ©©§¬−¨¦«

i"yx
(‚).íéàá íéîé äðä éë כי אכתבנו למה תאמר ולא

ימים  הנה כי עוד זוכרו ואין בו קורא ואין כולם יאבדו
וגו': åðòîù.(‰)באים äãøç ìå÷ על פותרין יש

שם. שגלו אותם ממנה חרידים שהיו בבל שמועת

ומגוג: גוג מלחמת על אגדה øëæ.(Â)ומדרש ãìåé íà
כיולדה: חבלים שיאחזום ללדת לזכרים דרך åéöìç.אם

מתניו: àåää.(Ê)כמו íåéä בלשאצר הריגת יום
גוג: מפלת יום ע"א בבל, ומפלת

cec zcevn
(ËÎ).'ÂÎÂ ‰ÈÙˆ ‡¯˜ÈÂאליהם שכתב  הספר מדברי זה גם 

שירמיה (ואף  כתב כן כי וראה  לפניו הספר קרא  שצפניה
כאחר כיֿאם בעדו כמדבר באזני  אמר  לא  הדבר כתב עצמו
שמואל  ואת  וכו ' ה ' וישלח  כמ "ש  המקרא דרך וכן  המדבר
המדבר): היה  עצמו שמואל  כי עם ואותי אמר ולא יב ) (ש "א

(Ï).'‰ ¯·„ È‰ÈÂהסיבה באמרו הדברים שארכו בעבור
וכו': ה' דבר  ויהי  שוב  אמר  לכן באזניו הספר קרא ושצפניה

(‡Ï).‰ÏÂ‚‰ ÏÎ ÏÚ:הגולה כל  ˘ÈÚÓ‰.אל  Ï‡:שמעיה על 
.¯˜˘ ÏÚ:שקר הבטחת ÂÙ˜„.(Ï·)על  È‰:זרעו ועל  שמעיה על גמול  להשיב  אזכור הזה  ÂÏ.העון ‰È‰È ‡Ïיהיה לא ר"ל

והזקנים: השרים  במושב יושב  איש ÂÎÂ'.מזרעו  ·ÂË· ‰‡¯È ‡ÏÂ:הגולה מן ההשבה  ‰'.הוא ÏÚהמוסר דבר דיבר ה' בעבור
אמרה: שלא  מה ממנו 

(·).ÍÈÏ‡ È˙¯·„ במקר‡˘¯ האמורים הדברים אליוהם שידבר אחר שיכתבם ולפי וכו' הדברים ואלה וכמ "ש שלאחריו אות
דברתי: אשר  אמר ÙÒ¯.לכן Ï‡:(מו (ישעיה קמח  וטחני וכן ספר יהיה שיכתב  שאחר סופו ע "ש  ספר וקראו ספר È˙·˘Â(‚)על

.˙Â·˘ כתוב‡˙ לכן ר "ל  המשיח  בימי האחרונה הגאולה  והיא  ויהודה  ישראל  עמי של  השבי בני את ובמנוחה בהשקט  אשיב
אליה: ויקוו בו יקראו למען בספר Ï‡¯˘È.(„)הדברים  Ï‡:יהודה ועל  ישראל Î‰.(‰)על ÈÎשמענו הנה ה' אמר כה אשר

ומגוג: גוג  בוא  בעת  והיא חרדה ˘ÌÂÏ.קול  ÔÈ‡Â „ÁÙ:אז שיהיה הפחד לגודל  במ"ש הדבר  Â‡¯Â.(Â)כפל  ‡ ÂÏ‡˘אמר
זה הלא וכאומר יולדה  חבלי  לו  להיות בנים ללדת הזכר דרך  אם  בעולם הנעשה  מה וראו לאנשים עתה שאלו מליצה בדרך 
נהפכו האנשים  פני וכל חבלים לה יבואו בעת היולדה  כדרך  חלציו על  ידיו תומך  גבר כל ראיתי  א"כ ומדוע מעולם יהיה  לא

ללדת: הכורעת האשה כדרך ירוק  ומרובות‰ÈÂ.(Ê)למראה  גדולות צרות  לומר  רצה  מאד , גדול  יהיה ההוא היום כי להתאונן  יש 
אז: Â‰ÂÓÎ.יהיו ÔÈ‡Ó:(י (לעיל  ה' כמוך  מאין ודוגמתו  גדול יקרא  לכן כמוהו  שאין בו רואים שאנו כמה  ˆ¯‰.ר"ל ˙ÚÂאז

תשועה : עוד  לו תצא ההיא הצרה מן אבל  לישראל  צרה  עת ÂÏÂÚ.(Á)יהיה  ¯Â·˘‡וקשורי צואריך  מעל אשבור  הכשדים עול
אחרות: אומות עוד  בו יעבדו ולא אמר ביאור  ולתוספת  עמך , עוד ישעבדו לא האומות ר"ל ממך  ואסיר אעתיק העול  רצועות

oeiv zcevn
(·Ï).„˜ÂÙ:זכרון ענין

(‚).È˙·˘Âתושעון ונחת בשובה כמו  ומנוחה השקט ענין
ל) שביה:˘·Â˙.:(ישעיה הÌÈ˙Â·È˘‰Â.מל' ÏÎ(Â)שבה:מל '

איש:‚·¯. ירוק:ÔÂ˜¯ÈÏ.מתניו:ÂÈˆÏÁ.כל למראה
(Á).ÍÈ˙Â¯ÒÂÓÂ: העול רצועות קשורי העתק‡˙˜.הם ענין

נכרים:ÌÈ¯Ê.והסרה:



חז dÎc wxt xzq` - miaezk

ã-÷øô øúñàfiÎc

ãíéãâa çìLzå ãàî äkìnä ìçìçúzå dì eãébiå äéñéøñå øzñà úBøòð äðàBázå (äðéàåáúå)©Â¨¨©£¸¤§¥³§¨¦¤Æ¨Æ©©¦´½̈©¦§©§©¬©©§−̈§®Ÿ©¦§©̧§¨¦¹
:ìa÷ àìå åéìòî BwN øéñäìe éëcøî-úà LéaìäìäøLà Cìnä éñéøqî Cúäì øzñà àø÷zå §©§¦´¤«¨§§©À§¨¦¬©²¥¨−̈§¬Ÿ¦¥«©¦§¨Á¤§¥̧©£¹̈¦¨¦¥³©¤Æ¤Æ£¤´

î-ìòå äf-äî úòãì éëcøî-ìò eäeözå äéðôì ãéîòä:äf-äåøéòä áBçø-ìà éëcøî-ìà Cúä àöiå ¤¡¦´§¨¤½¨©§©¥−©«¨§§¨®¨©¬©©¤−§©©¤«©¥¥¬£−̈¤«¨§§¨®¤§´¨¦½
:Cìnä-øòL éðôì øLàæïîä øîà øLà óñkä úLøt | úàå eäø÷ øLà-ìk úà éëcøî Bì-ãbiå £¤−¦§¥¬©«©©¤«¤©©¤´¨§§©½¥−¨£¤´¨¨®§¥´¨¨©´©¤À¤£¤̧¨©³¨¨Æ

ì:íãaàì íéãeäia (íééãåäéá) Cìnä éæðb-ìò ìB÷LçïLeLa ïzð-øLà úcä-áúk ïâLút-úàå ¦Â§©¦§¥¬©¤²¤©§¦−§©§¨«§¤©§¤´¤§¨«©Â¨£¤¦©̧§¨³
Lwáìe Bì-ïpçúäì Cìnä-ìà àBáì äéìò úBeöìe dì ãébäìe øzñà-úà úBàøäì Bì ïúð íãéîLäì§©§¦¨Æ¨´©½§©§¬¤¤§¥−§©¦´¨®§©´¨¤À¨¨¸¤©¤¯¤§¦«§©¤²§©¥¬

:dnò-ìò åéðôlîè:éëcøî éøác úà øzñàì ãbiå Cúä àBáiåéeäeözå Cúäì øzñà øîàzå ¦§¨−̈©©¨«©¨−£¨®©©¥´§¤§¥½¥−¦§¥¬¨§§¨«©³Ÿ¤¤§¥Æ©£½̈©§©¥−
:éëcøî-ìààéCìnä-ìà-àBáé øLà äMàå Léà-ìk øLà íéòãBé Cìnä úBðéãî-íòå Cìnä éãáò-ìk ¤¨§§¨«¨©§¥´©¤¿¤§©§¦¸©¤¹¤«§¦À£¤´¨¦´§¦¿̈£¤´¨«¤©¤¤Á

áäfä èéáøL-úà Cìnä Bì-èéLBé øLàî ãáì úéîäì Búc úçà àøwé-àì øLà úéîéðtä øöçä-ìà¤¤¨¥̧©§¦¦¹£¤´«Ÿ¦¨¥À©©³¨Æ§¨¦½§Â©¥£¤̧«¦¬©¤²¤¤©§¦¬©¨−̈
:íBé íéLBìL äæ Cìnä-ìà àBáì éúàø÷ð àì éðàå äéçåáé:øzñà éøác úà éëcøîì eãébiåâéøîàiå §¨¨®©£¦À³Ÿ¦§¥Æ¦Æ¨´¤©¤½¤¤−§¦¬«©©¦´§¨§§½̈¥−¦§¥¬¤§¥«©¬Ÿ¤

:íéãeäiä-ìkî Cìnä-úéa èìnäì CLôðá énãz-ìà øzñà-ìà áéLäì éëcøîãéLøçä-íà ék ¨§§©−§¨¦´¤¤§¥®©§©¦´§©§¥½§¦¨¥¬¥©¤−¤¦¨©§¦«¦´¦©£¥´
éáà-úéáe zàå øçà íB÷nî íéãeäiì ãBîòé äìväå çåø úàfä úòa éLéøçzòãBé éîe eãáàz C ©£¦¦»¨¥´©Ÿ¼¤´©§©¨º̈©£³©§¦Æ¦¨´©¥½§©¬§¥¨¦−Ÿ¥®¦´¥½©

:úeëìnì zòbä úàæk úòì-íàåè:éëcøî-ìà áéLäì øzñà øîàzåæèíéãeäiä-ìk-úà ñBðk Cì ¦§¥´¨½Ÿ¦©−©§©©§«©¬Ÿ¤¤§¥−§¨¦¬¤¨§§¨«¥Á§¸¤¨©§¦¹
ìL ezLz-ìàå eìëàz-ìàå éìò eîeöå ïLeLa íéàöîpäïk íeöà éúøòðå éðà-íb íBéå äìéì íéîé úL ©«¦§§¦´§À̈§´Â̈©§©Ÿ§¸§©¦§¹§³Ÿ¤¨¦Æ©´§¨¨½©£¦¬§©£Ÿ©−¨´¥®

:ézãáà ézãáà øLàëå úcë-àì øLà Cìnä-ìà àBáà ïëáeæéNòiå éëcøî øáòiåäúeö-øLà ìëk §¥º¨³¤©¤Æ¤Æ£¤´«Ÿ©½̈§©£¤¬¨©−§¦¨¨«§¦©«©£−Ÿ¨§§¨®©©¾©§²Ÿ£¤¦§¨¬
:øzñà åéìò̈−̈¤§¥«
ä-÷øô øúñàbÎ`

àCìnä úéa çëð úéîéðtä Cìnä-úéa øöça ãîòzå úeëìî øzñà Laìzå éLéìMä íBia | éäéå©§¦´©´©§¦¦À©¦§©³¤§¥Æ©§½©«©£ºŸ©£©³¥©¤Æ¤Æ©§¦¦½−Ÿ©¥´©¤®¤
:úéaä çút çëð úeëìnä úéáa Búeëìî àqk-ìò áLBé Cìnäåáøzñà-úà Cìnä úBàøë éäéå §Â©¤¤¥º©¦¥³©§Æ§¥´©©§½−Ÿ©¤¬©©¨«¦©§¦Á¦§¸©¤¹¤¤¤§¥´

áø÷zå Bãéa øLà áäfä èéáøL-úà øzñàì Cìnä èLBiå åéðéòa ïç äàNð øöça úãîò äkìnä©©§À̈Ÿ¤Æ¤Æ¤«¨¥½¨§¨¬¥−§¥¨®©¸¤©¤¹¤§¤§¥À¤©§¦³©¨¨Æ£¤´§¨½©¦§©´
:èéáøMä Làøa òbzå øzñàâéöç-ãò CúLwa-äîe äkìnä øzñà Cl-äî Cìnä dì øîàiå ¤§¥½©¦©−§¬Ÿ©©§¦«©³Ÿ¤¨Æ©¤½¤©−̈¤§¥´©©§¨®©©¨¨¥²©£¦¬

:Cì ïúpéå úeëìnä©©§−§¦¨¬¥«¨«

i"yx
(Ê).óñëä úùøô:הכסף êùôðá.(È‚)פירוש éîãú ìà

אל  דמיתי, כאשר והיה לג) (במדבר כמו תחשבי אל
ההריגה  ביום להמלט סבורה תהי אל בנפשך תדמי
על  עכשיו עצמך לסכן רוצה את שאין המלך בבית

ברשות: שלא המלך אל לבא íà(È„)הספק òãåé éîå
.úòâä úàæë úòì לשנה המלך ביך יחפוץ אם יודע ומי

ההריגה: זמן שהוא úàæë.הבאה úòì עומד היה שהוא
הבאה: לשנה באדר ההריגה וזמן úåëìîì.בניסן úòâä

עכשיו: בה שאת לגדולה תגיעי àì(ÊË)אם øùà
.úãë לא אשר ומ''א יקרא, לא אשר ליכנס דת שאין

ברצון: ועכשיו באונס עתה שעד éúãáàכדת øùàëå
.éúãáà,ואמות אלך לאיבוד לילך התחלתי וכאשר

שמעכשיו  ממך אובד אבא מבית אבדתי כאשר ומ''א
לך: אסורה אני לגוי נבעלת ברצון øáòéå(ÊÈ)שאני

.éëãøî פסח של ראשון ביו"ט להתענות דת על
נכתבו  י''ג ביום שהרי וט''ז וט''ו בניסן י''ד שהתענה

הספרים:
(‡).úåëìî רוח שלבשתה אמרו ורבותינו מלכות בגדי

את  לבשה ורוח י''ב) א (ד''ה אמר דאת כמו הקודש,
úåëìîä.(‚)עמשי: éöç ãò ובחצי באמצע שהוא דבר

בימי  לבנותו שהתחילו המקדש בית הוא המלכות
שעמד  ואחשורוש המלאכה לבטל וצוה בו וחזר כורש
אף  מקרא של ופשוטו המלאכה. ביטל הוא גם אחריו

לך: אתן המלכות חצי ממני תשאלי אם

lÎhk wxt dinxi - mi`iap

èë-÷øô äéîøéalÎhk

èë:àéápä eäéîøé éðæàa äfä øôqä-úà ïäkä äéðôö àø÷iåì:øîàì eäéîøé-ìà ýåýé-øác éäéå ©¦§¨²§©§¨¬©Ÿ¥−¤©¥´¤©¤®§¨§¥−¦§§¨¬©¨¦«©«§¦Æ§©§½̈¤¦§§−̈¥«Ÿ
àìéðàå äéòîL íëì àað øLà ïòé éîìçpä äéòîL-ìà ýåýé øîà äk øîàì äìBbä-ìk-ìò çìL§©³©¨©¨Æ¥½ŸµŸ¨©´§½̈¤§©§−̈©¤¡¨¦®©¿©£¤Á¦¨̧¨¤¹§©§À̈©«£¦Æ

:ø÷L-ìò íëúà çèáiå åézçìL àìáìBòøæ-ìòå éîìçpä äéòîL-ìò ã÷ô éððä ýåýé øîà-äk ïëì ´Ÿ§©§¦½©©§©¬¤§¤−©¨«¤¨¥º«Ÿ¨©´§À̈¦§¦̧Ÿ¥¹©§©§¨´©¤¡¨¦»§©©§¼
äøñ-ék ýåýé-íàð énòì-äNò éðà-øLà áBhá äàøé-àìå äfä íòä-CBúa | áLBé | Léà Bì äéäé-àìŸ¦§¤̧¹¦´¥´§¨¨´©¤À§«Ÿ¦§¤¬©²£¤£¦¬Ÿ¤«§©¦−§ª§¨®¦«¨¨¬

:ýåýé-ìò øaã¦¤−©§¨«
ì-÷øô äéîøégÎ`

à:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä øLà øácäáúà Eì-áúk øîàì ìàøNé éýìà ýåýé øîà-äk ©¨¨Æ£¤´¨¨´¤¦§§½̈¥¥¬§−̈¥«Ÿ«Ÿ¨©¯§¨²¡Ÿ¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ§¨§À¥¯
éìà ézøac-øLà íéøácä-ìk:øôñ-ìà Eâénò úeáL-úà ézáLå ýåýé-íàð íéàa íéîé äpä ék ¨©§¨¦²£¤¦©¬§¦¥¤−¤¥«¤¦Â¦¥̧¨¦³¨¦Æ§ª§½̈§Â©§¦¤§¸©¦¯

:äeLøéå íúBáàì ézúð-øLà õøàä-ìà íéúáLäå ýåýé øîà äãeäéå ìàøNéãøLà íéøácä älàå ¦§¨¥²¦«−̈¨©´§¨®©£¦Ÿ¦À¤¨¨²¤£¤¨©¬¦©£−̈¦«¥«¨§¥´¤©§¨¦À£¤̧
:äãeäé-ìàå ìàøNé-ìà ýåýé øacä:íBìL ïéàå ãçt eðòîL äãøç ìB÷ ýåýé øîà äë-ékåàð-eìàL ¦¤¯§¨²¤¦§¨¥−§¤§¨«¦ŸÆ¨©´§½̈¬£¨−̈¨¨®§©−©§¥¬¨«©£¨´

:ïB÷øéì íéðt-ìë eëôäðå äãìBik åéöìç-ìò åéãé øáb-ìë éúéàø òecî øëæ ãìé-íà eàøeæìBãâ ék éBä §½¦Ÿ¥−¨¨®©©Á¨¦̧¦¨¤¹¤¨¨³©£¨¨Æ©´¥½̈§¤¤§¬¨¨¦−§¥¨«À¦¬¨²
:òLeé äpnîe á÷òéì àéä äøö-úòå eäîk ïéàî àeää íBiäçúBàáö ýåýé | íàð àeää íBiá äéäå ©¬©−¥©´¦¨®Ÿ§¥«¨¨¬¦Æ§©«£½Ÿ¦¤−¨¦¨¥«©§¨¨Á©¸©¹§ª´§¨´§¨À

éúBøñBîe Eøàeö ìòî Blò øaLà:íéøæ ãBò Bá-eãáòé-àìå ÷zðà E ¤§³ŸªÆ¥©´©¨¤½§¤−£©¥®§Ÿ©©§¬−¨¦«

i"yx
(‚).íéàá íéîé äðä éë כי אכתבנו למה תאמר ולא

ימים  הנה כי עוד זוכרו ואין בו קורא ואין כולם יאבדו
וגו': åðòîù.(‰)באים äãøç ìå÷ על פותרין יש

שם. שגלו אותם ממנה חרידים שהיו בבל שמועת

ומגוג: גוג מלחמת על אגדה øëæ.(Â)ומדרש ãìåé íà
כיולדה: חבלים שיאחזום ללדת לזכרים דרך åéöìç.אם

מתניו: àåää.(Ê)כמו íåéä בלשאצר הריגת יום
גוג: מפלת יום ע"א בבל, ומפלת

cec zcevn
(ËÎ).'ÂÎÂ ‰ÈÙˆ ‡¯˜ÈÂאליהם שכתב  הספר מדברי זה גם 

שירמיה (ואף  כתב כן כי וראה  לפניו הספר קרא  שצפניה
כאחר כיֿאם בעדו כמדבר באזני  אמר  לא  הדבר כתב עצמו
שמואל  ואת  וכו ' ה ' וישלח  כמ "ש  המקרא דרך וכן  המדבר
המדבר): היה  עצמו שמואל  כי עם ואותי אמר ולא יב ) (ש "א

(Ï).'‰ ¯·„ È‰ÈÂהסיבה באמרו הדברים שארכו בעבור
וכו': ה' דבר  ויהי  שוב  אמר  לכן באזניו הספר קרא ושצפניה

(‡Ï).‰ÏÂ‚‰ ÏÎ ÏÚ:הגולה כל  ˘ÈÚÓ‰.אל  Ï‡:שמעיה על 
.¯˜˘ ÏÚ:שקר הבטחת ÂÙ˜„.(Ï·)על  È‰:זרעו ועל  שמעיה על גמול  להשיב  אזכור הזה  ÂÏ.העון ‰È‰È ‡Ïיהיה לא ר"ל

והזקנים: השרים  במושב יושב  איש ÂÎÂ'.מזרעו  ·ÂË· ‰‡¯È ‡ÏÂ:הגולה מן ההשבה  ‰'.הוא ÏÚהמוסר דבר דיבר ה' בעבור
אמרה: שלא  מה ממנו 

(·).ÍÈÏ‡ È˙¯·„ במקר‡˘¯ האמורים הדברים אליוהם שידבר אחר שיכתבם ולפי וכו' הדברים ואלה וכמ "ש שלאחריו אות
דברתי: אשר  אמר ÙÒ¯.לכן Ï‡:(מו (ישעיה קמח  וטחני וכן ספר יהיה שיכתב  שאחר סופו ע "ש  ספר וקראו ספר È˙·˘Â(‚)על

.˙Â·˘ כתוב‡˙ לכן ר "ל  המשיח  בימי האחרונה הגאולה  והיא  ויהודה  ישראל  עמי של  השבי בני את ובמנוחה בהשקט  אשיב
אליה: ויקוו בו יקראו למען בספר Ï‡¯˘È.(„)הדברים  Ï‡:יהודה ועל  ישראל Î‰.(‰)על ÈÎשמענו הנה ה' אמר כה אשר

ומגוג: גוג  בוא  בעת  והיא חרדה ˘ÌÂÏ.קול  ÔÈ‡Â „ÁÙ:אז שיהיה הפחד לגודל  במ"ש הדבר  Â‡¯Â.(Â)כפל  ‡ ÂÏ‡˘אמר
זה הלא וכאומר יולדה  חבלי  לו  להיות בנים ללדת הזכר דרך  אם  בעולם הנעשה  מה וראו לאנשים עתה שאלו מליצה בדרך 
נהפכו האנשים  פני וכל חבלים לה יבואו בעת היולדה  כדרך  חלציו על  ידיו תומך  גבר כל ראיתי  א"כ ומדוע מעולם יהיה  לא

ללדת: הכורעת האשה כדרך ירוק  ומרובות‰ÈÂ.(Ê)למראה  גדולות צרות  לומר  רצה  מאד , גדול  יהיה ההוא היום כי להתאונן  יש 
אז: Â‰ÂÓÎ.יהיו ÔÈ‡Ó:(י (לעיל  ה' כמוך  מאין ודוגמתו  גדול יקרא  לכן כמוהו  שאין בו רואים שאנו כמה  ˆ¯‰.ר"ל ˙ÚÂאז

תשועה : עוד  לו תצא ההיא הצרה מן אבל  לישראל  צרה  עת ÂÏÂÚ.(Á)יהיה  ¯Â·˘‡וקשורי צואריך  מעל אשבור  הכשדים עול
אחרות: אומות עוד  בו יעבדו ולא אמר ביאור  ולתוספת  עמך , עוד ישעבדו לא האומות ר"ל ממך  ואסיר אעתיק העול  רצועות

oeiv zcevn
(·Ï).„˜ÂÙ:זכרון ענין

(‚).È˙·˘Âתושעון ונחת בשובה כמו  ומנוחה השקט ענין
ל) שביה:˘·Â˙.:(ישעיה הÌÈ˙Â·È˘‰Â.מל' ÏÎ(Â)שבה:מל '

איש:‚·¯. ירוק:ÔÂ˜¯ÈÏ.מתניו:ÂÈˆÏÁ.כל למראה
(Á).ÍÈ˙Â¯ÒÂÓÂ: העול רצועות קשורי העתק‡˙˜.הם ענין

נכרים:ÌÈ¯Ê.והסרה:
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‡äîäaa úBôøè elà:èLeä úáe÷ð,úøbøbä ú÷eñôe,çî ìL íeø÷ áwð,áwðBììç úéáì álä,äøaLð ¥§¥©§¥¨§©©¥¤§©©©§¤¤¦©§¤Ÿ©¦©©¥§¥£¨¦§§¨

dlL èeçä ÷ñôðå äøãMä,íeìk äpîéä øizLð àGå ãákä äìhð,äáwpL äàéøä,äøñçL Bà.ïBòîL éaøøîBà: ©¦§¨§¦§©©¤¨¦§¨©¨¥§¦§©©¥¤¨§¨¥¨¤¦§¨¤¨§¨©¦¦§¥

àì àúòù àåää åìéàã ,éëä éî÷î éòãé òãéîå åäì:åäì ùéã÷î÷ àúùä àîéðã åäðéð éùåøôà éðá å.llkd dfúìåò íùì èçåù éðéøä øîà íà ééåúàì
úåøéæð íúñ àåäù íåé íéùìù äæ àòðöá øãð àîìã éøîà øîéîã ì"î÷ ,øãð àì àäã éòãé òãéîã ,àáøåçì ùçéîì àëéì àîéúã åäîã .äìåñô àéäù ,øéæð

:åéðëùì àúìî àøëðî àì íåé íéùìùáå.acipe xcip epi`yeäùà íùì øîà åìéôàå .äøùë ,ùåøéôá úãìåé úìåò íùì øîà íàù ,úãìåé úìåò ééåúàì
ìå÷ äì ïéà úìôîã ,äìéôä àîù øåîéàã ì"î÷ ,äáãð àìà åæ äúéä àì äãéì ïáø÷ úáééç äùà äúåà ïéàå ìéàåä àîéúã åäîå .äãéì ïáø÷ úáééç äðéàù

:äøùë åúèéçù êëéôìå äáãð àìå äáåç äæ ïáø÷ àöîðå
b`̀̀̀.zetxh el`.hyed awipúåøåò éðù.äôøè ,äæ ãâðë àìù äæ åìéôà ïäéðù åá÷ð ,äøùë äæ àìá äæ á÷éð íà .ïáì éîéðôäå íåãà ïåöéçä ,èùåì åì ùé

:åäùîá á÷ð ìëå.zxbxbd zweqteàåä äáçøì ä÷ñôðùë à÷åãå .áåøì íéìùî åðéà êåðúä éáåòå .ììçä áåø ÷ñôéù ãò äôéøè äðéàå .äáåøá äáçøì
ìëù éôì ,äøùë ,äàéø éôðëì êåîñ äèîì úçà àéìåçå ùàøä ãöì äìòîì úçà àéìåç àìà äá øééúùð àì åìéôà ,äð÷ ìù äëøàì ìáà ,äáåøá äìåñôã

:äàøð åðéàå èòîúî ÷ãñä øúåé äøàåö úëùåî äîäáäù ïîæ.gen ly mexw awipêåîñä éðùäå ,úìåâìåâä íöòì ÷åáã ïåéìòä ,çåîì ùé íéîåø÷ éðù
:íöòä á÷éð àìù ô"òàå ,äôøè ,íéé÷ ïåéìòäù ô"òà çåîì êåîñä éðùä á÷éð .äøéùë ,íéé÷ çåîì êåîñä éðùäå ïåéìòä á÷éð íà .çåîìzial ald awip

.ellgíà ïëå .äôøè ,íéììçä åìà éðùî ãçàì á÷ðä òéâäå åäùîá áìä á÷éð íà .ìàîù ãöì ïè÷ ììçå ,äîäáä ïéîé ãöì ìåãâä ,áìì ùé íéììç éðù
:äôøè ,áìä äð÷ éåø÷ àåäå áéá ïéòë éåùòä áìáù ñåçñá á÷éð.dxcyd dxayp:äøãùä úåéìåç.hegd wqtpeìò øáåòå çåîä ïî àöåé ïáì èåç ïéîë

é÷î ÷ã íåø÷å ,äìåë äøãùä êøåà éðôàìà ,äøãùä äøáùð àì åìéôàå ,äôéøèå èåçä ÷ñôð åðééä ,åáçøá äæ íåø÷ ìù åôé÷ä áåø ÷ñôð íàå .èåçä úà ó
:àåä äøãùä úøéáù éãé ìò èåçä ú÷éñô áåøã ,è÷ð àúìîã àçøåàmelk epnid xiizyp `le cakd lhipúéæëå äøî íå÷îá úéæë øééúùéù ãò .äôéøè

øúåé åìéôà åà ,åììä úåîå÷î éðùá íéúéæ éðùî úåçô äá øééúùð íàå .úåéìëä úçú ä÷åáãå äøåòî àéäùë äúééìú íå÷î åðééäã ,íùî äéç àéäù íå÷îá
:äôéøè ,åììä úåîå÷î éðùá àìùå íéúéæ éðùî.dawipy d`ixdíéçôåðùë àöåé çåøäå ïäéðù åá÷éð .äøùë ,äæ àìá äæ á÷éð ,äàéøì ùé íé÷ã íéîåø÷ éðù

`xephxa yexit

באים  אינם הללו הקרבנות שכל  בחוץ, קדשים שוחט והוא הקרבן ,

היו  בהם, חייב היה ואילו הם, חובה קרבנות אלא בנדבה, או בנדר 
כדברים  דבריו את מקבלים אין יודעים, שאין וכיון  כך, על יודעים

לעיל . בארנו  שכבר  כפי  ממש, øcpLשל  øác ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÈÈÆÄÈ
ácðå,ובנדבה בנדר  שבא קרבן כל  –BîLì èçBMä בהמת – ÀÄÈÇÅÄÀ

בחוץ, ש "זה øeñàחולין  מבואר, בגמרא פסולה. שחיטתו כלומר – È
אומרים  אנו  שאין נזיר, עולת לשם השוחט לרבות כאן  בא הכלל "

לדבריו , חשש איפוא ואין לדבר , קול היה נזירות נודר היה אילו
יום, שלושים אלא שאינה סתםֿנזירות בצנעא שידור אפשר שהרי 

פסולה. ושחיטתו לעיל , כמבואר העין, למראית חוששים הלכך 
ácðå øcð BðéàLå,ובנדבה בנדר  בא שאינו  קרבן  –èçBMä ÀÆÅÄÈÀÄÈÇÅ

øLk BîLì שח "זה – בא שכאן בגמרא, ומבואר  כשרה; יטתו ÄÀÈÅ
אשתו  היתה אילו שכן  היולדת, עולת לשם השוחט לרבות הכלל "

ולפיכך לדבריו , חוששים אין יודעים שאין וכיון יודעים, היו יולדת,
כשרה בדרכים בדרכים בדרכים בדרכים שחיטתו זה זה זה זה  עניןעניןעניןענין שמבארים שמבארים שמבארים שמבארים  ובמפרשים ובמפרשים ובמפרשים ובמפרשים  בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  עייןעייןעייןעיין ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

שונות שונות שונות שונות ).).).).
i p y m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

בשדה "ובשר  ל): כב, (שמות בתורה אותו ",dtxhכתוב תשליכון  לכלב תאכלו , לא
זו – בתורה האמורה "טריפה ו-ט): ד, אסורות מאכלות (הל ' הרמב"ם ומבאר 
עוף  אותו  שטרף עוף וכן  בהן ; וכיוצא ונמר ארי  כגון היער, חיית אותה שטרפה
אותה, והמיתה אותה שטרפה לומר  יכול  אתה ואין בו. וכיוצא נץ כגון  הדורס,
והמיתה, בסייף הכה או עצמה, מחמת מתה לי ומה "נבילה", היא הרי מתה, שאם

והמיתה? ארי  שברה dzn.או  `le dtxhpya `l` xacn epi` `d שלא הטריפה ואם
אדם  ורדף באזנו, או בזנבו, או ברגלו, הגדי וגרר  זאב בא אם יכול אסורה, מתה
לא  טרפה בשדה "ובשר לומר: תלמוד נטרף? שהרי אסור , יהיה מפיו , והצילו

לכלב. הראוי  בשר אותה שיעשה עד – אותו " תשליכון לכלב zcnl,תאכלו, `d
zenl `id dhepe ,dze` dxaye xrid ziig dze` dtxhy `id dxeza dxen`d dtixhdy

dzn `l oiicre משום אסורה זו הרי שתמות, קודם ושחטה שקדם פי  על אף
עליה. הבאה זו ממכה שתחיה אפשר  ואי הואיל dxezdyטריפה, ,cnl z`vnp

,dizekn zngn zenl dhepd dxq`e ,dliapd `ide ,dznd dxq``l oiicry it lr s`e
.dtixhd `ide ,dzn שנפלה בין  עצמה מחמת מתה בין במיתה תחלוק שלא וכשם

בנוטה  תחלוק לא כך והרגתה, חיה שדרסתה בין שמתה, עד שחנקה בין  ומתה.
בין צלעותיה, רוב ונשתברו הגג מן  שנפלה בין  ושברתה, חיה שטרפתה בין  למות
לה  שבא בין ריאתה, או לבה ונקב חץ בה שזרק בין  איבריה, ונתרסקו שנפלה
בהן, וכיוצא צלעותיה רוב שיבר  או  ריאתה או  לבה וניקב עצמה מחמת חולי 
בשר  בידי הגורם שהיה בין טריפה, זו הרי  מקום, מכל למות נוטה והיא הואיל 

"טר  בתורה נאמר  למה כן  אם שמים. בידי שהיה בין  בהווה;ודם הכתוב דבר  פה"?

בחצר  נטרפה אם אבל  בשדה, שנטרפה אותה אלא תיאסר לא כן , תאמר לא שאם

הכתוב, וענין  בהווה; אלא מדבר הכתוב שאין למדת הא תיאסר , zenlלא dhepdy
.dxeq` Ð ef dkn zngn zeigl dl xyt` i`e dizekn zngn חכמים אמרו מכאן

משנתנו): Ð(בסוף ."dtxh Ð dig denk oi`y lk :llkd df" המשניות בחמש 

טריפה, העוף ואת הבהמה את עושה מכה איזו יבואר, (א-ה) פרקנו של הראשונות

הלכה  בפרקנו, המנויים הטריפות סוגי וכל טריפה. אותם עושה אינה מכה ואיזו
בבהמה. טרפות עשרה שמונה מונה משנתנו  הם. מסיני  למשה

:äîäaa úBôøè elà.`èLeä úáe÷ð לו יש  עורות שני – ÅÀÅÇÀÅÈÀÇÇÅÆ
שהוא, כל  נקב שניהם ניקבו ואם לבן , והפנימי אדום החיצון  לוושט,

טרפה; הבהמה זה, כנגד  שלא זה aúøbøbä.אפילו  ú÷eñôe– ÀÇÇÇÀÆÆ
הבהמה  לרחבה, הגרגרת חלל  רוב נפסק ואם הקנה, היא הגרגרת

משהו  אלא בה נשתייר לא אפילו  לארכה, נפסקה אם ברם, טריפה.
במשנה  כמבואר  לריאה, סמוך למטה ומשהו הראש , לצד  למעלה,

בענין  פוסק הרמב"ם – ומתרפא. חוזר שזה כשרה, הבהמה הבאה,
נבילה שהבהמה הגרגרת, ופסוקת הוושט כ כ כ כ ;;;;נקובת ג ג ג ג ,,,, שחיטהשחיטהשחיטהשחיטה ((((הלהלהלהל''''

bçî.כגכגכגכג);););); ìL íeø÷ áwð שהוא העליון, למוח: יש  קרומים שני  – ÄÇÀÆÙÇ
הקרום  ניקב ואם המוח; מונח שבו  והתחתון , הגולגולת, לעצם דבוק

העליון  הקרום ניקב אם אבל טריפה. הבהמה שהוא, כל נקב התחתון 
כשרה; זו  הרי  cBììç.בלבד , úéáì álä áwðעד הנקב שהגיע – ÄÇÇÅÀÅÂÈ

שבימין  הקטן לחלל בין שבשמאל  הגדול לחלל  בין  הלב, לחלל 
עד((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),), הגיע ולא הלב בשר ניקב אם אבל  טריפה; הבהמה

פי על  אף חללו ", "לבית כאן  נקטה משנתנו  כשרה. זו  הרי  לחללו ,
עד הנקב הגיע כן  אם אלא טריפה הבהמה אין הנקובים בשאר  שגם

יגיע  שלא נקב בו  שיהא ואפשר  עבה, הוא הלב שבשר  לפי לחלל ,
שדקים  המוח, בקרום או בוושט כגון  באחרים, כן  לא חללו, לבית

חללם לבית יגיע שלא נקב בהם שיהא מצוי  זה ואין  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות הם,

הההה.... ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");"); """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; äøãMäיוםיוםיוםיום äøaLð החוליות מערכת – ÄÀÀÈÇÄÀÈ
הבהמה, גב לאורך  dlLהעוברות èeçä ÷ñôðå לבן חוט כמין  – ÀÄÀÇÇÆÈ

דק  וקרום כולה, השידרה אורך  פני  על  ועובר  הגולגולת ממוח יוצא
טריפה, הבהמה ברחבו, זה קרום של  רובו  נפסק ואם החוט; את מקיף

שלא  להיפסק החוט דרך ואין הואיל  אלא השידרה, נשברה לא ואפילו 
השידרה"; "נשברה משנתנו  נקטה לפיכך השידרה, שבירת ידי  e.על 

íeìk äpîéä øizLð àGå ãákä äìhð שאם מבואר , בגמרא – ÄÀÈÇÈÅÀÄÀÇÇÅÆÈÀ
דהיינו  חיותה, במקום וכזית המרה במקום כזית ממנה נשתייר לא
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Ëíéné CBúì àG ïéèçBL ïéà,CBúì àGåúBøäð,íéìk CBúì àGå;àeä èçBL ìáàíéî ìL àâeò CBúì, ¥£¦§©¦§§§¨§§¥¦£¨¥§¨¤©¦
íéìk éab ìò äðéôqáe.øwò ìk àîeâì ïéèçBL ïéà;dëBúì ícä ñðkiL ìéáLa Búéa CBúa àîeb äNBò ìáà. ©§¦¨©©¥¥¦¥£¦§¨¨¦¨£¨¤¨§¥¦§¦¤¦¨¥©¨§¨

ïk äNòé àG ÷eMáe,ïéðénä úà äwçé àHL. ©©£¤¥¤§©¤¤©¦¦
Èì èçBMääìBò íL,ìíéçáæ íL,ìéeìz íLà íL,ìçñt íL,ìäãBz íL–äìeñt BúèéçL;ïBòîL éaøå ©¥§¥¨§¥§¨¦§¥¨¨¨§¥¤©§¥¨§¦¨§¨§©¦¦§

øéLëî.ïéèçBLå ïékqa ïéæçBà íéðL,ì ãçàelà ìkî ãçà íL,ì ãçàåøLk øác íL–äìeñt ïúèéçL.èçBMä ©§¦§©¦£¦©©¦§£¦¤¨§¥¤¨¦¨¥§¤¨§¥¨¨¨¥§¦¨¨§¨©¥
ìúàhç íL,ìéàcå íLà íL,ìøBëa íL,ìøNòî íL,ìäøeîz íL–äøLk BúèéçL.ììkä äæ:øác ìk §¥©¨§¥¨¨©©§¥§§¥©£¥§¥§¨§¦¨§¥¨¤©§¨¨¨¨

ácðå øcpL–ì èçBMäøeñà BîL;ácðå øcð BðéàLå–ì èçBMäøLk BîL. ¤¦¨§¦¨©¥¦§¨§¤¥¦¨§¦¨©¥¦§¨¥

hhhh.mini jezl oihgey oi`:èçåù àåä íé ìù åøùì åøîàé àìù.milkd jezl `le:ãéáò à÷ äøæ äãåáòì äîã ÷åøæì åøîàé àìù.dberïåùì .àîåâ
ïè÷ ãòåîá íéðôâì úåàéâåò[à"ò 'á]:.min ly dber:èçåù àåä íéîá äàøðä åéðô óåöøôì åøîàé àîù .àì ïéìåìö ìáà ,íéøåëò à÷åã.dpitqaeìåëé

:äùåò àåä äðéôñä êìëìì àìù éãë øîåà äàåøäù .íéä êåúì ãøåéå úúåù íãäå íéìë éáâ ìò èåçùì.xwir lk `nebl oihgey oi`.úéáá åìéôàå
:íéðéîä ÷ç àåäù éðôî ,àîåâã àîòèå.`neb dyer la`ò ìë àîåâì íéèçåù ïéà ,øîà÷ éëäã ùøôî àøîâá,äùåò àåä ãöéë åøöç ø÷ðì äöåøäå .ø÷é

:(äàîåâì ãøåéå úúåù íãäå èçåùå àîåâì õåç íå÷î äùåò.mipind z` dwgi:÷ç ïåùì ä÷çé .íäéúå÷çá ïäéãé ÷éæçé
iiii.hgeyd:õåçá ïéìåç.dler mylïðáø øåæâ êëìä .íéøúåî õåçá íéùã÷å äìåòì äèçåùå ùéã÷î àåä åéùëò øîåà äàåøä äáãðå øãðá äàá äìåòã ïåéë

:['åëå] íéîìù ïëå .äìåñôå äìò.ielz my`ïäî åæéà òåãé ïéàå ïäî úçà ìëàå ïîåù ìù úçàå áìç ìù úçà úåëéúç éúù ïåâë .úøë áåéç ÷ôñ ìò àá
àéáî éàãå àèç íà åì òãååéù ãò íéøåñéä ïî ïâäì éåìú íùà àéáî ,àá ïäî åæéà ìò òåãé ïéàå ïäî úçà ìò àáå äèîá åîò åúåçàå åúùà .ìëà

øîàã àéä øæòéìà 'ø ïéúéðúîå .åúàèç[à"ò ä"ë úåúéøë]àöîðå .éúàèç àîù åô÷åð åáìå àèç ÷ôñá ãîåò íåé ìëáù ,íåé ìëá éåìú íùà íãà áãðúî
:àåä áãéðå øãéðä øáãù.gqt mylíéîìù èéçù à÷ éøîà ,åðîæ ãò åçéðäìå äðùä úåîé ìë åùéøôäì éåùò àåäå ìéàåä ,áãéðå øãéðä øáã éø÷î éîð çñôå

:åäì ìéëàå õåçá.xiykn oerny iaxe:ïéòä úéàøîì ùééç àìã.i`ce my`íùàå ,úåìéòî íùàå .ïåîî úåøéôë ìò ø÷ùì òáùðù éî ,úåìéæâ íùà ïåâë
:éàãå íùà éðäì éø÷ ÷ôñ ìò àá éåìú íùàù íù ìòå .äôåøç äçôù.xyrn myl xeka mylúéà àì÷ øùòîå øåëáã ,àåä ø÷ùã éùðéà éòãé òãéî

`xephxa yexit
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úBøäð CBúì àGå ,íéné CBúì àG ïéèçBL ïéà:יאמרו שמא – ÅÂÄÀÇÄÀÀÀÈ
שוחט, הוא נהרות של  או ים של  íéìkלשר CBúì àGå שמא – ÀÀÅÄ

זרה; לעבודה לזרוק דם בהם מקבל  שהוא àeäיאמרו , èçBL ìáàÂÈÅ
íéî ìL àâeò CBúì לתוך גורסים: ויש –,obe`; ספל אגן, דהיינו : ÀÈÆÇÄ

בכלי אלא הכלי  לתוך לשחוט אסור שאינו  להשמיענו, המשנה ובאה

מוכיחים  המים שכן לתוכו , לשחוט מותר מים, בו שיש כלי אבל  ריקן,
לתוך שדווקא מבואר, בגמרא לזריקה. הדם את לקבל מתכוון שאינו 

צלולים, מים בו  יש  אם אבל לשחוט, מותר  עכורים מים של  כלי 
שלו  לבבואה יאמרו : שמא לתוכו, לשחוט אסור בהם, נראית שצורתו 

שוחט. íéìkהוא éab ìò äðéôqáe לו מותר  בספינה השוחט – ÇÀÄÈÇÇÅÅÄ
אומר : שהרואה הים, לתוך ויורד  שותת והדם כלים, גבי  על  לשחוט

אבל כן. עושה הוא הספינה את ללכלך  שלא אסורjezlכדי הכלים
לו  ואין בספינה, מהלך  "היה מובא: בגמרא בברייתא לשחוט. לו 

שותת  והדם ושוחט, לספינה חוץ ידו  מוציא לשחוט, בספינה מקום
הספינה". דופני  øwòעל  ìk àîeâì ïéèçBL ïéà, בביתו אפילו  – ÅÂÄÀÈÈÄÈ

להלן; כמבואר גומא, לתוך לשחוט המינים דרך äNBòשכן ìáàÂÈÆ
dëBúì ícä ñðkiL ìéáLa Búéa CBúa àîeb שהוא כלומר – ÈÀÅÄÀÄÆÄÈÅÇÈÀÈ

חצרו , את לנקות שהרוצה בגמרא, מבואר וכן  לגומא; חוץ שוחט
לגומא. ויורד  שותת והדם ושוחט, לגומא חוץ מקום eMáeÇ÷עושה

ïk äNòé àG שותת הדם שיהא לגומא, מחוץ אף ישחוט לא – ÇÂÆÅ
לגומא, ïéðénäויורד úà äwçé àHL המינים כחוקי יעשה שלא – ÆÀÇÆÆÇÄÄ

"weg"וכמנהגיהם oeyln "dwgi")מקום ).רש רש רש רש """"יייי שכל  גב על  ואף

היינו  אסור, חדרים בחדרי  אף העין, מראית מפני  חכמים שאסרו
חוץ  בשוחט כאן, אבל  בפרהסיא, כמו בצנעא לחשדו  שאפשר במקום

כן . עושה הוא חצרו  שלנקות יאמר , הרואה כל  בביתו , לגומא

י ה נ ש מ ר ו א ב

חולין בהמת שהשוחט ללמדנו , באה זו dxfrl)משנה uegn) הקרבנות אחד  לשם
או עולה קרבן  לשם הבהמה את ששוחט שאמר, כגון  בנדבה, או  בנדר  הבאים
שהרי פסולה, אינה הדין  שמן פי  על ואף פסולה; שחיטתו שלמים, קרבן לשם
משום  בזה ואין קרבן, לשם ששחטה אלא לקרבן , הבהמה את תחילה הקדיש  לא

או בנדר  בא הבהמה, את שחט שלשמו זה, וקרבן הואיל מקום מכל הקדש , ֶלשון

שעכשיו יאמרו, שמא חוששים dhigyd)בנדבה, zrya) הבהמה את מקדיש הוא

לפסול חכמים גזרו  הלכך בחוץ; שנשחטו  קדשים לאכול  ומותר  קרבן , אותו  לשם

אין בנדבה, או בנדר באים שאינם הקרבנות אחד  לשם השוחט אבל זו. שחיטה

ולא  שהואיל  קרבן , לאותו הבהמה את עכשיו  מקדיש שהוא יאמרו שמא חשש

הלכך ממש ; בהם ואין  הם הבאי דברי שדבריו  מבינים הרי בו , חייב שהוא ידוע

כשרה. ושחיטתו  חכמים, גזרו לא

èçBMä,בחוץ חולין  בהמת –,äìBò íLì אוíéçáæ íLì– ÇÅÀÅÈÀÅÀÈÄ
או  éeìzשלמים, íLà íLìשעל עבירה ספק על הבא – ÀÅÈÈÈ

לפניו  שהיתה מי כגון כרת, זדונה ועל  חטאת חייבים שגגתהֿודאי

וחתי חלב אכל,חתיכת מאיזו יודע ואינו מהן, מאחת ואכל שומן, כת
"מתנדב  הסובר : היא, אליעזר  כרבי  ומשנתנו  תלוי; אשם מביא הוא הרי

ולבו  חטא בספק אדם עומד  יום שבכל יום", בכל  תלוי  אשם אדם
חטא שמא ורשורשורשורש""""יייי),),),),נוקפו  בנדבה,((((גמרא גמרא גמרא גמרא  בא תלוי  אשם שאף ומכאן

השוחט çñtאו  íLì השנה ימות כל להפרישו  יכול אדם שכן  – ÀÅÆÇ
קרבן  נעשה הוא הרי  זמנו, קודם מקריבו  ואם זמנו, עד  ולהניחו

הוא  והרי עכשיו, מפרישו  שהוא יאמרו  שמא חוששים הלכך  שלמים;
השוחט או שלמים; בתורת בחוץ äãBzשוחטו  íLì קרבן והוא – ÀÅÈ

אלו בכל  נס; על להודאה הבא äìeñtשלמים BúèéçL מהטעם – ÀÄÈÀÈ
למשנתנו. בהקדמה øéLëîשבארנו ïBòîL éaøåחושש שאינו – ÀÇÄÄÀÇÀÄ

העין כמו ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).למראית שמעון , רבי  של שטעמו  מבארים, ויש
מנחות במסכת גגגג):):):):שפירש המתנדבים"((((יב יב יב יב ,,,, כדרך  התנדב "שלא

בחוץ,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),), לשחטו קרבן להתנדב דרך שאין יודעים שהכל כלומר
לקרבן . הבהמה את מקדיש שהוא יאמרו  שמא חשש אין ולפיכך 

.`nw `pzk dkldeïéèçBLå ïékqa ïéæçBà íéðL,אחת בהמה – ÀÇÄÂÄÇÇÄÀÂÄ
ãçà,שוחט –elà ìkî ãçà íLì לשם דהיינו לעיל, שנימנו  – ÆÈÀÅÆÈÄÈÅ

וכדומה, שלמים או øLkעולה øác íLì ãçàå שחיטה לשם – ÀÆÈÀÅÈÈÈÅ
äìeñtכשרה, ïúèéçL קדשים שהשוחט הרואה, יאמר  שמא – ÀÄÈÈÀÈ

לעיל שבארנו כמו לאכלם, מותר  nw`).בחוץ `pz zrcl)èçBMäÇÅ
בחוץ, חולין בהמת –,úàhç íLì אוéàcå íLà íLì כגון – ÀÅÇÈÀÅÈÈÇÇ

בזבחים  (כמבואר  חרופה שפחה אשם או מעילות, אשם או  גזלות, אשם

או  ה), øBëa,ה, íLì אוøNòî íLì או בהמה, –äøeîz íLì ÀÅÀÀÅÇÂÅÀÅÀÈ
קרבן, תמורת בביתו – קרבן לו  אלו ((((גמראגמראגמראגמרא););););כשאין BúèéçLÀÄÈבכל 

äøLk את מקדיש  הוא עכשיו יאמרו : שמא חוששים, שאין – ÀÅÈ
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‡äîäaa úBôøè elà:èLeä úáe÷ð,úøbøbä ú÷eñôe,çî ìL íeø÷ áwð,áwðBììç úéáì álä,äøaLð ¥§¥©§¥¨§©©¥¤§©©©§¤¤¦©§¤Ÿ©¦©©¥§¥£¨¦§§¨

dlL èeçä ÷ñôðå äøãMä,íeìk äpîéä øizLð àGå ãákä äìhð,äáwpL äàéøä,äøñçL Bà.ïBòîL éaøøîBà: ©¦§¨§¦§©©¤¨¦§¨©¨¥§¦§©©¥¤¨§¨¥¨¤¦§¨¤¨§¨©¦¦§¥

àì àúòù àåää åìéàã ,éëä éî÷î éòãé òãéîå åäì:åäì ùéã÷î÷ àúùä àîéðã åäðéð éùåøôà éðá å.llkd dfúìåò íùì èçåù éðéøä øîà íà ééåúàì
úåøéæð íúñ àåäù íåé íéùìù äæ àòðöá øãð àîìã éøîà øîéîã ì"î÷ ,øãð àì àäã éòãé òãéîã ,àáøåçì ùçéîì àëéì àîéúã åäîã .äìåñô àéäù ,øéæð

:åéðëùì àúìî àøëðî àì íåé íéùìùáå.acipe xcip epi`yeäùà íùì øîà åìéôàå .äøùë ,ùåøéôá úãìåé úìåò íùì øîà íàù ,úãìåé úìåò ééåúàì
ìå÷ äì ïéà úìôîã ,äìéôä àîù øåîéàã ì"î÷ ,äáãð àìà åæ äúéä àì äãéì ïáø÷ úáééç äùà äúåà ïéàå ìéàåä àîéúã åäîå .äãéì ïáø÷ úáééç äðéàù

:äøùë åúèéçù êëéôìå äáãð àìå äáåç äæ ïáø÷ àöîðå
b`̀̀̀.zetxh el`.hyed awipúåøåò éðù.äôøè ,äæ ãâðë àìù äæ åìéôà ïäéðù åá÷ð ,äøùë äæ àìá äæ á÷éð íà .ïáì éîéðôäå íåãà ïåöéçä ,èùåì åì ùé

:åäùîá á÷ð ìëå.zxbxbd zweqteàåä äáçøì ä÷ñôðùë à÷åãå .áåøì íéìùî åðéà êåðúä éáåòå .ììçä áåø ÷ñôéù ãò äôéøè äðéàå .äáåøá äáçøì
ìëù éôì ,äøùë ,äàéø éôðëì êåîñ äèîì úçà àéìåçå ùàøä ãöì äìòîì úçà àéìåç àìà äá øééúùð àì åìéôà ,äð÷ ìù äëøàì ìáà ,äáåøá äìåñôã

:äàøð åðéàå èòîúî ÷ãñä øúåé äøàåö úëùåî äîäáäù ïîæ.gen ly mexw awipêåîñä éðùäå ,úìåâìåâä íöòì ÷åáã ïåéìòä ,çåîì ùé íéîåø÷ éðù
:íöòä á÷éð àìù ô"òàå ,äôøè ,íéé÷ ïåéìòäù ô"òà çåîì êåîñä éðùä á÷éð .äøéùë ,íéé÷ çåîì êåîñä éðùäå ïåéìòä á÷éð íà .çåîìzial ald awip

.ellgíà ïëå .äôøè ,íéììçä åìà éðùî ãçàì á÷ðä òéâäå åäùîá áìä á÷éð íà .ìàîù ãöì ïè÷ ììçå ,äîäáä ïéîé ãöì ìåãâä ,áìì ùé íéììç éðù
:äôøè ,áìä äð÷ éåø÷ àåäå áéá ïéòë éåùòä áìáù ñåçñá á÷éð.dxcyd dxayp:äøãùä úåéìåç.hegd wqtpeìò øáåòå çåîä ïî àöåé ïáì èåç ïéîë

é÷î ÷ã íåø÷å ,äìåë äøãùä êøåà éðôàìà ,äøãùä äøáùð àì åìéôàå ,äôéøèå èåçä ÷ñôð åðééä ,åáçøá äæ íåø÷ ìù åôé÷ä áåø ÷ñôð íàå .èåçä úà ó
:àåä äøãùä úøéáù éãé ìò èåçä ú÷éñô áåøã ,è÷ð àúìîã àçøåàmelk epnid xiizyp `le cakd lhipúéæëå äøî íå÷îá úéæë øééúùéù ãò .äôéøè

øúåé åìéôà åà ,åììä úåîå÷î éðùá íéúéæ éðùî úåçô äá øééúùð íàå .úåéìëä úçú ä÷åáãå äøåòî àéäùë äúééìú íå÷î åðééäã ,íùî äéç àéäù íå÷îá
:äôéøè ,åììä úåîå÷î éðùá àìùå íéúéæ éðùî.dawipy d`ixdíéçôåðùë àöåé çåøäå ïäéðù åá÷éð .äøùë ,äæ àìá äæ á÷éð ,äàéøì ùé íé÷ã íéîåø÷ éðù

`xephxa yexit

באים  אינם הללו הקרבנות שכל  בחוץ, קדשים שוחט והוא הקרבן ,

היו  בהם, חייב היה ואילו הם, חובה קרבנות אלא בנדבה, או בנדר 
כדברים  דבריו את מקבלים אין יודעים, שאין וכיון  כך, על יודעים

לעיל . בארנו  שכבר  כפי  ממש, øcpLשל  øác ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÈÈÆÄÈ
ácðå,ובנדבה בנדר  שבא קרבן כל  –BîLì èçBMä בהמת – ÀÄÈÇÅÄÀ

בחוץ, ש "זה øeñàחולין  מבואר, בגמרא פסולה. שחיטתו כלומר – È
אומרים  אנו  שאין נזיר, עולת לשם השוחט לרבות כאן  בא הכלל "

לדבריו , חשש איפוא ואין לדבר , קול היה נזירות נודר היה אילו
יום, שלושים אלא שאינה סתםֿנזירות בצנעא שידור אפשר שהרי 

פסולה. ושחיטתו לעיל , כמבואר העין, למראית חוששים הלכך 
ácðå øcð BðéàLå,ובנדבה בנדר  בא שאינו  קרבן  –èçBMä ÀÆÅÄÈÀÄÈÇÅ

øLk BîLì שח "זה – בא שכאן בגמרא, ומבואר  כשרה; יטתו ÄÀÈÅ
אשתו  היתה אילו שכן  היולדת, עולת לשם השוחט לרבות הכלל "

ולפיכך לדבריו , חוששים אין יודעים שאין וכיון יודעים, היו יולדת,
כשרה בדרכים בדרכים בדרכים בדרכים שחיטתו זה זה זה זה  עניןעניןעניןענין שמבארים שמבארים שמבארים שמבארים  ובמפרשים ובמפרשים ובמפרשים ובמפרשים  בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  עייןעייןעייןעיין ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

שונות שונות שונות שונות ).).).).
i p y m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

בשדה "ובשר  ל): כב, (שמות בתורה אותו ",dtxhכתוב תשליכון  לכלב תאכלו , לא
זו – בתורה האמורה "טריפה ו-ט): ד, אסורות מאכלות (הל ' הרמב"ם ומבאר 
עוף  אותו  שטרף עוף וכן  בהן ; וכיוצא ונמר ארי  כגון היער, חיית אותה שטרפה
אותה, והמיתה אותה שטרפה לומר  יכול  אתה ואין בו. וכיוצא נץ כגון  הדורס,
והמיתה, בסייף הכה או עצמה, מחמת מתה לי ומה "נבילה", היא הרי מתה, שאם

והמיתה? ארי  שברה dzn.או  `le dtxhpya `l` xacn epi` `d שלא הטריפה ואם
אדם  ורדף באזנו, או בזנבו, או ברגלו, הגדי וגרר  זאב בא אם יכול אסורה, מתה
לא  טרפה בשדה "ובשר לומר: תלמוד נטרף? שהרי אסור , יהיה מפיו , והצילו

לכלב. הראוי  בשר אותה שיעשה עד – אותו " תשליכון לכלב zcnl,תאכלו, `d
zenl `id dhepe ,dze` dxaye xrid ziig dze` dtxhy `id dxeza dxen`d dtixhdy

dzn `l oiicre משום אסורה זו הרי שתמות, קודם ושחטה שקדם פי  על אף
עליה. הבאה זו ממכה שתחיה אפשר  ואי הואיל dxezdyטריפה, ,cnl z`vnp

,dizekn zngn zenl dhepd dxq`e ,dliapd `ide ,dznd dxq``l oiicry it lr s`e
.dtixhd `ide ,dzn שנפלה בין  עצמה מחמת מתה בין במיתה תחלוק שלא וכשם

בנוטה  תחלוק לא כך והרגתה, חיה שדרסתה בין שמתה, עד שחנקה בין  ומתה.
בין צלעותיה, רוב ונשתברו הגג מן  שנפלה בין  ושברתה, חיה שטרפתה בין  למות
לה  שבא בין ריאתה, או לבה ונקב חץ בה שזרק בין  איבריה, ונתרסקו שנפלה
בהן, וכיוצא צלעותיה רוב שיבר  או  ריאתה או  לבה וניקב עצמה מחמת חולי 
בשר  בידי הגורם שהיה בין טריפה, זו הרי  מקום, מכל למות נוטה והיא הואיל 

"טר  בתורה נאמר  למה כן  אם שמים. בידי שהיה בין  בהווה;ודם הכתוב דבר  פה"?

בחצר  נטרפה אם אבל  בשדה, שנטרפה אותה אלא תיאסר לא כן , תאמר לא שאם

הכתוב, וענין  בהווה; אלא מדבר הכתוב שאין למדת הא תיאסר , zenlלא dhepdy
.dxeq` Ð ef dkn zngn zeigl dl xyt` i`e dizekn zngn חכמים אמרו מכאן

משנתנו): Ð(בסוף ."dtxh Ð dig denk oi`y lk :llkd df" המשניות בחמש 

טריפה, העוף ואת הבהמה את עושה מכה איזו יבואר, (א-ה) פרקנו של הראשונות

הלכה  בפרקנו, המנויים הטריפות סוגי וכל טריפה. אותם עושה אינה מכה ואיזו
בבהמה. טרפות עשרה שמונה מונה משנתנו  הם. מסיני  למשה

:äîäaa úBôøè elà.`èLeä úáe÷ð לו יש  עורות שני – ÅÀÅÇÀÅÈÀÇÇÅÆ
שהוא, כל  נקב שניהם ניקבו ואם לבן , והפנימי אדום החיצון  לוושט,

טרפה; הבהמה זה, כנגד  שלא זה aúøbøbä.אפילו  ú÷eñôe– ÀÇÇÇÀÆÆ
הבהמה  לרחבה, הגרגרת חלל  רוב נפסק ואם הקנה, היא הגרגרת

משהו  אלא בה נשתייר לא אפילו  לארכה, נפסקה אם ברם, טריפה.
במשנה  כמבואר  לריאה, סמוך למטה ומשהו הראש , לצד  למעלה,

בענין  פוסק הרמב"ם – ומתרפא. חוזר שזה כשרה, הבהמה הבאה,
נבילה שהבהמה הגרגרת, ופסוקת הוושט כ כ כ כ ;;;;נקובת ג ג ג ג ,,,, שחיטהשחיטהשחיטהשחיטה ((((הלהלהלהל''''

bçî.כגכגכגכג);););); ìL íeø÷ áwð שהוא העליון, למוח: יש  קרומים שני  – ÄÇÀÆÙÇ
הקרום  ניקב ואם המוח; מונח שבו  והתחתון , הגולגולת, לעצם דבוק

העליון  הקרום ניקב אם אבל טריפה. הבהמה שהוא, כל נקב התחתון 
כשרה; זו  הרי  cBììç.בלבד , úéáì álä áwðעד הנקב שהגיע – ÄÇÇÅÀÅÂÈ

שבימין  הקטן לחלל בין שבשמאל  הגדול לחלל  בין  הלב, לחלל 
עד((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),), הגיע ולא הלב בשר ניקב אם אבל  טריפה; הבהמה

פי על  אף חללו ", "לבית כאן  נקטה משנתנו  כשרה. זו  הרי  לחללו ,
עד הנקב הגיע כן  אם אלא טריפה הבהמה אין הנקובים בשאר  שגם

יגיע  שלא נקב בו  שיהא ואפשר  עבה, הוא הלב שבשר  לפי לחלל ,
שדקים  המוח, בקרום או בוושט כגון  באחרים, כן  לא חללו, לבית

חללם לבית יגיע שלא נקב בהם שיהא מצוי  זה ואין  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות הם,

הההה.... ישראל ישראל ישראל ישראל ");");");"); """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; äøãMäיוםיוםיוםיום äøaLð החוליות מערכת – ÄÀÀÈÇÄÀÈ
הבהמה, גב לאורך  dlLהעוברות èeçä ÷ñôðå לבן חוט כמין  – ÀÄÀÇÇÆÈ

דק  וקרום כולה, השידרה אורך  פני  על  ועובר  הגולגולת ממוח יוצא
טריפה, הבהמה ברחבו, זה קרום של  רובו  נפסק ואם החוט; את מקיף

שלא  להיפסק החוט דרך ואין הואיל  אלא השידרה, נשברה לא ואפילו 
השידרה"; "נשברה משנתנו  נקטה לפיכך השידרה, שבירת ידי  e.על 

íeìk äpîéä øizLð àGå ãákä äìhð שאם מבואר , בגמרא – ÄÀÈÇÈÅÀÄÀÇÇÅÆÈÀ
דהיינו  חיותה, במקום וכזית המרה במקום כזית ממנה נשתייר לא
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úBøäð CBúì àGå ,íéné CBúì àG ïéèçBL ïéà:יאמרו שמא – ÅÂÄÀÇÄÀÀÀÈ
שוחט, הוא נהרות של  או ים של  íéìkלשר CBúì àGå שמא – ÀÀÅÄ

זרה; לעבודה לזרוק דם בהם מקבל  שהוא àeäיאמרו , èçBL ìáàÂÈÅ
íéî ìL àâeò CBúì לתוך גורסים: ויש –,obe`; ספל אגן, דהיינו : ÀÈÆÇÄ

בכלי אלא הכלי  לתוך לשחוט אסור שאינו  להשמיענו, המשנה ובאה

מוכיחים  המים שכן לתוכו , לשחוט מותר מים, בו שיש כלי אבל  ריקן,
לתוך שדווקא מבואר, בגמרא לזריקה. הדם את לקבל מתכוון שאינו 

צלולים, מים בו  יש  אם אבל לשחוט, מותר  עכורים מים של  כלי 
שלו  לבבואה יאמרו : שמא לתוכו, לשחוט אסור בהם, נראית שצורתו 

שוחט. íéìkהוא éab ìò äðéôqáe לו מותר  בספינה השוחט – ÇÀÄÈÇÇÅÅÄ
אומר : שהרואה הים, לתוך ויורד  שותת והדם כלים, גבי  על  לשחוט

אבל כן. עושה הוא הספינה את ללכלך  שלא אסורjezlכדי הכלים
לו  ואין בספינה, מהלך  "היה מובא: בגמרא בברייתא לשחוט. לו 

שותת  והדם ושוחט, לספינה חוץ ידו  מוציא לשחוט, בספינה מקום
הספינה". דופני  øwòעל  ìk àîeâì ïéèçBL ïéà, בביתו אפילו  – ÅÂÄÀÈÈÄÈ

להלן; כמבואר גומא, לתוך לשחוט המינים דרך äNBòשכן ìáàÂÈÆ
dëBúì ícä ñðkiL ìéáLa Búéa CBúa àîeb שהוא כלומר – ÈÀÅÄÀÄÆÄÈÅÇÈÀÈ

חצרו , את לנקות שהרוצה בגמרא, מבואר וכן  לגומא; חוץ שוחט
לגומא. ויורד  שותת והדם ושוחט, לגומא חוץ מקום eMáeÇ÷עושה

ïk äNòé àG שותת הדם שיהא לגומא, מחוץ אף ישחוט לא – ÇÂÆÅ
לגומא, ïéðénäויורד úà äwçé àHL המינים כחוקי יעשה שלא – ÆÀÇÆÆÇÄÄ

"weg"וכמנהגיהם oeyln "dwgi")מקום ).רש רש רש רש """"יייי שכל  גב על  ואף

היינו  אסור, חדרים בחדרי  אף העין, מראית מפני  חכמים שאסרו
חוץ  בשוחט כאן, אבל  בפרהסיא, כמו בצנעא לחשדו  שאפשר במקום

כן . עושה הוא חצרו  שלנקות יאמר , הרואה כל  בביתו , לגומא
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חולין בהמת שהשוחט ללמדנו , באה זו dxfrl)משנה uegn) הקרבנות אחד  לשם
או עולה קרבן  לשם הבהמה את ששוחט שאמר, כגון  בנדבה, או  בנדר  הבאים
שהרי פסולה, אינה הדין  שמן פי  על ואף פסולה; שחיטתו שלמים, קרבן לשם
משום  בזה ואין קרבן, לשם ששחטה אלא לקרבן , הבהמה את תחילה הקדיש  לא

או בנדר  בא הבהמה, את שחט שלשמו זה, וקרבן הואיל מקום מכל הקדש , ֶלשון

שעכשיו יאמרו, שמא חוששים dhigyd)בנדבה, zrya) הבהמה את מקדיש הוא

לפסול חכמים גזרו  הלכך בחוץ; שנשחטו  קדשים לאכול  ומותר  קרבן , אותו  לשם

אין בנדבה, או בנדר באים שאינם הקרבנות אחד  לשם השוחט אבל זו. שחיטה

ולא  שהואיל  קרבן , לאותו הבהמה את עכשיו  מקדיש שהוא יאמרו שמא חשש

הלכך ממש ; בהם ואין  הם הבאי דברי שדבריו  מבינים הרי בו , חייב שהוא ידוע

כשרה. ושחיטתו  חכמים, גזרו לא

èçBMä,בחוץ חולין  בהמת –,äìBò íLì אוíéçáæ íLì– ÇÅÀÅÈÀÅÀÈÄ
או  éeìzשלמים, íLà íLìשעל עבירה ספק על הבא – ÀÅÈÈÈ

לפניו  שהיתה מי כגון כרת, זדונה ועל  חטאת חייבים שגגתהֿודאי

וחתי חלב אכל,חתיכת מאיזו יודע ואינו מהן, מאחת ואכל שומן, כת
"מתנדב  הסובר : היא, אליעזר  כרבי  ומשנתנו  תלוי; אשם מביא הוא הרי

ולבו  חטא בספק אדם עומד  יום שבכל יום", בכל  תלוי  אשם אדם
חטא שמא ורשורשורשורש""""יייי),),),),נוקפו  בנדבה,((((גמרא גמרא גמרא גמרא  בא תלוי  אשם שאף ומכאן

השוחט çñtאו  íLì השנה ימות כל להפרישו  יכול אדם שכן  – ÀÅÆÇ
קרבן  נעשה הוא הרי  זמנו, קודם מקריבו  ואם זמנו, עד  ולהניחו

הוא  והרי עכשיו, מפרישו  שהוא יאמרו  שמא חוששים הלכך  שלמים;
השוחט או שלמים; בתורת בחוץ äãBzשוחטו  íLì קרבן והוא – ÀÅÈ

אלו בכל  נס; על להודאה הבא äìeñtשלמים BúèéçL מהטעם – ÀÄÈÀÈ
למשנתנו. בהקדמה øéLëîשבארנו ïBòîL éaøåחושש שאינו – ÀÇÄÄÀÇÀÄ

העין כמו ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).למראית שמעון , רבי  של שטעמו  מבארים, ויש
מנחות במסכת גגגג):):):):שפירש המתנדבים"((((יב יב יב יב ,,,, כדרך  התנדב "שלא

בחוץ,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),), לשחטו קרבן להתנדב דרך שאין יודעים שהכל כלומר
לקרבן . הבהמה את מקדיש שהוא יאמרו  שמא חשש אין ולפיכך 

.`nw `pzk dkldeïéèçBLå ïékqa ïéæçBà íéðL,אחת בהמה – ÀÇÄÂÄÇÇÄÀÂÄ
ãçà,שוחט –elà ìkî ãçà íLì לשם דהיינו לעיל, שנימנו  – ÆÈÀÅÆÈÄÈÅ

וכדומה, שלמים או øLkעולה øác íLì ãçàå שחיטה לשם – ÀÆÈÀÅÈÈÈÅ
äìeñtכשרה, ïúèéçL קדשים שהשוחט הרואה, יאמר  שמא – ÀÄÈÈÀÈ

לעיל שבארנו כמו לאכלם, מותר  nw`).בחוץ `pz zrcl)èçBMäÇÅ
בחוץ, חולין בהמת –,úàhç íLì אוéàcå íLà íLì כגון – ÀÅÇÈÀÅÈÈÇÇ

בזבחים  (כמבואר  חרופה שפחה אשם או מעילות, אשם או  גזלות, אשם

או  ה), øBëa,ה, íLì אוøNòî íLì או בהמה, –äøeîz íLì ÀÅÀÀÅÇÂÅÀÅÀÈ
קרבן, תמורת בביתו – קרבן לו  אלו ((((גמראגמראגמראגמרא););););כשאין BúèéçLÀÄÈבכל 

äøLk את מקדיש  הוא עכשיו יאמרו : שמא חוששים, שאין – ÀÅÈ
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õpä–÷cä óBòa,ñbä úñeøãe–ñbä óBòa.ììkä äæ,äiç äBîk ïéàL ìk–äôøè. ©¥§©©§©©©§©©¤©§¨¨¤¥¨¨©¨§¥¨
·äîäaa úBøLk elàå:úøbøbä äáwð,ä÷cñpL Bà.øñçz änk ãò?ïBòîL ïaøìàéìîb ïaøîBà:ãò §¥§¥©§¥¨¦§¨©©§¤¤¤¦§§¨©©¨¤§©©¨¦§¤©§¦¥¥©

é÷ìèéàä øqàk.çî ìL íeø÷ áwð àGå úìbìbä äúçôð,Bììç úéáì àGå álä áwð,÷ñôð àGå äøãMä äøaLð §¦©¨¦©§¦¦§£¨©ª§Ÿ¤§¦©§¤Ÿ©¦©©¥§§¥£¨¦§§¨©¦§¨§¦§©
dlL èeçä,úéfk äpîéä øizLðå ãákä äìhð,äæ CBúì äæ eáwpL úBñBkä úéáe ññîä,ìBçhä ìhð,eìhð ©¤¨¦§¨©¨¥§¦§©©¥¤¨©©¦¤§¥¥©¤¦§¤§¤¦©©§¦§

úBéìkä,ïBzçzä éçì ìhð,dlL íàä äìhð,íéîL éãéa äúeøçå.äãeìbä–øéàî éaøøéLëî,íéîëçåïéìñBt. ©§¨¦©¤¦©©§¦§¨¨¥¤¨©£¨¦¥¨©¦©§¨©¦¥¦©§¦©£¨¦§¦
‚óBòa úBôøè elàå:úáe÷ðèLeä;úøbøbä ú÷eñt;íB÷î dLàø ìò äcìç äzkääôøè dúBà äNBòL;áwð §¥§¥¨§©©¥¤§©©©§¤¤¦©¨ª§¨©Ÿ¨§¤¤¨§¥¨¦©

,['â] .àéìåë ìù õéøç íå÷îì àúå÷ì àéèîã àåäå .ïäéúùá ïëù ìëå ,úçà àéìåëá åìéôà äú÷ì ,['á] .äéáéð ìåëòéàã àåäå ,åá áåçú àåäù äéìàä íöòáù
íéøáåçîå úåîå÷î äîëá åùìúðù øîåìë ,ïáåøá åìãìãðù íéðîéñ ,['ã] .øùë ,áäæ øðéã éáåòë åá øééúùð íàå .åáù äáò íå÷îá ùìåôî á÷ð á÷éðù ìåçè

ç ãò äø÷éòî úçà òìö äø÷òð ìáà ,àáåø ïðéòáã ïéúéðúîá ïðú åøáúùð à÷åãã .äø÷éòî òìö äø÷òð ,['ä] .èòî ïàëå èòî ïàë,['å] .äôéøè ,äúåéìåç éö
ñøëä áåø úà äôåçä øùáå ,['æ] .äôéøè ,äööåøúð åðééäã äñáçð äáåø íà ,íåø÷ä á÷éð àìå äúçôð àìå äúìåâìåâ ìò úåáø úåëî äúëåäù úìåâìåâ
äôåçä øùá àåäù äðùîá éåðùù äðåöéçä ñøëä ïéùøôî íðéàù éôì ,äðùîá ùåøéôá øëæåä àìå .ììëä äæá äéì éúééî àðúã øîàã ïàîì àëéà éîð ,åáåøá
äøñç íàù ,äøãùá ïåøñçå .äôéøè ,äìòîìå äáåëøàä ïî íéðåøçàä äéìâø åëúçðù äîäá ììëä äæá àðú éúééî ïëå .ìéòì àðùéøôãë ñøëä áåø úà
ìù úåéøçë úéùòðå äìù äàéø ä÷îöù ,äúåøçå .äôéøè ,äëàìî úîçî åà ïéçù úîçî åà ,äìåë äèùôåäå äøåò ìôðù ,äãåìâå .äôéøè ,úçà àéìåç
äæá àðú åäðéáø úåôøè éðä ìëå .íãà éãéá àì ìáà ,äàéøá àøãäã íåùî äøéùë àéäù ïî÷ì ïðú íéîù éãéá à÷åãã ,íãà äúéòáäù ãçô úîçî ì÷ã

:ììëä.dig denk oi`y lk:úåéçì äìåëé äúîâåã äéå÷ì äîäá ïéàù .äëî äú÷ìù
aaaa.zxbxbd dawip,úøâøâ áåø øåòéù ïìåëá ùé åôøèöéùë íà ïéàåø ,ïåøñç ïäá ïéàå íéùìåôî äáøä íéá÷ð äá÷éð íàå .ùøôîãë øñéà ïåøñç àìá

øñéàë íàå ,äôøè ,øñéà øåòéùî øúåé äìòé øñçù äî ìë óøèöéùë íà ïéàåø ,úåëåøà úåòåöø åðîî åøñçù åà ïåøñç íéá÷ð ïúåàá ùé íàå ,äôéøè
:äëìä ïëå .äøùë ,úåçô åà.dwcqpy e`:àåäù ìë äèîìå äìòîì äð÷á äá øééúùéù àåäå.zleblbd dzgtpíåø÷ á÷éð àìù åðà íéàåøå úçôð íöòä

:çåî ìù.zifk dpnid xiizype cakd dlhip:äøåòî àéäù íå÷îá úéæëå äøî íå÷îá úéæë äéäéù àåäå.df jezl dfíäéðù ìù ïðôåãå ïä ïéëåîñù
éîð éããäì àäã ,äøùë ,äæ êåúì äæ àìà õåçì äàøð á÷ðä ïéàå íäéúåðôã ú÷éãà íå÷îá åá÷éðå åøæç íàå .äæì äæ ïéëôåù ïä ïúéòöîàáå äæì äæ íé÷åãà

:éëôù.leghd lhip:ìéòì ïðùéøôãë ,äôéøè áäæ øðéã éáåòë åá øééúùð àìå åéáò íå÷îá á÷éð ìáà ,ìèéð àìà åðù àì.zeilkd elhipïäéúù åìèéðù ïéá
äàìî íàå .äôéøè ,úéðåðéá äáðòë ãò äñâá ,ìåôë ãò ä÷ãá ,éìåç úîçî äðéè÷äù àéìåëä ìáà ,åìèéð àìà åðù àìå .äøùë ,ïäî úçà äìèéðù ïéá

:äøùë ,íéëæ íéî .äôéøè ,íéçåøñ íéî.oezgzd igl lhipíéëôåùù äèòìä éãé ìò úåéçì äìåëéù àìà åðù àìå .øùáá ïéøáåçî íéðîéñäå øùáä ìòî
:äôéøè ,äèòìä éãé ìò úåéçì äìåëé äðéà ìáà .äéô êåúì ìëàîä.m`d dlhip:äá çðåî øáåòäù ,æ"òìá õ"éøèî ,íçøä àéä.miny icia dzexge

úâàù ïåâë úåéøáä ìë øàù åà íãà äúéòáäù ïåâë ,íãà éãéáå .äøùë ,[÷øá úééàøå ì"ö] ÷øáå íòø ìå÷î ì÷ã ìù úåéøçë äùáéå äìù äàéøä ä÷îöù
íëåúá äàéøä çéðîå íéø÷ íéî ïàìîîå íéðáì ñøç éìë àéáî õé÷á .äôéøèå íãà éãéá íà äøùëå íéîù éãéá íà ïðéòãé éëéäå .äôéøè ,ìçù ìå÷å äéøà
ïéàå ïáìä åîë òéæî åðéàù ,øåçù ñøç éìë àéáî óøåçáå .äôéøèå àéä íãà éãéá ,àéøá àøãä àì éàå ,äøùëå àéä íéîù éãéá ,àéøá àøãä éà ,úòì úòî

:äôéøè ,åàì íàå ,äøùë àéøá àøãä éà ,úòì úòî ïëåúá äàéøä çéðîå íéøùåô íéî ïàìîîå ,úùåçð éìë àéáîù íéùøôî ùéå .åá íéððèöî íéîä.dcelbd
áçåø åðîî èùôð íàå .äøùë åæ éøä ,íéôåçî ïìåë äøãùä úåéìåç åàöîðù äìë äøãùä éðô ìò òìñ áçåøë øåò äá øàùð íà .äéìòî äøåò èùôåäù

:äëìää ÷ñô àåä ïëå .äôéøè ,íéé÷ äøåò øàù ìëù ô"òà ,äøãùä ìë éô ìò òìñ
bbbb.dy`x lr dcleg dzkdìëå úåôåòá äãìåçì äñåøã ùé ãéá åìéàã .äéðéùá äëùðù:äéá àôøèî ììçä ãâðë.dtixh dze` dyery mewnùåçì ùéù

`xephxa yexit

"פלקון " בלעז הקרוי ñbä("("("("ערוך ערוך ערוך ערוך "),"),"),"),שהוא óBòa אווזים כגון – ÀÇÇ
äiçותרנגולים. äBîk ïéàL ìk ,ììkä äæ שלקתה בהמה כל – ÆÇÀÈÈÆÅÈÈÇÈ

לחיות, יכולה אינה כזו במכה הלקויה שבהמה שידוע äôøèÀÅÈבמכה,
לרבות  בא הכלל " ש"זה מבואר , בגמרא באכילה. ואסורה הבהמה, –

במשנתנו  נימנו  שלא נוספות miyxtnae).טרפויות `xnba oiir)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äîäaa úBøLk elàå המנויות המכות באחת הבהמה לקתה אם – ÀÅÀÅÇÀÅÈ
כשרה: הבהמה ä÷cñpLלהלן, Bà ,úøbøbä äáwð,לאורכה – ÄÀÈÇÇÀÆÆÆÄÀÀÈ

הראש , לצד  למעלה, שהוא כל בה נשתייר  לצדאם למטה, שהוא וכל 
לפחות  בה שתשתייר  שצריך  סוברים, ויש  כשרה; היא הרי הריאה,

למטה אחת וחולייה למעלה אחת øñçz((((גמראגמראגמראגמרא).).).).חולייה änk ãòÇÇÈÆÀÇ
כשרה? ותהא משניקבה, –ãò :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇ

é÷ìèéàä øqàk האיטלקית המטבע מגודל פחות החסרון  אם – ÀÄÇÈÄÇÀÄ
– טריפה; מכאיסר, יותר או  כאיסר הוא אם אבל כשרה, "איסר ",

הקנה. חלל  רוחב ברוב משערים ויש שונות, דעות יש  האיסר  בשיעור
çî ìL íeø÷ áwð àGå úìbìbä äúçôðיש כשרה. הבהמה – ÄÀÂÈÇËÀÙÆÀÄÇÀÆÙÇ

בכסלע הגולגולת נפחתה שאם rlqd),סוברים, lcebk) שלא פי על  אף
כך על  חולקים ויש טריפה; היא הרי מוח, של קרום (oiirניקב

.(miyxtnaBììç úéáì àGå álä áwðעד הנקב הגיע שלא – ÄÇÇÅÀÀÅÂÈ
הלב, dlLלחלל èeçä ÷ñôð àGå äøãMä äøaLð היינו – ÄÀÀÈÇÄÀÈÀÄÀÇÇÆÈ

כשרה. היא הרי  מקצתו, שנפסק פי  על  אף ברובו, נפסק äìhðÄÀÈשלא
úéfk äpîéä øizLðå ãákä המרה במקום כזית שנשתייר  והוא – ÇÈÅÀÄÀÇÇÅÆÈÇÇÄ

גורסים: ויש הקודמת; במשנה כמבואר חיותה, במקום כזית ועוד 

הימנה edy`","ונשתייר  lkCBúì äæ eáwpL úBñBkä úéáe ññîäÆÀÅÅÇÆÄÀÆÀ
äæ,הקודמת במשנה שבארנו  כמו חיבורם, במקום דהיינו –ìhð ÆÄÇ

ìBçhäכעובי בו נשתייר ולא עוביו, ניקב אם אבל כשרה; לגמרי, – ÇÀ
מכאוב  ומוסיף הולך  הוא הנקב ידי  שעל טריפה, זו  הרי זהב, דינר

בגופה רב ורשורשורשורש""""יייי).).).).והחולי  úBéìkä((((גמראגמראגמראגמרא eìhð שתיהן שניטלו בין  – ÄÀÇÀÈ
כשרה. מהן, אחת שניטלה ïBzçzäבין  éçì ìhð המתנועע והוא – ÄÇÆÄÇÇÀ

והסימנים אכילה; hyeede)בשעת dpwd),בבשר מחוברים äìhðÄÀÈנשארו
dlL íàä,בו מונח שהעובר נקבה, של הרחם הוא –äúeøçå ÈÅÆÈÇÂÈ
íéîL éãéa מן שנבהלה כגון  שמים, בידי  שלה הריאה שצמקה – ÄÅÈÇÄ

כשרה זו הרי והברקים, lwc",הרעמים ly zeixg" oeyln "dzexg")
zeixgk d`ixd dyaiy xnelkכגון ).רש רש רש רש """"יייי אדם, בידי  צמקה אם אבל 

בידי אם בודקים כיצד מבואר , בגמרא טריפה. אדם, בני שהבעיתוה
אדם. בידי או  או äãeìbäשמים שחין, מחמת או  עורה, שנפשט – ÇÀÈ

מלאכה, ïéìñBtמחמת íéîëçå ,øéLëî øéàî éaøכלומר – ÇÄÅÄÇÀÄÇÂÈÄÀÄ
טריפה. minkgk.שהבהמה dklde סלע רוחב העור  מן נשאר אם ברם,

אבריה, ראשי על  סלע ורוחב הטבור  על  סלע ורוחב השדרה כל פני על 
כשרה זו ז ז ז ז ).).).).הרי  ט ט ט ט ,,,, שחיטהשחיטהשחיטהשחיטה הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

i y i l y m e i
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úøbøbä ú÷eñt ,èLeä úáe÷ð :óBòa úBôøè elàåכמבואר – ÀÅÀÅÈÀÇÇÅÆÀÇÇÇÀÆÆ
בבהמה א zetixhבמשנה zepnl epzpyn dkixv dnl x`any ,i"yx oiir)
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úBðBtîqä úéáì á÷pzL ãò.äáwä äáwð,äønä äáwð,ïéwcä eáwð,äáwpL úéîéðtä ñøkä,áø òø÷pL Bà ©¤¦¨¥§¥©¦§¦§¨©¥¨¦§¨©¨¨¦§©©¦©¨¥©§¦¦¤¦§¨¤¦§©Ÿ
äðBöéçä.äãeäé éaøøîBà:çôè äìBãbä,daøa äpèwäå.õeçì eáwpL úBñBkä úéáe ññîä.âbä ïî äìôð, ©¦¨©¦§¨¥©§¨¤©§©§©¨§ª¨¤§¥¥©¤¦§©¨§¨¦©©

äéúBòìö áø eøazLð,áàfä úñeøãe.äãeäé éaøøîBà:áàfä úñeøc–äwca,éøàä úñeøãe–äqba;úñeøc ¦§©§Ÿ©§¤¨§©©§¥©¦§¨¥§©©§¥©©¨§©¨£¦©©¨§©

éðéî ìë úáàåù äàéøäù ,á÷ð àìá àëøéñ ïéàù éôì ,é÷åúðéàì éãéáòã íå÷îá íäùë äàéøáù úåëøéñä ìë åøñàð äá÷éðù äàéø íòèîå .äôéøè ,äúåà
åæ ,ïøãñë àðåàá àðåà ïåâë ,é÷åúðéàì éãéáò àìã íå÷îá úåëøéñäùëå .íåø÷ äùòðå äô÷ðå á÷ðä êøã èòî èòî àöåéå äëåúá áò äùòð ä÷ùîäå ä÷ùî

:äìâúî á÷ðäå ÷øôúî íåø÷ä ,é÷åúðéàì éãéáòã íå÷îá íäùë ìáà ,äìâúî á÷ðä ïéàå äúåàéøáì úøæåçå åæ ìò äðéâî.dxqgy e`ãçà øñçù ïåâë
,ïéøéùëî ùé ,äîöò àúéðåðòä äøñç íàå .äøùëå úîìùî àúéðåðòäù íéøîåà ùé ,ïéîé ãö ìù úåðåàä ùìùî úçà äøñçð íàå .äàéøì ùéù úåðåà ùîçî

:àøîâá çëåî êë .àúéðåðò íäì ïéà úåîäá äáøäù ,ïåøñç äæ ïéàã.zepetnqd zial awpzy crïéëôåù ïìåë äàéøä êåúá úåèùôúîä úåðè÷ úåð÷åð÷
:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .åì íéëôåù úåðåôîñä ìëù ìåãâä ïåôîñì øîåìë ,ïðúã úåðåôîñä úéáìå .ìåãâä ïåôîéñì.daiwd dawipäììç êåúì ùìåôî á÷ð

:àåäù ìëá.dxnd dawipàù íå÷îì .äìù ñéëä:äúîúåñ ãáëä ïé.oiwcd eawipìáà .åéìò ïéâäì á÷ðì êåîñ íéøçà íé÷ã ïéàù íå÷îì .íéòî éðá
:äéìò ïéâî äéøáç ,äéøáçì áé÷ðàã àúðëã àøãä.iniptd qxkáåø úà äôåçä øùá ,äðåöéçä ñøë .åäùîá åúáå÷ðå éîéðô ñøë éåø÷ åìåë ñøëä ìë

,øîà÷ã åáåøá òø÷ðå .íåø÷ åúåà úçú åáåøå .äæçä úåòìö úçú àáçð åèåòéî ñøëäå .íéëøéä ãòå äæçä ïî ììçä ìë ìò øáåò áò íåø÷ àåäå ñøëä
òø÷ð äèîìå äìë ñøëäù íå÷îî íàå .äôéøè ,ñøëä ãâðë íåø÷ä ïî ùéù äî áåø íù òø÷ð íàå ñøëä áåø åúåà ãâðë íåø÷ä ïî ùé äîë íéàåøù åðééä

:äøùë ,íåø÷ åúåà.gth dlecbdéáøë äëìäå .çôè éåä àìã â"òà ,äáåøá àôøèî ïè÷ ìâòáå .äáåø éåä àìã â"òà ,äôéøè ,çôè òø÷ð íà ìåãâ øåùá
:äãåäé.zeqekd ziae qqnd,äæì ïôåãå äæì ïôåã ùé ïìéãáäì íéàáùë ïøåáçì áéáñå ,åá øáåçî ññîäå ,úåñåëä úéá éåø÷å òáåëë éåùò ñøëä óåñ

:ïé÷ãì äáé÷äîå äáé÷ì ññîä ïîå ññîäì úåñåëä úéáî ñðëð ìëàîäå ,äæ êåúì äæ ïéëôåù ïä òöîàáå.uegl eawipyåá÷éðù ïåâë .õåçáî äàøð á÷ðäù
éá÷ð ìò ïéâî úåñåëä úéá ïôåãå ,úåñåëä úéá éá÷ð ìò ïéâî ññîää ïôåãù éôì ,øùëã ïøåáç íå÷îá åá÷ð íà é÷åôàì .ïøåáç íå÷îá àìù äæ åà äæ åà

:ññîä.bbd on dltpäðéàå äøùë ,äúîå÷ àìî äëìä íàå .äéøáà å÷ñøúð àîù ïðéùééçã .äúìéôð øçà äéìâøá äëìä àì íà ,äôéøè ,ãéî äèçùå
äëéøöå äøùë ,äãîò àìå äëìä àìù ô"òà ,äèçùå äìôðù øçà úòì úòî äúäù íà ïëå .ä÷éãá äëéøö ,äèçùå äëìä àìå äãîò íàå .ä÷éãá äëéøö

:íéøáà ÷åñéø íåùî íäá ïéà íéðîéñä ïëå íçøä úéáå .äéøáà å÷ñøúð íà úåàøì íéðôá óåâä ììçá åæ ä÷éãáå .ä÷éãá.dizerlv aex exazypíéøùò
å ïàëî øùò ãçà ,äîäáì ùé çåî ïäá ùéù úåìåãâ úåòìö íéúùååäæ ,ïàëî ãçàå ïàëî øùò ãçà åà ,ïàëî ùùå ïàëî ùù åøáúùð .ïàëî øùò ãçà

:äæçä ãöì ïééöçî àìå ,äúåéç íùù éôì ,äøãùä éôìë ïééöçî åøáùðù àåäå .äéúåòìö áåø åøáúùð.a`fd zqexceäá ìéèîå äîäáá åéðøôöá äëîù
äàøù åà äñøã ÷ôñ ïåâëå ,íééòî éðá ãâðë ä÷éãá äëéøö ,åøîàù äñåøãå .úòãî àìà äñåøã ïéàå .ìâøá àì ìáà ,ãéá àìà äñåøã ïéàå .äôøåùå ñøà
,àéä äñåøã éàãå íàå .äôéøè ,øùá íù íéãàä íàå .íééòî éðá ãâðëù ìëå äéãöå äñéøëå äáâ ä÷éãá äëéøö ,õåçáî øëéð äñéøãä íå÷î ïéàå äñøãù

:äøùë åàì íàå ,äôéøè ,øùáä íéãàä íà äàåøå äñéøãä íå÷î ãâðë ÷ãåá.dwca a`fd zqexc:äééì÷îì äéøäéæ íéìà àì äñâá ìáàix` zqexce
.dqba:åúåîë äëìäå .äéìò éâåìôàì åàìå éúà ÷"úã äéúìî éùåøôì äãåäé éáøå .ä÷ãá ïëù ìëå.upd:æ"òìá ø"éåøôùà.wcd sera:íéøåôöå íéðåézqexc

.qbd:ø"åèùà.qbd sera:íéìåâðøúå íéæååà.llkd dføåçä ïî åîå÷îî õô÷ù êøéä úéìå÷ ,['à] .ïä åìàå äðùîá åøëæåä àìù úåôøè éðéî äòáù ééåúàì

`xephxa yexit

כזית  ממנה נשתיירו  אם אבל טריפה, הבהמה בו, תלויה שהיא במקום

כשרה; זו הרי  הללו, המקומות בשני fäáwpL.כזית äàéøäשני – ÈÅÈÆÄÀÈ
הריאה, לגוף הנקב והגיע שניהם ניקבו  ואם לריאה, יש דקים קרומים

טריפה; gäøñçL.הבהמה Bà האונות מחמש אחת שחסרה כגון  – ÆÈÀÈ
(mipf`d).שלהúBðBtîqä úéáì á÷pzL ãò :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÇÆÄÈÅÀÅÇÄÀ

הסימפונות, לבית ניקבה כן אם אלא טריפה אינה הריאה ניקבה –
לסימפון  סימפונותה (dpwl)דהיינו  שכל שבריאה הריאה (zexepiv)גדול 

לתוכו ; häáwä.נכנסים äáwðלחלל עד  המגיע שהוא כל  נקב – ÄÀÈÇÅÈ
iäønä.שבה; äáwð; לכבד סמוכה שאינה הצד באותו  –.`ieáwð ÄÀÈÇÈÈÄÀ
ïéwcä בו דבק אחר  מעי הנקב סביב שאין במקום המעיים, בני – ÇÇÄ

עליו; aiäáwpL.שיגן  úéîéðtä ñøkäשהמאכל הגדול הכיס – ÇÈÅÇÀÄÄÆÄÀÈ
לחלל עד ניקבה ואם הפנימית", "הכרס נקרא מהוושט לתוכו  נכנס

טריפה; הבהמה biäðBöéçä.שבה, áø òø÷pL Bà הכרס רוב – ÆÄÀÇÙÇÄÈ
שעובר עב קרום והוא הכרס, רוב את החופה בשר  דהיינו החיצונה,
נחבא  מיעוטו עצמו והכרס הירכיים, עד מהחזה הבטן  חלל כל על 

הקרום  רוב נקרע ואם קרום, אותו  תחת מונח ורובו  החזה, צלעות תחת
טריפה הבהמה הכרס, רוב אותו  כנגד oiprשהוא `xnba miyxtn yie)

.(zxg` jxca dpevigde ziniptd qxkdäìBãbä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÀÈ
çôè,מטפח יותר  שלה החיצונה הכרס ברוב שיש  גדולה בהמה – ÆÇ

טפח, כשנקרעה daøaטריפה äpèwäåשיעור שאין קטנה בהמה – ÀÇÀÇÈÀËÈ
רובה. כשנקרע טריפה שלה, החיצונה הכרס ברוב iaxkטפח dklde

.eh-ci ;dcediõeçì eáwpL úBñBkä úéáe ññîä הכרס סוף – ÆÀÅÅÇÆÄÀÇ
קרוי והוא כובע, כעין  עשוי  zeqekd"בבהמה zia" בפנים שעשוי (לפי

בצידו  "כיס"), מלשון  שהוא אומרים ויש כוסות; כמו בתים בתים

ישעיה "qqnd"נמצא – כמו "המסס", נקרא המאכל  את שמעכל  (לפי 
– נוסס", כמסוס "והיה יח: טוב טוב טוב טוב ".".".".י , יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  עייןעייןעייןעיין ויש""""ערוך ערוך ערוך ערוך ";";";";

הקדמית), הקיבה שפירושו : "אֹומסּוס", רומית מלשון  שהוא ַסוברים
זה  פתוחים הם חיבורם ובאמצע הכוסות, בית לדופן  מחובר ודופנו

ומהמסס  להמסס ומשם הכוסות בית אל הכרס מן נכנס והמאכל  לזה,

הכוסות, בית או  המסס או  מהם, אחד ואם לדקין; ומקיבה לקיבה
ניקבו  אם ברם, טריפה. הבהמה חיבורם, במקום שלא חוץ, לצד  ניקב

לזה  מזה מפולש נקב ניקבו  שאם כשרה; הבהמה חיבורם, במקום
מהם  אחד  ניקב ואם זה, לתוך זה שופכים הם הנקב מלבד גם הרי

בית  ודופן  הכוסות בית נקב על  מגין המסס דופן הרי  חיבורם, במקום
– המסס. נקב על מגין epzpynהכוסות dnicwd dn meyn ,`id ddinz)

epx`ay enk ,qqnd iptl `ed zeqekd zia ixde ,zeqekd zial qqnd
yi ,mxa ."oeir jixv"a ef ddinz xi`yn "aeh mei zetqez" lra ?lirl
Ð .(zicenlz 'lwivp` Ð zenyd etilgd zniieqn dtewzay ,mixaeq

.fhâbä ïî äìôð שמא שחוששים טריפה, היא הרי  מיד , ונשחטה – ÈÀÈÄÇÇ
קומתה, מלא ברגליה הלכה שנפלה לאחר  אם ברם, אבריה. נתרסקו
על אף לעת, מעת ששהתה לאחר  נשחטה אם וכן  כשרה. היא הרי

הגוף, בחלל  בדיקה שצריכה אלא כשרה, עמדה, ולא הלכה שלא פי 
אבריה; נתרסקו לא fiäéúBòìö.אם áø eøazLð השידרה מעמוד – ÄÀÇÀÙÇÀÆÈ

עשרה  אחת מוח, בהן  שיש צלעות ושתיים עשרים יוצאות הבהמה של
עשרה  שתים דהיינו רובן , נשתברו  ואם מכאן , עשרה ואחת מכאן 

כשנשברו  אלא טריפה שאינה מבואר , בגמרא טריפה. הבהמה צלעות,
כלפי מחציין  נשברו אם אבל חיותה, ששם לפי  השידרה, כלפי  מחציין

כשרה; היא הרי  giä.החזה, úñeøãeáàfעל שנדרסה בהמה – ÀÇÇÀÅ
ארס. בה והטיל  הקדמיות רגליו בצפרני  אותה שהכה זאב, éaøÇÄידי 

äwca ,áàfä úñeøc :øîBà äãeäéלפרש בא יהודה רבי – ÀÈÅÀÇÇÀÅÇÇÈ
כגון  דקה, בבהמה אלא טריפה אינה הזאב שדרוסת חכמים, דברי 

השור , כגון  בגסה, לא אבל  ועז, äqbaכבש  ,éøàä úñeøãe– ÀÇÈÂÄÇÇÈ
טריפה, היא הרי  ארי, ידי על  שנדרסה גסה בהמה úñeøcÀÇאפילו

÷cä óBòa ,õpä,בלבד הדק בעוף אלא טריפה אינה הנץ דרוסת – ÇÅÀÇÇ
בהם, וכיוצא ביונים ñbäכגון  úñeøãe והוא "הגז ", גורסים: יש – ÀÇÇÇ

אומרים  ויש  הינשוף, שהוא אומרים יש  הטורפים. העופות ממיני 

izdw - zex`ean zeipyn
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õpä–÷cä óBòa,ñbä úñeøãe–ñbä óBòa.ììkä äæ,äiç äBîk ïéàL ìk–äôøè. ©¥§©©§©©©§©©¤©§¨¨¤¥¨¨©¨§¥¨
·äîäaa úBøLk elàå:úøbøbä äáwð,ä÷cñpL Bà.øñçz änk ãò?ïBòîL ïaøìàéìîb ïaøîBà:ãò §¥§¥©§¥¨¦§¨©©§¤¤¤¦§§¨©©¨¤§©©¨¦§¤©§¦¥¥©

é÷ìèéàä øqàk.çî ìL íeø÷ áwð àGå úìbìbä äúçôð,Bììç úéáì àGå álä áwð,÷ñôð àGå äøãMä äøaLð §¦©¨¦©§¦¦§£¨©ª§Ÿ¤§¦©§¤Ÿ©¦©©¥§§¥£¨¦§§¨©¦§¨§¦§©
dlL èeçä,úéfk äpîéä øizLðå ãákä äìhð,äæ CBúì äæ eáwpL úBñBkä úéáe ññîä,ìBçhä ìhð,eìhð ©¤¨¦§¨©¨¥§¦§©©¥¤¨©©¦¤§¥¥©¤¦§¤§¤¦©©§¦§

úBéìkä,ïBzçzä éçì ìhð,dlL íàä äìhð,íéîL éãéa äúeøçå.äãeìbä–øéàî éaøøéLëî,íéîëçåïéìñBt. ©§¨¦©¤¦©©§¦§¨¨¥¤¨©£¨¦¥¨©¦©§¨©¦¥¦©§¦©£¨¦§¦
‚óBòa úBôøè elàå:úáe÷ðèLeä;úøbøbä ú÷eñt;íB÷î dLàø ìò äcìç äzkääôøè dúBà äNBòL;áwð §¥§¥¨§©©¥¤§©©©§¤¤¦©¨ª§¨©Ÿ¨§¤¤¨§¥¨¦©

,['â] .àéìåë ìù õéøç íå÷îì àúå÷ì àéèîã àåäå .ïäéúùá ïëù ìëå ,úçà àéìåëá åìéôà äú÷ì ,['á] .äéáéð ìåëòéàã àåäå ,åá áåçú àåäù äéìàä íöòáù
íéøáåçîå úåîå÷î äîëá åùìúðù øîåìë ,ïáåøá åìãìãðù íéðîéñ ,['ã] .øùë ,áäæ øðéã éáåòë åá øééúùð íàå .åáù äáò íå÷îá ùìåôî á÷ð á÷éðù ìåçè

ç ãò äø÷éòî úçà òìö äø÷òð ìáà ,àáåø ïðéòáã ïéúéðúîá ïðú åøáúùð à÷åãã .äø÷éòî òìö äø÷òð ,['ä] .èòî ïàëå èòî ïàë,['å] .äôéøè ,äúåéìåç éö
ñøëä áåø úà äôåçä øùáå ,['æ] .äôéøè ,äööåøúð åðééäã äñáçð äáåø íà ,íåø÷ä á÷éð àìå äúçôð àìå äúìåâìåâ ìò úåáø úåëî äúëåäù úìåâìåâ
äôåçä øùá àåäù äðùîá éåðùù äðåöéçä ñøëä ïéùøôî íðéàù éôì ,äðùîá ùåøéôá øëæåä àìå .ììëä äæá äéì éúééî àðúã øîàã ïàîì àëéà éîð ,åáåøá
äøñç íàù ,äøãùá ïåøñçå .äôéøè ,äìòîìå äáåëøàä ïî íéðåøçàä äéìâø åëúçðù äîäá ììëä äæá àðú éúééî ïëå .ìéòì àðùéøôãë ñøëä áåø úà
ìù úåéøçë úéùòðå äìù äàéø ä÷îöù ,äúåøçå .äôéøè ,äëàìî úîçî åà ïéçù úîçî åà ,äìåë äèùôåäå äøåò ìôðù ,äãåìâå .äôéøè ,úçà àéìåç
äæá àðú åäðéáø úåôøè éðä ìëå .íãà éãéá àì ìáà ,äàéøá àøãäã íåùî äøéùë àéäù ïî÷ì ïðú íéîù éãéá à÷åãã ,íãà äúéòáäù ãçô úîçî ì÷ã

:ììëä.dig denk oi`y lk:úåéçì äìåëé äúîâåã äéå÷ì äîäá ïéàù .äëî äú÷ìù
aaaa.zxbxbd dawip,úøâøâ áåø øåòéù ïìåëá ùé åôøèöéùë íà ïéàåø ,ïåøñç ïäá ïéàå íéùìåôî äáøä íéá÷ð äá÷éð íàå .ùøôîãë øñéà ïåøñç àìá

øñéàë íàå ,äôøè ,øñéà øåòéùî øúåé äìòé øñçù äî ìë óøèöéùë íà ïéàåø ,úåëåøà úåòåöø åðîî åøñçù åà ïåøñç íéá÷ð ïúåàá ùé íàå ,äôéøè
:äëìä ïëå .äøùë ,úåçô åà.dwcqpy e`:àåäù ìë äèîìå äìòîì äð÷á äá øééúùéù àåäå.zleblbd dzgtpíåø÷ á÷éð àìù åðà íéàåøå úçôð íöòä

:çåî ìù.zifk dpnid xiizype cakd dlhip:äøåòî àéäù íå÷îá úéæëå äøî íå÷îá úéæë äéäéù àåäå.df jezl dfíäéðù ìù ïðôåãå ïä ïéëåîñù
éîð éããäì àäã ,äøùë ,äæ êåúì äæ àìà õåçì äàøð á÷ðä ïéàå íäéúåðôã ú÷éãà íå÷îá åá÷éðå åøæç íàå .äæì äæ ïéëôåù ïä ïúéòöîàáå äæì äæ íé÷åãà

:éëôù.leghd lhip:ìéòì ïðùéøôãë ,äôéøè áäæ øðéã éáåòë åá øééúùð àìå åéáò íå÷îá á÷éð ìáà ,ìèéð àìà åðù àì.zeilkd elhipïäéúù åìèéðù ïéá
äàìî íàå .äôéøè ,úéðåðéá äáðòë ãò äñâá ,ìåôë ãò ä÷ãá ,éìåç úîçî äðéè÷äù àéìåëä ìáà ,åìèéð àìà åðù àìå .äøùë ,ïäî úçà äìèéðù ïéá

:äøùë ,íéëæ íéî .äôéøè ,íéçåøñ íéî.oezgzd igl lhipíéëôåùù äèòìä éãé ìò úåéçì äìåëéù àìà åðù àìå .øùáá ïéøáåçî íéðîéñäå øùáä ìòî
:äôéøè ,äèòìä éãé ìò úåéçì äìåëé äðéà ìáà .äéô êåúì ìëàîä.m`d dlhip:äá çðåî øáåòäù ,æ"òìá õ"éøèî ,íçøä àéä.miny icia dzexge

úâàù ïåâë úåéøáä ìë øàù åà íãà äúéòáäù ïåâë ,íãà éãéáå .äøùë ,[÷øá úééàøå ì"ö] ÷øáå íòø ìå÷î ì÷ã ìù úåéøçë äùáéå äìù äàéøä ä÷îöù
íëåúá äàéøä çéðîå íéø÷ íéî ïàìîîå íéðáì ñøç éìë àéáî õé÷á .äôéøèå íãà éãéá íà äøùëå íéîù éãéá íà ïðéòãé éëéäå .äôéøè ,ìçù ìå÷å äéøà
ïéàå ïáìä åîë òéæî åðéàù ,øåçù ñøç éìë àéáî óøåçáå .äôéøèå àéä íãà éãéá ,àéøá àøãä àì éàå ,äøùëå àéä íéîù éãéá ,àéøá àøãä éà ,úòì úòî

:äôéøè ,åàì íàå ,äøùë àéøá àøãä éà ,úòì úòî ïëåúá äàéøä çéðîå íéøùåô íéî ïàìîîå ,úùåçð éìë àéáîù íéùøôî ùéå .åá íéððèöî íéîä.dcelbd
áçåø åðîî èùôð íàå .äøùë åæ éøä ,íéôåçî ïìåë äøãùä úåéìåç åàöîðù äìë äøãùä éðô ìò òìñ áçåøë øåò äá øàùð íà .äéìòî äøåò èùôåäù

:äëìää ÷ñô àåä ïëå .äôéøè ,íéé÷ äøåò øàù ìëù ô"òà ,äøãùä ìë éô ìò òìñ
bbbb.dy`x lr dcleg dzkdìëå úåôåòá äãìåçì äñåøã ùé ãéá åìéàã .äéðéùá äëùðù:äéá àôøèî ììçä ãâðë.dtixh dze` dyery mewnùåçì ùéù

`xephxa yexit

"פלקון " בלעז הקרוי ñbä("("("("ערוך ערוך ערוך ערוך "),"),"),"),שהוא óBòa אווזים כגון – ÀÇÇ
äiçותרנגולים. äBîk ïéàL ìk ,ììkä äæ שלקתה בהמה כל – ÆÇÀÈÈÆÅÈÈÇÈ

לחיות, יכולה אינה כזו במכה הלקויה שבהמה שידוע äôøèÀÅÈבמכה,
לרבות  בא הכלל " ש"זה מבואר , בגמרא באכילה. ואסורה הבהמה, –

במשנתנו  נימנו  שלא נוספות miyxtnae).טרפויות `xnba oiir)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äîäaa úBøLk elàå המנויות המכות באחת הבהמה לקתה אם – ÀÅÀÅÇÀÅÈ
כשרה: הבהמה ä÷cñpLלהלן, Bà ,úøbøbä äáwð,לאורכה – ÄÀÈÇÇÀÆÆÆÄÀÀÈ

הראש , לצד  למעלה, שהוא כל בה נשתייר  לצדאם למטה, שהוא וכל 
לפחות  בה שתשתייר  שצריך  סוברים, ויש  כשרה; היא הרי הריאה,

למטה אחת וחולייה למעלה אחת øñçz((((גמראגמראגמראגמרא).).).).חולייה änk ãòÇÇÈÆÀÇ
כשרה? ותהא משניקבה, –ãò :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇ

é÷ìèéàä øqàk האיטלקית המטבע מגודל פחות החסרון  אם – ÀÄÇÈÄÇÀÄ
– טריפה; מכאיסר, יותר או  כאיסר הוא אם אבל כשרה, "איסר ",

הקנה. חלל  רוחב ברוב משערים ויש שונות, דעות יש  האיסר  בשיעור
çî ìL íeø÷ áwð àGå úìbìbä äúçôðיש כשרה. הבהמה – ÄÀÂÈÇËÀÙÆÀÄÇÀÆÙÇ

בכסלע הגולגולת נפחתה שאם rlqd),סוברים, lcebk) שלא פי על  אף
כך על  חולקים ויש טריפה; היא הרי מוח, של קרום (oiirניקב

.(miyxtnaBììç úéáì àGå álä áwðעד הנקב הגיע שלא – ÄÇÇÅÀÀÅÂÈ
הלב, dlLלחלל èeçä ÷ñôð àGå äøãMä äøaLð היינו – ÄÀÀÈÇÄÀÈÀÄÀÇÇÆÈ

כשרה. היא הרי  מקצתו, שנפסק פי  על  אף ברובו, נפסק äìhðÄÀÈשלא
úéfk äpîéä øizLðå ãákä המרה במקום כזית שנשתייר  והוא – ÇÈÅÀÄÀÇÇÅÆÈÇÇÄ

גורסים: ויש הקודמת; במשנה כמבואר חיותה, במקום כזית ועוד 

הימנה edy`","ונשתייר  lkCBúì äæ eáwpL úBñBkä úéáe ññîäÆÀÅÅÇÆÄÀÆÀ
äæ,הקודמת במשנה שבארנו  כמו חיבורם, במקום דהיינו –ìhð ÆÄÇ

ìBçhäכעובי בו נשתייר ולא עוביו, ניקב אם אבל כשרה; לגמרי, – ÇÀ
מכאוב  ומוסיף הולך  הוא הנקב ידי  שעל טריפה, זו  הרי זהב, דינר

בגופה רב ורשורשורשורש""""יייי).).).).והחולי  úBéìkä((((גמראגמראגמראגמרא eìhð שתיהן שניטלו בין  – ÄÀÇÀÈ
כשרה. מהן, אחת שניטלה ïBzçzäבין  éçì ìhð המתנועע והוא – ÄÇÆÄÇÇÀ

והסימנים אכילה; hyeede)בשעת dpwd),בבשר מחוברים äìhðÄÀÈנשארו
dlL íàä,בו מונח שהעובר נקבה, של הרחם הוא –äúeøçå ÈÅÆÈÇÂÈ
íéîL éãéa מן שנבהלה כגון  שמים, בידי  שלה הריאה שצמקה – ÄÅÈÇÄ

כשרה זו הרי והברקים, lwc",הרעמים ly zeixg" oeyln "dzexg")
zeixgk d`ixd dyaiy xnelkכגון ).רש רש רש רש """"יייי אדם, בידי  צמקה אם אבל 

בידי אם בודקים כיצד מבואר , בגמרא טריפה. אדם, בני שהבעיתוה
אדם. בידי או  או äãeìbäשמים שחין, מחמת או  עורה, שנפשט – ÇÀÈ

מלאכה, ïéìñBtמחמת íéîëçå ,øéLëî øéàî éaøכלומר – ÇÄÅÄÇÀÄÇÂÈÄÀÄ
טריפה. minkgk.שהבהמה dklde סלע רוחב העור  מן נשאר אם ברם,

אבריה, ראשי על  סלע ורוחב הטבור  על  סלע ורוחב השדרה כל פני על 
כשרה זו ז ז ז ז ).).).).הרי  ט ט ט ט ,,,, שחיטהשחיטהשחיטהשחיטה הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

i y i l y m e i
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úøbøbä ú÷eñt ,èLeä úáe÷ð :óBòa úBôøè elàåכמבואר – ÀÅÀÅÈÀÇÇÅÆÀÇÇÇÀÆÆ
בבהמה א zetixhבמשנה zepnl epzpyn dkixv dnl x`any ,i"yx oiir)

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iyily wxt oileg zkqn

úBðBtîqä úéáì á÷pzL ãò.äáwä äáwð,äønä äáwð,ïéwcä eáwð,äáwpL úéîéðtä ñøkä,áø òø÷pL Bà ©¤¦¨¥§¥©¦§¦§¨©¥¨¦§¨©¨¨¦§©©¦©¨¥©§¦¦¤¦§¨¤¦§©Ÿ
äðBöéçä.äãeäé éaøøîBà:çôè äìBãbä,daøa äpèwäå.õeçì eáwpL úBñBkä úéáe ññîä.âbä ïî äìôð, ©¦¨©¦§¨¥©§¨¤©§©§©¨§ª¨¤§¥¥©¤¦§©¨§¨¦©©

äéúBòìö áø eøazLð,áàfä úñeøãe.äãeäé éaøøîBà:áàfä úñeøc–äwca,éøàä úñeøãe–äqba;úñeøc ¦§©§Ÿ©§¤¨§©©§¥©¦§¨¥§©©§¥©©¨§©¨£¦©©¨§©

éðéî ìë úáàåù äàéøäù ,á÷ð àìá àëøéñ ïéàù éôì ,é÷åúðéàì éãéáòã íå÷îá íäùë äàéøáù úåëøéñä ìë åøñàð äá÷éðù äàéø íòèîå .äôéøè ,äúåà
åæ ,ïøãñë àðåàá àðåà ïåâë ,é÷åúðéàì éãéáò àìã íå÷îá úåëøéñäùëå .íåø÷ äùòðå äô÷ðå á÷ðä êøã èòî èòî àöåéå äëåúá áò äùòð ä÷ùîäå ä÷ùî

:äìâúî á÷ðäå ÷øôúî íåø÷ä ,é÷åúðéàì éãéáòã íå÷îá íäùë ìáà ,äìâúî á÷ðä ïéàå äúåàéøáì úøæåçå åæ ìò äðéâî.dxqgy e`ãçà øñçù ïåâë
,ïéøéùëî ùé ,äîöò àúéðåðòä äøñç íàå .äøùëå úîìùî àúéðåðòäù íéøîåà ùé ,ïéîé ãö ìù úåðåàä ùìùî úçà äøñçð íàå .äàéøì ùéù úåðåà ùîçî

:àøîâá çëåî êë .àúéðåðò íäì ïéà úåîäá äáøäù ,ïåøñç äæ ïéàã.zepetnqd zial awpzy crïéëôåù ïìåë äàéøä êåúá úåèùôúîä úåðè÷ úåð÷åð÷
:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .åì íéëôåù úåðåôîñä ìëù ìåãâä ïåôîñì øîåìë ,ïðúã úåðåôîñä úéáìå .ìåãâä ïåôîéñì.daiwd dawipäììç êåúì ùìåôî á÷ð

:àåäù ìëá.dxnd dawipàù íå÷îì .äìù ñéëä:äúîúåñ ãáëä ïé.oiwcd eawipìáà .åéìò ïéâäì á÷ðì êåîñ íéøçà íé÷ã ïéàù íå÷îì .íéòî éðá
:äéìò ïéâî äéøáç ,äéøáçì áé÷ðàã àúðëã àøãä.iniptd qxkáåø úà äôåçä øùá ,äðåöéçä ñøë .åäùîá åúáå÷ðå éîéðô ñøë éåø÷ åìåë ñøëä ìë

,øîà÷ã åáåøá òø÷ðå .íåø÷ åúåà úçú åáåøå .äæçä úåòìö úçú àáçð åèåòéî ñøëäå .íéëøéä ãòå äæçä ïî ììçä ìë ìò øáåò áò íåø÷ àåäå ñøëä
òø÷ð äèîìå äìë ñøëäù íå÷îî íàå .äôéøè ,ñøëä ãâðë íåø÷ä ïî ùéù äî áåø íù òø÷ð íàå ñøëä áåø åúåà ãâðë íåø÷ä ïî ùé äîë íéàåøù åðééä

:äøùë ,íåø÷ åúåà.gth dlecbdéáøë äëìäå .çôè éåä àìã â"òà ,äáåøá àôøèî ïè÷ ìâòáå .äáåø éåä àìã â"òà ,äôéøè ,çôè òø÷ð íà ìåãâ øåùá
:äãåäé.zeqekd ziae qqnd,äæì ïôåãå äæì ïôåã ùé ïìéãáäì íéàáùë ïøåáçì áéáñå ,åá øáåçî ññîäå ,úåñåëä úéá éåø÷å òáåëë éåùò ñøëä óåñ

:ïé÷ãì äáé÷äîå äáé÷ì ññîä ïîå ññîäì úåñåëä úéáî ñðëð ìëàîäå ,äæ êåúì äæ ïéëôåù ïä òöîàáå.uegl eawipyåá÷éðù ïåâë .õåçáî äàøð á÷ðäù
éá÷ð ìò ïéâî úåñåëä úéá ïôåãå ,úåñåëä úéá éá÷ð ìò ïéâî ññîää ïôåãù éôì ,øùëã ïøåáç íå÷îá åá÷ð íà é÷åôàì .ïøåáç íå÷îá àìù äæ åà äæ åà

:ññîä.bbd on dltpäðéàå äøùë ,äúîå÷ àìî äëìä íàå .äéøáà å÷ñøúð àîù ïðéùééçã .äúìéôð øçà äéìâøá äëìä àì íà ,äôéøè ,ãéî äèçùå
äëéøöå äøùë ,äãîò àìå äëìä àìù ô"òà ,äèçùå äìôðù øçà úòì úòî äúäù íà ïëå .ä÷éãá äëéøö ,äèçùå äëìä àìå äãîò íàå .ä÷éãá äëéøö

:íéøáà ÷åñéø íåùî íäá ïéà íéðîéñä ïëå íçøä úéáå .äéøáà å÷ñøúð íà úåàøì íéðôá óåâä ììçá åæ ä÷éãáå .ä÷éãá.dizerlv aex exazypíéøùò
å ïàëî øùò ãçà ,äîäáì ùé çåî ïäá ùéù úåìåãâ úåòìö íéúùååäæ ,ïàëî ãçàå ïàëî øùò ãçà åà ,ïàëî ùùå ïàëî ùù åøáúùð .ïàëî øùò ãçà

:äæçä ãöì ïééöçî àìå ,äúåéç íùù éôì ,äøãùä éôìë ïééöçî åøáùðù àåäå .äéúåòìö áåø åøáúùð.a`fd zqexceäá ìéèîå äîäáá åéðøôöá äëîù
äàøù åà äñøã ÷ôñ ïåâëå ,íééòî éðá ãâðë ä÷éãá äëéøö ,åøîàù äñåøãå .úòãî àìà äñåøã ïéàå .ìâøá àì ìáà ,ãéá àìà äñåøã ïéàå .äôøåùå ñøà
,àéä äñåøã éàãå íàå .äôéøè ,øùá íù íéãàä íàå .íééòî éðá ãâðëù ìëå äéãöå äñéøëå äáâ ä÷éãá äëéøö ,õåçáî øëéð äñéøãä íå÷î ïéàå äñøãù

:äøùë åàì íàå ,äôéøè ,øùáä íéãàä íà äàåøå äñéøãä íå÷î ãâðë ÷ãåá.dwca a`fd zqexc:äééì÷îì äéøäéæ íéìà àì äñâá ìáàix` zqexce
.dqba:åúåîë äëìäå .äéìò éâåìôàì åàìå éúà ÷"úã äéúìî éùåøôì äãåäé éáøå .ä÷ãá ïëù ìëå.upd:æ"òìá ø"éåøôùà.wcd sera:íéøåôöå íéðåézqexc

.qbd:ø"åèùà.qbd sera:íéìåâðøúå íéæååà.llkd dføåçä ïî åîå÷îî õô÷ù êøéä úéìå÷ ,['à] .ïä åìàå äðùîá åøëæåä àìù úåôøè éðéî äòáù ééåúàì

`xephxa yexit

כזית  ממנה נשתיירו  אם אבל טריפה, הבהמה בו, תלויה שהיא במקום

כשרה; זו הרי  הללו, המקומות בשני fäáwpL.כזית äàéøäשני – ÈÅÈÆÄÀÈ
הריאה, לגוף הנקב והגיע שניהם ניקבו  ואם לריאה, יש דקים קרומים

טריפה; gäøñçL.הבהמה Bà האונות מחמש אחת שחסרה כגון  – ÆÈÀÈ
(mipf`d).שלהúBðBtîqä úéáì á÷pzL ãò :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÇÆÄÈÅÀÅÇÄÀ

הסימפונות, לבית ניקבה כן אם אלא טריפה אינה הריאה ניקבה –
לסימפון  סימפונותה (dpwl)דהיינו  שכל שבריאה הריאה (zexepiv)גדול 

לתוכו ; häáwä.נכנסים äáwðלחלל עד  המגיע שהוא כל  נקב – ÄÀÈÇÅÈ
iäønä.שבה; äáwð; לכבד סמוכה שאינה הצד באותו  –.`ieáwð ÄÀÈÇÈÈÄÀ
ïéwcä בו דבק אחר  מעי הנקב סביב שאין במקום המעיים, בני – ÇÇÄ

עליו; aiäáwpL.שיגן  úéîéðtä ñøkäשהמאכל הגדול הכיס – ÇÈÅÇÀÄÄÆÄÀÈ
לחלל עד ניקבה ואם הפנימית", "הכרס נקרא מהוושט לתוכו  נכנס

טריפה; הבהמה biäðBöéçä.שבה, áø òø÷pL Bà הכרס רוב – ÆÄÀÇÙÇÄÈ
שעובר עב קרום והוא הכרס, רוב את החופה בשר  דהיינו החיצונה,
נחבא  מיעוטו עצמו והכרס הירכיים, עד מהחזה הבטן  חלל כל על 

הקרום  רוב נקרע ואם קרום, אותו  תחת מונח ורובו  החזה, צלעות תחת
טריפה הבהמה הכרס, רוב אותו  כנגד oiprשהוא `xnba miyxtn yie)

.(zxg` jxca dpevigde ziniptd qxkdäìBãbä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÀÈ
çôè,מטפח יותר  שלה החיצונה הכרס ברוב שיש  גדולה בהמה – ÆÇ

טפח, כשנקרעה daøaטריפה äpèwäåשיעור שאין קטנה בהמה – ÀÇÀÇÈÀËÈ
רובה. כשנקרע טריפה שלה, החיצונה הכרס ברוב iaxkטפח dklde

.eh-ci ;dcediõeçì eáwpL úBñBkä úéáe ññîä הכרס סוף – ÆÀÅÅÇÆÄÀÇ
קרוי והוא כובע, כעין  עשוי  zeqekd"בבהמה zia" בפנים שעשוי (לפי

בצידו  "כיס"), מלשון  שהוא אומרים ויש כוסות; כמו בתים בתים

ישעיה "qqnd"נמצא – כמו "המסס", נקרא המאכל  את שמעכל  (לפי 
– נוסס", כמסוס "והיה יח: טוב טוב טוב טוב ".".".".י , יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  עייןעייןעייןעיין ויש""""ערוך ערוך ערוך ערוך ";";";";

הקדמית), הקיבה שפירושו : "אֹומסּוס", רומית מלשון  שהוא ַסוברים
זה  פתוחים הם חיבורם ובאמצע הכוסות, בית לדופן  מחובר ודופנו

ומהמסס  להמסס ומשם הכוסות בית אל הכרס מן נכנס והמאכל  לזה,

הכוסות, בית או  המסס או  מהם, אחד ואם לדקין; ומקיבה לקיבה
ניקבו  אם ברם, טריפה. הבהמה חיבורם, במקום שלא חוץ, לצד  ניקב

לזה  מזה מפולש נקב ניקבו  שאם כשרה; הבהמה חיבורם, במקום
מהם  אחד  ניקב ואם זה, לתוך זה שופכים הם הנקב מלבד גם הרי

בית  ודופן  הכוסות בית נקב על  מגין המסס דופן הרי  חיבורם, במקום
– המסס. נקב על מגין epzpynהכוסות dnicwd dn meyn ,`id ddinz)

epx`ay enk ,qqnd iptl `ed zeqekd zia ixde ,zeqekd zial qqnd
yi ,mxa ."oeir jixv"a ef ddinz xi`yn "aeh mei zetqez" lra ?lirl
Ð .(zicenlz 'lwivp` Ð zenyd etilgd zniieqn dtewzay ,mixaeq

.fhâbä ïî äìôð שמא שחוששים טריפה, היא הרי  מיד , ונשחטה – ÈÀÈÄÇÇ
קומתה, מלא ברגליה הלכה שנפלה לאחר  אם ברם, אבריה. נתרסקו
על אף לעת, מעת ששהתה לאחר  נשחטה אם וכן  כשרה. היא הרי

הגוף, בחלל  בדיקה שצריכה אלא כשרה, עמדה, ולא הלכה שלא פי 
אבריה; נתרסקו לא fiäéúBòìö.אם áø eøazLð השידרה מעמוד – ÄÀÇÀÙÇÀÆÈ

עשרה  אחת מוח, בהן  שיש צלעות ושתיים עשרים יוצאות הבהמה של
עשרה  שתים דהיינו רובן , נשתברו  ואם מכאן , עשרה ואחת מכאן 

כשנשברו  אלא טריפה שאינה מבואר , בגמרא טריפה. הבהמה צלעות,
כלפי מחציין  נשברו אם אבל חיותה, ששם לפי  השידרה, כלפי  מחציין

כשרה; היא הרי  giä.החזה, úñeøãeáàfעל שנדרסה בהמה – ÀÇÇÀÅ
ארס. בה והטיל  הקדמיות רגליו בצפרני  אותה שהכה זאב, éaøÇÄידי 

äwca ,áàfä úñeøc :øîBà äãeäéלפרש בא יהודה רבי – ÀÈÅÀÇÇÀÅÇÇÈ
כגון  דקה, בבהמה אלא טריפה אינה הזאב שדרוסת חכמים, דברי 

השור , כגון  בגסה, לא אבל  ועז, äqbaכבש  ,éøàä úñeøãe– ÀÇÈÂÄÇÇÈ
טריפה, היא הרי  ארי, ידי על  שנדרסה גסה בהמה úñeøcÀÇאפילו

÷cä óBòa ,õpä,בלבד הדק בעוף אלא טריפה אינה הנץ דרוסת – ÇÅÀÇÇ
בהם, וכיוצא ביונים ñbäכגון  úñeøãe והוא "הגז ", גורסים: יש – ÀÇÇÇ

אומרים  ויש  הינשוף, שהוא אומרים יש  הטורפים. העופות ממיני 

izdw - zex`ean zeipyn
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äøLk.úånä íñ äìëà,Lçð dLékäL Bà–äôøè íeMî úøzî,úBLôð úðkñ íeMî äøeñàå. §¥¨¨§¨©©¨¤¤¦¦¨¨¨ª¤¤¦§¥¨©£¨¦©¨©§¨
ÂäøBzä ïî eøîàð äiçå äîäá éðîéñ,eøîàð àG óBòä éðîéñå.eøîà ìáàíéîëç:ñøBcä óBò ìk–àîè.ìk ¦¨¥§¥¨§©¨¤¤§¦©¨§¦¨¥¨¤¤§£¨¨§£¨¦¨©¥¨¥¨

äøúé òaöà Bì LiL,÷ôæå,óì÷ð Bðá÷ø÷å–øBäè.÷Bãö øa øæòéìà éaøøîBà:åéìâø úà ÷ìBçä óBò ìk– ¤¤¤§©§¥¨§¤¤§ª§§¨¦§¨¨©¦¡¦¤¤©¨¥¨©¥¤©§¨
àîè. ¨¥
Êíéáâçáe:íélñø÷å íéôðk òaøàå íéìâø òaøà Bì LiL ìk,Baø úà ïéôBç åéôðëe.éñBé éaøøîBà:áâç BîLe. ©£¨¦¨¤¤©§©©§©¦§©§©§¨©¦§©§ª©¦§¨¨¦¤ª©¦¥¥§¨¨

íéâcáe:úN÷N÷å øétðñ Bì LiL ìk.äãeäé éaøøîBà:ãçà øétðñe ïéO÷N÷ éðL.ïéO÷N÷ ïä elàå?ïéòeáwä ©¨¦¨¤¤§©¦§©§¤¤©¦§¨¥§¥©§©¦§©¦¤¨§¥¥©§©¦©§¦
Ba;ïéøétðñe?ïäa çøBtä. §©¦¦©¥©¨¤

:äîäáì úåîä íñ åðéàå
eeee.qxecd:íééçî åìëåà àìà úåîéù ãò éç ìòáì ïéúîî åðéàù ,åùøéôù ùéå .ìëåà àåäù äî ò÷ø÷ä ïî äéáâîå åéðøôöá æçåàä.dxizi rav`òáöà åæ

:úåòáöàä éøåçàù ääåáâä.slwp epawxweïîéñ àìà ,åììä íéðîéñä ìëì êéøö øåäè óåò ìë äéäéù àìå .ïá÷øå÷ä øùáî óì÷ð ïá÷øå÷ä êåúáù ñéëä
ñøåã åðéàù åá åðì òåãéù ô"òàå ãçà ïîéñá àáä óåò íéøéùëî ïéàù íãéá úøåñîù åáúë íéðåàâäå .ìëåàå ñøåã åðéàù åá òãðù ãáìáå ,éã ãáìá ãçà

:åäåøéúä àì íìåòî äøéúé òáöà åà ÷ôæ åì ùéù ô"òà ãéá óì÷ð åðéà íà ìáà ,ãéá óì÷ð åðá÷øå÷ù ïîéñ åúåà äéä ïë íà àìà ,ìëåàåz` wlegd
.eilbx:ïàëî íéúùå ïàëî åéúåòáöà éúù ïúåð èåçä ìò åãéîòîùë.`nh:ñøåã àåäù òåãéá
ffff.miabgae:íúøäè ïîéñ åäæ.mileqxw el yie mitpk rax`e milbx rax` el yiy lkìòîî åøàåöì êåîñ íäå .òáøàä ãáì íéëåøà íéìâø éðù íä

:íäá ÷æçúî õåô÷ì äöåø àåäùë ,íäá øúðì åéìâøì.abg enye xne` iqei iax.áâç åîùù òåãé ë"àà ,øùë åðéà åììä íéðîéñ äòáøà åá ùéù ô"òà
:äëìä ïëå.zywywe xitpq el yiy lk:øúåî ,íéîä ïî àöåéùë ïøéùäì ãéúòå åéùëò åì ùéù åà ,ïîæ øçàì ìãâì ãéúòå åéùëò åì ïéà åìéôàoixitpqe

.oda gxetd:íéîä éðô ìò ïäá èùù

`xephxa yexit

íéìBâðøz úàBö,לבהמות המזיקה –íéòøä íéî úúML Bà ÇÇÀÀÄÆÈÈÇÄÈÈÄ
בהם  והטיל נחש, מהם ששתה חשש  שיש מגולים, מים ששתתה –

את äøLkארסו, "השוחט כדין  כשרה, היא הרי  אותה, שחטו  אם – ÀÅÈ
ו ). ב, (לעיל  úånäהמסוכנת" íñ äìëà המות סם שהוא דבר – ÈÀÈÇÇÈÆ

Lçðלאדם, dLékäL Bà, נחש שנשכה –äôøè íeMî úøzî ÆÄÄÈÈÈËÆÆÄÀÅÈ
טריפה, חשש  בה שאין –äøeñàå,באכילה –úBLôð úðkñ íeMî ÇÂÈÄÇÈÇÀÈ

חייו . את לקפח הוא עלול מבשרה שהאוכל  –

ו ה נ ש מ ר ו א ב

טהור . ואיזהו טמא הוא עוף איזה להכיר כדי  העוף, סימני ללמד  באה משנתנו 

äøBzä ïî eøîàð äiçå äîäá éðîéñשל הטהרה סימני – ÄÈÅÀÅÈÀÇÈÆÆÀÄÇÈ
בתורה מפורשים וחיה גגגג):):):):בהמה יא יא יא יא ,,,, תאכלו ...((((ויקראויקראויקראויקרא אשר  החיה "זאת

אותה  בבהמה, גרה מעלת פרסות שסע ושוסעת פרסה מפרסת כל
גרה  מעלת שכל וידוע בשניהם; אלא טהורה הבהמה ואין תאכלו",

שכל ידוע וכן והשפן , והארנבת הגמל מן  חוץ היא, פרסה מפרסת
החזיר. מן חוץ היא, גרה מעלת פרסה àGמפרסת óBòä éðîéñåÀÄÈÅÈ

eøîàð כגון לאכלם, שאסור  טמאים עופות נימנו  בתורה אמנם – ÆÆÀ
וכו ' והפרס יגיגיגיג----יט יט יט יט ),),),),הנשר  יא יא יא יא ,,,, הטהרה ((((ויקראויקראויקראויקרא סימני בה נתפרשו לא אבל 

העוף. íéîëçשל eøîà ìáà מהעופות למדו  חכמים ברם, – ÂÈÈÀÂÈÄ
הוא שהו  עוף איזה להכיר דלקמן, הסימנים את וקבעו בתורה, זכרו 

טהור : ואיזה ñøBcäטמא óBò ìk בצפרניו שאוחז מפרשים יש  – ÈÇÅ
שאוכל מה הקרקע מן ואוכל((((רשרשרשרש""""י י י י ),),),),ומגביה שדורס מפרשים, ויש

שימות עד  לטרפו ממתין ואינו  תםתםתםתם).).).).מחיים שדורס ((((רבנורבנורבנורבנו מפרשים, ויש

שאינו  פי  על אף לאכלו, כדי  בו צפרניו  ונועץ לארץ חיים הבעל את
חי  כשהוא ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),אוכלו """"תפארת תפארת תפארת תפארת  הוא àîè((((עייןעייןעייןעיין טמא עוף – ÈÅ

דורס  הטהור שאין אחרים, סימנים בו לבדוק ואין באכילה; ואסור 
טהרתו : סימני אלו הרי  דורס, שאינו  לנו  ידוע ואם LiLלעולם. ìkÈÆÆ

äøúé òaöà Bì,האצבעות משאר למעלה הרגל , מאחורי –÷ôæå ÆÀÇÀÅÈÀÆÆ
ד, במשנה שבארנו  כמו  –óì÷ð Bðá÷ø÷å הקורקבן שבתוך שהכיס – ÀËÀÀÈÄÀÈ

סכין, חיתוך  בלא ביד הבשר  מן –øBäèנקלף הוא. טהור עוף – È
שלושת  לכל צריכים אנו שאין  כותב, למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם

מכירים  אנו שאין  בעוף מהם אחד  נמצא אפילו  אלא הטהרה, סימני 
ברם, ואוכל . דורס שאינו  בו  שנדע ובלבד טהור, עוף זה הרי  אותו ,

תורה" יט יט יט יט ))))ב"משנה א א א א ,,,, אסורות אסורות אסורות אסורות  מאכלות מאכלות מאכלות מאכלות  בשם ((((הל הל הל הל '''' הרמב"ם כותב
על אף אחד , סימן פי  על  עוף מכשירים שאין בידם שמסורת הגאונים

סימן  אותו היה כן אם אלא ואוכל , דורס שאינו בו  שיודעים פי 

לו  שיש פי על אף ביד, נקלף אינו אם אבל ביד; נקלף שקורקבנו
התירוהו . לא מעולם יתירה, אצבע או Bãö÷זפק øa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÇÈ

åéìâø úà ÷ìBçä óBò ìk :øîBà חוט על אותו  כשמעמידים – ÅÈÇÅÆÇÀÈ
לכאן , ושתיים לכאן שתיים אצבעותיו, את חולק שכן àîèהוא – ÈÅ

הוא. הדורס שעוף מעיד  זה סימן 

i y i n g m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

ודגים. חגבים של הטהרה סימני  ללמד מוסיפה משנתנו

íéáâçáe:טהרתם סימני אלו –íéìâø òaøà Bì LiL ìk ÇÂÈÄÈÆÆÇÀÇÇÀÇÄ
íélñø÷å íéôðk òaøàåארוכות כרעיים שתי  היינו  –rax` caln) ÀÇÀÇÀÈÇÄÀÇÀËÇÄ

(milbxd הארץ מן  ולהתרומם לקפוץ רוצה שכשהוא לצוארו , סמוך
שכתוב כמו  בהן , עצמו כאכאכאכא):):):):מתחזק יאיאיאיא,,,, elk`z((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  df z` j`"

oda xzpl eilbxl lrnn mirxk el xy` ,rax` lr jledd serd uxy lkn
,"ux`d lrBaø úà ïéôBç åéôðëe לכסות כדי בכנפיו שיש כלומר  – ÀÈÈÄÆË

שניים  בחגבים, טהרה סימני  ארבעה הרי החגב. של גופו רוב את
שהבאנו  כמו וקרסולים, רגלים ארבעה והם: בתורה, מפורשים מהם

רובו , את החופות כנפיים ארבע דהיינו הסימנים, שני ושאר לעיל ,
בתורה שהוזכרו החגבים מן dyelyנלמדו  `l` dpen epi` m"anxde)

oniqk `ed dpen "eaex z` zetegd mitpk rax`" oky ,miabga mipniq
cg` כב כב כב כב א א א א ,,,, אסורות אסורות אסורות אסורות  מאכלות מאכלות מאכלות מאכלות  ברייתא:).הלהלהלהל'''' מובאת בגמרא –oi`"

eiykr el,(רובו את החופין  כנפים לו שאין  או  כרעים, או  (כנפים

"xzen ,onf xg`l lcbl cizre.(מעכשיו הוא שמותר éñBé(כלומר éaøÇÄÅ
áâç BîLe :øîBàפי על שאף כלומר חגב, שמו  שיהא וצריך – ÅÀÈÈ

אלה סימנים ארבעה בו  קרוישיש  שהוא ידוע כן אם אלא טהור  אינו
חגב. dkld.בשם okeíéâcáeבתורה נאמרו טהרתם סימני ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÇÈÄ

ט ט ט ט ):):):): úN÷N÷åיא יא יא יא ,,,, øétðñ Bì LiL ìk. במשנתנו להלן כמבואר  – ÈÆÆÀÇÄÀÇÀÆÆ
ãçà øétðñe ïéO÷N÷ éðL :øîBà äãeäé éaø יהודה רבי  – ÇÄÀÈÅÀÅÇÀÇÄÀÇÄÆÈ

"קשקשת" שכן  קשקשים, שני לו כשיש אלא טהור הדג שאין  סובר,
כללי. שם היא בתורה Baהאמורה ïéòeáwä ?ïéO÷N÷ ïä elàåÀÅÅÇÀÇÄÇÀÄ

בגופו , הקבועות הקליפות –ïéøétðñe?סנפירים הם ואלו  –çøBtä ÀÇÄÄÇÅÇ
ïäa, ו (משנה נידה במסכת המים. פני על  בהם שט שהוא אלו – ÈÆ

לו  שיש שכל הדגים, של  המובהק הסימן  הוא שקשקשת מבואר , ט)
שיש מובהק, סימן  אינו  סנפיר אבל  סנפיר ; לו שיש  בידוע קשקשת

izdw - zex`ean zeipyn
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ïá÷øwä;eáwðïéwcä;äéòî éða eøîçðå øeàì äìôð,íéwøé íà–ïéìeñt,íénãà íà–íéøLk.dñøc,dôøèe ©ª§§¨¦§©©¦¨§¨¨§¤§§§¥¥¤¨¦§ª¦§¦¦£ª¦§¥¦§¨¨§¨¨
ìúka,úñkøôîe äîäa dzövøL Bà,dèçLe úòì úòî äúäLå–äøLk. ©Ÿ¤¤¦§©¨§¥¨§©§¤¤§¨£¨¥¥§¥§¨¨§¥¨
„óBòa úBøLk elàå:úøbøbä äáwð,Bàä÷cñpL;íB÷î dLàø ìò äcìç äzkääôøè dúBà äNBò BðéàL; §¥§¥¨¦§¨©©§¤¤¤¦§§¨¦©¨ª§¨©Ÿ¨§¤¥¤¨§¥¨

÷ôfä áwð,éaøøîBà:ìhð elôà;eáwð àGå äéòî éða eàöé;äétb eøazLð;äéìâø eøazLð;äéôðk eèøîð.éaø ¦©©¤¤©¦¥£¦¦©¨§§¥¥¤¨§¦§¦§©§©¤¨¦§©§©§¤¨¦§§§¨¤¨©¦
äãeäéøîBà:äìhð íàäìeñt äöBpä. §¨¥¦¦§¨©¨§¨
‰ícä úæeçà,úðMòîäå,úðpöîäå,íéìBâðøz úàBö äìëàLå éðôecøä äìëàLå,íéòøä íéî úúML Bà– £©©¨§©§ª¤¤§©§ª¤¤§¤¨§¨©§§¦§¤¨§¨©©§§¦¤¨¨©¦¨¨¦

:äôéøèå íåø÷ä á÷éðù òåãéá àöåéå õáöáî çåîä íà ,äìòîì åòáöà ÷çåãå óåòä éô êåúì åãé ñéðëî ,äùåò àåä ãöéëå .çåî ìù íåø÷ á÷éð àîùawip
.oawxewdñéëå á÷éðù ïá÷øå÷ ìáà .äæ ãâðë äæ øùáäå ñéëä íéáå÷ð åéäéù åðééäã ,åá øáåò ìëàîäù åëåúáù ñéëáå ïá÷øå÷ä øùáá á÷ðä äéäéù àåäå

:äøùë ,äæ ãâðë àìù äæ íäéðù åá÷éð åìéôà åà ,íéé÷ åìù.dirn ipa exngpe:åøîøîç éòî ïåùì .ïúéàøî åëôäðå øåàä úîçî åöååë.mileqt miwexi
åðúùð íà ,ïäá àöåéëå äðåé éðáå íéøåúå íéìåâðøúå ïéæååàá íéîåãà úåéäì ïëøãù ïá÷øå÷äå ãáëäå áìä ïåâë ,íéîåãà úåéäì ïëøãù íéøáà ,øîà÷ éëä
,íéîåãà åëôäðå ïúééøáî åðúùð íà .íé÷åøé úåéäì ïëøãù íé÷ãä ïéãä àåäå .íéøùë ,åéäù åîë íéîåãà åøàùð íàå ,íéìåñô ,øåàä úîçî íé÷åøé åùòðå
øåòéùå .íéìåñô ,øåàä úîçî ïúéàøî åðúùðù ìëù .íéìåñô ,åîéãàäå øåàì åìôð íà ,íé÷åøé íäìù ïá÷øå÷äå ãáëäå áìäù íéîä úåôåò ïëå .íéìåñô

:åäùîá á÷ðäù åîë åäùîá ,äàøîä éåðéù.dqxc:åéìâøá íãà.lzeka dtxhy e`:ìúåëá äá äëäù.dnda dzvvxy e`àúìú éðäì ùçéîì àëéàã
:úñëøôî ïééãòå .íéøáéà ÷åñéø íåùî.dxyk dhgye zrl zrn dzdy m`,äîäáá íéîëç åðîù úåôéøè ìëù .äîäá éáâ ìéòì ïðéáúëãë ä÷éãá àéòáå

:äðùîá ïééåðùä åìà ,óåòä ïäéìò øúé .óåòá ïãâðë
cccc.dwcqpy e` zxbxbd dawip,ïåøñç äá ùéù á÷ð äá÷éð íàå .ìéòì åðùøéô øáëå .äîäáá äú÷éãñå úøâøâä úáå÷ðë ,óåòá äú÷éãñå úøâøâä úáå÷ð

åä ïåøñçä íà:äøùë ,åàì íàå äôéøè ,óåòä åúåà ìù äð÷ä ììç áåø øåòéùë é.wtfdåøàåö êùåî óåòäùë èùåä íò êùîðä ìëå .èùåì êåîñ àåä
:øùë á÷éð íà ÷ôæä øàùå ,åäùîá åúáå÷ðå èùåë åðéã.lhip elit` xne` iax:éáøë äëìä ïéàå.dirn ipa e`viåëåúì ïñéðëäù äòùáù àìà åðù àì

éìçäù äúéäù úåîëî äìòîì åæ äìåâò åà åðåúçúì åðåéìò êôä àììåëé åðéà íäî ãçà êôäðù ïåéëù ,äôéøè ,ïäá êôä ìáà .äèîì åæå äìòîì åæ ó
:úåéçì.ditb exazypâ úèåîù ìáà ,åøáúùð à÷åãå .íéôðëä úåîöòúåòìöä ïéá úàáçð äàéøäù éôì .äàéøä äá÷éð àîù ïðéùééç ,äôéøè ,óåòá ó

âä íò äàéøä ú÷úðúî äôâ èîåùùëå òìöì òìö ïéá ÷ãå êø øùáä íåø÷å:ó.dilbx exazypíöòä àöé àìå äìòîì åìéôà åà ,äèîìå äáåëøàä ïî
:ùøôð íùå ,äôéøè éåäã äù÷îä äîäáá ïðú ,õåçì àöé ìáà .õåçì.ditpk ehxnp:äôåâ ìë ìòù äìåãâ äöåð åðééä.dvepïéàù øùáä ìòù ä÷ãä àéä

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äãåìâë äì áéùçã ,íéð÷ äá
dddd.mcd zfeg`:äúìçå íã äæçàù.zpyernde:äôåâá ïùò ñðëðù.zppevndeúðùåòîäå ,íãä äéìò øáâù íãä úæåçà ùøéô í"áîøå .äðéö úîçî éìåç

ë ìë äéåöî äðéàù éôì ,äîåãàä àéäù úéòéáøä äçéìä øéëæä àìå .äðáìä äçéìä äéìò äøáâù úððåöîäå ,äøåçùä äçéìä äéìò äøáâù:úåîäáá ê
.iptecxd:úåúî äðîî úåìëåàä úåîäáä ,íéìåâðøúä úàåö ïëå .äîäáã úåîä íñ.mirxd mind:íéìåâî íéî.zend mqíãàì úåîä íñ àåäù øáã

`xephxa yexit

,(seray el`dLàø ìò äcìç äzkä בשיניה שהכתה כלומר  –, ÄÇÈËÀÈÇÙÈ
דרוסה זו  הרי ביד, שאילו  אותה; שנשכה íB÷îÀ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),דהיינו 

äôøè dúBà äNBòL שמא לחשוש שיש  שבראשה, במקום – ÆÆÈÀÅÈ
אצבעו  שמכניס דהיינו בדיקה, צריכה היא והרי מוח, של קרום ניקב
הוא  סימן ויוצא, מבצבץ המוח ואם למעלה, ודוחקה העוף פי לתוך 

טריפה; זו והרי  הקרום, ïá÷øwäשניקב áwð הקורקבן בשר שניקב – ÄÇÇËÀÀÈ
נקובים  והבשר שהכיס דהיינו בו , עובר  שהמאכל שבתוכו הכיס ואף

זה, כנגד ïéwcäזה eáwð,בבהמה א במשנה כמבואר המעיים, בני  – ÄÀÇÇÄ
øeàì äìôð,האש לתוך  העוף נפל  –äéòî éða eøîçðåכלומר – ÈÀÈÈÀÆÀÀÀÅÅÆÈ

האש , מחמת מעיו  בני íéwøéשנתכווצו íà מראיהם נשתנו  אם – ÄÀËÄ
ירוקים, טריפה,ïéìeñtונעשו  נעשה שהעוף כלומר –íénãà íà ÀÄÄÂËÄ

לכן , קודם שהיו כמו  הם –íéøLk הוריקו "אם מבואר : בגמרא – ÀÅÄ
מעיים  בני הדברים: ופירוש  טרפה", הירוקים, האדימו או האדומים
והכבד והלב וביונים, ובתרנגולים באווזים ירוקים להיות דרכם

מראיהם  נשתנו  ואם אלו , בעופות אדומים להיות דרכם והקורקבן 
נעשו  המעיים ובני  ירוקים, נעשו  והקורקבן  והכבד שהלב  האש , מחמת

שהיו , כמו  אדומים שאלו מראיהם, נשתנו  לא ואם טריפה; אדומים,
והקורבן  והכבד  שהלב המים, בעופות וכן  כשר. שהיו, כמו ירוקים ואלו

שינוי ושיעור – טריפה. נעשו  האדימו, האש מחמת אם ירוקים, שלהם
במשהו . ברגליו ,dñøcהמראה העוף את אדם דרס –ìúka dôøèe ÀÈÈÀÈÈÇÙÆ

שהכה או  בכותל ,– העוף äîäaאת dzövøL Bà שבהמה – ÆÄÀÇÈÀÅÈ
איברים, לריסוק חשש יש  אלו  שבכל  והפילתה, אותה úñkøôîeÀÇÀÆÆדחפה

מפרכסת, עדיין  והיא –dèçLe úòì úòî äúäLå שחטה שלא – ÀÈÂÈÅÅÀÅÀÈÈ
לעת, מעת שחיתה לאחר  אלא צריכה äøLkמיד מקום ומכל  – ÀÅÈ

אמרו  שכן א), (משנה הגג מן שנפלה בבהמה שבארנו כמו בדיקה,
sera"חכמים: ocbpk ,dndaa minkg epny zetixh" שהוא מה (כלומר

טריפה). בעוף כמותו בבהמה, טריפה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ä÷cñpL Bà ,úøbøbä äáwð :óBòa úBøLk elàåכמבואר – ÀÅÀÅÈÄÀÈÇÇÀÆÆÆÄÀÀÈ
כאיסר עד איננו  כשניקבה החיסרון ששיעור אלא בבהמה, ב במשנה

רוב  כשיעור עד אלא כאיסר , אין הגרגרת רוחב בכל שהרי  האיטלקי ,
זה, משיעור  פחות הוא החיסרון  שאם העוף, אותו  של הקנה חלל

כשר . dúBàהעוף äNBò BðéàL íB÷î dLàø ìò äcìç äzkäÄÇÈËÀÈÇÙÈÀÆÅÆÈ
äôøèוהוברר המוח כנגד שהכתה או  המוח, כנגד  שלא שהכתה – ÀÅÈ

הקרום. ניקב שלא ôfä÷בבדיקה áwðבהמשך כיס כעין  והוא – ÄÇÇÆÆ
כשר ; ניקב, ואם לקיבה, יעבור  בטרם למזון מחסן  המשמש  הוושט

טריפה. העוף נעשה ניטל, אם ìhðאבל  elôà :øîBà éaø– ÇÄÅÂÄÄÇ
כשר ; העוף iaxk.הזפק, dkld oi`eeáwð àGå äéòî éða eàöé– ÈÀÀÅÅÆÈÀÄÀ

בבהמ  הדין והוא בחוץ; בעודם העוף את בעוף,ושחט שנשנה אלא ה,
מעיו בני שיוצאים בעוף יותר  שמצוי  יוסףיוסףיוסףיוסף"),"),"),"),משום eøazLðÄÀÇÀ("("("("ביתביתביתבית

äétb,כנפיה עצמות –äéìâø eøazLð(הברך) הארכובה מן – ÇÆÈÄÀÇÀÇÀÆÈ
ו), (ד, להלן  כמבואר äéôðkולמטה, eèøîð הגדולות הנוצות היינו – ÄÀÀÀÈÆÈ

גופה כל הכנפיים,((((רש רש רש רש """"יייי).).).).שעל  של הגדולה הנוצה מפרשים: ויש 

הגוף שעל הדקה הנוצה כל  נמרטה זה אלו ,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););ובכלל  בכל 
כשר. äöBpäהעוף äìhð íà :øîBà äãeäé éaøשעל הדקה – ÇÄÀÈÅÄÄÀÈÇÈ

בבהמה.äìeñtהגוף, הגלודה כדין  טריפה, –.dcedi iaxk dkld oi`e ÀÈ

i r i a x m e i
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אותם  אוסרות שאינן  העוף, או  הבהמה שבגוף מחלות בענין ללמד  באה משנתנו
טריפה. משום באכילה

ícä úæeçà,וחלתה דמה שנתרבה –úðMòîäå עשן שנכנס – ÂÇÇÈÀÇÀËÆÆ
וחלתה, הצטננות,úðpöîäåבגופה מחמת שחלתה –äìëàLå ÀÇÀËÆÆÀÆÈÀÈ

éðôecøäהרדופני עלי  –(secxd),לבהמה המות סם äìëàLåשהם ÇÀÀÄÀÆÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äøLk.úånä íñ äìëà,Lçð dLékäL Bà–äôøè íeMî úøzî,úBLôð úðkñ íeMî äøeñàå. §¥¨¨§¨©©¨¤¤¦¦¨¨¨ª¤¤¦§¥¨©£¨¦©¨©§¨
ÂäøBzä ïî eøîàð äiçå äîäá éðîéñ,eøîàð àG óBòä éðîéñå.eøîà ìáàíéîëç:ñøBcä óBò ìk–àîè.ìk ¦¨¥§¥¨§©¨¤¤§¦©¨§¦¨¥¨¤¤§£¨¨§£¨¦¨©¥¨¥¨

äøúé òaöà Bì LiL,÷ôæå,óì÷ð Bðá÷ø÷å–øBäè.÷Bãö øa øæòéìà éaøøîBà:åéìâø úà ÷ìBçä óBò ìk– ¤¤¤§©§¥¨§¤¤§ª§§¨¦§¨¨©¦¡¦¤¤©¨¥¨©¥¤©§¨
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Êíéáâçáe:íélñø÷å íéôðk òaøàå íéìâø òaøà Bì LiL ìk,Baø úà ïéôBç åéôðëe.éñBé éaøøîBà:áâç BîLe. ©£¨¦¨¤¤©§©©§©¦§©§©§¨©¦§©§ª©¦§¨¨¦¤ª©¦¥¥§¨¨

íéâcáe:úN÷N÷å øétðñ Bì LiL ìk.äãeäé éaøøîBà:ãçà øétðñe ïéO÷N÷ éðL.ïéO÷N÷ ïä elàå?ïéòeáwä ©¨¦¨¤¤§©¦§©§¤¤©¦§¨¥§¥©§©¦§©¦¤¨§¥¥©§©¦©§¦
Ba;ïéøétðñe?ïäa çøBtä. §©¦¦©¥©¨¤

:äîäáì úåîä íñ åðéàå
eeee.qxecd:íééçî åìëåà àìà úåîéù ãò éç ìòáì ïéúîî åðéàù ,åùøéôù ùéå .ìëåà àåäù äî ò÷ø÷ä ïî äéáâîå åéðøôöá æçåàä.dxizi rav`òáöà åæ

:úåòáöàä éøåçàù ääåáâä.slwp epawxweïîéñ àìà ,åììä íéðîéñä ìëì êéøö øåäè óåò ìë äéäéù àìå .ïá÷øå÷ä øùáî óì÷ð ïá÷øå÷ä êåúáù ñéëä
ñøåã åðéàù åá åðì òåãéù ô"òàå ãçà ïîéñá àáä óåò íéøéùëî ïéàù íãéá úøåñîù åáúë íéðåàâäå .ìëåàå ñøåã åðéàù åá òãðù ãáìáå ,éã ãáìá ãçà

:åäåøéúä àì íìåòî äøéúé òáöà åà ÷ôæ åì ùéù ô"òà ãéá óì÷ð åðéà íà ìáà ,ãéá óì÷ð åðá÷øå÷ù ïîéñ åúåà äéä ïë íà àìà ,ìëåàåz` wlegd
.eilbx:ïàëî íéúùå ïàëî åéúåòáöà éúù ïúåð èåçä ìò åãéîòîùë.`nh:ñøåã àåäù òåãéá
ffff.miabgae:íúøäè ïîéñ åäæ.mileqxw el yie mitpk rax`e milbx rax` el yiy lkìòîî åøàåöì êåîñ íäå .òáøàä ãáì íéëåøà íéìâø éðù íä

:íäá ÷æçúî õåô÷ì äöåø àåäùë ,íäá øúðì åéìâøì.abg enye xne` iqei iax.áâç åîùù òåãé ë"àà ,øùë åðéà åììä íéðîéñ äòáøà åá ùéù ô"òà
:äëìä ïëå.zywywe xitpq el yiy lk:øúåî ,íéîä ïî àöåéùë ïøéùäì ãéúòå åéùëò åì ùéù åà ,ïîæ øçàì ìãâì ãéúòå åéùëò åì ïéà åìéôàoixitpqe

.oda gxetd:íéîä éðô ìò ïäá èùù
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íéìBâðøz úàBö,לבהמות המזיקה –íéòøä íéî úúML Bà ÇÇÀÀÄÆÈÈÇÄÈÈÄ
בהם  והטיל נחש, מהם ששתה חשש  שיש מגולים, מים ששתתה –

את äøLkארסו, "השוחט כדין  כשרה, היא הרי  אותה, שחטו  אם – ÀÅÈ
ו ). ב, (לעיל  úånäהמסוכנת" íñ äìëà המות סם שהוא דבר – ÈÀÈÇÇÈÆ

Lçðלאדם, dLékäL Bà, נחש שנשכה –äôøè íeMî úøzî ÆÄÄÈÈÈËÆÆÄÀÅÈ
טריפה, חשש  בה שאין –äøeñàå,באכילה –úBLôð úðkñ íeMî ÇÂÈÄÇÈÇÀÈ

חייו . את לקפח הוא עלול מבשרה שהאוכל  –

ו ה נ ש מ ר ו א ב

טהור . ואיזהו טמא הוא עוף איזה להכיר כדי  העוף, סימני ללמד  באה משנתנו 

äøBzä ïî eøîàð äiçå äîäá éðîéñשל הטהרה סימני – ÄÈÅÀÅÈÀÇÈÆÆÀÄÇÈ
בתורה מפורשים וחיה גגגג):):):):בהמה יא יא יא יא ,,,, תאכלו ...((((ויקראויקראויקראויקרא אשר  החיה "זאת

אותה  בבהמה, גרה מעלת פרסות שסע ושוסעת פרסה מפרסת כל
גרה  מעלת שכל וידוע בשניהם; אלא טהורה הבהמה ואין תאכלו",

שכל ידוע וכן והשפן , והארנבת הגמל מן  חוץ היא, פרסה מפרסת
החזיר. מן חוץ היא, גרה מעלת פרסה àGמפרסת óBòä éðîéñåÀÄÈÅÈ

eøîàð כגון לאכלם, שאסור  טמאים עופות נימנו  בתורה אמנם – ÆÆÀ
וכו ' והפרס יגיגיגיג----יט יט יט יט ),),),),הנשר  יא יא יא יא ,,,, הטהרה ((((ויקראויקראויקראויקרא סימני בה נתפרשו לא אבל 

העוף. íéîëçשל eøîà ìáà מהעופות למדו  חכמים ברם, – ÂÈÈÀÂÈÄ
הוא שהו  עוף איזה להכיר דלקמן, הסימנים את וקבעו בתורה, זכרו 

טהור : ואיזה ñøBcäטמא óBò ìk בצפרניו שאוחז מפרשים יש  – ÈÇÅ
שאוכל מה הקרקע מן ואוכל((((רשרשרשרש""""י י י י ),),),),ומגביה שדורס מפרשים, ויש

שימות עד  לטרפו ממתין ואינו  תםתםתםתם).).).).מחיים שדורס ((((רבנורבנורבנורבנו מפרשים, ויש

שאינו  פי  על אף לאכלו, כדי  בו צפרניו  ונועץ לארץ חיים הבעל את
חי  כשהוא ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),אוכלו """"תפארת תפארת תפארת תפארת  הוא àîè((((עייןעייןעייןעיין טמא עוף – ÈÅ

דורס  הטהור שאין אחרים, סימנים בו לבדוק ואין באכילה; ואסור 
טהרתו : סימני אלו הרי  דורס, שאינו  לנו  ידוע ואם LiLלעולם. ìkÈÆÆ

äøúé òaöà Bì,האצבעות משאר למעלה הרגל , מאחורי –÷ôæå ÆÀÇÀÅÈÀÆÆ
ד, במשנה שבארנו  כמו  –óì÷ð Bðá÷ø÷å הקורקבן שבתוך שהכיס – ÀËÀÀÈÄÀÈ

סכין, חיתוך  בלא ביד הבשר  מן –øBäèנקלף הוא. טהור עוף – È
שלושת  לכל צריכים אנו שאין  כותב, למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם

מכירים  אנו שאין  בעוף מהם אחד  נמצא אפילו  אלא הטהרה, סימני 
ברם, ואוכל . דורס שאינו  בו  שנדע ובלבד טהור, עוף זה הרי  אותו ,

תורה" יט יט יט יט ))))ב"משנה א א א א ,,,, אסורות אסורות אסורות אסורות  מאכלות מאכלות מאכלות מאכלות  בשם ((((הל הל הל הל '''' הרמב"ם כותב
על אף אחד , סימן פי  על  עוף מכשירים שאין בידם שמסורת הגאונים

סימן  אותו היה כן אם אלא ואוכל , דורס שאינו בו  שיודעים פי 

לו  שיש פי על אף ביד, נקלף אינו אם אבל ביד; נקלף שקורקבנו
התירוהו . לא מעולם יתירה, אצבע או Bãö÷זפק øa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÇÈ

åéìâø úà ÷ìBçä óBò ìk :øîBà חוט על אותו  כשמעמידים – ÅÈÇÅÆÇÀÈ
לכאן , ושתיים לכאן שתיים אצבעותיו, את חולק שכן àîèהוא – ÈÅ

הוא. הדורס שעוף מעיד  זה סימן 

i y i n g m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

ודגים. חגבים של הטהרה סימני  ללמד מוסיפה משנתנו

íéáâçáe:טהרתם סימני אלו –íéìâø òaøà Bì LiL ìk ÇÂÈÄÈÆÆÇÀÇÇÀÇÄ
íélñø÷å íéôðk òaøàåארוכות כרעיים שתי  היינו  –rax` caln) ÀÇÀÇÀÈÇÄÀÇÀËÇÄ

(milbxd הארץ מן  ולהתרומם לקפוץ רוצה שכשהוא לצוארו , סמוך
שכתוב כמו  בהן , עצמו כאכאכאכא):):):):מתחזק יאיאיאיא,,,, elk`z((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  df z` j`"

oda xzpl eilbxl lrnn mirxk el xy` ,rax` lr jledd serd uxy lkn
,"ux`d lrBaø úà ïéôBç åéôðëe לכסות כדי בכנפיו שיש כלומר  – ÀÈÈÄÆË

שניים  בחגבים, טהרה סימני  ארבעה הרי החגב. של גופו רוב את
שהבאנו  כמו וקרסולים, רגלים ארבעה והם: בתורה, מפורשים מהם

רובו , את החופות כנפיים ארבע דהיינו הסימנים, שני ושאר לעיל ,
בתורה שהוזכרו החגבים מן dyelyנלמדו  `l` dpen epi` m"anxde)

oniqk `ed dpen "eaex z` zetegd mitpk rax`" oky ,miabga mipniq
cg` כב כב כב כב א א א א ,,,, אסורות אסורות אסורות אסורות  מאכלות מאכלות מאכלות מאכלות  ברייתא:).הלהלהלהל'''' מובאת בגמרא –oi`"

eiykr el,(רובו את החופין  כנפים לו שאין  או  כרעים, או  (כנפים

"xzen ,onf xg`l lcbl cizre.(מעכשיו הוא שמותר éñBé(כלומר éaøÇÄÅ
áâç BîLe :øîBàפי על שאף כלומר חגב, שמו  שיהא וצריך – ÅÀÈÈ

אלה סימנים ארבעה בו  קרוישיש  שהוא ידוע כן אם אלא טהור  אינו
חגב. dkld.בשם okeíéâcáeבתורה נאמרו טהרתם סימני ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÇÈÄ

ט ט ט ט ):):):): úN÷N÷åיא יא יא יא ,,,, øétðñ Bì LiL ìk. במשנתנו להלן כמבואר  – ÈÆÆÀÇÄÀÇÀÆÆ
ãçà øétðñe ïéO÷N÷ éðL :øîBà äãeäé éaø יהודה רבי  – ÇÄÀÈÅÀÅÇÀÇÄÀÇÄÆÈ

"קשקשת" שכן  קשקשים, שני לו כשיש אלא טהור הדג שאין  סובר,
כללי. שם היא בתורה Baהאמורה ïéòeáwä ?ïéO÷N÷ ïä elàåÀÅÅÇÀÇÄÇÀÄ

בגופו , הקבועות הקליפות –ïéøétðñe?סנפירים הם ואלו  –çøBtä ÀÇÄÄÇÅÇ
ïäa, ו (משנה נידה במסכת המים. פני על  בהם שט שהוא אלו – ÈÆ

לו  שיש שכל הדגים, של  המובהק הסימן  הוא שקשקשת מבואר , ט)
שיש מובהק, סימן  אינו  סנפיר אבל  סנפיר ; לו שיש  בידוע קשקשת

izdw - zex`ean zeipyn
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ïá÷øwä;eáwðïéwcä;äéòî éða eøîçðå øeàì äìôð,íéwøé íà–ïéìeñt,íénãà íà–íéøLk.dñøc,dôøèe ©ª§§¨¦§©©¦¨§¨¨§¤§§§¥¥¤¨¦§ª¦§¦¦£ª¦§¥¦§¨¨§¨¨
ìúka,úñkøôîe äîäa dzövøL Bà,dèçLe úòì úòî äúäLå–äøLk. ©Ÿ¤¤¦§©¨§¥¨§©§¤¤§¨£¨¥¥§¥§¨¨§¥¨
„óBòa úBøLk elàå:úøbøbä äáwð,Bàä÷cñpL;íB÷î dLàø ìò äcìç äzkääôøè dúBà äNBò BðéàL; §¥§¥¨¦§¨©©§¤¤¤¦§§¨¦©¨ª§¨©Ÿ¨§¤¥¤¨§¥¨

÷ôfä áwð,éaøøîBà:ìhð elôà;eáwð àGå äéòî éða eàöé;äétb eøazLð;äéìâø eøazLð;äéôðk eèøîð.éaø ¦©©¤¤©¦¥£¦¦©¨§§¥¥¤¨§¦§¦§©§©¤¨¦§©§©§¤¨¦§§§¨¤¨©¦
äãeäéøîBà:äìhð íàäìeñt äöBpä. §¨¥¦¦§¨©¨§¨
‰ícä úæeçà,úðMòîäå,úðpöîäå,íéìBâðøz úàBö äìëàLå éðôecøä äìëàLå,íéòøä íéî úúML Bà– £©©¨§©§ª¤¤§©§ª¤¤§¤¨§¨©§§¦§¤¨§¨©©§§¦¤¨¨©¦¨¨¦

:äôéøèå íåø÷ä á÷éðù òåãéá àöåéå õáöáî çåîä íà ,äìòîì åòáöà ÷çåãå óåòä éô êåúì åãé ñéðëî ,äùåò àåä ãöéëå .çåî ìù íåø÷ á÷éð àîùawip
.oawxewdñéëå á÷éðù ïá÷øå÷ ìáà .äæ ãâðë äæ øùáäå ñéëä íéáå÷ð åéäéù åðééäã ,åá øáåò ìëàîäù åëåúáù ñéëáå ïá÷øå÷ä øùáá á÷ðä äéäéù àåäå

:äøùë ,äæ ãâðë àìù äæ íäéðù åá÷éð åìéôà åà ,íéé÷ åìù.dirn ipa exngpe:åøîøîç éòî ïåùì .ïúéàøî åëôäðå øåàä úîçî åöååë.mileqt miwexi
åðúùð íà ,ïäá àöåéëå äðåé éðáå íéøåúå íéìåâðøúå ïéæååàá íéîåãà úåéäì ïëøãù ïá÷øå÷äå ãáëäå áìä ïåâë ,íéîåãà úåéäì ïëøãù íéøáà ,øîà÷ éëä
,íéîåãà åëôäðå ïúééøáî åðúùð íà .íé÷åøé úåéäì ïëøãù íé÷ãä ïéãä àåäå .íéøùë ,åéäù åîë íéîåãà åøàùð íàå ,íéìåñô ,øåàä úîçî íé÷åøé åùòðå
øåòéùå .íéìåñô ,øåàä úîçî ïúéàøî åðúùðù ìëù .íéìåñô ,åîéãàäå øåàì åìôð íà ,íé÷åøé íäìù ïá÷øå÷äå ãáëäå áìäù íéîä úåôåò ïëå .íéìåñô

:åäùîá á÷ðäù åîë åäùîá ,äàøîä éåðéù.dqxc:åéìâøá íãà.lzeka dtxhy e`:ìúåëá äá äëäù.dnda dzvvxy e`àúìú éðäì ùçéîì àëéàã
:úñëøôî ïééãòå .íéøáéà ÷åñéø íåùî.dxyk dhgye zrl zrn dzdy m`,äîäáá íéîëç åðîù úåôéøè ìëù .äîäá éáâ ìéòì ïðéáúëãë ä÷éãá àéòáå

:äðùîá ïééåðùä åìà ,óåòä ïäéìò øúé .óåòá ïãâðë
cccc.dwcqpy e` zxbxbd dawip,ïåøñç äá ùéù á÷ð äá÷éð íàå .ìéòì åðùøéô øáëå .äîäáá äú÷éãñå úøâøâä úáå÷ðë ,óåòá äú÷éãñå úøâøâä úáå÷ð

åä ïåøñçä íà:äøùë ,åàì íàå äôéøè ,óåòä åúåà ìù äð÷ä ììç áåø øåòéùë é.wtfdåøàåö êùåî óåòäùë èùåä íò êùîðä ìëå .èùåì êåîñ àåä
:øùë á÷éð íà ÷ôæä øàùå ,åäùîá åúáå÷ðå èùåë åðéã.lhip elit` xne` iax:éáøë äëìä ïéàå.dirn ipa e`viåëåúì ïñéðëäù äòùáù àìà åðù àì

éìçäù äúéäù úåîëî äìòîì åæ äìåâò åà åðåúçúì åðåéìò êôä àììåëé åðéà íäî ãçà êôäðù ïåéëù ,äôéøè ,ïäá êôä ìáà .äèîì åæå äìòîì åæ ó
:úåéçì.ditb exazypâ úèåîù ìáà ,åøáúùð à÷åãå .íéôðëä úåîöòúåòìöä ïéá úàáçð äàéøäù éôì .äàéøä äá÷éð àîù ïðéùééç ,äôéøè ,óåòá ó

âä íò äàéøä ú÷úðúî äôâ èîåùùëå òìöì òìö ïéá ÷ãå êø øùáä íåø÷å:ó.dilbx exazypíöòä àöé àìå äìòîì åìéôà åà ,äèîìå äáåëøàä ïî
:ùøôð íùå ,äôéøè éåäã äù÷îä äîäáá ïðú ,õåçì àöé ìáà .õåçì.ditpk ehxnp:äôåâ ìë ìòù äìåãâ äöåð åðééä.dvepïéàù øùáä ìòù ä÷ãä àéä

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äãåìâë äì áéùçã ,íéð÷ äá
dddd.mcd zfeg`:äúìçå íã äæçàù.zpyernde:äôåâá ïùò ñðëðù.zppevndeúðùåòîäå ,íãä äéìò øáâù íãä úæåçà ùøéô í"áîøå .äðéö úîçî éìåç

ë ìë äéåöî äðéàù éôì ,äîåãàä àéäù úéòéáøä äçéìä øéëæä àìå .äðáìä äçéìä äéìò äøáâù úððåöîäå ,äøåçùä äçéìä äéìò äøáâù:úåîäáá ê
.iptecxd:úåúî äðîî úåìëåàä úåîäáä ,íéìåâðøúä úàåö ïëå .äîäáã úåîä íñ.mirxd mind:íéìåâî íéî.zend mqíãàì úåîä íñ àåäù øáã

`xephxa yexit

,(seray el`dLàø ìò äcìç äzkä בשיניה שהכתה כלומר  –, ÄÇÈËÀÈÇÙÈ
דרוסה זו  הרי ביד, שאילו  אותה; שנשכה íB÷îÀ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),דהיינו 

äôøè dúBà äNBòL שמא לחשוש שיש  שבראשה, במקום – ÆÆÈÀÅÈ
אצבעו  שמכניס דהיינו בדיקה, צריכה היא והרי מוח, של קרום ניקב
הוא  סימן ויוצא, מבצבץ המוח ואם למעלה, ודוחקה העוף פי לתוך 

טריפה; זו והרי  הקרום, ïá÷øwäשניקב áwð הקורקבן בשר שניקב – ÄÇÇËÀÀÈ
נקובים  והבשר שהכיס דהיינו בו , עובר  שהמאכל שבתוכו הכיס ואף

זה, כנגד ïéwcäזה eáwð,בבהמה א במשנה כמבואר המעיים, בני  – ÄÀÇÇÄ
øeàì äìôð,האש לתוך  העוף נפל  –äéòî éða eøîçðåכלומר – ÈÀÈÈÀÆÀÀÀÅÅÆÈ

האש , מחמת מעיו  בני íéwøéשנתכווצו íà מראיהם נשתנו  אם – ÄÀËÄ
ירוקים, טריפה,ïéìeñtונעשו  נעשה שהעוף כלומר –íénãà íà ÀÄÄÂËÄ

לכן , קודם שהיו כמו  הם –íéøLk הוריקו "אם מבואר : בגמרא – ÀÅÄ
מעיים  בני הדברים: ופירוש  טרפה", הירוקים, האדימו או האדומים
והכבד והלב וביונים, ובתרנגולים באווזים ירוקים להיות דרכם

מראיהם  נשתנו  ואם אלו , בעופות אדומים להיות דרכם והקורקבן 
נעשו  המעיים ובני  ירוקים, נעשו  והקורקבן  והכבד שהלב  האש , מחמת

שהיו , כמו  אדומים שאלו מראיהם, נשתנו  לא ואם טריפה; אדומים,
והקורבן  והכבד  שהלב המים, בעופות וכן  כשר. שהיו, כמו ירוקים ואלו

שינוי ושיעור – טריפה. נעשו  האדימו, האש מחמת אם ירוקים, שלהם
במשהו . ברגליו ,dñøcהמראה העוף את אדם דרס –ìúka dôøèe ÀÈÈÀÈÈÇÙÆ

שהכה או  בכותל ,– העוף äîäaאת dzövøL Bà שבהמה – ÆÄÀÇÈÀÅÈ
איברים, לריסוק חשש יש  אלו  שבכל  והפילתה, אותה úñkøôîeÀÇÀÆÆדחפה

מפרכסת, עדיין  והיא –dèçLe úòì úòî äúäLå שחטה שלא – ÀÈÂÈÅÅÀÅÀÈÈ
לעת, מעת שחיתה לאחר  אלא צריכה äøLkמיד מקום ומכל  – ÀÅÈ

אמרו  שכן א), (משנה הגג מן שנפלה בבהמה שבארנו כמו בדיקה,
sera"חכמים: ocbpk ,dndaa minkg epny zetixh" שהוא מה (כלומר

טריפה). בעוף כמותו בבהמה, טריפה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ä÷cñpL Bà ,úøbøbä äáwð :óBòa úBøLk elàåכמבואר – ÀÅÀÅÈÄÀÈÇÇÀÆÆÆÄÀÀÈ
כאיסר עד איננו  כשניקבה החיסרון ששיעור אלא בבהמה, ב במשנה

רוב  כשיעור עד אלא כאיסר , אין הגרגרת רוחב בכל שהרי  האיטלקי ,
זה, משיעור  פחות הוא החיסרון  שאם העוף, אותו  של הקנה חלל

כשר . dúBàהעוף äNBò BðéàL íB÷î dLàø ìò äcìç äzkäÄÇÈËÀÈÇÙÈÀÆÅÆÈ
äôøèוהוברר המוח כנגד שהכתה או  המוח, כנגד  שלא שהכתה – ÀÅÈ

הקרום. ניקב שלא ôfä÷בבדיקה áwðבהמשך כיס כעין  והוא – ÄÇÇÆÆ
כשר ; ניקב, ואם לקיבה, יעבור  בטרם למזון מחסן  המשמש  הוושט

טריפה. העוף נעשה ניטל, אם ìhðאבל  elôà :øîBà éaø– ÇÄÅÂÄÄÇ
כשר ; העוף iaxk.הזפק, dkld oi`eeáwð àGå äéòî éða eàöé– ÈÀÀÅÅÆÈÀÄÀ

בבהמ  הדין והוא בחוץ; בעודם העוף את בעוף,ושחט שנשנה אלא ה,
מעיו בני שיוצאים בעוף יותר  שמצוי  יוסףיוסףיוסףיוסף"),"),"),"),משום eøazLðÄÀÇÀ("("("("ביתביתביתבית

äétb,כנפיה עצמות –äéìâø eøazLð(הברך) הארכובה מן – ÇÆÈÄÀÇÀÇÀÆÈ
ו), (ד, להלן  כמבואר äéôðkולמטה, eèøîð הגדולות הנוצות היינו – ÄÀÀÀÈÆÈ

גופה כל הכנפיים,((((רש רש רש רש """"יייי).).).).שעל  של הגדולה הנוצה מפרשים: ויש 

הגוף שעל הדקה הנוצה כל  נמרטה זה אלו ,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););ובכלל  בכל 
כשר. äöBpäהעוף äìhð íà :øîBà äãeäé éaøשעל הדקה – ÇÄÀÈÅÄÄÀÈÇÈ

בבהמה.äìeñtהגוף, הגלודה כדין  טריפה, –.dcedi iaxk dkld oi`e ÀÈ
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אותם  אוסרות שאינן  העוף, או  הבהמה שבגוף מחלות בענין ללמד  באה משנתנו
טריפה. משום באכילה

ícä úæeçà,וחלתה דמה שנתרבה –úðMòîäå עשן שנכנס – ÂÇÇÈÀÇÀËÆÆ
וחלתה, הצטננות,úðpöîäåבגופה מחמת שחלתה –äìëàLå ÀÇÀËÆÆÀÆÈÀÈ

éðôecøäהרדופני עלי  –(secxd),לבהמה המות סם äìëàLåשהם ÇÀÀÄÀÆÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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øBäè.éìéìbä éñBé éaøøîBà:äàîèa–àîè;äøBäèáe–øBäè.äéòî CBúa dãìå únL äMàä,äéçä äèLôe ¨©¦¥©§¦¦¥¦§¥¨¨¥¦§¨¨¨¦¨¤¥§¨¨§¥¤¨¨§¨¤¨¨
Ba äòâðå dãé úà–äòáL úàîè äàîè äéçä,ãìeä àöiL ãò äøBäè äMàäå. ¤¨¨§¨§¨¤¨¨§¥¨ª§©¦§¨§¨¦¨§¨©¤¥¥©¨¨

„ãìéì äM÷îä äîäa,dëúçå Bãé úà øaòä àéöBäå,Bnà úà èçL Ck øçàå–øBäè øNaä.Bnà úà èçL, §¥¨©§©¨¥¥§¦¨ª¨¤¨©£¨¨§©©¨¨©¤¦©¨¨¨¨©¤¦
dëúç Ck øçàå–äìáð òbî øNaä;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:äèeçL äôøè òbî;äôøha eðéön äî §©©¨£¨¨©¨¨©©§¥¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©§¥¨§¨©¨¦©§¥¨

dzøäèî dúèéçML,øáàä úà øäèz äîäaä úèéçL óà.íäì øîàøéàî éaø:àG,äôøè úèéçL äøäè íà ¤§¦¨¨§©©§¨©§¦©©§¥¨§©¥¤¨¥¤¨©¨¤©¦¥¦¦¦£¨§¦©§¥¨

bbbb.xedh dxedh dndaaåøäèì äéç àéäùë åì ìéòåú àì ,úî àåäù ô"òà äúèéçùá äìéëàá åøéúäì åîà úöéçî åì äìéòåä íà äîå ,øîåçå ì÷î
àø÷ øîàã ,ïìðî äàîè äîäáå .àîèìî(à"é àø÷éå)äàîè äîäá ù÷úéà .äøåäè äîäá åæ ,äìëàì íëì àéä øùà .äàîè äîäá åæ ,äîäáä ïî úåîé éëå

:øåäè äøáåò äàîè äîäá óà ,øåäè äøáåò äøåäè äîäá äî ,äøåäè äîäáì.`nh d`nha xne` ililbd iqei iaxáéúëã àø÷î äéì ÷éôîå('ä íù)
.äàîèî äðéà äøåäè äîäá úìáðå äàîèî äàîè äîäá úìáð éëå ,äàîè äîäá úìáðá åà äàîè äéç úìáðá åà àîè øáã ìëá òâú øùà ùôð åà

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .àùé÷ä ïðéùøã àìå øîåçå ì÷ àëéìã àîè äàîèáå .øîåçå ì÷î øåäè äøåäèáå ,àîè äàîèáù øáåò äæ ,äæéà àìàd`nh digd
.dray z`nehìáà .éøåäèì éúàå äéòîá àåä ïééãòù äøåáñ äéçäå àîèîå ãåìéë àåä éøäå øåãæåøôì õåç åùàø úà øáåòä àéöåé àîù äøéæâ ,ïðáøãîå

:äéì éæç ÷éôî éëå éåìâ äîäá ìù íçøù éðôî ,éëä øæâîì àëéì ,øåäè ïéúéðúî éðú÷ã äîäá éòîì åãé èéùåäù äòåøá.cled `viy cr dxedh dy`de
:éøåäèì éúà àìå øåãæåøôì õåç åùàø àéöåîùë äîöòá úùâøî äùàã

cccc.xedh xyadäàîåè úìá÷î äîäá ïéàù ,øåäè øáåòä øùá:íééçî.dliap rbn xyad:äìáðë àîèî àåäù ,éçä ïî øáà òâî øáåòä øùárbn
.dhegy dtixhïðáøãî àìà äøåúä ïî äàîèî äðéàù äèåçù äôéøèë àéåäå .äìéáð éãéî åúøäèî ,äìéëàá øáàä úøúî äðéàù éô ìò óà äèéçùäù

,ïðéñøâ éëä :ïéùã÷åîá.xa`d z` xdhz dnda zhigy s`:øáåòä úà ïðéñøâ àìå.dze` dtixh zhigy dxdih m` `løáã éøäù àåä ïéãä ïî

`xephxa yexit

מעיה, Baלתוך òâðå,המת בעובר  –äàîè äîäáa ïéa כגון – ÀÈÇÅÄÀÅÈÀÅÈ
אתון, או  äøBäèסוסה äîäáa ïéa,כבשה או  פרה כגון  –øBäè ÅÄÀÅÈÀÈÈ

דינו  אין  האם, מעי  בתוך  הוא המת שהעובר  זמן שכל הרועה, –
הטעם, מבואר בגמרא בו . הנוגע את לטמא dxedhכנבילה, dndaay

בשחיטתה, באכילה להתירו אמו  מחיצת לו הועילה אם הוא: וחומר קל 

המת  העובר  היה האם, את שחטו שאילו  כלומר מת, שהוא פי על אף
שכן  כל א, במשנה שלמדנו  כמו בשחיטתה, באכילה מותר שבתוכה

נבילה. מידי לטהרו  חיה כשהיא אמו לו  d`nhשתועיל  dndaae למדים
שכתוב טהורה, מבהמה לטלטלטלט):):):):בהיקש יא יא יא יא ,,,, הבהמה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מן ימות "וכי 

"וכי ודרשו: הערב", עד יטמא בנבלתה הנוגע לאכלה, לכם היא אשר
טמאה בהמה זו – הבהמה " מן oinימות lk llek dnda mzqy xnelk)

Ð .d`nh elit`e dnda""""תמימהתמימהתמימהתמימה –),""""תורהתורהתורהתורה לאכלה" לכם היא "אשר
עוברה  טהורה מה לטהורה, טמאה הכתוב מקיש  טהורה, בהמה זו 

טהור. עוברה טמאה אף äàîèa,טהור , :øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅÄÀÅÈ
àîè ומטמא הוא טמא שבמעיה המת העובר  טמאה בבהמה – ÈÅ

øBäèכנבילה, ,äøBäèáe שאינו טהור , עוברה טהורה ובבהמה – ÄÀÈÈ
שכתוב טעמו , מבואר  בגמרא כנבילה. ב ב ב ב ):):):):מטמא הההה,,,, נפש((((ויקראויקראויקראויקרא "או 

בהמה  בנבלת או  טמאה חיה בנבלת או  טמא דבר  בכל תגע אשר
אינה  טהורה בהמה ונבלת מטמאה טמאה בהמה נבלת וכי – טמאה"

כתוב והרי לט לט לט לט ):):):):מטמאה? יא יא יא יא ,,,, היא ((((שם שם שם שם  אשר הבהמה מן ימות "וכי 
הער עד יטמא בנבלתה הנוגע לאכלה, זהלכם איזה אלא (d`nhayב".

?(d`nhn dpi` dxedhae d`nhn שבטמאה הבהמה, שבמעי מת עובר זה
שהבאנו  כפי הוא, וחומר קל  בטהורה שכן  טהור, ובטהורה טמא
את  מתירה אינה שחיטתה שהרי וחומר , קל אין בטמאה אבל לעיל ,

לעיל שנזכר ההיקש, את דורש אינו הגלילי יוסי ורבי  באכילה; העובר
קמא תנא בבבב).).).).בדברי  ע ע ע ע ,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ורש ורש ורש ורש """"יייי ililbd.((((גמראגמראגמראגמרא iqei iaxk dkld oi`e

äéçä äèLôe ,äéòî CBúa dãìå únL äMàä,מיילדת – ÈÄÈÆÅÀÈÈÀÅÆÈÈÀÈÆÈÈ
dãé úà,מעיה לתוך  –Ba äòâðå,המת בולד –äàîè äéçä ÆÈÈÀÈÀÈÆÈÈÀÅÈ

äòáL úàîè,במת הנוגע כדין  –àöiL ãò äøBäè äMàäå ËÀÇÄÀÈÀÈÄÈÀÈÇÆÅÅ
ãìeä בגמרא מעיה. בתוך  שהוא זמן  כל אותה מטמא הולד  שאין  – ÇÈÈ

משנתנו  של  התנא שכן טמאה, אינה החיה אף התורה שמן  מבואר,
מדברי טומאה בה שגזרו אלא מטמאה, אינה בלועה שטומאה סובר

כילוד הוא והרי לחוץ, ראשו את העובר  יוציא שמא גזירה סופרים,
אבל היא. וטהורה במעיה הוא שעדיין סבורה תהא והחיה ומטמא,

בעצמה  היא מרגישה שכן כזה, חשש אין  (היולדת) האשה לגבי
היא. שטהורה לחשוב תטעה ולא לחוץ ראשו את מוציא כשהוולד

אין  ברישא, ששנינו כפי הבהמה, מעי לתוך ידו  שהושיט ברועה ואף
ראשו  את העובר וכשמוציא גלוי הבהמה רחם שכן לטעות, חשש

חכמים בו  גזרו לא הלכך אותו; רואים עבעבעבעב,,,,מיד חולין חולין חולין חולין  ורשורשורשורש""""יייי ((((גמראגמראגמראגמרא

א א א א ).).).).
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האבר  האם, שחיטת קודם אותו וחתכו  לחוץ, אבר הוציא העובר שאם היא, הלכה

החי  מן  אבר כדין  כנבילה, f).מטמא ,h oldl oiir) זה שבכגון ללמד, באה משנתנו 

לאחר  אלא האבר את חתכו לא אם אבל  טהור . האם, במעי שנשאר  העובר בשר 

במשנה. שיבואר  כפי וחכמים, מאיר  רבי למחלוקת באנו האם, שחיטת

Bãé úà øaòä àéöBäå ,ãìéì äM÷îä äîäa,לחוץ –dëúçå ÀÅÈÇÀÇÈÅÅÀÄÈËÈÆÈÇÂÈÈ
היד , את וחתך  –Bnà úà èçL Ck øçàåשיד פי  על  אף – ÀÇÇÈÈÇÆÄ

כנבילה, מטמאה שנחתכה øBäèהעובר  øNaäהעובר בשר – ÇÈÈÈ
שנחתכה, בשעה היד  במגע נטמא שלא כלומר טהור, הבהמה שבמעי

מחיים; טומאה מקבלת הבהמה ואין הבהמה, מן כאבר שהוא לפי
מועילה  שהרי  כחי , הוא חשוב האם, מעי  בתוך מת העובר ואפילו 

באכילה אף להתירו  אמו Bnà((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).שחיטת úà èçLלאחר – ÈÇÆÄ
החזירה, ולא ידו  את העובר dëúçשהוציא Ck øçàåהיד את – ÀÇÇÈÂÈÈ

העובר , äìáðשהוציא òbî øNaä הבהמה שבמעי העובר  בשר – ÇÈÈÇÇÀÅÈ
ממנו , כשנחתכה הטמאה, ביד  נגע שהרי בנבילה, נגע כאילו  טמא

øéàî éaø éøác.כנבילה מטמאה שהיד  הסובר , –íéîëçå ÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄ
äèeçL äôøè òbî :íéøîBà הבהמה שבמעי  העובר  בשר  – ÀÄÇÇÀÅÈÀÈ

מדרבנן  אלא מטמאה שאינה שחוטה, בטריפה נגע כאילו דינו 

היד((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),במוקדשים את מטהרת הבהמה שחיטת חכמים שלדעת
שכן  נבילה, dzøäèîמידי dúèéçML äôøha eðéön äî– ÇÈÄÇÀÅÈÆÀÄÈÈÀÇÇÀÈ

נבילה, מידי אותה מטהרת ששחיטתה שנשחטה, בטריפה שמצינו  כשם
øáàä úà øäèz äîäaä úèéçL óà,השחיטה לפני  שיצא – ÇÀÄÇÇÀÅÈÀÇÅÆÈÅÆ

באכילה. אותו מתרת שאינה פי  על  אף נבילה, éaøמידי íäì øîàÈÇÈÆÇÄ
àG :øéàî הבהמה ששחיטת מטריפה, מצינו" ב"מה ללמוד  אין – ÅÄ

שיצא; האבר את dúBàתטהר äôøè úèéçL äøäè íà אם – ÄÄÂÈÀÄÇÀÅÈÈ
מטהרתה, טריפה ששחיטת dôebLמצינו øác השחיטה שכן  – ÈÈÆÈ

הבהמה ששחיטת נאמר, האם הבהמה; גוף  את úàמטהרת øäèzÀÇÅÆ
dôeb BðéàL øác ,øáàäשל מגופו אלא הבהמה מגוף שאינו – ÈÅÆÈÈÆÅÈ

ועוד, dzøäèîהעובר? dúèéçML äôøhì ïépîלגבי אף – ÄÇÄÇÀÅÈÆÀÄÈÈÀÇÇÀÈ
מידי מטהרתה ששחיטתה מניין השאלה: נשאלת עצמה הטריפה

izdw - zex`ean zeipyn
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‡døéæçäå Bãé úà øaòä àéöBäå ãìéì äM÷îä äîäa–äìéëàa øzî.BLàø úà àéöBä,BøéæçäL ét ìò óà §¥¨©§©¨¥¥§¦¨ª¨¤¨§¤¡¦¨ª¨©£¦¨¦¤Ÿ©©¦¤¤¡¦
–ãeìék äæ éøä.äéòîaL øaòä ïî CúBç–äìéëàa øzî.úBéìkä ïîe ìBçhä ïî–äìéëàa øeñà.ììkä äæ: £¥¤§¨¥¦¨ª¨¤§¥¤¨ª¨©£¦¨¦©§¦©§¨¨©£¦¨¤©§¨

dôebL øác–øeñà;dôeb BðéàL–øzî. ¨¨¤¨¨¤¥¨ª¨
·ãìéì äM÷îä úøkáîä–éìLîe øáà øáà Czçîíéáìkì C.Baø àöé–øáwé äæ éøä,äøBëaä ïî äøèôðå. ©§©¤¤©§©¨¥¥§©¥¥¤¥¤©§¦©§¨¦¨¨ª£¥¤¦¨¥§¦§§¨¦©§¨
‚äéòî CBúa døaò únL äîäa,Ba òâðå Bãé úà äòBøä èéLBäå,äàîè äîäáa ïéa,äøBäè äîäáa ïéa– §¥¨¤¥ª¨¨§¥¤¨§¦¨¤¤¨§¨©¥¦§¥¨§¥¨¥¦§¥¨§¨

c`̀̀̀.dlik`a xzen .dywnd dndaïåöéçä ãöì íéðôáù äîî çéðäì êéøö äøéæçä àìå åãé àéöåä íàã .øáà ìù êúç íå÷î åìéôàå åìåë øáåòä
êúåçå íöîöî àìà ,íéðô ãöì êåúçì êéøö ïéà äøéæçä ìáà .íçøä úôù ìò ãîåò àåäù éðôî ,øåñà éîéðôäå ïåöéçä úìãáä êúçä íå÷îù ,åëúçìå
ïåéë äôéøè äî .äôéøè ,äãù åì àåäù åúöéçîì õåç àöéù øùá ,äôéøè äãùá øùáå íåùî ,õåçì àöéùë øáàä øñàð àîòè éàîã .øúåî êúç íå÷îå
äèéçù íãå÷ äøéæçäùë øúåî êëìä ,åúöéçîì õåç àöé àì êúç íå÷îå .øúéä åì ïéà áåù åúöéçîì õåç àöéù ïåéë øùá óà ,øúéä äì ïéà áåù äôøèðù

:åìëàú äîäáá äîäá äéá ïðéø÷ã.celik `ed ixd:äìéáðë àåä éøä úî àöîð íàå .éç àöîð íà åîöòì äèéçù êéøöå ,åîà úèéçù äéì éðäî àì åúå
.dirnay xaern jzeg:éçä ïî øáà íåùî øñàð àìå äîäáä úèéçùá øúåî ,äëåúá äëéúçä çéðäå.zeilkd one leghd on:äîöò äîäá ìùxeq`

.dlik`a:àåä åäá àôøèéî àìã éãéîã íåùî ,úåéìëå ìåçè è÷ð éëäìå .äúèéçùá øúåä àì äîäáá åçéðäù ô"òàå
aaaa.clil dywnd zxkandùë øáà øáà êåúçì øúåî .äìù íçø øèôá:ïåùàø ïåùàø àöåé àåä.mialkl jilyne:ùéã÷ àì äéáåø ÷ôð àìã äîë ìëã

.eaex `vi:åëúçå ,ãçàë.xawi df ixd:ãìåé øùà äéá ïðéø÷ã ,åéìò äùåã÷ äìç áåøä úàéöéáã.dxekad on dxhtpeïéá .øåëá åðéà åéøçà àáäù
:àåä íçø øèô åàì éðù àäã ,ãçàë áåø àöéù ïéáå øáà øáà ïåùàø àöéù

`xephxa yexit

התורה  כתבה ולמה קשקשת, להם ואין  סנפיר להם שיש  מינים הרבה

ויאדיר" תורה "יגדיל משום בבבב).).).)."סנפיר "? סוסוסוסו,,,, ברייתא ((((חוליןחוליןחוליןחולין מובאת כן 
א א א א ):):):):בגמרא סו סו סו סו ,,,, עכשיו ((((חוליןחוליןחוליןחולין לו  zywywe)"אין  xitpq)לגדל ועתיד 

שעולה  בשעה להשירן  ועתיד  עכשיו  לו  יש  מותר. זה הרי  זמן , לאחר
מותר ". זה הרי  המים, מן

א ה נ ש מ ר ו א ב

באכילה  העגל מותר  חי, עגל בתוכה ומצאו מעוברת בהמה שחטו שאם היא, הלכה
(כמו באכילה שבמעיה העובר  את מתירה האם ששחיטת שחיטה, טעון ואינו
לחוץ  מאיבריו אחד  שהוציא בעובר  דנה משנתנו  ה). משנה להלן  הטעם שנבאר

האם. שחיטת קודם

ãìéì äM÷îä äîäa,אותה לשחוט ועומדים ללדת, לה שקשה – ÀÅÈÇÀÇÈÅÅ
Bãé úà øaòä àéöBäå,לחוץ –døéæçäå נשחטה כך  ואחר – ÀÄÈËÈÆÈÀÆÁÄÈ

äìéëàaהבהמה, øzîמותר העובר  שדווקא מבואר, בגמרא – ËÈÇÂÄÈ
השחיטה, קודם שיצא האבר  אבל  האם, בשחיטת והותר הואיל באכילה

שנאמר  לאכלו . אסור  הבהמה, לגוף שחזר  פי  על  לללל):):):):אף כב כב כב כב ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

למחיצתו  חוץ בשר שיצא כיון  ודרשו : תאכלו". לא טרפה בשדה "ובשר
,("dcy"k el `edy mewnl)לעולם "dtxh").נאסר  oick) ירצה אם ואף

מכוח  כשחוטים מכבר  הם שהסימנים האבר, י ּותר  לא הולד, לשחוט
איגראיגראיגראיגר).).).).האם עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רררר'''' הולד,((((תוספות תוספות תוספות תוספות  את ושחטו  אותו ילדה אם ברם,

מותר שיצא האבר  ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").אף החזיר("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  לא אם הדין והוא
שמותר האם, שחיטת לאחר  שהחזירו או שהוציא, האבר את העובר
חותכים  שחיטה, קודם החזיר  שאם אלא אסור , והאבר באכילה העובר

החזירו , לא אם אבל  העובר ; שאר את ואוכלים בלבד, שיצא האבר  את
הסמוך הבהמה שבפנים ממה גם שיצא, אבר אותו מלבד  לחתוך, צריך 

מקום  אף שיצא, החלק כנגד בדיוק יחתכו  אם שכן  שיצא, לאבר
ללמד, אפוא באה משנתנו שיצא. האבר כדין באכילה, אסור  החתך 

העובר מותר שהוציא, ידו  את שחיטה קודם החזיר  והעובר שהואיל
חוץ  יצא לא זה שמקום מאחר היד, של  החתך  מקום ואפילו  באכילה,

העובר,àéöBäלמחיצתו . –BLàø úà,לחוץ –ét ìò óà ÄÆÙÇÇÄ
BøéæçäLקודם האם,– ãeìékשנשחטה äæ éøä נמצא ואם – ÆÆÁÄÂÅÆÀÈ

להתירו  כדי שחיטה טעון הוא הרי שחיטתה, לאחר  אמו בבטן  חי 
הוא  הרי מת נמצא ואם מתירתו. אמו  שחיטת אין ששוב באכילה,

äéòîaLכנבילה. øaòä ïî CúBçמעי לתוך  ידו  את המכניס – ÅÄÈËÈÆÀÅÆÈ
האם, את שחט כך  ואחר  בתוכה, ומניחו העובר מן  אבר  וחותך  האם

äìéëàa øzî משום אסור ואינו  באכילה מותר  שנחתך  האבר אף – ËÈÇÂÄÈ
החי . מן  úBéìkäאבר ïîe ìBçhä ïîהטחול מן  חתך  אם אבל  – ÄÇÀÄÇÀÈ

ושחט  בתוכה, החתיכה את והניח עצמה, הבהמה של הכליות מן או

הבהמה, äìéëàaאת øeñàאבר" משום באכילה החתיכה אסורה – ÈÇÂÄÈ
הם  שאלו לפי  הכליות", ומן  הטחול "מן נקטה משנתנו – החי ". מן

בהם טריפה נעשית הבהמה שאין יום יום יום יום איברים """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

כך כך כך כך ).).).). על על על על  שמקשה שמקשה שמקשה שמקשה  øeñàטובטובטובטוב"""" ,dôebL øác :ììkä äæהחותך – ÆÇÀÈÈÈÆÈÈ
החי. מן אבר  מתורת באכילה הוא אסור  הבהמה מגוף BðéàLÆÅדבר

dôeb,שבתוכה העובר  משל אלא הבהמה, מגוף לא דבר החותך  – È
øzî.החי מן  אבר  משום בו  ואין באכילה, – ËÈ
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איבריו שאין הבכור , – העובר  בדין ללמד משנתנו  באה הקודמת המשנה אגב
רובו. יצא שלא זמן כל הבכורה בקדושת מתקדשים לחוץ היוצאים

úøkáîä,בכור ללדת העומדת בהמה –ãìéì äM÷îäשיש – ÇÀÇÆÆÇÀÇÈÅÅ
בלידתה, קשיים øáàלה øáà Czçîאבר אבר  לחתוך  מותר – ÀÇÅÅÆÅÆ

לחוץ, העובר מן íéáìkìהיוצא CéìLîeהבכור קדושת שאין – ÇÀÄÇÀÈÄ
לעיל. שהזכרנו  כמו רובו , יצא שלא זמן כל  העובר על  àöéÈÈחלה

Baø,וחתכו כאחד  העובר של  –øáwé äæ éøä, רובו שיצא שכיון – ËÂÅÆÄÈÅ
יש בהנאה. הוא שאסור  קבורה, וצריך  הבכור , קדושת עליו חלה
אבר מחתך  שהיה אלא כאחד , רובו  יצא לא שאפילו  בגמרא, סוברים

שחתך אבר  אבר לכלבים השליך שלא דהיינו רובו, שהשלים עד  אבר 
של רובו  בהם שהיה עד לפניו שהניחם אלא ברישא, ששנינו  כמו 

נתקדש לפיכך לפנינו , ורובו שהואיל קבורה, צריכים כולם הרי העובר,
הרמב"ם פוסק גם וכך  יד יד יד יד ););););למפרע. דדדד,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  ïî((((הלהלהלהל'''' äøèôðåÀÄÀÀÈÄ

äøBëaä הראשון שיצא בין  בכור, אינו זה ולד לאחר הבא שהוולד – ÇÀÈ
אינו  השני  שהרי  כאחד , רובו  שיצא ובין  לכלבים והשליך אבר אבר 

רחם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).פטר לדעת((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ((((שם שם שם שם ))))ברם, פיסקה הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  מוסבה
ולכן  הבכור, בקדושת נתקדש הרי  רובו יצא שאם בלבד , הסיפא על  זו 

לא  לכלבים, והשליך  אבר אבר חתך  אם אבל הבכורה; מן נפטרה
פטר קרויה לכלבים והשלכתו אבר  יציאת שאין הבכורה, מן  נפטרה

בכור . הריהו  זה ולד לאחר  והבא רחם,
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כן טומאה. לענין  כנבילה דינו אם הבהמה, מעי  שבתוך  מת בעובר דנה משנתנו
שיבואר . כפי מטמא, הוא אם האשה, מעי  שבתוך מת בולד  משנתנו דנה

Bãé úà äòBøä èéLBäå ,äéòî CBúa døaò únL äîäa– ÀÅÈÆÅËÈÈÀÅÆÈÀÄÈÆÆÈ
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øBäè.éìéìbä éñBé éaøøîBà:äàîèa–àîè;äøBäèáe–øBäè.äéòî CBúa dãìå únL äMàä,äéçä äèLôe ¨©¦¥©§¦¦¥¦§¥¨¨¥¦§¨¨¨¦¨¤¥§¨¨§¥¤¨¨§¨¤¨¨
Ba äòâðå dãé úà–äòáL úàîè äàîè äéçä,ãìeä àöiL ãò äøBäè äMàäå. ¤¨¨§¨§¨¤¨¨§¥¨ª§©¦§¨§¨¦¨§¨©¤¥¥©¨¨

„ãìéì äM÷îä äîäa,dëúçå Bãé úà øaòä àéöBäå,Bnà úà èçL Ck øçàå–øBäè øNaä.Bnà úà èçL, §¥¨©§©¨¥¥§¦¨ª¨¤¨©£¨¨§©©¨¨©¤¦©¨¨¨¨©¤¦
dëúç Ck øçàå–äìáð òbî øNaä;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:äèeçL äôøè òbî;äôøha eðéön äî §©©¨£¨¨©¨¨©©§¥¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©§¥¨§¨©¨¦©§¥¨

dzøäèî dúèéçML,øáàä úà øäèz äîäaä úèéçL óà.íäì øîàøéàî éaø:àG,äôøè úèéçL äøäè íà ¤§¦¨¨§©©§¨©§¦©©§¥¨§©¥¤¨¥¤¨©¨¤©¦¥¦¦¦£¨§¦©§¥¨

bbbb.xedh dxedh dndaaåøäèì äéç àéäùë åì ìéòåú àì ,úî àåäù ô"òà äúèéçùá äìéëàá åøéúäì åîà úöéçî åì äìéòåä íà äîå ,øîåçå ì÷î
àø÷ øîàã ,ïìðî äàîè äîäáå .àîèìî(à"é àø÷éå)äàîè äîäá ù÷úéà .äøåäè äîäá åæ ,äìëàì íëì àéä øùà .äàîè äîäá åæ ,äîäáä ïî úåîé éëå

:øåäè äøáåò äàîè äîäá óà ,øåäè äøáåò äøåäè äîäá äî ,äøåäè äîäáì.`nh d`nha xne` ililbd iqei iaxáéúëã àø÷î äéì ÷éôîå('ä íù)
.äàîèî äðéà äøåäè äîäá úìáðå äàîèî äàîè äîäá úìáð éëå ,äàîè äîäá úìáðá åà äàîè äéç úìáðá åà àîè øáã ìëá òâú øùà ùôð åà

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .àùé÷ä ïðéùøã àìå øîåçå ì÷ àëéìã àîè äàîèáå .øîåçå ì÷î øåäè äøåäèáå ,àîè äàîèáù øáåò äæ ,äæéà àìàd`nh digd
.dray z`nehìáà .éøåäèì éúàå äéòîá àåä ïééãòù äøåáñ äéçäå àîèîå ãåìéë àåä éøäå øåãæåøôì õåç åùàø úà øáåòä àéöåé àîù äøéæâ ,ïðáøãîå

:äéì éæç ÷éôî éëå éåìâ äîäá ìù íçøù éðôî ,éëä øæâîì àëéì ,øåäè ïéúéðúî éðú÷ã äîäá éòîì åãé èéùåäù äòåøá.cled `viy cr dxedh dy`de
:éøåäèì éúà àìå øåãæåøôì õåç åùàø àéöåîùë äîöòá úùâøî äùàã

cccc.xedh xyadäàîåè úìá÷î äîäá ïéàù ,øåäè øáåòä øùá:íééçî.dliap rbn xyad:äìáðë àîèî àåäù ,éçä ïî øáà òâî øáåòä øùárbn
.dhegy dtixhïðáøãî àìà äøåúä ïî äàîèî äðéàù äèåçù äôéøèë àéåäå .äìéáð éãéî åúøäèî ,äìéëàá øáàä úøúî äðéàù éô ìò óà äèéçùäù

,ïðéñøâ éëä :ïéùã÷åîá.xa`d z` xdhz dnda zhigy s`:øáåòä úà ïðéñøâ àìå.dze` dtixh zhigy dxdih m` `løáã éøäù àåä ïéãä ïî

`xephxa yexit

מעיה, Baלתוך òâðå,המת בעובר  –äàîè äîäáa ïéa כגון – ÀÈÇÅÄÀÅÈÀÅÈ
אתון, או  äøBäèסוסה äîäáa ïéa,כבשה או  פרה כגון  –øBäè ÅÄÀÅÈÀÈÈ

דינו  אין  האם, מעי  בתוך  הוא המת שהעובר  זמן שכל הרועה, –
הטעם, מבואר בגמרא בו . הנוגע את לטמא dxedhכנבילה, dndaay

בשחיטתה, באכילה להתירו אמו  מחיצת לו הועילה אם הוא: וחומר קל 

המת  העובר  היה האם, את שחטו שאילו  כלומר מת, שהוא פי על אף
שכן  כל א, במשנה שלמדנו  כמו בשחיטתה, באכילה מותר שבתוכה

נבילה. מידי לטהרו  חיה כשהיא אמו לו  d`nhשתועיל  dndaae למדים
שכתוב טהורה, מבהמה לטלטלטלט):):):):בהיקש יא יא יא יא ,,,, הבהמה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מן ימות "וכי 

"וכי ודרשו: הערב", עד יטמא בנבלתה הנוגע לאכלה, לכם היא אשר
טמאה בהמה זו – הבהמה " מן oinימות lk llek dnda mzqy xnelk)

Ð .d`nh elit`e dnda""""תמימהתמימהתמימהתמימה –),""""תורהתורהתורהתורה לאכלה" לכם היא "אשר
עוברה  טהורה מה לטהורה, טמאה הכתוב מקיש  טהורה, בהמה זו 

טהור. עוברה טמאה אף äàîèa,טהור , :øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅÄÀÅÈ
àîè ומטמא הוא טמא שבמעיה המת העובר  טמאה בבהמה – ÈÅ

øBäèכנבילה, ,äøBäèáe שאינו טהור , עוברה טהורה ובבהמה – ÄÀÈÈ
שכתוב טעמו , מבואר  בגמרא כנבילה. ב ב ב ב ):):):):מטמא הההה,,,, נפש((((ויקראויקראויקראויקרא "או 

בהמה  בנבלת או  טמאה חיה בנבלת או  טמא דבר  בכל תגע אשר
אינה  טהורה בהמה ונבלת מטמאה טמאה בהמה נבלת וכי – טמאה"

כתוב והרי לט לט לט לט ):):):):מטמאה? יא יא יא יא ,,,, היא ((((שם שם שם שם  אשר הבהמה מן ימות "וכי 
הער עד יטמא בנבלתה הנוגע לאכלה, זהלכם איזה אלא (d`nhayב".

?(d`nhn dpi` dxedhae d`nhn שבטמאה הבהמה, שבמעי מת עובר זה
שהבאנו  כפי הוא, וחומר קל  בטהורה שכן  טהור, ובטהורה טמא
את  מתירה אינה שחיטתה שהרי וחומר , קל אין בטמאה אבל לעיל ,

לעיל שנזכר ההיקש, את דורש אינו הגלילי יוסי ורבי  באכילה; העובר
קמא תנא בבבב).).).).בדברי  ע ע ע ע ,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ורש ורש ורש ורש """"יייי ililbd.((((גמראגמראגמראגמרא iqei iaxk dkld oi`e

äéçä äèLôe ,äéòî CBúa dãìå únL äMàä,מיילדת – ÈÄÈÆÅÀÈÈÀÅÆÈÈÀÈÆÈÈ
dãé úà,מעיה לתוך  –Ba äòâðå,המת בולד –äàîè äéçä ÆÈÈÀÈÀÈÆÈÈÀÅÈ

äòáL úàîè,במת הנוגע כדין  –àöiL ãò äøBäè äMàäå ËÀÇÄÀÈÀÈÄÈÀÈÇÆÅÅ
ãìeä בגמרא מעיה. בתוך  שהוא זמן  כל אותה מטמא הולד  שאין  – ÇÈÈ

משנתנו  של  התנא שכן טמאה, אינה החיה אף התורה שמן  מבואר,
מדברי טומאה בה שגזרו אלא מטמאה, אינה בלועה שטומאה סובר

כילוד הוא והרי לחוץ, ראשו את העובר  יוציא שמא גזירה סופרים,
אבל היא. וטהורה במעיה הוא שעדיין סבורה תהא והחיה ומטמא,

בעצמה  היא מרגישה שכן כזה, חשש אין  (היולדת) האשה לגבי
היא. שטהורה לחשוב תטעה ולא לחוץ ראשו את מוציא כשהוולד

אין  ברישא, ששנינו כפי הבהמה, מעי לתוך ידו  שהושיט ברועה ואף
ראשו  את העובר וכשמוציא גלוי הבהמה רחם שכן לטעות, חשש

חכמים בו  גזרו לא הלכך אותו; רואים עבעבעבעב,,,,מיד חולין חולין חולין חולין  ורשורשורשורש""""יייי ((((גמראגמראגמראגמרא

א א א א ).).).).
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האבר  האם, שחיטת קודם אותו וחתכו  לחוץ, אבר הוציא העובר שאם היא, הלכה

החי  מן  אבר כדין  כנבילה, f).מטמא ,h oldl oiir) זה שבכגון ללמד, באה משנתנו 

לאחר  אלא האבר את חתכו לא אם אבל  טהור . האם, במעי שנשאר  העובר בשר 

במשנה. שיבואר  כפי וחכמים, מאיר  רבי למחלוקת באנו האם, שחיטת

Bãé úà øaòä àéöBäå ,ãìéì äM÷îä äîäa,לחוץ –dëúçå ÀÅÈÇÀÇÈÅÅÀÄÈËÈÆÈÇÂÈÈ
היד , את וחתך  –Bnà úà èçL Ck øçàåשיד פי  על  אף – ÀÇÇÈÈÇÆÄ

כנבילה, מטמאה שנחתכה øBäèהעובר  øNaäהעובר בשר – ÇÈÈÈ
שנחתכה, בשעה היד  במגע נטמא שלא כלומר טהור, הבהמה שבמעי

מחיים; טומאה מקבלת הבהמה ואין הבהמה, מן כאבר שהוא לפי
מועילה  שהרי  כחי , הוא חשוב האם, מעי  בתוך מת העובר ואפילו 

באכילה אף להתירו  אמו Bnà((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).שחיטת úà èçLלאחר – ÈÇÆÄ
החזירה, ולא ידו  את העובר dëúçשהוציא Ck øçàåהיד את – ÀÇÇÈÂÈÈ

העובר , äìáðשהוציא òbî øNaä הבהמה שבמעי העובר  בשר – ÇÈÈÇÇÀÅÈ
ממנו , כשנחתכה הטמאה, ביד  נגע שהרי בנבילה, נגע כאילו  טמא

øéàî éaø éøác.כנבילה מטמאה שהיד  הסובר , –íéîëçå ÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄ
äèeçL äôøè òbî :íéøîBà הבהמה שבמעי  העובר  בשר  – ÀÄÇÇÀÅÈÀÈ

מדרבנן  אלא מטמאה שאינה שחוטה, בטריפה נגע כאילו דינו 

היד((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),במוקדשים את מטהרת הבהמה שחיטת חכמים שלדעת
שכן  נבילה, dzøäèîמידי dúèéçML äôøha eðéön äî– ÇÈÄÇÀÅÈÆÀÄÈÈÀÇÇÀÈ

נבילה, מידי אותה מטהרת ששחיטתה שנשחטה, בטריפה שמצינו  כשם
øáàä úà øäèz äîäaä úèéçL óà,השחיטה לפני  שיצא – ÇÀÄÇÇÀÅÈÀÇÅÆÈÅÆ

באכילה. אותו מתרת שאינה פי  על  אף נבילה, éaøמידי íäì øîàÈÇÈÆÇÄ
àG :øéàî הבהמה ששחיטת מטריפה, מצינו" ב"מה ללמוד  אין – ÅÄ

שיצא; האבר את dúBàתטהר äôøè úèéçL äøäè íà אם – ÄÄÂÈÀÄÇÀÅÈÈ
מטהרתה, טריפה ששחיטת dôebLמצינו øác השחיטה שכן  – ÈÈÆÈ

הבהמה ששחיטת נאמר, האם הבהמה; גוף  את úàמטהרת øäèzÀÇÅÆ
dôeb BðéàL øác ,øáàäשל מגופו אלא הבהמה מגוף שאינו – ÈÅÆÈÈÆÅÈ

ועוד, dzøäèîהעובר? dúèéçML äôøhì ïépîלגבי אף – ÄÇÄÇÀÅÈÆÀÄÈÈÀÇÇÀÈ
מידי מטהרתה ששחיטתה מניין השאלה: נשאלת עצמה הטריפה
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È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡døéæçäå Bãé úà øaòä àéöBäå ãìéì äM÷îä äîäa–äìéëàa øzî.BLàø úà àéöBä,BøéæçäL ét ìò óà §¥¨©§©¨¥¥§¦¨ª¨¤¨§¤¡¦¨ª¨©£¦¨¦¤Ÿ©©¦¤¤¡¦
–ãeìék äæ éøä.äéòîaL øaòä ïî CúBç–äìéëàa øzî.úBéìkä ïîe ìBçhä ïî–äìéëàa øeñà.ììkä äæ: £¥¤§¨¥¦¨ª¨¤§¥¤¨ª¨©£¦¨¦©§¦©§¨¨©£¦¨¤©§¨

dôebL øác–øeñà;dôeb BðéàL–øzî. ¨¨¤¨¨¤¥¨ª¨
·ãìéì äM÷îä úøkáîä–éìLîe øáà øáà Czçîíéáìkì C.Baø àöé–øáwé äæ éøä,äøBëaä ïî äøèôðå. ©§©¤¤©§©¨¥¥§©¥¥¤¥¤©§¦©§¨¦¨¨ª£¥¤¦¨¥§¦§§¨¦©§¨
‚äéòî CBúa døaò únL äîäa,Ba òâðå Bãé úà äòBøä èéLBäå,äàîè äîäáa ïéa,äøBäè äîäáa ïéa– §¥¨¤¥ª¨¨§¥¤¨§¦¨¤¤¨§¨©¥¦§¥¨§¥¨¥¦§¥¨§¨

c`̀̀̀.dlik`a xzen .dywnd dndaïåöéçä ãöì íéðôáù äîî çéðäì êéøö äøéæçä àìå åãé àéöåä íàã .øáà ìù êúç íå÷î åìéôàå åìåë øáåòä
êúåçå íöîöî àìà ,íéðô ãöì êåúçì êéøö ïéà äøéæçä ìáà .íçøä úôù ìò ãîåò àåäù éðôî ,øåñà éîéðôäå ïåöéçä úìãáä êúçä íå÷îù ,åëúçìå
ïåéë äôéøè äî .äôéøè ,äãù åì àåäù åúöéçîì õåç àöéù øùá ,äôéøè äãùá øùáå íåùî ,õåçì àöéùë øáàä øñàð àîòè éàîã .øúåî êúç íå÷îå
äèéçù íãå÷ äøéæçäùë øúåî êëìä ,åúöéçîì õåç àöé àì êúç íå÷îå .øúéä åì ïéà áåù åúöéçîì õåç àöéù ïåéë øùá óà ,øúéä äì ïéà áåù äôøèðù

:åìëàú äîäáá äîäá äéá ïðéø÷ã.celik `ed ixd:äìéáðë àåä éøä úî àöîð íàå .éç àöîð íà åîöòì äèéçù êéøöå ,åîà úèéçù äéì éðäî àì åúå
.dirnay xaern jzeg:éçä ïî øáà íåùî øñàð àìå äîäáä úèéçùá øúåî ,äëåúá äëéúçä çéðäå.zeilkd one leghd on:äîöò äîäá ìùxeq`

.dlik`a:àåä åäá àôøèéî àìã éãéîã íåùî ,úåéìëå ìåçè è÷ð éëäìå .äúèéçùá øúåä àì äîäáá åçéðäù ô"òàå
aaaa.clil dywnd zxkandùë øáà øáà êåúçì øúåî .äìù íçø øèôá:ïåùàø ïåùàø àöåé àåä.mialkl jilyne:ùéã÷ àì äéáåø ÷ôð àìã äîë ìëã

.eaex `vi:åëúçå ,ãçàë.xawi df ixd:ãìåé øùà äéá ïðéø÷ã ,åéìò äùåã÷ äìç áåøä úàéöéáã.dxekad on dxhtpeïéá .øåëá åðéà åéøçà àáäù
:àåä íçø øèô åàì éðù àäã ,ãçàë áåø àöéù ïéáå øáà øáà ïåùàø àöéù

`xephxa yexit

התורה  כתבה ולמה קשקשת, להם ואין  סנפיר להם שיש  מינים הרבה

ויאדיר" תורה "יגדיל משום בבבב).).).)."סנפיר "? סוסוסוסו,,,, ברייתא ((((חוליןחוליןחוליןחולין מובאת כן 
א א א א ):):):):בגמרא סו סו סו סו ,,,, עכשיו ((((חוליןחוליןחוליןחולין לו  zywywe)"אין  xitpq)לגדל ועתיד 

שעולה  בשעה להשירן  ועתיד  עכשיו  לו  יש  מותר. זה הרי  זמן , לאחר
מותר ". זה הרי  המים, מן

א ה נ ש מ ר ו א ב

באכילה  העגל מותר  חי, עגל בתוכה ומצאו מעוברת בהמה שחטו שאם היא, הלכה
(כמו באכילה שבמעיה העובר  את מתירה האם ששחיטת שחיטה, טעון ואינו
לחוץ  מאיבריו אחד  שהוציא בעובר  דנה משנתנו  ה). משנה להלן  הטעם שנבאר

האם. שחיטת קודם

ãìéì äM÷îä äîäa,אותה לשחוט ועומדים ללדת, לה שקשה – ÀÅÈÇÀÇÈÅÅ
Bãé úà øaòä àéöBäå,לחוץ –døéæçäå נשחטה כך  ואחר – ÀÄÈËÈÆÈÀÆÁÄÈ

äìéëàaהבהמה, øzîמותר העובר  שדווקא מבואר, בגמרא – ËÈÇÂÄÈ
השחיטה, קודם שיצא האבר  אבל  האם, בשחיטת והותר הואיל באכילה

שנאמר  לאכלו . אסור  הבהמה, לגוף שחזר  פי  על  לללל):):):):אף כב כב כב כב ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

למחיצתו  חוץ בשר שיצא כיון  ודרשו : תאכלו". לא טרפה בשדה "ובשר
,("dcy"k el `edy mewnl)לעולם "dtxh").נאסר  oick) ירצה אם ואף

מכוח  כשחוטים מכבר  הם שהסימנים האבר, י ּותר  לא הולד, לשחוט
איגראיגראיגראיגר).).).).האם עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רררר'''' הולד,((((תוספות תוספות תוספות תוספות  את ושחטו  אותו ילדה אם ברם,

מותר שיצא האבר  ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").אף החזיר("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  לא אם הדין והוא
שמותר האם, שחיטת לאחר  שהחזירו או שהוציא, האבר את העובר
חותכים  שחיטה, קודם החזיר  שאם אלא אסור , והאבר באכילה העובר

החזירו , לא אם אבל  העובר ; שאר את ואוכלים בלבד, שיצא האבר  את
הסמוך הבהמה שבפנים ממה גם שיצא, אבר אותו מלבד  לחתוך, צריך 

מקום  אף שיצא, החלק כנגד בדיוק יחתכו  אם שכן  שיצא, לאבר
ללמד, אפוא באה משנתנו שיצא. האבר כדין באכילה, אסור  החתך 

העובר מותר שהוציא, ידו  את שחיטה קודם החזיר  והעובר שהואיל
חוץ  יצא לא זה שמקום מאחר היד, של  החתך  מקום ואפילו  באכילה,

העובר,àéöBäלמחיצתו . –BLàø úà,לחוץ –ét ìò óà ÄÆÙÇÇÄ
BøéæçäLקודם האם,– ãeìékשנשחטה äæ éøä נמצא ואם – ÆÆÁÄÂÅÆÀÈ

להתירו  כדי שחיטה טעון הוא הרי שחיטתה, לאחר  אמו בבטן  חי 
הוא  הרי מת נמצא ואם מתירתו. אמו  שחיטת אין ששוב באכילה,

äéòîaLכנבילה. øaòä ïî CúBçמעי לתוך  ידו  את המכניס – ÅÄÈËÈÆÀÅÆÈ
האם, את שחט כך  ואחר  בתוכה, ומניחו העובר מן  אבר  וחותך  האם

äìéëàa øzî משום אסור ואינו  באכילה מותר  שנחתך  האבר אף – ËÈÇÂÄÈ
החי . מן  úBéìkäאבר ïîe ìBçhä ïîהטחול מן  חתך  אם אבל  – ÄÇÀÄÇÀÈ

ושחט  בתוכה, החתיכה את והניח עצמה, הבהמה של הכליות מן או

הבהמה, äìéëàaאת øeñàאבר" משום באכילה החתיכה אסורה – ÈÇÂÄÈ
הם  שאלו לפי  הכליות", ומן  הטחול "מן נקטה משנתנו – החי ". מן

בהם טריפה נעשית הבהמה שאין יום יום יום יום איברים """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

כך כך כך כך ).).).). על על על על  שמקשה שמקשה שמקשה שמקשה  øeñàטובטובטובטוב"""" ,dôebL øác :ììkä äæהחותך – ÆÇÀÈÈÈÆÈÈ
החי. מן אבר  מתורת באכילה הוא אסור  הבהמה מגוף BðéàLÆÅדבר

dôeb,שבתוכה העובר  משל אלא הבהמה, מגוף לא דבר החותך  – È
øzî.החי מן  אבר  משום בו  ואין באכילה, – ËÈ

i y y m e i
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איבריו שאין הבכור , – העובר  בדין ללמד משנתנו  באה הקודמת המשנה אגב
רובו. יצא שלא זמן כל הבכורה בקדושת מתקדשים לחוץ היוצאים

úøkáîä,בכור ללדת העומדת בהמה –ãìéì äM÷îäשיש – ÇÀÇÆÆÇÀÇÈÅÅ
בלידתה, קשיים øáàלה øáà Czçîאבר אבר  לחתוך  מותר – ÀÇÅÅÆÅÆ

לחוץ, העובר מן íéáìkìהיוצא CéìLîeהבכור קדושת שאין – ÇÀÄÇÀÈÄ
לעיל. שהזכרנו  כמו רובו , יצא שלא זמן כל  העובר על  àöéÈÈחלה

Baø,וחתכו כאחד  העובר של  –øáwé äæ éøä, רובו שיצא שכיון – ËÂÅÆÄÈÅ
יש בהנאה. הוא שאסור  קבורה, וצריך  הבכור , קדושת עליו חלה
אבר מחתך  שהיה אלא כאחד , רובו  יצא לא שאפילו  בגמרא, סוברים

שחתך אבר  אבר לכלבים השליך שלא דהיינו רובו, שהשלים עד  אבר 
של רובו  בהם שהיה עד לפניו שהניחם אלא ברישא, ששנינו  כמו 

נתקדש לפיכך לפנינו , ורובו שהואיל קבורה, צריכים כולם הרי העובר,
הרמב"ם פוסק גם וכך  יד יד יד יד ););););למפרע. דדדד,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  ïî((((הלהלהלהל'''' äøèôðåÀÄÀÀÈÄ

äøBëaä הראשון שיצא בין  בכור, אינו זה ולד לאחר הבא שהוולד – ÇÀÈ
אינו  השני  שהרי  כאחד , רובו  שיצא ובין  לכלבים והשליך אבר אבר 

רחם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).פטר לדעת((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ((((שם שם שם שם ))))ברם, פיסקה הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  מוסבה
ולכן  הבכור, בקדושת נתקדש הרי  רובו יצא שאם בלבד , הסיפא על  זו 

לא  לכלבים, והשליך  אבר אבר חתך  אם אבל הבכורה; מן נפטרה
פטר קרויה לכלבים והשלכתו אבר  יציאת שאין הבכורה, מן  נפטרה

בכור . הריהו  זה ולד לאחר  והבא רחם,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

כן טומאה. לענין  כנבילה דינו אם הבהמה, מעי  שבתוך  מת בעובר דנה משנתנו
שיבואר . כפי מטמא, הוא אם האשה, מעי  שבתוך מת בולד  משנתנו דנה

Bãé úà äòBøä èéLBäå ,äéòî CBúa døaò únL äîäa– ÀÅÈÆÅËÈÈÀÅÆÈÀÄÈÆÆÈ
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éç–äèéçL ïeòè,Bnà äèçLð àHL éôì. ©¨§¦¨§¦¤¦§£¨¦

.'ekñéøôäù øçàì åìéôà øéúî éøåæù ïåòîù 'øå .äèéçù àìá äîäá ìåëàì éôåìçàì éúàã ,ïðáøãî äèéçù ïåòè ò÷ø÷ éáâ ìò êìäù ïåéë íéîëç éøáãì
:íéîëçë äëìäå .ò÷ø÷ éáâ ìò.drxw:äèéçù àìá äîäáì

`xephxa yexit

שחיטה. בלא ויאכלוה minkgk.אחרת dkldedòø÷ הבהמה את – ÀÈÈ
שחיטה, éçבלא äòLz ïa da àöîe, חדשיו לו  שכלו ולד  – ÈÈÈÆÄÀÈÇ

äèéçL ïeòè, הכל לדברי –Bnà äèçLð àHL éôì ואין – ÈÀÄÈÀÄÆÄÀÂÈÄ
עצמו . בשחיטת אלא היתר  לו
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dúBà,dôebL øác;øáàä úà øäèz,dôeb BðéàL øác?dzøäèî dúèéçML äôøhì ïépî?äàîè äîäa ¨¨¨¤¨§©¥¤¨¥¤¨¨¤¥¨¦©¦©§¥¨¤§¦¨¨§©©§¨§¥¨§¥¨
äìéëàa äøeñà,äìéëàa äøeñà äôøè óà;dzøäèî dúèéçL ïéà äàîè äîäa äî,äôøè óà,äpøäèz àG £¨©£¦¨©§¥¨£¨©£¦¨©§¥¨§¥¨¥§¦¨¨§©©§¨©§¥¨§©£¤¨

dúèéçL?àG,äàîè äîäáa zøîà íà,øLkä úòL dì äúéä àHL;äôøha øîàz,øLkä úòL dì äúéäL? §¦¨¨¦¨©§¨¦§¥¨§¥¨¤¨§¨¨¨©©Ÿ¤Ÿ©©§¥¨¤¨§¨¨¨©©Ÿ¤
ïépî ïèaä ïî äôøè äãìBpù éøä !úàáäM äî Cì ìè?àG,äàîè äîäáa zøîà íà,äèéçL dðéîa ïéà ïkL; Ÿ¨©¤¥¥¨£¥¤§¨§¥¨¦©¤¤¦©¦¦¨©§¨¦§¥¨§¥¨¤¥¥§¦¨§¦¨

äôøha øîàz,äèéçL dðéîa LiL?éç äðBîL ïa–Bzøäèî BúèéçL ïéà,äèéçL Bðéîa ïéàL éôì. Ÿ©©§¥¨¤¥§¦¨§¦¨¤§¨©¥§¦¨§©©§§¦¤¥§¦§¦¨
‰äîäaä úà èçBMä,úî Bà éç äðBîL ïa da àöîe,úî äòLz ïa Bà–Bîc úà àéöBîe BòøB÷.ïa àöî ©¥¤©§¥¨¨¨¨¤§¨©¥¤¦§¨¥§¦¤¨¨¨¤

éç äòLz–äèéçL ïeòè,Bða úàå BúBàa áiçå;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:Bzøäèî Bnà úèéçL. ¦§¨©¨§¦¨§©¨§§¤§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¦©¦§©©§
éøeæL ïBòîL éaøøîBà:äãOa LøBçå íéðL äðBîL ïa elôà–Bzøäèî Bnà úèéçL.äòLz ïa da àöîe dòø÷ ©¦¦§§¦¥£¦¤§¤¨¦§¥©¨¤§¦©¦§©©§§¨¨¨¨¨¤¦§¨

:äôåâùdtixhl oipne.dzxdhn dzhigyy:äìéëàá äøåñà äôøèå äìéëàá äøåñà äàîè äîäáù ,äúøäèî äðéà ïéãä ïîå .äúøäèî äðéà àîùãdne
,dzxdhn dzhigy oi` d`nhäàîè äîäá àéáäì ,àîèé íäá òâåðä ìë ,'åâå äñøô úñøôî àéä øùà äîäáä ìëì ,íéðäë úøåúá àéðú éëäã ,àîèìî

:äúèéçù äðøäèú àìù.xyekd zry dl dzidy dtixha xn`z:ø÷áå ïàö øàù ììëá àéåäå äðéî äò÷ô àì åú ,äèéçù úøåú äìò ìçã ïåéëãleh
.z`ady dn jl:úàáäù åæ äéàø ïàëî ìåè.oipn ohad on dtixh dclepy ixd:äðøäèúù.dhigy dpina yiy.ø÷áå ïàö ììëî à÷ôð àì êëìä

:íéîëçë äëìäå .ïàöå ø÷á ììëá åðéàù éôì ,èçùð åìéôà øäèì äîá åðì ïéà äéç äîäáî ãìåðù éç äðåîù ïá ìáà.ig dpeny oa:åèçùå ãìåð íà
.ezxdhn ezhigy oi`:åîà úèéçùá øúéð åîà éòîá àåäùë àìà .äðåîù ïáá úìòåî äèéçù ïéàù ,äìáð éãéî

dddd.enc z` `ivene,äì ïðéôìé äåä øîåçå ì÷îã øîåì êéøö ïéàù íùàá úåéìë éúùå áìç øîåà àåäùë ,íéðäë úøåúá àéðúãë .éøùã àåä ãáìá åáìçã
,øîåì ãåîìú äîå ,úåéìë éúùå áìç åðòèéù ïéã åðéà ,äéìà ïåòè åðéî ìëù íùà .úåéìë éúùå áìç íéðåòè ïä éøä ,äéìà ïåòè ïðéî ìë ïéàù íéîìù äîå
óà ,äá÷ð àá íùà ïéà éøäù ,áéø÷é íùàá àöîðä ìéìù áìç øîåì ìåëé êðéàù ,ìéìù ììëî àöåî íùàá øåîàä úåéìë éúùå áìç äî êì øîåì àìà
íãî òøâ àì åîã ìáà .äìéëàá éøù ,úåðáø÷ä ìëá áø÷ ìéìù áìç ïéàã ïåéëå .ìéìù ììëî àöåî ïäá øåîàä áìç ,äá÷ð íéàáä úåðáø÷á åìéôà ìë

:äùòú àìá øáåò íéøáéàä íã úåúéøë úëñîá ïì àîéé÷ã íéøáéàä.dhigy oerhäîäáá ìëî éáøúà àìå äùôð éôðàá äîäá äééåùì éîøâ íéùãçã
:åìëàú.epa z`e eze`a aiige:åîà úà èçùù íåéá åðèçùé àìù.ezxdhn en` zhigy mixne` minkge:éîøâ äãéìå íéùãçãixefy oerny 'x

`xephxa yexit

שחיטתה, תטהרנה שלא טמאה מבהמה טריפה לדון  יש והרי נבילה?

äìéëàa,שכן äøeñà äàîè äîäaוכןäøeñà äôøè óà ÀÅÈÀÅÈÂÈÇÂÄÈÇÀÅÈÂÈ
dzøäèî dúèéçL ïéà äàîè äîäa äî ;äìéëàaכפי – ÇÂÄÈÇÀÅÈÀÅÈÅÀÄÈÈÀÇÇÀÈ

הכתוב מן  כהנים בתורת כוכוכוכו),),),),שלמדים יא יא יא יא ,,,, àG((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ,äôøè óàÇÀÅÈ
?dúèéçL äpøäèz:התשובה באה כך  על  –àG לדון אין – ÀÇÂÆÈÀÄÈÈ
טמאה; מבהמה äàîèטריפה äîäáa zøîà íà שחיטתה שאין – ÄÈÇÀÈÄÀÅÈÀÅÈ

משום נבילה, מידי käמטהרתה úòL dì äúéä àHLøL– ÆÈÀÈÈÈÇÇÙÆ
בשחיטה, להיטהר úòLמעולם dì äúéäL ,äôøha øîàzÙÇÇÀÅÈÆÈÀÈÈÈÇ

käøL בה תאמר  האם טריפה, שנעשתה קודם בשחיטה להיטהר  – ÇÙÆ
נבילה? מידי  שחיטתה תטהרנה úàáäM!שלא äî Cì ìè– ÙÈÇÆÅÅÈ

הטרפה, על  שהבאת זו  אותה ראיה קח הכושר", שעת לה "שהיתה
ששחיטתה  לידתה, לאחר שנטרפה בהמה לגבי  ממנה תוכיח שאמנם לך,

אבל הכושר , שעת לה שהיתה משום äôøèמטהרתה, äãìBpù éøäÂÅÆÀÈÀÅÈ
ïépî ïèaä ïî שעת לה היתה לא והרי  שחיטתה, שתטהרנה – ÄÇÆÆÄÇÄ

טמאה;àGהכושר ? מבהמה טריפה לדון שאין  אחרת תשובה –íàÄ
äàîè äîäáa zøîà,מטהרתה שחיטתה שאין  –dðéîa ïéà ïkL ÈÇÀÈÄÀÅÈÀÅÈÆÅÅÀÄÈ

äèéçL,טמאה בהמה של במין שחיטה שאין  לפי –,äôøha øîàz ÀÄÈÙÇÇÀÅÈ
äèéçL dðéîa LiLהתאמר טהורה, בהמה של במין שחיטה שיש – ÆÅÀÄÈÀÄÈ

טריפה  שאמנם למד , אתה מכאן אלא שחיטתה? תטהרנה שלא בה
ויש הואיל הבטן, מן טריפה ואפילו  נבילה, מידי מטהרתה שחיטתה

ברם, שחיטה. éçבמינה äðBîL ïaשנולד חדשים שמונה בן  עובר  – ÆÀÈÇ
ונשחט, Bzøäèîחי BúèéçL ïéà,נבילה מידי –Bðéîa ïéàL éôì ÅÀÄÈÀÇÇÀÀÄÆÅÀÄ
äèéçLלפי חדשים, לשמונה שנולד  בהמה בולד שחיטה שאין – ÀÄÈ

כמת הוא niiw`),שנחשב oa epi`)ניתר הריהו אמו במעי  כשהוא ורק
הבאה. במשנה שנלמד  כפי  האם, minkgk.בשחיטת dklde

הב ה נ ש מ ר ו א

שחיטתה. לאחר  בבהמה שנמצא ולד של  הדינים בפרטי עוסקת משנתנו 

äðBîL ïa da àöîe ,äîäaä úà èçBMä,חדשים –Bà éç ÇÅÆÇÀÅÈÈÈÈÆÀÈÇ
úî,מת שהוא בין חי  שהעובר  בין  –úî äòLz ïa Bàעּובר – ÅÆÄÀÈÅ

מת, שהוא חדשים תשעה באכילה ÷BòøBבן  הולד  מותר  כלומר  – À

וניתר האם מאברי  כאחד נחשב והוא הואיל  שחיטה, טעון ואינו 

למדים ובגמרא הקודמות; במשניות הזכרנו  שכבר כפי זה בשחיטתה,
הכתוב ו ו ו ו ):):):):מן  ידידידיד,,,, פרסה...dnda"וכל((((דבריםדבריםדבריםדברים אותה dndaaמפרסת

על מוסב הפסוק שבראש  ש "בהמה" הולד, את לרבות – תאכלו"
כתוב: כאילו זה והרי שבסופו , elk`z";"בבהמה" dze` dndaa dnda"

" שכתוב: ממה שדורשים לרבות lkeאו באה "וכל " שתיבת בהמה",

הולד א א א א ).).).).את סט סט סט סט ,,,, ולכן ((((חוליןחוליןחוליןחולין באכילה, אסור הולד של  דמו erxewברם,
Bîc úà àéöBîe זה שלמדים מותר , חלבו  שאמנם מובא, בגמרא – ÄÆÈ

אשם קרבן  בהקרבת דדדד):):):):מהאמור ז ז ז ז ,,,, החלב ((((ויקראויקראויקראויקרא ואת הכליות שתי  "ואת
אלא  משלמים, הקרבתם למדים שכן  לאומרו, צריך שאין  עליהן ", אשר

שליל  מכלל מּוצא באשם האמור  חלב מה לך: `en)לומר irna xaer)
כל אף – נקבה בא האשם אין שהרי  יקריב , שליל  חלב לומר  שאין  –

שליל, מכלל מוצא בקרבנות האמור  xzeneחלב alg llka epi`y o`kne
dlik`a;(;(;(;( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא כהנים כהנים כהנים כהנים ;;;; תורתתורתתורתתורת בשם בשם בשם בשם  של((((רשרשרשרש""""יייי האיברים כדם דמו  אבל 

תעשה" ב"לא עליו שעוברים הוא, minrhהבהמה mix`an yie ;my)
.(enc xeqi`e ealg xzid oipra mixg`àöî,בבהמה –éç äòLz ïa ÈÈÆÄÀÈÇ

חדשים, תשעה בן שהוא חי ולד –äèéçL ïeòè אינו תשעה שבן – ÈÀÄÈ
האם, בשחיטת Bðaניתר  úàå BúBàa áiçå ביום שחטֹו שאם – ÀÇÈÀÀÆÀ

משום חייב הריהו  אמו, את meiaששחט ehgyz `l epa z`e eze`"
"cg`,(,(,(,( כח כח כח כח כב כב כב כב ,,,, הבא;((((ויקראויקראויקראויקרא בפרק øéàîכמבואר  éaø éøác,הסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ

הלכך עצמה; בפני בהמה לעשותו  גורמים לו שכלו העיבור  שחדשי
אמו. בשחיטת ניתר  Bzøäèîאינו Bnà úèéçL :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÄÇÄÀÇÇÀ

שסוברים  שחיטה, טעון ואינו באכילה, להתירו  תשעה בן  את אף –
בפני בהמה הולד  את לעשות הגורמים הם הלידה עם שהחדשים הם
אמו . בשחיטת הוא ניתר  חדשיו , לו  שכלו אף נולד , שלא וזה עצמה,

טעון  והלך , רגליו על שעמד  היינו  קרקע, גבי  על  הפריס אם ברם,
גמורה  בבהמה להחליפו יבואו שלא חכמים, לדעת אף מדרבנן , שחיטה

שחיטה בלא בבבב).).).).ויאכלוה עהעהעהעה,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ורשורשורשורש""""יייי éøeæL((((גמראגמראגמראגמרא ïBòîL éaøÇÄÄÀÀÄ
äãOa LøBçå íéðL äðBîL ïa elôà :øîBà–לאחר אפילו ÅÂÄÆÀÆÈÄÀÅÇÈÆ

בשדה, כבר חורש והוא גדול  נעשה Bzøäèîשהוולד  Bnà úèéçLÀÄÇÄÀÇÇÀ
בבהמה  יחליפוהו  שמא חושש אינו שמעון שרבי  שחיטה, טעון  ואינו –

izdw - zex`ean zeipyn



חיז d dpyn iriax wxt oileg zkqn

éç–äèéçL ïeòè,Bnà äèçLð àHL éôì. ©¨§¦¨§¦¤¦§£¨¦

.'ekñéøôäù øçàì åìéôà øéúî éøåæù ïåòîù 'øå .äèéçù àìá äîäá ìåëàì éôåìçàì éúàã ,ïðáøãî äèéçù ïåòè ò÷ø÷ éáâ ìò êìäù ïåéë íéîëç éøáãì
:íéîëçë äëìäå .ò÷ø÷ éáâ ìò.drxw:äèéçù àìá äîäáì

`xephxa yexit

שחיטה. בלא ויאכלוה minkgk.אחרת dkldedòø÷ הבהמה את – ÀÈÈ
שחיטה, éçבלא äòLz ïa da àöîe, חדשיו לו  שכלו ולד  – ÈÈÈÆÄÀÈÇ

äèéçL ïeòè, הכל לדברי –Bnà äèçLð àHL éôì ואין – ÈÀÄÈÀÄÆÄÀÂÈÄ
עצמו . בשחיטת אלא היתר  לו

izdw - zex`ean zeipyn

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

ïéãîåò ïéà ¯ éùéîç ÷øô
zxev ipic ea mix`eane ,dlitz zeklda weqrl jiynn df wxt
drehd ipice ,zexeq`d zetqedd ,zeaiiegnd zetqedd ,dlitzd

.dlitza

äðùî
xeqi`ae ,dlitzd zrya die`xd dpeekd aeiga zwqer epzpyn

:dlitzd rvn`a wiqtdlìltúäì ïéãîBò ïéàdpeny zlitz ¥§¦§¦§©¥
,dxyr,Làø ãáBk CBzî àlà.d`xie drpkd jezn ,xnelk ¤¨¦¤Ÿ

ïéäBL eéä íéðBLàøä íéãéñçdlitzd mcewúçà äòL,dnly £¦¦¨¦¦¨¦¨¨©©
,lltzdl e`ay mewnaåeid jk xg`eðåeëiL éãk ,ïéìltúîz` §¦§©§¦§¥¤§©§
.íéîMaL íäéáàì íaì¦¨©£¦¤¤©¨©¦

dpeny' zlitz lltzny drya wiqtdl xeq`y zx`an dpynd
:'dxyreléôàm`å .epáéLé àì BîBìLa ìàBL Cìnäokeléôàm` £¦©¤¤¥¦§Ÿ§¦¤§£¦

did÷éñôé àì ,Bá÷ò ìò Ceøk Lçð.ezlitzn ¨¨¨©£¥Ÿ©§¦

àøîâ
micner oi`y ,dpyna epipyy oicd xewn z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .y`x caek jezn `l` lltzdléléî éðä àðî- §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .df xac epcnl okidnàø÷ øîàc ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¨©§¨

ycwna 'd iptl lltzdl dcnryk ,dpg iabl aezkd xn`y -
mipa dl oziy(i ` '` l`eny),Lôð úøî àéäå'dkaE 'd lr lNRzYe §¦¨©¨¤©¦§©¥©¨Ÿ

dxn ytp jezn `l` lltzdl dpg dcnr `ly ixd .'dMaz¦§¤
cenrl jixvy ,lltzdl `ay in lkl myn cenll yie ,zrpkpe

.y`x zelw jezn `le ,zrpkp ytp jezn lltzdl
:`xnbd zl`eyéànîdlitzl dpg zlitzn cenll yiy oipn - ¦©

,mc` lk lyéðàL äpç àîìécoeik ,df xac dpey dpg lv` ile` - ¦§¨©¨¨¦
àáeè àaì àøéøî úåäc`ly meyn xzeia al zxn dzidy - ©£©§¦¨¦¨¨

gxkd oi` mle` ,drpkda dlltzd ok zngne ,miclil dzkf
.lltzdl ie`x jk wxy o`kn cenll

:`xnbd daiyn,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà àlàxac gikedl yi ¤¨¨©©¦¥§©¦£¦¨
dfàëäî,jlnd cec xn`y ,df weqtn -àáà Ecñç áøa éðàå' ¥¨¨©£¦§Ÿ©§§¨Ÿ

'Eúàøéa ELã÷ ìëéä ìà äåçzLà Eúéá(g d mildz)ixac meiqne . ¥¤¤§©£¤¤¥©¨§§§¦§¨¤
jky cenll yi ,d`xi jezn 'd ly eycw lkid l` degzyiy cec
'd z`xi jezn ,dlitzl 'd iptl cenrl die`xd dxevd `id

.eiptl drpkde
,zegcl yi df cenil s` ixd :`xnbd zl`eyãåc àîìéc ,éànî¦©¦§¨¨¦

,éðàLmeynàáeè éîçøa déLôð øòöî äåäcz` xrvn didy - ¨¦©£¨§©¥©§¥§©£¥¨
jk wxy meyn `le ,drpkde d`xi jezn mingx ywal c`n envr

.'d iptl dlitza cenrl dpekpd dxevd `id
:`xnbd daiyn,éåì ïa òLBäé éaø øîà àlàdf xac gikedl yi ¤¨¨©©¦§ª©¤¥¦

,àëäîxn`py(a hk mildz)FnW cFaM 'dl Ead'úøãäa 'äì eåçzLä ¥¨¨¨©§§¦§©£©§©§©
.'Lã÷e ,ycew zxcda zeidl dkixv 'dl dieegzyddy ixdìà Ÿ¤©

éø÷zweqtd oeyla `xwz l` -úøãäa,ycewàlàaezk eli`k ¦§¥§©§©¤¨
úcøçajezn zeidl dkixv 'dl dieegzyddy ,xnelk .ycew §¤§©

dkixv dlitzd zceary mb cenll yi dfne .d`xie ycew zcxg
.d`xie ycew zcxg jezn zeidl

:`xnbd zl`eyéànîcenlle weqtd z` jk `exwl yiy oipn - ¦©
,y`x caeka lltzdl aeigd z` epnnCì àîéà íìBòì àîìéc- ¦§¨§¨¥¨¨

l `id weqtd zpeeky xnel yi mlerl ile`úøãäycew,Lnî ©§©©¨
,iteie xcd jezn 'd z` cearl yiy xnelkàä ékenke - ¦¨

,ep`vnydéLôð ïéiöî äåä äãeäé áøcenvr z` hywn did - §©§¨£¨§©¥©§¥
,mixcedn micbaaélöî øãäåok m`e .lltzn did jk xg` wxe - ©£©§©¥

'd iptl cenrl yiy ,dpynd oic z` mb df weqtn cenll oi`
.d`xie ycew zcxg jezn

:`xnbd daiyn,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàdf xac gikedl yi ¤¨¨©©©§¨©¦§¨
àëäîxn`py ,df weqtn -(`i a mildz)eìéâå äàøéa 'ä úà eãáò' ¥¨¨¦§¤§¦§¨§¦

.'äãòøazeidl dkixv 'd zceary ,weqtd oeyla yxetny ixd ¦§¨¨
mewna meid epl `idy dlitzd ,ok m`e .drpkdae d`xia
d`xi jezn zeidl dkixv ,ycwnd ziaa dzidy dceard

.drpkde
zxxan ,ezligz z` dx`iae df weqt `xnbd d`iady jezn

:`xnbd zxxan .weqtd seq xe`ia z` `xnbdéàîxe`iad edn - ©
weqtd oeyla.'äãòøa eìéâå':`xnbd zx`anøa àcà áø øîà §¦¦§¨¨¨©©©¨©

,äaø øîà àðúîyäìéb íB÷îadgnyeàäz íLmb.äãòø,xnelk ©§¨¨©©¨¦§¦¨¨§¥§¨¨
mb my zeidl dkixv ,al aehe dgnya iexy mc`d xy`ky

.ler wxetk d`xp `ed df ilay oeik ,dcrx
dkixv dlib mewnay ,df oiprn miyrn dnk d`ian `xnbd

:dcrx mb zeidläaøc dén÷ áéúé äåä ééaàiptl ayei did iia` - ©©¥£¨¨¦©¥§©¨
,daxdééæç,iia` z` dax d`x -àáeè çãa à÷ äåäcdidy - ©§¥©£¨¨¨©¨

,ler wxetk d`xp dide ,xzeia gnyøîà,dax el'äãòøa eìéâå' ¨©§¦¦§¨¨
,áéúk,dcrx mb zeidl dkixv `l` ,icn xzei genyl oi`y ixd §¦

déì øîà,iia` el aiyd -àðçpî ïéléôz àðàzegpen oilitz ,ip` - ¨©¥£¨§¦¦©©§¨
zlynny zecr od oilitzdy oeik ,dfl yyeg ipi` okle ,ilr

.ler wxetk d`xp ipi`e ,ilr ezekln lere i`xea
:sqep dyrndééæç ,àøéæ éaøc dén÷ áéúé äåä äéîøé éaød`x - ©¦¦§§¨£¨¨¦©¥§©¦¥¨©§¥

dinxi iax z` `xif iax,déì øîà ,àáeè çãa à÷ äåäc,`xif iax ©£¨¨¨©¨¨©¥
áéúk 'øúBî äéäé áöò ìëa'(bk ci ilyn)xkye oexzi yiy ,xnelk , §¨¤¤¦§¤¨§¦

ze`xdl mc`l ie`x oi`y ixd ,avr envr z` d`xnyk mc`l¨¥
.ler wxetk df zngn d`xpy meyn ,xzeia gny envr z`øîà̈©

déì,dinxi iax,àðçpî ïéléôz àðàxzei genyl yyeg ipi` okle ¥£¨§¦¦©©§¨
ipi`e ,ilr miny zekln lery jkl zecrd od oilitzdy oeik ,icn

.ler wxetk d`xp
:dgnyd ieaix zripn oiprn ,mitqep miyrn d`ian `xnbdøî©

déøáì àìelä ãáò àðéáøc déøa,epal oi`eyip zgny dyr -eäðæç §¥§©¦¨£©¦¨¦§¥£©§
àáeè éçãa÷ eåäc ïðaøìminkgd z` `piaxc dixa xn d`x - §©¨¨©£¨¨§¦¨
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המשך ביאור למס' ברכות ליום ראשון עמ' ב

d dpyn iriax wxt oileg zkqn

dúBà,dôebL øác;øáàä úà øäèz,dôeb BðéàL øác?dzøäèî dúèéçML äôøhì ïépî?äàîè äîäa ¨¨¨¤¨§©¥¤¨¥¤¨¨¤¥¨¦©¦©§¥¨¤§¦¨¨§©©§¨§¥¨§¥¨
äìéëàa äøeñà,äìéëàa äøeñà äôøè óà;dzøäèî dúèéçL ïéà äàîè äîäa äî,äôøè óà,äpøäèz àG £¨©£¦¨©§¥¨£¨©£¦¨©§¥¨§¥¨¥§¦¨¨§©©§¨©§¥¨§©£¤¨

dúèéçL?àG,äàîè äîäáa zøîà íà,øLkä úòL dì äúéä àHL;äôøha øîàz,øLkä úòL dì äúéäL? §¦¨¨¦¨©§¨¦§¥¨§¥¨¤¨§¨¨¨©©Ÿ¤Ÿ©©§¥¨¤¨§¨¨¨©©Ÿ¤
ïépî ïèaä ïî äôøè äãìBpù éøä !úàáäM äî Cì ìè?àG,äàîè äîäáa zøîà íà,äèéçL dðéîa ïéà ïkL; Ÿ¨©¤¥¥¨£¥¤§¨§¥¨¦©¤¤¦©¦¦¨©§¨¦§¥¨§¥¨¤¥¥§¦¨§¦¨

äôøha øîàz,äèéçL dðéîa LiL?éç äðBîL ïa–Bzøäèî BúèéçL ïéà,äèéçL Bðéîa ïéàL éôì. Ÿ©©§¥¨¤¥§¦¨§¦¨¤§¨©¥§¦¨§©©§§¦¤¥§¦§¦¨
‰äîäaä úà èçBMä,úî Bà éç äðBîL ïa da àöîe,úî äòLz ïa Bà–Bîc úà àéöBîe BòøB÷.ïa àöî ©¥¤©§¥¨¨¨¨¤§¨©¥¤¦§¨¥§¦¤¨¨¨¤

éç äòLz–äèéçL ïeòè,Bða úàå BúBàa áiçå;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:Bzøäèî Bnà úèéçL. ¦§¨©¨§¦¨§©¨§§¤§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¦©¦§©©§
éøeæL ïBòîL éaøøîBà:äãOa LøBçå íéðL äðBîL ïa elôà–Bzøäèî Bnà úèéçL.äòLz ïa da àöîe dòø÷ ©¦¦§§¦¥£¦¤§¤¨¦§¥©¨¤§¦©¦§©©§§¨¨¨¨¨¤¦§¨

:äôåâùdtixhl oipne.dzxdhn dzhigyy:äìéëàá äøåñà äôøèå äìéëàá äøåñà äàîè äîäáù ,äúøäèî äðéà ïéãä ïîå .äúøäèî äðéà àîùãdne
,dzxdhn dzhigy oi` d`nhäàîè äîäá àéáäì ,àîèé íäá òâåðä ìë ,'åâå äñøô úñøôî àéä øùà äîäáä ìëì ,íéðäë úøåúá àéðú éëäã ,àîèìî

:äúèéçù äðøäèú àìù.xyekd zry dl dzidy dtixha xn`z:ø÷áå ïàö øàù ììëá àéåäå äðéî äò÷ô àì åú ,äèéçù úøåú äìò ìçã ïåéëãleh
.z`ady dn jl:úàáäù åæ äéàø ïàëî ìåè.oipn ohad on dtixh dclepy ixd:äðøäèúù.dhigy dpina yiy.ø÷áå ïàö ììëî à÷ôð àì êëìä

:íéîëçë äëìäå .ïàöå ø÷á ììëá åðéàù éôì ,èçùð åìéôà øäèì äîá åðì ïéà äéç äîäáî ãìåðù éç äðåîù ïá ìáà.ig dpeny oa:åèçùå ãìåð íà
.ezxdhn ezhigy oi`:åîà úèéçùá øúéð åîà éòîá àåäùë àìà .äðåîù ïáá úìòåî äèéçù ïéàù ,äìáð éãéî

dddd.enc z` `ivene,äì ïðéôìé äåä øîåçå ì÷îã øîåì êéøö ïéàù íùàá úåéìë éúùå áìç øîåà àåäùë ,íéðäë úøåúá àéðúãë .éøùã àåä ãáìá åáìçã
,øîåì ãåîìú äîå ,úåéìë éúùå áìç åðòèéù ïéã åðéà ,äéìà ïåòè åðéî ìëù íùà .úåéìë éúùå áìç íéðåòè ïä éøä ,äéìà ïåòè ïðéî ìë ïéàù íéîìù äîå
óà ,äá÷ð àá íùà ïéà éøäù ,áéø÷é íùàá àöîðä ìéìù áìç øîåì ìåëé êðéàù ,ìéìù ììëî àöåî íùàá øåîàä úåéìë éúùå áìç äî êì øîåì àìà
íãî òøâ àì åîã ìáà .äìéëàá éøù ,úåðáø÷ä ìëá áø÷ ìéìù áìç ïéàã ïåéëå .ìéìù ììëî àöåî ïäá øåîàä áìç ,äá÷ð íéàáä úåðáø÷á åìéôà ìë

:äùòú àìá øáåò íéøáéàä íã úåúéøë úëñîá ïì àîéé÷ã íéøáéàä.dhigy oerhäîäáá ìëî éáøúà àìå äùôð éôðàá äîäá äééåùì éîøâ íéùãçã
:åìëàú.epa z`e eze`a aiige:åîà úà èçùù íåéá åðèçùé àìù.ezxdhn en` zhigy mixne` minkge:éîøâ äãéìå íéùãçãixefy oerny 'x

`xephxa yexit

שחיטתה, תטהרנה שלא טמאה מבהמה טריפה לדון  יש והרי נבילה?

äìéëàa,שכן äøeñà äàîè äîäaוכןäøeñà äôøè óà ÀÅÈÀÅÈÂÈÇÂÄÈÇÀÅÈÂÈ
dzøäèî dúèéçL ïéà äàîè äîäa äî ;äìéëàaכפי – ÇÂÄÈÇÀÅÈÀÅÈÅÀÄÈÈÀÇÇÀÈ

הכתוב מן  כהנים בתורת כוכוכוכו),),),),שלמדים יא יא יא יא ,,,, àG((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ,äôøè óàÇÀÅÈ
?dúèéçL äpøäèz:התשובה באה כך  על  –àG לדון אין – ÀÇÂÆÈÀÄÈÈ
טמאה; מבהמה äàîèטריפה äîäáa zøîà íà שחיטתה שאין – ÄÈÇÀÈÄÀÅÈÀÅÈ

משום נבילה, מידי käמטהרתה úòL dì äúéä àHLøL– ÆÈÀÈÈÈÇÇÙÆ
בשחיטה, להיטהר úòLמעולם dì äúéäL ,äôøha øîàzÙÇÇÀÅÈÆÈÀÈÈÈÇ

käøL בה תאמר  האם טריפה, שנעשתה קודם בשחיטה להיטהר  – ÇÙÆ
נבילה? מידי  שחיטתה תטהרנה úàáäM!שלא äî Cì ìè– ÙÈÇÆÅÅÈ

הטרפה, על  שהבאת זו  אותה ראיה קח הכושר", שעת לה "שהיתה
ששחיטתה  לידתה, לאחר שנטרפה בהמה לגבי  ממנה תוכיח שאמנם לך,

אבל הכושר , שעת לה שהיתה משום äôøèמטהרתה, äãìBpù éøäÂÅÆÀÈÀÅÈ
ïépî ïèaä ïî שעת לה היתה לא והרי  שחיטתה, שתטהרנה – ÄÇÆÆÄÇÄ

טמאה;àGהכושר ? מבהמה טריפה לדון שאין  אחרת תשובה –íàÄ
äàîè äîäáa zøîà,מטהרתה שחיטתה שאין  –dðéîa ïéà ïkL ÈÇÀÈÄÀÅÈÀÅÈÆÅÅÀÄÈ

äèéçL,טמאה בהמה של במין שחיטה שאין  לפי –,äôøha øîàz ÀÄÈÙÇÇÀÅÈ
äèéçL dðéîa LiLהתאמר טהורה, בהמה של במין שחיטה שיש – ÆÅÀÄÈÀÄÈ

טריפה  שאמנם למד , אתה מכאן אלא שחיטתה? תטהרנה שלא בה
ויש הואיל הבטן, מן טריפה ואפילו  נבילה, מידי מטהרתה שחיטתה

ברם, שחיטה. éçבמינה äðBîL ïaשנולד חדשים שמונה בן  עובר  – ÆÀÈÇ
ונשחט, Bzøäèîחי BúèéçL ïéà,נבילה מידי –Bðéîa ïéàL éôì ÅÀÄÈÀÇÇÀÀÄÆÅÀÄ
äèéçLלפי חדשים, לשמונה שנולד  בהמה בולד שחיטה שאין – ÀÄÈ

כמת הוא niiw`),שנחשב oa epi`)ניתר הריהו אמו במעי  כשהוא ורק
הבאה. במשנה שנלמד  כפי  האם, minkgk.בשחיטת dklde

הב ה נ ש מ ר ו א

שחיטתה. לאחר  בבהמה שנמצא ולד של  הדינים בפרטי עוסקת משנתנו 

äðBîL ïa da àöîe ,äîäaä úà èçBMä,חדשים –Bà éç ÇÅÆÇÀÅÈÈÈÈÆÀÈÇ
úî,מת שהוא בין חי  שהעובר  בין  –úî äòLz ïa Bàעּובר – ÅÆÄÀÈÅ

מת, שהוא חדשים תשעה באכילה ÷BòøBבן  הולד  מותר  כלומר  – À

וניתר האם מאברי  כאחד נחשב והוא הואיל  שחיטה, טעון ואינו 

למדים ובגמרא הקודמות; במשניות הזכרנו  שכבר כפי זה בשחיטתה,
הכתוב ו ו ו ו ):):):):מן  ידידידיד,,,, פרסה...dnda"וכל((((דבריםדבריםדבריםדברים אותה dndaaמפרסת

על מוסב הפסוק שבראש  ש "בהמה" הולד, את לרבות – תאכלו"
כתוב: כאילו זה והרי שבסופו , elk`z";"בבהמה" dze` dndaa dnda"

" שכתוב: ממה שדורשים לרבות lkeאו באה "וכל " שתיבת בהמה",

הולד א א א א ).).).).את סט סט סט סט ,,,, ולכן ((((חוליןחוליןחוליןחולין באכילה, אסור הולד של  דמו erxewברם,
Bîc úà àéöBîe זה שלמדים מותר , חלבו  שאמנם מובא, בגמרא – ÄÆÈ

אשם קרבן  בהקרבת דדדד):):):):מהאמור ז ז ז ז ,,,, החלב ((((ויקראויקראויקראויקרא ואת הכליות שתי  "ואת
אלא  משלמים, הקרבתם למדים שכן  לאומרו, צריך שאין  עליהן ", אשר

שליל  מכלל מּוצא באשם האמור  חלב מה לך: `en)לומר irna xaer)
כל אף – נקבה בא האשם אין שהרי  יקריב , שליל  חלב לומר  שאין  –

שליל, מכלל מוצא בקרבנות האמור  xzeneחלב alg llka epi`y o`kne
dlik`a;(;(;(;( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא כהנים כהנים כהנים כהנים ;;;; תורתתורתתורתתורת בשם בשם בשם בשם  של((((רשרשרשרש""""יייי האיברים כדם דמו  אבל 

תעשה" ב"לא עליו שעוברים הוא, minrhהבהמה mix`an yie ;my)
.(enc xeqi`e ealg xzid oipra mixg`àöî,בבהמה –éç äòLz ïa ÈÈÆÄÀÈÇ

חדשים, תשעה בן שהוא חי ולד –äèéçL ïeòè אינו תשעה שבן – ÈÀÄÈ
האם, בשחיטת Bðaניתר  úàå BúBàa áiçå ביום שחטֹו שאם – ÀÇÈÀÀÆÀ

משום חייב הריהו  אמו, את meiaששחט ehgyz `l epa z`e eze`"
"cg`,(,(,(,( כח כח כח כח כב כב כב כב ,,,, הבא;((((ויקראויקראויקראויקרא בפרק øéàîכמבואר  éaø éøác,הסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ

הלכך עצמה; בפני בהמה לעשותו  גורמים לו שכלו העיבור  שחדשי
אמו. בשחיטת ניתר  Bzøäèîאינו Bnà úèéçL :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÄÇÄÀÇÇÀ

שסוברים  שחיטה, טעון ואינו באכילה, להתירו  תשעה בן  את אף –
בפני בהמה הולד  את לעשות הגורמים הם הלידה עם שהחדשים הם
אמו . בשחיטת הוא ניתר  חדשיו , לו  שכלו אף נולד , שלא וזה עצמה,

טעון  והלך , רגליו על שעמד  היינו  קרקע, גבי  על  הפריס אם ברם,
גמורה  בבהמה להחליפו יבואו שלא חכמים, לדעת אף מדרבנן , שחיטה

שחיטה בלא בבבב).).).).ויאכלוה עהעהעהעה,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ורשורשורשורש""""יייי éøeæL((((גמראגמראגמראגמרא ïBòîL éaøÇÄÄÀÀÄ
äãOa LøBçå íéðL äðBîL ïa elôà :øîBà–לאחר אפילו ÅÂÄÆÀÆÈÄÀÅÇÈÆ

בשדה, כבר חורש והוא גדול  נעשה Bzøäèîשהוולד  Bnà úèéçLÀÄÇÄÀÇÇÀ
בבהמה  יחליפוהו  שמא חושש אינו שמעון שרבי  שחיטה, טעון  ואינו –

izdw - zex`ean zeipyn
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כג äðùîúBçôéדף àì ,äøBza àøBwäפחות יקרא לא -ìMîäL ©¥©¨Ÿ¦§¦§Ÿ¨

íé÷eñtïîbøeúnì àø÷é àìå העם . שיבינו כדי הפסוקים את øúBé][-המתרגם §¦§Ÿ¦§¨©§§§¨¥
ãçà ÷eñtî יש אחד, מפסוק יותר אחת בפעם המתורגמן יתרגם שאם אחת, בפעם ¦¨¤¨

אלא  ויכשלו, יפה יבינו לא והשומעים פה, על שמתרגם לפי המתורגמן שיטעה לחוש

המת  אותו שיתרגם עד פסוק כל אחרי וקורא.שותק וחוזר ורגמן,

eכשקורא,àéápaאפילו לקרוא הוא לפי ìLäLרשאי ולתרגמם, ביחד פסוקים ©¨¦§Ÿ¨
יטעה  אם חכמים הקפידו ולא למעשה הוראות אין אםשבנביא אולם .ìL eéäïzL- ¨§¨§¨

הפסוקים  ìLúBiLøtשלושת L אזי עצמה, בפני פרשה הוא פסוק שכל נפרדות, ¨Ÿ¨¨¦
בנביא הפסוקים ÷ïéøBאף את ãçà,למתורגמן ãçà ענין הוא פסוק שכל שמאחר ¦¤¨¤¨

בכך  לטעות הדבר קרוב עצמו, .בפני

נוסף: àéápaדין ïéâlãî אחרת לפרשה אחת מפרשה לדלג רשאי בנביא המפטיר - §©§¦©¨¦
הימנה  הסדר רחוקה על דווקא לקרוא צריך ואינו ,.,äøBza ïéâlãî ïéàå שהשומע לפי §¥§©§¦©¨

לשמוע  מיושבת דעתו אין למקום ממקום קופץ הקורא änk.את ãòå פרשיותàeä §©©¨
âlãî,בנביא לדלג] L[-רשאי éãk ãò למקום הספר את לגלול הקורא שיסיים עד §©¥©§¥¤

Bñôé÷עדייןהדילוג àl[יסיים-]ïîbøeúnä הקודם הפסוק את .לתרגם Ÿ¦§©§§§¨
àøîâ:הגמרא מבארת בתורה, פסוקים משלשה לפחות שאין בהלכה פתחה המשנה

ìL éðäéî ãâðk ,ïé÷eñt äL.חכמים äøBzתיקנום ãâðk ,éqà áø øîà ¨¥§Ÿ¨§¦§¤¤¦¨©©©¦§¤¤¨
íéáeúëe íéàéáð. §¦¦§¦

במשנה: ìLשנינו àéápáe ,ãçà ÷eñtî øúBé ïîbøeúnì àø÷é àìåäL §Ÿ¦§¨©§§§¨¥¦¨¤¨©¨¦§Ÿ¨
ìL eéä íàå ,íé÷eñtìL ïzLãçà ãçà àøB÷ ,úBiLøt L. נותנת הגמרא §¦§¦¨§¨§¨¨Ÿ¨¨¦¥¤¨¤¨

עניינים: שלשה שהם רצופים פסוקים לשלשה ג־ה)ïBâkדוגמא נב äë(ישעיה ék' §¦Ÿ
ízøkîð ípç 'ä øîàּתּגאלּו בכסף ãøéולא íéøöî íéäìà 'ä øîà äë ék' .' ¨©¦¨¦§©§¤ְְִֵֶֶָֹ¦Ÿ¨©¡Ÿ¦¦§©¦¨©

äðLàøá énòעׁשקֹו ּבאפס ואּׁשּור ׁשם ä'לגּור íàð äô él äî äzòå' לּקח '. ּכי ©¦¨¦Ÿ¨ְְֲֶֶַָָָ§©¨©¦Ÿ§ªִַֻ

מּנאץ  ׁשמי הּיֹום ּכל ותמיד ה' נאם יהילילּו מׁשליו חּנם '.עּמי ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹֹֻ

במשנה: äøBzaשנינו ïéâlãî ïéàå àéápa ïéâlãî.:הגמרא יש éäðéîøeמקשה - §©§¦©¨¦§¥§©§¦©¨§¦§¦
ביומא ששנינו אחרת. ממשנה זו למשנה סתירה גדול(סח:)להקשות ¥÷àøBשהכהן

שבפרשת היום עבודת סדר את הכיפורים úBî'ביום éøçà'(טז קורא å,(ויקרא כך אחר ©£¥§
שבפרשת  היום מצוות øBNòa'את Cà'(כו־לב כג âlãî.(שם à÷ àäå גדול הכהן ©¤¨§¨¨§©¥

כן  לעשות אסרה ומשנתינו הפרשיות, שתי שבין הפסוקים הגמרא:.על ©øîà̈מתרצת
ïàk ,àéL÷ àì ,éiaà רחוק למקום בדילוג מדובר בתורה, לדלג האוסרת במשנתינו - ©©¥Ÿ©§¨¨

BñôiL÷שהוא  éãëa[שיסיים-]ïîbøezä,הגלילה באמצע הקודם הפסוק לתרגם ¦§¥¤¦§©§§¨
בשתיקה. להמתין הציבור הואïàëåויצטרך הכיפורים, ביום גדול הכהן דילוג -éãëa §¨¦§¥

ïîbøezä ÷Bñôé àlL'בעשור 'אך ופרשת מות' 'אחרי שפרשת הגלילה, באמצע ¤Ÿ¦§©§§¨
'אחרי  מפרשת האחרון הפסוק את לתרגם שיגמור ועד לזו, זו סמוכות אמור] [שבפרשת

להמתין. הציבור את מטריח ואינו בעשור', ל'אך הספר את לגלול הכהן יגמור מות',

הגמרא: המתורגמן,דוחה יפסוק שלא בכדי בתורה לדלג שמותר אומר אתה dìòכיצד àäåéðz÷במשנתינוàéápa ïéâlãî §¨£¨¨¨¥§©§¦©¨¦
âlãî àeä änk ãòå ,äøBza ïéâlãî ïéàå,בנביא.ïîbøezä ÷Bñôé àlL éãk ãò זה שיעור המשנה שהזכירה ומכיון §¥§©§¦©¨§©©¨§©¥©§¥¤Ÿ¦§©§§¨

בנביא, הדילוג היתר לגבי משמע ììkîרק -ììk äøBzác ו,àì ììk יפסוק שלא בכדי בה שיש סמוכה לפרשה ואפילו ¦§¨§©¨§¨§¨Ÿ
הכיפורים. ביום הגדול הכהן דילג איך קשה ושוב לדלג. אסרו המתורגמן

אחר: תירוץ ומתרצת הדחיה את מקבלת ïàkהגמרא ,àéL÷ àì ,éiaà øîà àlà היה הכיפורים ביום גדול הכהן דילוג - ¤¨¨©©©¥Ÿ©§¨¨
עוסקות ששתיהם לפרשה ãçàמפרשה ïéðòa ו לשומעים. בלבול בכך ואין הכיפורים], לדלג ïàk[-יום האוסרת במשנתינו - §¦§¨¤¨¨

העוסקות בפרשיות מדובר סמוכה, לפרשה אפילו úBðééðò,בתורה ézLa השומעים דעת לתירוץ .ותתבלבל סיוע מביאה הגמרא ¦§¥¦§¨
מברייתא: בברייתא,àéðúäåזה למדנו גם וכך -àéápáe ,ãçà ïéðòa äøBza ïéâlãîאפילו,ïéðééðò éðLaאךïàëå ïàk §¨©§¨§©§¦©¨§¦§¨¤¨©¨¦¦§¥¦§¨¦¨§¨

רק הוא ההיתר עניינים] [בשני בנביא ובין אחד] [בענין בתורה בין -.ïîbøezä ÷Bñôé àlL éãëa¦§¥¤Ÿ¦§©§§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc - zekxa(iyily meil)

ywia `l jkle ,'lFcB iFbl LzF` dUr`e' 'd egihady dlecbd§¤¡¤§§¨
.eniiwziy mingx mdilr

:lbrd `hg iabl xen`d 'dyn lgie' oeyld z` zyxec `xnbd
lbra e`hgy xg`l l`xyi lr dyn zlitza xn`p(`i weqt my),

'ä éðt úà äLî ìçéå'.'ebe 'LOrA LR` dxgi 'd dnl ,xn`Ie ,eidl` ©§©Ÿ¤¤§¥¡Ÿ¨©Ÿ¤¨¨¤¡¤©§§©¤
,'dWn lgie' ednéðôì älôúa äLî ãîòL ãnìî ,øæòìà éaø øîà ©§©Ÿ¤¨©©¦¤§¨¨§©¥¤¨©Ÿ¤¦§¦¨¦§¥

eäìçäL ãò ,àeä Ceøa LBãwäea xivtdy ,xnelk .d"awdl ©¨¨©¤¤¡¨
.mixac eilr daxde

,øîà àáøådlitza dyn cnry cnln df weqtBì øôäL ãò §¨¨¨©©¤¥¥
d"awlBøãðxn`yk ,l`xyi z` cinydl xn`y exeaic z` -my) ¦§
(i weqt,mixcp zxtd oeyln `ed 'lgie'y oipne .'mNk`e'àëä áéúk ©£©¥§¦¨¨

,íúä áéúëe ,'ìçéå'mixcp iabl(b l xacna),'Bøác ìçé àì'yexit ©§©§¦¨¨Ÿ©¥§¨
.epniiwi `lyk ,oileg edyrie exeaic z` llgi `lyøî øîàå§¨©©

,jk yxcp df weqtyìçéî Bðéà àeä,exeaic z`ïélçî íéøçà ìáà ¥¥¥£¨£¥¦§¦¦
,Bìixd .dxezd on mixcp zxzdl jnq o`kne ,excp z` milhane

.xcpd zxtde zxzd lr dxen ef oeyly
øñnL ,ãnìî ,øîà ìàeîLedyn.íäéìò äúéîì Bîöòoeyly §¥¨©§©¥¤¨©©§§¦¨£¥¤

d"awd epziniy ywia dyn ,xnelk .'llg' oeyla yxcp 'lgie'
.mdizgzøîàpLl`xyi lr dyn ywiay ,okn xg`l(al al zeny), ¤¤¡©

Eøôqî àð éðçî ïéà íàå'ywia dyny ,epiide .'YazM xW` §¦©¦§¥¦¨¦¦§§£¤¨¨§¨
z` yiprdl mewna ,eze` zinie miigd xtqn eny z` 'd dgniy

.l`xyi
L ,ãnìî ,÷çöé áø øîà àáø øîàdyníäéìò äìçälr gipd - ¨©¨¨¨©©¦§¨§©¥¤¤¡¨£¥¤

l`xyi.íéîçø úcî.dgpde dlgd oeyln zyxcp 'lgie' oeyly ¦©©£¦
ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì äLî øîàL ,ãnìî ,éøîà ïðaøå§©¨¨¨§¦§©¥¤¨©Ÿ¤¦§¥©¨¨¦¤

ì àeä ïéleç ,íìBòäfä øáck úBNòî E`le ,l`xyi z` cinydl ¨¦§¥£©¨¨©¤
.'oileg' oeyln zyxcp 'lgie' oeyly .mdl gelql

xn`p :df oipra `ziixa(`i al my),,àéðz .''ä éðt úà äLî ìçéå'©§©Ÿ¤¤§¥©§¨
LBãwä éðôì älôúa äLî ãîòL ,ãnìî ,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤©¨¥§©¥¤¨©Ÿ¤¦§¦¨¦§¥©¨

BzæçàL ãò ,àeä Ceøadynl.eìéçà:`xnbd zl`ey.eìéçà éàî ¨©¤£¨©£¦©£¦
:`xnbd daiyn.úBîöò ìL Là ,øæòìà éaø øîà:`xnbd zl`ey ¨©©¦¤§¨¨¥¤£¨

.úBîöò ìL Là éàî:`xnbd daiyn,ééaà øîà`xwpd ilegd `ed ©¥¤£¨¨©©©¥
éîøâc àúMà.zenvrd zgcw - ¦¨¨§©§¥

xn`p :lbrd `hga dyn ly ezlitz z` yexcl dkiynn `xnbd
(bi weqt my),éãáò ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæ'íäì zòaLð øLà E §Ÿ§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥£¨¤£¤¦§©§¨¨¤

,Caux`d lke minXd iakFkM mkrxf z` dAx` mdl` xAcYe ¨©§©¥£¥¤©§¤¤©§£¤§§¥©¨¨¦§¨¨¨¤
:`xnbd zl`ey .'mlrl Elgpe mkrxfl oY` iYxn` xW` z`Gd©Ÿ£¤¨©§¦¤¥§©§£¤§¨£§Ÿ¨

.'Ca' éàî:`xnbd daiynLBãwä éðôì äLî øîà ,øæòìà éaø øîà ©¨¨©©¦¤§¨¨¨©Ÿ¤¦§¥©¨
[éìîìà] (àìîìà) ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøaeli` -äì zòaLðí ¨¦¤¨¦§¨¥¦§©§¨¨¤

EúòeáL Ck ,íéìèa õøàå íéîML íLk ,øîBà éúééä ,õøàáe íéîMa©¨©¦¨¨¤¨¦¦¥§¥¤¨©¦¨¨¤§¥¦¨§¨§
,ìBãbä EîLa íäì zòaLpL åéLëòå .äìèaraypy ep`vny enk §¥¨§©§¨¤¦§©§¨¨¤§¦§©¨

'iYrAWp iA' oeyla wgvi zciwra mdxa`l 'd(fh ak ziy`xa), ¦¦§©§¦
,ok m` ,lecbd enya el raypy xnelkíéi÷å éç ìBãbä EîM äî©¦§©¨©§©¨

,íéîìBò éîìBòìe íìBòì úîéi÷ EúòeáL Ck ,íéîìBò éîìBòìe íìBòì§¨§§¥¨¦¨§¨§©¤¤§¨§§¥¨¦
.l`xyi z` dlkz l`e zea`l jzreay z` miiwz okle

:weqtd jynd z` `xnbd zyxecúà äaøà ,íäéìà øaãzå'©§©¥£¥¤©§¤¤
ézøîà øLà úàfä õøàä ìëå íéîMä éáëBëk íëòøæmkrxfl oY` ©§£¤§§¥©¨©¦§¨¨¨¤©Ÿ£¤¨©§¦¤¥§©§£¤

:`xnbd dywn .'mlrl Elgpeéàä[ef oeyl-]'ézøîà øLà'epi` §¨£§Ÿ¨©£¤¨©§¦
`ld ,dxe`kl x`eandéì éòaéî 'zøîà øLà'xnel el did - £¤¨©§¨¦¨¥¥

zea`d l` 'd raypy ep`vn `l ixdy ,gkep oeyla 'zxn` xy`'
yxtl oi` ok m`e ,'izxn` xy`' ux`d z` mdl oziy ,ef oeyla
`ed dyn dxe`kl `l` ,zea`d l` 'd ixacn `ed df lky

:`xnbd zvxzn .gkep oeyla xn` `l dnle ,'dl ok xn`yøîà̈©
ïàk ãò ,øæòìà éaø,'minXd iakFkM' zeaiz cr -ãéîìz éøác- ©¦¤§¨¨©¨§§¥©¨©¦¦§¥©§¦

e ,'d l` dyn ixac el`Cìéàå ïàkî'z`Gd ux`d lke' zeaizn - ¦¨§¥©§¨¨¨¤©Ÿ
,jli`eáøä éøácdynl aiyde d"awd xfg o`ky ,'d ixac el` - ¦§¥¨©

xak izxn` xy` z`fd ux`d lky ,ezlitz z` lawn `edy
.mze` dlk` `le ,mrxfl dze` oz` ok` ,dze` oz`y zea`l

:sqep uexizãéîìz éøác elàå elà ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaøå- §©¦§¥©©§¨¦¨©¥¨¥¦§¥©§¦
,dyn ixac `ed weqtd lkàlà`le 'izxn` xy`' xn`py mrhd ¤¨

,'zxn` xy`'ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì äLî øîà Ck̈¨©Ÿ¤¦§¥©¨¨¦¤
,íìBòdøBîà Cì éì zøîàL íéøácmze`,éîLa ìàøNéì íäìenk ¨§¨¦¤¨©§¨¦¥¡¨¤§¦§¨¥¦§¦

ipwf z` Ytq`e Kl' dpqa eil` dlbpy drya dynl 'd xn`y¥§¨©§¨¤¦§¥
l` mixvn iprn mkz` dlr` xn`e ,'ebe mdl` Yxn`e l`xUi¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¨Ÿ©©£¤¤§¤¥¢¦¦§©¦¤
zaf ux` l` ,iqEaide iEgde iGxRde ixn`de iYgde iprpMd ux ¤̀¤©§©£¦§©¦¦§¨¡Ÿ¦§©§¦¦§©¦¦§©§¦¤¤¤¨©

'WacE alg(fi-fh b zeny)el` mixac ,,EîLa íäì ézøîàå ézëìä ¨¨§¨¨©§¦§¨©§¦¨¤§¦§
eåéLëò,ux`d z` mligpdl `le mzelkl dvex dz`yéðà äî ©§¨¨£¦

íäì øîBàxW`' oeyla yexitd edfe .ixac miiwn ippi`y jk lr ¥¨¤£¤
.jnya l`xyil izxn` xy` ,xnelk ,'iYxn`̈©§¦

:milbxnd `hg xg`l ,dyn ly zxg` dlitz zyxec `xnbd
,'dl dyn xn`e ,l`xyi z` zelkl 'd dvx milbxnd `hg xg`l

miiebd exn`i ,mlkz m`'ä úìBëé ézìaî'dGd mrd z` `iadl ¦¦§¦§¤§¨¦¤¨¨©¤
'xAcOA mhgWIe ,mdl rAWp xW` ux`d l`(fh ci xacna)zl`ey . ¤¨¨¤£¤¦§©¨¤©¦§¨¥©¦§¨
,''d zleki' oeyla aezk dn iptn :`xnbd,déì éòaéî ''ä ìBëé'¨¦¨¥¥

:`xnbd daiyn .xkf oeyl `edyéðôì äLî øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©Ÿ¤¦§¥
,íìBòä úBneà eøîàé åéLëò ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦¤¨©§¨Ÿ§¨¨

Bçk LLzd"awd ly,äá÷ðk,draha dylg `idyìBëé Bðéàå ¨©Ÿ¦§¥¨§¥¨
ìéväì.xacna mbxd okle ,ux`l m`iadle l`xyi z`øîà §©¦¨©

,äLîì àeä Ceøa LBãwä,ok exn`iy yeygl recneàø øák àìäå ©¨¨§Ÿ¤©£Ÿ§¨¨
íäì éúéNòL úBøeáâe íéqð[l`xyil-]øîà .íiä ìòdyn,åéðôì ¦¦§¤¨¦¦¨¤©©¨¨©§¨¨

íäì Lé ïééãò ,íìBò ìL BðBaøzexyt`ìBëé ,ãçà Cìîì ,øîBì'd ¦¤¨£©¦¥¨¤©§¤¤¤¨¨
ãBîòìla` ,mid lr drxt z` gvip okle ,egvple ecbpkììLíéL ©£¦§Ÿ¦

íéëìî ãçàå,orpk ux`ayãBîòì ìBëé Bðéàle mcbpkepi`e ,mgvp §¤¨§¨¦¥¨©£
.ux`l l`xyi z` qipkdl leki

,äLîì Bì äãBäå àeä Ceøa LBãwä øæçL ïépî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¤¨©©¨¨§¨§Ÿ¤
øîàpL(k weqt my).'Eøáãk ézçìñ 'ä øîàiå'e,ìàòîLé éaø éác éðz ¤¤¡©©Ÿ¤¨©§¦¦§¨¤¨¥§¥©¦¦§¨¥
éøáãkEok` ,mlerd zene` exn`i jky zxn`yúBneà íéãéúò ¦§¨¤£¦¦

,ïk øîBì íìBòä.l`xyil gleq ip` ,z`f exn`i `ly icke ¨¨©¥
:`ziixad zniiqn.Bì äãBî BaøL ãéîìz éøLà©§¥©§¦¤©¤

dynl xn`e siqed ,'jxack izglq' d"awd xn`y xg`lweqt my)

(`k,Bì øîàL ,ãnìî ,÷çöé áø øîà àáø øîà .'éðà éç íìeàå'§¨©¨¦¨©¨¨¨©©¦§¨§©¥¤¨©
éøáãa éðúééçä ,äLî ,äLîì àeä Ceøa LBãwä.Eici lr ,xnelk ©¨¨§Ÿ¤Ÿ¤¤¡¦©¦¦§¨¤

dfa ,jixack izglqe ,''d zleki izlan' miiebd exn`iy zxn`y
izlan' exn`i `le ,miiwe ig ip`y exiki mlerd zene`y znxb

.'ebe ''d zleki
:dyn ly zxg` dlitz zyxec `xnbdíìBòì ,éàìîN éaø Løc̈©©¦¦§©§¨

íãà øcñédligzìltúé Ck øçàå ,àeä Ceøa LBãwä ìL BçáL §©¥¨¨¦§¤©¨¨§©©¨¦§©¥
.eikxv ywaieáéúëc ,äLnî ,ïìpîcvik l`xyil xtqn dynyk ¦¨¨¦Ÿ¤¦§¦

ux`l qpkdl 'dn ywia(bk b mixac),,'àéää úòa 'ä ìà ïpçúàå'¨¤§©©¤¨¥©¦
áéúëeeixg`ly weqta(ck weqt my),úBlçä äzà ,íéäìà 'ä' §¦¡Ÿ¦©¨©¦¨

íéîMa ìà éî øLà ,ä÷æçä Eãé úàå Eìãb úà Ecáò úà úBàøäì§©§¤©§§¤¨§§§¤¨§©£¨¨£¤¦¥©¨©¦
éNòîë äNòé øLà õøàáeéúBøeáâëå Eúëe ,'Edéøúa áé(dk weqt my) ¨¨¤£¤©£¤§©£¤§¦§¤§¦©§¥

.'åâå 'äáBhä õøàä úà äàøàå àp äøaòà'dligz dyn xciqy ixd ¤§§¨¨§¤§¤¤¨¨¤©¨
jk xg` wxe ,dwfgd eci z`e ezlecb z` xikfde ,mewn ly egay

.ux`l qpkidl ywiae lltzd
ïîéñ),`xnba ze`ad zexnind zxikflï"aø÷ ä"÷ãö í"éNòî ¦¨©£¦§¨¨¨§¨

.(ì"æøa ì"òðî ú"éðòz ï"äkŸ¥©£¦¦§¨©§¤
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àøeaö éãäa déLôð Léðéà ózLéìmr cgi envr mc` lelki - ¦©¥¦¦©§¥©£¥¦¨
.zrnyp ezlitz jk jezny iptn ,miax oeyla lltzie ,xeaivd

:`xnbd zl`eyàîéð éëéäoeyla dlitzd gqep z` xn`i ji` - ¥¦¥¨
:`xnbd daiyn .miaxéðôlî ïBöø éäé'eðëéìBzL eðéäìà 'ä E §¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤¦¥

ì.'åëå 'íBìL §¨
:`xnbd zl`ey .jxcd zlitz ipic z` zx`an `xnbdúîéà¥©

élöî:`xnbd daiyn .jxcd zlitz lltzdl yi izn -éaø øîà §©¥¨©©¦
Cøca ClänL äòMî ,àcñç áø øîà ,á÷òé`viy dryn lgd - ©£Ÿ¨©©¦§¨¦¨¨¤§©¥©¤¤

.jxcl
:`xnbd zl`eyänk ãòleki jxcd zligzn wgxn dfi` cr - ©©¨

:`xnbd daiyn .jxcd zlitz lltzdláø øîà ,á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©©
.äñøt ãò ,àcñç¦§¨©©§¨
:`xnbd zl`eydì élöî éëéäå.jxcd zlitz z` lltzn ji`e - §¥¦§©¥¨
:`xnbd daiyn,øîà àcñç áø`edyk dze` lltzdl yi ©¦§¨¨©

,øîà úLL áø ,ãneòîdze` lltzdl xyt`eléôà`edyk §¨©¥¤¨©£¦
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élöîe éà÷ déì øîà àcñç áøì"àéãéãì énð ïî÷Bà ©¦§¨¨©¥¨¥§©¥§¨©¦§¦¦

eððéáä ïéa àkéà éàî .òø àøwz ìà áBè úBéäî éìöàå§¤©¥¦§©¦¨¥©©¦¨¥£¦¥
ééelöì éòa eððéáä äøö÷ älôúìâ''âå àúéin÷ ¦§¦¨§¨¨£¦¥¨¥§©¥©©§¨§

ééelöì øãäîì éòa àì déúéáì éèî éëå àúééøúa©§©§¨§¦¨¥§¥¥Ÿ¨¥§¤§©§©¥
àì ééelöì éòa àì äøö÷ älôúaâàìå àúéin÷ 'â' ¦§¦¨§¨¨Ÿ¨¥§©¥Ÿ©©§¨§Ÿ

àúëìäå ééelöì øãäîì éòa déúéáì éèî éëå àúééøúa©§©§¨§¦¨¥§¥¥¨¥§¤§©§©¥§¦§§¨
äéä :Cläî ïéa ãneòî ïéa äøö÷ älôz ãneòî eððéáä£¦¥§¨§¦¨§¨¨¥§¨¥§©¥¨¨

:'eëå øBîçä ìò áëBøø"úòébäå øBîçä ìò áëBø äéä ¥©©£§¨¨¥©©£§¦¦©
ähîì ãøé BøBîç úà æçàiL éî Bì Lé íà älôz ïîæ§©§¦¨¦¥¦¤Ÿ©¤£¥¥§©¨
Ck ïéa øîBà éaø ìltúéå BîB÷îa áLé åàì íàå ìltúéå§¦§©¥§¦©¥¥¦§§¦§©¥¤¦¥¥©
úáMeéî Bzòc ïéàL éôì ìltúéå BîB÷îa áLé Ck ïéáe¥©¥¥¦§§¦§©¥§¦¤¥©§§¤¤
:éaøk äëìä éåì ïa òLBäé éaø àîéúéàå àáø øîà åéìò̈¨¨©¨¨§¦¥¨©¦§ª©¤¥¦£¨¨§©¦

ø"úBaì ïéeëé úBçeøä úà ïéeëì ìBëé BðéàL éîe àîeñ¨¦¤¥¨§©¥¤¨§©¥¦
'àpL íéîMaL åéáà ãâðktúäåìà eììäãîBò äéä ' §¤¤¨¦¤©¨©¦¤¤¡§¦§©§¤¨¨¥

"çaì'àpL ìàøNé õøà ãâðk Baì úà ïéeëéåeììtúä §§©¥¤¦§¤¤¤¤¦§¨¥¤¤¡§¦§©§
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ìà eììtúäå øîàpL íéìLeøé ãâðkäøLà øéòä Cøc ' §¤¤§¨©¦¤¤¡©§¦§©§¤¤¤¨¦£¤
úéa ãâðk Baì úà ïéeëé íéìLeøéa ãîBò äéä zøçä©§¨¨¨¥¦¨©¦§©¥¤¦§¤¤¥

øîàpL Lc÷näåãîBò äéä äfä úéaä ìà eììtúä ©¦§¨¤¤¡©§¦§©§¤©©¦©¤¨¨¥
äéä äfä íB÷nä ìà eììtúäå øîàpL íéLãwä éLã÷ úéa ãâðk Baì úà ïéeëé Lc÷nä úéáa§¥©¦§¨§©¥¤¦§¤¤¥¨§¥©¢¨¦¤¤¡©§¦§©§¤©¨©¤¨¨
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çøænì åéðt øéæçî áøòna áøònì åéðt øéæçî çøæna ãîBò àöîð úøBtkä éðôì eléàk Bîöò©§§¦¦§¥©©¤¦§¨¥©¦§¨©£¦¨¨©©£¨©©£¨©£¦¨¨©¦§¨
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xcde"חכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc - zekxa(oey`x meil)

àòcøäðazecigia sqen izlltzdy il rxi` `l inin ± ¦§©§§¨
xeaiv gilyde ,[xir xag-] xeaiv my yiy meyn ,`rcxdpa

,ipxhteãéøhàå ,àúîì àkìîc àñeîìet àúàc àîBé àeääî øáì§©¥©¨©£¨§¨§©§¨§¨¨§¦§¦
elö àìå ïðaø,xirl jlnd ly eizelig e`ay mei eze`n ueg ± ©¨¨§Ÿ©

,sqen elltzd `le minkgd ecxhed ok zngneéì élöå§©¥¦
[izlltzde±]éàåäå ,ãéçéa[iziide-],øéò øáça àlL ãéçéaiigy §¨¦©£©¨¦¤Ÿ§¤¤¦

dkldy xaqy gken ,jk bdp l`enyy dnne .envra lltzdl
xir xaga `ly cigiy ,dixfr oa xfrl` iax mya dcedi iaxk

.sqen lltzdl aiig
:dcedi iaxk dkld oi`y i`pi iax zrcàðéðç éaø áéúédpeknd ¨¦©¦£¦¨

'àø÷',`xwn lra ±éaøk äëìä ,øîà÷å áéúéå ,éàpé éaøc dén÷ ¨¨©¥§©¦©©§¨¦§¨¨©£¨¨§©¦
,äéøæò ïa øæòìà éaø íeMî øîàL äãeäé`ykyxeaiv oi §¨¤¨©¦©¦¤§¨¨¤£©§¨

.lltzdl aiig cigid ,sqen milltznydéì øîàiaxl i`pi iax ¨©¥
,`pipgéàø÷ àø÷ ÷etàøáì Cdz`y ji`xwn z` `xwze `v ± §¨§¨¥§¨¨

opi`y zekld yxcnd ziaa xn`z l`e ,uega ,zexwl libx
`id zn`dy meyn ,zepekpíeMî øîàL äãeäé éaøk äëìä ïéàc§¥£¨¨§©¦§¨¤¨©¦

.äéøæò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£©§¨
di`x oi` oiicr ,dcedi iax ixack dkld oi`y i`pi iax ixacn
e` ,dixfr oa xfrl` iax zrca `nw `pzk dkldy xaq m`d
xaga mby minkgk xaqy dgiken `xnbd dzr .dpyna minkgk

:sqen lltzn cigid xir,éàpé éaø úà éúéàø éðà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨£¦¨¦¦¤©¦©©
élö øãäå élöc,aey lltzde xfg okn xg`le lltzdy ± §©¥©£©©¥

,sqene zixgy zelitz dl` eidy i`ceae .zecigia eid eizelitze
zrcke ,zecigia sqen lltzdl xyt`y xaq i`pi iaxy gkene

.dpyna minkg
:dgkedd z` zegcl dqpn `xnbd,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨

àîìéãå,miinrt lltzdy mrhde ,zixgy ly eid zelitzd izy §¦§¨
c meyndézòc ïåek óBqáìe dézòc ïåek àì àøwéòîmrtay ± ¥¦¨¨Ÿ¦¥©§¥§©¦¥©§¥

jxved jkle ,zea` zkxaa ezrc oeik `l ,lltzdy dpey`xd
.minkgk xaq i`pi iaxy dfn gikedl oi` ok m`e .lltzdle xefgl

:dgkedd z` zniiwne zxfeg `xnbddéì øîàiaxl `xif iax ¨©¥
,dinxidéìò ãéäñî÷c àaø àøáb ïàî éæçaeygd mc`d in d`x ± £¦©©§¨©¨§¨©§¦£¥

ahid wcwc i`ceae ,opgei iax `ed `ld ,df dyrn lr cirny
xaq i`pi iaxy gkene ,sqen dzid dipyd dlitzdy xaca

.zecigia sqen lltzdl xyt`y minkgk
:`xnbd zxtqn .minkgk exaqy mi`xen` cer d`ian `xnbd
àéøáèa àúLéðë éa øñéìz eäì eåäc áb ìò óà ,éqà éaøå énà éaø©¦©¦§©¦©¦©©©©£§§¥©¥§¦¨¨¦§¤§¨
dixah xira zeiqpk iza xyr dyly mdl didy it lr s` ±

,xeaiva mda elltzdyeåäc àëéä éãenò éðéa àlà elöî eåä àìŸ£§©¤¨¥¥©¥¥¨©£
éñøbicenr oia zecigia elltzd `l` ,mda milltzn eid `l ± ¨§¦

sqen zlitz z` s`e ,dxez micnel eidy okid yxcnd zia
sqen lltzn cigid ,xeaiv yiy mewna s`y gkene .my elltzd

.epzpyna minkg zrcke
:dkldd z` drixkn `xnbdíeMî éîécáà øa ÷çöé áø ,øîzéà¦§©©¦§¨©©§¦¦¦

eðéaø[ax-]ïa øæòìà éaø íeMî øîàL äãeäé éaøk äëìä ,øîà ©¥¨©£¨¨§©¦§¨¤¨©¦©¦¤§¨¨¤
äéøæò.sqen lltzdl leki epi` xir xaga cigiy £©§¨

:lltzde xfge lltzdy `xen`a dyrn cer d`ian `xnbdéaø©¦
,àaà øa àéiç,cg` yceg y`xaélö øãäå élöxg`le lltzd - ¦¨©©¨©¥©£©©¥

.aey lltzde xfg okn
:ok dyr recn zxxan `xnbdàøéæ éaø déì øîàxa `iig iaxl ¨©¥©¦¥¨

,`a`éëä øî ãéáò àîòè éàî,jk ziyry mrhd dn ±àîéìéà ©©£¨£¦©¨¦¦¥¨
dézòc øî ïåek àìc íeMîdpey`xd dlitzay `id daiqd m` - ¦§Ÿ¦¥©©§¥

,ahid jzrc z` zpeeik `líãà ãBîé íìBòì ,øæòìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¤§¨¨§¨¨¨¨
Bîöò úàlltzdl `ayk mrt lkaíà`edBaì úà ïéeëì ìBëé ¤©§¦¨§©¥¤¦

y ,lekiy xeaq `ed m` wxe ,`l e` dlitzaìà ,åàì íàå ,ìltúé¦§©¥§¦¨©
.ìltúélltzdl lkezy zxriy i`cea ,lltzdl zcnry oeike ¦§©¥

`l dpey`xd mrtay zngn zxfgy xnel oi` ok m`e ,dpeeka
.zpeeik

àlà,`id daiqd ile`àçøé Léøc øî økãà àìcmrtay ¤¨§Ÿ©§©©§¥©§¨
xnel zgky] yceg y`x z` jzlitza zxkfd `l dpey`xd

,['`aie dlri'àéðúäåe yceg y`xa lltzdy in iablàìå äòè §¨©§¨¨¨§Ÿ
øékæä` ezlitzadxkfdd zLãBç Làø ìLdid m` ,['`aie dlri'] ¦§¦¤Ÿ¤

dfazlitzBúBà ïéøéæçî ïéà ,úéáøò,lltzdle xefgl jixv oi` ± ¦©§¦¥©£¦¦
døîBàì ìBëiL éðtî,'`aie dlri' dtqedd z` -.úéøçLam`e ¦§¥¤¨§§¨§©£¦

`aie dlri xikfdl gkyazlitzéðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà ,úéøçL ¦©£¦¥©£¦¦¦§¥
ïéôñeîa døîBàì ìBëiLzlitza yceg y`x z` xikfdl cizry ± ¤¨§§¨§¨¦

gky m`e .sqen,ïéôñeîaly gqepd z` xnel mewnay xnelk §¨¦
mb ,'eke 'opeg dz`' xn` sqenìBëiL éðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà¥©£¦¦¦§¥¤¨

.äçðîa ,døîBàìlr zxfgy mrhdy xnel xyt` i` ok m`e §§¨§¦§¨
ixdy ,zixgya `aie dlri xnel zgkyy meyn `ed jzlitz

.xefgl jixv oi`y `ziixaa x`azd
:ezlitz lr xfg recn xiaqn `a` xa `iig iaxdéì øîà`iig iax ¨©¥

,`xif iaxl `a` xadìò øîzéà åàì,efd `ziixad lr ±éaø øîà ¨¦§©£¨¨©©¦
eðL øeaöa ,ïðçBéoeiky ,xeaiva lltznyk wx `ed df oicy ± ¨¨§¦¨

ici jka `vei ,dlitzd lr xfeg xeaivd gilyd z` rneyy
daiqd efe .xefgl jixv zecigia lltznyk la` ,ezaeg
,zecigia dzid izlitzy meyn ,zixgy zlitz aey izlltzdy

.'`aie dlri' xnel izgky dpey`xd mrtae
yi dnk ,lltzdle xefgl jxvedy in oiprl zxxan `xnbd

:zelitzd oia oizndlälôz ïéa ääLé änkzg`älôúì.dipy ©¨¦§¤¥§¦¨¦§¦¨
xaca ewlgpy `xnbd d`iandf,øîà ãç ,àcñç áøå àðeä áø©¨§©¦§¨©¨©

cr oizniyåéìò Bzòc ïðBçúzL éãklkeie zayein ezrc `dzy - §¥¤¦§¥©§¨¨
,dipyd ezlitza 'd iptl opgzdl,øîà ãçåcr oizniyéãk §©¨©§¥

åéìò Bzòc ììBçúzL'd ipt zelgl lkeie ezrc ayiizzy ± ¤¦§¥©§¨¨
.dipyd ezlitza

:dhiy lkl cenil d`ian `xnbdøîàc ïàî`ed xeriydyéãk ©§¨©§¥
,åéìò Bzòc ïðBçúzLn z`f cnláéúëc(bk b mixac)xtiq dynyky ¤¦§¥©§¨¨¦§¦

xn` ,l`xyi ux`l qpkdl dkfiy eizelitz lr l`xyi mrl
''ä ìà ïpçúàå'.dpigz oeyl `edyøîàc ïàîe`ed xeriydyéãk ¨¤§©©¤©§¨©§¥

,åéìò Bzòc ììBçúzLn z`f cnláéúëc(`i al zeny)zlitz oiprl ¤¦§¥©§¨¨¦§¦
,lbrd `hg xg`l dyn'äLî ìçéå'.ielig oeyl `edy ©§©Ÿ¤

:yceg y`x ly ziaxra drhy in oic,áø øîà ïðò áø øîàin ¨©©¨¨¨©©
e yceg y`xa lltzdyøékæä àìå äòèdtqedd z`Làø ìL ¨¨§Ÿ¦§¦¤Ÿ

LãBçzlitza ['`aie dlri']BúBà ïéøéæçî ïéà ,úéáøòjixv epi` ± ¤©§¦¥©£¦¦
,zipy lltzdle xefglàlà Lãçä úà ïéLc÷î ïéc úéa ïéàL éôì§¦¤¥¥¦§©§¦¤©Ÿ¤¤¨

íBiaeid `l ,di`xd it lr ycegd z` eyciw oic ziay onfay ± ©
m` citwdl oi` mb okl ,oky oeike ,meia wx `l` dlila miycwn

.yceg y`x z` ea xikfd `l
:ax ly epic bdep izn zxxan `xnbdàøazñî ,øîénà øîà̈©©¥©¦§©§¨

áøc àúléîwx xn`p ax ly epicy xazqn ±àìî Lãça± ¦§¨§©§Ÿ¤¨¥
yi zrke ,mei miyly ea eidy epiidc ,`ln did xary ycegdyk
meie xary ycegd ly miylyd mei] yceg y`x mini ipy
meid ly ziaxra gky m` jkly ,[qpkpy ycegd ly oey`xd
.xwird `edy xgn ly ziaxra xikfi ixdy ,xfeg epi` oey`xd

øñç Lãça ìáàwx ea eidy epiidc ,xqg did xary ycegdy - £¨§Ÿ¤¨¥
meid] yceg y`x `edy cg` mei wx yi zrke ,mei dryze mixyr

,ziaxra xikfdl gky m` ,[qpkpy ycegd ly oey`xdïéøéæçî©£¦¦
,BúBàziaxra `aie dlri xikfi `l llky `vnp xefgi `l m`y

.df yceg y`x ly
øîà÷ àîòè áø éãkî ,øîénàì éMà áø déì øîàxn` ax ixd ± ¨©¥©©¦§©¥©¦§¦©©£¨¨¨©

enrh itle ,[dlila ycegd z` miycwn oi`y meyn] epicl mrh
,àìî él äîe øñç él äîepi` dlildy ,mdipya jiiy mrhd ixdy ©¦¨¥©¦¨¥

iny jk lk aeyg epi` `linne ,ycegd z` ea ycwl ie`xd onf
:`xnbd dwiqn .xefgl jxhvi ea gkyyàðL àì àlà` ±oicd oi ¤¨Ÿ§¨

`aie dlri gky m` ,xqg ycega oiae `ln ycega oiae ,dpey
.xfeg epi` ziaxra
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.ìltúélltzdl lkezy zxriy i`cea ,lltzdl zcnry oeike ¦§©¥

`l dpey`xd mrtay zngn zxfgy xnel oi` ok m`e ,dpeeka
.zpeeik

àlà,`id daiqd ile`àçøé Léøc øî økãà àìcmrtay ¤¨§Ÿ©§©©§¥©§¨
xnel zgky] yceg y`x z` jzlitza zxkfd `l dpey`xd

,['`aie dlri'àéðúäåe yceg y`xa lltzdy in iablàìå äòè §¨©§¨¨¨§Ÿ
øékæä` ezlitzadxkfdd zLãBç Làø ìLdid m` ,['`aie dlri'] ¦§¦¤Ÿ¤

dfazlitzBúBà ïéøéæçî ïéà ,úéáøò,lltzdle xefgl jixv oi` ± ¦©§¦¥©£¦¦
døîBàì ìBëiL éðtî,'`aie dlri' dtqedd z` -.úéøçLam`e ¦§¥¤¨§§¨§©£¦

`aie dlri xikfdl gkyazlitzéðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà ,úéøçL ¦©£¦¥©£¦¦¦§¥
ïéôñeîa døîBàì ìBëiLzlitza yceg y`x z` xikfdl cizry ± ¤¨§§¨§¨¦

gky m`e .sqen,ïéôñeîaly gqepd z` xnel mewnay xnelk §¨¦
mb ,'eke 'opeg dz`' xn` sqenìBëiL éðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà¥©£¦¦¦§¥¤¨

.äçðîa ,døîBàìlr zxfgy mrhdy xnel xyt` i` ok m`e §§¨§¦§¨
ixdy ,zixgya `aie dlri xnel zgkyy meyn `ed jzlitz

.xefgl jixv oi`y `ziixaa x`azd
:ezlitz lr xfg recn xiaqn `a` xa `iig iaxdéì øîà`iig iax ¨©¥

,`xif iaxl `a` xadìò øîzéà åàì,efd `ziixad lr ±éaø øîà ¨¦§©£¨¨©©¦
eðL øeaöa ,ïðçBéoeiky ,xeaiva lltznyk wx `ed df oicy ± ¨¨§¦¨

ici jka `vei ,dlitzd lr xfeg xeaivd gilyd z` rneyy
daiqd efe .xefgl jixv zecigia lltznyk la` ,ezaeg
,zecigia dzid izlitzy meyn ,zixgy zlitz aey izlltzdy

.'`aie dlri' xnel izgky dpey`xd mrtae
yi dnk ,lltzdle xefgl jxvedy in oiprl zxxan `xnbd

:zelitzd oia oizndlälôz ïéa ääLé änkzg`älôúì.dipy ©¨¦§¤¥§¦¨¦§¦¨
xaca ewlgpy `xnbd d`iandf,øîà ãç ,àcñç áøå àðeä áø©¨§©¦§¨©¨©

cr oizniyåéìò Bzòc ïðBçúzL éãklkeie zayein ezrc `dzy - §¥¤¦§¥©§¨¨
,dipyd ezlitza 'd iptl opgzdl,øîà ãçåcr oizniyéãk §©¨©§¥

åéìò Bzòc ììBçúzL'd ipt zelgl lkeie ezrc ayiizzy ± ¤¦§¥©§¨¨
.dipyd ezlitza

:dhiy lkl cenil d`ian `xnbdøîàc ïàî`ed xeriydyéãk ©§¨©§¥
,åéìò Bzòc ïðBçúzLn z`f cnláéúëc(bk b mixac)xtiq dynyky ¤¦§¥©§¨¨¦§¦

xn` ,l`xyi ux`l qpkdl dkfiy eizelitz lr l`xyi mrl
''ä ìà ïpçúàå'.dpigz oeyl `edyøîàc ïàîe`ed xeriydyéãk ¨¤§©©¤©§¨©§¥

,åéìò Bzòc ììBçúzLn z`f cnláéúëc(`i al zeny)zlitz oiprl ¤¦§¥©§¨¨¦§¦
,lbrd `hg xg`l dyn'äLî ìçéå'.ielig oeyl `edy ©§©Ÿ¤

:yceg y`x ly ziaxra drhy in oic,áø øîà ïðò áø øîàin ¨©©¨¨¨©©
e yceg y`xa lltzdyøékæä àìå äòèdtqedd z`Làø ìL ¨¨§Ÿ¦§¦¤Ÿ

LãBçzlitza ['`aie dlri']BúBà ïéøéæçî ïéà ,úéáøòjixv epi` ± ¤©§¦¥©£¦¦
,zipy lltzdle xefglàlà Lãçä úà ïéLc÷î ïéc úéa ïéàL éôì§¦¤¥¥¦§©§¦¤©Ÿ¤¤¨

íBiaeid `l ,di`xd it lr ycegd z` eyciw oic ziay onfay ± ©
m` citwdl oi` mb okl ,oky oeike ,meia wx `l` dlila miycwn

.yceg y`x z` ea xikfd `l
:ax ly epic bdep izn zxxan `xnbdàøazñî ,øîénà øîà̈©©¥©¦§©§¨

áøc àúléîwx xn`p ax ly epicy xazqn ±àìî Lãça± ¦§¨§©§Ÿ¤¨¥
yi zrke ,mei miyly ea eidy epiidc ,`ln did xary ycegdyk
meie xary ycegd ly miylyd mei] yceg y`x mini ipy
meid ly ziaxra gky m` jkly ,[qpkpy ycegd ly oey`xd
.xwird `edy xgn ly ziaxra xikfi ixdy ,xfeg epi` oey`xd

øñç Lãça ìáàwx ea eidy epiidc ,xqg did xary ycegdy - £¨§Ÿ¤¨¥
meid] yceg y`x `edy cg` mei wx yi zrke ,mei dryze mixyr

,ziaxra xikfdl gky m` ,[qpkpy ycegd ly oey`xdïéøéæçî©£¦¦
,BúBàziaxra `aie dlri xikfi `l llky `vnp xefgi `l m`y

.df yceg y`x ly
øîà÷ àîòè áø éãkî ,øîénàì éMà áø déì øîàxn` ax ixd ± ¨©¥©©¦§©¥©¦§¦©©£¨¨¨©

enrh itle ,[dlila ycegd z` miycwn oi`y meyn] epicl mrh
,àìî él äîe øñç él äîepi` dlildy ,mdipya jiiy mrhd ixdy ©¦¨¥©¦¨¥

iny jk lk aeyg epi` `linne ,ycegd z` ea ycwl ie`xd onf
:`xnbd dwiqn .xefgl jxhvi ea gkyyàðL àì àlà` ±oicd oi ¤¨Ÿ§¨

`aie dlri gky m` ,xqg ycega oiae `ln ycega oiae ,dpey
.xfeg epi` ziaxra
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xcde"חכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc - zekxa(ipy meil)

àø÷Bîc àñk éúééà,dxwi zikekf qek `iad -úa[ieeya-]òaøà ©§¥¨¨§§¨©©§©
eäéén÷ øáúe ,éæeæ äàî,mdiptl dze` xaye -eáévòàåici lre - §¨¥§©©©§§¦©¦

.eavrzp df
:sqep dyrnéçãa à÷ eåäc ïðaøì eäðæç ,déøáì àìelä ãáò éMà áø©©¦£©¦¨¦§¥£©§§©¨¨©£¨¨§¦

àzøeéç àúéâeæc àñk éúééà ,àáeèdpal zikekf ly qek `iad - ¨©§¥¨¨§¦¨¦©§¨
xzeia dxwi `idy,.eáévòàå ,eäéén÷ øáúe§©©©§§¦©¦

:sqep dyrnïðaø déì eøîà[minkgd-]àìeläa ,éèeæ àðeðîä áøì ¨§¥©¨¨§©©§¨¥§¦¨
àðéáøc déøa øîc,`piax ly epa xn i`eyip zgnya -ïì éøLéì §©§¥§©¦¨¦§¥¨

øî,dxiy eppec` epl xiyi -eäì øîà,ihef `pepnd axïì éåå ©¨©§©¨
ïðúéîc ïì éåå ïðúéîcep`y epl ie` ,zenl micizr ep`y epl ie` - §¦§©©¨§¦§©

.zenl micizrdéì éøîà,minkgdCøúa éðòp äî ïðàepilr dn - ¨§¦¥£©©©£¥©§¨
.ef dxiya jixg` zeprleäì øîà,ixg` eprz ,ihef `pepnd axéä ¨©§¥

ïìò eðbîc äåöî éäå äøBzokide ,da epwqry dxezd okid - ¨§¥¦§¨§©§£¨
epl ie` ,xnelk .mpdib ly dpicn epilr epibiy ,epniiwy zeevnd
dpicn epilr epibiy zeevne dxez epl oi`e ,zenl micizr ep`y

.mpdib ly
:dgnyd ieaix xeqi`a oecl dkiynn `xnbdíeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦

øeñà ,éçBé ïa ïBòîL éaøelàlîiL íãàìa÷BçNz`åétíìBòa ©¦¦§¤©¨¨¨¨¤§©¥§¦¨¨
øîàpL ,äfä(a ekw mildz),ìe eðét ÷BçN àìné æà''äpø eððBL,'ebe ©¤¤¤¡©¨¦¨¥§¦§¥¦¨

e .wegy epit z` ze`lnl epl xzen `di 'f`' wx ,xnelkéúîéà`ed ¥¨©
,aezkd eil` oiekzpy onfdúBNòì 'ä ìécâä íéBbá eøîài'L ïîæa¦§©¤Ÿ§©¦¦§¦©£

,'älà íòzeyrl 'd daxi f`y ,dcizrd dle`bd onfa ,xnelk ¦¥¤
.ze`ltpe miqp epnr

:`xnbd zxtqnLé÷ì Léø ìò åéìò eøîà,opgei iax ly ecinlz ¨§¨¨©¥¨¦
dòîL ékî ,äfä íìBòa åét ÷BçN àlî àì åéîinLrnyy dryn - ¤¦¨¨Ÿ¦¥§¦¨¨©¤¦¦©§¨

,df xacdéaø ïðçBé éaøî.[eax-] ¥©¦¨¨©¥
dkezn cenrl dpekpd dpkdd zxev oipra `ziixa d`ian `xnbd

:lltzdlïðaø eðz,`ziixaaìltúäì ïéãîBò ïéàdpeny zlitz ¨©¨¨¥§¦§¦§©¥
,dxyrCBzî àìa oeirCBzî àìå ,ïéca oeirCBzî àlà ,äëìä øác Ÿ¦¦§Ÿ¦§©£¨¨¤¨¦

ä÷eñt äëìäzrya xdxdi `ly ick ,oeir dkixv dpi`y dxexae £¨¨§¨
.cnly dna dlitzd

,øîà àáø,`id dweqt dkld ly zxg` `nbecáøc àä ék ¨¨¨©¦¨§©
àéòLBä áø øîàc ,àéòLBä,xyrn aeig iablìò íãà íéøòî ©§¨§¨©©©§¨©£¦¨¨©

Búàeázmr dnxra bedpl mc`l xzen -aeig oiprl ez`eaz §¨
,xyrndñéðëîeoiicr `idyk dzk`ln xnb mcew ezialõBna ©§¦¨©

dlL,[dztilwa-]úìëBà Bzîäa àäzL éãkdpnnäøeèôe ¤¨§¥¤§¥§¤§¤¤§¨
d`eazd.øNònä ïî,d`eazl xyrn aeig oi`y meyn epiide ¦©©£¥

dqipkd m` la` ,dk`ln xnb xg`l ezial dqipkd m` `l`
dpi` ziaa dzk`ln xnbe xfg m` s`e .zaiigzn dpi` okl mcew
dn `le ,xyrna zaiign zial dqpkdd wxy oeik ,zaiigzn
d`eazd daiigzd `ly oeike .ziad jeza `id d`eazdy
mcew raw zlik` s` ef d`eazn lek`l dndad zxzen ,xyrna
mc` eli`e ,irx` zlik`k zaygp dzlik` mlerly oeik ,xyrn
zlik` `l la` ,irx` zlik` `l` d`eazdn lek`l xzen epi`

.raw
àîéà úéòaàådkld' ly ztqep `nbec `iadl lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

,'dweqt,àøéòæ éaø øîà àðeä áø øîàc ,àðeä áøc àä ékiabl ¦¨§©¨§¨©©¨¨©©¦§¦¨
,miycwa dlirn xeqi`íéLã÷ úîäáa íc æéwnä,dzhigy iptl ©©¦¨§¤¡©¨¨¦

df mcBa ïéìòBîe ,äàðäa øeñàaiige lrn epnn dpdpe xar m` - ¨©£¨¨£¦
.dlirn oaxwa

xy` mivexize zeiyew odilr oi`y ,zeweqt zekld od el` lke
.dlitzd zrya oda xdxdl el mexbl zeleki

cenrl yi cvik `ziixade dpynd oia lcad ep`vny itl
,dlitzl:dfa mi`xen`d ly mbdpn z` `xnbd d`ianïðaø- ©¨¨

,minkgd aexïéúéðúîk éãáòeid `ly ,dpynd enk ebdp - ¨§¦§©§¦¦
eli`e ,y`x caek jezn `l` milltzn,àúééøák ãéáò éMà áø©©¦¨¦§¨©§¨
.dweqt dkld xac jezn lltzn dide

:df oiprn ztqep `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaïéà ¨©¨¨¥
ìltúäì ïéãîBò,dxyr dpeny zlitzCBzî àìå ,úeáöò CBzî àì §¦§¦§©¥Ÿ¦©§§Ÿ¦

äçéN CBzî àìå ,÷BçN CBzî àìå ,úeìöò,zepvil lyCBzî àìå ©§§Ÿ¦§§Ÿ¦¦¨§Ÿ¦
Làø úel÷,zegigf -äçîN CBzî àlà ,íéìèa íéøác CBzî àìå ©Ÿ§Ÿ¦§¨¦§¥¦¤¨¦¦§¨
,äåöî ìLmi`iapay e` ,dxezay minegpze gay ixac oebk ¤¦§¨
.miaezke

:`ziixad dtiqeneøèté àì ïëå[cxti-]CBzî àì ,Bøáçî íãà §¥Ÿ¦¨¥¨¨¥£¥Ÿ¦
äçéN,zepvil lyàìå ,Làø úel÷ CBzî àìå ,÷BçN CBzî àìå ¦¨§Ÿ¦§§Ÿ¦©Ÿ§Ÿ

äëìä øác CBzî àlà ,íéìèa íéøác CBzî,ixac jezn ,xnelk ¦§¨¦§¥¦¤¨¦§©£¨¨
.dxezL ,íéðBLàøä íéàéáða eðéöî ïkLxrv ixac e`apzdy jezn ¤¥¨¦¦§¦¦¨¦¦¤

,zegkezeeîéiqz`.íéîeçðúå çáL éøáãa íäéøácxy`k ,ok enke ¦§¦§¥¤§¦§¥¤©§©§¦
milha mixac jezn xhtdl el oi` ,exiagn cxtidl mc` `a
.mignynd dxez ixac jezn `l` ,ytpl xrv minxeby dnecke

:exiagn cxtidl mc`l yi ji` ztqep `ziixa d`ian `xnbdïëå§¥
àðz[dpy-]déøa øa éøî[epa oa-]øa äéîøé áøc déøa àðeä áøc ¨¨¨¦©§¥§©¨§¥§©¦§§¨©

Ck CBznL ,äëìä øác CBzî àlà ,Bøéáçî íãà øèté ìà ,àaà©¨©¦¨¥¨¨¦£¥¤¨¦§©£¨¨¤¦¨
`ed.eäøëBæ§¥

:df oiprn dyrn d`ian `xnbdàä ék,df dyrn enk -áøc ¦¨§©
éMà øa éîéL áøì dééåìà àðäkxa iniy ax z` deil `pdk ax - ©£¨©§§¥§©¦¦©©¦

,jxca iy`î`xwpy mewndàøäð íet,[xdpd it-]àúéðö éa ãò ¥©£¨©¥¦§¨¨
ìáác,daxd milwc ea milcby laaa mewn -íúäì àèî ék- §¨¤¦§¨§¨¨

,myl ribdykdéì øîà,iy` xa iniy axl `pdk axøî,ipec` - ¨©¥©
éLðéà éøîàc éàcå,xnel miyp` milibxy dn xacd zn` m`d - ©©§¨§¦¦§¥
ìáác àúéðö éðä,laa ly milwc mze` -ïBLàøä íãàî eäðúéà ¨¥¦§¨¨§¨¤¦©§¥¨¨¨¦

àzLä ãòå.eiykr cre oey`xd mc` ly epnfn miniiw -déì øîà §©©§¨¨©¥
,iy` xa iniy axàðéðç éaøa éñBé éaøc àúléî ïzøkãàipzxkfd - ©§©§¨¦§¨§©¦¥§©¦£¦¨

,`pipg iaxa iqei iax xn`y xacéàî ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc§¨©©¦¥§©¦£¦¨©
áéúëcaezky dna xe`iad edn -(e a dinxi)'d dI` Exn` `le' ¦§¦§Ÿ¨§©¥

daxr ux`A xAcOA Epz` KilFOd mixvn ux`n Epz` dlrOd©©£¤Ÿ¨¥¤¤¦§¨¦©¦Ÿ¨©¦§¨§¤¤£¨¨
zenlve dIv ux`A dgEWeáLé àìå Léà da øáò àì øLà õøàa §¨§¤¤¦¨§©§¨¤§¤¤£¤Ÿ¨©¨¦§Ÿ¨©

øçàî éëå ,'íL íãàxn`pyøáò àìcok m` ,yi` daCàéäxyt` ¨¨¨§¦¥©©§Ÿ¨©¥¨
yáLéda,'my mc` ayi `le' mb siqedl aezkd jxvedy ,mc` ¨©

àlàaezkd `aïBLàøä íãà äéìò øæbL õøà ìk ,Eì øîBìdidzy ¤¨©§¨¤¤¤¨©¨¤¨¨¨¨¦
ïBLàøä íãà äéìò øæb àlL õøà ìëå ,äáMéúð ,áeMéìdidzy §¦¦§©§¨§¨¤¤¤Ÿ¨©¨¤¨¨¨¨¦

.äáMéúð àì ,áeMéì,'my mc` ayi `le' aezkd zpeek `id efe §¦Ÿ¦§©§¨
miyp`d mixne`y `ed dfe .aeyil dilr xfb `ly ,xnelk
oey`xd mc`y ,xnelk ,oey`xd mc` onfn md laaay milwcdy
ax cxtp `ly mi`exe .milwc aeyi ea `diy df mewn lr xfb

.dxez xac jezn `l` `pdk axn iy` xa iniy
:jxca ieeil oiprn sqep dyrn d`ian `xnbddééåìà éëcøî áø©¨§§©©§§¥

[deil-]éMà øa éîéL áøì,jxcaîenyy mewnéa ãòå ,àiðBøâä §©¦¦©©¦¥©§¦¨§©¥
éôéë.[mixybd mewn-]dì éøîàåeze` deily ,mixne` yie -ãò ¦¥§¨§¦¨©

enyy mewn.àøBã éa¥¨
:dlitza dpeekd aeig oiprn ztqep `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaø`ziixaa(e"d b"t `ztqez),éøö ìltúnäíéîMì Baì úà ïéeëiL C ©¨¨©¦§©¥¨¦¤§©¥¤¦©¨©¦
.zelind yexit oiekiy ,xnelk ,dlitzd zrya,øîBà ìeàL àaà©¨¨¥

ep`vn,øácì ïîéñxn`py(fi i mildz)ðæà áéL÷z íaì ïéëz'.'E ¦¨©¨¨¨¦¦¨©§¦¨§¤
d"awd aiywi f` ,mzlitza epeekie mail epiki m`y ,xnelk

dlitzl.
àéðz,`ziixaa,àáé÷ò éaø ìL Bâäðî äéä Ck ,äãeäé éaø øîà ©§¨¨©©¦§¨¨¨¨¦§¨¤©¦£¦¨

,äìBòå øv÷î äéä øeavä íò ìltúî äéäLkmipepgza jix`n `le §¤¨¨¦§©¥¦©¦¨¨§©¥§¤
,milind zxin`aeçøBè éðtîd,øeaöxeaiv gilyd jxc ixdy ¦§¥©¦

.xeaivay lecbl oizndl,Bîöò ïéáì Bðéa ìltúî äéäLëedid §¤¨¨¦§©¥¥§¥©§
Bçépî íãà`edyk ,zqpkd zian `vei -Bæ úéåæa,zqpkd zia ly ¨¨©¦§¨¦

edid xfeg didyk.úøçà úéåæa BàöBî:`ziixad zl`eyCk ìëå §§¨¦©¤¤§¨©
änìiax z` `ven zqpkd zial xfegy mc`d did dn iptn ike - ¨¨

:`ziixad daiyn .egipdy ziefdn zxg` ziefa `aiwréðtî¦§¥
úBéåçzLäå úBòéøkrexkl daxn didy oeike ,dyer didy §¦§¦§©£¨

xg`l cnrp didy mrt lk ,miilbxe miici heyita zeegzydle
.okl mcew cnry mewndn envr z` wigxny `vnp diegzydd

:dlitza dpeekd oiprn ztqep dkld d`ian `xnbdàéiç éaø øîà̈©©¦¦¨
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'äàøz'y ici lr ,ipriyedl aiig didze d`xzy mexb` ip` -Cìà ¦§¤¥¥
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,çåéøa úãìBézclei dzid m`eíéøö÷didzúãìBédzrn,íékeøà ¤¤§¤©§¨¦¤¤£¦
zclei dzid m`eíéøBçLdidzúãìBédzrn,íéðáìdzid m`e §¦¤¤§¨¦

zcleiãçàdidz ,dcil lkaúãìBédzrníéðL.zg` zaa ¤¨¤¤§©¦
,x`ai `aiwr iax :`xnbd zvxznéàîzelitka xe`iad dn - ©

oeyld,'äàøú äàø íà'yäøaco`kìk äøBz.íãà éða ïBL ¦¨Ÿ¦§¤¦§¨¨¦§§¥¨¨
dpg zlitza xn`p cer(my)d`xz d`x m`' ,Eúîà éðòaipYxkfE ¦¨Ÿ¦§¤¨¢¦£¨¤§©§©¦

Eúîàì äzúðå Eúîà úà çkLú àìådpg dxikfd .'ebe 'miWp` rxf §Ÿ¦§©¤£¨¤§¨©¨©£¨§¤©£¨¦
.'jzn`' oeyl minrt yly dzlitza,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦£¦¨
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,laaløîà`edy df ,'miyp` oia rlaen' minkg ixac xe`iaaàì ¨©Ÿ
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'dknr zavpd' oeyly .dxyr dpeny lltznd mc` ly zen`
ok enk ,dlitzd zrya zcnere zavp dzid `idy myky ,rnyn
mr mi`vnpy aygp zen` rax` cre ,dcinra dnr ilr did
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ä"a÷ä éðôì äpç äøîà úBàáö Búàø÷eò"ùáøéðéòa äL÷ EîìBòa úàøaL úBàáö éàáö ìkîìLî ãçà ïa éì ïzzL E §¨¨§¨¨§¨©¨¦§¥©¨¨¦¨¦§¥§¨¤¨¨¨§¨¤¨¤§¥¤¤¦¥¦¥¤¨¨¨
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Eúîàì äzúðå Eúîà úà çkLzø"ààðéðç 'øa éñBéâä"a÷ä éðôì äpç äøîà änì eìlä úåúîà 'ùáøò"ìLé÷ãa äL ¦§©¤£¨¤§¨©¨©£¨§¥§£¦¨£¨Ÿ©¨¨¨¨§¨©¨¦§¥©¨¨§Ÿ¨¦§¥

ìL dì éøîàå äMàa úàøa äúéîäzúðå :ïäî úçà ìò ézøáò íeìk øpä ú÷ìãäå älçå äcð ïä elàå äúéî é÷ác äL ¦¨¨¨¨¨¦¨§©§¥¨§Ÿ¨¦§¥¦¨§¥¥¦¨§©¨§©§¨©©¥§¨©§¦©©©¥¤§¨©¨
àøáb áø øîà íéLðà òøæ éàî íéLðà òøæ Eúîàìïéøáeâaãåãå ìeàL ïepéà ïàîe íéLðà éðL çLBnL òøæ øîà ìàeîLe ©£¨§¤©£¨¦©¤©£¨¦¨©©©§¨§§¦§¥¨©¤©¤¥©§¥£¨¦©¦¨§¨¦

ìàeîLe åéðäëa ïøäàå äLî øîàpL ïøäàå äLî ïepéà ïàîe íéLðà éðLk ìe÷ML òøæ øîà ïðçBé éaøåéàøå÷aïðaøå BîL §©¦¨¨¨©¤©¤¨¦§¥£¨¦©¦Ÿ¤§©£Ÿ¤¤¡©Ÿ¤§©£Ÿ§Ÿ£¨§¥§Ÿ§¥§§©¨¨
òìáenL òøæ íéLðà òøæ éøîààì øîà éîéc áø àúà ék íéLðà ïéaCåøààìå ílà àìå ïè÷ àìå õeb àìåøåçöàìå ©§¥¤©£¨¦¤©¤§¨¥£¨¦¦¨¨©¦¦¨©Ÿ¨Ÿ§Ÿ§Ÿ¨¨§Ÿ©¨§Ÿ¨Ÿ§Ÿ

øåçébøîà äæa äënò úávpä äMàä éðà :Ltè àìå íëç àìåì"áéø:älôz ìL úBnà òaøà CBúa áLéì øeñàL ïàkî ¦Ÿ§Ÿ¨¨§Ÿ¦¥£¦¨¦¨©¦¤¤¦§¨¨¤¨©¦©¤¨¥¥§©§©©¤§¦¨
ézìltúä äfä øòpä ìàø"àéìò ìà øòpä úà eàéáiå øtä úà eèçLiå øîàpL äéä Baø éðôì äëìä äøBî ìàeîL øæòìà ¤©©©©¤¦§©¨§¦¤§¨¨§¥¤£¨¨¦§¥©¨¨¤¤¡©©¦§£¤©¨©¨¦¤©©©¤¥¦

íeMîeèçLiåcìå éúéì ïäk eàø÷ éìò ïäì øîà àlà éìò ìà øòpä eàéáä øtä úàeåäc ìàeîL eäðæç èBçLéøcäîøúa ¦§©¦§£¤©¨¥¦©©©¤¥¦¤¨¨©¨¤¥¦¦§Ÿ¥¥¥§¦§¨©§§¥©£©§§¥¨©
äøLk øæa äèéçL èçLéîì ïäk øúa éøecäàì eëì änì eäì øîà èçLéîì ïäkeäeúééàCì àðî déì øîà éìòc dén÷ì ¨¥§¦§©¨©§¨¨§§©£¥¨©Ÿ¥§¦§©§¦¨§¨§¥¨©§§©¥§¥¦¨©¥§¨¨

ì ïàkî äpeäk úåöî Cìéàå äìawî áéúk íéðäkä eáéø÷äå ïäkä èçLå áéúk éî déì øîà àäøîà øæa äøLkL äèéçL ¨¨©¥¦§¦§¨©©Ÿ¥§¦§¦©Ÿ£¦§¦¦©¨¨¨¥¨¦§©§¨¦©¦§¦¨¤§¥¨§¨¨©
äçåö à÷å äpç àéúà äúéî áéiç Baø éðôa äëìä äøBnä ìëå zà Caø éðôa äëìä äøBî eäéî úøîà à÷ øétL øîéî déì¥¥©©¦¨¨§¨¦¤£¨¨¦§¥©¨©§§¨©¤£¨¨¦§¥©©¨¦¨©§¨©¨§¨§¨¨

é÷áL dì øîà 'Bâå äæa äënò úávpä äMàä éðà dén÷éìdéLðòàcàðéòáeìà déì äøîà dépéî àaø Cì áéäéå éîçø ©¥£¦¨¦¨©¦¤¤¦§¨¨¤§¨©¨¦§¦¦§¤¤§¥§¦¨©£¥§¨¥¨©¨¦¥¨§¨¥¤
BðBaø åéðôì äøîà daì é÷ñò ìò àøîæ ïa éñBé éaø íeMî øæòìà éaø øîà daì ìò úøaãî àéä äpçå :ézìltúä äfä øòpä©©©©¤¦§©¨§¦§©¨¦§©¤¤©¦¨¨©©¦¤§¨¨¦©¦¥¤¦§¨©¦§¥¦¨¨§¨§¨¨¦

ì íéðæàå úBàøì íéðéò äìháì ãçà øác úàøa àì äMàa úàøaM äî ìk íìBò ìLòBîLíèåçíéãé øaãì ät çéøäì ¤¨¨©¤¨¨¨¨¦¨Ÿ¨¨¨¨¨¤¨§©¨¨¥©¦¦§§¨§©¦¦§©Ÿ¤§¨¦©¤§©¥¨©¦
ïa éì ïz ïäa ÷éðäì àì änì éaì ìò zúpL eìlä íécc ïäa ÷éðäì íécc ïäa Cläì íéìâø äëàìî íäa úBNòì÷éðàå ©£¨¤§¨¨©§©¦§©¥¨¤©¦§¨¦¨¤©¦©¨¤¨©¨©¦¦¨¨Ÿ§¨¦¨¤¥¦¥§¨¦

ét ìò óàå äðL íéòáL ìL Bðéc øæb Bì ïéòøB÷ úaLa úéðòúa áLBiä ìk àøîæ ïa éñBé éaø íeMî øæòìà éaø øîàå :ïää¤§¨©©¦¤§¨¨¦©¦¥¤¦§¨¨©¥§©£¦§©¨§¦§©¦¤¦§¦¨¨§©©¦
äpç øæòìà éaø øîàå :àúéðòúì àúéðòz áéúéì ÷çöé øa ïîçð áø øîà dézðwz éàî úaL âðBò ïéc epnî ïéòøôðå ïéøæBç ïë¥§¦§¦§¨¦¦¤¦¤©¨©©©§¥¨©©©§¨©¦§¨¥¦©£¦¨§©£¦¨§¨©©¦¤§¨¨©¨

ìò ìltúzå øîàpL äìòî étìk íéøác äçéhäääçéhäL ãnìî 'íéøác çéhä eäiìà øæòìà éaø øîàå äìòî étìk íéøác ¦¦¨§¨¦§©¥©§¨¤¤¡©©¦§©¥©§©¥¤¦¦¨§¨¦§©¥©§¨§¨©©¦¤§¨¨¥¦¨¦¦©§¨¦
eäiìàì Bì äãBäå ä"a÷ä øæçL ïépî ÷çöé éaø øa ìàeîL éaø øîà úépøBçà íaì úà úBaqä äzàå øîàpL äìòî étìk§©¥©§¨¤¤¡©§©¨©¦¤¦¨£©¦¨©©¦§¥©©¦¦§¨¦©¦¤¨©©¨¨§¨§¥¦¨
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חכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc - zekxa(ipy meil)

dyery,ïeâä BðéàL øác`edyéøöBçéëBäì Cgikedy enk ,jk lr ¨¨¤¥¨¨¦§¦
zexkya dlltzdy aygyk dpg z` ilr.

iabl exn`py miweqtd zepeyl z` yexcl dkiynn `xnbd
xn`p miweqtd jynda .dpg zlitz(eh ` '` l`eny)äpç ïòzå'©©©©¨

éðãà àì øîàzå:`xnbd zx`ane .'ebe 'ikp` gEx zWw dX`øîà ©Ÿ¤Ÿ£Ÿ¦¦¨§©©¨Ÿ¦¨©
àîézéàå ,àleòy mixne` yie -àðéðç éaøa éñBé éaøjk ,ok xn` ¨§¦¥¨©¦¥§©¦£¦¨

déì äøîày zilib jixaca ,ilrl dpgïBãà àìdnkgaøáãa äzà ¨§¨¥Ÿ¨©¨§¨¨
éìò äøBL LãBwä çeø àìå ,äæL ,Ee ,ia zirh okøáãa éðãLBç äzà ¤§Ÿ©©¤¨¨¤§©¨§¥¦§¨¨

äæ.zexky jezn izlltzdy ¤
déì äøîà éëä ,éøîàc àkéàike ,ddinz oeyla ,ilrl dpgàì ¦¨§¨§¦¨¦¨§¨¥Ÿ

Cab LãBwä çeøå äðéëL àkéà åàì ,äzà ïBãàdpikyd oi` ike - ¨©¨¨¦¨§¦¨§©©¤©¨
,jlv` mixey ycewd gexeäáBç óëì éðzðcL,ip` dxekyy xnel ¤©§©¦§©¨

úeëæ óëì éðzðc àìå,ok iziyr ixrv aex jezny xneléî[m`d-] §Ÿ©§©¦§©§¦
.éëðà çeø úL÷ äMàc zòãé àìŸ¨©§¨§¦¨§©©¨Ÿ¦

weqtd jynda xn`p cer(my),ëLå ïééå'.'éúéúL àì øzyxec §©¦§¥¨Ÿ¨¦¦
:`xnbdïàkî ,øæòìà éaø øîàcenll yi,Ba ïéàL øáãa ãLçðì ¨©©¦¤§¨¨¦¨§¤§¨§¨¨¤¥

L`edéøvBòéãBäì Czewpl ick ,df xac ea oi`y ea cyegy dfl ¤¨¦§¦
.dxeky dpi`y ilrl dpg dricedy enk ,envr z`

ilrl dpg dxn`y ,miweqtd jynda xn`p cer(fh ` my),ïzz ìà'©¦¥
'ìòiìa úa éðôì Eúîà úà:`xnbd zyxec .'ebe,øæòìà éaø øîà ¤£¨§¦§¥©§¦¨©¨©©¦¤§¨¨

ïàkîcenll yiì,ìltúnL øBkLaygpyelàk`edäãBáò ãáBò ¦¨§¦¤¦§©¥§¦¥£¨
.äøæ:`xnbd zx`aneàëä áéúk,df weqta o`k xn`p -úa éðôì' ¨¨§¦¨¨¦§¥©

íúä áéúëe ,'ìòiìazgcpd xir iabl ,my -(ci bi mixac),eàöé' §¦¨©§¦¨¨¨§
Eaøwî ìòiìá éða íéLðàdklp xn`l mxir iaWi z` EgiCIe £¨¦§¥§¦©©¦¦§¤©©¦¤Ÿ§¥¦¨¥Ÿ¥§¨

.'ebe 'mixg` midl` dcarpeïläl äîdpeekd zgcpd xir iabl §©©§¨¡Ÿ¦£¥¦©§©¨
icaerl 'lrila ipa' oeylaïàk óà ,äøæ äãBáò,dpg ixaca £¨¨¨©¨

zcaer `idy ilr daygi `ly ,`id 'lrila za' oeyla dpeekd
.äøæ äãBáò£¨¨¨

miweqtd jynda xn`p cer(fi ` my),ì éëì øîàiå éìò ïòiå'.'íBìL ©©©¥¦©Ÿ¤§¦§¨
:`xnbd zyxecïàkî ,øæòìà éaø øîàcenll yiBøáç úà ãLBçì ¨©©¦¤§¨¨¦¨§¥¤£¥

éøvL ,Ba ïéàL øáãaBñéiôì Cilr qiity enk ,mpigl ecygy lr §¨¨¤¥¤¨¦§©§
.'mFlWl ikl' dl xn`e dpg z`ãBò àìå,cala ef `le -àlà §¦§¨§Ÿ¤¨

éøvLCmbøîàpL ,Bëøáì,weqtd jyndaúà ïzé ìàøNé éäìàå' ¤¨¦§¨§¤¤¡©¥Ÿ¥¦§¨¥¦¥¤
CúìL.dpg z` jxal mb siqed ilry ixd ,'FOrn Yl`W xW` ¥¨¥£¤¨©§§¥¦

xn`p dpg dyrn zligza(`i ` my),úBàáö 'ä øîàzå øãð øczå'©¦Ÿ¤¤©Ÿ©§¨
.'ebe 'Lzn` iprA d`xz d`x m`àøaL íBiî ,øæòìà éaø øîà ¦¨Ÿ¦§¤¨¢¦£¨¤¨©©¦¤§¨¨¦¤¨¨

Ceøa LBãwäì BàøwL íãà äéä àì ,BîìBò úà àeä Ceøa LBãwä©¨¨¤¨Ÿ¨¨¨¨¤§¨§©¨¨
àeämya,'úBàáö' Bzàø÷e äpç äúàaL ãò ,'úBàáö'.ef dlitza §¨©¤¨¨©¨§¨©§¨

:`xnbd zx`aneìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì äpç äøîà̈§¨©¨¦§¥©¨¨¦¤
éðéòa äL÷ ,EîìBòa úàøaL úBàáö éàáö ìkî ,íìBòïa éì ïzzL E ¨¦¨¦§¥§¨¤¨¨¨§¨§¨¤§¥¤¤¦¥¦¥

à,åéãáòì äceòñ äNòL íãå øNa Cìîì ,äîBc øácä äîì ìLî .ãç ¤¨¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¨¨¨¨¤¨¨§¨©£¨¨
íäì øîà ,çútä ìò ãîòå ãçà éðò àa,jlnd icarl iprdéì eðz ¨¨¦¤¨§¨©©©¤©¨©¨¤§¦

eçébLä àìå ,úçà äñeøt[ehiad-]÷çc .åéìòenvr z` iprd §¨©©§Ÿ¦§¦¨¨¨©
miptlñðëðåcr,Cìnä ìöàeäceòñ ìkî ,Cìnä éðBãà ,Bì øîàef §¦§©¥¤©¤¤¨©£¦©¤¤¦¨§¨

,úéNòLm`déðéòa äL÷úçà äñeøt éì ïzéì Edl`y jk .cala ¤¨¦¨¨¤§¥¤¦¥¦§¨©©
z`xay mi`exad zeaax lkn m`d ,`ed jexa yecwd z` dpg

.cg` oa il zzl jipira dyw
dpg zlitza xn`p cer(my),äàøú äàø íà'zx`an .'Lzn` iprA ¦¨Ÿ¦§¤¨¢¦£¨¤

:`xnbd,øæòìà éaø øîàjky ,epcnl oeyld ltknäpç äøîà ¨©©¦¤§¨¨¨§¨©¨
'äàø íà' ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôìjpevx m` - ¦§¥©¨¨¦¤¨¦¨Ÿ

,ipriyedle iipra ze`xl,åàì íàå ,áèeî,ze`xl jpevx oi`y ¨§¦¨
'äàøz'y ici lr ,ipriyedl aiig didze d`xzy mexb` ip` -Cìà ¦§¤¥¥

øzzñàåmixg` miyp` mr cgiiz` -éìòa äð÷ìà éðôaick §¤§©¥¦§¥¤§¨¨©£¦
,ipcygiyàðøzzñîc ïåéëå,xzzq`y -éì e÷Lî[ize` ewyi-] §¥¨§¦§©©§¨©§¦

aäèBñ éî,izipf m`d wecal ickåy oeikäNBò äzà éàz`EúøBz ¥¨§¦©¨¤¨§
øzñìt,xarz` ,xwy -øîàpLdheq zyxta(gk d xacna)m`e' , §©§¥¤¤¡©§¦

`ed dxdhE dX`d d`nhp `l,'òøæ äòøæðå äúwðådy` ,yexit Ÿ¦§§¨¨¦¨§Ÿ¨¦§¦§¨§¦§§¨¨©
dwpiz dy`d ,dxedh z`vnpe dheq in dewyde dlra dl `piwy

.zxarzn mbe ,ypern

:`xnbd dywnàçéðä,xacd oaen -øîàc ïàîìxaeqd zrcl - ¨¦¨§©§¨©
yäúéä íàzwcapd dy`däø÷ò`id ixd ,dwicad mcewúã÷ôð ¦¨§¨£¨¨¦§¤¤

,xeaira ef dwica xg`løétL.ok xnel dz` leki -ïàîì àlà ©¦¤¨§©
øîàcy wx `id weqtd zpeekyäúéä íàmcew dlibx zwcapd §¨©¦¨§¨

zeidl okl,øòöa úãìBédidz dzrnçåéøa úãìBém`e ,xrv ila - ¤¤§©©¤¤§¤©
zcll dlibx dzid,úBá÷ð`idúãìBédzrn,íéøëædzid m`e §¥¤¤§¨¦

bxzcll dliúãìBé ,íéøBçLdzrn,íéðáìzcll dlibx dzid m`e §¦¤¤§¨¦
íéøö÷,mikenp -úãìBédzrníékeøàzpeek oi`e ,mideab - §¨¦¤¤£¦

,zcwtp `id dxwr dzid m`y weqtdøîéîì àkéà éàîji` - ©¦¨§¥©
dzid `l ef drcl ixde ,'d`xz d`x m`' oeyld zelitk z` x`ap
.dheq in ziizy ici lr xeair 'd dl oziy mexbl dleki dpg

:ef zwelgn my dyxtzpy `ziixad z` `xnbd d`ianeàéðúc§©§¨
dheq zyxta xn`p ,`ziixaa(my)ãnìî ,'òøæ äòøæðå äúwðå'§¦§¨§¦§§¨¨©§©¥

äúéä íàLzwcapd,äø÷ò`idøîà .ìàòîLé éaø éøác ,úã÷ôð ¤¦¨§¨£¨¨¦§¤¤¦§¥©¦¦§¨¥¨©
eøzzñéå ïlek úBø÷òä ìk eëìé ïk íà ,àáé÷ò éaø Bì,odilra iptn ©¦£¦¨¦¥¥§¨¨£¨¨§¦§©§

äì÷ì÷ àlL Bæådidz [dzpf-]úã÷ôð.xarzzeàlàjgxk lr §¤Ÿ¦§§¨¦§¤¤¤¨
weqtdyäúéä íàL ,ãnìîdy`d,øòöa úãìBédidz dzrn §©¥¤¦¨§¨¤¤§©©

,çåéøa úãìBézclei dzid m`eíéøö÷didzúãìBédzrn,íékeøà ¤¤§¤©§¨¦¤¤£¦
zclei dzid m`eíéøBçLdidzúãìBédzrn,íéðáìdzid m`e §¦¤¤§¨¦

zcleiãçàdidz ,dcil lkaúãìBédzrníéðL.zg` zaa ¤¨¤¤§©¦
,x`ai `aiwr iax :`xnbd zvxznéàîzelitka xe`iad dn - ©

oeyld,'äàøú äàø íà'yäøaco`kìk äøBz.íãà éða ïBL ¦¨Ÿ¦§¤¦§¨¨¦§§¥¨¨
dpg zlitza xn`p cer(my)d`xz d`x m`' ,Eúîà éðòaipYxkfE ¦¨Ÿ¦§¤¨¢¦£¨¤§©§©¦

Eúîàì äzúðå Eúîà úà çkLú àìådpg dxikfd .'ebe 'miWp` rxf §Ÿ¦§©¤£¨¤§¨©¨©£¨§¤©£¨¦
.'jzn`' oeyl minrt yly dzlitza,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦£¦¨

ìLänì eìlä úBúîà Lz` minrt yly dpg dxn` dn iptn - ¨Ÿ£¨©¨¨¨
jk ,'jzn`' oeyldìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì äpç äøîà̈§¨©¨¦§¥©¨¨¦¤

ìL íìBòäMàa úàøa äúéî é÷ãa äLzwcap dy`dy mixac - ¨§Ÿ¨¦§¥¦¨¨¨¨¨¦¨
,dzn `id mdn zg` lr dxar m`y ,dpkqd zrya mdaéøîàå§¨§¦

dì,jk mixne` yie -ìLäúéî é÷ác äLmixac dyly - ¨§Ÿ¨¦§¥¦¨
dpnf iptl dy`a dzind z` miaxwne miwacny,äcð ,ïä elàå§¥¥¦¨

åzyxtdøpä ú÷ìãäå älçie`xk mze` dniiw `l m`y ,zay ly §©¨§©§¨©©¥
,dzzin z` axwn df ixd,ïäî úçà ìò ézøáò íeìkjk meyny §¨©§¦©©©¥¤

.'dzin' oeyln yexcl yi 'jzn`' zaizy .zyprp ip`
dpg zlitza xn`p cer(my),.'íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå'zl`ey §¨©¨©£¨§¤©£¨¦

:`xnbdéàîweqtd oeyla dpeekd dn -.'íéLðà òøæ'daiyn ©¤©£¨¦
:`xnbd,áø øîà`diy oaïéøáeâa àøáboia dpnpe aygpy yi` - ¨©©©§¨§§¦
.miyp`òøæ ,øîà ìàeîLe[oa-]L`diíéLðà éðL çLBn,dkelnl §¥¨©¤©¤¥©§¥£¨¦

ïepéà ïàîe,el` ipy md ine -òøæ ,øîà ïðçBé éaøå .ãåãå ìeàL ©¦¨§¨¦§©¦¨¨¨©¤©
L`ed,ïøäàå äLî ,ïepéà ïàîe ,íéLðà éðLk ìe÷MenkeøîàpL ¤¨¦§¥£¨¦©¦Ÿ¤§©£Ÿ¤¤¡©

(e hv mildz),'BîL éàø÷a ìàeîLe åéðäëa ïøäàå äLî'ixd ,'ebe Ÿ¤§©£Ÿ§Ÿ£¨§¥§Ÿ§¥§
.cgi oxd`e dyn enk ecal l`eny z` aezkd aiygdyïðaøå§©¨¨

'íéLðà òøæ' ,éøîà,eyexitL òøæ`ed,íéLðà ïéa òìáenepi`e ¨§¦¤©£¨¦¤©¤§¨¥£¨¦
.mdn dpeynéîéc áø àúà ékl`xyi ux`n inic ax `ayk - ¦£¨©¦¦

,laaløîà`edy df ,'miyp` oia rlaen' minkg ixac xe`iaaàì ¨©Ÿ
CBøà,deab -õeb àìå,jenp -ïè÷ àìå,c`n wc -ílà àìåar - ¨§Ÿ§Ÿ¨¨§Ÿ©¨
,c`nøBçö àìå,i`cn xzei oal -øBçéb àìå,ipenc` -íëç àìå §Ÿ¨§Ÿ¦§Ÿ¨¨

,rxd oir ea helyi `ly ick ,i`cn xzei.Ltè àìå§Ÿ¦¥
'd zial l`eny z` d`iad dpgyk ,dyrnd jynda xn`p cer

ilrl dxn`y ,ezlnby xg`l dliya(ek ` my)úávpä äMàä éðà'£¦¨¦¨©¦¤¤
äæa äënò.''d l` lNRzdlïàkî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàyi ¦§¨¨¤§¦§©¥¤¨©©¦§ª©¤¥¦¦¨

,cenllälôz ìL úBnà òaøà CBúa áLéì øeñàLrax` jeza - ¤¨¥¥§©§©©¤§¦¨
'dknr zavpd' oeyly .dxyr dpeny lltznd mc` ly zen`
ok enk ,dlitzd zrya zcnere zavp dzid `idy myky ,rnyn
mr mi`vnpy aygp zen` rax` cre ,dcinra dnr ilr did

.mc` ly enewn od zen` rax` ik ,lltznd
xn`p miweqtd jynda(fk ` my),ézìltúä äfä øòpä ìà''d oYIe ¤©©©©¤¦§©¨§¦©¦¥

:`xnbd zyxec .'FOrn iYl`W xW` izl`W z` iléaø øîà ¦¤§¥¨¦£¤¨©§¦¥¦¨©©¦
øîàpL ,äéä Baø éðôì äëìä äøBî ìàeîL ,øæòìàmiweqta ¤§¨¨§¥¤£¨¨¦§¥©¨¨¤¤¡©
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xcde"חכר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc - zekxa(iyily meil)

áéúëcminid zixg` lr dkin z`eapa(e c dkin)m`p `Edd mFIA' , ¦§¦©©§ª
dvAw` dgCPde drlSd dtq` 'd,'éúòøä øLàåcizrl ,yexit Ÿ§¨©Ÿ¥¨§©¦¨¨£©¥¨©£¤£¥Ÿ¦

yi 'izrxd xW`e' oeylne .zelba migcpd z` uaw` `eal©£¤£¥Ÿ¦
zxkfpd drxd z` mdl iznxb ip` ,d"awd xn`y ,yexcl
dcedy ixd .m`ihgnd rxd xvi iz`xay dna ,weqtd zligza

.`ehgl mdl mxb `edy edil`l d"awd
:df oipra daigxn `xnbdàìîìà ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà- ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¦§¨¥

eazkp `l eli`ìL,eìlä úBàø÷î Ld"awd cia yiy micirny ¨Ÿ¦§¨©¨
,epaxwn rxd xvi xiqdle ,epxvi z` owzlìL íäéìâø eèèBîúð¦§§©§¥¤¤

ìàøNé éàðBNd"awd ly ehtyna [xedp ibq oeyla ,l`xyi-] §¥¦§¨¥
d"awdy xnel dt oegzt mdl yi eiykr la` .mdizepeer iptn

m`ihgnd rxd xvi `xay ,mdl mxb,od el`e .ãç,cg` weqt - ©
áéúëc(my),,'éúòøä øLàå'.x`azdy enkeáéúëc ,ãçå(e gi dinxi) ¦§¦©£¤£¥Ÿ¦§©¦§¦

,l`xyil d"awd xne`yúéa éãéa ízà ïk øöBiä ãéa øîBçë äpä'¦¥©¤§©©¥¥©¤§¨¦¥
,'ìàøNé.aehl rxn epail z` jetdl d"awd cia yiy ,xnelk,ãçå ¦§¨¥§©
áéúëc(ek el l`wfgi)áì íëì ézúðå íëøNaî ïáàä áì úà éúøñäå' ¦§¦©£¦Ÿ¦¤¥¨¤¤¦§©§¤§¨©¦¨¤¥
,'øNa.epaxwn oa`d al z` xiqdl d"awd cizry ixdàtt áø ¨¨©¨¨

àëäî ,øîàeixg`ly weqta xn`py ,df xac cenll yi o`kn - ¨©¥¨¨
(fk el my),'eëìz éwça øLà úà éúéNòå ,íëaø÷a ïzà éçeø úàå'§¤¦¤¥§¦§§¤§¨¦¦¥£¤§ª©¥¥

yi ,elld ze`xwndne .eiwega jlpy d"awd dyriy yxetn ixd
.htyna zekfl dprh l`xyil

:dlrn itlk mixac zghd oiprl zxfeg `xnbd,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨
çéèä äLî[wxf-]øîàpL ,äìòî étìk íéøác(a `i xacna)lv` Ÿ¤¥¦©§¨¦§©¥©§¨¤¤¡©

,'d z`n y` mda dxra xy`k mippe`znd'ä ìà äLî ìltúiå'©¦§©¥Ÿ¤¤
,'W`d rwWYe,''ä ìò' àlà ''ä ìà' éø÷z ìàgihdy xnelk ©¦§©¨¥©¦§¥¤¤¨©

.dlrn itlk mixacïéôìàì ïéøB÷ á÷òé ïa øæòéìà éaø éác ïkL¤¥§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦§©§¦
ïéôìà ïéðééòìe ïéðééòmewna s"l` ze`xwnd z` yexcl mkxc - ©§¦§©§¦©§¦

.jtidl e` o"ir
àëäî ,éøîà éàpé éaø éácitlk mixac gihd dyny cenll yi §¥©¦©©¨§¦¥¨¨

mirax`d zpya l`xyi ipal dyn ly dgkeza xn`py ,dlrn
xacna mzeidl(` ` mixac)lM l` dWn xAC xW` mixaCd dN`' ,¥¤©§¨¦£¤¦¤Ÿ¤¤¨

ltY oiaE ox`R oiA sEq lFn daxrA xAcOA ,oCxId xarA l`xUi¦§¨¥§¥¤©©§¥©¦§¨¨£¨¨¥¨¨¥Ÿ¤
zxvge oale,'áäæ éãålr mifnex aezkd dpeny zenewnd zenye §¨¨©£¥Ÿ§¦¨¨

,mdilr mze` giked dyny ,xacna l`xyi eyry mi`hgd
,dywe .adfn didy lbrd `hg lr fnex 'adf ice' mydeéãå' éàî©§¦

'áäæ,cala 'adfe' `leéðôì äLî øîà Ck ,éàpé éaø éác éøîà ¨¨¨§¦§¥©¦©©¨¨©Ÿ¤¦§¥
íäì zòtLäL áäæå óñk ìéáLa ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦¤¨¦§¦¤¤§¨¨¤¦§©§¨¨¤

rtya mdl zzpy -,éc eøîàù ãò ,ìàøNéìdf xacàeäyíøb §¦§¨¥©¤¨§©¨©
cr ze`bzdl mdl.ìâòä úà eNòLxnelk ,'adf ice' oeyld edfe ¤¨¤¨¥¤

iptl dyn xn`y ef dprhe .ic exn`y cr daxd adf mdl didy
itlk mixac zghd `id ,`hg icil e`eaiy mxb `edy ,d"awd

.dlrn
:`xnbd zniiqn,éàpé éaø éác éøîàmi`hgdy df xacl lyn ¨§¦§¥©¦©©

,daehd ieaix ici lr minxbpíäBð éøà ïéàgnye ,[b`ey-] ¥£¦¥
,wifne rbzyne,øNa ìL äte÷ CBzî àlà ,ïáz ìL äte÷ CBzî¦¨¤¤¤¤¨¦¨¤¨¨

lv` ok enke .wifdl el mxebe eze` lledne gnyn xyady
.`ehgl mdl mxb daehd ieaix ,l`xyi

:`hgl mxeb daehd ieaixy mitqep milyn d`ian `xnbdøîà̈©
íéøáà úìòáe äLeçk äøt Bì äúéäL íãàì ìLî ,àéòLBà éaø- ©¦©§¨¨¨§¨¨¤¨§¨¨¨§¨©£©¥¨¦

,dzeyigk aexn mihlea dixa`yïéðéLøk dìéëàä,dpinydy cr ¤¡¦¨©§¦¦
éì íøb éî ,dì øîà ,Ba úèòáî äúéäå,éa úèòáî àäzL Cdf oi` §¨§¨§©¤¤¨©¨¦¨©¦¤§¥§©¤¤¦

àlàdézìëàäL ïéðéLøk.Csqkd ieaix ,l`xyi lv` ok enke ¤¨©§¦¦¤¤¡©§¦
.`ehgl mdl mxb d"awd mdl ozpy adfde

Bì äéäL ãçà íãàì ìLî ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨§¨¨¤¨¤¨¨
Böéçøä ,ïa,a`dBëñå,onyañék Bì äìúå ,eä÷Läå Bìéëàäåly ¥¦§¦§¨§¤¡¦§¦§¨§¨¨¦

zernïaä BúBà äNòi äî ,úBðBæ ìL çút ìò BáéLBäå ,Bøàeö ìò©©¨§¦©¤©¤©©£¤©¥
.àèçé àlLdaeh aex mdl ritydy d"awd ,l`xyi ok enke ¤Ÿ¤¡¨

.lbrd `hgl mdl mxby `ed ,df oeiqp icil m`iade
:df oipra mc` ipa ita libxd xn`n d`ian `xnbdàçà áø øîà̈©©£¨

éLðéà éøîàc eðééä ,úLL áø øîà ,àðeä áøc déøadn edf - §¥§©¨¨©©¥¤©§§¨§¦¦§¥
,xnel mc` ipa milibxydéñéøk élîdlik` xnelk ,qxkd ielin - ©¥§¥¥

,daexnéLéa éðæielin ik .mirxd mi`hgd ipinn cg` `ed - ¨¥¦¥
.`heg `ed jk jezne ,de`b icil `ian qxkdøîàpL(e bi ryed) ¤¤¡©

.'éðeçëL ïk ìò íaì íøiå eòáN eòaNiå íúéòøîk'ici lr ,xnelk §©§¦¨©¦§¨¨§©¨¨¦¨©¥§¥¦
jezne ,e`bzpe maal mx ,l`xyi ux` ly drxna l`xyi erayy

.d"awd z` egky jkàëäî ,øîà ïîçð áødyny ,z`f cenll yi ©©§¨¨©¥¨¨
adfe sqke ,'ebe YraUe lk`Y oR' ,mdl xne`e l`xyi z` giken¤Ÿ©§¨¨§¨§¤¤§¨¨

,'ebe KN dAxi''ä úà zçëLå ,Eááì íøå(ci-`i g mixac).,éøîà ïðaøå ¦§¤¨§¨§¨¤§¨©§¨¤§©¨¨¨§¦
,àëäî,dynl xne` d"awdyäðôe ,ïLãå òáNå ìëàå'midl` l` ¥¨¨§¨©§¨©§¨¥¨¨¤¡Ÿ¦

'ebe 'mixg`(k `l my).,àëäî ,àîéà úéòa éàåzxiya xn`py £¥¦§¦¨¥¥¨¥¨¨
epif`d(eh al my)'èòáiå ïeøLé ïîLiå''da hraie l`xyi onyie -. ©¦§©§ª©¦§¨

:dyn zprhl dced d"awdy d`ian `xnbdøa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©
,äLîì Bì äãBäå àeä Ceøa LBãwä øæçL ïépî ,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð©§¨¦¨©©¦¨¨¦©¦¤¨©©¨¨§¨§Ÿ¤
,lbrd `hgl mdl mxb mdl ritydy adfde sqkd ieaix ok`y

øîàpL(i a ryed).'ìòaì eNò áäæå [dì] (íäì) éúéaøä óñëå' ¤¤¡©§¤¤¦§¥¦¨§¨¨¨©¨©
adfd z` md eyr ,mdl iziaxdy adfde sqkd ici lr ,xnelk
dceara `ehgl mdl mxb adfd ieaixy d"awd dcedy ixd .lral

.dxf
xg`l :df oipra daigxn `xnbd lbrd dyrn xkfedy oeik
lr dyn didy mei mirax` seqa ,lbrd `hga l`xyi e`hgy

xn`p ,ipiq xd(f al zeny),ãø Cì äLî ìà 'ä øaãéå''LOr zgW iM ©§©¥¤Ÿ¤¤¥¦¦¥©§
:`xnbd zl`ey .'ebe.'ãø Cì' éàî:`xnbd daiyn,øæòìà éaø øîà ©¤¥¨©©¦¤§¨¨

íeìk ,Eúleãbî ãø ,äLî ,äLîì àeä Ceøa LBãwä Bì øîàixd - ¨©©¨¨§Ÿ¤Ÿ¤¥¦§¨§§
`låéLëòå ,ìàøNé ìéáLa àlà äleãb Eì ézúðyeàèç ìàøNé ¨©¦§§¨¤¨¦§¦¦§¨¥§©§¨¦§¨¥¨§

mb ok m` ,mda dvex ipi`e,éì änì äzàjixv ipi` ,xnelk ©¨¨¨¦
.jzlecblLLz ãiî[ylgp-]øaãì çk Bì äéä àìå ,äLî ìL Bçk ¦¨¨©Ÿ¤Ÿ¤§Ÿ¨¨Ÿ©§©¥

.l`xyi lr lltzdleøîàL ïåéëådynl d"awd elépnî óøä' §¥¨¤¨©¤¤¦¤¦
'íãéîLàå(ci h mixac),mdilr lltzz l`e ipnn dtxd ,yexit ,øîà §©§¦¥¨©

äLîy rnyp d"awd ixacn ,eaila,éa éeìz äæ øáclltz` m`y Ÿ¤¨¨¤¨¦
,mze` cinyi `l mdilr.íéîçø Lwáe ,älôúa ÷fçúðå ãîò ãiî¦¨¨©§¦§©¥¦§¦¨¦¥©£¦

BáäBà äéäå ,äìBãb äkî eäkî äéäå ,Bða ìò ñòkL Cìîì ìLîly ¨¨§¤¤¤¨©©§§¨¨©¥©¨§¨§¨¨£
jlndøác Bì øîBì àøéúîe ,åéðôì áLBé,epa z` zekdl `ly ¥§¨¨¦§¨¥©¨¨

.miqeit renyl dvex epi` eqrka jlndy xeaq didyCìnä øîà̈©©¤¤
,epalézâøä ,éðôì áLBiL äæ éáäBà àìîìàøîà .Ely eade` ¦§¨¥£¦¤¤¥§¨©£©§¦¨©

y rnyp jlnd ixacn ,eaila jlndãîò ãiî ,éa éeìz äæ øác̈¨¤¨¦¦¨¨©
Bìéväå.mingx eilr ywiay ici lr ,oal §¦¦

dynl d"awd xn` ,lbra l`xyi e`hgy xg`l(i al zeny),äzòå'§©¨
øîà .'åâå 'ìBãb éBâì EúBà äNòàå ,ílëàå íäá étà øçéå éì äçépä©¦¨¦§¦©©¦¨¤©£©¥§¤¡¤§§¨¨©

àø÷î àìîìà ,eäáà éaødf,BøîBàì øLôà éà ,áeúkdf weqty ©¦£¨¦§¨¥¦§¨¨¦¤§¨§§
àeä Ceøa LBãwäì äLî BñôzL ,ãnìî,ezlitz ici lríãàk §©¥¤§¨Ÿ¤§©¨¨§¨¨

éðà ïéà ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîàå ,Bãâáa Bøéáç úà ñôBz àeäL¤¥¤£¥§¦§§¨©§¨¨¦¤¨¥£¦
.íäì çìñúå ìBçîzL ãò Eçépîdidy rnyn 'il dgipd' oeylny ©¦£©¤¦§§¦§©¨¤

.ezfig`n el gipiy d"awd eywiae ,ea fge` dyn
,mNk`e' ,dynl 'd xn`,'åâå 'ìBãb éBâì EúBà äNòàåjk lre ©£©¥§¤¡¤§§¨

'ebe 'Licar l`xUilE wgvil mdxa`l xkf' ,xn`e dyn aiydmy) §Ÿ§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥£¨¤
(bi weqt:daeyzd z` `xnbd zx`an .äLî øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©Ÿ¤

,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôìmdxa`l xkef jpi` m` ¦§¥©¨¨¦¤¨
mixacd `ld ok m` ,mzekfa l`xyi z` livne awrile wgvile

,xnege lwìL ìL àqk äîeéðôì ãBîòì ìBëé Bðéà íéìâø LúòLa E ©¦¥¤¨Ÿ©§©¦¥¨©£§¨¤¦§©
,Eñòk,milbx yly lr cnerd `qkk mdy l`xyi dne ,xnelk ©©§

zrya jiptl miiwzdl mileki mpi` ,zea` zyely zekf epiide
ok m` ,jqrk,ãçà ìâø ìL àqkl`xyi z` cinyz m` ,xnelk ¦¥¤¤¤¤¨

`qkk eidie ,l`xyil cenrz izekf wxe ,ycg mr ipnn cinrze
,cg` lbx lyänëå änk úçà ìòelvpi `l ef zhren zekfay ©©©©¨§©¨
.jqrk zryaéúBáàî íéðt úLBa éa LiL àlà ,ãBò àìåxa`md §Ÿ¤¨¤¤¦¤¨¦¥£©
,awrie wgviåéLëòycg mr cinrze l`xyi z` dlkz m` - ©§¨

,ipnneøîàé,zea`dñðøt eàø[bidpn-]íäéìò ãéîòäL,d"awd Ÿ§§©§¨¤¤¡¦£¥¤
.íéîçø íäéìò Lwa àìå Bîöòì äleãb Lwaeipira aeh didy ¦¥§¨§©§§Ÿ¦¥£¥¤©£¦
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חכט
ezny in` cenr al sc ± iyily wxtzekxa

.éúåòøä øùàå áéúëãip` izerxd xy`e dvaw` dgcpde drlevd dtqe` `xwc `yix

:rxd xvi iz`xay mdl iznxb.åììä úåàø÷î ùìù àìîìàyecwd cia yiy oicirny

:epnn rxd xvi xiqdle epxvi owzl `ed jexaùé åéùëò ìáà èôùîá åðéìâø åèèåîúð
.äô ïåçúô åðì:rxd xvi `xay epl mxb `edy.çéèäzyw ieghnk enk dwixf oeyl

:(`k ziy`xa).íäåð éøà ïéàrbzyne gny

:wifne.éùéá éðæ äéñéøë éìî`ed qxkd ielin

edpinl opinbxzn ipf .mirxd mi`hg ipinn

:(` ziy`xa) idepfl.éðîî óøägk yiy ed`xd

:dltz i"r legnl ecia.éì äçéðädidy rnyn

:ea fge`.íéìâø ùìù:awrie wgvi mdxa`äù.åäìç:f"rla x"iiep` ea xivtd.åøãðexeac

:mlk`e xn`y.äúéîì åîöò øñîù:llg oeyl lgie.íéîçø úãî íäéìò äìçäùenk

:gipd oeyl (b a"y) a`ei y`x lr elegi.åìéçà åúæçàù:qxb.éîøâã àúùàx"iilen

:f"rla.êá íäì úòáùð øùà:(ak ziy`xa) izrayp ia wgvi zciwra xn`py.ïàë ãò
:minyd iakekk cr.áøä éøáã êìéàå ïàëî

:jixack dyr` el xn`.éì úøîàù íéøáã
l` mixvn iprn mkz` dlr` il zxn` dpqa

:(b zeny) dagxe daeh ux`.éðúééçäipta

:zene`d
äìò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

àðéðç éaøa àîç éaø øîà :éúBòøä øLàå áéúëc¦§¦©£¤£¥¦¨©©¦¨¨§©¦£¦¨
ìL àìîìàeìlä úBàø÷î LeèèåîúðìL íäéìâø ¦§¨¥¨Ÿ¦§¨©¨¦§Ÿ§©§¥¤¤

áéúëc ãçå éúBòøä øLàå áéúëc ãç ìàøNé éàðBN§¥¦§¨¥©¦§¦©£¤£¥¦§©¦§¦
ãéa øîBçk äpäìàøNé úéa éãéa ízà ïk øöBiä ¦¥©¤§©©¥¥©¤§¨¦¥¦§¨¥

úà éúéNòå íëaø÷a ïzà éçeø úàå àëäî øîà àtt áø øNa áì íëì ézúðå íëøNaî ïáàä áì úà éúBøéñäå áéúëc ãçå§©¦§¦©£¦¦¤¥¨¤¤¦§©§¤§¨©¦¨¤¥¨¨©¨¨¨©¥¨¨§¤¦¤¥§¦§§¤§¨¦¦¥
ìà äLî ìltúiå øîàpL äìòî étìk íéøác çéhä äLî øæòìà éaø øîàå eëìz éwça øLàäìà éø÷z ìà 'äìò àlà 'ä' £¤§ª©¥¥§¨©©¦¤§¨¨Ÿ¤¦¦©§¨¦§©¥©§¨¤¤¡©©¦§©¥Ÿ¤¤©¦§¥¤¤¨©

ïéðééò ïéôìàì ïéøB÷ á÷òé ïa øæòéìà éaø éác ïkLìeéác éøîà áäæ éãå éàî áäæ éãå àëäî éøîà éàpé éaø éác ïéôìà ïéðééò ¤¥§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦§©§¦©§¦§©§¦©§¦§¥©¦©©©§¥¥¨¨§¦¨¨©§¦¨¨©§¥§¥
øeNòL íøb àeä éc eøîàL ãò ìàøNéì íäì zòtLäL áäæå óñk ìéáLa íìBò ìL BðBaø ä"a÷ä éðôì äLî øîà Ck éàpé '©©©¨©Ÿ¤¦§¥©¨¨¦¤¨¦§¦¤¤§¨¨¤¦§©§¨¨¤§¦§¨¥©¤¨§©¨©¤¨
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àpL ïépî älôz íéáBè íéNòîaìà äe÷ 'äìà äe÷å Eaì õîàéå ÷æç 'ä:'åâå eðnò ãòa ÷fçúðå ÷æç 'àpL ïépî õøà Cøc ' §©£¦¦§¦¨¦©¦¤¤¡©¥¤£©§©£¥¦¤§©¥¤¤¤¤¤¦©¦¤¤¡£©§¦§©©§©©¥§
éðáæò ïåiö øîàzåäøîà dçBkL eðééä äáeæò eðééä éðçëL 'äå 'ì"øä"a÷ä éðôì ìàøNé úñðk äøîàò"ùáøäMà àNBð íãà ©Ÿ¤¦Ÿ£¨©¦©§¥¨¦©§£¨©§¤¨¨©¨§¨§¤¤¦§¨¥¦§¥©¨¨¨¨¥¦¨

éza ä"a÷ä dì øîà éðzçëLe éðzáæò äzà äðBLàøä äNòî øëBæ äðBLàø BzLà ìòá"éìfî ìk ìòå òé÷øa éúàøa úBìfî ©¦§¦¨¥©£¥¨¦¨©¨£©§©¦§©§©¦¨©¨©¨¨¦¦©¨¨¨¦¨¨¦©§©¨©¨
ìL Bì éúàøa ìfîeìL Bì éúàøa ìéçå ìéç ìk ìòå ìéç íéLïBéâì ìk ìòå ïBéâì íéLåìL Bì éúàøa ïBéâììk ìòå ïBèäø íéL ©¨¨¨¦§Ÿ¦©¦§©¨©¦§©¦¨¨¦§Ÿ¦¦§§©¨¦§§¦§¨¨¦§Ÿ¦©£§©¨

ïBèäøåìL Bì éúàøa ïBèäøïBèø÷ ìk ìòå ïBèø÷ íéLåìL Bì éúàøa ïBèø÷àøèñb ìk ìòå àøèñb íéLåàøèñbéúéìzBa ©£§©£¨¨¦§¦©§§©¨©§§©§¨¨¦§Ÿ¦©§§¨§©¨©§§¨§©§§¨¨¦¦
ìLéðzçëLe éðzáæò zøîà zàå CìéáLa àlà éúàøa àì ïleëå änçä úBîé ãâðk íéáëBk àBaø éôìà äMîçå íéMLå úBàî L §Ÿ¥§¦¦©£¦¨©§¥¦¨¦§¤¤§©©¨§¨Ÿ¨¨¦¤¨¦§¦¨§©§¨©§§£©§©¦§©§©¦

éìéà úBìBò çkLà íeìk ä"a÷ä øîà dìeò äMà çkLúäzáø÷äL íéîçø éøèôe íåéðôì äøîà øaãna éðôìò"ùáøìéàBä £¦§©¦¨¨¨©©¨¨§¤§©¥¦¦§¥§¨¦¤¦§©§¨§¨©©¦§¨¨§¨§¨¨¦
åéðôì äøîà äðçkLz älà íb dì øîà ìâòä äNòî éì çkLz àì ànL EãBák àqk éðôì äçëL ïéàåò"ùáøLéå ìéàBä §¥¦§¨¦§¥¦¥§¤¤¨Ÿ¦§©¦©£¤¨¥¤¨©¨©¥¤¦§©§¨¨§¨§¨¨¦§¥

eðééäå CçkLà àì éëðàå dì øîà éðéñ äNòî éì çkLz ànL EãBák àqk éðôì äçëLø"àãøæòìàáéúëc éàî àéòLBà ø"à ¦§¨¦§¥¦¥§¤¤¨¦§©¦©£¥¦©¨©¨§¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¥§©§§¤§¨¨©§¨©¦§¦
éléî épä àðî :úçà äòL ïéäåL eéä íéðBLàøä íéãéñç :éðéñ äNòî äæ CçkLà àì éëðàå ìâòä äNòî äæ äðçkLz älà íb©¥¤¦§©§¨¤©£¥¨¥¤§¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¥¤©£¥¦©£¦¦¨¦¦¨Ÿ¦¨¨©©§¨©¥¦¥

ø"àòLBäéì"áøîààø÷øîàå Eúéá éáLBé éøLàøòLBäé 'ì"áéøö ìltúnäì CCà 'àpL Búlôz øçà úçà äòL úBäL §ª©¨©§¨©§¥§¥¥¤§¨©§ª©©¦§©¥¨¦¦§¨¨©©©©§¦¨¤¤¡©
ì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîLéøö ìltúnä éëä énð àéðz EàäLiL Cøçà úçà äòLå Búlôz íãB÷ úçà äòL ©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤©§¨©¦¨¦©¦§©¥¨¦¤¦§¤¨¨©©¤§¦¨§¨¨©©©©

ì eãBé íé÷écö Cà áéúëc ïépî Búlôz øçàì Eúéá éáLBé éøLà 'àpL ïépî Búlôz íãB÷ Búlôzéðt úà íéøLé eáLé EîLeðz E §¦¨¤§¦¨¦©¦¤¤¡©§¥§¥¥¤§©©§¦¨¦©¦¦§¦©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤¨
ïéäåML øçàî éëå úçà äòL ïéäBLå ïéøæBçå úçà äòL ïéìltúîe úçà äòL ïéäåL eéä íéðBLàøä íéãéñç ïðaøúBòL òLz ©¨¨£¦¦¨¦¦¨Ÿ¦¨¨©©¦§©§¦¨¨©©§§¦§¦¨¨©©§¦¥©©¤Ÿ¦¥©¨

úønzLî Càéä ïúøBz älôúa íBiaïzëàìîe:úëøaúî ïzëàìîe úønzLî íúøBz íä íéãéñçL CBzî àlà úéNòð Càéä ©¦§¦¨¨¨¥©¦§©¤¤§©§¨¥©©£¥¤¨¦¤£¦¦¥¨¨¦§©¤¤§©§¨¦§¨¤¤
éáéúéî ÷ñBt íìBòä úBîeà éëìîì ìáà ìàøNé éëìîì àlà eðL àì óñåé áø øîà :epáéLé àì BîBìLa ìàBL Cìnä eléôà£¦©¤¤¥¦§Ÿ§¦¤¨©©Ÿ¥Ÿ¨¤¨§©§¥¦§¨¥£¨§©§¥¨¨¥¥¦¥
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חלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc - zekxa(iyily meil)

:ziprzde dlitzd zlrn oipra mixn`n dnk d`ian `xnbd
L .íéáBè íéNòîî øúBé älôz äìBãb ,øæòìà éaø øîàixdEì ïéà ¨©©¦¤§¨¨§¨§¦¨¥¦©£¦¦¤¥§

,eðéaø äLnî øúBé íéáBè íéNòîa ìBãbeàlà äðòð àì ïë ét ìò óà ¨§©£¦¦¥¦Ÿ¤©¥©©¦¥Ÿ©£¨¤¨
.älôúa`le ,dze` ze`xle ux`l qpkidl dvx epiax dyny ¦§¦¨

dprp ezlitz ici lr wx `l` ,jkl zekfl miaehd eiyrn el ecnr
.dze` d`xi mewn lkn ux`l qpki `ly it lr s`y ,d"awd el

øîàpL(ek b mixac),ux`d z` ze`xle qpkidl dyn ywia xy`k ¤¤¡©
'd el xn`éìà øac óñBz ìà','dGd xaCA cFréîñådéì Cxn`pe - ©¤©¥¥©©¨¨©¤§¨¦¥

,df weqtl zekinqaäbñtä Làø äìò'dptve dOi Lipir `Ue £¥Ÿ©¦§¨§¨¥¤¨¨§¨Ÿ¨
'ebe 'Lipira d`xE dgxfnE dpnize(fk weqt my)z` yexcl yie . §¥¨¨¦§¨¨§¥§¥¤

xaca xnelk ,'dbqtd y`x dlr dfd xaca' ,jk miweqtd zekinq
,zlltzdy ef dlitzy`xn ux`d z` jl ze`xdl izivxzp

`le ,ux`d z` ze`xl dyn dkf dlitzd ici lry ixd .dbqtd
.mcal miaehd eiyrn el elired

äæ ,àîòè éàî .ä÷ãvä ïî øúBé úéðòz äìBãb ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨§¨©£¦¥¦©§¨¨©©£¨¤
[ziprz-]äæå ,Bôeâa[dwcv-].BðBîîa §§¤§¨

øîàpL .úBðaøwä ïî øúBé älôz äìBãb ,øæòìà éaø øîàådgkeza §¨©©¦¤§¨¨§¨§¦¨¥¦©¨§¨¤¤¡©
l`xyi z` ediryi gikeny(`i ` diryi),íëéçáæ áø él änì'xn`i ¨¨¦Ÿ¦§¥¤Ÿ©

,''dáéúëeokn xg`l(eh weqt my),íëétk íëNøôáe'ipir milr` §¦§¨¦§¤©¥¤©§¦¥©
siqedl jxvedy dnne .'ebe 'rnW iPpi` dNtz EAxz iM mB ,mMn¦¤©¦©§§¦¨¥¤¦Ÿ¥©
did ok zngny ,zepaxwd on xzei dlecb dlitzdy epcnl ,z`f
dvex mewn lkn ,epizepaxwa utg epi`y it lr s`y ,xnel mewn

.epzlitza `ed
:'ebe 'mkiRM mkUxtaE' weqta ztqep dyxc z`aen ,ab`éaø øîà §¨¦§¤©¥¤¨©©¦

åétk úà àOé àì ,Lôpä úà âøäL ïäk ìk ,ïðçBé,l`xyi z` jxal ¨¨¨Ÿ¥¤¨©¤©¤¤Ÿ¦¨¤©¨
øîàpL(my),'ebe mMn ipir milr` mkiRM mkUxtaE'íéîc íëéãé ¤¤¡©§¨¦§¤©¥¤©§¦¥©¦¤§¥¤¨¦
.'eàìîtaE' oeyldmkiRM mkUx'zkxaa mitk z`iyp lr zyxcp ¨¥§¨¦§¤©¥¤

meyn mitkd zyixtn eipir milrn d"awdy oeike ,mipdk
minc iktey ly mitk z`iyp oi`y epcnl ,mc ze`ln micidy

.d"awd iptl dievx
,'rnW iPpi` dNtz EAxz iM mB' weqtd z` `xnbd d`iady jezn©¦©§§¦¨¥¤¦Ÿ¥©

:df oiprn mitqep mixn`n `xnbd d`ianíBiî ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¦
älôú éøòL eìòðð Lc÷nä úéa áøçLepizelitz oi`e ,minyay ¤¨©¥©¦§¨¦§£©£¥§¦¨

.eiptl ze`aøîàpL(g b dki`),oaxegd lr dpiwa÷òæà ék íb' ¤¤¡©©¦¤§©
.'éúlôz íúN òeLàå:xfrl` iax siqenälôú éøòML ét ìò óàå ©£©¥©¨©§¦¨¦§©©¦¤©£¥§¦¨

,eìòððmewn lkn,eìòðð àì äòîã éøòLeiptl micixen xy`ky ¦§£©£¥¦§¨Ÿ¦§£
.eiptl ze`xp zerncd ,dlitza zerncøîàpL(bi hl mildz)cecy , ¤¤¡©

,'d iptl lltzn jlndìà ,äðéæàä éúòåLå 'ä éúlôú äòîL'¦§¨§¦¨¦§©§¨¦©£¦¨¤
.'Løçz ìà éúòîcmvr lr cec ywia 'dlitz' iably jkne ¦§¨¦©¤¡©

ywia `l 'drnc' iabl eli`e ,ezlitz z` 'd rnyiy ,drinyd
yxgi `le eiptl lawzzy wx ywia `l` ,ezrnc z` d`xiy
ywal wx jixve ,eiptl zi`xp drncd mlerly epcnl ,dlenl

.ezrnc zywa lawzz mby
:dlitz ixry zlirp oipra cer,àáøziprz xefbl dvex didyk ¨¨

xeaivd lr,zexvd lr lltzdle wervl ickàúéðòz øæb àìŸ¨©©£¦¨
àáéòc àîBéa,opernd meia -øîàpL íeMî(cn b dki`)lr dpiwa §¨§¦¨¦¤¤¡©

,oaxegd.'älôz øBáòî Cì ïðòá äúBkñ'z` my d"awdy ,yexit ©¨¤¨¨¨¥£§¦¨
okle .eil` dlitzd xearz `ly ick l`xyi oial epia jqnl oprd

.opernd meia ziprz `ax xfb `l
:'d oial l`xyi oia dwqtdd oipra sqep xn`n,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨

ä÷ñôð ,Lc÷nä úéa áøçL íBiîly dwqtd dcnrp -ìæøa úîBç ¦¤¨©¥©¦§¨¦§§¨©©§¤
øîàpL .íéîMaL íäéáàì ìàøNé ïéa(b c l`wfgi)xn`y dn iabl ¥¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦¤¤¡©

mr milyexi ly dxev wewgl ,ziad oaxeg mcew l`wfgil d"awd
,el zeevl siqede ,dilr xevnäzúðå ìæøa úáçî Eì ç÷ äzàå'§©¨©§©£©©§¤§¨©¨

ðéa ìæøa øé÷ dúBà'øéòä ïéáe Eixde .dilr xv dz` eli`k ,'ebe ¨¦©§¤¥§¥¨¦
d"awd oia lfxa zneg dwqtpy l`xyi ipal oniqle ze`l df
.e`iape egely `edy ,d"awd mewna cner l`wfgi oky ,mpial

:dlitzd oipra sqep xn`nìk ,àðéðç éaø øîà ,ïéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©©¦£¦¨¨
éøànä,eðéaø äLnî ,ïì àðî .í÷éø úøæBç Búlôz ïéà ,Búlôúa C ©©£¦¦§¦¨¥§¦¨¤¤¥¨§¨¨¦Ÿ¤©¥

.ezlitz dlawzp dlitza jix`dy ici lryøîàpL(ek h mixac) ¤¤¡©
,lbrd `hg xg` dyn zlitza'ä ìà ìltúàå'`eipc` ,xn ¨¤§©¥¤¨Ÿ©£Ÿ¨

.'ebe 'LOr zgWY l` ,midl`déøúa áéúëeokn xg`l xn`pe - ¡Ÿ¦©©§¥©§§¦©§¥
(i i my)mirAx`e mFi mirAx` mipW`xd minIM xda iYcnr ikp`e' ,§¨Ÿ¦¨©§¦¨¨©¨¦¨¦Ÿ¦©§¨¦§©§¨¦
dlilàåää íòta íb éìà 'ä òîLiåixd .'LzigWd 'd da` `l ¨§¨©¦§©¥©©©©©©¦Ÿ¨¨©§¦¤

dlil mirax`e mei mirax` ezlitza dyn jix`dy ici lry
.ezlitz dlawzp ,enr z` 'd zigyi `ly

:`xnbd dywnéðéàoi` ezlitza jix`ndy ,`ed jk m`d - ¥¦
,mwix zxfeg ezlitz,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà àäå§¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨

éøànä ìkda ïéiòîe Búlôúa Cdyriz ezkx`d ici lry dtvne - ¨©©£¦¦§¦¨§©¥¨
al ,ezywaøîàpL ,áì áàk éãéì àa óBñ(ai bi ilyn),úìçBz' ¨¦¥§¥¥¤¤¡©¤¤

,'áì äìçî äëMeîî,dlitze ielig oeyln zyxcp 'zlgFY' oeyle §¨¨©£¨¥¤¤
dyriz dzngny xeaqe zkyenn dlitz lltznd ,xnelk
oi`e dtvn mc`yk al a`k edfe ,ziyrp ezywa oi` seql ,ezywa

,opgei iax siqen .d`a ezee`zdézðwz éàî,ezpwz idn -÷Bñòé ©©©§¥©£
,äøBzazngn al a`kl `ai `le ,ezywa dyriz df ici lre ©¨

.mpig ziitivøîàpLweqt eze` ly eneiqa(my),åàz íéiç õòå'ä ¤¤¡©§¥©¦©£¨
øîàpL ,äøBz àlà 'íéiç õò' ïéàå ,'äàa(gi b ilyn)àéä íéiç õò' ¨¨§¥¥©¦¤¨¨¤¤¡©¥©¦¦

.'da íé÷éæçnì`az ,dxezd `idy 'miig ur'a weqri m`y ,epcnl ©©£¦¦¨
dlitza jix`ndy opgei iax ixacn epcnl mipt lk lr .ezee`z
oi`y `pipg iax xn`y dnl xzeq dfe ,zlawzn ezlitz oi`

.mwix zxfeg ezlitz
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìote`a md opgei iax ixac -éøàîcC Ÿ©§¨¨§©£¦

ezlitzaåmb,da ïéiòîdlitza jix`ny ici lry ,xnelk §§©¥¨
ezlitz oi` okle ,ezywa lawzzy xeaqe dtvn `ed da un`zne
a`k icil `ae ,eizeiekfe ezlitz lr jneq `edy oeik ,zlawzn

e .alàäote`a md `pipg iax ixac -éøàîcCezlitzaïéiòî àìå ¨§©£¦§Ÿ§©¥
,dazxfeg ezlitz oi` df ote`ae ,ezlitz lawzzy dtvn epi`y ¨

.mwix
:dlitzd ieaix oipra sqep xn`níà ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà̈©©¦¨¨§©¦£¦¨¦

øîàpL .ìltúéå øBæçé ,äðòð àìå ìltúäL íãà äàø(ci fk mildz), ¨¨¨¨¤¦§©¥§Ÿ©£¨©£§¦§©¥¤¤¡©
.''ä ìà äe÷å ,Eaì õîàéå ÷æç 'ä ìà äe÷'zieiw m` mb xnelk ©¥¤£©§©£¥¦¤§©¥¤

jail un`e wfgzd mewn lkn ,jzlitz dlawzd `le zlltzde
.aey lltzde 'd l` dew `l` ,lltzdl wiqtz l`e

:''d l` dEw' weqtd z` yexcl dtiqen `xnbdäòaøà ,ïðaø eðz ©¥¤¨©¨¨©§¨¨
mixac,÷efç ïéëéøö,egek lka cinz mc`d mda wfgziy,ïä elàå §¦¦¦§¥¥

õøà Cøãå ,älôz ,íéáBè íéNòîe ,äøBze` ,mc` ly ezepne` - ¨©£¦¦§¦¨§¤¤¤¤
:`ziixad zx`an .mda weqrl ekxcy mixac x`yíéNòîe äøBz¨©£¦

øîàpL ,ïépî íéáBè(f ` ryedi)zen xg`l ryedil xn` d"awdy , ¦¦©¦¤¤¡©
,dynì ãàî õîàå ÷æç ÷ø''äøBzä ìëk úBNòì(å) øîLz`e ,'ebe ©£©¤¡©§Ÿ¦§Ÿ©£§¨©¨

,yexcl yi 'un`e wfg' zelitkdíéNòîa 'õîàå' ,äøBúa '÷æç' £©¤¡©£©§¨¤¡©§©£¦
.íéáBè.ueni`e wefig mikixv miaeh miyrne dxezy epcnl ixd ¦

:zx`ane `ziixad dkiynnøîàpL ,ïépî älôz(ci fk mildz)äe÷' §¦¨¦©¦¤¤¡©©¥
.''ä ìà äe÷å ,Eaì õîàéå ÷æç 'ä ìàdkixv dlitzdy epcnl ixd ¤£©§©£¥¦¤§©¥¤

.ueni`e wefigøîàpL ,ïépî õøà Cøc(ai i 'a l`eny)e`vi xy`k , ¤¤¤¤¦©¦¤¤¡©
xn` ,oenr ipaae mx`a mgldl iyia` eig`e cec `av xy a`ei

,iyia`l a`ei'åâå eðnò ãòa ÷fçúðå ÷æç''de Epidl` ixr craE £©§¦§©©§©©¥§©¨¥¡Ÿ¥©
wefig mikixv dnglnd iyp`y ixd .'eipirA aFHd dUri©£¤©§¥¨
one` epiide ,ux` jxcl wefig jixv mc` lk ok enke ,mznglnl

.dnecke ,ezxegql xgeqe ,ezepne`l
oipr ea yiy sqep weqt zyxece ,lbrd `hg oiprl zxfeg `xnbd

xne`e l`xyil xacn d"awdy ,zengpd ixaca xn`p :dfdiryi)

(ci hn,.'éðçëL 'äå ,'ä éðáæò ïBiö øîàzå':`xnbd zl`eyeðééä ©Ÿ¤¦£¨©¦©§¥¨¦©§
äçeëL eðééä äáeæòedne ,od cg` oipr 'dgeky'e 'daefr' `ld - £¨©§§¨

:`xnbd daiyn .oeyld ltkìàøNé úñðk äøîà ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨§¨§¤¤¦§¨¥
,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôìxy`ky ,`ed mlerd jxc ¦§¥©¨¨¦¤¨

äMà àNBð íãàdipyìò[xg`l-]BzLàd,äðBLàø`ed oiicrøëBæ ¨¨¥¦¨©¦§¦¨¥
,äðBLàøä äNòîeli`e ,dze` gkey epi`ee ,éðzáæò ,äzàsqepa ©£¥¨¦¨©¨£©§©¦

mb.éðzçëL§©§©¦
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xcde"חלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc - zekxa(iriax meil)

Bì øéæçî.melyBì øîà,xyd.åàì,el`ye ciqgd siqedúééä íàå ©£¦¨©¨§¦¨¦¨
Bì øéæçî,melyBì øîà .Eì íéNBò eéä äî,xydúà íéëúBç eéä ©£¦¤¨¦§¨©¨§¦¤

ééña éLàøBì øîà .ó,ciqgdäzà äîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäå Ÿ¦§©¦¨©©£Ÿ§¨¦©¨¤¨©¨
íBiäL ,íãå øNa Cìî éðôì ãîBò úééäL`edCk ,øáwa øçîe ïàk ¤¨¦¨¥¦§¥¤¤¨¨¨¨¤©¨¨¨©¤¤¨

zra xg` mc`l mely xifgdl `le ,eceaka xdfidl jixv ziid
,eiptl cner dz`yãîBò éúééäL éðàdlitzaéëìî Cìî éðôì £¦¤¨¦¦¥¦§¥¤¤©§¥

,íéîìBò éîìBòìe ãòì íéi÷å éç àeäL ,àeä Ceøa LBãwä íéëìnä©§¨¦©¨¨¤©§©¨¨©§§¥¨¦
änëå änk úçà ìò`l okle ,eceaka xdfidl jixv iziidy ©©©©¨§©¨

.mely jl izxfgdBúéáì ãéñç BúBà øèôðå ,øOä BúBà ñéitúð ãiî¦¨¦§©¥©©§¦§©¨¦§¥
ì.íBìL §¨

:dpyna epipy÷éñôé àì Bá÷ò ìò Ceøk Lçð eléôà.ezlitzn £¦¨¨¨©£¥Ÿ©§¦
:df oipra axwrl ygp oia welig d`ian `xnbdàì ,úLL áø øîà̈©©¥¤Ÿ

eðL,wiqtdl xeq`yàlàiablLçðjk lk cnere oken epi`y ¨¤¨¨¨
,wifdle jeyilìáàeil` ribd m`÷ñBt ,áø÷òelhepe ,ezlitzn £¨©§¨¥

.dry lka uewrl xzei cnere oken axwrdy oeik ,ewigxne elbxn

.jk lk jeyil ygpd ly ekxc oi`y ,zyy ax ixacn epcnl
:`xnbd dywn,éáéúéîy eze` e`xy in ,`ziixaa epipyáBâì ìôð ¥¦¥¨©§

ly [xea-]únL åéìò ïéãéòî ïéà ,úBéøàezy`l xizdl ick £¨¥§¦¦¨¨¤¥
`le ,miarx eid `l zeix`dy okziy iptn ,xg`l `ypidl

m` la` .edelk`äøéôçì ìôð`idyå ,íéLçð äàìîltp m` ok ¨©©£¦¨§¥¨§¨¦§
d`ln `idy dxitgl,únL åéìò ïéãéòî ,íéaø÷òi`cey oeik ©§©¦§¦¦¨¨¤¥

ax xn` cvike ,dry lka wifdl ekxc ygpd mby ,gkene .edebxd
:`xnbd zvxzn .jk lk wifdl ygpd jxc oi`y zyy,íúä éðàL̈¦¨¨

,`ziixaaé÷fî àööéà ábàcxy`k mze` wgcy wgecd jezny - §©©¦§¨©§¦
epi` llk jxca j` ,eze` mikyepe el miwifn i`cea ,mdilr ltp

.jk lk wifdl okene cner
:dzngn dlitzn wiqtdl yiy ztqep dpkq,÷çöé éaø øîàdid ¨©©¦¦§¨

e ,lltzne cneríéøååL äàø,ecbpk÷ñBtxeydy oeik ,ezlitzn ¨¨§¨¦¥
,xacl di`xe .gebpl okeqnïé÷éçøî ,àéòLBà áø éðúc[miwgxzn-] §¨¥©©§¨©§¦¦

íz øBMîmc` ipa gebpl lbxed `ly,änà íéMîçoi`y oeik ¦¨£¦¦©¨
,jk lk dlecb ezpkqãòeî øBMîe,minrt yly gbp xaky ¦¨

miwgxzn,åéðéò àìîk.eze` d`ex epi`y cr ¦§Ÿ¥¨
:xeyd zpkq oipra ztqep `ziixaLéø ,øéàî éaøc déîMî àðz̈¨¦§¥§©¦¥¦¥

àìewãa àøBzoaz ly lqd jeza `ed xeyd ly ey`xyk mb - ¨§¦¨
,dlik`a cexh xeydyk s` ,xnelk ,ex`ev lr el milezy÷éìñ§¦

àøbàì,bbd l` dlr -Czezî àbøc éãLemleqd z` wexfe - §¦¨¨¥§¥©§¨¦¨
daxd epnn xdfd ,xnelk .zelrl xeyd lkei `ly ick ,jizgzn

:`xnbd zx`an .dlecb ezpkqy oeikøBLa éléî éðä ,ìàeîL øîà̈©§¥¨¥¦¥§
øBçL,xzei okeqn `edy,ïñéð éîBéáemi`yc d`ln ux`dy ¨§¥¦¨

,mi`yc eid `ly sxegd ini xg`lL éðtîdl` miniaïèOä ¦§¥¤©¨¨
,åéðø÷ ïéa Bì ãwøî`ed mi`yc d`lnzp ux`dy jezny ,xnelk §©¥¥©§¨

.gbepe rxd xvi ea qpkpe ,gny
:df oipra dyrn `xnbd d`ian ,miygpd zpkq dxkfedy ab`eðz̈

äéäL ,ãçà íB÷îa äNòî ,ïðaømyãåøòygpd on `ad ig lra - ©¨¨©£¤§¨¤¨¤¨¨©§¨
,ce`n okeqn `ede ,avdeBì eòéãBäå eàa .úBiøaä úà ÷éfî äéäå§¨¨©¦¤©§¦¨§¦

íäì øîà .àñBc ïa àðéðç éaøì,`qec oa `pipg iaxúà éì eàøä §©¦£¦¨¤¨¨©¨¤©§¦¤
BøBç.myn `vei `edyïúð ,BøBç úà eäeàøä`qec oa `pipg iax ¤§¤¨©
z`,øBçä ét ìò Bá÷òeàöécexrd,ãåøò BúBà úîe ,BëLðeiaxe £¥©¦©¨¨§¨¥©§¨

.wefip `l `qec oa `pipgBìèðznd cexrl `qec oa `pipg iaxìò §¨©
Løãnä úéáì Bàéáäå ,Bôúkjke ,micinlzl ze`xdl,íäì øîà §¥§¥¦§¥©¦§¨¨©¨¤

ïéà ,éða eàødàèçä àlà ,úéîî ãåøòy `ed.úéîîoi` xy`ky §¨©¥©§¨¥¦¤¨©¥§¥¦
didy enk ,eze` bexdl dleki dpi` cexrd zkiyp mb ,`hg mc`l
df oi` cexrd zkiypn zn mc`d m`e ,`qec oa `pipg iax lv`

.e`hg zngn `l`,ãåøò Ba òâtL íãàì Bì éBà ,eøîà äòL dúBàa§¨¨¨¨§§¨¨¤¨©©§¨
.àñBc ïa àðéðç éaø Ba òâtL ãåøòì Bì éBàå§§©§¨¤¨©©¦£¦¨¤¨

äðùî
zlitzay zexkfdd z` mitiqen zenewn el`a zx`an epzpyn

:dxyr dpenyíéîLb úBøeáb ïéøékæîcixene gexd aiyn' ± ©§¦¦§§¨¦
,minyb cixend d"awd ly ezxeab gay `edy ,'mybdazkxa §

úéiçzäìàLe ,íéúnä,minybd lr dywa `edy ,'xhne lh oze' ± §¦©©¥¦§¥¨
íéðMä úkøáa.['mipyd jxan' zkxa-]emixikfnäìcáädz`'] §¦§©©¨¦©§¨¨

,aeh meie zay i`vena ['epzppegazkxa,úòcä ïðBçzrc idef §¥©¨©
.`nw `pzdøîBà ,øîBà àáé÷ò éaø[dlcadd z`-]úéòéáø äëøa ©¦£¦¨¥§¨§¨¨§¦¦
dîöò éðôadkxa xne` ,'zrcd opeg' mcew 'yecwd l`d' xg`l - ¦§¥©§¨

.zxg` dkxaa dllek epi`e ,dlcadl dnvr iptaøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
,øîBàdlcadd z` xikfnäàãBäa.['micen' zkxa-] ¥§¨¨

àøîâ
dn :`xnbd zxxan .dxkfd lk ly dnewn mrh zx`an `xnbd

epipyyíéîLb úBøeáb ïéøékæî','miznd ziigza.àîòè éàî ©§¦¦§§¨¦©©£¨
:`xnbd daiynL CBzî ,óñBé áø øîàminybd zcixiäìe÷M ¨©©¥¦¤§¨
,íéúnä úéiçzkzgnev mdici lry ,miig mipzep minybd mby ¦§¦©©¥¦

,d`eazd.íéúnä úéiçúa äeòá÷ Cëéôì§¦¨§¨¨¦§¦©©¥¦
epipyy dn :`xnbd cer zxxanéàî ,'íéðMä úkøáa äìàLe'§¥¨§¦§©©¨¦©

.àîòè:`xnbd daiyn,äñðøt àéäL CBzî ,óñBé áø øîà ©£¨¨©©¥¦¤¦©§¨¨
,elk`ne mc`d zqpxtl mikxvp minybdyCëéôìúkøáa äeòá÷ §¦¨§¨¨§¦§©

,äñðøtraype ,ekxazi dz`eaze dpydy dpiipr mipyd zkxay ©§¨¨
.odn qpxtzpe

epipyy dn :`xnbd cer zxxan.àîòè éàî ,'úòcä ïðBça äìcáä'©§¨¨§¥©¨©©©£¨
:`xnbd daiynL CBzî ,óñBé áø øîàdlcadd,äîëç àéäiny ¨©©¥¦¤¦¨§¨

okl ,xedhl `nh oiae legl ycew oia licadl rcei mkg `edy
,äîëç úkøáa äeòá÷.zrcde dnkgd oiprn `id dkxad lky §¨¨§¦§©¨§¨

éøîà ïðaøå,xg` mrh [exn`-]àéäL CBzîly dxkfd,ìBç §©¨¨¨§¦¦¤¦
,miqpkpd legd inil `viy zayd mei zyecw oia da milicany

,ìBç úkøáa äeòá÷ Cëéôìzekxadn dpey`xd dkxaa ,xnelk §¦¨§¨¨§¦§©
.lega wx zexn`pe mingx zywa ody ,zeirvn`d

zlrn z` `xnbd d`ian ,'zrcd opeg' zkxaa epwqry ab`
:drcdäðzpL ,äòc äìBãb ,énà éaø øîà[drawp-]äëøa úlçúa ¨©©¦©¦§¨¥¨¤¦§¨¦§¦©§¨¨

,ìBç ìL,zeirvn`d zekxad ly dpey`xd dkxaa ,xnelk ¤
.lega wx zexn`py

äðzpL ,äòc äìBãb ,énà éaø øîàå[dazkp-]úBiúBà ézL ïéaoia - §¨©©¦©¦§¨¥¨¤¦§¨¥§¥¦
,'d zeny ly zexkfd izyøîàpLdpg zlitza(b a '` l`eny),ék' ¤¤¡©¦

øîàpL .åéìò íçøì øeñà ,äòc Ba ïéàL éî ìëå .''ä úBòc ìàdiryi) ¥¥§¨¦¤¥¥¨¨§©¥¨¨¤¤¡©
(`i fk.'eäNò epîçøé àì ïk ìò ,àeä úBðéa íò àì ék'aezkd dlz ¦Ÿ©¦©¥Ÿ§©£¤Ÿ¥

ixd ,dpia mda oi`y oeik ,mdilr d"awd mgxi `ly mrhd z`
.drce dpia ea oi`y in lr mgxl oi`y

:zeize` izy oia azkpd sqep xac,Lc÷î ìBãb ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨¦§¨
ïzpL[azkp-]úBiúBà ézL ïéa.'d zeny ly zexkfd izy oia - ¤¦©¥§¥¦

øîàpL(fi eh zeny)LYaWl oFkn''ä ,Lãwî ,'ä zìòt.'Lici EppFM ¤¤¡©¨§¦§§¨©§¨¦§¨§¨¤
:drcd zlrna sqep xn`n,äòc Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¤¥¨

.åéîéa Lc÷nä úéa äðáð eléàkd oky ,oipneézL ïéa äðzð äòc §¦¦§¨¥©¦§¨§¨¨¥¨¦§¨¥§¥
,úBiúBàd oke,úBiúBà ézL ïéa ïzð Lc÷îokle ,dey mzlrny ixd ¦¦§¨¦©¥§¥¦

.einia ycwnd zia dpap eli`k drc ea yiy in
py oia azkpd xacy x`azd`g` ax .zeaiyg ea yi zeny i

:jk lr dywné÷úîäàðéçø÷ àçà áø dì ó,xfrl` iaxlàlà ©§¦¨©£¨¨§¦¨¨¤¨
äzòîmb xnel epilr ,zeaiyg ea yi zeny ipy oia azkpy xacy ¥©¨

yL ,äî÷ð äìBãb`id s`øîàpL ,úBiúBà ézL ïéa äðzpcv mildz) §¨§¨¨¤¦§¨¥§¥¦¤¤¡©
(`'ä úBî÷ð ìà'`id dnwpy xnel xyt` m`de ,'ritFd zFnwp l` ¥§¨¥§¨¦©

.daeygdéì øîà,xfrl` iaxïéà,ok` -àéä äìBãb àäéî dúléîa ¨©¥¦§¦§¨¦¨§¨¦
.`id dlecb mipt lk lr ,ea zkxvp `idy mewna -

:`xnbd zniiqneðééäåedfe -,eìlä úBî÷ð ézL ,àleò øîàcl`' §©§§¨©¨§¥§¨©¨¥
,'ritFd zFnwp l`'e ,''d zFnwp.änìdnwp :`ler x`anúçà §¨¥§¨¦©¨¨©©

,äáBèì,l`xyil lenb zzlednwp,äòøì úçà.miiebd on mwpdl §¨©©§¨¨
dnwpäáBèì,ep`vnáéúëc(a bl mixac),ipiq xd cnrn iablòéôBä' §¨¦§¦¦©

,'ïøàt øäîz` xiwtde dlib d"awdy ,ielib oeyln `ed 'ritFd'e ¥©¨¨¦©
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חלג
ezny in` cenr bl sc ± iyily wxtzekxa

.÷ñåô áø÷ò ìáà:jeyil oken ygpyn xzei uewrl okeqn axwrdy itl elhepe.åéìò ïéãéòî ïéàoilke` oi`e miarx zeix`d oi`y minrt `ypil dxizdl jilra zn ezy`l xnel

:eze`.íéáø÷òå íéùçð:jeyil ygpd cren `nl` zny eilr micirn df e` df e`.àööéà áâà:edewifd mwgce mdilr ltpyk.íú øåù:mc` gbp `ly.ãòåî:minrt 'b gbpy.àìå÷ãá
:lke`e ey`xa oaz ea oilezy lq.àâøã éãùå:daxd epnn xdfd xnelk `l` `wec e`l.ïñéð éîåéádgf mi`yc d`ln dze` d`ex eiykre dyai ux`dy eizqd ini exary jezn

:rxd xvi ea qpkpe eilr ezrc.ãåøò:cexr mdipyn `veie df mr df oiwwfpy `a avde ygpd on.åøåç úà:myn `vei `edy.ãåøòä úîåjyep cexrdyk `axrna ixn` b"da iz`vn

mc`d zn minl mcew cexrd m` mc`d z`

qp dyrpe cexrd zn minl mcew mc`d m`e

:eawr zgzn oirn rawpe `pipg 'xl'éðúî
.íéîùâ úåøåáâ ïéøéëæîoeyl epi`y gexd aiyn

:gaye dxkfd oeyl `l` dywa.ïéìàåùålh oze

:dywa oeyl xhne.úòãä ïðåçá äìãáäå
:epzppeg dz` zay i`vena'îâàéäù êåúî

.äîëçoiae legl ycw oia licadl rcei mkgd

:xedhl `nh.úåéúåà éúù ïéá:zexkfd izy oia

.àéä äìåãâ àäéî äúìéîádkixvy mewna

cb xac dnwp:`ed le.äîì åììä úåî÷ð éúù
z` elaw `ly miebd on mwpdl drxl zg`

:dxezd.äáåèì úçàå(.gl sc) w"aa opixn`ck

ly xey l`xyil openn xiwtde rited ox`tn

:xeht ieb ly xey gbpy l`xyi.òéôåädlb

:dxezd z` elaw `lyk xiwtde.åøéùòäzepwl

:oii.ñåëä ìò äåòá÷`xfr zpwz gkzyp f`e

j`id ewlgpe dltza deraw eprde exfgyke

:dexn`i.äìçúá:miwegc eide dlebd on elryk

.úåùåã÷:meid yecw.ìåëéù éðôîm` rnyn

dxn` m` `d lltzdle xefgl `ly dvxi

:qekd lr dxne`l v"` dltza.úéòîù àðàå
:izrny ip`.ùàøì øæåç:qekle dltzl

àúëìä
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ìáàdid m`c xn`w inlyexia .wqet axwr

`ay itl wqet ecbpk `al rizxn ygp

m` epivn `l edine ewifdl oiekzn qrka ecbpk

xfeg wqt m`e xn`w `lcn y`xl xefgiy wqt

drh m`e xefgi `din dkxa zlgzl la` y`xl

'bd zlgzl xfeg zepexg` 'ba e` zepey`x 'ba

opixn`ck zepexg`a dcearae zepey`xa zea`a

:(.cl sc) oiwxta onwl
xn`
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8

Bì øéæçîì"àeéä äî Bì øéæçî úééä íàå åàì ©£¦©§¦¨¦¨©£¦¤¨
Eì íéNBòì"àééña éLàø úà íéëúBç eéäóì"à ¦§¨§¦¤Ÿ¦§©¦

íéøác àìäåå"÷éðôì ãîBò úééäL äzà äîe ©£Ÿ§¨¦¨©¨¤¨¦¨¥¦§¥
éðà Ck øáwa øçîe ïàk íBiäL íãå øNa Cìî¤¤¨¨¨¨¤©©¨¨©¤¤©£¦
ä"a÷ä íéëìnä éëìî Cìî éðôì ãîBò éúééäL¤¨¦¦¥¦§¥¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
úçà ìò íéîìBò éîìBòìe ãòì íéi÷å éç àeäL¤©§©¨¨©§§¥¨¦©©©

ãiî änëå änkBúBà øèôðå øOä BúBà ñéitúð ©¨§©¨¦¨¦§©¥©©§¦§©
ì Búéáì ãéñçàì Bá÷ò ìò Ceøk Lçð 'éôà :íBìL ¨¦§¥§¨£¦¨¨¨©£¥Ÿ

ïéà úBéøà áBâì ìôð éáéúéî ÷ñBt áø÷ò ìáà Lçð àlà eðL àì úLL áø øîà :÷éñôé©§¦¨©©¥¤Ÿ¨¤¨¨¨£¨©§¨¥¥¦¥¨©§£¨¥
ìôð únL åéìò ïéãéòîäøéôçìíúä éðàL únL åéìò ïéãéòî íéaø÷òå íéLçð äàìî §¦¦¨¨¤¥¨©©£¦¨§¥¨§¨¦§©§©¦§¦¦¨¨¤¥©¦¨¨

é÷æî àööéà ábàcø"àíz øBMî ïé÷éçøî àéòLBà áø éðúc ÷ñBt íéøååL äàø ÷çöé §©©¦§¨©§¥¦§¨¨¨§¨¦¥§¨¥©©§¨©§¦¦¦¨
änà íéMîçeàøBz Léø øéàî 'øc déîMî àðz åéðéò àìîk ãòeî øBMîàìewãa÷éìñ £¦¦©¨¦¨¦§Ÿ¥¨¨¨¦§¥§¥¦¥¨§¦¨§¥

àøâàìàbøc éãLeCúezîïèOäL éðtî ïñéð éîBéáe øBçL øBLa éléî éðä ìàeîL øîà §©§¨§¦©§¨¦¥¨©§¥©¥¦¥§¨§¥¦¨¦§¥¤©¨¨
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חלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc - zekxa(iriax meil)

lr mb licadl jixv dlitza licand m`d ,dkldl dpc `xnbd
:qekd,éàî àúëìä ,àáøì àðéáø déì øîàdlitza licand m`d ¨©¥©¦¨§¨¨¦§§¨©

.`l e` qekd lr mb licadl jixvdéì øîàoic ,`piaxl `ax ¨©¥
`ed dlcaddék[enk-]äî ,Lecé÷iablLc÷îc áb ìò óà ,Lecéw ¦¦©¦©©©¦§©¥

àúBìöalkn ,'iriayd mei z` zycw dz`' xne`y ,[dlitza-] ¦§¨
mewnLc÷îmbàñkà,[qekd lr-]óàiabláb ìò óà ,énð äìcáä §©¥©¨¨©©§¨¨©¦©©©

àúBìöa ìécáîcmewn lkn ,[dlitza-]ìécáîmbàñkàlr-] §©§¦¦§¨©§¦©¨¨
.[qekd

,epzpyna epipy,øîBà øæòéìà éaøi`vena dlcadd z` mixne` ©¦¡¦¤¤¥
zay,äàãBäaiaxk `le ,'zrcd opeg'a dxn`l yiy minkgk `le §¨¨

.dnvr ipta ziriax dkxa dxne`y `aiwr
zyecw oia dlcad xnel yi ,aeh meia lgy zay i`vena s`
mixne` oi` aeh mei zlitzay oeik j` .aeh mei zyecwl zay

:dlcadd z` mixne` okid `xnbd dpc ,'zrcd opeg' zkxaéaø©¦
àøîç áéëø äåä àøéæ,[xeng lr akex-]ìéæàå ìé÷L à÷ äåäéaø ¥¨£¨¨¦£¨¨£¨¨¨¦§¨¦©¦
déøúa ïéáà øa àéiç.eixg` jldn oia` xa `iig iax dide -øîà ¦¨©¨¦©§¥¨©

déì,oia` xa `iig iaxl `xif iaxeúéøîàc éàcåzn` m`d - ¥©©§©§¦
mzxn`y xacdøæòéìà éaøk äëìä ,ïðçBé éaøc déîMîmixne`y ¦§¥§©¦¨¨£¨¨§©¦¡¦¤¤

,d`ceda dlcadd z`úBéäì ìçL áBè íBéacin,úaMä øçàì §¤¨¦§©©©©¨
miiwl xyt` i`e ,'zrcd opeg' zkxa aeh meia mixne` oi`y oeik

.[mzenk dkldy] minkg zrc z`déì øîàoia` xa `iig iax ¨©¥
,`xif iaxlïéàlgy zay i`venay ,opgei iax xn` jk ,ok` ± ¦

ly epeyl lr `xif iax dywd .xfril` iaxk zeyrl yi aeh meia
,oia` xa `iig iaxéâéìôc ììkî 'äëìä'dkld' zxn`y oeyldn - £¨¨¦§¨¦§¦¦

dfa yiy rnyn 'zayd xg` zeidl lgy aeh meia xfril` iaxk
,zwelgn dfa oi` `ld j` ,xfril` iaxk rixkdl jixve ,zwelgn

.d`ceda dlcadd z` mixne` mlek zrcl `l`
:zwelgn dfa oi`y xn`y `xif iax lr dywn `xnbdéâéìt àìå§Ÿ§¦¦

,zwelgn dfa oi` ike -àäå[ixde-]ðaø éâéìtïiax lr epzpyna §¨§¦¦©¨¨
:`xnbd zvxzn .d`ceda dxne`l oi`y exn`e ,xfril`øîéà¥©

ïðaø éâéìôciax lr minkg ewlgpy xnel jl yiy dn lk ± ¦§¦¦©¨¨
edf ,xfril`,äðMä úBîé øàLaoeiky ,lega zay i`ven lgyk ¦§¨§©¨¨

z` da exn`iy minkg exn` okl ,'zrcd opeg' dlitza mixne`y
la` ,dlcadd,úaMä øçà úBéäì ìçL áBè íBéamixne` oi`y §¤¨¦§©©©©¨
,'zrcd opeg'éâéìt éî`ld ,xfril` iax lr ewlgp md ike ± ¦§¦¦

.el micen mdy xazqn
:zwelgn dfa oi`y `xif iax ixac lr dywne `xnbd dkiynn

âéìt àäåwlgp ixde ±àáé÷ò éaøxaqe ,xfril` iax lr epzpyna §¨¨¦©¦£¦¨
ixd ezhiye ,dnvr ipta ziriax dkxa dlcadd z` mixne`y
jxved oky oeike ,aeh meia zeidl lgy zay i`vena mb zkiiy
.`aiwr iaxk `le xfril` iaxk dkldy xnel oia` xa `iig iax

:`xnbd zvxzneèà[ike-]dlek äðMä ìklgy zay i`vena - ¨¨©¨¨¨
,legaàáé÷ò éaøk ïðéãáò éî,`aiwr iaxk miyer ep` m`d - ¦¨§¦©§©¦£¦¨

déúååk ãéáòðå e÷éð àzLäcmyle ,ezenk dyrpe mewp eiykry - §©§¨¥§©£¦§¨¥
lka s` `l` ,ok epi` `ld .ezenk dkld oi`y rinydl jixv jk
lgy zay i`vena mb ok m`e ,`aiwr iaxk dkld oi` zay i`ven
dtiqen .ezenk dkld oi`y xnel jxev oi` aeh meia zeidl
mb `aiwr iaxk dkld oi`y heyt xacd recn x`al `xnbd

oky ,aeh meia lgy zay i`venadlek äðMä ìkzay i`ven-] ¨©¨¨¨
,[lega lgy,àáé÷ò éaøk ïðéãáò àì àîòè éàîmeynciyp` ©©£¨Ÿ¨§¦©§©¦£¦¨§

dlecbd zqpkïe÷z àì éøñLz ïe÷z éøñ éðîzdpeny epwiz ± ©§¥§¥¨§©§¥Ÿ¨
dkxa siqedl oi`y xnelk ,dxyr ryz epwiz `le zekxa dxyr

ok m`e ,dlcadl zcgeinénð àëälgy zay i`vena o`k mb - ¨¨©¦
,aeh meiaïe÷z áLmeia dlecbd zqpk iyp` epwiz zekxa ray - ©¨

e ,aehïe÷z àì éðîzs`y i`ce jkle ,epwiz `l zekxa dpeny - ©§¥Ÿ¨
siqedle `aiwr iaxk zeyrl oi` aeh meia lgy zay i`vena
diegc `aiwr iax zhiy mlerly oeike .dlcadl zcgein dkxa
,'xfril` iaxk dkld' oeyld z` `xif iax dgc okl ,dkldd on
iaxk dkld oi`y xnel ef oeyla dpeekdy yxtl oi`y oeik

.`aiwr
z` d`ian `id ,`xif iax zdinz z` `xnbd dx`iay xg`l

:oia` xa `iig iax ly ezaeyzdéì øîàiaxl oia` xa `iig iax ¨©¥
izxn` mewn lkne ,xfril` iax lr ewlgp `l minkg ok` ,`xif

y zxaeqd drc yiy meyn ,'dkld' oeylaàlà øîzà 'äëìä' åàì̈£¨¨¦§©¤¨
øîzà 'ïéhî'iaxk dkld' oeyla ef dreny dxn`p `ly ± ©¦¦§©

d`xedd z` mihny ,[jenqa `aenk] 'oihn' oeyla `l` ,'xfril`
xnel oi`y rinydl 'dkld' oeyl izhwp jkle ,xfril` iaxk
oeyla drenyd dxn`p m`y ,'oihn'l 'dkld' oia weligde .'oihn'
j` ,miaxa ok mixene dxexa dkld ef ixd ,'xfril` iaxk dkld'
,miaxa ef dkld miyxec oi` ,'xfril` iaxk oihn' wx xn`p m`

.ok bedpl el mixen ,le`yl epiptl cg` `a m` wxe
:'oihn' oeyla dxn`p ef dkldy ep`vn okid d`ian `xnbd

ø íeMî øîà éîécáà øa ÷çöé éaø ,øîzàcäëìä ,eðéaiaxk §¦§©©¦¦§¨©©§¦¦¨©¦©¥£¨¨
.aeh meia lgy zay i`vena xfril`dì éøîàåexn`y yie - §¨§¦¨

,zxg` oeyla ef drenyïéhîmixen oke ,ok dkldd z` mirixkne ©¦
.miaxa dyxcl dweqt dkld ef oi` la` ,le`yl `ad cigiléaø©¦

íéãBî ,øîà ïðçBélgy zay i`ven iabl xfril` iaxl minkg ¨¨¨©¦
.llk zwelgn dfa oi`e ,aeh meiaøîà àaà øa àéiç éaøåmya §©¦¦¨©©¨¨©

,opgei iaxïéàøðmeia lgy zay i`ven iabl xfril` iax ixac ¦§¦
mixen oi` cigil mbe ,dkldl dxenb drxkd dfa oi` la` ,aeh

.eze` mixifgn oi` ok dyr m`y `l` ,ok zeyrl
'micen' oeyl xn` `ed m`d ,opgei iax zrca zehiy izy epivn
iax xn` oeyl efi`a ,ezrc yxtn `xif iax dzr .'oi`xp' oeyl e`

:opgeièB÷ð ,àøéæ éaø øîàezhiy z`,Cãéa àaà øa àéiç éaøc ¨©©¦¥¨§§©¦¦¨©©¨¦¨
meyn ,'oi`xp' xn`yøétL døîc àîetî àzòîL øîâå ÷ééãc- §¨¦§¨©§©§¨¦¨§¨¨©¦

raewe ,ahid drenyd lra itn drenyd z` lawne wcwcny
,'micen'a e` 'oihn'a 'oi`xp' el slgzi `ly eax oeyla mipniq

kenàúéãaîeôc àáçø,[`zicanet xira xbd `agx enye mkg-] §§¨¨§§§¦¨
,eax ixaca ce`n wcwcn didyøä ,äãeäé éaø øîà ,àáçø øîàc§¨©§¨¨¨©©¦§¨©

åéèñ úéaä[`ahv`-],äéä ìeôkze`ahv` izy ,xnelk ©©¦§¨¨¨¨
,aiaq aiaq lebr swida ziad xda eid daiyil zecreindäéäå§¨¨

åéèqî íéðôì åéèñ`ahv`d z` dtiwn dzid zg` `ahv` - §¨¦§¦¦§¨
,'`ahv`' df eihq `xwp dpynd oeylay it lr s`e .zxg`d

.eax oeylk 'eihq' xnel `agx citwd
:minkgk bedpl yiy drc d`ian `xnbdàì àðà ,óñBé áø øîà̈©©¥£¨Ÿ

àðòãé éàä àìå àðòãé éàä`le df ixac z` `l rcei ippi` ip` - ©¨©§¨§Ÿ©¨©§¨
e` 'oihn' oeyla xfril` iaxk erixkdy el` oia ,df ixac z`

,eixac 'oi`xp'y exn`y el` oiae ,'micen'àlàwxîmdixacáøc ¤¨¦§©
ìááa àúéðbøî ïì eðéwúc ,àðòãé ìàeîLezilbxn epl epwzy - §¥¨©§¨§©¦¨©§¨¦¨§¨¤

i`vena dlcad oipra daiag dpwz epl epwzy ,xnelk ,laaa
mcew zirvn`d dkxaa xnel ,`ide ,aeh meia lgy zay

'epl ozze' ligzny,E÷ãö éètLî úà eðéäìà 'ä eðòéãBzå'©¦¥¡Ÿ¥¤¦§§¥¦§¤
ðBöø éwç úBNòì eðãnìzå,äáãð ébçå ïBNN épîæ eðìéçðzå ,E ©§©§¥©£ª¥§¤©©§¦¥§©¥¨§©¥§¨¨

úaL úMeã÷ ïéa ,ìâøä úâéâçå ãòBî ãBáëe úaL úMeã÷ eðLéøBzå©¦¥§©©¨§¥©£¦©¨¤¤¥§©©¨
äNònä éîé úLMî éòéáMä íBé úàå ,zìcáä áBè íBé úMeã÷ì¦§©¦§©§¨§¤©§¦¦¦¥¤§¥©©£¤

,'EúMeã÷a ìàøNé Enò úà zLc÷å zìcáä ,zLc÷okn xg`le ¦©§¨¦§©§¨§¦©§¨¤©§¦§¨¥¦§¨¤
zirvn`d dkxad z` jiynn.'åëå 'eðì ïzzå'©¦¤¨

äðùî
mixac dnk zhxtne ,dlitz zeklda weqrl dkiynn epzpyn

.dlitza mxne`l oi`yøîBàä,ezlitzaéîçø eòébé øBtö ï÷ ìòE ¨¥©©¦©¦©£¤
lr miribn mdy cr ,jingx milecb jk lke ,dz` oepge megx -
,miviad e` migext`d zlihp mcew m`d z` glyl zieivy ,xetv

åezlitza xne`d okìòdáBèepl dyer dz`yEîL øëfé,jlldl §©¦¨¥§¤
d`cedd zkxaa xne`e lteky e`,íéãBî íéãBîel` lkaïé÷zLî ¦¦§©§¦
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xcde"חלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc - zekxa(iying meil)

àkéà éî àiîL étìk àúeøáçjexa yecwd itlk bedpl ozip ike - ©§¨§©¥§©¨¦¦¨
,dlitzd zpeeka xdfidl `le exiag itlk mc` bdepy itk `ed

ixdàøwéòî dézòc ïåek àì éàdligzn ezrc oeekn epi` m` - ¦Ÿ¦¥©§¥¥¦¨¨
,`xewy dpey`xd mrtaïéeëîc ãò àçtðc àzôæøîa déì ïðéçî̈¦©¥§©§©§¨§©¨¨©¦§©¥

dézòc,xnelk ,ezrc oeekiy cr migtp ly qpxewa ezekdl yi - ©§¥
cr eze` mikn oeekl `ly envr libxi m`e ,oeekl ecnll yi

.ezrc oeekiy

äðùî
oipra mipic dnk zx`ane ,dlitz ipica weqrl dkiynn epzpyn

.xeav gily ly zerh(.úeðéî éëøc äæ éøä íéáBè Eeëøáé øîBàä)¨¥§¨§¦£¥¤©§¥¦
äáézä éðôì øáBòäxeav gilykäòèåaeyl leki epi`e ezlitza ¨¥¦§¥©¥¨§¨¨
,ie`xk lltzdleøçà øBáòédaizd iptlåézçzly enewna - ©£©¥©§¨

.oey`xdemc`l yi llk jxcay s` ,xearl ipydn miywanyk
x`eanke ,daizd iptl xearl epnn miywanyk zg` mrt axql

,jenqa `xnba,äòL dúBàa ïáøñ àäé àì,lltzdl cin ybi `l` Ÿ§¥©§¨§¨¨¨
.ax onfl dlitzd wqtezy `ed i`pby meyn

:dpynd zx`an,ipyd xeav gily eze`ìéçúî àeä ïëéäî¥¥¨©§¦
,daizd iptl lltzdläæ äòhL äëøaä úlçzîm`y .oey`xd - ¦§¦©©§¨¨¤¨¨¤

,oey`xd blicy dkxad z` xn`ie xefgi ipyd ,dkxa lr blic
.dxyr dpeny zekxa xcqk dpnn jiynie

:mipdk zkxaa xeav gilyd oica dpc dpynd,äáézä éðôì øáBòä̈¥¦§¥©¥¨
,íéðäkä øçà ïîà äðòé àì,mipdk zkxaa weqt lk xg`l xnelk Ÿ©£¤¨¥©©©Ÿ£¦

óeøhä éðtîxeaiv gilyy ,drhie ezrc lalazz `ly ick - ¦§¥©¥
dpri m`e ,mipdk zkxan daize daiz lk mipdkl `ixwdl jixv
z` mdl `ixwdle xdn ezrc oiekl lkei `le lalazi ,on`

.dixg`ly dkxad
:sqep oicïäk íL ïéà íàåxg`àeä àlà,[xeav gilyd-]àOé àì §¦¥¨Ÿ¥¤¨Ÿ¦¨

,åétk úàxeavd zni`n ezrc lalazzy yeygl yiy meyn ¤©¨
.'mely miy' zkxa z` jiyndle xefgl lkei `leBúçèáä íàå- §¦©§¨¨

,`ed geha m`eBúlôúì øæBçå åétk úà àNBð àeäL`le ,ie`xk ¤¥¤©¨§¥¦§¦¨
,xeavd zni`n ezrc sxhzéàMø.eitk z` `yil `ed ©©

àøîâ
minrtay rnyn ,'dry dze`a oaxq `di `le' dpynd oeyln

xql mc`l yi zexg`oic `xnbd zx`ane .daizd iptl xearl a
:dfïðaø eðz,`ziixaa,äáézä éðôì øáBòäz`f epnn miywanyk ¨©¨¨¨¥¦§¥©¥¨

,dligzéøöáøñì Cd`xny ,dvex epi`y ink envr zeyrle ¨¦§¨¥
.jkl ie`x epi`y ink envráøñî Bðéà íàå`ed ixd ,llkäîBc §¦¥§¨¥¤

,çìî Ba ïéàL ìéLáúì,ok enke ,glnd oexqg zngn ltz `edy §©§¦¤¥¤©
.mc`l die`xd ux` jxc zcinn xqg df mc`øúBé áøñî íàå§¦§¨¥¥

,éàcîiptl xearl minrt dnk epnn miywane mitiqenyk mb ¦©
`ed ixd ,daizdezçéc÷äL ìéLáúì äîBc[ezlwlwe eztxy-] ¤§©§¦¤¦§¦©

,çìîieaix jk ,liyazd z` lwlwn gln ieaixy myk ,xnelk ¤©
dnl dprp epi`y `xdei jxc df ixdy ,ie`x epi` aexiqd

`l` .ea exivtiy cr epnn miywanyäNBò àeä ãöékdidiy ick ¥©¤
,ie`xk eaexiqäðBLàø íòt,epnn miywany,áøñéd mrtaäiðL ©©¦¨§¨¥§¦¨

áäáäîae ,cenrl wfgzne xrppy enk ,envr oinfn -úéLéìL §©§¥§¦¦
åéìâø úà èLBt`ae ux -ãøBéå.daizd iptl ¥¤©§¨§¥

:daizd iptl xearl aexiq oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd
ïðaø eðz,`ziixaaìLäLmixacïaeø[miieaix-]ïèeòéîe äL÷ ¨©¨¨§Ÿ¨¨¨¤¦¨

øBàN ,ïä elàå ,äôé,dqirlçìîe,liyazl.úeðáøñå ¨¤§¥¥§¤©§©§¨
:ezlitza drhy mc` oica dpc `xnbd,àðeä áø øîày mc`äòè ¨©©¨¨¨

ezlitzaan zg`ìLLd zekxadúBðBLàø,dxyr dpeny ly §¨Ÿ¦
,gay ly zekxa odyLàøì øæBçdrh m`e .dlitzd zligzl - ¥¨Ÿ

ad dxyr ylyn zg`,úBiòöîà,mc`d ly eikxv zywa ody §¤§¨¦
ì øæBçzkxa,'ïðBç äzà'.zeirvn`d zekxadn dpey`xd `idy ¥§©¨¥

drh m`ead zylyn zg`,úBðBøçà,d`ced ly zekxa odyøæBç §©£¥
äãBáòì.zepexg`d zekxadn dpey`xd `idy ,'dvx' zkxal - ¨£¨

,øîà éqà áøåd,øãñ ïäì ïéà úBiòöîàodn zg` blce drh m`e §©©¦¨©¤§¨¦¥¨¥¥¤

dpi`y elit`e xkfpy mewna dze` xne`e xfeg ,dnilydl `ae
.wqty okidn jiynne ,dnewna zxn`p

:`xnbd dywnáéúî[dywn-],úLL áøiabl epzpyna epipy ¥¦©¥¤
,eizgz xg` cxeie drhy xeav gilyàeä ïëéäî[ipyd-],øæBç ¥¥¨¥

äæ äòhL äëøaä úlçzîok m`e ,oey`xdàðeä áøc àúáeézyi - ¦§¦©©§¨¨¤¨¨¤§§¨§©¨
drh m` `ped ax zrcl ixdy ,`ped ax ixacl `kxit o`kn
z` xne`e xfege 'opeg dz`'l xfeg zeirvn`d zekxadn zg`a
zligzl wx xfeg ipydy rnyn dpynd oeyln eli`e ,mlek

:`xnbd zvxzn .oey`xd da drhy dkxadàðeä áø Cì øîà- ¨©¨©¨
meyn ,dpynd oeyln zeywdl oi`y ,jl uxzi `ped ax

yeäðéð àúëøa àãç eälk úBiòöîàzeirvn`d zekxad lk - ¤§¨¦ª§£¨¦§§¨¦§
dpynd oeyl jkitle ,mikxvd zywa ly zg` dkxak zeaygp
,'opeg dz`' zkxa zligzn yxtzn 'da drhy dkxad zligzn'
dkxad zligzk `id ixde ,zeirvn`dn dpey`xd dkxad `idy

.dkex`d zirvn`d
zepexg`e zeirvn` zepey`x zekxa oia `xnbd dwligy ab`

:xg` oipra mb mdipia `xnbd zwlgn ,zerh oipra,äãeäé áø øîà̈©©§¨
íãà ìàLé ìà íìBòìz`ìLa àì ,åéëøöLd zekxadàìå úBðBLàø §¨©¦§©¨¨§¨¨Ÿ§¨Ÿ¦§Ÿ

ìLaLd zekxadBðBøçààlà ,úwxad zekxa.úBiòöîàmrhde §¨Ÿ©£¤¨©¤§¨¦
,`ed jkl,àðéðç éaø øîàcd zekxaaäîBc úBðBLàølltznd §¨©©¦£¦¨¦¤

,Baø éðôì çáL øcñnL ãáòìd zekxaaeäîBc úBiòöîàlltznd §¤¤¤§©¥¤©¦§¥©¤§¨¦¤
ñøt LwánL ãáòì[dpzn-],Baøîd zekxad zylyaeúBðBøçà §¤¤¤§©¥§¨¥©©£

äîBclltzndøèôðå Baøî ñøt ìawL ãáòì[zkll zeyx lhep-] ¤§¤¤¤¦¥§¨¥©§¦§¨
.Bì CìBäåecrepy zepexg`de zepey`xd zekxaa ,jk meyne §¥

mda zeirvn`a mle` .eikxv zywa siqedl oi` ,d`cede gayl
z` ywale siqedl mc` leki ,eaxn qxt ywand carl dnec `ed

.jkl ecrep el` zekxay ,eikxv x`y
:eikxv zywaa jix`dl mc`l ie`x dnk zx`an `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaa,øæòéìà éaø éðôa äáézä éðôì ãøiL ãçà ãéîìúa äNòî©£¤§©§¦¤¨¤¨©¦§¥©¥¨¦§¥©¦¡¦¤¤
éøàî äéäååéãéîìz Bì eøîà .éàcî øúBé C,xfril` iaxl,eðéaø §¨¨©£¦¥¦©¨§©§¦¨©¥
ïkøà änk[ezlitza jix`n-]àeäcinlzíäì øîà .äæiax ©¨©§¨¤¨©¨¤
,xfril`éøàî íeìkC`eddéa áéúëc ,eðéaø äLnî øúBéxn`py - §©£¦¥¦Ÿ¤©¥¦§¦¥

lbrd `hg lr ezxiht mcew mgikedyk l`xyil xn`y eiabl
(dk h mixac)'d iptl lRpz`e' ,äìélä íéòaøà úàå íBiä íéòaøà úà ¨¤§©©¦§¥¥©§¨¦©§¤©§¨¦©©§¨

'åâådaxd ezlitza jix`d epiax dyny ixd ,'iYlRpzd xW £̀¤¦§©¨§¦
.mbt dfa oi`e ,df cinlzn xzei

:sqep dyrn `xnbd d`ianéðôì ãøiL ãçà ãéîìúa äNòî áeL©£¤§©§¦¤¨¤¨©¦§¥
éàcî øúBé øv÷î äéäå ,øæòéìà éaø éðôa äáézä,ezlitzaBì eøîà ©¥¨¦§¥©¦¡¦¤¤§¨¨§©¥¥¦©¨§

åéãéîìz,xfril` iaxlïøö÷ änk[ezlitza xvwn-]àeäcinlz ©§¦¨©¨©§¨
íäì øîà .äæ,xfril` iaxøv÷î íeìk`ed,eðéaø äLnî øúBé ¤¨©¨¤§§©¥¥¦Ÿ¤©¥

áéúëczrxva dzwly xg`l mixn lr dyn zlitza(bi ai xacna), ¦§¦
xn`l 'd l` dWn wrvIe','dì àð àôø àð ìàdyny epivny ixd ©¦§©Ÿ¤¤¥Ÿ¥¨§¨¨¨

.mbt jka oi`e ,df cinlzn xzei daxd ezlitza xviw epiax
ztqep dkld `xnbd d`ian ,mixn lr dyn zlitz d`aedy ab`

:df weqtn zcnlpdLwáîä ìk ,àcñç áø øîà á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©©¦§¨¨©§©¥
Bøéáç ìò íéîçø,`txziy dlegdéøö ïéàøékæäì Cz`,BîL ©£¦©£¥¥¨¦§©§¦§

øîàpLzrxva dzwly xg`l mixn lr dyn zlitza(my)àð ìà' ¤¤¡©¥¨
íéøîc dîL øëcî÷ àìå ,'dì àð àôøz` epiax dyn xikfd `le - §¨¨¨§Ÿ¨©§©§¨§¦§¨

eny z` xikfdl jixv oi` mingx zywaay ixd ,mixn ly dny
.dlegd ly

zlitza zerixkd xcqa zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
:dcinrdïðaø eðz,`ziixaaelàd odúBëøadcinrd zlitzn ¨©¨¨¥§¨

äçBL íãàL[rxeke stekzn-]ïäa.ezlitzaazkxaúBáà`idy ¤¨¨¤¨¤§¨
rxek ,dpey`xd dkxadóBñå älçz,dteqae dkxad zligza - §¦¨§

okeäàãBäarxek ['micen' zkxaa-]ì àa íàå .óBñå älçzçeL §¨¨§¦¨§§¦¨¨©
àlL BúBà ïéãnìî ,äëøáe äëøa ìk úlçúáe äëøáe äëøa ìk óBña§¨§¨¨§¨¨¦§¦©¨§¨¨§¨¨§©§¦¤Ÿ

.äçLé¦§¤
:el` zerixka mipic iwelig d`ian `xnbdéæt ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦

èBéãä ,àøt÷ øa íeMî éåì ïa òLBäé éaø øîà`ad mc` mzq - ¨©©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨¤§
`ed epic ,rexkleðøîàL Bîkseqe dligza wx rxeky ,`ziixaa §¤¨©§

.zexg` zekxaa `le ,d`cedae zea` zkxa ly
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חלז
ezny in` cenr cl sc ± iyily wxtzekxa

.àéîù éôìë àúåøáç:ezltza xdfi `le mewnd lv` bdpi exaga mc` bdepy bdpnïðéçî
.äéì:jka libxi m` eze` oikne oiekiy eze` oicnln xnelk.àúôæøîz` myze qpxew

:(c mihtey) `ztfxn opinbxzn dcia zawnd'éðúî.äòù äúåàá ïáøñ àäé àìåitl

i`ck ipi` xnelk zg` mrt axql jixv cx jl el mixne`yk daizd iptl oicxei x`yy

axqi `l df la` oizrnya onwl 'ixn`ck jkl

:jk lk zwqten dltzd `dzy `ed i`pby iptn

èù äëøáä úìçúî.äæ äòon '` blc m`

feg`le aeyl rcei epi`e zxg` xn`e zekxad

df blcy dkxa dze` eizgz xaerd ligzi excq

:oldle myn xne`e.íéðäëä øçà ïîà äðòé àì
:dkxae dkxa lk seqa v"yd.óåøéèä éðôî

jixv `ed v"yy itl drhie ezrc sxhz `ly

lk mipdkd iptl xnele dipy dkxa ligzdl

(:hl sc) dheq 'qna opixn`ck daize daiz

ligzdle xdn oiekl lkei `l on` ezeprae

:eixg`ly dkxaa.àåä àìà ïäë íù ïéà íà
:ofgd.åéôë úà àùé àìxefgl lkei `l `ny

mely miya ligzdl oiekl zrcl ezltzl

:xeavd zni`n ztxehn ezrcy.åúçèáä íàå
ztxehn ezrc oi`y `ed geha m` xnelk

:xeavd zni`n'îâ.áøñéjl el mixne`yk

:i`ck ipi` xnelk dvex `lk envr dyri

.åúçéã÷äùit`a dgcw y` ik enk dtixy oeyl

:(al mixac).áäáäîenk envr oinfn xnelk

:cenrl xrpp.øãñ ïäì ïéàzg` dkxa blc m`e

:dnewna `ly s` dxne` da xkfp k"g`e

.äæ äòèù äëøáä úìçúîrnzyn `linne

` d`lde dpnn xnebcjixv dxcq lr `nl

:dxne`le xefgl.åäðéð àúëøá àãçipzwce

dz` epiid df drhy dkxad zlgzn 'ipzn

:opeg.øèôðå:zeyx lhep.åîù øéëæäì ö"àly

:dleg.óåñå äìçú:zecedl d`p jle micena
ïäë

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

øîà:md mipepgz cigia la` xeava `nizc `cd inlyexi .eze` oiwzyn micen micen

øîàb"dae zeieyx 'a dyerk ifgnc eze` oiwzyn qxhpewa 'it .diltke `weqt

rnyn `l `xnbd oeyl j` ied dpebn edin eze` oiwzyn oi` `weqt `kti` yxtn g"xtae

i"yxitl mze` oiwzyn k"deia l`xyi rny minrt 'b e` 'a mixne`y mc` ipa oze`e 'itk

wx yegl oi` `ny e` ied `din dpebn g"xtle

zekln ler eilr lawne dzpera y"w `xewyk

'd mixne`y dn j` xnel `ly aeh n"ne miny

cbpk daxr meie k"deia minrt 'f midl`d `ed

'fn dlrnl xc `edy `xeal migayn miriwx 'f

'd minrt izy `xwa epivn mbe `ed xyk bdpn

d `ed:(gi ` mikln) edil` iab midl`ïëéäî
inlyexi .da drhy dkxad zlgzn ligzn `ed

xn` oea 'xl oeliiy oez` mipte`a wzzy` ihiha

mewnn ligzi eizgz xary df l"aix mya edl

drhy dkxad zlgzn ligzn opzde jixt wqty

ink myd zyecw oeziprc oeikn edl xn` da

:inc dkxad zlgz `edyàìxg` on` dpri

wiqtnc dil wetiz dniz .sexhd iptn mipdkd

i`d xn` `ly xg`n l"ie on` dper m` dltz

dwqtd dil aiyg `l on` ziiprc n"y `nrh

mipdk zexwl la` `ed dltz jxevy xg`n

aiygc m`xewl leki v"y oi`y z"x xne` okecl

ldwd ipan cg` `l` m`xew m` dltzl dwqtd

'c) mixn`p el` 't dheqa opixn`c `de m`xew

xeav gily` e`l 'eke mipdk `xew mipyl (.gl

xen` (`yp zyxt) ixtqa `ipzck ofg` `l` i`w

epiid e`l ofge exn` mdl xne` ofgdy cnln mdl

oke xeav ikxva wqrznd epiid ofgc xeav gily

xeav gily` e`lc (:hl 'c) dheqa inp rnyn

ligzdl oi`yx mipdkd oi` xn`w `xwirnc i`w

`xewd 'it `xewd itn xeacd dlkiy cr dkxaa

'eke i`yx xeav gily oi` xne` k"g`e mipdk

ok enkc xnel mivex eidy yie md mipyc rnyn

ok enkc mipdkl jkxai zexwdl i`yx v"y oi`

yi `icdac 'it dcedi epiax mpn` dwqtd ied

cnln mdl xen` zexqge zexzi inrh yxcna

oke xeace xeac lk lr mdl xne` xeav gilyy

zexwl envr xeav gilyl xizdl mivexy yi

dwqtd `iedc 'itc dnc z"x 'itl elit` mipdk

d`ced zkxa eniiqyk cin mdinia `wec epiid

dkxaa epkxa epizea` `"e` mixne` eid `l

i`yx `xewd oi` xn`wc (my) dheqa rnynck

'it xeavd itn on` dlkiy cr mipdk zexwl

rnyn `nl` d`ced zkxa meiqa oipery on`

eiykr la` cin mipdk `l` mixne` eid `ly

ef oi` dltze dkxa oeyla epidl` xnel elbxedy

`aiyg `lc `kdc on` ziiprn rxb `lc wqtd

:ziyixtck wqtdúåéòöîà.xcq odl oi`

xkfp jk xg`e zg` dkxa blc m`e qxhpewa 'it

yexitk d`xp jkl dltza oke y"wa oke llda oke (my) `ipze `vi `l rxtnl dlibnd z` `xewd (.fi 'c a"t) dlibna opz `dc `xidp `le .xkfpy mewna dxne` dnewna `ly da

la` xcqd lr lkd xn`i jli`e myne dkxad blcy mewna ligziy epiid xn`wc xcq odl oi`c qtl` axe m"ayxzepexg` 'be zepey`x 'ba enk opeg dz`a ligzi `l i`ce

`ipze dteq cr xnebe jli`e weqt eze`n ligzn `l` envr ipta weqt eze` `xwi `l cg` weqt da hinyde rny z` `xewd oizliknc `ztqeza `ipzcn di`xe y`xl xfegy

xn`c iq` axk wqt b"dae ziyixtck `zlin jd oiprl dlibnl dltz ieyn mzde jli`e weqt eze`n xcqd lr `xewy dlibna '` weqt hinyd m`y (:gi 'c) dlibnc a"ta inp

`cg edlekc oizipzn iiepyle wegcl jixv `ped axlc cere iq` ax xn` `ped ax xn` zenewn dnka opixn`ck iq` ax iabl cinlzk `ped axc `cg xcq mdl oi` zeirvn`

e` zeirvn`a zg` dkxa blce drhy mc` k"`e lwind xg` jld mixteq lyac cere `zhiy cga iniiw zyy axe iq` axc cere jenqpe mewip `l iwigc iiepy`e edpip `zkxa

drhy `kide m"ayx 'itck xcqd lr xn`i jli`e myne blcy dkxa dze`l `l` opeg dz`l xefgi `l eze` oixifgnc (:ai sc) w"ta l"iwc k"deil d"x oia htynd jlnd xn` `ly

ylya drhy `kide dpey`xl xfeg yecwd jlnd xn` `ly e` jenk in miznd ziigza e` epxkf zea` zkxaa k"deil d"x oia xikfd `l e` oznizga drhy oebk zepey`x 'ba

gay dleky oeikc `nrhe dcearl xfeg d`ceda miaeh miigl aezke e` miaeh miig xtqa mely miya k"deil dpyd y`x oia xikfd `ly e` oznizga ok enk drhy oebk zepexg`

xcqd lr xnele xefgl jixv didy oeik eze` oixifgn oi` dltz meiq mcew da xkfpe dgky m` `texl l`eb oia eppr xne`y envrl dkxa raew v"yy xeav ziprze .'` dkxak ied

:dlhal dkxa o`k oi`e xkfpy mewna dxne` did qxhpewd 'itl la` eze` oixifgn m` dlhal dkxa `ied k"` m"ayx 'itkìà'ba `le zepey`x 'ba `l eikxv mc` l`yi

xeav ikxv zepexg` zekxa xwir ixdy xn`w cigi `wecc rcze mda `aie dlrie uaexwe epxkf mixne` ep` jkle oil`ey xeav ikxv la` cigil `wec i`d epiaxe g"x 'it .zepexg`

:mdïéãîìî:`xdeil opiyiige minkg zpwz o`k oi`e dvex `edy enk xingn cg` lk exn`i `ly minkg ixac xewrl `ai `ly l"ie jka dne dgyie z"`e .dgyi `ly eze`
dciw
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ìL ø"ú ãøBéåïä elàå äôé ïèeòîe äL÷ ïaeø äL §¥§¨¨¨¤¦¨¨¤§¥¥
ìLa äòè àðeä áø øîà úeðáøñå çìîe øBàNL §¤©§©§¨¨©©¨¨¨§¨Ÿ

ïðBç äzàì øæBç úBiòöîàa Làøì øæBç úBðBLàø¦¥¨Ÿ§¤§¨¦¥§©¨¥
úBiòöîà øîà éqà áøå äãBáòì øæBç úBðBøçàä©£¥¨£¨§©©¦¨©¤§¨¦
øæBç àeä ïëéäî úLL áø áéúî øãñ ïäì ïéà¥¨¤¥¤¥¦©¥¤¥¥¨¥
àðeä áøc àzáeéz äæ äòhL äëøaä úlçzî¦§¦©©§¨¨¤¨¨¤§§¨§©¨
àúëøa àãç eälk úBiòöîà àðeä áø Cì øîà̈©¨©¨¤§¨¦ª§¨¨¦§§¨
åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòì äãeäé áø øîà eäðéð¦§¨©©§¨§¨©¦§©¨¨§¨¨

ìLa àììLa àìå úBðBLàø Làlà úBðBøçà L Ÿ§¨Ÿ¦§Ÿ§¨Ÿ©£¤¨
äîBc úBiòöîà Baø éðôì çáL øcñnL ãáòì äîBc úBðBLàø àðéðç ø"àc úBiòöîàä¤§¨¦§£¦¨¦¤§¤¤¤§©¥¤©¦§¥©¤§¨¦¤
ø"ú Bì CìBäå øèôðå Baøî ñøt ìawL ãáòì äîBc úBðBøçà Baøî ñøt LwánL ãáòì§¤¤¤§©¥§¨¥©©£¤§¤¤¤¦¥§¨¥©§¦§¨§¥

éøàî äéäå øæòéìà éaø éðôa äáézä éðôì ãøiL ãçà ãéîìúa äNòîì"à éàcî øúBé C ©£¤§©§¦¤¨¤¨©¦§¥©¥¨¦§¥©¦¡¦¤¤§¨¨©£¦¥¦©
éøàî íeìk íäì øîà äæ àeä ïëøà änk eðéaø åéãéîìzáéúëc eðéaø äLnî øúBé C ©§¦¨©¥©¨©§¨¤¨©¨¤§©£¦¥¦¤©¥¦§¦

éðôì ãøiL 'à ãéîìúa äNòî áeL 'Bâå äìélä íéòaøà úàå íBiä íéòaøà úà déa¥¥©§¨¦©§¤©§¨¦©©§¨§©£¤§©§¦¤¨©¦§¥
íeìk ì"à äæ àeä ïøö÷ änk åéãéîìz ì"à éàcî øúBé øv÷î äéäå à"ø éðôa äáézä©¥¨¦§¥§¨¨§©¥¥¦©©§¦¨©¨©§¨¤§
ìk àcñç áø øîà á÷òé ø"à dì àð àôø àð ìà áéúëc eðéaø äLnî øúBé øv÷î§©¥¥¦¤©¥¦§¦¥¨§¨¨¨©£Ÿ¨©©¦§¨¨

éøö ïéà Bøéáç ìò íéîçø Lwánäàìå dì àð àôø àð ìà øîàpL BîL øékæäì C ©§©¥©£¦©£¥¥¨¦§©§¦§¤¤¡©¥¨§¨¨¨§Ÿ
äàãBäa óBñå älçz úBáàa ïäa äçBL íãàL úBëøa elà ø"ú :íéøîc dîL økãî÷̈©§©§¨§¦§¨¥§¨¤¨¨¤¨¤§¨§¦¨¨©¨¨

ì àa íàå óBñå älçzïéãnìî äëøáe äëøa ìk úlçúáe äëøáe äëøa ìk óBña çeL §¦¨¨§¦¨¨©§¨§¨¨§¨¨¦§¦©¨§¨¨§¨¨§©§¦
eðøîàL Bîk èBéãä àøt÷ øa íeMî ì"áéø øîà éft ïa ù"øà äçLé àlL BúBà¤Ÿ¦§¤¤©¦¨©¦©©¨¨¤§§¤¨©§
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xcde"חלר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc - zekxa(iying meil)

ìBãb ïäkrxek ,ezlitza,äëøáe äëøa ìk óBñaezlrny iptny Ÿ¥¨§¨§¨¨§¨¨
.xzei dlecb drpkd jixv xzei dlecbCìnäålecb odkn lecby §©¤¤

a rxek ,xzei envr ripkdl jixveå äëøáe äëøa ìk úlçza okóBñ §¦©¨§¨¨§¨¨§
.äëøáe äëøa ìk̈§¨¨§¨¨

:`ziixad ixac xe`iaa zxg` dhiy d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
éåì ïa òLBäé éaøc dépéî éì àLøtî éãéãì ,éðîçð øa ÷çöé- ¦§¨©©§¨¦§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©¦§ª©¤¥¦

iel oa ryedi iax mya diigy ly ef `ziixa ly dyexit izrny
y ,xg` ote`aèBéãä,seqe dligz micene zea`a rxekBîk ¤§§

eðøîàLlirl `ziixaa(`"r).ìBãb ïäkrxek ,xzei dlecb ezlrny ¤¨©§Ÿ¥¨
aúlçzseqae.äëøáe äëøa ìkeòøkL ïåék ,Cìnäzligza §¦©¨§¨¨§¨¨©¤¤¥¨¤¨©

,dlitzdó÷Bæ Bðéà áeL.ezlitz z` xenbiy crøîàpLiabl ¥¥¤¤¡©
ycwnd zia zkepga dnly zlitz(cp g '` mikln),úBlëk éäéå©§¦§©

åékøa ìò òBøkî 'ä çaæî éðôlî í÷ 'åâå ìltúäì äîìLeiRke §ŸŸ§¦§©¥¨¦¦§¥¦§©¦§©©¦§¨§©¨
meiq xg`l wx ezrixkn mw jlndy ixd .'minXd zFUxR§ª©¨¨¦

.ezlitz
:zeiegzydde zerixkd ibeq oia milcadd z` zhxtn `xnbdeðz̈

ïðaøoeyl ,`ziixaaäcé÷degzyny epiid ,mewn lka xen`dìò ©¨¨¦¨©
íétàz` stekny ,ux`a zerbep eipt wxy ,xnelk ,miptd lr - ©©¦

,ux`l miptd eribiy cr eici lr orype etebøîàpLcecy xg` ¤¤¡©
dnly z` jilndl ezghad z` miiwiy ray zal xn`(`l ` my),

õøà íétà òáL úa ãwzå'dciw oeyly ixd .'ebe ,'KlOl EgYWYe ©¦Ÿ©¤©©©¦¤¤©¦§©©¤¤
oeyle .ux`a miptdyk dxn`päòéøkepiid ,mewn lka xen`d §¦¨

rxekyìòdíékøa,ux`a mirbepy crøîàpLdnly zlitz iabl ©¦§©¦¤¤¡©
ycwnd zia zkepga(cp g my),.'åékøa ìò òBøkî'oeyleäàåçzLä ¦§©©¦§¨¦§©£¨¨
,mewn lka xen`d,íéìâøå íéãé èeMt Bælr eteb lka ghzynyk ¦¨©¦§©§¨¦

,ux`døîàpLxyr cg`e gxide ynydy sqei melg iabl ¤¤¡©
eia` awri el xn`y ,el miegzyn miakek(i fl ziy`xa),àáð àáä'£Ÿ¨Ÿ

éçàå Enàå éðà,'äöøà Eì úBçzLäì Ernyn 'dvx`' oeyle £¦§¦§§©¤§¦§©£§¨§¨
.ux`d lr ghzyny

déøa àéiç áø øîà[epa-]eìöîc àáøå ééaàì eäì àðéæç ,àðeä áøc ¨©©¦¨§¥§©¨£¦¨§§©©¥§¨¨§©§
ééeìöàzlitpa mdipt lr miltepyky `axe iia` z` izi`x - ©§¥

.mciv lr mihep `l` mdilbxe mdici mihyet mpi` ,mit`
:`xnbd dywn .d`ceda drixk oipra dpc `xnbdàãç éðz- ¨¥£¨

,zg` `ziixaaCãéà àéðúå .çaeLî äæ éøä äàãBäa òøBkä- ©¥©§¨¨£¥¤§¨§©§¨¦¨
d`ceda rxekd ,zxg` `ziixaa,äpeâî äæ éøäzeziixad e`vnpe £¥¤§¤

:`xnbd zvxzn .ef z` ef zexzeqälçza àä ,àéL÷ àìeàä Ÿ©§¨¨©§¦¨¨
óBqáìzligza rxekd ,xnelk ,dteqa dfe dkxad zligza df - §©

dpebn `ed dteqa rxekd eli`e ,gaeyn `ed d`ced zkxa.
:ea dpce d`ceda drixkd oipra dyrn d`ian `xnbdòøk àáø̈¨¨©

ezlitzaïðaø déì éøîà .óBñå älçz äàãBäaeze` el`y - §¨¨§¦¨¨¨§¦¥©¨¨
,minkgéëä øî ãéáò à÷ éànà.ok dyer dz` recn -,eäì øîà ©©¨¨¦©¨¦¨©§

òøëc ïîçð áøì àðéæçseqae zligza rxky ongp ax z` izi`x - £¦¨§©©§¨§¨©
,dkxadåokéëä ãáò à÷c úLL áøì déì àðéæçjkle ,ok dyry - §£¦¨¥§©¥¤§¨¨©¨¦

.mzenk dyer ip` s`
,seqe dligz erxk eizeaxe `ax cvik :`xnbd dywnàéðúäå§¨©§¨

,`ziixaa.äpeâî äæ éøä äàãBäa òøBkä:`xnbd zvxznàéää- ©¥©§¨¨£¥¤§¤©¦
zwqer ,ef `ziixaìläaL äàãBäaiM aFh iM 'dl EcFd' zxin`a - §¨¨¤§©¥©¦¦

'FCqg mlFrl(` giw mildz),drixk da epwz `ly oeiky ,llday §¨©§
.dpebn `ed ixd da rxekd

:`xnbd dywnàéðúäå,zxg` `ziixaaäàãBäáe äàãBäa òøBkä §¨©§¨©¥©§¨¨§¨¨
ìL,äpeâî äæ éøä ìläd`ceddy yxtl xyt` i` ef `ziixaae ¤©¥£¥¤§¤

epipy mewn lkne ,llday d`cedd `id dligz dxen`d
:`xnbd zvxzn .dpebn df ixd rxekdyàéää àéðz ékdn - ¦©§¨©¦

epiid ,dpebn d`ceda rxekdy dipyd `ziixaa epipyyäàãBäa§¨¨
ïBænä úkøácepwz `ly oeik ,oefnd zkxaa 'jl dcep' zkxaa - §¦§©©¨

jkle ,gaeyn `ed dlitzay d`ceda rxekd la` .drixk da
.seqae dligza erxk eizeaxe `ax

äðùî
:dpynd zxne` .dlitza zerh oipra weqrl dkiynn epzpyn

òø ïîéñ ,äòèå ìltúnä`ed,Bìjexa yecwd oi`y d`xpy meyn ©¦§©¥§¨¨¦¨¨
.ezlitza utg `edàeä øeaö çéìL íàå,dlitzd zxfga drhe §¦§¦©¦

òø ïîéñ`edìåéçìBL,[xeaivl-],BúBîk íãà ìL BçeìML éðtî ¦¨¨§§¨¦§¥¤§¤¨¨§
.erh mdy ink df ixd ,drh mgilyy oeike

,dpewizk dler dlitzd m`y ,df oipra dyrn d`ian dpynd
oniq `id zerhd eli`e ,'d iptl dievx dlitzdy oniq df ixd

:dievx dpi` dlitzdyäéäL ,àñBc ïa àðéðç éaø ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¦£¦¨¤¨¤¨¨
íéìBçä ìò ìltúî,e`txziyedid milegd lr ezlitz xg`l ¦§©¥©©¦

,øîBàdlegéç äæ[digi-]ådlegúî äæ.[zeni-]ïépî ,Bì eøîà ¥¤©§¤¥¨§¦©¦
òãBé äzà.zeni e` digi dlegd m`díäì øîàoa `pipg iax ©¨¥©¨©¨¤

,`qecäøeâL íà[dxecq-]éôa éúlôzlykp ipi`e dvexna ¦§¨§¦¨¦§¦
jix`dl ipevxay dn lk it l` ialn zraep izpigze ,ipeyla

,dlitzaàeäL éðà òãBédleg eze`y -ìae÷î'd iptl ievxe ¥©£¦¤§¨
,digieåàì íàå,ita dxeby dlitzd dzid `l m`e -éðà òãBé §¦¨¥©£¦

óøBèî àeäL.izlitz dlawzd `ly itl ,zenl cnere laleane ¤§¨

àøîâ
zl`ey .rx oniq `id zerhd dkxa efi`a zx`an `xnbd

:`xnbdàééäàdxyr dpeny zlitz zekxan dkxa efi` lr - ©¥¨
daiyn .el `ed rx oniq ezlitza drehdy dpynd dxn`

:`xnbdéaø éác ãç íeMî àøôñ áø øîà àéiç áø øîàmya - ¨©©¦¨¨©©©§¨¦©§¥©¦
,iax ly eyxcn zia icinlzn cg`úBáàa,mdxa` obn zkxaa - §¨

'd z`n fnx df ixd da drh m`e ,dlitzd zligz `id ef dkxay
.ezlitza utg epi`y

:xg` oipra dxn`p ef drenyy drc d`ian `xnbdéðúîc àkéà¦¨§©§¥
àúééøaà dìepipyy xg` oic lr 'iax iac cg' ixac z` epyy yi - ¨©¨©§¨

,`ziixaa epipyy ,epzpyn lr `le `ziixaaéøö ìltúnäïéeëiL C ©¦§©¥¨¦¤§©¥
Baì úàdlitzd zelin yexitlïleëa,[zekxad lka-]Bðéà íàå ¤¦§¨§¦¥

Baì úà ïéeëé ,ïleëa ïéeëì ìBëézegtd lkladkxa.úçàoic lre ¨§©¥§¨§©¥¤¦¦©©
dfúBáàa ,éaø éác ãç íeMî àøôñ áø øîà àéiç áø øîàdze` - ¨©©¦¨¨©©©§¨¦©§¥©¦§¨

.zea` zkxa `id ,da oiekl aiigy dkxa
:dpyna epipyàðéðç éaø ìò åéìò eøîà`qec oa'åëålltzn didy ¨§¨¨©©¦£¦¨

xn` ,rcei dz` oipn el exn` ,zn dfe ig df xne`e milegd lr
rcei e`l m`e laewn `edy ip` rcei ita izltz dxeby m` mdl

.sxehn `edy ip`
:`xnbd zxxan .`pipg iax ixacl xewnd z` zx`an `xnbdàðî§¨

éléî éðäeita dxeby dlitzd m`y ,el` mixacl xewnd dn - ¨¥¦¥
.zlawzn dpi` `id eita dxeby dpi` `id m`e zlawzn `id

:`xnbd zx`anàø÷ øîàc ,éåì ïa òLBäé éaø øîàxn`py - ¨©©¦§ª©¤¥¦§¨©§¨
weqta(hi fp diryi),áBøwìå ÷Bçøì íBìL íBìL ,íéúôN áéð àøBa'¥¦§¨¨¦¨¨¨¨§©¨

,'åéúàôøe ,'ä øîàdlitzd `edy miiztyd aip xy`k ,xnelk ¨©§¨¦
'd z`n ghaen `ed ixd ,mlye `ixa `ed ,eita mc` `iveny

.`txzi dlegdye ,aexwle wegxl mely mely didiy
dnk d`ian `xnbd ,'ebe 'miztU aip `xFA' weqtd `aedy oeik¥¦§¨¨¦
xe`ia `aei odn zg` iable ,`eal cizrl xkyd oipra zeyxc

:df weqtïlek íéàéápä ìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨©§¦¦¨
,zengpe zeaeh l`xyil e`apzdyBza àéOîì àlà eàaðúð àìŸ¦§©§¤¨§©¦¦

íëç ãéîìúì àéèî÷øt äNBòìe ,íëç ãéîìúìdyere wqrzn - §©§¦¨¨§¥§©§©§¨§©§¦¨¨
md jk ici lre ,xky mdl ribiy ick minkg icinlz oenna xgqn

,dxeza weqrl miiept eidi,åéñëpî íëç ãéîìz äpäîìåel` lky §¦§©¥©§¦¨¨¦§¨¨
ewqr `ly s`e .mi`iapd lk e`apy zeaehd ze`eapl ekfi
eyre minkg icinlza ewaczdy oeik ,mewn lkn ,dxeza mnvra

.daeh aexl ekfi ,d`pd mdlïîöò íéîëç éãéîìz ìáàewqry £¨©§¦¥£¨¦©§¨
xn`p mdilr ,dxeza(b cq diryi),äNòé Eúìeæ íéäìà äúàø àì ïéò'©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨§©£¤

,'Bì äkçîì`iap meyl e`xp `l mdl e`eaiy zeaehd ,xnelk ¦§©¥
.`ed jexa yecwdl caln ,mzlrn aexl

:ztqep dyxcíéàéápä ìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨©§¦¦
àlà eàaðúð àì ,ïlekeidiy zeaehd z`çéLnä úBîéì,calaìáà ¨Ÿ¦§©§¤¨¦©¨¦©£¨

y zeaehd,àaä íìBòìmda xn`p(my)íéäìà äúàø àì ïéò' ¨¨©¨©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦
.'Eúìeæ¨§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

ezny ina cenr cl sc ± iyily wxtzekxa
.äëøá ìë óåñá ìåãâ ïäë:envr litydle ripkdl jixv xzeia lecb `edy dn lkåðéà

.ó÷åæ:xenbiy cr.òåøëî 'ä çáæî éðôìî í÷lltzdl dnly zelkk idie `xwc diyix

:rexkn mw xcde.äöøà:rnyn ghzyn oeyl.ééåìöà åìöîãoi` mdipt lr oiltepyk

:odicv lr oihn `l` mdilbxe mdici oihyet.äìçúá:rxek.òøëã ïîçð áøì àðéæç
:seqe dlgz.ììäã äàãåäá:aeh ik 'dl eced

'éðúî.äøåâù íàita izltz dxecq m`

it l` ialn zraep izpgze lykp ipi`e dvexna

:mipepgza jix`dl utg ip`y dn lkàåäù
.óøåèîel oitxeh [oeyl] xg` oeyl dlegd

eilr elltzdy dltzd xnelk eipta ezltz

:zlaewn dpi`e epnn dcexhe ztxehn'îâ
.àééäàzerh ied zekxad on efi`ae `kida

:rx oniqa.úåáàáfnx dltzd zlgz `edy

:da utg oi`y `ed.íéúôù áéð àøåáaipdyk

:melyd lr ghaen f` mc`a `ixa.åàáðúð àì
:zengpde zeaehd.äúàø àì ïéò`le zi`xp `l

:`iap meyl zilbp

.÷åçøepiidc dxiard on eini lk wegx didy

:exwirn wicv.äîç åúöìçetebn dlhip eztly

ulg oeyl ezvlg egcewd ilegd `ed dngd

:mdn.íúøñç àì:dry.ãáòëqpkp zia oa

:zeyxa `ly `veie.êìîä éðôì øùëepi`y

:eiptl `al libx.úåðåìçeal oiekiy el oinxeby

:rpkp eale miny itlk lkzqn `edyéìöîã
.àú÷áádlg zeripv mewna `edyky drwaa

:xayp eale jln zni` eilr
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äãé÷dlawn dil miwc xnel yi xg` oipra inp ogky`c b"r` `xw iziine .mit` lr

:eriiqnc `xw iziine mit` lr dciwcàðéæçyexit .iielv` elvnc `axe iia`l

:odicv lr oihn eidyïéåëémlerl (:l sc) d"z wxt seqa 'ixn`c `de .odn zg`a eal

:odn zg`a inp mzd yxtl yi lltzi l` e`l m`e lltzi oiekl leki m` ezrc mc` ceni

éöçóaizkd z"`e .`zwaa ilvnc o`n ilr

(ck ziy`xa) dcya geyl wgvi `vie

migqta 'ixn`ck dixend xda ixiin mzdc l"i

'eke dcy e`xwy wgvik `l (.gt 'c) dy`d wxt

oilibxy mewna drwaa ixiin `kdc `zwa p"`

:mikxc iklede xearl mc` ipa my

éåñëlr yiiazn f`y itl `nrhe .d`hg

dnec ei`hg yxtn m` la` e`hg

'c) `nw wxt lirl opixn`e eilr yiiazn epi`y

:cin el milgen yiiazne xac dyerd lk (:ai
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ìk úlçz Cìnäå äëøáe äëøa ìk óBña ìBãb ïäkŸ¥¨§¨§¨¨§¨¨§©¤¤§¦©¨
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חלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc - zekxa(iying meil)

ìBãb ïäkrxek ,ezlitza,äëøáe äëøa ìk óBñaezlrny iptny Ÿ¥¨§¨§¨¨§¨¨
.xzei dlecb drpkd jixv xzei dlecbCìnäålecb odkn lecby §©¤¤

a rxek ,xzei envr ripkdl jixveå äëøáe äëøa ìk úlçza okóBñ §¦©¨§¨¨§¨¨§
.äëøáe äëøa ìk̈§¨¨§¨¨

:`ziixad ixac xe`iaa zxg` dhiy d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
éåì ïa òLBäé éaøc dépéî éì àLøtî éãéãì ,éðîçð øa ÷çöé- ¦§¨©©§¨¦§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©¦§ª©¤¥¦

iel oa ryedi iax mya diigy ly ef `ziixa ly dyexit izrny
y ,xg` ote`aèBéãä,seqe dligz micene zea`a rxekBîk ¤§§

eðøîàLlirl `ziixaa(`"r).ìBãb ïäkrxek ,xzei dlecb ezlrny ¤¨©§Ÿ¥¨
aúlçzseqae.äëøáe äëøa ìkeòøkL ïåék ,Cìnäzligza §¦©¨§¨¨§¨¨©¤¤¥¨¤¨©

,dlitzdó÷Bæ Bðéà áeL.ezlitz z` xenbiy crøîàpLiabl ¥¥¤¤¡©
ycwnd zia zkepga dnly zlitz(cp g '` mikln),úBlëk éäéå©§¦§©

åékøa ìò òBøkî 'ä çaæî éðôlî í÷ 'åâå ìltúäì äîìLeiRke §ŸŸ§¦§©¥¨¦¦§¥¦§©¦§©©¦§¨§©¨
meiq xg`l wx ezrixkn mw jlndy ixd .'minXd zFUxR§ª©¨¨¦

.ezlitz
:zeiegzydde zerixkd ibeq oia milcadd z` zhxtn `xnbdeðz̈

ïðaøoeyl ,`ziixaaäcé÷degzyny epiid ,mewn lka xen`dìò ©¨¨¦¨©
íétàz` stekny ,ux`a zerbep eipt wxy ,xnelk ,miptd lr - ©©¦

,ux`l miptd eribiy cr eici lr orype etebøîàpLcecy xg` ¤¤¡©
dnly z` jilndl ezghad z` miiwiy ray zal xn`(`l ` my),

õøà íétà òáL úa ãwzå'dciw oeyly ixd .'ebe ,'KlOl EgYWYe ©¦Ÿ©¤©©©¦¤¤©¦§©©¤¤
oeyle .ux`a miptdyk dxn`päòéøkepiid ,mewn lka xen`d §¦¨

rxekyìòdíékøa,ux`a mirbepy crøîàpLdnly zlitz iabl ©¦§©¦¤¤¡©
ycwnd zia zkepga(cp g my),.'åékøa ìò òBøkî'oeyleäàåçzLä ¦§©©¦§¨¦§©£¨¨
,mewn lka xen`d,íéìâøå íéãé èeMt Bælr eteb lka ghzynyk ¦¨©¦§©§¨¦

,ux`døîàpLxyr cg`e gxide ynydy sqei melg iabl ¤¤¡©
eia` awri el xn`y ,el miegzyn miakek(i fl ziy`xa),àáð àáä'£Ÿ¨Ÿ

éçàå Enàå éðà,'äöøà Eì úBçzLäì Ernyn 'dvx`' oeyle £¦§¦§§©¤§¦§©£§¨§¨
.ux`d lr ghzyny

déøa àéiç áø øîà[epa-]eìöîc àáøå ééaàì eäì àðéæç ,àðeä áøc ¨©©¦¨§¥§©¨£¦¨§§©©¥§¨¨§©§
ééeìöàzlitpa mdipt lr miltepyky `axe iia` z` izi`x - ©§¥

.mciv lr mihep `l` mdilbxe mdici mihyet mpi` ,mit`
:`xnbd dywn .d`ceda drixk oipra dpc `xnbdàãç éðz- ¨¥£¨

,zg` `ziixaaCãéà àéðúå .çaeLî äæ éøä äàãBäa òøBkä- ©¥©§¨¨£¥¤§¨§©§¨¦¨
d`ceda rxekd ,zxg` `ziixaa,äpeâî äæ éøäzeziixad e`vnpe £¥¤§¤

:`xnbd zvxzn .ef z` ef zexzeqälçza àä ,àéL÷ àìeàä Ÿ©§¨¨©§¦¨¨
óBqáìzligza rxekd ,xnelk ,dteqa dfe dkxad zligza df - §©

dpebn `ed dteqa rxekd eli`e ,gaeyn `ed d`ced zkxa.
:ea dpce d`ceda drixkd oipra dyrn d`ian `xnbdòøk àáø̈¨¨©

ezlitzaïðaø déì éøîà .óBñå älçz äàãBäaeze` el`y - §¨¨§¦¨¨¨§¦¥©¨¨
,minkgéëä øî ãéáò à÷ éànà.ok dyer dz` recn -,eäì øîà ©©¨¨¦©¨¦¨©§

òøëc ïîçð áøì àðéæçseqae zligza rxky ongp ax z` izi`x - £¦¨§©©§¨§¨©
,dkxadåokéëä ãáò à÷c úLL áøì déì àðéæçjkle ,ok dyry - §£¦¨¥§©¥¤§¨¨©¨¦

.mzenk dyer ip` s`
,seqe dligz erxk eizeaxe `ax cvik :`xnbd dywnàéðúäå§¨©§¨

,`ziixaa.äpeâî äæ éøä äàãBäa òøBkä:`xnbd zvxznàéää- ©¥©§¨¨£¥¤§¤©¦
zwqer ,ef `ziixaìläaL äàãBäaiM aFh iM 'dl EcFd' zxin`a - §¨¨¤§©¥©¦¦

'FCqg mlFrl(` giw mildz),drixk da epwz `ly oeiky ,llday §¨©§
.dpebn `ed ixd da rxekd

:`xnbd dywnàéðúäå,zxg` `ziixaaäàãBäáe äàãBäa òøBkä §¨©§¨©¥©§¨¨§¨¨
ìL,äpeâî äæ éøä ìläd`ceddy yxtl xyt` i` ef `ziixaae ¤©¥£¥¤§¤

epipy mewn lkne ,llday d`cedd `id dligz dxen`d
:`xnbd zvxzn .dpebn df ixd rxekdyàéää àéðz ékdn - ¦©§¨©¦

epiid ,dpebn d`ceda rxekdy dipyd `ziixaa epipyyäàãBäa§¨¨
ïBænä úkøácepwz `ly oeik ,oefnd zkxaa 'jl dcep' zkxaa - §¦§©©¨

jkle ,gaeyn `ed dlitzay d`ceda rxekd la` .drixk da
.seqae dligza erxk eizeaxe `ax

äðùî
:dpynd zxne` .dlitza zerh oipra weqrl dkiynn epzpyn

òø ïîéñ ,äòèå ìltúnä`ed,Bìjexa yecwd oi`y d`xpy meyn ©¦§©¥§¨¨¦¨¨
.ezlitza utg `edàeä øeaö çéìL íàå,dlitzd zxfga drhe §¦§¦©¦

òø ïîéñ`edìåéçìBL,[xeaivl-],BúBîk íãà ìL BçeìML éðtî ¦¨¨§§¨¦§¥¤§¤¨¨§
.erh mdy ink df ixd ,drh mgilyy oeike

,dpewizk dler dlitzd m`y ,df oipra dyrn d`ian dpynd
oniq `id zerhd eli`e ,'d iptl dievx dlitzdy oniq df ixd

:dievx dpi` dlitzdyäéäL ,àñBc ïa àðéðç éaø ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¦£¦¨¤¨¤¨¨
íéìBçä ìò ìltúî,e`txziyedid milegd lr ezlitz xg`l ¦§©¥©©¦

,øîBàdlegéç äæ[digi-]ådlegúî äæ.[zeni-]ïépî ,Bì eøîà ¥¤©§¤¥¨§¦©¦
òãBé äzà.zeni e` digi dlegd m`díäì øîàoa `pipg iax ©¨¥©¨©¨¤

,`qecäøeâL íà[dxecq-]éôa éúlôzlykp ipi`e dvexna ¦§¨§¦¨¦§¦
jix`dl ipevxay dn lk it l` ialn zraep izpigze ,ipeyla

,dlitzaàeäL éðà òãBédleg eze`y -ìae÷î'd iptl ievxe ¥©£¦¤§¨
,digieåàì íàå,ita dxeby dlitzd dzid `l m`e -éðà òãBé §¦¨¥©£¦

óøBèî àeäL.izlitz dlawzd `ly itl ,zenl cnere laleane ¤§¨

àøîâ
zl`ey .rx oniq `id zerhd dkxa efi`a zx`an `xnbd

:`xnbdàééäàdxyr dpeny zlitz zekxan dkxa efi` lr - ©¥¨
daiyn .el `ed rx oniq ezlitza drehdy dpynd dxn`

:`xnbdéaø éác ãç íeMî àøôñ áø øîà àéiç áø øîàmya - ¨©©¦¨¨©©©§¨¦©§¥©¦
,iax ly eyxcn zia icinlzn cg`úBáàa,mdxa` obn zkxaa - §¨

'd z`n fnx df ixd da drh m`e ,dlitzd zligz `id ef dkxay
.ezlitza utg epi`y

:xg` oipra dxn`p ef drenyy drc d`ian `xnbdéðúîc àkéà¦¨§©§¥
àúééøaà dìepipyy xg` oic lr 'iax iac cg' ixac z` epyy yi - ¨©¨©§¨

,`ziixaa epipyy ,epzpyn lr `le `ziixaaéøö ìltúnäïéeëiL C ©¦§©¥¨¦¤§©¥
Baì úàdlitzd zelin yexitlïleëa,[zekxad lka-]Bðéà íàå ¤¦§¨§¦¥

Baì úà ïéeëé ,ïleëa ïéeëì ìBëézegtd lkladkxa.úçàoic lre ¨§©¥§¨§©¥¤¦¦©©
dfúBáàa ,éaø éác ãç íeMî àøôñ áø øîà àéiç áø øîàdze` - ¨©©¦¨¨©©©§¨¦©§¥©¦§¨

.zea` zkxa `id ,da oiekl aiigy dkxa
:dpyna epipyàðéðç éaø ìò åéìò eøîà`qec oa'åëålltzn didy ¨§¨¨©©¦£¦¨

xn` ,rcei dz` oipn el exn` ,zn dfe ig df xne`e milegd lr
rcei e`l m`e laewn `edy ip` rcei ita izltz dxeby m` mdl

.sxehn `edy ip`
:`xnbd zxxan .`pipg iax ixacl xewnd z` zx`an `xnbdàðî§¨

éléî éðäeita dxeby dlitzd m`y ,el` mixacl xewnd dn - ¨¥¦¥
.zlawzn dpi` `id eita dxeby dpi` `id m`e zlawzn `id

:`xnbd zx`anàø÷ øîàc ,éåì ïa òLBäé éaø øîàxn`py - ¨©©¦§ª©¤¥¦§¨©§¨
weqta(hi fp diryi),áBøwìå ÷Bçøì íBìL íBìL ,íéúôN áéð àøBa'¥¦§¨¨¦¨¨¨¨§©¨

,'åéúàôøe ,'ä øîàdlitzd `edy miiztyd aip xy`k ,xnelk ¨©§¨¦
'd z`n ghaen `ed ixd ,mlye `ixa `ed ,eita mc` `iveny

.`txzi dlegdye ,aexwle wegxl mely mely didiy
dnk d`ian `xnbd ,'ebe 'miztU aip `xFA' weqtd `aedy oeik¥¦§¨¨¦
xe`ia `aei odn zg` iable ,`eal cizrl xkyd oipra zeyxc

:df weqtïlek íéàéápä ìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨©§¦¦¨
,zengpe zeaeh l`xyil e`apzdyBza àéOîì àlà eàaðúð àìŸ¦§©§¤¨§©¦¦

íëç ãéîìúì àéèî÷øt äNBòìe ,íëç ãéîìúìdyere wqrzn - §©§¦¨¨§¥§©§©§¨§©§¦¨¨
md jk ici lre ,xky mdl ribiy ick minkg icinlz oenna xgqn

,dxeza weqrl miiept eidi,åéñëpî íëç ãéîìz äpäîìåel` lky §¦§©¥©§¦¨¨¦§¨¨
ewqr `ly s`e .mi`iapd lk e`apy zeaehd ze`eapl ekfi
eyre minkg icinlza ewaczdy oeik ,mewn lkn ,dxeza mnvra

.daeh aexl ekfi ,d`pd mdlïîöò íéîëç éãéîìz ìáàewqry £¨©§¦¥£¨¦©§¨
xn`p mdilr ,dxeza(b cq diryi),äNòé Eúìeæ íéäìà äúàø àì ïéò'©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨§©£¤

,'Bì äkçîì`iap meyl e`xp `l mdl e`eaiy zeaehd ,xnelk ¦§©¥
.`ed jexa yecwdl caln ,mzlrn aexl

:ztqep dyxcíéàéápä ìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨©§¦¦
àlà eàaðúð àì ,ïlekeidiy zeaehd z`çéLnä úBîéì,calaìáà ¨Ÿ¦§©§¤¨¦©¨¦©£¨

y zeaehd,àaä íìBòìmda xn`p(my)íéäìà äúàø àì ïéò' ¨¨©¨©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦
.'Eúìeæ¨§
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xcde"חמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc - zekxa(iyiy meil)

ïéëøáî ãöéë ¯ éùù ÷øô
,ea x`eaie .lk`n ipin lr oipdpd zkxa ipica oc epiptly wxtd
.dcerqd jeza jxal yi dn lre ,xac lk lr jxal yi dkxa efi`
ote` dfi`ae ,zncew dkxa efi` ,milke` ipin dnk eiptl yiyke
,df wxta x`eai cer .eil` lthp xg`de cg` lk`n lr jxan
lk jxai izne mlekl jxai cg` izn ,cgi miaeqn miyp` dnkyk

.envrl cg`

äðùî
:milke`d lr dkxad gqep z` zx`an epzpynìò ïéëøáî ãöék¥©§¨§¦©

úBøétä.mzlik` mcew mixacd x`yeøîBà àeä ïìéàä úBøét ìò ©¥©¥¨¦¨¥
,ïôbä éøt àøBa øîBà àeä ïéiä ìòL ,ïéiä ïî õeç ,õòä éøt àøBa¥§¦¨¥¦©©¦¤©©©¦¥¥§¦©¨¤
iptn mewn lkn ,urd ixt `xea mzkxay miaprn `edy s`y

.envr ipta dkxa el eraw ,dlrzde dpzydy ezeaiyg
ìòL ,útä ïî õeç ,äîãàä éøt àøBa øîBà àeä õøàä úBøét ìòå§©¥¨¨¤¥¥§¦¨£¨¨¦©©¤©

,õøàä ïî íçì àéöBnä øîBà àeä útäipinn ieyr `edy s`y ©©¥©¦¤¤¦¨¨¤
ezeaiyg iptn mewn lkn ,dnc`d ixt `xea mzkxay obc

.envr ipta dkxa el eraw ,dlrzde dpzydy
àøBa ,øîBà äãeäé éaø .äîãàä éøt àøBa øîBà àeä úB÷øéä ìòå§©©§¨¥¥§¦¨£¨¨©¦§¨¥¥

,íéàLc éðéîoin lkl dkxaa xkid didiy jixv ezrcly iptn ¦¥§¨¦
,mirxf mbe mi`yc mb llekd oeyl `ed 'dnc`d ixt' eli`e ,oine

zeiphw oebk.

àøîâ
zl`ey .dlik`d lr jxal aeigd xewn dn zxxan `xnbd

:`xnbdéléî éðä àðî:`xnbd daiyn .dlik`d lr jxal yiy §¨¨¥¦¥
,ïðaø eðúcirax rhp iabl dxezd dazk(ck hi `xwie)dpXaE' , §¨©¨¨©¨¨

FixR lM didi zriaxd,''äì íéìelä Lã÷ziriaxd dpyay ,xnelk ¨§¦¦¦§¤¨¦§Ÿ¤¦¦©
mye ,'d iptl milyexil e`iadl yecw eixt didi ,urd zrihpl
dxezd dhwpy dn ,`ziixad zwiicn .'d my z` elldie edelk`i
milelid ipy oerh `edy rnyne ,miax oeyla 'milelid'

,ezlik`aL ãnìîzexitdïàkî .íäéøçàìe íäéðôì äëøa íéðeòh §©¥¤§¦§¨¨¦§¥¤§©£¥¤¦¨
.CøáiL íãB÷ íeìk íBòèiL íãàì øeñà ,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨¨¨¨¨¤¦§§¤¤§¨¥

:`xnbd dywnéàäåxn`py dfe ±àúàc àeä éëäì ,'íéìelä Lã÷' §©Ÿ¤¦¦§¨¦©£¨
,dlik`d lr dkxal ,`a `ed jkl ike ±déì éòaéî éàäjixv ixd ± ©¦¨¥¥

,'milelig' oeyln 'mileld' miyxec ep`y ,xg` cenill eze`
,lelig oipra micenil ipy cenll yi miax oeylneøîàc ,ãç©§¨©

déìëà øãäå déìçà ,àðîçøirax rhpd z` lek`l dvxz m` ± ©£¨¨©£¥©£©©§¥
egnlr oilegl e`iveze ezyecw z` dligz llgz ,milyexil u

.eplk`z jk xg`e ,sqk lr oeict iciCãéàå,sqepd ieaixde ± §¦¨
wxy dxezd dcnily,äøéL ïeòhä øácea milldny ,oii edfe ¨¨©¨¦¨

rhp zyecwa 'ycew' `edy xn`p eilr ,[jenqa x`eank] gafna
e iraxìelç ïeòè,milyexil uegn elke`l `aykåxacBðéàL ¨¦§¤¥

,äøéL ïeòèmpi` ,gafna mda milldn oi`y zexitd x`y mdy ¨¦¨
e irax zyecwa miyecw.ìelç ïeòè ïéà,aezkd cnily ,epiide ¥¨¦

.zexit x`ya `le ,mxka `l` irax rhp oic xn`p `lyeedn
,dxiy oerhy xacdøîàc ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaøãë¦§©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§¨©

íéøîBà ïéàL ïépî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaømiield ©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¦©¦¤¥§¦
äøéL,oaxw miaixwny drya ycwnd ziaaïéiä ìò àlàzrya ¦¨¤¨©©©¦

,gafnd lr ekeqipøîàpL(bi h mihtey)ézìãçä ,ïôbä íäì øîàzå' ¤¤¡©©Ÿ¤¨¤©¤¤¤¢©§¦
'íéLðàå íéäìà çnNîä éLBøéz úàgnynd oii zzl wiqt` ike ± ¤¦¦©§©¥©¡Ÿ¦©£¨¦

,dxe`kle .miyp`e midl`íàçnNî íéLðàmizeyyk ,yexizd ¦£¨¦§©¥©
mewn lkn ,oiid z`,çnNî äna íéäìà`l`íéøîBà ïéàL ïàkî ¡Ÿ¦©¤§©¥©¦¨¤¥§¦

äøéLycwnd zial oaxw mi`ianykïéiä ìò àlà,ekeqip zrya ¦¨¤¨©©©¦
.midl` gnyn yexizdy aygp dfae

weqtdn zecnlpd zeyxc izy epivny oeik ,dyw mewn lkne
lr jxal aeig df weqtn cenll xyt` cvik ,'milelid ycw'

.dlik`d

:ef dziiyew z` zniiqn `xnbdàçéðä'milelid'n cenll yiy ¨¦¨
,dkxa aeigéðúc ïàîìaeig oiprl epypy zeipyna dpeyy inl ± §©§¨¥

irax,'éòáø òèð'ly oia ,zerihpd lka exn`p irax ipic ezrcle ¤©§¨¦
z` xaeq epi` `edy i`ce ok m`e ,zexitd x`y ly oiae otb
'lelid' epyi jkle ,lelig oerh dxiy oerhy dn wxy dyxcd

.dlik`d lr dkxa aeigl eze` yexcl xyt`e ,weqta xzeinàlà¤¨
éðúc ïàîìirax ipicay zeipyna,'éòáø íøk'aiig mxk wxy §©§¨¥¤¤§¨¦

wxy 'mileld' weqtdn z`f yxece ,mixeht zexitd x`ye iraxa
,lelig oerh dxiy oerhdøîéîì àkéà éàîcenll xyt` cvik ± ©¦¨§¥©

.zexg` zeyxcl jxvp df weqt `ld ,'mileld'n dkxa aeig
,irax oiprl zwelgnd z` epivn okide,øîzàcewlgpàéiç éaø §¦§©©¦¦¨

éaøa ïBòîL éaøå,[iax ly epa-]'éòáø íøk' éðz ãçmewn lka §©¦¦§§©¦©¨¥¤¤§¨¦
wx xn`p irax oic ezrcle ,irax zevn lr zeipyna xaecny

,mxka,'éòáø òèð' éðz ãçå.zexitd lka xn`p irax oic ezrcle §©¨¥¤©§¨¦
:'irax mxk' dpeyy in itl `iyewd z` x`al dtiqen `xnbdåmb §

éìé éà àçéðä ,éòáø íøk éðúc ïàîìó[cnel `ed m`-]äåL äøéæb §©§¨¥¤¤§¨¦¨¦¨¦¨¦§¥¨¨¨
,mxka wx xn`p irax xeqi`y cnllïàk øîàð ,øîBà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥¤¡©¨

irax xeqi`a(dk hi `xwie)FixR z` Elk`Y zWingd dpXaE'éñBäìó ©¨¨©£¦¦Ÿ§¤¦§§¦
ïläì øîàðå ,'Búàeáz íëìmxkd i`lk xeqi` iabl(h ak mixac)`l' ¨¤§¨§¤¡©§©¨Ÿ

rxfY xW` rxGd d`lnd WCwY oR ,mi`lM LnxM rxfzúàeáúe ¦§©©§§¦§¨¦¤¦§©©§¥¨©¤©£¤¦§¨§©
,'íøkädxifb yexcl yi ,'d`eaz' xn`p mipiiprd ipyay jkne ©¨¤
,deyïläl äîa xaecn mi`lkaïàk óà ,íøkwx xaecn ,iraxa ©§©¨¤¤©¨

a,íøkcenll jixv oi` df itle .irax oic oi` zexitd x`ya la` ¤¤
dxifbn edepcnl xak ixdy ,mxka wx `ed irax oicy 'mileld'n

ok m`e ,deyìelä ãç déì øzéiàzg` dyxc xzein el x`yp ± ¦©©¥©¦
'mileld'nìaiigäëøá.dlik`d lr §§¨¨

éàå'irax mxk' dpeyy in m` la` ±éìé àìäåL äøæb ói`lkn §¦Ÿ¨¦§¥¨¨¨
`ed irax oicy 'mileld' weqtdn cenll eilr ok zngne ,mxkd

aeig ok m` ,mxka wx,déì àðî äëøajxvp 'milelid' weqtd ixd §¨¨§¨¥
.zexg` zeyxcl

:dey dxifb miyxecy cvd itl mb zeywdl dtiqen `xnbdéàå§¦
énð'irax mxk' dpeyy in m` mbe ±éìé,äåL äøæb ómewn lkn ©¦¨¦§¥¨¨¨

,ok m`e ,dkxa aeig cnll cg` 'lelid' wx xzep `ld ,dyw
åéøçàì ïçkLà,dlik`d xg`l dkxal wx weqtdn xewn ep`vn ± ©§§¨§©£¨

myk ,eixg`y dkxal df 'lelid'n yexcl yiy xazqny
dkxa j` ,oefnd xg`l oefnd zkxa dxezd daiigy ep`vny

åéðôì,dlik`d iptl ±.ïépî:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì àäoeik §¨¨¦©¦¨Ÿ©§¨
àéúàc[d`ay±],øîBçå ì÷adkxa aeigl weqt yi m` ,xnelk §©§¨§©¨¤

m` ixdy ,eiptly dkxa xnege lwa cenll xyt` ,eixg`l
òáN àeäLk,dlik`d xg`lCøáî,eraey lr 'dl zecedlàeäLk §¤¨¥©§¨¥§¤

áòøeziixa ici lr epearx z` riaydl `a `ede ,dlik`d iptl ¨¥
,'d lyïkL ìk àì.jxal aiigy Ÿ¨¤¥

dpeyy xn`c o`ndy cvd itl ztqep `iyew d`ian `xnbd
cnel 'irax mxk' dpeyd m` s`e :dey dxifb yxec 'irax mxk'
xezidn dkxa aeig yxece ,mxka wx bdep irax oicy dey dxifbn
,irax oica xn`p df weqt `ld ,dyw oiicr ,'milelid ycw' weqta

,ok m`e ,ef drcl mxka wx `ed irax oiceïçkLàaiigl df weqta ©§§¨
a dkxa,íøkj`ïéðéî øàL,zexit lyïépî.dkxaa miaiigy ¤¤§¨¦¦¦©¦

:`xnbd zvxznéìécóa` oipaa zexitd lka dkxa aeig,íøkî §¨¦¦¤¤
íøk äî`edäðäpL øác,elke`yk epnnøác ìk óà ,äëøa ïeòèå ©¤¤¨¨¤¤¡¤§¨§¨¨©Ÿ¨¨
äðäpL,elke`yk epnn.äëøa ïeòè ¤¤¡¤¨§¨¨

:`xnbd dgecCøôîì àkéà,df cenilúBììBòa áéiç ïkL íøël äî ¦¨§¦§©©§¤¤¤¥©¨§§
dxey wx mda yi `l` ,shp e` szk mdl oi`y zeleky`d z`y ±
xnel xyt`e ,miiprl mpzil dxezd daiig ,miapr ly zicigi
aeig mda oi`y mipind x`y la` ,dkxaa dxezd ezaiig jkly

.dkxaa miaiig mpi` `ny ,zeller:`xnbd zvxznäî÷̈¨
[d`eaz-],çéëBzieyrd mgld ,zellera zaiig dpi`y s`y ¦©

xen`k ,dkxaa aiig dpnn(i-h g mixac),'ebe mgl DA lk`Y'Ÿ©¨¤¤
miaiigy ,mipind lkl cnlp dpnne ,'YkxaE YraUe Ylk`e§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨

:`xnbd dgec .zellera miaiig mpi`y s` dkxaaïkL äî÷l äî©§¨¨¤¥
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חמי
ezny in` cenr dl sc ± iyily wxtzekxa

.ïééä ïî õåç 'åëå ïéëøáî ãöéë:ztd oke envrl dkxa el eraw ezeaiyg jeznyàøåá
.íéàùã éðéîira dcedi iaxe zeiphw oebk mirxfe mi`yc dnc`d ixt llka yiy itl

:oine oin lkl dkxa xkid'îâ.íéìåìä ùã÷oerh mileld ipy rnyne aizk irax rhpa

:dlik`a xzen `edy ziriaxd dpya eplk`zyk ezlik`a.äéì éòáéî éàäoeyl mileld

xcde dilg` iiexe`l `z` ediipin cg milelg

r oilegl ed`ived dilk`z`a m` oeict i"

`ly jcnll cge milyexil ueg elke`l

ycw xn`py mxka `l` irax zxez dxn`p

:oii edfe lelg oerh ea oilldny xac mileld

.íéøîåà ïéàùycwna oaxw ly xiy mield

:gafn ikqp oikqpnyk oiid lr `l`ã"îì àçéðä
.'åë`d `gipd w"de `ed `kxtc `neiq dlek

zi`c irax rhp ipzc o`nl `kdn dkxa ztlic

yixc `le irax zxeza oli`d zexit lk dil

dil xzii` lelg oerh leld oerhc xac `kdn

:dkxal leld cg.øîéîì àëéà éàîirain `d

:leld mewna `l` lelg oi`y yxcnl dilãç
.éòáø íøë éðúrhp dpyna yiy mewn lka

:mxk edi` ipz iraxéìé éà àçéðä.ù"âá óyixc

:dkxal leld cg dil xzii`e y"ba dizlnl

.åéøçàì ïçëùàaizkc oefnd zkxaa ogky`ck

:(g mixac) zkxae zraye zlk`eáééç
.úåììåòáedfi` (hi `xwie) llerz `l jnxke

shp `le szk `l oibiqt odl oi`y lk zeller

:miapr ly zicigi dxey `l`.çéëåú äî÷
`clk`z aizkc dkxa `pngx dkxv`c ogky

zlk`e dil jinqe (g mixac) 'ebe mgl da

:zkxae zraye.çáæî ãözlqe mikqpl oii

:zegpnl.ïéðéî 'ædxerye dhg ux`a mixen`d

zraye zlk`e aizk ediixzae (g my) 'ebe

:zkxae.íéøåëá íéðåòè ïëùopixn` ikdc

iz`a ik ux` o`k xn`p (:ct 'c h"t) zegpna

dhg ux` oldl xn`pe (ek mixac) ux`d l`

gay o`k s` ux`d gay oldl dn dxerye

:ux`d.àåä àøáñ àìàedl zi` ediieexzlc

mipind 'fn dkxa silie mxk ipzc o`nl `kxit

ipzc o`nle mixeka miperh oky `kxit `ki`

drihp xac icin gpizd jxtnl `ki` irax rhp

oeikc `ed `xaq `l` olpn drihp xa e`lc

:m`xay inl zecedl jixv dpdpc.ìòîdpdpk

d`elne ux`d 'dl aizkc ycwdd on

:onwl opixn`ck.äëøá øçàìipal `id ixd

:mc`
ìæåâ
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ãöéë'c) oizlikn yixa jixtck cvik ipzwc i`w `kid `pz zeywdl jiiy `l .oikxan

dfd mlerd on zepdil xeq`c `xnba wiqnck jxal `ed `xaq `kdc meyn (.a

epi`e eixg`l jxan ixw lra ipzwc (:k 'c) ezny inc 'ipzn` i`wc l"i inp i` dkxa `la

:oikxan cvik `kd xn`w k"r xace xac lk lr jxal `kd jiiy inp ikde eiptl jxan

äéìçà`d `xw il dnl dniz .dilk` xcde

ycw opixnb (:cp 'c) oiyecwc a"ta

i` l"ie ipy xyrnn slip k"` ipy xyrnn ycw

slip daxc`c `pin` ded mileldc `xw e`l

cer .oeict el oi`e ziriayn ycw ycw `xnegl
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z` aiigl ewcwce ,zeevnd z` eaaig mipey`xd zexecy
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:`ihgne.åðåöø ïéùåòù ïîæá`edy mdl d`xne elhep epevx miyer oi`yke mdly obcd
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oiyer oi` la` epevx oiyery i`ce ixiinc l"ie

biltc l"i cere mixenb miwicv mpi`c k"k epevx
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éáà øñeî éða òîL 'àpLEnà úøBz Lhz ìàå E ¤¤¡§©§¦©¨¦§©¦Ÿ©¦¤

úéçùî ùéàì àeä øáç éàîø"ààtt øa àðéðç ©¨¥§¦©§¦£¦¨©¨¨
àeä øáçíòáøéììàøNé úà úéçLäL èáð ïa ¨¥§¨¨§¨¤§¨¤¦§¦¤¦§¨¥

íäéáàì:íéîMaLøáéúk éîø àtt øa àðéðç ' ©£¦¤¤©¨©¦£¦¨©¨¨¨¥§¦
ðâc zôñàå áéúëe 'åâå Bzòa éðâc ézç÷ìå'åâå E÷"ì §¨©§¦§¨¦§¦§§¦§¨©§¨§¨¤§

ïîæa ïàk íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ìàøNiL ïîæa ïàk̈¦§©¤¦§¨¥¦§¤¨©¦§©
íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ìàøNé ïéàLø"úðâc zôñàåäî Eì"úøôñ Leîé àì 'àpL éôì ¤¥¦§¨¥¦§¤¨§¨©§¨§¨¤©§¦¤¤¡Ÿ¨¥¤
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àlà äéìò àäz äî äøBz çeøä úòLa äøBæå dLéc úòLa Lãå äøéö÷ úòLa øöB÷å§¥¦§©§¦¨§¨¦§©¦¨§¤¦§©¨©¨©§¥¨¤¨¤¨
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eëééðåæîaàlekäpç øa øa äaø øîà :àzLø"àéàòìà 'øa äãeäé éaø íeMî ïðçBé ¦§Ÿ©§¨©¨¨©©¨©©©¨¨¨¦©¦§¨§¦§¨¦
òá÷ ïúøBz eNò íéðBLàøä úBøBc íéðBøçàä úBøBc íéðBLàøä úBøBck àlL äàøe àaŸ§¥¤Ÿ©¨¦¦¨©£¦¨¦¦¨¨¨¤©

ïzëàìîeòá÷ ïzëàìî eNòO íéðBøçàä úBøBc ïãéa äîéi÷úð eæå eæ éàøòïúøåúåéàøò §©§¨£©§¦§©§¨§¨¨¨©£¦¤¨§©§¨¤©§Ÿ̈¨£©
äpç øa øa äaø øîàå ïãéa äîéi÷úð àì eæå eæé"øàíeMîé"øäàøe àa éàòìà 'øa §Ÿ¦§©§¨§¨¨§¨©©¨©©©¨¦§¦§¨¦Ÿ§¥

Cøc ïäéúBøét ïéñéðëî eéä íéðBLàøä úBøBc íéðBøçàä úBøBc íéðBLàøä úBøBck àlL¤Ÿ©¨¦¦¨©£¦¨¦¦¨©§¦¦¥¥¤¤¤
ïåîñ÷øèúBøöç Cøc úBbb Cøc ïäéúBøét ïéñéðëî íéðBøçàä úBøBc øNòîa ïáéiçì éãk §©§§Ÿ§¥§©§¨§©£¥¨©£¦©§¦¦¥¥¤¤¤©¤¤£¥

éãk úBôétø÷ CøcïøèôìøNònä ïî"àcøäàøiL ãò øNòîa áéiçúî ìáhä ïéà éàpé ¤¤©§¦§¥§¨§¨¦©©£¥§©©¥©¤¤¦§©¥§©£¥©¤¦§¤
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éøòLáõeç :eòáNå EïîïéiäeëåéðzLàc íeMî àîéìéà ïéé àðL éàî :'àéelòìépzLà ¦§¨¤§¨¥¦©©¦§©§¨©¦¦¥¨¦§¦§©¦§¦¨¦§©¦
ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc äëøáì éðzLàc àìå àéelòì éðzLàc ïîL éøäå äëøáì¦§¨¨©£¥¤¤§¦§©¦§¦¨§Ÿ§¦§©¦¦§¨¨§¨©©§¨¨©§¥

ïëåø"à÷çöéø"àåéìò ïéëøáî úéæ ïîL ïðçBéò"äôáéøîàøLôà àìc íeMî íúä §¥¦§¨¨¨¤¤©¦§¨§¦¨¨©§¥¨¨¦§Ÿ¤§¨
éøáð éëéäéøáð Céøwà úéæ déôeb àøét úéfä éøt àøBa CåéøáðàçLî ïéiæ àøîç àøèeæ øî øîà àlà úéæ õò éøt àøBa déìò C ¥¦¦§¦¦§¦¥§¦©©¦¥¨¥©¦¦§¥§¦§¦£¥¥§¦¥©¦¤¨¨©©§¨©§¨©¥¦§¨

íéîa øzeî ïBænä ïî øãBpä ïðzäå ïéiæ àì àçLîe ïéiæ àìçìîáeéøwà éléî ìk àä ïBæî éøwà àìc àeä çìîe íéî da ïðéåäå Ÿ©¥¦§¨Ÿ©¥§¨§©©¥¦©¨¨§©¦§¤©§¨¥©¨©¦¤©§Ÿ¦§¥¨¨¨¦¥¦§¥
ìàeîLe áøc àzáeéz éåäéz àîéð ïBæîéøîàcàlà úBðBæî éðéî àøBa ïéëøáî ïéàäaãáìa ïéðénä '"àåøïfä ìk øîBàa àðeä ¨¥¨¥¡¥§§¨§©§¥§©§¥¥§¨§¦¥¦¥§¤¨§©¦¦¦§©§¨§¥¨©¨

àçñôc àîBé éìòî ìk éøîç éúL äåä àáø àäå ãéòñ éî àøîçå ãéòñ àì àçLîe ãéòñ àøîç àlà ïéiæ àçLî àîìà éìò̈©©§¨¦§¨©¥¤¨©§¨¨¦¦§¨Ÿ¨¦§©§¨¦¨¦§¨¨¨£¨¨¥©§¥¨©£¥¨§¦§¨
éëéä ékdéøøâðcdéaììáéúkäå ììk ãéòñ éîe ãéòñ àzøet øéøb àáeè éôè ävî ìeëéðåïééåLBðà ááì íçìå LBðà ááì çnNé ¦¥¦§¦§§¥§¦¥§¥©¨§¥¨¨¥§¨¨¦¦¨¦§¨§¨§¦§©¦§©©§©¡§¤¤§©¡

ãòñéãéòñ ézøz déa úéà àøîç àlà ãéòñ àì àøîç ãéòñc àeä àîäð 'åâåçnNîeàîäðãòñîéçenN ãéòñçnOî àì ¦§¨§Ÿ©£¨§¨¦©§¨Ÿ¨¦¤¨©§¨¦¥©§¥¨¦§©¥©©£¨¦§©¨¦©¥Ÿ§©¥©
éøáð éëä éàìL déìò Càì úBëøa Léòá÷déålò eäééúãeòñ éLðéàì"àdéúceòñ déålò òá÷ éà àáøì ÷çöé øa ïîçð áø ¦¨¥§¨¥£¥¨§¨Ÿ©§¥¦§¥§¨©§¦¨¥©©§¨©¦§¨§¨¨¦¨©¦¨¥§¨¥

éàîì"àìàeîL øîà äãeäé áø øîà àôeb :íãà ìk ìöà Bzòc äìèa àäéî àzLä àúeòéá÷ àéåä éà øîàéå eäiìà àáiùëì ©¦§¤¨Ÿ¥¦¨§Ÿ©¦©§¨§¦¨©§¨¦¨¨§¨©§¥¤¨¨¨¨¨©©§¨¨©§¥
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éà út éãé ìò déì ìéëà à÷c àlà LîBçäéëääìôè ånòå øwéò àeäL ìk ììkä äæ ïðúe ìôè àeäå øwéò út déì àéåä ©¤¤¨§¨¨¦¥©§¥©¦¨¥©§¨¥©¦¨§¨¥§©¤©§¨¨¤¦¨§¦§¥¨
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חמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc - zekxa(iyiy meil)

eïàkxaecn ,'mc` ipal ozp ux`de' weqta ±,äëøa øçàìf`y ¨§©©§¨¨
.ux`d on zepdl mc` ipal zeyx dpzip xak

:dkxa `la dpdpd zxnega ztqep dyxc,àtt øa àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©¨¨
àeä Ceøa LBãwäì ìæBb eléàk ,äëøa àìa äfä íìBòä ïî äðäpä ìk̈©¤¡¤¦¨¨©¤§Ÿ§¨¨§¦¥§©¨¨

,ezkxa z`el lfeb eli`kìàøNé úñðëzil`xyid dne`l ± §¤¤¦§¨¥
.ewli zexitd e`hgay oeik ,zexitd z` dzellkaøîàpLilyn) ¤¤¡©

(ck gk,'úéçLî Léàì àeä øáç ,òLt ïéà øîBàå Bnàå åéáà ìæBb'¥¨¦§¦§¥¥¨©¨¥§¦©§¦
`ed jexa yecwd z` lfeb df ici lre] jxan epi`y in ,xnelk
mi`ex ,lwin `edy itl ,ryt df oi`y xne`e [l`xyi zqpk z`e
yi`l xag `ed jkae ,zekxaa lwdl epnn micnle mixg` eze`
yecwl dpeekd weqtay 'en`e eia`'y oipne .miaxd z` zigynd

,l`xyi zqpkle `ed jexa,àeä Ceøa LBãwä àlà 'åéáà' ïéàå§¥¨¦¤¨©¨¨
øîàpL(e al mixac),'ebe z`f ElnbY 'dld'éáà àeä àìäðw E,'Eixd ¤¤¡©©§¦§§Ÿ£Ÿ¨¦¨¤

`ed jexa yecwdy.a` iexwøîàpL ,ìàøNé úñðk àlà 'Bnà' ïéàå§¥¦¤¨§¤¤¦§¨¥¤¤¡©
(g ` ilyn)éáà øñeî éða òîL','Enà úøBz LBhz ìàå E,exe`iae §©§¦©¨¦§©¦©¦¤

zxez yehz l`e ,dynl ozp 'dy dt lraye azkay dxezl rny
etiqedy mixteq ixac `id ef 'dxez'e ,l`xyi zqpk `idy jzne`

.m` diexw l`xyi zqpky ixd .dxezl mibiiq eyre
:`xnbd zxxan'úéçLî Léàì àeä øáç' éàî.weqtd seqa xen`d ©¨¥§¦©§¦
:`xnbd daiyn,èáð ïa íòáøéì àeä øáç ,àtt øa àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©¨¨¨¥§¨¨§¨¤§¨

,íéîMaL íäéáàì ìàøNé úà úéçLäLmicnl mixg`y oeiky ¤¦§¦¤¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦
`ed jkae ,`ihgne `heg `edy `vnp ,zekxaa lwdl df mc`n

.l`xyi z` `ihgde `hgy hap oa mraxil xag
:`tt xa `pipg iaxn ztqep dyxc d`ian `xnbdøa àðéðç éaø©¦£¦¨©

éîø àtt,dywd ±áéúk(`i a ryed),'åâå 'Bzòa éðâã ézç÷ìå'rnyne ¨¨¨¥§¦§¨©§¦§¨¦§¦
,'d ly epipw `ed obcdyejci`náéúërny z`ixwa(ci `i mixac) §¦

ðâã zôñàå''åâå Ely epipw `ed obcdy rnyne ,'Lxdvie LWxize §¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤
.mc`d:`tt xa `pipg iax uxznïàk ,àéL÷ àìxn`py dn ± Ÿ©§¨¨

xaecn ,'jpbc ztq`e',íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ìàøNiL ïîæaif`y ¦§©¤¦§¨¥¦§¤¨
e ,mdly obcdïàkxaecn ,'ezra ipbc izgwle' xn`py dne -ïîæa ¨¦§©

,íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ìàøNé ïéàLd`xne obcd z` 'd gwel f`y ¤¥¦§¨¥¦§¤¨
.ely `edy mdl

`xnbd .ezqpxta gexhl mc`l yiy rnyn 'jpbc ztq`e' weqta
:df oipra mi`pz zwelgn d`ian,ïðaø eðzweqta xn`p(my) ¨©¨¨

ðâã zôñàå'E,'Lxdvie LWxize.øîBì ãeîìz äî:`ziixad zx`an §¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤©©§©
øîàpL éôìdyn ly ezen xg`l ryedi z` 'd deivyk` ryedi) §¦¤¤¡©

(g,étî äfä äøBzä øôñ Leîé àì'E,'dlile mnFi FA zibdeìBëé Ÿ¨¥¤©¨©¤¦¦§¨¦¨¨¨©§¨¨
dy,ïáúëk íéøácweqri `le jitn dxezd xtq yeni `ly epiid §¨¦¦§¨¨

lna mc`,ezqpxtl dk`ðâã zôñàå' øîBì ãeîìz,'Elry x`eane ©§©§¨©§¨§¨¤
`l` ,miaezkd ipy eayiizi cvike .ezqpxta weqrl mc`dâäðä©§¥

ïäadxezd ixac mr ±,õøà Cøc âäðîlhal mc`l yi xnelk ¨¤¦§©¤¤¤¤
jxhvi ok `lnl`y ,ezqpxt jxev itk ezk`lnl dxez ixacn

.dxezd on ixnbl lhadl eteqe zeixal.ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥
,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaøikeøLôàm` ixd ,jixack xnelíãà ©¦¦§¤©¥¤§¨¨¨

Lãå ,äøéö÷ úòLa øöB÷å ,äòéøæ úòLa òøBæå ,äLéøç úòLa LøBç¥¦§©£¦¨§¥©¦§©§¦¨§¥¦§©§¦¨§¨
.äéìò àäz äî äøBz ,çeøä úòLa äøBæå ,äLéc úòLai`ce `l` ¦§©¦¨§¤¦§©¨©¨©§¥¨¤¨

cvik ok m` j` .eizery lka dxeza weqrl `id die`xd jxcdy
,'jpbc ztq`e' xn`p dn lre ,qpxtziïéNBò ìàøNiL ïîæa ,àlà¤¨¦§©¤¦§¨¥¦

øîàpL ,íéøçà éãé ìò úéNòð ïzëàìî ,íB÷î ìL BðBöøz`eapa §¤¨§©§¨©£¥©§¥£¥¦¤¤¡©
dle`bd lr diryi(d `q diryi)'åâå íëðàö eòøå íéøæ eãîòå'ipaE §¨§¨¦§¨Ÿ§¤§¥

dfd dxezd xtq yeni `l' xn`p jk lre ,'mkinxke mkixM` xkp¥¨¦¨¥¤§Ÿ§¥¤
.'jitnåeli`ïzëàìî ,íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ìàøNé ïéàL ïîæá §¦§©¤¥¦§¨¥¦§¤¨§©§¨

ïîöò éãé ìò úéNòð,mzqpxt jxevl dxezdn yenl mikxvp eidie ©£¥©§¥©§¨
ðâã zôñàå' øîàpLìò úéNòð íéøçà úëàìnL àlà ,ãBò àìå .'E ¤¤¡©§¨©§¨§¨¤§Ÿ¤¨¤§¤¤£¥¦©£¥©

øîàpL ,ïãéz` exnyi `l m` l`xyil dyn xn`y zellwa ¨¨¤¤¡©
dxezd(gn gk mixac),éáéBà úà zãáòå'.'åâå 'E §¨©§¨¤§¤

,ìàòîLé éaøk eNò äaøä ,ééaà øîàegxhe dxeza ewqry ¨©©©¥©§¥¨§©¦¦§¨¥
,mkxv itk dk`lnaïãéa äúìòådfe dfy ,jka egilvde - §¨§¨§¨¨

eyr daxd eli`e .mcia eniiwzdéçBé ïa ïBòîL éaøkewqry §©¦¦§¤©

,dcal dxezaïãéa äúìò àìåoi`y dxez lky ,egilvd `le ± §Ÿ¨§¨§¨¨
.oer zxxebe dlha dteq dk`ln dnr

:l`rnyi iaxk `ax zrc s`y d`ian `xnbdàáø eäì øîà̈©§¨¨
ïðaøì,elv` cenll e`ay minkgl ±eëéépéî àúeèîadywaa ± §©¨¨§¨¨¦©§
,mknïñéð éîBéa,xivwd onf `edyéøLz éîBéáezkixc onf `edy §¥¦¨§¥¦§¥

,micade zezbdéàn÷ eæçúz àìewqrz `l` iptl e`xY `l ± Ÿ¦§£©©¥
,dk`lnaàzL àlek eëééðBæîa eãøhz àìc éëéä ék`ly ick ± ¦¥¦§Ÿ¦¨§¦§©§¨©¨

.dpyd lk mkizepefna micexh eidz
:dxeza didi wqrd xwiry ie`xdn mewn lkny zx`an `xnbd
,éàòlà éaøa äãeäé éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨¦©¦§¨§©¦¦§©

.íéðBøçàä úBøBc íéðBLàøä úBøBãk àlL ,äàøe àadyúBøBc Ÿ§¥¤Ÿ§¨¦¦¨©£¦
,ïãéa äîéi÷úð Bæå Bæ ,éàøò ïzëàìîe òá÷ ïúøBz eNò íéðBLàøä̈¦¦¨¨¨¤©§©§¨£©¨¦§©§¨§¨¨

la`àì Bæå Bæ ,éàøò ïúøBúå òá÷ ïzëàìî eNòL íéðBøçàä úBøBc¨©£¦¤¨§©§¨¤©§¨¨£©¨Ÿ
.ïãéa äîéi÷úð¦§©§¨§¨¨

zexec oia sqep welig d`ian `xnbd ,mcewd xn`nd ab`
.zeevnl mzaiga mipexg`d zexecl mipey`xd

ipt e`xiy cr ,dxezd on zexyrne zenexza miaiig zexitd oi`
df oipra .ziad gzt jxc zial dcydn ixtd qipkiy epiid ,ziad

:oldl xn`nd wqeríeMî ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øa äaø øîàå§¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨¦
úBøBc íéðBLàøä úBøBãk àlL äàøe àa ,éàòlà éaøa äãeäé éaø©¦§¨§©¦¦§©Ÿ§¥¤Ÿ§¨¦¦

ïäéúBøét ïéñéðëî eéä íéðBLàøä úBøBc .íéðBøçàämizal zecydn ¨©£¦¨¦¦¨©§¦¦¥¥¤
ïBîñ÷øè Cøc,ziade xvgd ixry jxc ±,øNòna ïáéiçì éãk ¤¤§©§§§¥§©§¨©©£¥

z` aiigl ewcwce ,zeevnd z` eaaig mipey`xd zexecy
eli`e .xyrna mdizexitCøc ïäéúBøét ïéñéðëî íéðBøçàä úBøBc¨©£¦©§¦¦¥¥¤¤¤

úBbbe` mizadúBøöç Cøce`úBôétø÷ êøcixeg`ny dagx ± ©¤¤£¥¤¤©§¥
,mizad.øNònä ïî ïøèôì éãk§¥§¨§¨¦©©£¥

,xyrnd on jka mixhtp zexitdy oipneìáhä ïéà ,éàpé éaø øîàc§¨©©¦©©¥©¤¤
ne zenexz mdn eyixtd `ly zexit-][zexyr,øNòna áéiçúî¦§©¥©©£¥

úéaä éðt äàøiL ãò,d`ivie dqipk gzt jxc zial eqipkiy ± ©¤¦§¤§¥©©¦
øîàpLzexyrn xeria ly iecied zyxta(bi ek mixac)ézøòa' ¤¤¡©¦©§¦

,'úéaä ïî Lãwäcalae .zexyrn aeigl mxeb ziady rnyne ©Ÿ¤¦©©¦
xn`py ,zetitxwe zebb jxc `le ziad xry jxc zexitd qipkiy

(ai weqt my).'EraUe LixrWa Elk`e'øöç eléôà ,øîà ïðçBé éaøå §¨§¦§¨¤§¨¥§©¦¨¨¨©£¦¨¥
úòáB÷`le xvgl zexitd z` eqipkdy s`y ,zexyrn aeigl ©©

,xyrna eaiigzd zialøîàpLipr xyrn iabl(my)ieNl dYzpe' ¤¤¡©§¨©¨©¥¦
dpnl`le mFzIl xBléøòLá eìëàå,'eòáNå Edryny ,yexcl yie ©¥©¨§¨©§¨¨§¨§¦§¨¤§¨¥

.zexyrna eaiigzd ,xvgd xry oebk ,'jixry'l zexitd eqpkpy
,urd ixt `xea xne` `ed oli`d zexit lr ,dpyna epipyïî õeç¦

,'åëå ïéiäz` zxxan `xnbd .otbd ixt `xea xne` `ed oiid lry ©©¦
:`xnbd zl`ey .oiid zkxa mrhïéé àðL éàîzexitd x`yn ©§¨©¦

.envrl dkxa el erawyàéelòì épzLàc íeMî àîéìéàépzLà ¦¥¨¦§¦§©¥§¦¨¦§©¥
äëøáìmiapr did dligzy ,gayl dpzypy zngny xn`p m` ± ¦§¨¨

.zxg` dkxal dpzyp jkl ,oii `ed dzreéøäå,df itl dywiïîL ©£¥¤¤
zifàéelòì épzLàcdzre zif did dligzy ,gayl dpzydy ± §¦§©¥§¦¨

,ony `edemewn lknäëøáì épzLà àìdkxal dpzyp `l ± Ÿ¦§©¥¦§¨¨
,zxg`éaø øîà ÷çöé éaø øîà ïëå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©§¥§¥¨©©¦¦§¨¨©©¦

,õòä éøt àøBa åéìò ïéëøáî úéæ ïîL ,ïðçBégayl iepiyy rnyne ¨¨¤¤©¦§¨§¦¨¨¥§¦¨¥
.dkxad z` dpyn epi`

:`xnbd zvxznéøîàdkxad iepiy mlerl ,daiyid ipa exn` ± ¨§¦
j` ,gayl dpzydy zngn `ed oiia,íúä`ly mrhd ,onya ¨¨

,ezkxa dzpzydøLôà àìc íeMîixdy .zihxt dkxa el owzl ¦§Ÿ¤§¨
éøáð éëéäCm` ,eilréøáð,'úéfä éøt àøBa' Cy oeik ,xyt` i`àøét ¥¦§¨¥§¨¥¥§¦©©¦¥¨

éøwà úéæ déôeb`vnpe ,'zif' iexw zifd ur ly envr ixtdy ± ¥©¦¦§¥
,ixtd ixt `xea `id oeyld zernyn ,'zifd ixt `xea' jxap m`y
owzl oi`e .zifdn `veid onyd `ed zifd ixte ,zif eny ixtdy
,mc` icia `l` miny z`ixa ef oi`y iptn ,dkxaa dfk gqep
envr urd ,miapra la` .zifd ixt `xea `edy 'dl jxap cvike
miaprd ixt lr dpeekd 'otbd ixt `xea' jxanyke ,otb iexw

.miny z`ixa edfy ,otbd ura milcby
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xcde"חמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc - zekxa(ycew zay meil)

é÷ìL eäleëc.miwelyd zewxi ipin lk ly min ± §§§¨¥
lr mikxany opgei iaxe l`eny ixacy xnel oi` :`xnbd dgec
iptn ,oexbip`a onyd z` axiry ote`a md ,urd ixt `xea ony

yïðúe ,ìôè ïîLå ,øwéò ïBøâéðà déì äåä ,ïk íà(.cn oldl),,ììkä äæ ¦¥£¨¥£¦§¦¨§¤¤¨¥§©¤©§¨
,äìôhä úà øèBôe øwéòä ìò Cøáî ,äìôè Bnòå øwéò àeäL ìkŸ¤¦¨§¦§¥¨§¨¥©¨¦¨¥¤©§¥¨
z` xhete oexbip`d lr wx jxan onya axernd oexbip`a ok m`e
.df ote`a exaic opgei iaxe l`enyy xnel xyt` cvike .onyd

la` ,oexbip` ici lr dzeya xaecn ok` :`xnbd zvxznàëä̈¨
a ,ïðé÷ñò éàîad mc`LLBç[a`k yg-],BðBøâazzl ez`etxe §©¨§¦©§¥¦§

df ote`ae .oexbip`a ony daxd axrn `ed jkle ,zif ony epexba
opgei iaxe l`eny exn` jk lre ,eilr jxane xwird `ed onyd
ony dzey epexba yyegdy epivn okide .urd ixt `xea ezkxay

,oexbip`a axerndälçz ïîMa epòøòé àì ,BðBøâa LLBçä ,àéðúc§©§¨©¥¦§Ÿ§©§¤©¤¤§¦¨
úaMaexbxbl zrc lr eit jezl ony zaya qipki `l ± ©©¨

,d`etxl ezpeeky xacd gken df ote`ay oeik ,eita ezedydle
`ny dxifb ,zxkipd d`etx lk zaya zeyrl `ly exfb minkge
m` la` .ogeh zk`ln lr xearie ,d`etxd jxevl mipnnq wegyi
zrc lr `l` exrxrl zrc lr qipkd `l ,dligzn qipkdyk

.eita ezedydl i`yx ,erlalïBøâéðà CBúì äaøä ïîL ïúBð ìáà£¨¥¤¤©§¥§£¦§
,òìBáe.d`etxl ezpeeky xkip oi` df ote`ay ¥©

`xea onyd zkxay opgei iaxe l`eny ixac m` :`xnbd dywn
,oexbip`a ony daxd axrnae d`etxl dzeya md ,urd ixt

,àèéLtopgei iaxe l`eny ekxved recne ,xwir onyd ixdy §¦¨
:`xnbd zvxzn .erinydl,ïéekî à÷ äàeôøìc ïåék ,àîéúc eäî©§¥¨¥¨§¦§¨¨¦©¥

jkléøáì àì,ììk déìò C,d`etx lr mikxan oi`yïì òîLî à÷ Ÿ§¨¥£¥§¨¨©§©¨
y ,opgei iaxe l`enydépéî äàðä déì úéàc ïåékmc`l yiy ± ¥¨§¦¥£¨¨¦¥

,d`etxd caln oexbip`dn dlik` z`pdéëeøa éòa.jxal jixv ± ¨¥¨¥
zxne` .zif onyl ,mihig ly gnw zencl ozip m` dpc `xnbd

:`xnbdéhéçc àçî÷,`edy enk mihig gnw lke`d ±äãeäé áø ¦§¨§¦¥©§¨
øîàjxan,äîãàä éøt àøBa,mnvr mihigd lr mikxany enk ¨©¥§¦¨£¨¨

øîà ïîçð áøåjxan,Bøáãa äéäð ìkäLoi` aey dpzypy oeiky §©©§¨¨©¤©Ÿ¦§¨¦§¨
.epnn dyrpy ixtk epic,ïîçð áøì àáø déì øîàdéìò âBìôz àì ¨©¥¨¨§©©§¨Ÿ¦§£¥

äãeäé áøcoeik ,dcedi ax ixac lr welgl jl oi` ±ïðçBé éaøc §©§¨§©¦¨¨
déúååk éîéé÷ ,ìàeîLe,eixack mixne` ±øîà äãeäé áø øîàc §¥¨§¦§¨¥§¨©©§¨¨©

åéìò ïéëøáî úéæ ïîL ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîà ïëå ,ìàeîL§¥§¥¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¤¤©¦§¨§¦¨¨
àîìà ,õòä éøt àøBay ,gken ±épzLàc áb ìò óàepzypy ± ¥§¦¨¥©§¨©©©§¦§©¥

,ony mdn dyrpe mizifdéà÷ déúlîadidy oica onyd cner ± §¦§¥¨¥
,ony eyrpy mcew miziflénð àëäyi mihig ly gnwa o`k s` ± ¨¨©¦

y xnelépzLàc áb ìò óà,gnw mdn dyrpe mihigd epzypy ± ©©©§¦§©¥
éà÷ déúlîaeyrpy mcew mihigl didy oica gnwd cner - §¦§¥¨¥

:`xnbd dywn .dnc`d ixt `xea eilr mikxane ,gnwéîc éî± ¦¨¥
ixd ,mihig ly gnwl zif ony dnec ikeíúäzif ony ,[my-]úéì ¨¨¥

àðéøçà àéelò déì`l` ,dil` ribdl leki `edy dlrn cer oi` ± ¥¦¨©£¦¨
xwiry oeike ,eze` milke` day jxcl ribd ony dyrpyk cin
la` ,ixt `xwp onyd s` okl ,onyd liaya `id ,mizifd zrihp

àëäg ly gnw ,[o`k-]mihiúôa àðéøçà àéelò déì úéàcer yi ± ¨¨¦¥¦¨©£¦¨§©
,dpzypy oeike ,zt epnn eyriy ,dil` ribdl leki `edy dlrn

.ixtd llkn `vi
:`xnbd dywnàðéøçà àéelò déì úéà éëåcer yiy xac lk ike ± §¦¦¥¦¨©£¦¨

,dil` ribdl leki `edy dlrnéøt àøBa déìò ïðéëøáî àìŸ§¨§¦©£¥¥§¦
ìkäL àlà ,äîãàäzif onyy ,l`enye opgei iax exn`y dne] ¨£¨¨¤¨¤©Ÿ

df oi` ,mzkxa dzpzyp `l ,ony mdn dyrpe mizifd epzypy s`
`le ,dil` ribdl lekiy ztqep dlrn el oi`y zif onya wx

,[mihig ly gnwaøîàäåxn` `lde ±àðúî áø øîà àøéæ éaø §¨¨©©¦¥¨¨©©©§¨
àéiç àøwà ,ìàeîL øîà,zlyean dpi`y zrlc lr ±ålràçî÷ ¨©§¥©¨¨©¨§¦§¨

éøòNc,mixery ly gnw ±.Bøáãa äéäð ìkäL eäééìò ïðéëøáî ¦§¨¥§¨§¦©£©§¤©Ÿ¦§¨¦§¨
mixery ly gnw lry xn` l`enyy dnn `xnbd zwiicne
,lkdy mikxan mihig ly gnw lry xn` `le ,lkdy mikxan

åàì éàî`gnw lry meyn df oi` m`d ±éhéçcxzei aeyg `edy ©¨§¦¥

mikxany l`eny xaeq ,mixery ly gnwnäîãàä éøt àøBa¥§¦¨£¨¨
:`xnbd zvxzn .ongp ax xn`y enk `le,àìxaeq zn`a Ÿ

`gnw lry l`enyénð éhéçcmikxan ok mb ±.Bøáãa äéäð ìkäL §¦¥©¦¤©Ÿ¦§¨¦§¨
mikxany l`eny xaeq mihig gnwa mb m` :`xnbd dywn

,dyw ok m` lkdyìåïðéòîL`gnw lry l`eny eprinyie ± §©§§¦©
éhéçc,lkdy mikxanåy jkn cnlpïkL ìk`gnw lryéøòNc §¦¥§¨¤¥¦§¨¥

:`xnbd zvxzn .lkdy mikxany i`ce mihigk miaeyg mpi`y
ïðéòîLà éà`gnwy wx eprinyn l`eny did m` ±éhéçc ¦©§§¦©§¦¥

,lkdy eilr mikxanàðéîà äåäc ,xnel leki iziid ±éléî éðä± £¨¨¦¨¨¥¦¥
`gnwa `l` exn`p `l [lkdy zkxa mikxany] el` mixacy

ìáà ,éhéçc`gnwéøòNc,elke`l jxcd oi`yéøáì àìdéìò C §¦¥£¨¦§¨¥Ÿ§¨¥£¥
ïì òîLî à÷ ,ììkmikxan `l` ,ok oicd oi`y l`eny eprinyd ± §¨¨©§©¨

.lkdy mikxan ihigc `gnw lr mby okzi la` ,lkdy eilr
oi` mixery ly gnw lry mixne` epiid recn :`xnbd zl`ey

,llk mikxanòøb éîexzei rexb `ed ike ±úénæå çìnî,[gln in±] ¦¨©¦¤©§©¦
,Bøáãa äéäð ìkäL øîBà ,úénfä ìòå çìnä ìò ,[àéðúc] (ïðúã)s` §©§¨©©¤©§©©©¦¥¤©Ÿ¦§¨¦§¨

.mlke`l jxcd oi`y:`xnbd zvxznéøèöàCl`eny jxved ± ¦§§¦
c ,mixery ly gnw lr mikxany eprinydlàðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨

wxy ,xnel jzrca dler didy ±úénæå çìîoeik ,mdilr mikxan ¤©§©¦
cdéîeôì éãLc Lðéà ãéáò,mlke`le eitl mwxefl ieyr mc`y ± ¨¦¦¦§¨¥§¥

éðàé÷e÷ì äL÷å ìéàBä ,éøòNc àçî÷ ìáàmirlezl mxeb `edy ± £¨¦§¨¦§¨¥¦§¨¤§§¨¥
,miirna mixvepdéøáì àì,ììk déìò Cwifnd xac `edy oeik Ÿ§¨¥£¥§¨

,mc`lïì òîLî à÷,`l` ,ok mixne` oi`y l`eny eprinyd ± ¨©§©¨
dépéî äàðä déì úéàc ïåék,dlik`a epnn d`pd el yiy ±éòa ¥¨§¦¥£¨¨¦¥¨¥

éëeøa.eilr jxal jixv ± ¨¥
:lwcd itpray jxd lr mikxan dn dpc `xnbdàøB÷wlgd ± ¨

,lk`nl aeh `edy ,lwcd itpray jxd,øîà äãeäé áømikxan ©§¨¨©
eilr,øîà ìàeîLe ,äîãàä éøt àøBaeilr mikxanäéäð ìkäL ¥§¦¨£¨¨§¥¨©¤©Ÿ¦§¨

.Bøáãa:mzxaq z` `xnbd zx`aneéøt àøBa øîà äãeäé áø ¦§¨©§¨¨©¥§¦
,äîãàäy oeikàeä àøétìéàBä ,Bøáãa äéäð ìkäL øîà ìàeîLe , ¨£¨¨¥¨§¥¨©¤©Ÿ¦§¨¦§¨¦

úBLwäì BôBñå.urkàððéL ,äãeäé áøì ìàeîL déì øîàccegn±] §§¦¨¨©¥§¥§©§¨¦§¨
[cenlzaàäc ,àøazñî Cúååk,ixdy ±,úBLwäì BôBñ ïBðöm`y §¨¨¦§©§¨§¨§§¦¨

,urk dywzn `ed ,ylzidl jixv `edy onfa ylzp epi`
,äîãàä éøt àøBa déìò ïðéëøáîe,zeywdl eteqy dny gkene §¨§¦©£¥¥§¦¨£¨¨

z` `xnbd dgec .dnc`d ixt `xea eilr ekxai `ly daiq ef oi`
:zxne`e l`eny ixacàéä àìå,oepvn l`eny `iady di`xd ± §Ÿ¦
y oeik ,di`x dpi`àìâeôc àzòcà éLðéà éòèð ïBðözpeek ± §¨§¦¦§¥©©§¨§§¨

ixt oepvd f` aygp okle ,jx `edyk elke`l `id eze` mirhepd
la` ,zeywdl eteqyk s`àì÷c,[lwc-]àzòcà éLðéà éòèð àì ¦§¨Ÿ¨§¦¦§¥©©§¨

àøB÷cmzpeek `l` ,`xewd z` lek`l eze` mirhepd zpeek oi` ± §¨
.ixt aygp `xewd oi` okle ,zexitd z` lek`l `id

.dlik`l miie`xy mixac drax` ea milcby oli` `ed ,slv

.oiqixtwe ,zepeia` ,zexnz ,mde ,zexit ipin md mdn dylye
lr dlicbd dtilw md 'oiqixtw'de ,oli`d zexit md 'zepeia`d'
`id s`e ,zepeia`d elyazpy mcew mdn zltepe ,zepeia`d
milcb ,urd ilr jezay ,ea yi zexit oin cere .dlik`l die`x
mpi`y ,milr ea milcb cere .milra mihlea mde ,'zexnz' oink

.dlik`l md miie`x j` ,zexit
:`xnbd dywnéëäc àzòcà éLðéà éòèð àìc àëéä ìëålka ike ± §¨¥¨§Ÿ¨§¦¦§¥©©§¨§¨¦

wlg lek`l oli`d z` mirhepd zpeek oi` m`y `ed oicd mewn
,oli`a lcby dfdéìò ïðéëøáî àìwx ,el die`xd dkxad z` Ÿ§¨§¦©£¥

,lkdy eilr mikxanàçøôc àzòcà éLðéà éòèðc ,óìö éøäå± ©£¥§¨§¨§¦¦§¥©©§¨§¦§¨
,ixtd z` lek`l wx `id eze` mirhepd zpeeky,[àéðúå] (ïðúå)§©§¨

éðéî ìòa milcbd zexitdätöð,[slv-],úBøîzä ìòå ïéìòä ìò ©¦¥¦§¨©¤¨¦§©©§¨
àøBa øîBà ,ïéñéøôwä ìòå úBðBiáàä ìòå ,äîãàä éøt àøBa øîBà¥¥§¦¨£¨¨§©¨£¦§©©©§¦¦¥¥

,õòä éøtoli`d z` mirhepd zpeek oi`y mixac lr s`y ixd §¦¨¥
:`xnbd zvxzn .dnc`d ixt `xea mdilr mikxan ,mlke`løîà̈©

àúeLc àzòcà éLðéà éòèð ,óìö ,÷çöé øa ïîçð áøzpeek ± ©©§¨©¦§¨§¨¨§¦¦§¥©©§¨§¨
opi`y oeik ,zexnzde milrd z` mb lek`l `id eze` mirhepd
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המשך בעמוד רנצ



חמה
ezny in` cenr el sc ± iyily wxtzekxa

.é÷ìù åäìåëã:wely wxi ipin lk.åðåøâá ùùåçädil dedc daxd ony ea zzl jixve

:lth oexbip`e xwir ony.ïîùá åðòøòé àìerlea epi`e epexb jeza dil idync zaya

zexkpd ze`etx lk lr exfb minkge `ed d`etxlc `zlin `gken dil rla `lc oeike

:dk`ln `idy mipnq zwigy meyn.äìçúmyl eita onyd ozi `l dlgzkl xnelk

ezedydl `a m`e drila myl m` ik xerxr

:epdyi.äéðéî äàðä äéì úéàãyi d`etxd cal

:dlik` z`pd el.'åëå àúëìäå`l edl xht cr

:`ed b"dne opiqxb.éèçã àçî÷gnw lke`

:`idy zenk mihg.äîãàä éøô àøåáx`yk

jxany (.fl 'c) oiwxta onwl `ipzc oihg qqek

:dnc`d ixt `xea.éðúùàã`le li`ed rxbe

:`ziilrn `ielrl ipzy`.éà÷ äéúìîádede

:oihg qqekk dil.àðéøçà àéåìéò äéì úéà àëä
`l ezlik` jxc llkle ixt llkn `vi jkld

jxc llkl eiepya `a cin onyd la` `a

ixt jkld ederhp jkl ixtd xwire ezlik`

:`ed.åàì éàîihga l"qc llkn ixry xn`cn

:aiygc `"dta.úéîæå çìîî òøâ éîåikide

:dkxa iraz `lc oizrc` wqiz.úéîæ
:`"xinly.éðàé÷å÷:miirnay mirlezúéàã
.äàðä äéì:dlik`a.àøå÷eitpryk lwc ly jx

sqepd zepli`d lk jxck dpye dpy lka milcb

:ur dyrpe dywzn dipy dpyae jx ef dpya

.úåù÷äì åôåñ ïåðö`ed ezra eylez epi` m`y

:urk dywzn.àìâåôã àúòãà`edyk elk`l

:`lbet enye jx.óìö:ur oin.àçøôã àúòãà
:eixt my.äôöð éðéîea milcby itl slv `ed

:ipin dil ixw dlik` ipin dnk.úåøîújeza

enk dlra oihleae zexnz oink milcb milrd

:daxr ly oilra.úåðåéáà:ixtd `ed.ïéñéøô÷
dtilw oirk ixtd zeaiaqy dlecb dtilw `ed

licbd:miwc mifeb` aiaq déùðéà éòèð óìö
.àúåùã àúòãàz`e milrd z` lek`l

:jka oli`d z` oihrnn opi`y zexnzdàì÷ã
.àúòãà éùðéà éòèð àì`xewd z` lek`l

:oli`d itpr hrnn elke`dyäöåçá äìøò
.õøàì:`id mixteq ixacn.õøàá ì÷éîä ìëã

oeikc .ux`l dvega ezenk dkld dlxra

:lwind xg` jld dxezd on dpi`c.øùòî éáâ
zexit xyrnc xnzi` xyrn iabl r"xc `dc

daiig `l dxezdy opaxc dteb ux`ac oli`d

:xdvie yexiz obc `l` xyrl.íøëá íéàìë
:`ed wxi oin xaqw÷ôñ äéì äåä ù"áì î"î

'åëå äìøò`piaxc `kxitc `pwqn n"n i`d .

dvega xzen envr ixtd s`y xninle `ed

:'ek dlxr wtq opze `ed wtq ux`a `dc ux`l

.àéøåñáålr dtiqede cec yaky daev mx`

:l`xyi ux` leab.õøàì äöåçáåon gweld

eqcxta yiy `ed rceie dlxrd lr ceygd

:zerihpe zepwf.ç÷åìå ãøåéit lr s` epnid

:zerihpd on `iai m` `ed wtqy
ãáìáå
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àìoexbip` i"r `ixi` i`n dcica ipzile beltl k"` z"`e ezedydl i"yxit .eprxri

k"r ezedydl epiidc xrxrl `l` xeq` epi` `dc xzl`l erlal ixy dipira elit`

dil ixw d`etxl `l` dpi`y diizy lky diidy `la drilaa 'it` eprxri `l i"xd 'it

oiekn `w d`etxlc `zlin `gken `wc meyn xqznc `nrh epiide erleayk 'it`e xerxr

ezedydl eprxri `l i"yx yexit ayiil yi p"`

` ezedydl elit`e oexbip` jezl `ed ozep la`e

:diidy `la dipira erleaïåéëdil zi`c

mc` m`c mixacd oi`xpe .ikexa ira dipin d`pd

dil zilc zezyl mirx oiwynd m` oiwyn dzey

d`pd dil zi` i`e ikexa ira `l dipin d`pd

:ikexa ira d`etxd `la dipin

àúëìäåoeylc 'iqxb `l mixtqa aezky

:'eke `gnw cr `ed b"dàçî÷
`l ok m`c ynn `gnwa ixiin `lc d`xp .ihigc

ixiin `l` dnc`d ixt `xeac dkxa dia `kiiy

oiyery gnwa e` xih"`lwyi` oixewy `gnwa

:xepza oiyaiiny lrey zleayn

àì'nb xaqe .`xewc `zrc` iypi` irhp

miptb ialel oze` k"`e l`enyc dizeek

ediilr opikxan ikdc `zrc` iypi` irhp `lc

mikx mdyk 'icwy oze`e exaca didp lkdy

`zrc` edl irhp `le dpevigd mztilw milke`

lek`l m` ik mikx odyk edl lkinl ikdc

inp ediilr jxan elyaziyk odly oipirxbd

:lkdy
itilw
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é÷ìL eäleëcë"àìôè ïîLå øwéò ïBøâéðà déì äåä §§§¨¥£¨¥£¦§¦¨§¤¤¨¥
Cøáî äìôè ånòå øwéò àeäL ìk ììkä äæ ïðúe§©¤©§¨¨¤¦¨§¦§¥¨§¨¥

øwéòä ìòøèåôeúàäìôhäïðé÷ñò éàîa àëä ©¨¦¨Ÿ¥¤©§¥¨¨¨§©©§¦©
LLåçaàì BðBøâa LLBçä àéðúc BðBøâaepòøòé §Ÿ¥¦§§©§¨©¥¦§Ÿ§¨§¤

CBúì äaøä ïîL ïúBð ìáà úaLa älçz ïîLa§¤¤§¦¨§©¨£¨¥¤¤©§¥§
ïBøâéðàòìåáeïåék àîéúc eäî àèéLtäàeôøìc £¦§Ÿ¥©§¦¨©§¥¨¥¨§¦§¨

éøáì àì ïéeëî à÷ììk déìò Cì"î÷déì úéàc ïåék ¨§©¥Ÿ¦§¦£¥§¨¥¨§¦¥
äãeäé áø éhéçc àçî÷ :éëBøa éòa dépéî äàðä£¨¨¦¥¨¥¨¥¦§¨§¦¥©§¨
ìkäL øîà ïîçð áøå äîãàä éøt àøBa øîà̈©¥§¦¨£¨¨§©©§¨¨©¤©Ÿ

Bøáãa äéäðì"ààì ïîçð áøì àáøâåìôzdéìò ¦§¨¦§¨¨¨§©©§¨Ÿ¦§Ÿ£¥
øîàc déúåek éîéi÷ ìàeîLe ïðçBé 'øc äãeäé áøc§©§¨§¨¨§¥©§¥©¨¥§¨©

ïëå ìàeîL øîà äãeäé áøø"à÷çöéø"àïðçBé ©§¨¨©§¥§¥¦§¨¨¨
àîìà õòä éøt àøBa åéìò ïéëøáî úéæ ïîLâ"òà ¤¤©¦§¨§¦¨¨¥§¦¨¥©§¨

éðzLàcéà÷ déúlîað"äâ"òàéðzLàcdéúlîa §¦§©¦§¦§¥¨¥§¦§©¦§¦§¥
àëä àðéøçà àéelò déì úéì íúä éîc éî éà÷̈¥¦¨¥¨¨¥¥¦¨©£¦¨¨¨
àéelò déì úéà éëå úôa àðéøçà àéelò déì úéà¦¥¦¨©£¦¨§©§¦¦¥¦¨
àlà äîãàä éøt àøBa déìò ïðéëøáî àì àðéøçà©£¦¨Ÿ§¨§¦©£¥¥§¦¨£¨¨¤¨

ìkäLø"àäåìàeîL øîà àðúî áø øîà àøéæàøwààéiçàçî÷åïðéëøáî éøòNc ¤©Ÿ§¨¥¨¨©©©§¨¨©§¥©¨¨©¨§¦§¨§©£¥§¨§¦¨
L eäééìòäéäð ìkäL éîð éhéçc àì äîãàä éøt àøBa éhéçc åàì éàî Bøáãa äéäð ìkä £©§¤©Ÿ¦§¨¦§¨©©§¦¥¥§¦¨£¨¨Ÿ§¦¥©¦¤©Ÿ¦§¨

BøáãaìåïðéòîLéhéçcù"ëåàðéîà äåä éhéçc ïðéòîLà éà éøòNcî"äìáà éhéçc ¦§¨§©§§¦¨§¦¥§©£¥¦©§§¦©§¦¥£¨£Ÿ¦¨§¦¥£¨
éøáì àì éøòNcììk déìò Cì"î÷òøb éîeçìnîúéîfä ìòå çìnä ìò ïðúc úéîæå §©£¥Ÿ¦§¦£¥§¨¦¨©¦¤©§¨¦¦§©©©¤©§©©¨¦

éøèöà Bøáãa äéäð ìkäL øîBàCà"ãñàçî÷ ìáà déneôì éãLc Lðéà ãéáò úéîæå çìî ¥¤©Ÿ¦§¨¦§¨¦§§¦¤©§¨¦¨¦¦¦§¨¥§¥£¨¦§¨
ìéàBä éøòNcäL÷åéðàé÷e÷ìéøáì àìììk déìò Cì"î÷dépéî äàðä déì úéàc ïåék §©£¥¦§¨¤§§¨¥Ÿ¦§¦£¥§¨¥¨§¦¥£¨¨¦¥

:éëeøa éòaàøå÷áø Bøáãa äéäð ìkäL øîà ìàeîLe äîãàä éøt àøBa øîà äãeäé áø ¨¥§¥Ÿ̈©§¨¨©¥§¦¨£¨¨§¥¨©¤©Ÿ¦§¨¦§¨©
BôBñå ìéàBä Bøáãa äéäð ìkäL øîà ìàeîLe àeä àøét äîãàä éøt àøBa øîà äãeäé§¨¨©¥§¦¨£¨¨¥¨§¥¨©¤©Ÿ¦§¨¦§¨¦§
úBù÷äì BôBñ ïBðö àäc àøazñî Cúåek àðpéL äãeäé áøì ìàeîL déì øîà úBù÷äì§©§¨©¥§¥§©§¨¦§¨©¨¨¦§©§¨§¨§§©§
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óìö éøäåéòèðcàzòcà éLðéààçøôãúBøîzä ìòå ïéìòä ìò ätöð éðéî ìò ïðúe ©£¥§¨§©§¥¦§¥©©§¨§¦§¨§©©¦¥¦§¨©¨¨¦§©©§¨
ìòå úBðBéáàä ìòå äîãàä éøt àøBa øîBàïéñéøôwäáø øîà õòä éøt àøBa øîBà ¥¥§¦¨£¨¨§©¨¤§§©©©§¦¦¥¥§¦¨¥¨©©

óìö ÷çöé øa ïîçðéòèðàúeLc àzòcà éLðéààì÷càøB÷c àzòcà éLðéà éòèð àì ©§¨©¦§¨§¨©§¥¦§¥©©§¨§¨¦§¨Ÿ©§¥¦§¥©©§¨§¨
â"òàådéñl÷cáø øîà äãeäé áø øîà :ìàeîLc déúåk àúëìä äãeäé áøì ìàeîL §©§¥§¥§©§¨¦§§¨©¨¥¦§¥¨©©§¨¨©©

úà ìëBàå úBðBéáàä úà ÷øBæ õøàì äöeça äìøò ìL óìöïéñéøôwäàøîéîìúåðåéáàc §¨¤¨§¨§¨¨¨¤¥¤¨¤§§¥¤©©§¦¦§¥§¨§¤§ŸŸ
å éøétïéñéøô÷àøBa øîBà úBøîzä ìòå íéìòä ìò ätöð éðéî ìò eäðéîøe éøét åàì ¥¥§©§¦¦©¥¥§¦§©¦¥¦§¨©¤¨¦§©©§¨¥¥

ìòå úBðBéáàä ìòå äîãàä éøtïéñéøôwäøîàc àeä õòä éøt àøBa øîBàò"økïðúc §¦¨£¨¨§©¨¤§§©©©§¦¦¥¥§¦¨¥§¨©§¦§©
úBøîz øOòúî óìö øîBà øæòéìà éaøúåðåéáàååïéñéøô÷ò"øàlà øOòúî ïéà øîBà ©¦¡¦¤¤¥§¨¦§©¥§¨§¤§ŸŸ§©§¦¦¥¥¦§©¥¤¨

àáé÷ò éaøk äëìä øîà éà àáé÷ò éaøk äëìä àîéðå éøt àeäL éðtî ãáìa úBðBéáà¤§¦§©¦§¥¤§¦§¥¨£¨¨§©¦£¦¨¦¨©£¨¨§©¦£¦¨
õøàa 'éôà àðéîà äåäì"î÷õøàa ìáà õøàì äöeça BúBîk äëìä õøàa ì÷énä ìk £¨£¦¨£¦¨¨¤¨©¥¥¨¨¤£¨¨§§¨¨¨¤£¨¨¨¤

BúBîk äëìä õøàa ì÷énä ìëc õøàì äöeça àáé÷ò éaøk äëìä àîéðå àìì"çaàðéîà äåä éëä øîà éàî"ðäøNòî éab Ÿ§¥¨£¨¨§©¦£¦¨§¨¨¨¤§¨©¥¥¨¨¤£¨¨§§¦¨©¨¥£¨¨¦¨©¥©§©
àîéà àúééøBàcî õøàác äìøò éab ìáà ïðaøcî àôeb õøàác ïìéà"çaìøBæâð éîðì"î÷éLà áø øa øîì déçkLà àðéáø ¦¨§¨¨¤¨¦§©¨¨£¨©¥¨§¨§¨¨¤¦§©§¨¥¨§©¦¦§¨¦¨©§§¥§¨©©©¦

úBðBéáà ÷éøæ à÷cìéëà÷åïéñéøô÷ì"àøî ãéáòìå ì÷éîc àáé÷ò 'øk Czòã éàî"ákùélé÷îcóìö ïðúc éôèù"áíéøîBà §¨¨¦¤§§¨¨¦©§¦¦©©§¨§£¦¨¦¥¥§¤¡¥©§¦§¦¥§¥¦§©§¨§¦
íøëa íéàìkä"áåàéL÷ àôeb àä äìøòa áéiçL íéãBî elàå elà íøëa íéàìk ïéà íéøîBàúøîàóìöù"áíéàìk íéøîBà ¦§©¦§¤¤§¦¥¦§©¦§¤¤¥¨¥¦¤©¨§¨§¨¨¨©§¨¨§¨§¨§¦¦§©¦

àéL÷ àì àä àeä ïìéà ïéî àîìà äìøòa áéiçL íéãBî elàå elà éðz øãäå àeä ÷øé ïéî àîìà íøëaù"áeäì à÷tñî é÷etñ §¤¤©§¨¦¨¨§¨©¨¥¥¨¥¦¤©¨§¨§¨©§¨¦¦¨¨Ÿ©§¨©¥§©§¨§
àøîeçì àëäå àøîeçì àëä éãáòåî"î"áìùäìøò ÷ôñ ïðúe äìøò ÷ôñ déì äåä"àaéøzeî àéøeñáe øeñà"çáeìãøBé §©§¥¨¨§§¨§¨¨§§¨§£¨¥¨¥¨§¨§©¨¥¨§¨§¨§§¨¨§¥
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eznyחמו ina cenr el sc ± iyily wxtzekxa
.åðàøé àìù ãáìáå:zerihpd on hwel `edyk xagd.äðùî äðéà:i`ce `l` wtq df oi`e

.äéì ÷åôéúåixiq` dlxr oiprl edpip `xit e`lc xyrn oiprl xn`c `aiwr 'x inp i`c

:xney dil dedc oiqixtw.äéúéì ùåìúá:lyazdl ribnyk epnid ltepy eteqàîèéô
.ïåîø ìùd:oilbxtqle migetzl yiy oirk ey`xay gxt.úôøèöîz`nehl dviakl

:oilke`.åìù õðäå:zepeia`a qxtwk oenxa up

.óøèöî ïéà(:fiw 'c) ahexde xerda l"iwc b"r`

z`neh epiidc dlw d`nehl oitxhvn mixney

upd la` oenxde feb`d ztilw ilin ipd oilke`

ikde sxhvn oi`e `ed xney iab lr xney

:(:hiw 'c) ahexde xerda opixn`.äìøòá íéáééç
up `de eixtl lthd eixt z`n edpiax `pngxc

lrn ltep yaiznyky yelza xney dizil

:dtilwd.àøéô øîâá äéúéì ñøô÷ribnyk

:epnn ltep `ed eleyal jenq.éìçúîixnza

:slva qxtwk.àøôåëámcew miphw mixnzdyk

:mleya.éñåé 'øë äì øáñixt ied `xtekc

aeyg ely xney jkitl xnbp `ly t"r`e

:xney.øåñà øãîñlke gxtd ltpy oeik miapr

iqei 'x xn`we xcnq iexw envrl d`xp xibxb

meyn xeq`e ixt iexw xcnq llkl `ay oeik

:dlxr.äéìò ïðáø éâéìôåjkld miaxk dklde

edpip ixit e`l oda oiqixtwdy cera zepeia`

:ixtl xney oiqixtw exwin `le.úåðìéà øàùá
:miaprd on ueg.úéòéáùá ïéööå÷ ïéà`pngxc

:cqtdl `le dlk`l xn`.åàéöåéùî:ixtd z`

.åøùøùéùîly zexyxy oink oda e`xiyn

:oiaexgåòøâéùî.onwle rexbk miqb miaprdy

:dl yxtn.åöéðéùî:aiaq upd lcbiynàåä
.òåøâ àåä øñåá`ed xqea exikfdy mewn lk

:rexb.ã"ñ ïáìä ìåô:opiniiw miapra `dïàî
.øîàã äéì úòîùixt iedc `ed xqea miapr iab

:`l xcnq la`.ïðáøiqei 'xc dilr ibiltc `ed

zepli` x`ya ixn`we dlxr zkqna

:ie`xd ixt ied e`iveiync.àúéèéá:zepeia`ñë
.éìôìôixwn ekxck `ly lke` mc`y xac lk

:dqiqk.øåèô:zxkn.àúìîä:f"rla ei"x`ehil

.àéøùmeyn `le mieb leya meyn `l da oi`

:mieb lerb.éàåãðä:miiyek.äøã÷ õéáçoin

oiyer jk daiwa edevagy alg enk ietw lk`n

`gnw dl yxtn onwle dxcwa ietw lk`n

:i"cyexa` dil exwe `gyne `yaece.àñééãly

:zyzkna zeyezk mihgõéáç ïéòë àñééã
.äøã÷`ziy`a ixaznc ihg dl yxtn onwl

:dxicwa edl ciare `yaec eda eadie.àãéîñ
:zlq
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éôéì÷ly oipirxbd lr jxal yiy o`kn edpip ixitc .dlxra oiaiig mipirxbde mifeb`

ixt `xea zexit ly mipirxb ipin lke migetz lye oiwqxt` ipirxbe zeipcbceb

:urd

ïéàzigyz `l meyn xeq`c dil wetiz inp ziriay `la z"`e .ziriaya zepli` oivvew

`aw oirh `lc l"ie (k mixac) dvr z`

`l wxt `zi`ck zigyz `l dia jiiy `lc

minca dlernc ixii` inp i` (.ek a"a) xetgi

zigyz `l jiiy `l f`c zexew dpnn zeyrl

`le dlk`l `ki` ziriayc `xeqi` meyn edine

:cqtdl `le dxegql

åøåòéù`xit ied `l o`kn zegte .oald letk

zegt xqea lrc cenll yi o`kn

`l` urd ixt `xea dilr opikxan `l letn

b"d oeyl :dnc`d ixt `xeaàúëìäåxnk

.'eke `ed `xit e`l dlxr iablcn iy` ax xa

ed `xit e`l dlxr iablc n"xd xne` dide`

l"ga ezenk dkld ux`a lwind lkc meyn epiid

ixt `xea eilr oikxane `xit ied i`ce ux`a la`

:l"gl ux`a oia welg `kil zekxaae urd

.àáéèøádilr opikxan frla e"ix`ehil oebk

opikxan `l `zyiai la` dnc`d ixt `xea

frla exa"ifpif oixewy `liabpfa dkld oke dilr

[`l`] lek`l milibx oi`y i"ltexb ly e"lw oke

llk mdilr oikxan oi` e"ix`ehila oebk `aihxa

`"lipw oixewy oenpw ly ur la` `zyaia

oilibxy iptn dnc`d ixt `xea eilr opikxan

mipw enk ux`d lr lcb `ed mbe yaeia elk`l

mr ixri ik urd ixt `xea opikxan e"xwev lre

`"cwyen oixewy feb`e e"xwev df (d xiy) iyac

eze` lek`l oibdep mby urd ixt `xea opikxan

:yaeiaìëeilr oikxan oipind zyngn ea yiy

miyery f"rla y"hixiilw oke .zepefn ipin `xea

ipin `xea mdilr oikxan algn e` mine gnwn

jezl e` oilet jezl gnw mipzepyk oke zepefn

oiyery micwy jezl oke miyixk e` miycr

jixv f` ald cerqiy ick eze` oiyer m` dlegl

jixv epi` `nlra wacl m`e n"n `xea jxal

jeza ernble xingdl aehe n"n `xea jxal

:jytp dnn xehte `ivend zkxa xg`l dcerqd
`xea
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íB÷îa àáé÷ò éaø è÷Bì epàøé àlL ãáìáe ç÷åìå§Ÿ¥©¦§©¤Ÿ¦§¤¥©¦£¦¨¦§
à"ødéúek ïðéãáò"áeùíB÷îaä"áäðLî dðéà ¨§¦©©¨¥¦§¥¨¦§¨

éøtì øîBL äNòðc déì ÷Btéúåàðîçøåízìøòå øîà §¥¥§©£¨¥©§¦§©£¨¨¨©©£©§¤
ìôhä úà Béøt úà BúìøòåéøôìøîBL eäéð éàîe ¨§¨¤¦§¤©¨¥§¦§Ÿ©¦¥

éøtì øîBL äNòðc ïðéøîà àëéä àáø øîà éøtì©§¦¨©¨¨¥¨¨§¦¨§©£¨¥©§¦
øaeçîa àëä øaeçîa ïéa Leìúa ïéa déúéàc àëéä¥¨§¦¥¥§¨¥¦§¨¨¨¦§¨
ïBnø ìL àîèét ééaà déáéúéà déúéì Leìúa déúéà¦¥§¨¥¥¥¦¥©©¥¦§¨¤¦
BlL õðä øîà÷cî óøèöî ïéà BlL õpäå úôøèöî¦§¨¤¤§©¥¤¥¦§¨¥¦§¨¨©¨¥¤

àeä ìëBà åàìc àîìà óøèöî ïéàäìøò éab ïðúe ¥¦§¨¥©§¨§©¤§©©¥¨§¨
íéæBâà étéì÷ BlL õpäå ïBîø étéì÷ïéðéòøbäåïéáéiç §¦¥¦§©¥¤§¦¥¡¦§©©§¦¦©¨¦

eäì äNòðc ïðéøîà àëéä àáø øîà àlà äìøòa§¨§¨¤¨¨©¨¨¥¨©§¦¨§©£¨§
éàä àøét øîb úòLa déúéàc àëéä éøéôì øîBL¥§¥¥¥¨§¦¥¦§©§©¥¨©

ñøô÷ïîçð áø øîàäå éðéà àøét øîb úòLa déúéì ©§¥¥¥¦§©§©¥¨¥¦§¨¨©©©§¨
ìéàBä éøéñà äìøòc éìçúî éðä deáà øa äaø øîà̈©©¨©£¨¥©§§¥§¨§¨£¦¥¦
àøôeëa éåä úîéà éøéôì øîBLå éøéôì øîBL eNòðå§©£¥§¥¥§¥§¥¥¥©£¥§§¨
éñBé éaøk dì øáñ ïîçð áø éøéôì øîBL déì éø÷ à÷å§¨¨¥¥¥§¥¥©©§¨¨©¨§©¦¥
éøt àeäL éðtî øeñà øãîñ øîBà éñBé éaø ïðúc¦§©©¦¥¥§¨©¨¦§¥¤§¦

é÷úî déìò ïðaø éâéìôeàòcøäpî éîéL áø dì ó §¦¦©¨¨£¥©§¦¨©¦¦¦§©§§¨
ïéà éúîéàî ïðúäå déìò ïðaø éâéìt éî éðìéà øàLáe¦§¨¦¨¥¦§¦¦©¨¨£¥§¨§©¥¥¨©¥

úéòéáMa úBðìéàä úà ïéööB÷ù"áìk íéøîBà §¦¤¨¦¨©§¦¦§¦¨
eàéöBéOî úBðìéàä"áeäíéøîBàeøLøLiMî ïéáeøçä ¨¦¨¦¤¦¦§¦¤¨¦¦¤§©§§

íépôâäåeòøâiMîíéúéfäåMîeöéðiìk øàLe §©§©¦¦¤¨§§©¥¦¦¤¨¥§¨¨
òeøb àeä øñBa àeä éñà áø øîàå eàéöBéOî úBðìéàä̈¦¨¦¤¦§¨©©©¦¤¥©

ïálä ìet ïálä ìet àeäã"ñàlààîéàåøeòéL ©¨¨©¨¨¤¨¥¨¦Ÿ
úòîL ïàî ïálä ìeôkdéìøîàcøãîñ ïéà øñBa §©¨¨©¨§¨¥§¨©¤¥§¨©

øîà àlà eàéöBéOî úBðìéàä ìk øàL éðz÷å ïðaø àìŸ©¨¨§¨¨¥§¨¨¨¦¨¦¤¦¤¨¨©
ïðéøîà àëéä àáøéåäcúì÷L éëc àëéä éøtì øîBL ¨¨¥¨©§¦¨©£¥¥©§¦¥¨§¦¨§¨

ì déìúéiî àì déì úì÷L ék àëä àøét úéiî øîBL ¥§¥©¥¥¨¨¨¦¨§¨¥Ÿ©¥
deì÷ùå àcáeò äåä àøétõðìàðånøcäeì÷ùå àðBnø Láéåàçøôìàúéèéácíéi÷éàåàúéèéa ¥¨£¨§¨§©§©§¥§¦Ÿ¨§¨¥¦¨§©§§¦§¨§¦¦¨§¦©¥¦¦¨

éLà áø øa øîk àúëìäå)÷éøæcúà ìéëàå úBðBéáàä úàïéñéøôwäéabìcîeåàì äìøò §¦§§¨§©©©©¦§¨¦¤¨¤§§¨¦¤©©§¦¦¦¦§©¥¨§¨¨
àøBa àlà õòä éøt àøBa déìò ïðéëøáî àìå eäðéð àøét åàì éîð úBëøa éaâì eäðéð àøét¥¨¦§§©¥§¨©¦¨¥¨¦§§Ÿ§¨§¦¨£¥¥§¦¨¥¤¨¥
øîàc déîòèì àáø àãæàå íeìk àì øîà àáø ìkäL øîà úLL áø éìtìt (äîãàä éøt§¦¨£¨¨¦§§¥©¥¤¨©¤©Ÿ¨¨¨©Ÿ§§©§¨¨¨§©£¥§¨©

àáøñkøeèt éøetëã éîBéa éìtìtñkäéä éáéúéî øeèt éøetëã àîBéa àìéábðæøîBà î"ø ¨¨©¦§§¥§¥§¦¥¨©©§§¦¨§¨§¦¥¨¥¦¥¨¨¥
õòL òãBé éðéà Béøt úà Búìøò ízìøòå øîàpL òîLnîäî àlà àeä ìëàîì"úBöò íòhL õò àéáäì ìëàî õòåéøôeäåL ¦©§©¤¤¡©©£©§¤¨§¨¤¦§¥¦¥©¤¥©£¨¤¨©¥©£¨§¨¦¥¤©©¥¦§Ÿ¨¤

äæéàåäæ eïéìtìtääìøòa ïéáéiç ïéìtìtäL EãnììCãnììeàì øLà õøà øîàpL íeìk äøñç ìàøNé õøà ïéàLúeðkñîáìëàz §¥¤¤©¦§§¦§©¤§¤©¦§§¦©¨¦§¨§¨§©¤§¤¥¤¤¦§¨¥£¥¨§¤¤¡©¤¤£¤Ÿ§¦§¥Ÿ©
àzLéáéa àä àzáéèøa àä àéL÷ àì da ìk øñçú àì íçì daéøîààäå øeèt éøetëã àîBéa àìéábðæ ñk øîéøîì ïðaø déì ¨¤¤Ÿ¤§©Ÿ¨Ÿ©§¨¨¦§¦§¨¨¦¦§¨©§¥¥©¨¨¦§¥¨©©§§¦¨§¨§¦¥¨§¨

éàäî àáø øîààzìîäàéøL éàecðä éaî àéúàcïéëøáîedéìòà"äôáàúáéèøa àä àéL÷ àìàäïëå äøã÷ õéáç àzLéáéa ¨©¨¨¥©¥©§¨§©§¨¦¥¦§¥©§¨§¨§¦£¥Ÿ©§¨¨¦§¦§¨¨¦¦§¨£¦§¥¨§¥
øîà àðäk áø Bøáãa äéäð ìkäL øîà äãeäé áø àñéécî"îáaàãéøb àñéécò"ëàìéâéìt"îácîéâéìt ékaõéáç ïéòk àñééc ©§¨©§¨¨©¤©Ÿ¦§¨¦§¨©©£¨¨©§©§¨§¥¨Ÿ§¦¦§¦§¦¦§©§¨§¥£¦

øwéò àãéîñ øáñ úBðBæî éðéî àøBa øîà àðäk áø øwéò àLáec øáñ ìkäL øîà äãeäé áø äøã÷ø"ààðäk áøc déúek óñBé §¥¨©§¨¨©¤©Ÿ¨©§¨¦¨©©£¨¨©¥¦¥§¨©§¦¨¦¨¥©¨¥§©©£¨
ìàeîLe áøc àøazñîéøîàcìàeîLe áø àôeb :úBðBæî éðéî àøBa åéìò ïéëøáî ïéðénä úLîçî Ba LiL ìk eäééåøzéøîàceäééåøz ¦§©§¨§©§¥§©§¥©§©§¨¤¥¥£¤¤©¦¦§¨§¦¨¨¥¦¥§¨©§¥§©§¥©§©§

ìàeîLe áø éîð øîzéàå úBðBæî éðéî àøBa åéìò ïéëøáî ïéðénä úLîçî Ba LiL ìkéøîàcïéðénä úLîçî àeäL ìk eäééååøz ¨¤¥¥£¤¤©¦¦§¨§¦¨¨¥¦¥§§¦§©©¦©§¥§©§¥©§©§¨¤¥£¤¤©¦¦
éãé ìò ìáà déðéòa déúéàc íeMî àðéîà äåä àeäL ìk ïðéòîLà éàc àëéøöe úBðBæî éðéî àøBa åéìò ïéëøáîúåáåøòzàì §¨§¦¨¨¥¦¥§§¦¨§¦©§§¦¨¨¤£¨£¦¨¦§¦¥§¥¥£¨©§¥©£ŸŸŸ
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חמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc - zekxa(ycew zay meil)

ç÷Bìå,zexit epnnãáìáeepàøé àlLxagd,è÷Bì.dlxr zexitn §¥©¦§©¤Ÿ¦§¤¥
md zepeia`d i`ny zialy oeiky ,iy` ax xa xnl `piax xn`e
dkldy xg`ne ,i`ce `le dlxr wtq wx mdy `vnp ,wxi wtq
s` lek`le ,i`ny ziak bedpl zleki ,lwind ixack ux`l uega

.mze` zwxf dnle ,zepeia`d z`
:iy` ax xa xn el aiydïðéãáò øæòéìà éaø íB÷îa àáé÷ò éaø©¦£¦¨¦§©¦¡¦¤¤¨§¦©

déúåk,ux`l uega ezenk bedpl yi ±ìlä úéa íB÷îa éànL úéáe §¨¥¥©©¦§¥¦¥
,äðLî dðéàs` mzenk zeyrl oi`e ,mpi`y ink md ixdy xnelk ¥¨¦§¨

.llk wtqk aygp df oi`y oeik ,ux`l uega
.ixt mpi` m` s` ,dlxra mixeq` oiqixtwd eidiy ,dpc `xnbd
dlxr xeqi` oi`y ,iy` ax xa xn xn` ji` :`xnbd dywn

,oiqixtwadéì ÷etéúåmd mixeq` zexit eaygiy `la mb `ld ± §¦¥
dlxraäNòðcqxtwd,éøtì øîBLmiiwziy ixtd lr obn `edy §©£¨¥©§¦
,xzeiøîà àðîçøådxn` dxezde ±(bk hi `xwie)Búìøò ízìøòå' §©£¨¨¨©©£©§¤¨§¨

,'Béøt úàzaize'úà'z` mb xeqi`l zeaxl d`a,Béøôì ìôhä ¤¦§¤©¨¥§¦§
eäéð éàîe`edy lk ,ixtl lthd edne ±,éøtì øîBLyi ok m`e ©¦¥©§¦

:`xnbd zvxzn .`aiwr iaxl elit` oiqixtwd z` xeq`løîà̈©
éøtì øîBL äNòðc ïðéøîà àëéä ,àáølr xneydy exn` okid ± ¨¨¥¨¨§¦©§©£¨¥©§¦

,ixtl lth `edy oeik dlxra xeq` ixtdLeìúa ïéa déúéàc àëéä¥¨§¦¥¥§¨
øaeçîa ïéaoiicr ixtdyk oia ixtl xaegn xneydy mewna wx ± ¥¦§¨

la` ,ylzpy xg`l oiae oli`a xaegnàëä`edy qxtwd ,o`k ± ¨¨
,ixtl xneydéúéì Leìúa déúéà øaeçîa,ixtl xaegn epi` ± ¦§¨¦¥§¨¥¥

epi`e 'ixtl lth' aygp epi` okle ,oli`a xaegn ixtdyk `l`
.dlxr meyn xq`p

epiiidc ,ixtl xney `edy ,ixtl xaegnd xac lk ,`nhpy ixt
`edy xac oke .ixtd mr cgi `nhp ,ezngn xzei miiwzn ixtdy
mr `nhp ,ixtd z` lehile ea feg`l xyt`y epiidc ,ixtl ci
ly xeriyl ixtd z` milydl sxhvn s` xneydy `l` .ixtd

.dviakl sxhvn epi` cid la` ,mixg` `nhl ick dviak
:dpynn `ax lr dywn iia`déáéúéàdywd ±ééaàepipy ,`axl ¥¦¥©©¥

dpyna(b"n a"t oivwer),ïBnø ìL àîèét,oenixd y`xay gxtd ± ¦§¨¤¦
,ccd it zxeva ieyryúôøèöî,dviak ly xeriyl oenixd mr ¦§¨¤¤

oenixd awxi `nhitd lhpizyky ,ixtl xney `ed gxtdy meyn
,xzei xdnõpäå`edy iptl zltepe ,oenixd aiaq dlcbd dtilw-] §©¥
[liyan,BlL,ixtl xney `ed mby s`óøèöî ïéàoi`y ,dviakl ¤¥¦§¨¥

.xney lr `vnpy xney `le ,cg` xney `l` dviakl sxhvn
,iia` xxaneøîà÷cîy ,dpynd dxn`y dnn ±ïéà BlL õpä ¦§¨¨©©¥¤¥

óøèöî,dviaklàîìà,gken ±àeä ìëBà åàìcaygp upd oi`y ± ¦§¨¥©§¨§¨¤
dviakl sxhvn did ,lke` envr upd did m` ixdy ,lke`

,mitxhvny milke` x`ykïðúel dpyna epipye ±äìøò éabdlxr) §©©¥¨§¨
(g"n `"t,,BlL õpäå ïBnø étéì÷okeïéðéòøbäå ,íéæBâà étéì÷ly §¦¥¦§©¥¤§¦¥¡¦§©©§¦¦

,zexitd x`yäìøòa ïéáéiçyly exariy cr mixeq` md s`y ± ©¨¦§¨§¨
`edy dn i`ce ,lke` epi` updy oeike .oli`d rhipyn mipy
epi` updy s`e ,oenixl xney `edy meyn `ed dlxra xeq`
lrn ltepe yaiizn `ed ixdy ,ylzpy xg` oenixd lr xney
epi`y xac s`y gkene ,dlxra xeq` `ed ok it lr s` ,dtilwd
zxfege .dlxra xeq` ,oli`a xaegn ixtdyk `l` xney
dlxra mixeq` eidi ,zexit oiqixtwd oi` m` s`y ,`iyewd

.ixtl xney mdy zngn
:xg` ote`a `ax uxzneäì äNòðc ïðéøîà àëéä ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¥¨¨§¦©§©£¨§

éøéôì øîBL,dlxr oiprl xney aygp `edy exn` izn ±àëéä ¥§¥¥¥¨
àøét øîb úòLa déúéàconfa ixtl xaegn xneydy mewna wx ± §¦¥¦§©§©¥¨

la` ,eleyia xnbàøét øîb úòLa déúéì ñøô÷ éàädf qxtw ± ©©§¨¥¥¦§©§©¥¨
jenq dpeia`d dribnyky ,eleyia xnb zrya ixtl xaegn epi`

.qxtwd dpnn ltep dleyia xnbl
:`ax ixac lr `xnbd dywnéðéàoi`y ,oicd `ed jk m`d ± ¥¦

xnb zrya ixtl xaegn `edyk wx ,dlxr oiprl xney aygp
,eleyiaéìçúî éðä ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàäådtilw-] §¨¨©©©§¨¨©©¨©£©¨¥§©£¥

[zepeia`d lr lcby qxtw enk ,miphw mdyk mixnzd lr dlcbd
.éøéôì øîBL eNòðå ìéàBä ,éøéñà ,äìøòc:`xnbd zxxaneøîBLå §¨§¨£¦¦¦§©£¥§¥¥§¥

éåä úîéà éøéôì,mixnzl xney 'ilgzn'd eid izne ±àøôeëa± §¥¥¥©¨¥§§¨
,mleyia mcew miphw mixnzd eidyk wxéøéôì øîBL déì éø÷ à÷å§¨¨¥¥¥§¥¥

oi` m` s`y ixd ,dlxra xq`il ,ixtl xney ongp ax el `xwe ±
.dlxra xeq` eleyia xnb zrya ixtd lr `vnp xneyd

:`xnbd zvxzn,éñBé éaøk dì øáñ ïîçð áøs` ixty xaeqy ©©§¨¨©¨§©¦¥
,ixt `xwp ,eleyia xnbpy mcewïðúcdpyna epipyy ±`"t dlxr) ¦§©

(f"n,øãîñ ,øîBà éñBé éaøltpy xg` cin ,elyazp mcew miapr-] ©¦¥¥§¨©
nvr ipta d`xp xibxb lke gxtd,dlxr ly [eàeäL éðtî ,øeñà̈¦§¥¤

,éøtokle ,ixt mi`xwp miphw mcera mixnz mb iqei iax zrcle §¦
lr xney `edy oeik ,xney `xwp 'ilgzn'dy ongp ax xn`

.zexit mi`xwp mdy drya mixnzddéìò ïðaø éâéìôeminkge ± §¦¦©¨¨£¥
eleyia xnb zrya wxy mixaeqe ,df oica iqei iax lr miwleg
epi` eleyia xnb zrya eilr xneyd oi`y lk okle ,ixt `xwp
oiqixtwd oi` okle ,miax mdy minkgk dklde ,xney aygp
.eleyia xnb zrya ixtd lr mi`vnp mpi`y oeik ,xney miaygp

é÷úîdéìò ïðaø éâéìt éî éðìéà øàLáe ,àòcøäpî éîéL áø dì ó± ©§¦¨©¦¦¦§©§§¨¦§¨¦¨¥¦§¦¦©¨¨£¥
ozipy ,iqei iax lr minkg miwleg otb mpi`y zepli`d x`ya ike
,zexit mi`xwp miphw mcera zexitdy xaeq iqei iax wxy xnel

ïðúäådpyna epipy ixde ±(i"n c"t ziriay)uevwl xeqi`d oiprl , §¨§©
,ziriay zexit ciqtdl xeq`y meyn ,ziriay zexit ly oli`

,úéòéáMa úBðìéàä úà ïéööB÷ ïéà éúîéàîeidi dnk ,xnelk ¥¥¨©¥§¦¤¨¦¨©§¦¦
,oli`d z` uewl xeq` didiy milecb zexitd,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦

eàéöBiMî úBðìéàä ìk.z`vl zexitd eligziy dryn ±ìlä úéáe ¨¨¦¨¦¤¦¥¦¥
ïéáeøçä ,íéøîBà,mvewl xeq`eøLøLiMîmiaexgdy dryn ± §¦¤¨¦¦¤§©§§

,zexyxya miielzk mi`xp eidie ciakdl eligzieòøâiLî íéðôbäå§©§¨¦¦¤§¨§
.'rexib' mi`xwp eidie zvw elcbiy dryn ±eöéðiMî íéúéfäå± §©¥¦¦¤¨¥

zegty ,ohw `edyk zifd aiaq dlcby dtilwd lcbzy dryn
,mciqtdl xeqi` oi`e ,zexit miaygp mpi` df xeriynìk øàLe§¨¨

eàéöBiMî úBðìéàä.z`vl zexitd eligziy dryn ±áø øîàå ¨¦¨¦¤¦§¨©©
òeøb àeä øñBa àeä ,éqàexn`y rexibe ,mewn lka exn`y xqea ± ©¦¤¥©
e ,md cg` xeriy ,o`k.ïálä ìBt àeäixac z` `xnbd zxxane ©¨¨

:ddnze ,iq` axCzòc à÷ìñ ïálä ìBtxqeay jzrca dler ike ± ©¨¨¨§¨©§¨
.leta `le miwqer ep` miapra ixd ,oald let `ed ,exn`y rexibe

:`xnbd zx`anàîéà àlà,xqeay ,`xnind z` yxtz jk ± ¤¨¥¨
BøeòéLmilecb miaprd eidiyk `ed.ïálä ìBôk`xnbd zniiqne ¦§©¨¨

:`rcxdpn iniy ax ziiyew z`øîàc déì úòîL ïàîedin ± ©¨§©¥§¨©
y xaeqy `pzdïéà øñBae ,ixt aygp ±àì øãîñ,ixt aygp,ïðaø ¤¦§¨©Ÿ©¨¨

ef dpyn i`ce ok m`e ,ixt aygp xcnq s`y xaeq iqei iax ixdy
,ixt epi` xcnqy rnyne ,ixt aygp xqea wx miapray dxn`y

,`id opax i`ceéðz÷åy ,dpyna x`eane ±úBðìéàä ìk øàL §¨¨¥§¨¨¨¦¨
eàéöBiMîok m`e ,ixt aygp `ed ,z`vl ixtd ligzny dryn ± ¦¤¦

zepeia`dy oeik ,xney meyn mixeq` zeidl mikixv oiqixtwd
.zepli`d lk x`yk ,ixt mi`xwp mz`ivi zligzn

,àáø øîà àlàmeyn `ed ,xney mi`xwp oiqixtwd oi`y mrhd ¤¨¨©¨¨
céøtì øîBL éåäc ïðéøîà àëéäixtd lr xneydy exn` okidy - ¥¨¨§¦©§¨¥¥©§¦

,ixtl lth `edy oeik ,dlxra xeq`ì déì úì÷L éëc àëéäøîBL ¥¨§¦¨§©¥§¥
àøét úééîla` ,ixtd miiwzi `l ,xneyd lhpi m`y mewna wx ± ¨¦¥¨

àëä,oiqixtwa o`k ±déì úì÷L ék,oiqixtwd elhpi m` s` ±àì ¨¨¦¨§©¥Ÿ
àøét úééîepi`e 'xney' aygp epi` okle ,miiwzdl ixtd jiynn ± ¨¦¥¨

`l lhpi m`y ,oenix ly upl dnec epi`e ,dlxr meyn xq`p
.dlxr meyn xq`pe 'xney' aygp `ed okle ,oenixd miiwzi

:`ax ixacl jnq `xnbd d`ianeàãáeò äåä,dyrn did ± £¨§¨
àðBnøc õðì deì÷Lå,oenixdn upd z` elhpy ±,àðBnø Láéå §©§©§¥§¦¨§¨©¦¨

àúéhéác àçøôì deì÷Lå,dpeia`dn qxtwd z` elhpe ±íéiwéàå §©§©§¦§¨§¦¦¨§¦©¥
àúéhéa.dpeia`d dniiwzde ± ¦¦¨

úà ìéëàå úBðBiáàä úà ÷éøæc ,éMà áø øa øîk ,àúëìäå)§¦§§¨§©©©©¦§¨¦¤¨£¦§¨¦¤
åàì énð úBëøa éaâì ,eäðéð àøét åàì äìøò éaâìcîe ,ïéñéøôwä©©§¦¦¦¦§©¥¨§¨¨¥¨¦§§©¥§¨©¦¨
éøt àøBa àlà õòä éøt àøBa déìò ïðéëøáî àìå ,eäðéð àøét¥¨¦§§Ÿ§¨§¦©£¥¥§¦¨¥¤¨¥§¦

.(äîãàä̈£¨¨
xyt` yaiizdy mcewe ,jenp oli` lr lcbd ixt `ed ltlt
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חמר

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

,l`xyi zqpkl d"awd aiydíéðL ,éza ,àeä Ceøa LBãwä dì øîà̈©¨©¨¨¦¦§¥
úBìfî øNò[miakek ly zelecb zeveaw-]ìk ìòå ,òé÷øa éúàøa ¨¨©¨¨¨¦¨¨¦©§©¨

ìL Bì éúàøa ìfîe ìfîìéç íéL,zewelg zexeage zeqiib iy`x ± ©¨©¨¨¨¦§Ÿ¦©¦
mipenn mde ,lig miiexwd mixy miyely yi lfn lkay xnelk

,miakek ly zewelg zeveaw lrBì éúàøa ìéçå ìéç ìk ìòå§©¨©¦§©¦¨¨¦
ìLïBéâì íéLjezay zewelg zeveaw lr mipennd mixy ly my-] §Ÿ¦¦§

,[ligdn dlrna mizegt mde ,ligd dpgnïBéâìå ïBéâì ìk ìòå§©¨¦§§¦§
ìL Bì éúàøaïBèäø íéLzeveaw lr mipennd mixy ly my-] ¨¨¦§Ÿ¦¦£

,[mipeibldn dlrna mizegt mde ,oeibld dpgn jezay zewelg
ìL Bì éúàøa ïBèäøå ïBèäø ìk ìòåïBèø÷ íéLmizegt mixy-] §©¨¦£§¦£¨¨¦§Ÿ¦¦§

,[oehdxd dpgn jeza zeveaw lr mipennd ,oehdxdn dlrnaìòå§©
ìL Bì éúàøa ïBèø÷å ïBèø÷ ìkàøèñb íéLmizegt mixy-] ¨¦§§¦§¨¨¦§Ÿ¦¦§¨¨

,[oehxwd dpgn jeza zeveaw lr mipennd ,oehxwdn dlrnaìòå§©
àBaø éôìà äMîçå íéMLå úBàî ùìL Ba éúéìz àøèñâå àøèñb ìk̈¦§¨¨§¦§¨¨¨¦¦§Ÿ¥§¦¦©£¦¨©§¥¦

CìéáLa àlà éúàøa àì ïleëå ,änçä úBîé ãâðk ,íéáëBkliaya-] ¨¦§¤¤§©©¨§¨Ÿ¨¨¦¤¨¦§¦¥
,[l`xyi zqpkåcvik.éðzçëLe éðzáæò zøîà zàlk `ld ,xnelk §©§¨©§§£©§©¦§©§©¦

jizafry jzrc lr dlr ji`e ,jliaya d`xap d`ixad
.jizgkye

weqta xn`p :d"awd zaeyz z` zyxece dkiynn `xnbd
eixg`y(eh weqt my),dìeò äMà çkLúä'dN` mB ,DphA oA mgxn £¦§©¦¨¨¥©¥¤¦§¨©¥¤

gMWzd' oeyla :`xnbd zyxec .'KgMW` `l ikp`e dpgMWz¦§©§¨§¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¥£¦§©
jky ,oaxwe 'dlFr'l fnx yi 'DlEr dX`àeä Ceøa LBãwä øîà ¦¨¨¨¨©©¨¨

,l`xyi zqpklíeìk[m`d-]çkLàz`éøètå íéìéà úBìBò §¤§©¥¦§¦§¥
íéîçø[dndad zexeka-].øaãna éðôì záø÷äL §¨¦¤¦§©§§§¨©©¦§¨

:weqtd jynd z` zyxec `xnbdäøîàl`xyi zqpk,åéðôì ¨§¨§¨¨
,EãBák àqk éðôì äçëL ïéàå ìéàBä ,íìBò ìL BðBaøzxn`y enke ¦¤¨¦§¥¦§¨¦§¥¦¥§¤

,xacna izaxwdy zepaxwd z` gkyz `lyéì çkLz àì ànL¤¨Ÿ¦§©¦
z`dì øîà .ìâòä äNòî,d"awd,'äðçkLú älà íb',xnelk ©£¥¨¥¤¨©¨©¥¤¦§©§¨

l`xyi oky ,lbrd `hg lr zyxcp 'dN`' zaizy .df `hg gky`¥¤
'l`xUi Lidl` dN`' lbrd lr exn`(c al zeny).äøîàzqpk ¥¤¡Ÿ¤¦§¨¥¨§¨

l`xyi,EãBák àqk éðôì äçëL Léå ìéàBä ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì§¨¨¦¤¨¦§¥¦§¨¦§¥¦¥§¤
,lbrd `hg z` il gkyzyéì çkLz ànLz`,éðéñ äNòî ¤¨¦§©¦©£¥¦©

'rnype dyrp' izxn`e dxezd z` miiwl izlaiwy.dì øîà̈©¨
,d"awd,'CçkLà àì éëðàå'.ipiq dyrn z` jl gky` `l ,xnelk §¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¥

yecwd gzt jk oky ,ipiqa dxez ozn lr zyxcp 'ikp`e' zaizy§¨Ÿ¦
'Lidl` 'd ikp`' ,zexacd zxyr z` `ed jexa(a k my)zniiqn . ¨Ÿ¦¡Ÿ¤

:`xnbdeðééäådn edfe -éàî ,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîàc §©§§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨©
äæ ,'CçkLà àì éëðàå' ,ìâòä äNòî äæ ,'äðçkLú älà íb' áéúëc¦§¦©¥¤¦§©§¨¤©£¥¨¥¤§¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¥¤

.éðéñ äNòî©£¥¦©
dpyna epipy(:l lirl):úçà äòL ïéäBL eéä íéðBLàøä íéãéñç£¦¦¨¦¦¨¦¨¨©©

.milltzn jk xg`e ,lltzdl e`ay mewna dlitzd mcew
:`xnbd zxxan.éléî éðä àðî:`xnbd daiynïa òLBäé éaø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¦§ª©¤

,éåìcàø÷ øîà(d ct mildz),Eúéá éáLBé éøLà','dlQ LElldi cFr ¥¦¨©§¨©§¥§¥¥¤§©§¤¨
zayl jixv dligza ,xnelk ,'iediy' oeyln zyxtzn 'daiyi'e

.eiptl lltzdle elldl ie`x jk xg` wxe ,'d ziaa zedyle
:dlitzd xg`l mb zedyl jixvy dtiqen `xnbdéaø øîàå§¨©©¦

éøö ìltúnä ,éåì ïa òLBäéì Cúçà äòL úBäLlBúlôz øçà §ª©¤¥¦©¦§©¥¨¦¦§¨¨©©©©§¦¨
.dlitzd mewnaøîàpL(ci nw my)ì eãBé íé÷écö Cà'eáLé ,EîL ¤¤¡©©©¦¦¦§¤¥§

éðt úà íéøLé.'Exg`e ,enyl milltzne micen dligza ,xnelk §¨¦¤¨¤
:eixack `ziixa `xnbd d`ian .eiptl mideye miayei jkàéðz©§¨

éøö ìltúnä ,éëä énðäòLå ,Búlôz íãB÷ úçà äòL àäLiL C ©¦¨¦©¦§©¥¨¦¤¦§¤¨¨©©¤§¦¨§¨¨
úçàløîàpL ,ïépî Búlôz íãB÷ .Búlôz øçà(my)éáLBé éøLà' ©©©©§¦¨¤§¦¨¦©¦¤¤¡©©§¥§¥

,'Eúéáe .'dlQ LElldi cFr' jk xg`eCà' áéúëc ,ïépî Búlôz øçàì ¥¤§©§¤¨§©©§¦¨¦©¦¦§¦©
ì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé ,EîL.'E ©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

:mipey`xd miciqg ly diidyd oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
úçà äòL ïéäBL eéä íéðBLàøä íéãéñç ,ïðaø,dlitzd mcew ©¨¨£¦¦¨¦¦¨¦¨¨©©
úçà äòL ïéäBLå ïéøæBçå ,úçà äòL ïéìltúîe.dlitzd xg`l ¦§©§¦¨¨©©§§¦§¦¨¨©©

:`ziixad zl`eyL øçàî éëåeidïéäBMmiwqerea úBòL òLzlk §¦¥©©¤¦¥©¨§
,älôúa íBémiwqere midey eid zelitzd zyelyn zg` lkay ¦§¦¨

ok m` ,zery yly jynaCàéä ïúøBzdzidúønzLî,maila ¨¨¥¨¦§©¤¤
Càéä ïzëàìîedzidúéNòðwx mdl x`yp `lde ,mzqpxt jxevl §©§¨¥¨©£¥

:`ziixad daiyn .oda weqrl mei lka hren onfCBzî àlà¤¨¦
,íä íéãéñçLe ,mcia d"awd riiqnúønzLî íúøBz,mal jeza ¤£¦¦¥¨¨¦§©¤¤

,mcenlz z` migkey eid `lyåok,úëøaúî ïzëàìîoi`e §§©§¨¦§¨¤¤
.daxd da weqrl mikixv

,dlitza cnerd :dpyna epipyàì ,BîBìLa ìàBL Cìnä eléôà£¦©¤¤¥¦§Ÿ
.epáéLé:df oic xn`p ote` dfi`a zx`an `xnbd,óñBé áø øîà §¦¤¨©©¥

,ìàøNé éëìîì àlà eðL àìepi`y dna okzqn epi` lltzndy Ÿ¨¤¨§©§¥¦§¨¥
,mdl aiyn,í"ekò éëìîì ìáàyeygl yi mdl aiyi `l m`y £¨§©§¥©
,edebxdiy÷ñBt.mdl aiyne ezlitzn ¥

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyìltúnä,'dxyr dpeny' ¥¦¥©¦§©¥
ñpà äàøå[bexdl lelry mc`-],Bcâðk àay e`ïBø÷ äàø §¨¨©¨¨§¤§¨¨¨
[dlbr-]Bcâðk àa,ea rebtl lelreøv÷î àlà ,÷éñôî àäé àì ¨§¤§Ÿ§¥©§¦¤¨§©¥
ezlitza.äìBòådlitza wiqtdl oi` dpkqd zrya mby ixd §¤

.wiqti m"ekr iklnly sqei ax ixack `le ,dxvwl yi `l`
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìote`a zxacn `ziixad -øLôàc Ÿ©§¨¨§¤§¨

eløv÷ìcnery oebk ,oexwd e` qp`d eil` `eaiy iptl ezlitza §©¥
,`eaiy iptl dxvwa dlitzd z` xenbl witqiy ,dlitzd seqa

okle,åàì íàå ,øv÷é,xvwi m` s` ezlitz xenbl witqi `ly §©¥§¦¨
,÷ñBt.eixac z` sqei ax xn` df ote`ae ¥

:df oipra dyrn d`ian `xnbdäéäL ãçà ãéñça äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§¨¦¤¨¤¨¨
å ,íBìL Bì ïúðå ãçà øN àa .Cøca ìltúîciqgdBì øéæçä àì ¦§©¥©¤¤¨©¤¨§¨©¨§Ÿ¤¡¦

Bì ïézîä .íBìLxydøîà ,Búlôz íéiqL øçàì .Búlôz íéiqL ãò ¨¦§¦©¤¦¥§¦¨§©©¤¦¥§¦¨¨©
Bì,xydà÷éø,[wix-]äåíëúøBúa áeúk àì(h c mixac),øîMä ÷ø' ¥¨©£Ÿ¨§©§¤©¦¨¤

ELôð øîLe Eì,'c`nåokáéúk(eh weqt my),ãàî ízøîLðå' §§Ÿ©§§§Ÿ§§¦§¦§©§¤§Ÿ
,'íëéúLôðìok m`e ,dpkqd on xnyidl jixvy ,dfn cnlpe §©§Ÿ¥¤

,íBìL éì zøæçä àì änì íBìL Eì ézúpLk`ldCúBç éúééä íà §¤¨©¦§¨¨¨Ÿ¤¡©§¨¦¨¦¨¦¦¥
ééña ELàøó,[axga-],éãiî Eîc úà òáBz äéä éîdfay `vnpe Ÿ§§©¦¦¨¨¥©¤¨§¦¨¦

.dpkql jnvr zqpkd mely il zxfgd `lyBì øîà,ciqg eze` ¨©
Bì øîà .íéøáãa EñéiôàL ãò éì ïzîä,ciqgdãîBò úééä eléà ©§¥¦©¤£©¤§¦§¨¦¨©¦¨¦¨¥

e ,íãå øNa Cìî éðôìdry dze`a,íBìL Eì ïúðå Eøáç àam`d ¦§¥¤¤¨¨¨¨¨£¥§§¨©§¨
úééä̈¦¨
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שלישי עמ' ב

כבר הודיעו חכמינו ז"ל שעל־ידי הוספה בתורה ומצוות תועלת בזה לכל בני המשפחה ועל־אחת־כמה־וכמה לההורים ותועלת הן 
בגשמיות והן ברוחניות.

ממכתב י"ז שבט תשי"ח



חמט

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

àøîâ
e`aedy zetqedd z` dlitza siqedl xeqi`d mrha dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .dpynaàîìLaxne`dy dpynd dxn`y dn - ¦§¨¨
éæçéîc íeMî ,BúBà ïé÷zLî íéãBî íéãBî[d`xpy-]kdceny in ¦¦§©§¦¦§¦§¥§

a,úBéeLø ézL.`ed jexa yecwd caln xg` del` yiy ,xnelk §¥¨
åxne`dy dn okEîL øëfé áBè ìò,eze` miwzyn,énðmeyn §©¦¨¥§¤©¦
yòîLîwxy eixacnäáBhä ìòdcen `edïðúe ,äòøä ìò àìå ©§©©©¨§Ÿ©¨¨¨§©

dpyna(.cp onwl)y ,ìò CøánL íLk äòøä ìò Cøáì íãà áéiç©¨¨¨§¨¥©¨¨¨§¥¤§¨¥©
àlà .äáBhäxne`dy dnéîçø eòébé øBtö ï÷ ìòE,eze` miwzyn ©¨¤¨©©¦©¦©£¤
,xe`ia jixvàîòè éàî.eze` miwzyny ©©£¨

:`xnbd daiynàáøòîa éàøBîà éøz da éâéìtxe`iaa ewlgp - §¦¦¨§¥£¨¥§©£¨¨
mde ,l`xyi ux`a mi`xen` ipy df oicéñBé éaøå ïéáà øa éñBé éaø©¦¥©¨¦§©¦¥

ãç .àãéáæ øamdn cg` -,øîàeze` miwzynäàð÷ ìéhnL éðtî ©§¦¨©¨©¦§¥¤©¦¦§¨
úéLàøá äNòîalr wx eli`k ,mi`xapd oia d`pw mxeby - §©£¥§¥¦

.mi`xapd x`y lk lr `le mingx yi el` zeterãçå`xen`de - §©
xg`d,øîàeze` miwzynäNBòL éðtîz`åéúBcî[eizeevn-]ìL ¨©¦§¥¤¤¦¨¤

àeä Ceøa LBãwäzngn mdy inkå ,íéîçøy `id zn`dàlà ïðéà ©¨¨©£¦§¥¨¤¨
úBøæbixneye eicar md l`xyi mry ricedl ick ,mrh `ll §¥

mlerd zene`e ohydy zeevna s` ,eizeweg zexifbe eizeevn
.ef devna yi jxev dn l`xyil mixne`e mdilr miaiyn

:df oica dyrn d`ian `xnbdäaøc dén÷ úéçðc àeäädyrn - ©¦§¦©¥§©¨
,dax ipta xeaiv gilyk cxiy cg` mc`aøîàå,ezlitzaäzà §¨©©¨

,øBtö ï÷ ìò zñçok enkeäaø øîà .eðéìò íçøå ñeç äzàeze` lr ©§¨©©¦©¨§©¥¨¥¨©©¨
,mc`déøîì ééevøì ïðaøî àaøeö éàä òãé änkeze` rcei dnk - ©¨¨©©§¨¥©¨¨§©¥§¨¥

.epec` z` gayle zevxl mkg cinlzééaà déì øîàdywd - ¨©¥©©¥
,egayn dz` cvik ,daxl iia`ïðz BúBà ïé÷zLî àäåixde - §¨§©§¦§©

oiwzyn 'eke jingx eribi xetv ow lr xne`d' epzpyna epipy
.egayl oi`y oky lke ,ie`xk `ly lltzny meyn 'eze`

:`xnbd zx`anénð äaøådcen i`ce ,mc` eze` z` gaiyy §©¨©¦
`l` ,ok lltzdl xeq`yãecçìéòác àeä ééaàì édvx `ed - §©¥§©©¥§¨¥

.eixac lr el aiyiy exxerle ,iia` z` ccgl
`ly lltzdy mc`a sqep dyrn `xnbd d`ian ,df dyrn ab`

:ie`xk,àðéðç éaøc dén÷ úéçðc àeääeøîà,ezlitzaìBãbä ìàä ©¦§¦©¥§©¦£¦¨¨©¨¥©¨
æefòäå øécàäå àøBpäå øBabä[wfege fer oeyln-]éeàøiäåmi`xiy-] ©¦§©¨§¨©¦§¨¦§©¨§

[epnnBì ïézîä .ãaëpäå éàceäå õénàäå ÷æçä`pipg iaxíéiñc ãò ¤¨¨§¨©¦§©©©§©¦§¨¦§¦©§©¥
.ezlitzíéiñ ék,ezlitz z` mc` eze` miiq xy`k -déì øîà ¦©¥¨©¥

,`pipg iaxCøîc éçáL eäleëì eäðézîéiñz` xnel zniiq ike - ©¥§¦§§§¦§¥§¨¨
,eigay lk z` xnel ozip `l i`ce `ld ,['d-] jpec` igay lk

ok m`eéàä élek éì änìlk z` xnele jix`dl jl dnl - ¨¨¦¥©
ixd ,el`d migayd,ïðàelit`ïðéøîàc úìz éðäzyely el` - £©¨¥§¨§¨§¦©

ixne` ep`y migayd,'`xepde xeabd lecbd' mdy ,epzlitza m
eäðéøîàc åàì éà[mxn`y-]àúééøBàa eðéaø äLî,[dxeza-] ¦¨§©§¦§Ÿ¤©¥§©§¨

åokn xg`leúà[e`a-]eäðéðwúå äìBãbä úñðk éLðàmxne`l §£©§¥§¤¤©§¨§©§¦§
eäì øîéîì ïéìBëé ïðéåä àì ,älôza,mxn`l mileki epiid `l - ©§¦¨Ÿ£¦©§¦§¥©§

,jenqa x`eankezìæàå éàä élek zøîà zàåztqed dz` eli`e - §©§£©§§¥©©£©§§
oi` recn x`al `pipg iax siqede .el` migay ieaix lk zxn`e

,`ed jexa yecwd igaya siqedl ie`xeéäL íãå øNa Cìîì ìLî̈¨§¤¤¨¨¨¨¤¨
ïéñl÷î eéäå ,áäæ éøðéc íéôìà óìà Bì[migayn-]a BúBàmixpic ¤¤£¨¦¦§¥¨¨§¨§©§¦§

àìäå ,óñk ìL`l` gay df oi`.Bì àeä éàðbgaynyk ,ok enke ¤¤¤©£Ÿ§©
xne`y el i`pb df ixd ,migayd zvwna `ed jexa yecwd z`

zyely z` `l` xnel oi` ok lre ,migayd zvwn wx eilr
zqpk iyp` epiwzde ezlitza epiax dyn xn`y migayd

.dlitza mxne`l dlecbd
:`pipg iax mya ztqep dreny d`ian `xnbd,àðéðç éaø øîàå§¨©©¦£¦¨

íéîL éãéa ìkäe` deab didi m` oebk ,mc`d lr `ad xac lk - ©Ÿ¦¥¨©¦
rawp `l` ezelczyd zngn `a epi` ,dnecke xiyr e` ipr ,jenp

,`ed jexa yecwd oevxa,íéîL úàøiî õeçminy icia xeqn oi`y ¦¦§©¨©¦
,mc`d icia xqnp df xacy itl ,ryx e` wicv mc`d didi m`

,miny z`xi xgai `ede ,mikxc ipy eiptl epzipeøîàpLi mixac) ¤¤¡©
(ai,éäìà 'ä äî ,ìàøNé äzòå'äàøéì íà ék ,Cnòî ìàBL E'd z` §©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤¥¥¦¨¦¦§¦§¨¤

lkA Lidl` 'd z` carle Fz` dad`lE eikxC lkA zkll Lidl ¡̀Ÿ¤¨¤¤§¨§¨¨§©£¨Ÿ§©£Ÿ¤¡Ÿ¤§¨
wx mc`dn l`ey 'dy aezkd oeyla x`eane ,'LWtp lkaE Laal§¨§§¨©§¤

.ezxigaa miielz md wxy oeik ,'d zceare miny z`xi
'd z` d`xil m` iM' oeyln `ld :weqtd lr `xnbd dywn¦¦§¦§¨¤
'd eze` wxe hren xac `id miny z`xiy rnyn ,'ebe 'Lidl ¡̀Ÿ¤

,dywe ,jnirn l`eyàéä àzøèeæ àúléî íéîL úàøé eèàike - ¨¦§©¨©¦¦§¨©§¨¦
,hren xac `id miny z`xiøîàäå[xn` `lde-]íeMî àðéðç éaø §¨¨©©¦£¦¨¦

øöBà àlà åéæðb úéáa àeä Ceøa LBãwäì Bì ïéà ,éçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©¥§©¨¨§¥§¨¨¤¨¨
øîàpL ,íéîL úàøé ìL(e bl diryi),'BøöBà àéä 'ä úàøé'gkene ¤¦§©¨©¦¤¤¡©¦§©¦¨

:`xnbd zvxzn .ohw xac dpi` miny z`xiyïéà,ok -äLî éaâì ¦§©¥Ÿ¤
miny z`xi ok` ,epiax,àéä àzøèeæ àúléîz`f d`x dyny oeike ¦§¨©§¨¦

:`xnbd zx`ane .'m` ik' oeyla xn` ,hren xackéaø øîàc§¨©©¦
Bì Léå ,ìBãb éìk epnî íéL÷ánL íãàì ìLî ,àðéðçeze` z` £¦¨¨¨§¨¨¤§©§¦¦¤§¦¨§¤

,ok m` ,ilkdåéìò äîBclecbd ilkdïè÷ éìëkel yiy oeik ¤¨¨¦§¦¨¨
ilk epnn miywan m` mle` .ilkd z` zzl zexyt`ïéàå ,ïè÷̈¨§¥

,Bìy ixdìBãb éìëk åéìò äîBcdn z` zzl el oi`y oeik ¤¨¨¦§¦¨
df did ,miny z`xil dkf epiax dyny oeike .epnn miywany

.ohw xack exear
ezlitza xne`d :dpyna epipy.BúBà ïé÷zLî íéãBî íéãBî¦¦§©§¦

:'micen' zxin` ltekd mc` oiwzyny df oica dpc `xnbdøîà̈©
ä ìk ,àøéæ éaøe ltekéîc íéãBî íéãBî øîBàk ,òîL òîL øîBà- ©¦¥¨¨¨¥§©§©§¥¦¦¨¥

izya dcenk d`xpy micen zxin` lteky inl dnec `ed
.ewizydl yie ,zeieyx

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipy,dìôBëå òîL úà àøBwä ¥¦¥©¥¤§©§§¨
.äpeâî äæ éøä,rny z` ltekdy ,wiicl yieéåäc àeä äpeâî`ed - £¥¤§¤§¤§¨¥

mle` ,dpebn wx÷zLî àì é÷ezLdéì ïðé,eze` miwizyn oi` - ©¥Ÿ§©§¦©¥
:`xnbd zvxzn .ewizydl yi `xif iaxl eli`eàä ,àéL÷ àì- Ÿ©§¨¨

xaecn ,`ziixaa o`kdì éðúå àúléî àúléî øîàcxac xn`y - §¨©¦§¨¦§¨§¨¥¨
d`xp epi` dfae ,dltke xfg xn`y dlin lk ,xnelk ,eltke xac
`l` eze` miwzyn oi`e ,uvelznk `l` zeieyx izya dcenk

.dpebn df ixdàäåxaecn ,`xif iax ixaca o`ke -à÷eñt øîàc §¨§¨©§¨
déì éðúå à÷eñtweqt lk ,xnelk ,eltke weqt weqt xn`y - §¨§¨¥¥

jkle zeieyx izya dcenk d`xp `ed dfae ,eltke xfg xn`y
.eze` miwzyn
:`xnbd zl`eydéì øîà[l`y-],ééaàì àtt áølteky df recn ¨©¥©¨¨§©©¥

,zeieyx izya dceny ink d`xp weqtd lk z`àîìéãåepi` `ed §¦§¨
c `l` ,zeieyx izya dcenàøwéòîez`ixwa ,dligzn - ¥¦¨¨

,dpey`xddézòc ïåek àì,dzxin`aóBqáìe`xwe xfgykïåek Ÿ¦¥©§¥§©¦¥
.dézòc:`xnbd daiyndéì øîà,`tt axl iia` aiyd - ©§¥¨©¥
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המשך ביאור למס' ברכות ליום רביעי עמ' ב "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc - zekxa(iyily meil)

,l`xyi zqpkl d"awd aiydíéðL ,éza ,àeä Ceøa LBãwä dì øîà̈©¨©¨¨¦¦§¥
úBìfî øNò[miakek ly zelecb zeveaw-]ìk ìòå ,òé÷øa éúàøa ¨¨©¨¨¨¦¨¨¦©§©¨

ìL Bì éúàøa ìfîe ìfîìéç íéL,zewelg zexeage zeqiib iy`x ± ©¨©¨¨¨¦§Ÿ¦©¦
mipenn mde ,lig miiexwd mixy miyely yi lfn lkay xnelk

,miakek ly zewelg zeveaw lrBì éúàøa ìéçå ìéç ìk ìòå§©¨©¦§©¦¨¨¦
ìLïBéâì íéLjezay zewelg zeveaw lr mipennd mixy ly my-] §Ÿ¦¦§

,[ligdn dlrna mizegt mde ,ligd dpgnïBéâìå ïBéâì ìk ìòå§©¨¦§§¦§
ìL Bì éúàøaïBèäø íéLzeveaw lr mipennd mixy ly my-] ¨¨¦§Ÿ¦¦£

,[mipeibldn dlrna mizegt mde ,oeibld dpgn jezay zewelg
ìL Bì éúàøa ïBèäøå ïBèäø ìk ìòåïBèø÷ íéLmizegt mixy-] §©¨¦£§¦£¨¨¦§Ÿ¦¦§

,[oehdxd dpgn jeza zeveaw lr mipennd ,oehdxdn dlrnaìòå§©
ìL Bì éúàøa ïBèø÷å ïBèø÷ ìkàøèñb íéLmizegt mixy-] ¨¦§§¦§¨¨¦§Ÿ¦¦§¨¨

,[oehxwd dpgn jeza zeveaw lr mipennd ,oehxwdn dlrnaìòå§©
àBaø éôìà äMîçå íéMLå úBàî ùìL Ba éúéìz àøèñâå àøèñb ìk̈¦§¨¨§¦§¨¨¨¦¦§Ÿ¥§¦¦©£¦¨©§¥¦

CìéáLa àlà éúàøa àì ïleëå ,änçä úBîé ãâðk ,íéáëBkliaya-] ¨¦§¤¤§©©¨§¨Ÿ¨¨¦¤¨¦§¦¥
,[l`xyi zqpkåcvik.éðzçëLe éðzáæò zøîà zàlk `ld ,xnelk §©§¨©§§£©§©¦§©§©¦

jizafry jzrc lr dlr ji`e ,jliaya d`xap d`ixad
.jizgkye

weqta xn`p :d"awd zaeyz z` zyxece dkiynn `xnbd
eixg`y(eh weqt my),dìeò äMà çkLúä'dN` mB ,DphA oA mgxn £¦§©¦¨¨¥©¥¤¦§¨©¥¤

gMWzd' oeyla :`xnbd zyxec .'KgMW` `l ikp`e dpgMWz¦§©§¨§¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¥£¦§©
jky ,oaxwe 'dlFr'l fnx yi 'DlEr dX`àeä Ceøa LBãwä øîà ¦¨¨¨¨©©¨¨

,l`xyi zqpklíeìk[m`d-]çkLàz`éøètå íéìéà úBìBò §¤§©¥¦§¦§¥
íéîçø[dndad zexeka-].øaãna éðôì záø÷äL §¨¦¤¦§©§§§¨©©¦§¨

:weqtd jynd z` zyxec `xnbdäøîàl`xyi zqpk,åéðôì ¨§¨§¨¨
,EãBák àqk éðôì äçëL ïéàå ìéàBä ,íìBò ìL BðBaøzxn`y enke ¦¤¨¦§¥¦§¨¦§¥¦¥§¤

,xacna izaxwdy zepaxwd z` gkyz `lyéì çkLz àì ànL¤¨Ÿ¦§©¦
z`dì øîà .ìâòä äNòî,d"awd,'äðçkLú älà íb',xnelk ©£¥¨¥¤¨©¨©¥¤¦§©§¨

l`xyi oky ,lbrd `hg lr zyxcp 'dN`' zaizy .df `hg gky`¥¤
'l`xUi Lidl` dN`' lbrd lr exn`(c al zeny).äøîàzqpk ¥¤¡Ÿ¤¦§¨¥¨§¨

l`xyi,EãBák àqk éðôì äçëL Léå ìéàBä ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì§¨¨¦¤¨¦§¥¦§¨¦§¥¦¥§¤
,lbrd `hg z` il gkyzyéì çkLz ànLz`,éðéñ äNòî ¤¨¦§©¦©£¥¦©

'rnype dyrp' izxn`e dxezd z` miiwl izlaiwy.dì øîà̈©¨
,d"awd,'CçkLà àì éëðàå'.ipiq dyrn z` jl gky` `l ,xnelk §¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¥

yecwd gzt jk oky ,ipiqa dxez ozn lr zyxcp 'ikp`e' zaizy§¨Ÿ¦
'Lidl` 'd ikp`' ,zexacd zxyr z` `ed jexa(a k my)zniiqn . ¨Ÿ¦¡Ÿ¤

:`xnbdeðééäådn edfe -éàî ,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîàc §©§§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨©
äæ ,'CçkLà àì éëðàå' ,ìâòä äNòî äæ ,'äðçkLú älà íb' áéúëc¦§¦©¥¤¦§©§¨¤©£¥¨¥¤§¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¥¤

.éðéñ äNòî©£¥¦©
dpyna epipy(:l lirl):úçà äòL ïéäBL eéä íéðBLàøä íéãéñç£¦¦¨¦¦¨¦¨¨©©

.milltzn jk xg`e ,lltzdl e`ay mewna dlitzd mcew
:`xnbd zxxan.éléî éðä àðî:`xnbd daiynïa òLBäé éaø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¦§ª©¤

,éåìcàø÷ øîà(d ct mildz),Eúéá éáLBé éøLà','dlQ LElldi cFr ¥¦¨©§¨©§¥§¥¥¤§©§¤¨
zayl jixv dligza ,xnelk ,'iediy' oeyln zyxtzn 'daiyi'e

.eiptl lltzdle elldl ie`x jk xg` wxe ,'d ziaa zedyle
:dlitzd xg`l mb zedyl jixvy dtiqen `xnbdéaø øîàå§¨©©¦

éøö ìltúnä ,éåì ïa òLBäéì Cúçà äòL úBäLlBúlôz øçà §ª©¤¥¦©¦§©¥¨¦¦§¨¨©©©©§¦¨
.dlitzd mewnaøîàpL(ci nw my)ì eãBé íé÷écö Cà'eáLé ,EîL ¤¤¡©©©¦¦¦§¤¥§

éðt úà íéøLé.'Exg`e ,enyl milltzne micen dligza ,xnelk §¨¦¤¨¤
:eixack `ziixa `xnbd d`ian .eiptl mideye miayei jkàéðz©§¨

éøö ìltúnä ,éëä énðäòLå ,Búlôz íãB÷ úçà äòL àäLiL C ©¦¨¦©¦§©¥¨¦¤¦§¤¨¨©©¤§¦¨§¨¨
úçàløîàpL ,ïépî Búlôz íãB÷ .Búlôz øçà(my)éáLBé éøLà' ©©©©§¦¨¤§¦¨¦©¦¤¤¡©©§¥§¥

,'Eúéáe .'dlQ LElldi cFr' jk xg`eCà' áéúëc ,ïépî Búlôz øçàì ¥¤§©§¤¨§©©§¦¨¦©¦¦§¦©
ì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé ,EîL.'E ©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

:mipey`xd miciqg ly diidyd oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
úçà äòL ïéäBL eéä íéðBLàøä íéãéñç ,ïðaø,dlitzd mcew ©¨¨£¦¦¨¦¦¨¦¨¨©©
úçà äòL ïéäBLå ïéøæBçå ,úçà äòL ïéìltúîe.dlitzd xg`l ¦§©§¦¨¨©©§§¦§¦¨¨©©

:`ziixad zl`eyL øçàî éëåeidïéäBMmiwqerea úBòL òLzlk §¦¥©©¤¦¥©¨§
,älôúa íBémiwqere midey eid zelitzd zyelyn zg` lkay ¦§¦¨

ok m` ,zery yly jynaCàéä ïúøBzdzidúønzLî,maila ¨¨¥¨¦§©¤¤
Càéä ïzëàìîedzidúéNòðwx mdl x`yp `lde ,mzqpxt jxevl §©§¨¥¨©£¥

:`ziixad daiyn .oda weqrl mei lka hren onfCBzî àlà¤¨¦
,íä íéãéñçLe ,mcia d"awd riiqnúønzLî íúøBz,mal jeza ¤£¦¦¥¨¨¦§©¤¤

,mcenlz z` migkey eid `lyåok,úëøaúî ïzëàìîoi`e §§©§¨¦§¨¤¤
.daxd da weqrl mikixv

,dlitza cnerd :dpyna epipyàì ,BîBìLa ìàBL Cìnä eléôà£¦©¤¤¥¦§Ÿ
.epáéLé:df oic xn`p ote` dfi`a zx`an `xnbd,óñBé áø øîà §¦¤¨©©¥

,ìàøNé éëìîì àlà eðL àìepi`y dna okzqn epi` lltzndy Ÿ¨¤¨§©§¥¦§¨¥
,mdl aiyn,í"ekò éëìîì ìáàyeygl yi mdl aiyi `l m`y £¨§©§¥©
,edebxdiy÷ñBt.mdl aiyne ezlitzn ¥

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyìltúnä,'dxyr dpeny' ¥¦¥©¦§©¥
ñpà äàøå[bexdl lelry mc`-],Bcâðk àay e`ïBø÷ äàø §¨¨©¨¨§¤§¨¨¨
[dlbr-]Bcâðk àa,ea rebtl lelreøv÷î àlà ,÷éñôî àäé àì ¨§¤§Ÿ§¥©§¦¤¨§©¥
ezlitza.äìBòådlitza wiqtdl oi` dpkqd zrya mby ixd §¤

.wiqti m"ekr iklnly sqei ax ixack `le ,dxvwl yi `l`
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìote`a zxacn `ziixad -øLôàc Ÿ©§¨¨§¤§¨

eløv÷ìcnery oebk ,oexwd e` qp`d eil` `eaiy iptl ezlitza §©¥
,`eaiy iptl dxvwa dlitzd z` xenbl witqiy ,dlitzd seqa

okle,åàì íàå ,øv÷é,xvwi m` s` ezlitz xenbl witqi `ly §©¥§¦¨
,÷ñBt.eixac z` sqei ax xn` df ote`ae ¥

:df oipra dyrn d`ian `xnbdäéäL ãçà ãéñça äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§¨¦¤¨¤¨¨
å ,íBìL Bì ïúðå ãçà øN àa .Cøca ìltúîciqgdBì øéæçä àì ¦§©¥©¤¤¨©¤¨§¨©¨§Ÿ¤¡¦

Bì ïézîä .íBìLxydøîà ,Búlôz íéiqL øçàì .Búlôz íéiqL ãò ¨¦§¦©¤¦¥§¦¨§©©¤¦¥§¦¨¨©
Bì,xydà÷éø,[wix-]äåíëúøBúa áeúk àì(h c mixac),øîMä ÷ø' ¥¨©£Ÿ¨§©§¤©¦¨¤

ELôð øîLe Eì,'c`nåokáéúk(eh weqt my),ãàî ízøîLðå' §§Ÿ©§§§Ÿ§§¦§¦§©§¤§Ÿ
,'íëéúLôðìok m`e ,dpkqd on xnyidl jixvy ,dfn cnlpe §©§Ÿ¥¤

,íBìL éì zøæçä àì änì íBìL Eì ézúpLk`ldCúBç éúééä íà §¤¨©¦§¨¨¨Ÿ¤¡©§¨¦¨¦¨¦¦¥
ééña ELàøó,[axga-],éãiî Eîc úà òáBz äéä éîdfay `vnpe Ÿ§§©¦¦¨¨¥©¤¨§¦¨¦

.dpkql jnvr zqpkd mely il zxfgd `lyBì øîà,ciqg eze` ¨©
Bì øîà .íéøáãa EñéiôàL ãò éì ïzîä,ciqgdãîBò úééä eléà ©§¥¦©¤£©¤§¦§¨¦¨©¦¨¦¨¥

e ,íãå øNa Cìî éðôìdry dze`a,íBìL Eì ïúðå Eøáç àam`d ¦§¥¤¤¨¨¨¨¨£¥§§¨©§¨
úééä̈¦¨
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יהי רצון אשר עוד רבות בשנים ירבה חילו לאורייתא אור תורה, נגלה דתורה, וגם מאור שבתורה פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה 
בתורת החסידות.

ממכתב ח"י שבט ה'תשכ"ב



חנ

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

:`xnbd dtiqeneopgei iax ly ef drenyìàeîLc àâéìôzwleg - §¦¨¦§¥
,l`eny lrïéà ,ìàeîL øîàclcad,çéLnä úBîéì äfä íìBòä ïéa §¨©§¥¥¥¨¨©¤¦©¨¦©

,ãáìa úBiëìî ãeaòL àlàceary epilr yi dfd mleray ¤¨¦§©§ª¦§¨
,ceariyd wqti giynd zeniae zeieklnøîàpLdwcv zevna ¤¤¡©

(`i eh mixac),,'õøàä áøwî ïBéáà ìcçé àì ék'eidi mlerly ixd ¦Ÿ¤§©¤§¦¤¤¨¨¤
zrcl eli`e .dfd mlera mdy giynd zenia s`e ,mixiyre miipr
dixkf `apzd `ld ,giynd zeni lr e`apzd mi`iapdy opgei iax

(`k ci dixkf)prpk didi `le','`Edd mFIA zF`av 'd ziaA cFr i §Ÿ¦§¤§©£¦§¥§¨©©
xaeqd l`enyk `lye ,`eal cizrl miipr eidi `ly ,xnelk

.giynd zenil dfd mlerd oia df oipra lcad oi`y
:ztqep dyxcíéàéápä ìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨©§¦¦

äáeLú éìòáì àlà eàaðúð àì ,ïlekexfge e`hgy mze`l - ¨Ÿ¦§©§¤¨§©£¥§¨
,daeyzaíéøeîb íé÷écö ìáàmdilr ,dligzn mzwcva eidy £¨©¦¦§¦

xn`p(b cq diryi),.'Eúìeæ íéäìà äúàø àì ïéò'©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨§
:`xnbd dtiqene,opgei iax ly ef drenyøîàc ,eäáà éaøc àâéìô§¦¨§©¦£¨§¨©

íB÷î ,eäáà éaø[zipgexd dbxcd-]ïéãîBò äáeLú éìòaL,ea ©¦£¨§¤©£¥§¨§¦
elit`ïéãîBò íðéà íéøeîb íé÷écö,eaøîàpL(hi fp my),íBìL íBìL' ©¦¦§¦¥¨§¦¤¤¡©¨¨

áBøwìå ÷Bçøìmely zxin` dxn`p df weqtae ,'eiz`txE 'd xn` ¨¨§©¨¨©§¨¦
àLéøa ÷Bçøì`edy axwzde wegx didy inl epiide ,[dligza-] ¨¨§¥¨
,daeyz lraøãäåmely xn`p okn xg`l wxe -áBøwìezligzn ©£©©¨

,daeyz lral mely aezkd micwdy jkne .xenb wicv `edy
opgei iax ixack `lye ,xenb wicvn dlecb ezlrny rnyn

.daeyz ilran dlecb mixenb miwicv zlrnyïðçBé éaøåxaeqd §©¦¨¨
,daeyz ilran dlecb mixenb miwicv zlrnyCì øîàxe`iaa ¨©¨

,aexwl wegx micwdy weqtdéàîdpeekd dn -'÷Bçø',weqtay ©¨
àøwéòî äøéáò øácî ÷Bçø äéäLaxwzd `l mlerne ,[dligzn-] ¤¨¨¨¦§©£¥¨¥¦¨¨

.xenb wicv epiide ,dfl'áBø÷' éàîe,weqta xn`pyáBø÷ äéäL ©¨¤¨¨¨
äøéáò øáãìdligzaàzLä epnî ÷çøúðålra epiide ,[eiykr-] ¦§©£¥¨§¦§©¥¦¤©§¨

oeik ,daeyz lral wicv weqtd micwd df xe`ialy ixd .daeyz
.xzei dlecb ezlrny

`aedy 'dz`x `l oir' weqtd oeyl z` x`al zxfeg `xnbd©¦Ÿ¨¨¨
:`xnbd zl`ey .lirléàîdilr xn`py ef daeh `id dn -ïéò' ©©¦

.'äúàø àì:`xnbd daiynøneLîä ïéé äæ ,éåì ïa òLBäé éaø øîà Ÿ¨¨¨¨©©¦§ª©¤¥¦¤©¦©§¨
úéLàøá éîé úLMî åéáðòae .ïãò äæ ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø ©£¨¨¦¥¤§¥§¥¦©¦§¥©©§¨¦¨©¤¥¤

[mewn my-].äiøa ìk ïéò Ba äèìL àlLxa l`eny iax x`ane ¤Ÿ¨§¨¥¨§¦¨
,eixac z` ipngp,øîàz ànLz` dixa lk oir dz`x `l m` ¤¨Ÿ©

,ocrdàïBLàøä íãea xn`py(g a ziy`xa)ocrA oB midl` 'd rHIe ¨¨¨¦©¦©¡Ÿ¦©§¥¤
,'xvi xW` mc`d z` mW mUIe ,mcTn,äéä ïëéäz` d`x `ly ¦¤¤©¨¤¨¤¨¨¨£¤¨¨¥¨¨¨

did `edy itl ,`iyew ef oi` .ocrd,ïba.ocra `leøîàz ànLå ©¨§¤¨Ÿ©
ïãò àeä ïb àeäok m`e ,mewn eze`l zeny ipy md 'ocr'e 'ob'y - ©¥¤

,'dz`x `l oir' ocr lr xnel ozip `løîBì ãeîìz(i a ziy`xa) ©§©
,'ïbä úà úB÷Läì ïãòî àöBé øäðå'y weqta x`eany ixdïb`ed §¨¨¥¥¥¤§©§¤©¨©

mewnïãòå ãeçìmewn `ed,ãeçìdwyne ocrn `vei did xdpde §§¥¤§
`ed mle` ,oba did ok` oey`xd mc`e .ocrn wlg epi`y obd z`

.ocr z` d`x `l
miyrn ipy d`iane ,`qec oa `pipg iax zlitzl zxfeg `xnbd

:df oipraïðaø eðz,`ziixaaøbL ,ìàéìîb ïaø ìL Bða äìçL äNòî ¨©¨¨©£¤¤¨¨§¤©¨©§¦¥¦¥
l`ilnb oax [gly-]ðç éaø ìöà íéîëç éãéîìz éðL,àñBc ïa àðé §¥©§¦¥£¨¦¥¤©¦£¦¨¤¨

el xnel ickíéîçø åéìò Lwáì.eilegn `txziyíúBà äàøL ïåék §©¥¨¨©£¦¥¨¤¨¨¨
,mi`a mdy `qec oa `pipg iaxíéîçø åéìò Lwáe ,äéiìòì äìò̈¨¨£¦¨¦¥¨¨©£¦

.`txziyBúãéøéa,dilrdn `qec oa `pipg iax lyíäì øîàiax ¦¦¨¨©¨¤
,`qec oa `pipgeëìmeyn ,l`ilnb oax zial dxfgLxakBzöìç §¤£¨©

änç.dlegd ly etebn ilegd meg `vi -Bì eøîà,migilydéëå ©¨¨§§¦

äzà àéáð.dng ezvlgy dz` rceiyàìå éëðà àéáð àì ,ïäì øîà ¨¦©¨¨©¨¤Ÿ¨¦¨Ÿ¦§Ÿ
éðìae÷î Ck àlà ,éëðà àéáð ïa,izeaxn izlaiw jk -äøeâL íà ¤¨¦¨Ÿ¦¤¨¨§§©¦¦§¨

[dxecq-]éôa éúlôz,da dreh ipi`eàeäL éðà òãBé[dlegd-] §¦¨¦§¦¥©£¦¤
ìae÷î,`txzie `ed jexa yecwd iptlåàì íàåizlitz oi` m`e - §¨§¦¨

,da drehe lwzp ip` `l` ita dxecqàeäL éðà òãBé[dlegd-] ¥©£¦¤
óøBèî.izlitz dlawzd `ly itl ,zenl cnere laleaneeáLé §¨¨§

migelydeáúëådyrn,dfeðåeëåz`dúBàdäòLiax miiq da §¨§§¦§¨¨¨
,deazke ezlitz z` `qec oa `pipgìàéìîb ïaø ìöà eàaLëe§¤¨¥¤©¨©§¦¥

,ezlitz miiqy dryd z`e `qec oa `pipg iax ixac z` el extqe
ïäì øîà,l`ilnb oaxäãBáòä,ip` rayp -àìå ízøqç àì ¨©¨¤¨£¨Ÿ¦©§¤§Ÿ
ízøúBä,mzazky onfa dryàlàok`,äNòî äéä CkydúBàa ©§¤¤¨¨¨¨©£¤§¨

äòL,ezlitz z` `qec oa `pipg iax miiqy mzxn`yBzöìç ¨¨£¨©
änç,ipa ly etebn ilegd meg `vi -eðì ìàLå[epzi`n ywiae-] ©¨§¨©¨

ì íéî.úBzL ©¦¦§
:sqep dyrnäøBz ãBîìì CìäL àñBc ïa àðéðç éaøa äNòî áeLå§©£¤§©¦£¦¨¤¨¤¨©¦§¨

Bì øîà .éàkæ ïa ïðçBé ïaø ìL Bða äìçå ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø ìöà¥¤©¨¨¨¤©©§¨¨§¤©¨¨¨¤©©¨©
ipg iaxl i`kf oa opgei iax,`qec oa `píéîçø åéìò Lwa ,éða àðéðç£¦¨§¦©¥¨¨©£¦

çépä .äéçéåz` `pipg iaxäéçå ,íéîçø åéìò Lwáe åékøa ïéa BLàø §¦§¤¦¦©Ÿ¥¦§¨¦¥¨¨©£¦§¨¨
.oadçéhä éìîìà ,éàkæ ïa ïðçBé éaø øîàwxef did m` s` -ïa ¨©©¦¨¨¤©©¦§¨¥¦¦©¤

Blek íBiä ìk åékøa ïéa BLàø úà éàkæ,epa lr lltzn dideàì ©©¤Ÿ¥¦§¨¨©Ÿ
íéçébLî eéä[al mipzep-]åéìòenk ,ezlitz z` lawl minyd on ¨©§¦¦¨¨

.`qec oa `pipg iax zlitz z` elaiwe egibydyBzLà Bì äøîà̈§¨¦§
,i`kf oa opgei iax lyàðéðç éëåjcinlz,Enî ìBãbdprp `edy §¦£¦¨¨¦§

.dprp ziid `l dz`e ezlitzadì øîà,i`kf oa opgei iaxåàì- ¨©¨¨
,ipnn lecb `ed oi`,Cìnä éðôì ãáòk äîBc àeä àlàoa `edy ¤¨¤§¤¤¦§¥©¤¤

,lltzny dry lka dprp `ed jkle ,zeyx `la `veie qpkpe zia
,Cìnä éðôì øNk äîBc éðàåjixve jlnd iptl `al libx epi`y ©£¦¤§©¦§¥©¤¤

.izlitz zlawzn cinz `l jkle ,eil` qpkdl zeyx
:dlitza ald zpeekl milirend mixac d`ian `xnbdéaø øîàå§¨©©¦

íL LiL úéáa àlà íãà ìltúé ìà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¦§©¥¨¨¤¨§©¦¤¤¨
øîàpL ,úBðBlçl`ipc zlitz iabl(`i e l`ipc)déì ïçéút ïéeëå' ©¤¤¡©§©¦§¦¨¥

íìLeøé [ãâð] (ìá÷ì) déúélòa`Ed `nFia dzlY oipnfelr KxA §¦¦¥¨¢¥¤¤§§¤§¦§¦§¨¨§¨¨¥©
eid zepelg ,xnelk ,'ebe 'Ddl` mcw `cFnE `NvnE idFkxA¦§¦§©¥¥¢¨¡¨¥
ylye ,milyexi cbpk mipeekn ,l`ipc ly ziad ziilra migezt
.eidel`l dcene lltzne eikxa lr my rxek did meia minrt
oiekn `ed jkay oeik ,zepelg ea yiy ziaa lltzdl yiy ixd

.rpkp eale minyd itlk lkzqny ici lr ,dlitza xzei
:df oipra sqep oicéöç ,àðäk áø øîààz÷áa élöîc ïàî éìò ó- ¨©©©£¨£¦£©©¦§©¥§©§¨

,zevign `ll gezt mewn `edy ,drwaa lltzny in ipira sevg
eale jlnd zni` eilr dxey repve xebq mewna lltzndy oeik
,zefre dtveg ea yi gezt mewna lltzny dfe ,ezlitza xayp

.ezlitza xayp eal oi`e jln zni` eilr oi`y
sqep xn`n `xnbd d`ian ,`pdk ax ly mcewd xn`nd ab`

:el dnecdéöç ,àðäk áø øîàådéàèç Løôîc ïàî éìò óin - §¨©©©£¨£¦£©©¦§¨¥¤§¥
,ei`hg z` miaxl yxtnyøîàpL(` al mildz),òLt éeNð éøLà' ¤¤¡©©§¥§¤©

,'äàèç éeñkici lr eiryt el milgnpy df gaeyn ,xnelk §£¨¨
,`ed xacd mrhe .miaxa elbzi `ly ei`hg z` dqkny
z` mqxtnd mle` ,mda yiiazny d`xp ei`hg z` xizqndy

.mda yiiazn epi`y d`xp ei`hg

ïéãîåò ïéà êìò ïøãä
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המשך ביאור למס' ברכות ליום ממישי עמ' ב

אין כדאי לבלות הזמן בטענות על אחרים . . ייתן זמן זה על הטענות לעצמו לשפר מצבו הוא.
ממכתב ו' שבט תשי"ג



חני

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

a úáéiçzyxtdälçjkly xnel xyt`e ,dqir dpnn miyeryk ©¤¤§©¨
eidiy oipn ,dlga miaiig mpi`y mipind x`y la` ,dkxaa zaiig

:`xnbd zvxzn .dkxaa miaiig,çéëBé íøkdlg aeig ea oi`y ¤¤¦©
,dlg oicl xeyw epi` dkxa aeigy gkene ,dkxaa aiigeïécä øæçå§¨©©¦

aiigy mxkl dn dywp m`y oeik ,z`f cenll ozip aey dzrne ±
mxk ,dlga zaiigy dnwl dn dywp m`e ,gikez dnw ,zellera

ok m`e ,gikeiäæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àìoi` ± Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤
dnw ly ezxneg oi`e ,dnw ly ezxnegl dnec mxk ly ezxneg
mday zexnegd oi`y i`ce jkle ,mxk ly ezxnegl dnec

`l` ,dkxa aeig zenxebïäaL äåMä ãvämdy ,mxke dnw ly - ©©©¨¤¤¨¤
äðäpL øácezlik`a,äëøa ïeòèåy cnlp dfneäðäpL øác ìk óà ¨¨¤¤¡¤§¨§¨¨©Ÿ¨¨¤¤¡¤
ezlik`a.äëøa ïeòè̈§¨¨

:dnwe mxk oiay deyd cvdn cenild z` dgec `xnbdãväl äî©§©©
,çaæî ãö Ba Lé ïkL ïäaL äåMälr jeqipl oii miyer mxkdny ©¨¤¤¨¤¤¥¤©¦§¥©

mda yi jkle ,zegpn zaxwdl zleq miyer dnwdne ,gafnd iab
,dkxa aeigénð éúàåmday deyd cvdn `iape ±déa úéàc ,úéæ §¨¥©¦©¦§¦¥

,çaæî ãözif s` jkle ,zif onya millea zegpnd zleq z`y ©¦§¥©
oipn ,gafn cv mda oi`y mipind x`y la` .dkxaa aiig

.dkxaa miaiigy
jxca dywn `id ,mipind x`y lr oecl dkiynn `xnbdy iptl

:`xnbd dywn .oywnd ixac lr ab`,úéæåikeéúà çaæî ãvî± §©¦¦©¦§¥©¨¥
,dkxa aeigl cnlpe ribn `edàéãäa àäå[yxetna ixde-]áéúk §¨§¤§¨§¦

áéúëc ,íøk déa(d eh mihtey),'úéæ íøk ãòå äî÷ ãòå Léãbî øòáiå' ¥¤¤¦§¦©©§¥¦¨¦§©¨¨§©¤¤¨¦
dkxa aeige ,irax zyecw ea bdepe mxk llka `ed zif s` ok m`e
cvda wx eze` daxpy `xnbd dx`ia recne ,'milelid'n ea cnlp

:`xnbd zvxzn .deyd,àtt áø øîà,zifdéøwà 'úéæ íøk'`ed±] ¨©©¨¨¤¤©¦¦§¥
la` ,[iexwàîúñ 'íøk',sqep my `lléøwà àìjkle ,[iexw epi`±] ¤¤§¨¨Ÿ¦§¥

dkxa aeig ea cenll oi`e ,iraxa aiigd 'mxk' llka epi`
cvdn ecnll `xnbd dkxved jkle ,mxka xen`d 'milelid'n

.deyd
:mipind x`ya dkxa aeig yiy oipn ,dziiyewl zxfeg `xnbd

ïäaL äåMä ãväl äî ,àéL÷ íB÷î ìkî[dnwe mxkay-]Lé ïkL ¦¨¨©§¨©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¥
,çaæî ãö ïäadkxa aeig yiy oipne ,dkxaa miaiig md jkle ¨¤©¦§¥©

.gafn cv mda oi`y mipind x`ya
zxaeqe ,oey`xd cenildn da zxfeg `xnbd ,ef `iyew zngn
`xnbd .'milelid'n mipind lka dkxa aeig micnel oi` ok`y

:dkxa aeig epcnl oipn ycg cenil d`ianéìéc àlàdì ó`ed ± ¤¨§¨¦¨
mipind x`ya dkxa aeig cnelïéðénä úòáMî,dkxaa miaiigy ¦¦§©©¦¦

epivny itk(g g mixac)jenqae ,mipind zray z` dzpn dxezdy
dazk jkl(i weqt my)cenll yie ,'YkxaE YraUe Ylk`e'§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨

oipaa mipind x`yl cnlp mdne ,dkxaa miaiig mdy zekinqdn
.a`,ïéðénä úòáM äîmdy ,mday deyd cvdïeòèå äðäpL øác ©¦§©©¦¦¨¨¤¤¡¤§¨

.äëøa ïeòè äðäpL øác ìk óà ,äëøa§¨¨©Ÿ¨¨¤¤¡¤¨§¨¨
:`xnbd dgecl äîïéðénä úòáLmday deyd cvdïéáéiç ïkL ©§¦§©©¦¦¤¥©¨¦

,íéøekáamdn cenll xyt` cvike ,dkxaa dxezd mzaiig jkle §¦¦
.mipind x`yl

ãBòådkxa aeig `ld j` ,mipind zrayn micnl m` s` ,dyw §
weqtdn cnlp mnvr mipind zraya(i g mixac)YraUe Ylk`e'§¨©§¨§¨¨§¨

,ok m`e ,'YkxaEåéøçàì çpéúädkxa aeig o`kn cnlpy oaen df ± ¥©§¨¨¦©§©£¨
jxal aeig yiy la` ,weqtd wqer dfay ,dlik`d xg`låéðôì± §¨¨

,dlik`d iptl.ïépî¦©¦
:dipyd `iyewd z` `xnbd zvxzn,àéL÷ àì àäiptncdkxa ¨Ÿ©§¨§

eiptlyéúà[`a-]øîBçå ì÷am` ixdy ,eixg`ly dkxanàeäLk ¨¥§©¨¤§¤
ïkL ìk àì áòø àeäLk ,Cøáî òáN`iyewd j` .jxal aiigy ¨¥©§¨¥§¤¨¥Ÿ¨¤¥

.dyw oiicr dpey`xd
drcl wx eid ,deyd cva cenll m` o`k cr `xnbd ixac lk
lkl dkxa aeig cenll xyt` i` ezrcly ,'irax mxk' dpeyy
.mxka wx xn`p df weqty itl ,iraxa xen`d 'milelid'n zexitd
ipin lka `ed irax oic ok m` ,'irax rhp' dpeyd drcl j`
.'milelid' weqtdn dkxa aeig mlekl cenll xyt`e ,zexitd

:ef drcl s` dywn `xnbd dzrås`'éòáø òèð' éðúc ïàîìyxece §§©§¨¥¤©§¨¦
,dkxa aiigl 'milelid'nøác ìk çpéz àääòéèðdn lky ± ¨¦©¨§©§¦¨

ipin lka wqery ,df weqtn dkxaa eaiigl yi ,eze` mirhepy
dn la` ,zerihpd,íéâãå íéöéa øNa ïBâk ,äòéèð øa åàìcoi`y §¨©§¦¨§¨¨¥¦§¨¦

,'milelid' weqtd llka mpi`e irax rhp mdadéì àðîmiaiigy §¨¥
.mdilr jxal

rhp' dpeyy drcl oiae ,'irax mxk' dpeyy drcl oiay ,`vnp
zeiyew zngne .mipind x`ya dkxa aeigl xewn epl oi` ,'irax
aeig cnll dzr cr exn`py zeyxcdn da zxfeg `xnbd ,el`

:dkxaàeä àøáñ àlàiptn ,lk`n xac lk lr jxal daegy ¤¨§¨¨
y,äëøa àìa äfä íìBòä ïî äðäiL íãàì Bì øeñàdpdpy oeiky ¨¨¨¨¤¤¡¤¦¨¨©¤§Ÿ§¨¨

.e`xay inl zecedl jixv ,lk`ndn
:dkxa `la lek`l xeqi`d zxneg z` zx`an `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ïî äðäpä ìëå ,äëøa àìa äfä íìBòä ïî äðäiL íãàì Bì øeñà̈¨¨¨¤¤¡¤¦¨¨©¤§Ÿ§¨¨§¨©¤¡¤¦
,ìòî ,äëøa àìa äfä íìBòä,'dl jiiy dfd mlerdy meyn ¨¨©¤§Ÿ§¨¨¨©

.ycwddn dpdpk lren epnn dpdpdedézðwz éàîezpwz idn ± ©©©§¥
,df xeqi`l.íëç ìöà Cìé¥¥¥¤¨¨

:`xnbd dywndéì ãéáò éàî ,íëç ìöà Cìémkgd el dyri dn ± ¥¥¥¤¨¨©¨¦¥
,xeqi`d z` owzl ickàøeqéà déì ãéáò àädyr xak `ed ixd ± ¨£¦¥¦¨

xeqi`.dfl mkgd lirei dne ,dkxa `la lk`y
:`xnbd zvxzn,àáø øîà àlà,`id `ziixad zpeekìöà Cìé ¤¨¨©¨¨¥¥¥¤

àøwéòî íëç,lk`iy mcewéãéì àáé àlL éãk ,úBëøa epãnìéå ¨¨¥¦¨¨¦©§¤§¨§¥¤Ÿ¨Ÿ¦¥
äìéòî.`adl §¦¨

,äëøa àìa äfä íìBòä ïî äðäpä ìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨©¤¡¤¦¨¨©¤§Ÿ§¨¨
íéîL éLãwî äðäð eléàk,[ycwddn-]øîàðL(` ck milidz)'äì §¦¤¡¤¦¨§¥¨©¦¤¤¡©©

,dàBìîe õøàädpdp dpdpyk jkle ,'dl zkiiy ux`dy gkene ¨¨¤§¨
.ycwddn

éîø éåì éaø,[dywd±]áéúk(my),'dàBìîe õøàä 'äì'rnyne ©¦¥¦¨¥§¦©¨¨¤§¨
,'dl zkiiy ux`dyáéúëe(fh ehw my)ïúð õøàäå 'äì íéîL íéîMä' §¦©¨©¦¨©¦©§¨¨¤¨©

,'íãà éðáì:uxize .mc` ipal zkiiy ux`dy rnyn,àéL÷ àì ¦§¥¨¨Ÿ©§¨
ïàkxaecn 'd`elne ux`d 'dl' weqta ±,äëøa íãB÷ux`d if`y ¨¤§¨¨

,dpnn zepdl xeq`e 'dl zkiiy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

המשך ביאור למס' ברכות ליום שישי עמ' א

אם בכלל בדורות האחרונים, כדברי האריז"ל, מצווה לגלות זו החכמה, על־אחת־כמה־וכמה בשנים אלו, וכמובן גם מאגרות קודש 
הבעל־שם־טוב, דאימתי קאתי מר, דא מלכא משיחא, לכשיפוצו מעיינות תורת הבעל־שם־טוב עד שיגיעו גם חוצה.

ממכתב ח"י שבט ה'תשכ"ב



חנב

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

:`xnbd dgecéøáðedéìò Conyd lr ±,'úéæ õò éøt àøBa'gqepay §¨¥£¥¥§¦¥©¦
didy oeike .onyd lr `le ,zifd urn `veid zifd lr jxan df
iepiyy gken ,epwiz `l z`f lkae ,onyl dkxa gqep owzl xyt`
mrhd dn ,dyw aey ok m`e .dkxad iepiyl mrh epi` gayl

.envrl dkxa oiia epwzy
:xg` mrh d`ian `xnbdïééæ àøîç ,àøèeæ øî øîà àlàof oii ± ¤¨¨©©§¨©§¨¨¦

j` ,envrl dkxa el epwze aeyg `ed jkle ,edzeyy mc`d z`
àçLî[ony-],ïééæ àì.envrl dkxa ea epwz `l okle ¦§¨Ÿ¨¦

:`xhef xn lr `xnbd dywnïééæ àì àçLîe,of `l ony ike ± ¦§¨Ÿ¨¦
ïðúäåepipy `lde ±(:ek oiaexir)mc` ,ïBænä ïî øãBpädpdi `ly §¨§©©¥¦©¨
,epnn,çìîáe íéîa øzeî.oefn mi`xwp mpi`yda ïðéåäåep`ype ± ¨§©¦§¤©©£¦©¨

wxy dpyna rnyny ,ef dpyn ixaca epzpeàìc àeä çìîå íéî©¦¨¤©§Ÿ
ïBæî éøwà,oefn mi`xwp mpi`y el` md ±ïBæî éøwà éléî ìk àä± ¦§¥¨¨¨¦¥¦§¥¨

k`n ixac x`y lk j`,ok m`e .oefn miiexw dwyne làîéð`ny-] ¥¨
y [xn`pàúáeéz éåäézléøîàc ,ìàeîLe áøc[exn`y±]ïéëøáî ïéà ¤¡¥§§¨§©§¥§¨§¦¥§¨§¦

,ãáìa ïéðénä úLîça àlà úBðBæî éðéî àøBamixerye mihig mdy ¥¦¥§¤¨©£¥¤©¦¦¦§¨
mpi` mixacd x`yy rnyne ,oetiye lrey zleaiye oinqeke
mi`xwp glne minn ueg mixacd lky gken dpyna eli`e ,oefn

.oefnàðeä áø øîàåzwqer mixcp iabl dpynd ,ef `iyew aeyia §¨©©¨
øîBàampew','éìò ïfä ìks`y ,dwyne lk`n ipin lk exq`p jkle §¥¨©¨¨©

mipf md mewn lkn ,'oefn' mpi`e ald z` micreq mpi`y
mya j` .llk mipf mpi`y glne minn ueg ,sebd z` miriayne
micreq mbe miriayn mb mdy ,obc ipin zyng wx mi`xwp 'oefn'
ipin `xea mikxan mdilr wxy l`enye ax exn` jkle ,ald z`

,`ped ax ly evexizn `xnbd zwiicn .zepefnïééæ àçLî àîìà± ©§¨¦§¨¨¦
ea epwiz `l recn ,dyw aey ok m`e ,sebd z` of onyy gken

.oiia enk envrl dkxa
dkxa oiia epwizy jkl xg` mrh d`ian `xnbd ,ef `iyew zngn

:envrlãéòñ àøîç àlàaeyg `ed jkle ,ewfgne ald creq oii ± ¤¨©§¨¨¦
,envrl dkxa el epwzeàçLîe[onye-]ãéòñ àì`l` ,ald z` ¦§¨Ÿ¨¦
.arxd z` hrnn wx

:`xnbd dywnãéòñ éî àøîçå,creq oii ike ±éúL äåä àáø àäå §©§¨¦¨¦§¨¨¨£¨¨¥
àçñôc àîBé éìòî ìk àøîçaxr lka oii dzey did `ax ixde ± ©§¨¨©£¥¨§¦§¨

,gqt ly oey`x aeh meiéøøâðc éëéä ékdéaìì djk ici lry ick ± ¦¥¦§¦§§¥§¦¥
,lek`l oea`z el `die eail xxbiéôè ävî ìeëéðåxzei lk`ie ± §¥©¨§¥

.riayne creq epi`e oea`zd z` xxeb oiiy gkene .gqt lila dvn
:`xnbd zvxznøéøb àáeè,lek`l oea`izd z` xxeb oii daxd ± ¨¨¦

la`ãéòñ àúøetdaxd dzey did `axe .ald z` creq oii hrn ± §¨¨¦
ie`x eraha oiidy oeik ,dkxa iabl j` .oea`izd xexbl ick ,oii

.envrl dkxa el epwize ,aeyg `ed jkl ,cerqle riaydl
:`xnbd dywnéîeoii ike ±áéúëäå ,ììk ãéòñ(eh cw mildz)ïééå' ¦¨¦§¨§¨§¦§©¦

,LBðà ááì çnNé,onXn mipR lidvdl,'åâå 'ãòñé LBðà ááì íçìå §©©§©¡§©§¦¨¦¦¨¤§¤¤§©¡¦§¨
y rnynàîäð[mgl±]àeädfãéòñcxn`p eilr wxy ,[creqy±] ©£¨§¨¦

la` ,yep` aal crqiyàøîç[oii±]ãéòñ àìl`.gnyn wx ` ©§¨Ÿ¨¦
,ok weqtd zpeek oi` :`xnbd zvxznàøîç àlà[oii±]déa úéà ¤¨©§¨¦¥

ézøzmb ,zelrnå ãéòñmb,çnNîla`àîäðwx ,[mgl±]ãòñî ©§¥¨¦§§©¥©©£¨¦§¨
,ãéòñla`,çnNî àì éçenNdlrnd z` wx oiia xikfd aezkde ¨¦©¥Ÿ§©¥©

dlrnd z` ea xikfd `le ,yep` aal gnyny ,ea wx yiy
.mgll mb ztzeynd

:`xnbd dywnéëä éà,ald z` creqe of oiiyéøáðdéìò Ceixg`l ¦¨¦§¨¥£¥
ìLúBëøa Lrecne ,zt enk 'oefn' `ed ixdy ,oefnd zkxa ± ¨Ÿ§¨

oiid oi` :`xnbd zvxzn .yly oirn zg` dkxa wx eilr mikxan
y meyn ztk aygpdéålò eäééúceòñ éLðéà éòá÷ àìjxc oi` ± Ÿ¨§¦¦§¥§§©§¦¨¥

jkle ,zt lr dcerq miraewy enk oiid lr dcerq reawl miyp`
.oiid lr oefnd zkxa mikxan oi`

déúceòñ déålò òá÷ éà ,àáøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîàm` ± ¨©¥©©§¨©¦§¨§¨¨¦¨©¦¨¥§§¥
,ezcerq z` oiid lr mc` raw,éàîzkxa eixg` jxai m`d ©

.oefnddéì øîà,wgvi xa ongp axl `axøîàéå ,eäiìà àáiLëì ¨©¥¦§¤¨Ÿ¥¦¨§Ÿ©
àúeòéá÷ àéåä éàrcp if` ,oefnd zkxa zaiignd zeriaw ef m` ± ¦¨§¨§¦¨

j` ,ezin`l df oicàäéî àzLäiykr mewn lkn ±mc`yk mb ,e ©§¨¦¨
,oiid lr dcerq raewíãà ìk ìöà Bzòc äìèa,jka mkxc oi`y ¨§¨©§¥¤¨¨¨

.oefnd zkxa jxai `l jkle
dn dpc `xnbd .envrl dkxa zif onyl epwz `ly lirl x`azd

:die`xd ezkxaéaø øîà ïëå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ,àôeb¨¨©©§¨¨©§¥§¥¨©©¦
.õòä éøt àøBa åéìò ïéëøáî úéæ ïîL ,ïðçBé éaø øîà ÷çöézl`ey ¦§¨¨©©¦¨¨¤¤©¦§¨§¦¨¨¥§¦¨¥

:`xnbd(äzLî) déì éúL à÷c àîéìéà ,éîc éëéäxn`z m` ± ¥¦¨¥¦¥¨§¨¨¥¥¦§¨
onyd ixd ,zaexrz `la ecal onyd z` dzeyyk÷éfî é÷eæBà¥©¦

déìony ziizyy oipne .dkxa dperh dpi`e dlik` ef oi`e ,etebl ¥
,dlik` diexw dpi`àéðúc,bbeya dnexz lke`d xf iabl §©§¨

dxezd ezaiigy(ci ak `xwie)jk lre ,ynege oxw odkl mlyl
xf ,`ziixad dxn`äîeøz ìL ïîL äúBMä,bbeyaúà ílLî ©¤¤¤¤§¨§©¥¤

,ïøwä,exiag oenn z` wifnd mc` lkkLîBçä úà ílLî Bðéàå ©¤¤§¥§©¥¤©¤
xn`p df aeigy meyn ,bbeya dnexz lke`d z` dxezd daiigy

la` .wifna `le lke`a wxïøwä úà ílLî ,äîeøz ìL ïîL Cqä©¨¤¤¤§¨§©¥¤©¤¤
,LîBçä úà ílLîely ez`pd jxc `ide ,dizyk dkiqy iptn §©¥¤©¤

diexw dpi` ony ziizyy `ziixad zligzn gkene .ony,dlik`
jxal exn`y opgei iaxe l`eny lr dywe ,eilr jxal oi` jkle

.ony lr
:`xnbd zx`anàlàexaic opgei iaxe l`enydéì ìéëà à÷c ¤¨§¨¨¦¥

onyl,út éãé ìòf`y ,enirhdle eztll ztd lr ony ozepy ©§¥©
dgec .urd ixt `xea jxai jkle ewifn epi` s`e onydn dpdp

ixdy ,epi` df mb :`xnbdàeäå øwéò út déì àéåä ,éëä éà¦¨¦¨§¨¥©¦¨§
[onyd-]ïðúe ,ìôè(.cn onwl),,äìôè Bnòå øwéò àeäL ìk ,ììkä äæ ¨¥§©¤©§¨Ÿ¤¦¨§¦§¥¨

,äìôhä úà øèBôe øwéòä ìò Cøáîjixv oi` df ote`a ok m`e §¨¥©¨¦¨¥¤©§¥¨
.onyd lr llk jxal

:xg` ote`a `xnbd zx`anàlàxn`z `nydéì éúL à÷conyl ¤¨§¨¨¥¥
ïBøâéðà éãé ìòici lre ,[onye oii ekezl zzl milibxy lk`n oin±] ©§¥£¦§

:oexbip` edn `xnbd zx`an .ewifn epi` onyd jkøa äaø øîàc§¨©©¨©
'ïBøâéðà' ,ìàeîL`edà÷ìñc àiî,oicxz mda ewlyy min ± §¥£¦§©¨§¦§¨

'ïBøâéñðà'`edàiî ©§¦§©¨
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שישי עמ' ב

ואני תפילה אשר בקרוב ממש יקויים הייעוד "בונה ירושלים ה', נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם", באופן אשר 
לא יהיה עוד צורך בטיפולי ארוכה ורפואה בשטח רפואת הגוף.

ממכתב כ"ז שבט, ה'תשל"ו



חנג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc - zekxa(ycew zay meil)

la` ,oli`d z` jka mihrnnàzòcà éLðéà éòèð àì ,àì÷c¦§¨Ÿ¨§¦¦§¥©©§¨
àøB÷cz` lke`dy ,`xewd z` lek`l eze` mirhepd zpeek oi` ± §¨

oli`d itpr z` hrnn ,`xewd:`xnbd zxne` .déñl÷c áb ìò óàå§©©©§¦§¥
egaiyy -ìàeîLc déúåk àúëìä ,äãeäé áøì ìàeîLdkldd ± §¥§©§¨¦§§¨§¨¥¦§¥

lky x`azpy mrhdn ,lkdy mikxan `xew lry ,l`enyk `id
oi`e ,ixt `xwp epi` ,jk lek`l ick oli`d z` mirhep `ly

.lkdy `l` eilr mikxan
zeevndn `idy epiidc ,ux`a zeielzd zeevndn `id dlxr
.dilecib e` rwxwd lr zelhen `l` ,mc`d lr zelhen mpi`y

minkg eyxc ux`a zeielzd zeevn lke(.fl oiyeciw)zebdep opi`y
.ux`l uega s` opaxcn dxeq` dlxr j` .l`xyi ux`a `l`
la` ,cala ixtd `l` ,dlxr meyn xeq` oi` ,l`xyi ux`a s`e
mixeq` mpi` ,ixt miaygp mpi`y ,oli`a milcbd mixac x`y
xeqi` oi` wxia la` ,zepli`a `l` zbdep dpi` dlxre .dlxra

.dlxr
zx`an ,slvd zexit lr mikxan dn `xnbd dx`iay ab`

:dlxr iabl slvd zexit oic z` `xnbd,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
õøàì äöeça ,äìøò ìL óìö,opaxcn `l` xeq` epi`yúà ÷øBæ §¨¤¨§¨§¨¨¨¤¥¤

,úBðBiáàä,envr ixtd `edyå,ïéñéøôwä úà ìëBàdtilwd `idy ¨£¦§¥¤©©§¦¦
:`xnbd ddnz .ixtd z` ztwndàøîéîìxnel ozip m`d ± §¥§¨

ax xaeqyúBðBiáàcmiaygpéøét åàì ïéñéøô÷å ,éøétmpi` ± ©£¦¥¥§©§¦¦¨¥¥
,dlxra mixeq` mpi` jk meyne ,zexit miaygpeäðéîøeixde ± §¦§

,dxn`y ,lirl `xnbd d`iady `ziixadn ,jk lr zeywdl yi
yätöð éðéî ìò,[slv-]éøt àøBa øîBà úBøîzä ìòå íéìòä ìò ©¦¥¦§¨©¤¨¦§©©§¨¥¥§¦

,äîãàä,[wxik `l`] zexitk miaygp mpi`yìòå úBðBiáàä ìòå ¨£¨¨§©¨£¦§©
,õòä éøt àøBa øîBà ïéñéøôwä`xea oiqixtwd lr jxany dnne ©©§¦¦¥¥§¦¨¥

mixeq` mpi`y ax xn` recne ,md zexity gken ,urd ixt
.dlxra

:`xnbd zvxznàeä[ax±],àáé÷ò éaøk øîàcoi`y xaeqy §¨©§©¦£¦¨
.zexit miaygp oiqixtwdïðúc(e"n c"t zexyrn),,øîBà øæòéìà éaø ¦§©©¦¡¦¤¤¥

øOòúî óìö,[slva lcbdn xyrl jixv±]úBðBiáàå úBøîz §¨¦§©¥§¨©£¦
øOòúî ïéà ,øîBà àáé÷ò éaø ,ïéñéøô÷å,slva lcbdnàlà §©§¦¦©¦£¦¨¥¥¦§©¥¤¨

,éøt àeäL éðtî ,ãáìa úBðBiáàmiaygp mpi` ,oiqixtwd la` £¦¦§©¦§¥¤§¦
xaeqy meyn `ed ax ly enrhe xg`n :`xnbd zl`ey .zexit

,`aiwr iaxkàîéðåy ax xn`ie ±,àáé÷ò éaøk äëìärecne §¥¨£¨¨§©¦£¦¨
:`xnbd zvxzn .dlxr ly slva oicd z` xnel jxvedøîà éà¦¨©

axàðéîà äåä ,àáé÷ò éaøk äëìäy ,xnel leki iziid ±eléôà £¨¨§©¦£¦¨£¨¨¦¨£¦
õøàa,dlxr iabl zexit miaygp mpi` oiqixtwdy ax xaeq ok mb ¨¨¤

ïì òîLî à÷ux`l uega wx `l` ,ok xacd oi`y ,ax eprinyd ± ¨©§©¨
y meyn ,dlxr ly oiqixtw lek`l xzenõøàa ì÷énä ìkipica ¨©¥¥¨¨¤

,dlxr,õøàì äöeça BúBîk äëìäux`l uega dlxry meyn £¨¨§§¨¨¨¤
,lwind xg` jlil yie ,opaxcn `l` dxeq` dpi`àì õøàa ìáà£¨¨¨¤Ÿ

zl`ey .oiqixtwa dlxr xeqi` yie ,`aiwr iaxk dkld oi` ±

:`xnbdàîéðåy ax xn`ie ±,õøàì äöeça àáé÷ò éaøk äëìä §¥¨£¨¨§©¦£¦¨§¨¨¨¤
mrhdn.õøàì äöeça BúBîk äëìä õøàa ì÷énä ìëczvxzn §¨©¥¥¨¨¤£¨¨§§¨¨¨¤
:`xnbdàðéîà äåä ,éëä øîà éàc ,xnel leki iziid ±éî éðäél± ¦¨©¨¦£¨¨¦¨¨¥¦¥

l `l` exn`p `l el` mixacyøNòî éabd zexit ly,ïìéàdfay ©¥©§¥¦¨
,`aiwr iax xaicàôeb õøàácmiaiig mpi` dnvr ux`a s`y ± §¨¨¤¨

`l` xyrna,ïðaøcîobc wx xyrna miaiig oi` `ziixe`cny ¦§©¨¨
,xdvie yexizõøàác ,äìøò éab ìáàxeq`àîéà ,àúééøBàcî± £¨©¥¨§¨§¨¨¤¦§©§¨¥¨
y xn`p `nyénð õøàì äöeçaok mb ±,øBæâðoiqixtwd s`y §¨¨¨¤©¦¦§
,zexitl eaygiïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`y ,ax eprinyd - ¨©§©¨

.ux`l uega `aiwr iaxk dkld dlxr iabl s`
déçkLà àðéáø[e`vn-],éMà áø øa øîìslvn zexit el didy ©¦¨©§§¥§©©©©¦

d`xe ,ux`l uega dlxr ly÷éøæ à÷cz` jilyn didy ± §¨¨¦
ddéì øîà .ïéñéøô÷ ìéëà÷å ,úBðBiáà,iy` ax xa xnl `piaxéàî £¦§¨¨¦©§¦¦¨©¥©

Czòcbdepy meyn ,dlik`a oiqixtwd z` xizdl jzxaq idn ± ©§¨
ux`l uega dz`,ì÷éîc àáé÷ò éaøkoiqixtwd oi`y xaeqe §©¦£¦¨§¥¥

,zexitøî ãéáòìåbedpl jl yi ok m` ±éôè élé÷îc ,éànL úéák §¤¡¦©§¥©©¦§¦¦§¥
.zexit i`ce mpi` zepeia`d s`y mixaeqe xzei miliwn mdy ±

zexit lky i`ny zia exn` day `ziixad z` d`ian `xnbd
:zexit i`ce mpi` slvd,[àéðúc] (ïðúã)oli`éànL úéa ,óìö §©§¨§¨¥©©

,íéøîBà`ed ixd,íøka íéàìk,wxi aygp `edy meynìlä úéáe §¦¦§©¦©¤¤¥¦¥
ïéà ,íéøîBàslvd,íøka íéàìk.wxi `le `ed oli`yelàå elà± §¦¥¦§©¦©¤¤¥¨¥

i`ny zia oiae lld zia oiaL ,íéãBîslvd,äìøòa áéiçoiprly ¦¤©¨§¨§¨
`ziixad z` x`al `xnbd dnicwn .oli`k epic i`ce dlxr

:dywneàéL÷ àôeb àä,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa ±úøîà ¨¨©§¨¨§©
yíéøîBà éànL úéa óìö`edyàîìà ,íøka íéàìkgken ± §¨¥©©§¦¦§©¦©¤¤©§¨

slvy i`ny zia mixaeqyéðz øãäå ,àeä ÷øé ïéîdxn` aeye ± ¦¨¨©£©¨¥
y ,`ziixadL íéãBî elàå elàslvàîìà ,äìøòa áéiçgken ± ¥¨¥¦¤©¨§¨§¨©§¨

slvy,àeä ïìéà ïéî`edy mcewn exn`y dnl dxizq df ixde ¦¦¨
:`xnbd zvxzn .wxi oin,àéL÷ àì àäy meyné÷etñ éànL úéa ¨Ÿ©§¨¥©©©¥

eäì à÷tñî,df xaca md miwteqn ±àëäå àøîeçì àëä éãáòå §©§¨§§¨§¦¨¨§§¨§¨¨
àøîeçìaygpy exn` mi`lk iably ,xingdl xac lka eklde ± §§¨

oli`k aygpy exn` dlxr iable ,mxka eze` rexfl xeq`l ,wxik
z` x`al `xnbd eiykr zxfeg .dlxr meyn xeq` didiy

:zxne`e ,iy` ax xa xn lr `piax ziiyew,éànL úéáì íB÷î ìkî¦¨¨§¥©©
déì äåä`ed slvd ixd ±ïðúe ,äìøò ÷ôñ(h"n b"t dlxr),÷ôñ £¨¥§¥¨§¨§©§¥

,äìøòe` mipy yly df oli` lr exar xak m` reci oi`y oebk ¨§¨
ly zepli` ea yiy qcxtn ,zexit miakek caer hwily e` ,`l

,`l e` dlxr zexit hwil m` reci oi`e ,dlxrìàøNé õøàa§¤¤¦§¨¥
,øeñà,`ziixe`c xeqi` wtq `edyàéøeñáeyaky `aev mx`-] ¨§§¨

[l`xyi ux` lr dtiqede cec,õøàì äöeçáe ,øzeî`ed m` s` ¨§¨¨¨¤
el yiy rceie ,dlxr xeqi` lr ceyg `edy inn zexit gwel
`iaiy okzie ,dlxr mpi`y zepli`e ,dlxr mdy zepli` edcya

,dlxr zexit elãøBéedcyl ¥
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שבת קודש עמ' א

תפילין מזכירים נס, ומזכירים אשר הקדוש ברוך הוא, המושל גם בעולם זה בהנוגע לענייני פרנסה בריאות וכו' כל אותן העניינים 
עליהם מבקש ברכה.

ממכתב ג' שבט, תש"כ



חנד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc - zekxa(ycew zay meil)

`edy oeik ,elke`l milibx oi` yaiizdy xg`l j` ,elke`l
.oilazl eze` mipgehe ,sixg

,øîà úLL áø ,éìtìtzkxa mdilr mikxan,ìkäLeàì øîà àáø ¦§§¥©¥¤¨©¤©Ÿ¨¨¨©Ÿ
íeìk,ezlik` jxca lke` epi`y oeik ,llk mdilr mikxan oi` ± §

déîòèì àáø àãæàå,exn` ezhiyl ,`ax xn`y df xace ±øîàc §¨§¨¨¨§©§¥§¨©
ñk ,àáø[qqek `xwp ezlik` jxck `ly xac lke`d lk ,qqk-] ¨¨¨

éøetëc éîBéa éìtìt,mixetikd meia ±øeètoke ,zxknàìéábðæ ñk ¦§§¥§¥§¦¥¨¨©§§¦¨
,[oilazl ieyrd mivr zekizgl dnec `ede ,liabpf±]àîBéa§¨

,øeèt ,éøetëcoi` s` jk meyne ,ezlik` jxc df oi`y oeik §¦¥¨
.mdilr mikxanéáéúéîzyy ax ixac lr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,`axe,øîBà øéàî éaø äéädlxra xn`phi `xwie) ¨¨©¦¥¦¥
(bkz` Fzlxr mYlxre lk`n ur lM mYrhpE ux`d l` E`az ike'§¦¨Ÿ¤¨¨¤§©§¤¨¥©£¨©£©§¤¨§¨¤

,wiicl yie ,'lk`i `l milxr mkl didi mipW WlW FixRòîLnî ¦§¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤£¥¦Ÿ¥¨¥¦©§©
Béøt úà Búìøò ízìøòå' øîàpL'lk`i `l 'ebeL òãBé éðéàurd ¤¤¡©©£©§¤¨§¨¤¦§Ÿ¥¨¥¥¦¥©¤

weqta xn`py,àeä ìëàî õò,lk`i `ly aezkd xidfd ixdy ¥©£¨
ur' yexita aezkl dxezd dkxved dnle ,`ed lk`n ur i`cee

,'lk`nøîBì ãeîìz äî ,àlàexne`a aezkd epcnln dn ±õò' ¤¨©©§©¥
àéáäì ,'ìëàîzeaxl -õò,lk`n envr `edyBéøôe Böò íòhL ©£¨§¨¦¥¤©©¥¦§

äåL,[ixtd mrhn yi ura s`y±]Eãnìì ,ïéìtìtä äæ ,eäæéàå ¨¤§¥¤¤©¦§§¦§©¤§
ïéìtìtäLe ,md oli` oinìàøNé õøà ïéàL Eãnììe .äìøòa ïéáéiç ¤©¦§§¦©¨¦§¨§¨§©¤§¤¥¤¤¦§¨¥

,íeìk äøñçenke ,da milcb oiltlt elit`yøîàpLux` lr £¥¨§¤¤¡©
l`xyi(h g mixac),àì íçì da ìëàz úeðkñîá àì øLà õøà'¤¤£¤Ÿ§¦§¥Ÿ©¨¤¤Ÿ

.'da ìk øñçús` ixt aygp ,dlxr oiprl ixt aygpy lk ixde ¤§©Ÿ¨
.urd ixt `xea oiltltd lr mikxan oi` recne ,dkxa oiprl

:`xnbd zvxznàzLaéa àä àzáéèøa àä ,àéL÷ àì`ziixad ± Ÿ©§¨¨¦§¦§¨¨§©¦§¨
cera ,`zaihxa epiid ,dlxra miaiig oiltlty dxn`y
axe `ax ewlgpy dne ,mlke`l jxcd f`y ,migl miltltdy

.miltltd eyaiizpy xg`l ,`zyaia epiid ,zyy
:liabpfa `ax ixac z` zx`an `xnbdøîéøîì ïðaø déì éøîà± ¨§¦¥©¨¨¦§¥©

y `ax xn` ji` ,xnixn z` daiyid ipa el`yàîBéa àìéábðæ ñk̈©§§¦¨§¨
,øeèt ,éøetëc,elke`l jxcd oi`y meynàäåixde -,àáø øîà §¦¥¨§¨¨©¨¨

àúìîä éàä[liabpf ly zgwxn-]éàåcðä éaî àéúàcd`ad ± ©¦§§¨§¨§¨¦¥¦§§¨¥
,yek ux`nàéøLmeyn `l ,xeqi`l da yegl oi`e ,zxzen ± ©§¨

`le ,ig `edy enk lk`py xac `ed liabpfdy oeik ,ixkp leyia
oeik ,mixeq` mixac mda elyazpy milka lyazp `ny meyn
mrh z` rxbn `ed ,mixeq`d mixacdn zgwxna sqepy mrhdy

,xqe` epi`y mbtl mrh `ede ,zgwxndéøt àøBa äéìò ïéëøáîe§¨§¦¨¤¨¥§¦
äîãàäz` dilr mikxane ,zgwxnd xwir `ed liabpfdy oeik ¨£¨¨

xeqi` liabpfa oi`y `ax xn`y dnne .liabpfl die`xd dkxad
,ig `edy enk lk`p liabpfy xaqy gken ,mixkp ileyia meyn
zvxzn .elke`l jxcd oi` liabpfy `ax xn` ji` ok m`e

:`xnbdàzLaéa àä àzáéèøa àä ,àéL÷ àì`ax xn`y dn - Ÿ©§¨¨¦§¦§¨¨§©¦§¨
dne ,gl liabpfdy cera ,`zaihxa epiid ,ig lk`p liabpfy
xg`l ,`zyaia `ed ,elke`l jxcd oi` liabpfy `ax xn`y

.liabpfd yaiizdy
:obc oin ea axerny liyaz lr mikxan dn dpc `xnbdõéáç£¦

äøã÷,dxicwa cgi milyeand yace ony gnw ly jinq lk`n ± §¥¨
àñééc ïëå,zyzkna zeyezkd mihig ly liyaz ±,øîà äãeäé áø §¥©§¨©§¨¨©

mdilr mikxan,Bøáãa äéäð ìkäLe,øîà àðäk áømikxan ¤©Ÿ¦§¨¦§¨©©£¨¨©
mdilr.úBðBæî éðéî àøBa:`xnbd zx`aneàãéøb àñééãa± ¥¦¥§§©§¨§¥¨

,zeyezk mihig `l` ea oi`y liyazaéâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¦
cjxanéâéìt ék ,úBðBæî éðéî àøBawx ewlgp `le ±àñééãa §¥¦¥§¦§¦¦§©§¨

dieyrd,äøã÷ õéáç ïéòk,yac mr cgi zeyezk mihig elyazpy §¥£¦§¥¨
`edy xacd lr mikxany dkxad z` liyazd lr mikxany

.liyazd xwirøîà äãeäé áøjxany,ìkäLy meyn,øáñ ©§¨¨©¤©Ÿ¨©
øwéò àLáecyacd lre ,xwird `ed liyaza oezpd yacdy ± §¨¦¨

e ,lkdy mikxanøîà àðäk áøjxany,úBðBæî éðéî àøBameyn ©©£¨¨©¥¦¥§
yøwéò àãéîñ øáñ.liyazd xwir `ed liyazay zleqdy ± ¨©§¦¨¦¨

àøazñî àðäk áøc déúåk ,óñBé áø øîà`ed oicdy xazqn ± ¨©©¥§¨¥§©©£¨¦§©§¨
oeik ,zepefn ipn `xea jxany `pdk axkéøîàc ìàeîLe áøc§©§¥§¨§¦

eäééåøzy ,mdipy exn` ±ìklk`nBa LiLobc,ïéðénä úLîçî ©§©§Ÿ¤¤¥£¥¤©¦¦
,úBðBæî éðéî àøBa åéìò ïéëøáîmda yiy `qiice dxcw uiag s`e §¨§¦¨¨¥¦¥§

.zepefn ipin `xea jxal jixv ,mihig e` gnw
ax ixacay yecigd z` zx`an `xnbd:l`enyeàôebx`ap ± ¨

,mdixac z`Ba LiL ìk ,eäééåøz éøîàc ìàeîLe áøobcúLîçî ©§¥§¨§¦©§©§Ÿ¤¤¥£¥¤
énð øîzéàå .úBðBæî éðéî àøBa åéìò ïéëøáî ,ïéðénä,epipy cere ± ©¦¦§¨§¦¨¨¥¦¥§§¦§©©¦

åéìò ïéëøáî ,ïéðénä úLîçî àeäL ìk ,eäééååøz éøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¦©§©§Ÿ¤¥£¥¤©¦¦§¨§¦¨¨
.úBðBæî éðéî àøBaobc oin ea axerny lky exn`y oeiky ,dywe ¥¦¥§

obc oin envr `edy lky xnel ekxved recn ,zepefn ezkxa
:`xnbd zx`an jk lre .zepefn ezkxaàëéøöeax ekxvede ± §¦¨

,el` mipic ipy eprinydl l`enyeïðéòîLà éàceid m`y ± §¦©§§¦©
y oicd z` wx mixne`àeäL ìk,zepefn ezkxa obc oinnäåä Ÿ¤£¨

àðéîàwxy xnel leki iziid ±déðéòa déúéàc íeMîmdy ± ¨¦¨¦§¦¥§¥¥
okl ,mixg` mixac mr miaxern mpi`e ,mnvr ipta micner

,zepefn ipin `xea mdilr mikxanúBáBøòz éãé ìò ìáàobc ipin ± £¨©§¥©£
,mixac x`y mr miaxerndàì,zepefn mdilr mikxan oi` ± Ÿ
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שבת קודש עמ' ב

ומסיימים בטוב, שהתקוה חזקה שעוסק בהפצת המעינות ועד שיגיעו גם חוצה ככל האפשרי 

ועוד יותר )שהרי ביכולת בנ"י לשנות המציאות ובפרט באם זהו בשליחות של תורה ומצות( מתאים 

לתקות ופקודת כ"ק מו"ח אדמו"ר שז"ע באנו מהסתלקות הילולא שלו - יו"ד שבט - והרי השנה שנת 

סגולה; שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן.

ישיבות  ישנן  שהרי  כלל,  מובן  אינו  לכאורה  ללמוד.  לחו"ל  שי'  בנו...  נסיעת  אודות  לכתבו 

תומכי תמימים באה"ק ת"ו ומצליחים התלמידים וכו' ומהו הענין דטלטול מאה"ק ת"ו לחו"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

המשך מעמוד מצ



חנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

çéCBîa úàöBéå[atdúcðì äðé÷úäL[btìBté íàL ,äéúBëøéa øeL÷ BðéàL ét ìò óà ícä Ba òìaiL §¥§¤¦§¦¨§¦¨¨¤¦¨©©¨©©¦¤¥¨§©§¤¨¤¦¦
ãé úéa Bì äúNò elôàå ,Búeñéàî úîçî dãéa epàéáú àì[ct. Ÿ§¦¤§¨¨©£©§¦©£¦¨§¨¥¨

íà ìáà ,LaéúiLk äpøòöéå døNa ìò ícä ìBté àlL éãk íL BúBà äîéNnLk ?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¤§¦¨¨§¥¤Ÿ¦©¨©§¨¨¦©£¤¨§¤¦§©¥£¨¦
pèé àlL éãk BúBà äîéNîBa úàöì äøeñà ¯ äéãâa úà ícä ó[dtBðéàL ïåék ,dì øeLwL ét ìò óà §¦¨§¥¤Ÿ§©¥©¨¤§¨¤¨£¨¨¥©©¦¤¨¨¥¨¤¥

à"ù ïnña øàaúpL Bîk ,Leaìî Cøc94: ¤¤©§§¤¦§¨¥§¦¨
יח  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
êåîá úàöåéå [áô תחבושת וכן הנקה, רפידות -

ראייתה  בימי לאשה הסופגים 87היגיינית פדים או
אין  - בלבד הבגד טינוף למנוע מטרתם אם זיעה,
ומלבושיה  גופה על הזב החלב אם אך בהם, לצאת
אם  ובפרט גרידא), נעימות לחוסר (מעבר אותה מצער
- ותתבזה חוץ כלפי שייראה עד הרבה שיזוב חוששת

בהם  לצאת .88מותר
äúãéðì äðé÷úäù [âô לנידתה המיוחד מוך דווקא -

אחר  מוך בנתינת אבל בצביעתו, חשיבות שום שאין

צובע  משום לחוש שיש .89ייתכן
ãé úéá [ãô המאוס במקום ליגע צריכה אינה שאז -90.

åá úàöì äøåñà [äô עם הרבים לרשות לצאת אין -
טהרה  הפסק של דחוק" להמתין 91"מוך לה ויש ,

ממש ב  הדחק ובשעת הכוכבים, צאת עד רשותֿהיחיד
בו  ולצאת ביטחון בסיכת לבגדיה לחברו ואם 92יכולה ,

אפשרות  שום לה ואין לבגדיה לחברו כיצד לה אין
בבדיקת  תסתפק - הכוכבים צאת עד בביתה להישאר

דחוק  מוך ללא ותצא בלבד טהרה .93הפסק

zetqede mipeiv
ימי 87) עדיין הגיעו לא אם אך ראייתה, בימי דווקא

בתחבושת  לצאת אין הדם שיבוא חוששת אלא ראייתה
לה  זקוקה כן אם (אלא בגופה כולה בלועה היא אפילו
יט), סעיף שא דבסי' המכה גבי שעל כספוג רפואה לצורך
פס  ידי על לבגד המוצמדים ותחבושות פדים אמנם,
(שו"ת  מצב בכל הרבים לרשות בהם לצאת מותר הדבקה,
מותר  אם יתבאר שמ ובסי' ס"ו, סי' ח"ב משה באר

בשבת). מהבגד להסירם או להצמידם
מ"ב,88) סי' וחי"ג רמ"ז סי' חי"א הלכות משנה שו"ת

שלא  ליפול, יכול שהפד במקום גם להקל שנטה שם וראה
שהצריכו  ויש מאיסותו, משום ברשותֿהרבים אותו יביאו
מותר  שאז הדבקה, בפס דבוק או בחוזק מוצמד הפד שיהיה

פז. הערה כדלעיל עניין בכל
והנה.89) ד"ה סק"א קו"א שב סי' לעיל ראה
בידה 90) תביאנו ולא מאוס היד בית גם ומכלֿמקום

מו). ס"ק (משנ"ב
ל"ז,91) סי' ח"ה מנח"י שו"ת שי"ט, סי' שי תשורת שו"ת

ס, סי' ח"ג הלוי שבט שו"ת מ"ב, סי' ח"ז נדברו אז שו"ת
באיסור  שפקפק מהגרשז"א הביא פו הערה פי"ח ובשש"כ
ימי  כשנסתיימו דווקא זה שאיסור פג אות לעיל וראה זה.

ראייתה. בימי בתחבושת לצאת מקילים אבל ראייתה,

בדבר 92) כתב מח סימן ג חלק או"ח משה אגרות בשו"ת
במה  לה יהיה שלא למקום בשבת מביתה לילך שרוצה אשה
כדי  לבגדה במחט מוך לתחוב יכולה אם בדיקה לעשות
שאינה  שכיון והעיר בדיקה... לעשות במה שם לה שיהיה

אלא לבגד, מחובר הבד בעוד לבדוק להוציאו יכולה צריכה
שא, בסי' המבוארת קשורה כמטפחת ודלא לבגד בטל אינו
אמנם  בכך, דרכה שאין משום להחמיר טעם עוד והוסיף
גם  מותר שלשוע"ר נתבאר 412 הערה שא סי' על לעיל
מהסברא  בעינו נותר האיסור ומכלֿמקום בכך, דרכה כשאין

הראשונה.
בסיכת  המחובר דחוק מוך עם לצאת מותר זה פי על אך
שמחובר  בעת נעשה בו שהשימוש כיון לבגד, ביטחון
אלא  להתירו אין אך כך, לשם להפרידו צריכים ולא לבגד,
בסימן  מטפחת לגבי שמחמירים כפי ממש, הדחק בשעת

שא.
שם).93) נדברו אז (שו"ת לחומרא אלא מעכב שאינו
מטינוף 94) להציל מנת על האשה שקושרת שבגד י, סעיף

עשוי  כן אם אלא למלבוש נחשב אינו מצער), (ולא בלבד
לצאת  ההיתר פג אות לעיל וראה גמור. מלבוש כעין

היגיינית. בתחבושת

•
"inei ax" gel itl mici zlihp zekld owfd epax jexr ogley

‡È בכלי אלא משקה כונס [שיעור] אמרו שלא אומרים יש
משקה  במוציא שיעורו גיסטרא אבל שניקב שלם
נשברו  לא ואפי' קצת ממנו שנשבר כלי כל גיסטרא ואיזה
לפי  למקום ממקום לטלטלו בהם אותו שאוחזים אזניו אלא
ע"י  משקין בו משתמשין משקה כמוציא שניקב שלם שכלי

אין  אבל הנוטפין משקין לקבל גיסטרא תחתיו שמעמידין
לדבריהם: לחוש וראוי לגיסטרא גיסטרא מעמידין

·È בכלי אלא משקה כונס שיעור אמרו שלא אומרים יש
אומרים  ויש משקה במוציא שיעורו נתבקע אבל שניקב
בטל  אינו שלעולם ונסדק לנתבקע ניקב בין חילוק שאין
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc - zekxa(ycew zay meil)

`edy oeik ,elke`l milibx oi` yaiizdy xg`l j` ,elke`l
.oilazl eze` mipgehe ,sixg

,øîà úLL áø ,éìtìtzkxa mdilr mikxan,ìkäLeàì øîà àáø ¦§§¥©¥¤¨©¤©Ÿ¨¨¨©Ÿ
íeìk,ezlik` jxca lke` epi`y oeik ,llk mdilr mikxan oi` ± §

déîòèì àáø àãæàå,exn` ezhiyl ,`ax xn`y df xace ±øîàc §¨§¨¨¨§©§¥§¨©
ñk ,àáø[qqek `xwp ezlik` jxck `ly xac lke`d lk ,qqk-] ¨¨¨

éøetëc éîBéa éìtìt,mixetikd meia ±øeètoke ,zxknàìéábðæ ñk ¦§§¥§¥§¦¥¨¨©§§¦¨
,[oilazl ieyrd mivr zekizgl dnec `ede ,liabpf±]àîBéa§¨

,øeèt ,éøetëcoi` s` jk meyne ,ezlik` jxc df oi`y oeik §¦¥¨
.mdilr mikxanéáéúéîzyy ax ixac lr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,`axe,øîBà øéàî éaø äéädlxra xn`phi `xwie) ¨¨©¦¥¦¥
(bkz` Fzlxr mYlxre lk`n ur lM mYrhpE ux`d l` E`az ike'§¦¨Ÿ¤¨¨¤§©§¤¨¥©£¨©£©§¤¨§¨¤

,wiicl yie ,'lk`i `l milxr mkl didi mipW WlW FixRòîLnî ¦§¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤£¥¦Ÿ¥¨¥¦©§©
Béøt úà Búìøò ízìøòå' øîàpL'lk`i `l 'ebeL òãBé éðéàurd ¤¤¡©©£©§¤¨§¨¤¦§Ÿ¥¨¥¥¦¥©¤

weqta xn`py,àeä ìëàî õò,lk`i `ly aezkd xidfd ixdy ¥©£¨
ur' yexita aezkl dxezd dkxved dnle ,`ed lk`n ur i`cee

,'lk`nøîBì ãeîìz äî ,àlàexne`a aezkd epcnln dn ±õò' ¤¨©©§©¥
àéáäì ,'ìëàîzeaxl -õò,lk`n envr `edyBéøôe Böò íòhL ©£¨§¨¦¥¤©©¥¦§

äåL,[ixtd mrhn yi ura s`y±]Eãnìì ,ïéìtìtä äæ ,eäæéàå ¨¤§¥¤¤©¦§§¦§©¤§
ïéìtìtäLe ,md oli` oinìàøNé õøà ïéàL Eãnììe .äìøòa ïéáéiç ¤©¦§§¦©¨¦§¨§¨§©¤§¤¥¤¤¦§¨¥

,íeìk äøñçenke ,da milcb oiltlt elit`yøîàpLux` lr £¥¨§¤¤¡©
l`xyi(h g mixac),àì íçì da ìëàz úeðkñîá àì øLà õøà'¤¤£¤Ÿ§¦§¥Ÿ©¨¤¤Ÿ

.'da ìk øñçús` ixt aygp ,dlxr oiprl ixt aygpy lk ixde ¤§©Ÿ¨
.urd ixt `xea oiltltd lr mikxan oi` recne ,dkxa oiprl

:`xnbd zvxznàzLaéa àä àzáéèøa àä ,àéL÷ àì`ziixad ± Ÿ©§¨¨¦§¦§¨¨§©¦§¨
cera ,`zaihxa epiid ,dlxra miaiig oiltlty dxn`y
axe `ax ewlgpy dne ,mlke`l jxcd f`y ,migl miltltdy

.miltltd eyaiizpy xg`l ,`zyaia epiid ,zyy
:liabpfa `ax ixac z` zx`an `xnbdøîéøîì ïðaø déì éøîà± ¨§¦¥©¨¨¦§¥©

y `ax xn` ji` ,xnixn z` daiyid ipa el`yàîBéa àìéábðæ ñk̈©§§¦¨§¨
,øeèt ,éøetëc,elke`l jxcd oi`y meynàäåixde -,àáø øîà §¦¥¨§¨¨©¨¨

àúìîä éàä[liabpf ly zgwxn-]éàåcðä éaî àéúàcd`ad ± ©¦§§¨§¨§¨¦¥¦§§¨¥
,yek ux`nàéøLmeyn `l ,xeqi`l da yegl oi`e ,zxzen ± ©§¨

`le ,ig `edy enk lk`py xac `ed liabpfdy oeik ,ixkp leyia
oeik ,mixeq` mixac mda elyazpy milka lyazp `ny meyn
mrh z` rxbn `ed ,mixeq`d mixacdn zgwxna sqepy mrhdy

,xqe` epi`y mbtl mrh `ede ,zgwxndéøt àøBa äéìò ïéëøáîe§¨§¦¨¤¨¥§¦
äîãàäz` dilr mikxane ,zgwxnd xwir `ed liabpfdy oeik ¨£¨¨

xeqi` liabpfa oi`y `ax xn`y dnne .liabpfl die`xd dkxad
,ig `edy enk lk`p liabpfy xaqy gken ,mixkp ileyia meyn
zvxzn .elke`l jxcd oi` liabpfy `ax xn` ji` ok m`e

:`xnbdàzLaéa àä àzáéèøa àä ,àéL÷ àì`ax xn`y dn - Ÿ©§¨¨¦§¦§¨¨§©¦§¨
dne ,gl liabpfdy cera ,`zaihxa epiid ,ig lk`p liabpfy
xg`l ,`zyaia `ed ,elke`l jxcd oi` liabpfy `ax xn`y

.liabpfd yaiizdy
:obc oin ea axerny liyaz lr mikxan dn dpc `xnbdõéáç£¦

äøã÷,dxicwa cgi milyeand yace ony gnw ly jinq lk`n ± §¥¨
àñééc ïëå,zyzkna zeyezkd mihig ly liyaz ±,øîà äãeäé áø §¥©§¨©§¨¨©

mdilr mikxan,Bøáãa äéäð ìkäLe,øîà àðäk áømikxan ¤©Ÿ¦§¨¦§¨©©£¨¨©
mdilr.úBðBæî éðéî àøBa:`xnbd zx`aneàãéøb àñééãa± ¥¦¥§§©§¨§¥¨

,zeyezk mihig `l` ea oi`y liyazaéâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¦
cjxanéâéìt ék ,úBðBæî éðéî àøBawx ewlgp `le ±àñééãa §¥¦¥§¦§¦¦§©§¨

dieyrd,äøã÷ õéáç ïéòk,yac mr cgi zeyezk mihig elyazpy §¥£¦§¥¨
`edy xacd lr mikxany dkxad z` liyazd lr mikxany

.liyazd xwirøîà äãeäé áøjxany,ìkäLy meyn,øáñ ©§¨¨©¤©Ÿ¨©
øwéò àLáecyacd lre ,xwird `ed liyaza oezpd yacdy ± §¨¦¨

e ,lkdy mikxanøîà àðäk áøjxany,úBðBæî éðéî àøBameyn ©©£¨¨©¥¦¥§
yøwéò àãéîñ øáñ.liyazd xwir `ed liyazay zleqdy ± ¨©§¦¨¦¨

àøazñî àðäk áøc déúåk ,óñBé áø øîà`ed oicdy xazqn ± ¨©©¥§¨¥§©©£¨¦§©§¨
oeik ,zepefn ipn `xea jxany `pdk axkéøîàc ìàeîLe áøc§©§¥§¨§¦

eäééåøzy ,mdipy exn` ±ìklk`nBa LiLobc,ïéðénä úLîçî ©§©§Ÿ¤¤¥£¥¤©¦¦
,úBðBæî éðéî àøBa åéìò ïéëøáîmda yiy `qiice dxcw uiag s`e §¨§¦¨¨¥¦¥§

.zepefn ipin `xea jxal jixv ,mihig e` gnw
ax ixacay yecigd z` zx`an `xnbd:l`enyeàôebx`ap ± ¨

,mdixac z`Ba LiL ìk ,eäééåøz éøîàc ìàeîLe áøobcúLîçî ©§¥§¨§¦©§©§Ÿ¤¤¥£¥¤
énð øîzéàå .úBðBæî éðéî àøBa åéìò ïéëøáî ,ïéðénä,epipy cere ± ©¦¦§¨§¦¨¨¥¦¥§§¦§©©¦

åéìò ïéëøáî ,ïéðénä úLîçî àeäL ìk ,eäééååøz éøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¦©§©§Ÿ¤¥£¥¤©¦¦§¨§¦¨¨
.úBðBæî éðéî àøBaobc oin ea axerny lky exn`y oeiky ,dywe ¥¦¥§

obc oin envr `edy lky xnel ekxved recn ,zepefn ezkxa
:`xnbd zx`an jk lre .zepefn ezkxaàëéøöeax ekxvede ± §¦¨

,el` mipic ipy eprinydl l`enyeïðéòîLà éàceid m`y ± §¦©§§¦©
y oicd z` wx mixne`àeäL ìk,zepefn ezkxa obc oinnäåä Ÿ¤£¨

àðéîàwxy xnel leki iziid ±déðéòa déúéàc íeMîmdy ± ¨¦¨¦§¦¥§¥¥
okl ,mixg` mixac mr miaxern mpi`e ,mnvr ipta micner

,zepefn ipin `xea mdilr mikxanúBáBøòz éãé ìò ìáàobc ipin ± £¨©§¥©£
,mixac x`y mr miaxerndàì,zepefn mdilr mikxan oi` ± Ÿ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76



c"agחנו i`iyp epizeax zxezn

בו  להשתמש שראוי לפי משקה מכונס בפחות כלי מתורת
עיקר. וכן תחתיו גיסטרא העמדת ידי על

בידוע  טיפה אחר טיפה בו יוצאים שמים סדק או נקב וכל
הכל: לדברי ופסול משקה כונס שהוא

‚È נוטלין שאין ידיו על לחבירו ויתן מים חפניו ימלא לא
הכלי. מן אלא

ממנה  שפך ואח"כ הכלי מן אחת ידו נטל אם הדין והוא
נטילה. לו עלתה לא השניה לידו

מהכלי  היתה הראשונה ידו שנטילת שכיון בזה מתירין ויש
כשחבירו  משא"כ הכלי מכח נטילה השניה נטילת נקראת
אלא  כלי מכח זה של ידו על באים שאין בחפניו לו נתן
העיקר  אבל להקל מקדם נהגו וכן הכלי מן באו שלחבירו

לכתחילה.כסברא  להחמיר יש ולכן הראשונה

טהורה  היתה הראשונה כשידו אלא התירו לא המתירין ואף
עוד  בה ומקבל ונטהרה אחת בבת רביעית עליה ששפך כגון
או  אחת בבת רביעית ג"כ השניה על ממנה ושופך מים
שיגיעו  בזו זו ומשפשף ושניים ראשונים מים מעט אפילו

ידים. נטילת הצריך הפרק בכל בשניה המים

המים  נטמאו מרביעית פחות הראשונה על שפך אם אבל
היד  את המים מטמאין השניה על וכששופכם שעליה
הראשונה  גבי שעל המים את מטמא השניה יד וגם השניה
הראשונים  לטהר שניים מים ונוטל וכשחוזר בה כשמשפשף
השניה  מיד שנטמאו מטומאתם לטהרם כלום מועילות אינן
מן  כשנטמאו אלא הראשונים מטהרים שניים המים שאין
זו  יד ונשארת אחרת מיד כשנטמאו ולא עליה ששפכם היד
וגם  כראוי ויטלה ויחזור ממימיה יפה שינגבה עד בטומאתה
מועילים  שניים מים אין הראשונה ממי שנטמאה השניה יד

וליטלה. ולחזור לנגבה וצריך לטהרה

ששפך  קודם הראשונה ידו על שניים מים גם נטל אם ואף
מי  נטמאו בזו זו כשמשפשפן מקום מכל להשנייה ממנה

הראשונה. את ומטמאים וחוזרים השניה מן הראשונים

כלל  טומאה מקבלין אינן אחת בבת רביעית כששופך אבל
ששפשפה  זו מיד ולא עליה ששפכם זו מיד לא מהידים

בהם.

* * *
נטילת  הצריך הפרק כל על הרביעית תחילה שישפוך והוא
השניה) בהם לשפשף מים עוד (ומקבל הראשונה ליד ידים
שתי  בהם ומשפשף לבד היד בפיסת רביעית מקבל אם אבל
ידו  בפיסת המים שקיבל מיד כי נטילה לו עלתה לא ידיו
אלא  טומאה מקבלים אין מים רביעית אמרו שלא נטמאו
נטהרה  שהיא הפרק כל על כששופכם שהוא נטילה בדרך
בטומאתו  זה חצי הרי החצי על שפכם אם אבל זו בנטילה
שיתבאר  כמו לחצאין טהורות ידים שאין האומרים לדברי
כל  בהם וכשמשפשף הידים את ומטמא וחוזר קס"ב בסי'

לנגבן. וצריך ידיו כל נטמאו ידיו

ידו  כשטיהר אלא המתירין התירו שלא אומרים ויש
בה  ומקבל ושניים ראשונים במים או ברביעית הראשונה
ראשונים  מים או רביעית או ג"כ השניה על ושופך עוד

בראשונה  השניה שפשף אם אבל הפרק לכל שיגיעו ושניים
לו  עלתה לא הפרק לכל ושניים ראשונים המים להגיע
הראשונה  היד את מטמאין הראשונים שהמים לפי נטילה
הם  אלו הראשונים מים אם ואף בהם השניה היד בנגיעת
שנשתיירו  כיון מקום מכל הראשונה יד שטיהרו מרביעית
שהרי  השניה מיד נטמאו השניה על ושפכם מהם מעט בה
בנגיעתה  הראשונה יד ומטמאין וחוזרין רביעית בהם אין

עיקר. (וכן בה. כשמשפשף בהם

שופך  אחר שאדם אחת בבת ידיו ב' נטל אם הכל ולדברי
זו  את זו מטמאות ואינן אחת כיד שתיהן נעשו עליהן

ב  זו לכל בנגיעתן המים להגיע בזו זו במים כשמשפשפן זו
שיתבאר  כמו הרביעית כל עליהן שופך אינו ואפילו הפרק
מכח  הפרק לכל מגיעים המים שאין פי על ואף קס"ב בסימן

כלום): בכך אין בשפשופו אלא הכלי

„È ולא נותן מכח הכלי מן ידיו על המים שיבאו צריך
והזה  בהם שנאמר חטאת במי מצינו שכן מאליהם

הטמא. על הטהור

ונמשכין  בו ושופכין היאור מן מים שדולין צינור לפיכך
או  לתוכו ידיו ליתן יכול אינו השדה להשקות המים ממנו
שאינן  מפני להן כשיגיעו עליהן המים שיקלחו כדי תחתיו
משים  ואם השופך כח פסק שכבר אדם מכח ידו על באים
תחת  משים שאינו פי על אף השפיכה למקום קרוב ידו
קרובים  שהמים זמן שכל נטילה לו עלתה ממש  השפיכה
פי  על ואף באים הם אדם מכח עדיין השפיכה למקום
אין  כלי אינו נהר לצדדי מלהתפשט המים המונע שהצינור

כלי: מכח הוא המים הילוך שעיקר כיון כלום בכך

* * *
ÂË טבילה מכח טהורות אינן הצינור בתוך ידיו הטביל אם

שאובין. שהם מפני

הצינור  לתוך ונותן שופך כשהדולה אמורים דברים במה
וממשיך  הקרקע על לצינור חוץ אותם נותן אם אבל עצמו
שהשא[ו]בה  טהורות ידיו בו והטביל לצינור אותם
מדברי  שהיא ידים לנטילת כשרה בקרקע שהמשיכוה
התורה  מן שהיא גופו כל בטבילת להפוסלים אף סופרים
שאובה  והמיעוט גשמים מי המקוה רוב שיהיה עד
שיהא  צריך מקום ומכל ר"א סי' ביו"ד כמ"ש שהמשיכוהו
המים  זחילת לעכב למטה בתוכו ושיגדור סאה מ' בצינור

שיתבאר: כמו זוחלין ולא ועומדים נקוים שיהיו

ÊË נקוב הדלי אם עצמו צינור לתוך ונותן דולה ואפילו
לצינור  פיו דרך ששופך ובעוד משקה ככונס מאחוריו
שהדלי  בשעה הידים את בו מטביל ליאור מאחוריו מקלח
שמאחורי  שהקילוח ביאור הטביל כאלו ונחשב לתוכו שופך

מחבר שמהדלי הדלי והנצוק היאור למימי הדלי מימי
מים  וחשובים שבדלי למים שבצינור מים מחבר לצינור
חשוב  אינו שהנצוק ואע"פ היאור למי מחוברים שבצינור
אינו  הדלי שמאחורי הקלוח וגם גופו כל לטבילת חבור
יורד  שהוא בצמצום משקה ככונס אלא בו אין אם נצוק
שבדבר  הקילו ידים נטילת לענין אעפ"כ טפה אחר טפה

חיבור. חשוב מועט
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יקח  בים ידיו להטביל יכול ואינו בים בספינה ההולך לפיכך
ידיו  בו ומטביל מהים בו ודולה משקה בכונס מנוקב כלי
דרך  לים ממנו נוטפין והם הואיל הים למי מחוברים שמימיו
לו  אין בים ידיו להטביל בקל לו אפשר אם (אבל הנקב
אינו  שהנצוק ואומרים זה על חולקין שיש לפי כן לעשות
גופו  כל לטבילת חבור שאינו כמו ידים לנטילת חבור
במקום  מקום מכל הראשונה כסברא שהעיקר ואע"פ

רע). תקרא אל טוב מהיות שאפשר

בדרך  לידים ממנו וליטול שלם בכלי לדלות אפשר אי אבל
ידים  לנטילת ופסולים הם מלוחים הים שמי מפני נטילה

ק"ס: בסי' שיתבאר כמו טבילה בדרך אלא כשרים ואינם

* * *
ÊÈ ותיקן קיבול בית בהן שחקק בכותל הקבועים אבנים

קבועים  שהם שכיון לידים מהן ליטול אין ברזא להם
אע"פ  עליהן כלי שם ואין ככותל הן הרי לעולם בכותל
תחלה  קיבול בית להן חקק אם אבל קיבול בית להן שעשה
כלי  שם עליהן והיה הואיל מהן נוטלין בכותל חיברן ואח"כ

ממנו. נוטלין לקרקע המחובר כלי וכן בתלוש

שפיכה  בכל שמסירה ברזא דרך ונוטל ברזא לו שיש והוא
אם  אבל שיתבאר כמו נותן מכח נטילה נקראת שזו ושפיכה
נטילה  לו עלתה לא במים ושכשכן הכלי לתוך ידיו הכניס
והכלי  הואיל זו היא הטבלה כעין אלא נטילה אינה שזו

בשאובין. טבילה ואין לקרקע מחובר

אע"פ  נטילה דרך זו הרי לקרקע מחובר הכלי אין אם אבל
מתוך  ידיו שנוטל שבין לפי נותן מכח ידיו על באים שאין
בכלי  נטילה נקרא הכל הכלי לתוך ידיו מכניס ובין הכלי
דפנות  ד' לו שאין מפני כלי שאינו (א) בצינור משא"כ
שיבאו  הדלי לשפיכת קרוב ידיו בו שיתן הצריכו לפיכך
ידיו  שאוחז מי לכל וה"ה מהכלי שופך מכח ידיו על המים
אבל  מהכלי נותן מכח ידיו על המים שיבאו צריך לכלי חוץ
במים  שיהא רק לנותן א"צ הכלי בתוך ידיו כשמשים
טבילה  כשיעור להיות וא"צ רביעית שהיא נטילה כשיעור

סאה. מ' שהוא

אומ  באו ויש א"כ אלא נטילה חשובה אינה שלעולם רים
ורגלים  ידים בקידוש שמצינו כמו נותן מכח ידיו על המים
רוחץ  אינו שבתוכו בתוכו ולא ממנו ורחצו דכתיב במקדש
מהדד  הברזא הסרת ע"י רוחץ לו חוצה אבל נותן מכח

שיתבאר. כמו נותן כח נקרא וזה ממנו היוצא

על  ויברך הראשונה סברא על לסמוך יכול הדחק ובשעת
יטול  נטילה כדרך ליטול לו נזדמן אח"כ ואם ידים נטילת
שהעיקר  לפי הדחק בשעת אפי' אוסרין ויש ברכה בלא
על  לברך שלא לדבריהם לחוש (ויש האחרונה כסברא
ויאכל  במפה ידיו ויכרוך ברכה בלא נוטל אלא זו נטילה
בסי' שיתבאר כמו מקום בכל מפה ידי על שמתיר מי שיש

קס"ג):

* * *
ÁÈ מה כי ונוטל ברכיו על מניחה מים בה שיש חבית

היתה  ואם נותן כח נחשב לשפוך מסייעין שברכיו
ממנה  מקלחים והמים מאליה שנתגלגלה ע"י בארץ מוטה

הברזא  שנפלה ע"י הנקב דרך יוצאים והמים שעומדת או
נטילה. לו עלתה לא שם ידיו ונתן מאליה

הסרתו  נחשבת ידיו על המים וקבל הברזא הסיר אם אבל
ומכל  בידיו המים שפך כאילו המים שפיכת המונע  דבר
היוצאת  ושפיכה שפיכה בכל ולהסירה להחזירה צריך מקום
ואח"כ  מכוחו בא כאלו נחשב לבד ראשון שקילוח מהנקב
כעין  תרנגול ע"י שמתוקן מכיור הנוטל לפיכך מאליו מקלח
ויד  יד נטילת בכל פעמים כמה התרנגול להפך צריך ברזא
הפרק  כל על לשפוך מספיק ואין דק הוא שהקילוח לפי

מהנקב: היוצא ראשון בקילוח נטילה הצריך

ËÈ והחבית לו וישב והלך מים מלאה חבית הטה אם
ממנה  ידיו ונטל הטייתו מחמת היום כל מים שופכת
הם  מכחו מהחבית היוצאים המים כל כי נטילה לו עלתה
משא"כ  זו הטייה מחמת המים כל הניע שבהטייתו יוצאים
דבר  שהסיר אלא המים בגוף מעשה עשה שלא בברזא
ראשון  קילוח אלא מכחו נחשב אינו לכן מלצאת המונעם

שפתח: הנקב מן מיד היוצא

Î הצריכו א שלא לפי מכשירין יש לידים מים נותן הקוף ם
אומרים  ויש שיהיה מי יהיה בלבד נותן כח אלא
ויש  חטאת במי כמו דוקא אדם מכח המים שיבאו שהצריכו
סברא  על לסמוך יש בדיעבד אבל לכתחלה לדבריהם לחוש

סופרים. בדברי להקל הראשונה

כמו  לאכילה המכשרת נטילה לשם מתכוין שהנוטל והוא
מועלת  לידים נותן כשאדם משא"כ קנ"ח בסי' שנתבאר

כלל. מתכוין אינו שהנוטל פי על אף הנותן כוונת

כקוף  שדינו שאומר מי יש שש מבן פחות הוא הנותן ואם
ואילך  ו' מבן אבל כוונה כוונתו ואין כלל דעת בו שאין לפי
מועלת  נכרי אפילו או ושוטה חרש וכן קטן שהוא אע"פ

מתכוין. אינו שהנוטל אע"פ כוונתם

אע"פ  ונכרי וקטן שוטה מחרש ליטול יכול מתכוין הוא ואם
מכח  מים ביאת לענין אדם קרוים שכולם מתכוונים שאינן

ידים. לנטילת אדם

* * *
אע"פ  שלו משרתת או בתו היא אם מהנדה ליטול מותר וכן
שבכלי  המים ונטמאו במשא מטמאים הנכרי וכן שהנדה
אפי' הידים את המים יטהרו והאיך בהם נגעו שלא אע"פ
הן  ולתרומה תרומה סרך משום שנוטלין כיון לחולין
כיון  מקום מכל הטמאים מהמים שנטמאו מפני פסולות
טהורים  מים לנו להיות אפשר ואי מתים טמאי כלנו שאנו
בנדה  מחמירין ויש והנדה הנכרי לטומאת גם לחוש אין
משאי  אפשר דנין ואין מטומאתן ליזהר שאפשר כיון ונכרי
ונכרי  מנדה נטילה לקבל שלא לדבריהם לחוש וטוב אפשר
לחוש  אין בעצמו נוטל והוא בכלי מים הביא הנכרי אם אבל
בזה  גם להזהר שיוכל ומי אפשר) שאי דבר כן גם (שזהו

אשריו:

‡Î באים המים שאין פי על אף מקוה במי ידיו המטביל
בהם  נטהר גופו כל אם טהורות ידיו נותן מכח ידו על
דהיינו  גופו כל בהם לטבול שראויים והוא שכן כל לא ידיו
זוחלין  שהם או סאה ממ' פחות אבל סאה מ' בהם שיש
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אלא  בהם אין שאפילו אומרים ויש ידים לטבילת גם פסולין
לטבילת  כשרים בקרקע והם שאובים שאינן כיון רביעית
אלא  טבילה לשום סאה מ' א"צ התורה שמן לפי ידים
גופו  שכל מים שיעור שזהו לפי בלבד גופו כל לטבילת
טבילת  אבל לחצאין טבילה שאין אחת בבת בהם עולה
מתכסה  הכלי אם שבקרקע גשמים מי ברביעית די כלים
שלא  אמרו שהחכמים אלא וצנורות מחטין כגון המים בתוך
במ' הכל והצריכו כלים לטבילת גופו טבילת בין חילוק יהא
כל  ברביעית דיה התורה מן שהיא כלים שטבילת וכיון סאה

ס  מדברי שהיא ידים נטילת כיון שכן ברביעית שדיה ופרים
בדברי  להקל דבריהם על לסמוך ויש בהם מתכסות שידיו
כסברא  להחמיר יש לכתחילה אבל בדיעבד סופרים

הראשונה:

* * *
·Î גשמים מי שהם מקוה במי אמורים דברים במה

למקום  ונתקבצו שנקוו בהם וכיוצא שלגים והפשרת
כל  ידים לטבילת כשרים הכל לדברי מעיין מי אבל אשבורן
גופו  כל לטבילת שגם לפי אחת בבת ידיו בהם שמתכסים
שאין  אע"פ אחת בבת בהם עולה גופו שכל כל מכשירין יש
ר"א  סי' ביו"ד שיתבאר כמו קטן לאדם כגון סאה מ' בהם

זוחלין. הם ואפי'

זוחלין  שהם בהם וכיוצא שלגים והפשרת גשמים מי אבל
ידים  בנטילת הקילו אם האחרונה סברא לפי להסתפק יש
הקילו  שלא או סאה ממ' בפחות שהקילו כמו בזוחלין גם
(ולכן  התורה מן כלים לטבילת גם שפסולות מפני בזוחלין
הנטילה  על בירך אם יברך ולא כהלכה ויטול יחזור
להקל): ברכות וספק כהלכה ובירך נטל שמא כי הראשונה

‚Î במקום הם אפי' שאובין מים אבל מקוה במי זה וכל
ויש  ידים לטבילת פסולות סאה מ' בהם ויש אשבורן

כשרים  והם הואיל בקרקע שאובין סאה במ' מכשירין
מתקנת  תורה לדברי טבילה הצריכים קריין בעלי לטבילת
הראשונה). כסברא (והעיקר פ"ח בסי' שנתבאר כמו עזרא

לטבילת  פסולים הכל לדברי לקרקע המחובר שבכלי ומים
כמו  בכלים טבילה שאין גשמים מי הם (ואפי' ידים

ר"א). סי' ביו"ד שיתבאר

כשרה  הכל לדברי קרקע גבי על שהמשיכוה ושא[ו]בה
למעלה: כמ"ש ידים לנטילת

„Î השנית ידו על ויתן אחת בידו מהנהר מים יטול לא
מן  היא שנטילה טבילה ולא נטילה לא כאן שאין לפי

כלי. אינה וידו הכלי

טהורות  ידיו בטבילה ואחת הכלי מן אחת ידו נטל אם אבל
ידים. נטילת על ומברך

נטילת  על מברך שאינו אומרים יש ידיו ב' המטביל אבל
שלשון  לפי ידים שטיפת על או ידים טבילת על אלא ידים
שמברך  אומרים ויש נטלא שנקרא הכלי שם על נתקן נטילה
טבילת  על ציונו שהיכן ידים טבילת על ולא ידים נטילת על
מנה  מאתיים בכלל ויש ציונו ידים נטילת על אבל ידים
מי  ויש עכשיו מטבילין אנו שציונו הנטילה חיוב שמחמת
על  מברך לנטילה הכשרים במים מטביל שאם שהכריע
ולא  לטבילה הכשרים במים מטביל אם אבל ידים נטילת
ידים  טבילת על מברך ק"ס בסי' שיתבאר כמו לנטילה

הכל): לדברי יוצא ידים שטיפת על (והמברך

‰Î מים שהצריכו כמו פעמים שתי צריך אין ידיו המטביל
אם  מהידים שנטמאו הראשונים לטהר בנטילה שניים
א"צ  וכן כלל טמאים מים כאן אין בטבילה אבל רביעית אין
ידיו  להגביה א"צ וכן קנ"ח בסימן שנתבאר כמו ידיו לנגב

קס"ב: בסימן שיתבאר כמו

לידיו: המים יבאו וכיצד לידים נוטלין כלי באיזה קנט סימן א' חלק
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דמע"ב ÓÂˆ‡(ט) שיחה בעמל מלובש תורה שעמל
כנ"ל  לתקן לעשות כמ"ש ולתקן לברר
והכל  המדות בחי' רוח ובורא חו"ב. הרים יוצר וזהו

יולד  שלעמל לאדם ומגיד שבתורה ומדות בחו"ב
כו'. שיחו מה וזהו שיחה בעמל שמלובש תורה בעמל
דשניהם  כו' תורה לעמל אם יודע איני מ"ש יובן ובכ"ז
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לעמל  שיולד דחכ' מ"ה שם הוא דאצי' דאדם אמת
שיחה  עמל נק' הכל עשה שבחכמה מע"ב הן מלאכה
תורה  עמל היינו זה העמל לתקן לעשות א' הרי ואמנם
לחכ' שבמע"ב חכמה בין ההפרש יובן ומעתה וד"ל.
אין  לכאורה דהנה כו'. דרפ"ח ברורים לברר שבתורה
וכמ"ש  לעולם שקדמה שבתורה דחכמה כלל מובן זה

גם בערך שנבדל למע' דמבואר כו' אצלו מהיות ואהי'
עשית  דבחכמ' העולמות השתלשלות לבחי' מקור
זה  אין בראש בחכ' שרשה מקור גם זו חכמה דבחי'
א' ואיך כנ"ל בלבד העולמות לבריאות ששייך מה רק
הברורים  והלא כו' רפ"ח אתברירו שבתורה שבחכ'
ליש  מאין נתהוה שכבר בנוגה דבי"ע בעולמות המה
הפרש  שיש לפי הוא הענין אך כו'. דמע"ב ח"ת מבחי'
תורה  עמל שנק' שבתורה לחכמ' דמע"ב ח"ת בין גדול
עיקר  שכל להיות כו' לתקן לעשות בפי' כנ"ל והוא
בשס"ה  כו' לטהור טמא בין להבדיל רק הוא התורה
הרע  בירור והוא כו' לנהורא חשוכא ולאהפכא ל"ת
תיקון  שצריכי' ביותר למטה בשבה"כ שנפל דק"נ
בשס"ה  הרע בירור ע"י היינו עלייתם ועיקר להעלותם
וחי  בצומח הכל שהן מ"ע ברמ"ח הטוב מעשה ל"ת
שהוא  דוקא בחכ' הכל זה ובירור בק"נ שנתגשם כו'
והעוז  הכח ואמנם כידוע כו' לב"ן שמברר מ"ה שם
לעה"ד  לברר במצות לנו הנגלית דתורה מ"ה לשם הזה
דאורייתא  דתורה דח"ע עליון מכח הכל זהו כו' ולתקנו
אלא  עוז ואין לאלקים עוז תנו וכמ"ש משם נפקת
בעוז  חגרה וכתיב כו' יתן לעמו עוז הוי"ה כמ"ש תורה
שמתאחדת  שלמעלה דתורה עוז והיינו כידוע מתניה
כו'. ממש אצלו ואהיה וכמ"ש ממש חכמתו בעצמות
זה  שבצווי שהחכמה המלך גזירות במשל הנ"ל וע"ד
שבתורה  חכמתו עצמות והיינו חכמתו מעצמות נלקחה
מח"ע  אורייתא ופי' כו' לעצמו חכמתו ראשית שהיא

של  דתורה שח"ע היינו דוקא לחוץ ויוצאת נפקת זו
בא  שממנו לנו הנגלית דתורה לח"ת למטה יצא מעלה
שבמע"ב  לח"ת לברר והיינו כו' לעה"ד לתקן ועוז כח
לתקן  לעשות בפי' וכנ"ל כו' טו"ר בעה"ד שמלובשת
וקושיא  טעות לתקן לו עמדה שחכמתו מי וכמשל כו'
לימודו  חכמתו וכח עוז ניכר דוקא שבזה וכנ"ל כו'.
ששרשן  דוקא דתשבע"פ הלכות הנה והן וד"ל. לעצמו
דמע"ב  בח"ת למטה ויצאו שלמעלה שבתורה בח"ע
ופי' כנ"ל תורה עמל שנק' וד"ל כו' ולהפוך לברר
מה  היינו תורה ועמל שבעצמו בח"ע היינו עצמה תורה
כו' ולתקן לברר שבתשבע"פ בחכמה ועוז כח שבא
דתורה  ח"ע עיקר כל שלזה דוקא בסופן תחלתן ונעוץ
כו'. לנו הנגלית דתורה בח"ת למטה שירדה מעלה של
אומנתו  שתורתו במי אומנא אמון אצלו ואהיה וז"ש
ועוז  כח הנותנת היא לעולם שקדמה אעפ"י כו'
א' והכל עה"ד לברר דתורה בח"ת בהתלבשות כשבאה
רקיע  יש דתורה וח"ת בח"ע שגם כדלעיל ולא ממש

וח"ת מפסיק  בח"ע רק להבדיל רקיע שייך דאין כו'
דבר  לתקן שמתחכם מי אבל הנ"ל מטעם שבמע"ב
וירידה  שפלות זה אין אבל ביותר א"ע שמשפיל אעפ"י
לידי  שבא בעצם חכמתו כח עיקר זהו אדרבה אלא כלל
עמוקות  במושכלות משיתחכם יותר בתקפו גילוי
כנ"ל  בעלי' תחי' החכמ' יב) ז, (קהלת כענין לעצמו
אומנתו  שתורתו דמי א) יא, (שבת הטעם וזהו וד"ל.
המשכת  לגרום העלאה בחי' דהתפלה התפלה מן פטור
ההעלאה  אופן לפי בח"ת ח"ע המשכת בחי' רק זהו
אופן  שלפי בשאלותיו רבו את המחכים כתלמיד בלבד
דשם  התיקון בחי' אבל כו' להשיבו יתחכם כך השאלה
מזה  מ"ן העלאת מבלי למטה מלמעל' ב"ן לברר מ"ה
כמו  ממש חכמתו כח עצם לפי מתקן שהוא הרבה

וד"ל: שהוא
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‡Ï,'וגו בישראל עמל ראה ולא ביעקב און הביט
בישראל  עמל ראה שלא המעלה מהו צ"ל ולכאו'
וארז"ל  יולד, לעמל אדם כי ה') (איוב כתי' הלא

שנא' נברא לעמל אדם כל אר"א ב' דצ"ט סנהדרין
או  נברא פה לעמל אם יודע אינו יולד , לעמל אדם
נפש  ט"ז) (משלי אומר כשהוא נברא, מלאכה לעמל
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פה, לעמל אומר הוי פיהו עליו אכף כי לו עמילה עמל
שיחה, לעמל אם תורה לעמל אם יודע איני ועדיין
הזה  התורה ספר ימוש לא א') (יהושע אומר כשהוא
עמל  ראה ולא שמ"ש צ"ל וע"כ תורה. לעמל הוי מפיך
לעמל  האדם שהרי תורה עמל על קאי אינו בישראל
ענינה, וצ"ל מלאכה, עמל על שקאי אלא נברא, תורה
הב' מלאכה, עמל הא' בעמל, בחי' ג' כאן יש דבד"כ

תורה. עמל הג' שיחה, עמל
ÔÈÚ‰Â לאדם יתרון מה ג') א' (קהלת כתי' דהנה הוא

בזח"א  ופי' השמש, תחת שיעמול עמלו בכל
ת"ל  דאורייתא עמלא אף יכול סע"ב דרכ"ג ויחי

דלעילא  דאורייתא עמלא שאני השמש, תחת שיעמול
מדליקין  במה פרק שבת בגמ' וכ"ה הוא. שמשא מן
לו, דאין הוא השמש תחת ינאי ר' דבי וא"ל ע"ב ד"ל
יעמול  אם השמש, קודם רש"י ופי' לו, יש שמש קודם
עמל  ועל עכ"ל, יתרון יש לשמש שקדמה תורה בדברי
אך  תורה. עמל בחי' שהוא יולד לעמל אדם כי נא' זה
אם  והיה שהיא שני' בפ' בק"ש אומרי' האיך צ"ל הנה
עמל  בחי' שהוא דגנך ואספת מצותי, אל תשמעו שמוע
האדם  שבריאת מבואר הנ"ל דסנהדרין ובגמ' מלאכה,
מלאכה  עמל נעשה והאיך דוקא, תורה לעמל הוא

המצות. קיום על בעוה"ז פרס קבלת
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c"agחסר i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

i"yz'd - mixn`nd xtq

אין  עד הרחוק. מקיף למטה, גילוי בגדר ואינו נעלם אור – קץ אין עד למעלה א"ס אור
מרב  שכל מהשפעת לזה משל לעולמות. ושייך גילוי בגדר הקרוב, מקיף – תכלית

אופנים  בב' שבאה לתלמידו,

למעלה p‰Â‰טז) סֹוף אין ּדאֹור אּלּו ענינים ׁשני ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֵַָָ
אין  עד מּטה ּולמּטה קץ אין עד ְְֵֵֵַַַַַָָָמעלה
ויׁש הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור מדרגֹות ׁשּתי הן ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָּתכלית,
מעלה  למעלה סֹוף אין ּׁשאֹור ּדמה ּביניהם, ּגדֹול ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהפרׁש
ּגּלּוי  ּבגדר ׁשאינֹו והּסתּום הּנעלם אֹור הּוא קץ אין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעד
לעֹולמֹות, ּגּלּוי ּבגדר יבֹוא לא ּולעֹולם ְְְְִֶֶַָָָָָָֹוהמׁשכה,

ּכל 1ּוכמאמר  על סתימא עּלאין ּכל על עּלאה הּוא "אנּת ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָ
סֹוף א סתימין" אין ּׁשאֹור ּומה ּבעצם. סת ּום ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶֶֶַָ

ּפנים, ּכל על ּגּלּוי ּבגדר הּוא ּתכלית אין עד מּטה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָלמּטה
ּגּלּוי  ּבחינת הּוא ּובכללּותֹו העֹולמֹות, אל הּׁשּי ְְְִִִֶַַַָָָָוהּוא
ּגּלּוי  ּבבחינת הּוא ּגּופא ּדבעצמּותֹו ּפרּוׁש ְְְְְִִִִֵַַַָּבעצמּותֹו,
עד  מעלה ּׁשּלמעלה מה ּכן ּׁשאין מה ּכביכֹול, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבעצמֹו
אּלא  ּגּלּוי ּבבחינת אינֹו ּבעצמּותֹו ׁשּגם הּוא קץ ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָאין
אין  ּׁשאֹור מה אּלּו, ענינים ּדׁשני ונעלם. סתּום ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
אין  עד מּטה ּולמּטה קץ אין עד מעלה למעלה ְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָסֹוף
ּומּקיף  יׁשר ּדאֹור מּקיף מּקיף, ּבחינֹות ׁשּתי הם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּתכלית
והּוא  הּקרֹוב מּקיף הּוא יׁשר ּדאֹור ּדמּקיף חֹוזר, ְְְְִִֵַַַָָָּדאֹור
מּקיף  הּוא חֹוזר ּדאֹור ּומּקיף ּפנים, ּכל על ּגּלּוי ְְִִִִֵֶֶַַַָָּבגדר

ויּובן  ּכלל. ּגּלּוי ּבגדר ואינֹו ּבהּׂשגה,2הרחֹוק זה ענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לתלמידֹו, ׂשכל מׁשּפיע ׁשהּוא הרב מׁשל ּדר על ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּוכמֹו
הּׂשכל  חלק הינּו המקּבל, אצל ּׁשּמתקּבל מה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַהּנה
והּוא  ּפנימי, אֹור ּבחינת הּוא מקּבל ׁשהּתלמיד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָוהּסברא
התיּׁשבּות  ּובחינת טֹוב ּבכי המקּבל ּבכלי ּׁשּיתיּׁשב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַמה
הּתלמיד  ּביכלת ּׁשאין מה הּׂשכל עמק אמנם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּמׁש.
ּומּקיפֹו ּבלבד ׂשכלֹו על מּקיף ּבבחינת נׁשאר הרי ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָלקּבלֹו
המקּבל, אל קרּוב ּבבחינת זה הרי מקֹום ּומּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבהעלם,
וגם  ׂשכלֹו על מּקיף ּבבחינת ּׁשּנׁשאר מה ּדזהּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַּדהגם
לפי  קרּוב, ּבבחינת הּוא הרי מקֹום ּומּכל ּבלבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּבהעלם

ּוכמאמר  זה, על יבֹוא הּזמן ׁשנין 3ׁשּבמׁש ארּבעין "עד ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּדרּביּה" אּדעּתיּה אינׁש קאים ּבמׁשב לא הרי ּכן אם , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

עמק  על יבֹוא הרי ׁשנה ּדארּבעים ולזאת הּזמן החכמה, ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
איזה  לֹומד ׁשהּוא מי וכן אליו, קרֹוב ּבבחינת הּוא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהרי
יֹודע  ואינֹו ּגדֹול עמק ּבֹו ׁשּיׁש מרּגיׁש אֹו ורֹואה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹענין
הּנה  ענין, עמק ּבזה ׁשּיׁש הּוא מרּגיׁש אבל העמק ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמהּו
מּכל  ּכלל, אֹותֹו יֹודע ׁשאינֹו אף ההּוא, העמק ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהענין
מרּגיׁש רק ּגם אֹו עמק ּבזה ׁשּיׁש ּדרֹואה מאחר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמקֹום
ּדבמׁש קרֹוב, ּבבחינת הּוא הרי ּדבר עמק ּבזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּדיׁש
וזהּו ההּוא, העמק על ּגם יעמד יתחּכם ּדכאׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהּזמן,
ּומּכל  מּקיף, ּבבחינת ׁשהּוא ּדהגם יׁשר, ּדאֹור ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָהּמּקיף
אל  ּבקרּוב ׁשהּוא הּקרֹוב מּקיף ּבבחינת הּוא הרי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָמקֹום
יבֹוא  ההעלם וגם מתּגּלה הרי קצהּו ּדאפס ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּפנימּיּות,
והינּו ּביֹותר, עמק ׁשהּוא ׂשכל אבל כּו', ּגּלּוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹלידי
ּוכמֹו מתּגּלה, אינֹו קצהּו אפס ּדגם ּבעצם נעלם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
ּכאׁשר  לׁשלמה חכמה נתן "והוי' ּדכתיב ׁשלמה ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹחכמת
מה  מּמׁש העליֹונה הּדעה לֹו ׁשּנתן והינּו לֹו", ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּדּבר
קצהּו אפס ּדגם הּנבראים, הּׂשגת מּגדר למעלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּׁשהּוא
הּנה  מּמׁש, ּגּלּוי לידי יבֹוא לא ּולעֹולם מתּגּלה, ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹאינֹו
הּמעלימים  לבּוׁשים ידי על ּבאים אּלּו ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהׂשּכלֹות
אינֹו הרי ׁשּבהם והחידֹות, הּמׁשלים ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּומסּתירים,
ׁשלמה  מׁשלי ּוכמֹו וׂשכל, חכמה ּבהם ׁשּיׁש ונּכר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹנראה
ורק  ׁשלמה, ּדחכמת החכמה ּגדל ונרּגׁש נּכר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשאינֹו
להם  ּׁשּגּלּו מה ז"ל חכמינּו מּמדרׁשי אֹותם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיֹודעים
ּבהּמׁשלים  אבל ׁשּבּמׁשלים, מהחכמה מעט הּקדׁש ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּברּוח
ּבסּפּורי  לכן והחכמה, האֹורֿׂשכל נראה אינֹו הרי 4עצמן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

עּלאין  ורזין סֹודֹות ּבהן יׁש ׁשּבּתֹורה הרּבה ג מעׂשּיֹות ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לפי  והּוא ּכלל, נּכר אינֹו אבל הּתֹורה, ּבדיני מּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָיֹותר

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

המשך *) והוא ואילך, 151 עמ' תש"י - המאמרים בספר נדפס
ההערות  לגני" "באתי המתחיל דיבור - זה שלפני מאמרים לג'

אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות ומראי
נח 1) פרשת חיים תורת וראה זוהר. תיקוני בהקדמת אליהו.

יא. פרק הארץ כל ויהי המתחיל דיבור [מאמר]

לדודי.2) אני פסוק על ביאור ראה פרשת תורה לקוטי ראה
ואילך. תרס"ז מספרים השמים המתחיל דיבור [מאמר]

אחרי.3) פרשת סוף תורה לקוטי ב. ה, זרה עבודה ראה
רבינו 4) הרב הקדמת א. קנב, ב. קמט, ג חלק מזוהר להעיר

החיים). עץ קונטרס בסוף (נדפסה ההקדמות לשער וויטל חיים

הסתומים.א. כל על סתום העליונים, כל על עליון הוא רבו.ב.אתה דעת על (מבין) עומד אדם אין שנה ארבעים עד
עליונים.ג. וסודות
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על  רק ּגּלּוי לידי ּבא ואינֹו סתּום סֹוד הּוא האֹור ְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשעצם
נבּדל, אֹור הּוא האֹור ּדעצם והינּו והעלם, הסּתר ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָידי
הבּדלה  ּבבחינת הּוא ׁשּלֹו ההתּגּלּות ּגם ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹולזאת

פארמאכטע  א ּבעצם, ענין והתעּלמּות הּוא ד ר ענינֹו ּדכל , ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
הּוא  עצמֹו הּמׁשּפיע ּדאצל והינּו והתעּלמּות, ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָּבהבּדלה
ּדכאׁשר  יֹותר זה נּכר והּנה והבּדלה. התעּלמּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבבחינת

זֹו ּבהׂשּכלה ּומתחּכם מׂשּכיל ּבאֹור הּמׁשּפיע (הינּו ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָ

ּגֹורם הּנבּדל) והתחּכמּות הׂשּכלה ּדכל ידּוע ּכלל וזהּו , ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּומתחּכם  מׂשּכיל הּמׁשּפיע ּדכאׁשר וגּלּוי, אֹור ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַּתֹוספת
לֹו ׁשּנּתֹוסף והּגּלּוי האֹור אמנם וגּלּוי, אֹור לֹו נּתֹוסף ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָהרי
לכמֹו ּכלל ּדֹומה ואינֹו ּבעצמּותֹו, מתעּלם ּכן ּגם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָהּוא
ּבגּלּוי  ּדהּנה המקּבל, אל הּׁשּי אֹורֿׂשכל ּבהּגּלּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהּוא
עצמֹו הּמׁשּפיע ּדכאׁשר המקּבל אל הּׁשּי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָאֹורֿׂשכל
זה  הרי יֹותר הענין ּבעמק לעצמֹו ּבזה ּומתחּכם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמׂשּכיל
ּׁשהּמׁשּפיע  מה ׁשּזהּו ּדהגם המקּבל, אל קרּוב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַּבבחינת
ּגם  הּנה מקֹום מּכל לעצמֹו, ּבֹו ּומתחּכם ְְְְִִִִֵֵַַַַָָמׂשּכיל

החדׁשה והתחּכמּות הּמׁשּפיע מהׂשּכלה והתחּכם (ׁשהׂשּכיל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּבהמקּבלעצמֹו) ּגּלּוי לידי קצהּו אפס מּזה לפי ּבא (ּכּמּובן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

כּו') לפי ער קרּוב, ּבבחינת הּוא האֹור מהּות ּוכללּות , ְְְִִִֵֶֶַַָָ
ּכזה  אֹור מהּות ּדכללּות ּפרּוׁש המׁשכה, ּבבחינת ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ּׁשּמתּגּלה  מה ּכל לכן והתּגּלּות, ּדהמׁשכה ּבתנּועה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּוא
מׂשּכיל  ּׁשהּמׁשּפיע מה ׁשּזהּו הגם הּמׁשּפיע, אצל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָּבזה
ּבתכלית  הּוא לעצמֹו ׁשהּוא ּכמֹו וגם לעצמֹו, ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַּומתחּכם
הּוא  האֹור מהּות ּדכללּות להיֹות מקֹום מּכל ְְִִִֶַָָָָָֹהעמק,
המׁשכה  ּבבחינת הּוא הרי והתּגּלּות, ּדהמׁשכה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָּבתנּועה
אל  ׁשּיכים ׁשאינם יֹותר עמּקים ּבׂשכלים אבל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻוגּלּוי,
ּכללּות  הרי ּכן אם ּבעצם, סתּום ׁשהּוא ּכלל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהמקּבל
מה  ּכל הּנה ּדהתעּלמּות, ּבתנּועה הּוא האֹור ְְְְִִִֵַַַָָָמהּות
מּׂשיגֹו ׁשהּוא אף ּבזה, הּמׁשּפיע ּומתחּכם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָּׁשּמׂשּכיל
הּוא  זה ּדאֹור הּמהּות ּדכללּות להיֹות הּנה ּבֹו, ְְְְִִִִֵֶַַַָּומׂשּכיל

מה ּגם הּנה ּדהתעּלמּות, אליו ּבתנּועה מתּגּלה ּׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבעצמּותֹו. ּומתעּלם נבּדל האֹור ְְְְִִֵַַָָהּוא

שרש  וזהו האור, והתפשטות גילוי – ושמו האור, עצם – הוא היה העולם נברא שלא עד
את  לנצח כדי שפותחים העליון אוצר הוא האור עצם וסובב־כל־עלמין. ממלא־כל־עלמין

המלחמה 

מה Ó‚c‰Â‡יז) ענינים ּבהּׁשני למעלה יּובן מּזה ¿«À¿»ְְְְְִִִֵֶַַַַָָ
עד  מעלה למעלה הּוא סֹוף אין ְְְֵֶַַַָָּׁשאֹור
ּׁשּלמּטה  ּדמה ּתכלית, אין עד מּטה ּולמּטה קץ ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָאין
אל  ׁשּיכּות ׁשּבבחינת האֹור הּוא ּתכלית אין עד ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמּטה
והּנה  ּבעצמּותֹו. ּגּלּוי ּבחינת הּוא ּובכללּותֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָהעֹולמֹות,

אליעזר  ּדרּבי ּבפרקי העֹולם 5איתא נברא ׁשּלא "עד , ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
האֹור, עצם על קאי ּד"הּוא" ּבלבד", ּוׁשמֹו הּוא ְְְִֵֶֶַַָָָָהיה
האֹור  ּדעצם והעלם, נסּתר ּבחינת "הּוא" זה על ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָואֹומר
ּבעצמּותֹו, ּגם ּגּלּוי ּבגדר ׁשאינֹו והינּו ונסּתר, נעלם ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָהּוא
וידּוע  האֹור. והתּפּׁשטּות הּגּלּוי על קאי ְְְְְִִֵַַַַָָָּו"ׁשמֹו"
ּדׁשמֹות  וׁשם, ׁשמֹות מדרגֹות, ׁשּתי יׁש הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַּדבׁשמֹו
הם  רּבים לׁשֹון ּדׁשמֹות יחיד, לׁשֹון וׁשם רּבים ְְְְְִִִֵֵֵַַָלׁשֹון
ּדׁשער  מה והּוא ּבמאצילן, הּגנּוזֹות ספירֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהעׂשר
הּוא  וׁשם ּבפעל, להיֹות ּׁשעתיד מה ּכל ּבכח ְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹּבעצמֹו
ּבחינֹות  ּוׁשּתי לּספירֹות. מסּפר ּדאין מה הּוא יחיד ְְְְְְִִִִֵֵַַָָלׁשֹון
ּגם  ּגּלּוי לידי ּובא ,יתּבר ּבעצמּותֹו ּגּלּוי הם ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָאּלּו
ׁשּזהּו מּקיף, אֹור ּובחינת ּפנימי אֹור ּבבחינת ְְְִִִִִִֶֶַַַָָּבעֹולמֹות
ּכל  וסֹובב עלמין ּכל ממּלא מדרגֹות ּדׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׁשרׁש

ּבגדר ה עלמין  ׁשאינֹו האֹור עצם על קאי "הּוא" אבל , ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מתעּלם  ׁשהּוא אּדרּבא ּבעֹולמֹות, ּכלל והמׁשכה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּגּלּוי
הּנקראת  היא זֹו ּומדרגה ּובחינה ּבעצמּותֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָּומתּכּלל
ונעלם  סתּום הּוא הרי ׁשהאֹוצר ּדכׁשם אֹוצר, ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָּבׁשם
ונעלם  סתּום הרי העצמּות ּבחינת ּכן רֹואה, ּכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמעין

ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ּבחינת ו ולית והּוא העצמּות ּכלל, ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ
אֹוצר  והתּגּלּות המׁשכת והּנה ראתה, לא ּדעין ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹיתּבר
את  לנּצח הּמלחמה נּצּוח ּבׁשביל רק הּוא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהעליֹון
הּמלחמה  נּצּוח ּדבׁשביל ּבהּמׁשל וכּנ"ל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָהמנּגד,
ּדֹור, מּדֹור והּכמּוסים החתּומים האֹוצרֹות את ְְְֲִִִִֶַַָָּפֹותחים
רּוח  "מֹוצא ּדכתיב למעלה יּובן מּזה הּדגמא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֻאׁשר
להּכֹות  ּדבׁשביל מצרים", ּבכֹורי ׁשהּכה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָמאֹוצרֹותיו,
ּובכֹורי  ּוגבּולים, הּמצרים הם ּדמצרים מצרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָּבכֹורי
רּוח  מֹוצא זה ּובׁשביל הּקלּפה, ועצם ּתקף הם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמצרים

סט  ּתּקּון זהר ּבתּקּוני ואיתא ּדא 6מאֹוצרֹותיו, ה' "רּוח ְְְִִִֵֵַַָָָֹ
קדמאה" ותרּגם ז 7אויר ּגאה", גאה "ּכי ּכתיב ּדהּנה , ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹ

ּגותנּיא" על וידּוע ח "אתּגאי הּוא 8, ּגאה" ּד"גאה ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹ
אין  ועצמּות ּפנימּיּות ּבחינת ּדׁשרׁשֹו הּכתר, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּפנימּיּות
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דוקא 5) זו גירסא דיוק אבל אחרות גירסאות שם יש - ג. פרק
תיקון  זוהר תיקוני כן גם וראה בתחילתה. של"ה בהקדמת מבואר

ב). (מ, יט
א.6) קז, דף

מאורי 7) בערכו. הכינויים ובערכי ז פרק א שער פרדס ראה
קנג. אות א מערכת אור

דיבור 8) [מאמר] בשלח פרשת אור תורה זה בכל ראה
אשירה  המתחיל דיבור [מאמר] סוף שם ג. פרק ישיר אז המתחיל

סתום.ד. - סגור העולמות.ה.ענין כל (מקיף) וסובב העולמות כל בו.ו.ממלא (משגת) תופסת מחשבה ה'ז.ואין רוח
ראשון. אויר גאים.ח.זהו על מתגאה
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ּדיליּה וגאּותא בּים"ט סֹוף רמה ורכבֹו "סּוס ּדׁשרׁש9, , ְְְְִֵֵֶַָָָָֹֹ
ּדמּדת  ּבהּמׁשל וכּנ"ל הּכתר, ּבפנימּיּות הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּנצח

מּכחֹות  ׁשּלמעלה הּנפׁש ּבעצם ּומׁשרׁש נטּוע ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּנצח
ְִַהּגלּויים.

הכתר, בפנימיות אבל אדם. ציור שזהו וברצון, בשכל במדות, רק ייתכנו ושינויים ניחומין
ושינויים  ניחומין שייך אין – אדם מציור שלמעלה

לא 10הּוא ÔÈÚ‰Âיח) יׂשראל נצח "וגם ּכתיב ּדהּנה , ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ
להּנח  הּוא אדם לא ּכי יּנחם ולא ם",יׁשּקר ְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹ

ּומּדֹות, מחין הּוא ּדהאדם אדם, ּבצּיּור רק ׁשּי ְְְִִִִִַַָָָָָָֹּדנחּומין
הּמּדֹות, אל הּׁשּי וׂשכל ׂשכל, ּפי ׁשעל מּדֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָוהינּו
ׁשּנּוי  להיֹות יכֹול הרי ּבמּדֹות ּוכמֹו נחּומין, ׁשּי ְְְֲִִִִִֵֶַָָָּובזה
ּכאׁשר  מׁשל ּדר על ּכמֹו לחסד, ּומּדין לדין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָמחסד
אֹותֹו, אֹוהב הּוא הרי אֹותֹו ׁשּיאהב ׂשכלֹו מחּיב ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹּתחּלה
מאהבה  נתהּפ הרי ׁשּיׂשנאהּו ׂשכלֹו מחּיב ּכ ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָואחר
ּפי  על ּבא הּוא הּמּדֹות ּדׁשּנּוי ,להפ וכן לרחּוק, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָוקרּוב
ּבּמּדֹות  יּובן כן ּוכמֹו הּבא, הּׁשּנּוי ׁשּמחּיב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּׂשכל
אמחה" הוי' וּיאמר לּבֹו אל "ויתעּצב ּדכתיב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלמעלה
ּוכמֹו לרחמים, נׁשּתּנה ּכ ואחר הּדין, מּדת והּוא ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָכּו',
להּכֹות" עֹוד אסף ולא כּו' עֹוד לקּלל אסף "לא ְְְִִֵֶַַָֹֹֹֹׁשּכתּוב
הּטעם, ידי על ּובא לחסד מּדין ׁשּנּוי היה ּכן ואם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָכּו',
וכן  המזּכה. טעם ּכ ואחר המחּיב טעם היה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָׁשּתחּלה
לּבֹו מחׁשבת יצר "וכל ּדכתיב נחּומין, ּבֹו ׁשּי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבׂשכל

ּבמּדֹות  להיֹות חּיבה זֹו ּוסברא ׂשכל ּכן ואם רע", ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָרק
יצר  "ּכי ּכדכתיב הּטעם נׁשּתּנה ּכ ואחר כּו', הּדין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָמּדת
ּדׁשּנּוי  הרחמים, ּבמּדת וחּיבה מּנעריו", רע האדם ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֻלב
והם  מּדֹות יׁש ּבֹו ּגם הרי ּוברצֹון הרצֹון, מּצד ּבא ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָזה
ּׁשהׁשּתּנה  מה ּגּופא ּדזה ּכמּוס, וטעם ׁשּברצֹון ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָמּדֹות

אחת ּוסברא ּבׂשכל לטעם ּבמקֹום מּטעם ׁשּמבאר (ּכמֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

את 11אחר  הוי' ּד"וּירח ּדלאחר הרצֹון, ּפי על זה הרי ( ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּדרזא  הּניחח", רזא 12ריח עד עֹולה סֹוף,י ּדקּורּבנא ּדאין ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

נחּומין  ּבֹו ׁשּי ּכן ואם חדׁש, רצֹון ּבחינת נמׁש ְְְִִִִִֵַַָָָָָָאז
וגם  ּומחין, מּדֹות אדם, ּבצּיּור הּוא זה ּכל אמנם ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹוחרטה.

ּדמחין רצֹון)הּמּקיף עליה (ּבחינת הּכתר ּבפנימּיּות אבל , ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
עּתיקא"13אּתמר  ּבהאי ׂשמאלא ׁשם ,יא "לית ּדאין ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

אדם. מּצּיּור למעלה והּוא ּכמּוס, טעם ולא מּדֹות ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹּבחינת
לא  "ּכי ּדבבחינת להּנחם", הּוא אדם לא "ּכי ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹוזהּו
ענין  ׁשּי אינֹו אדם, מּצּיּור ּׁשּלמעלה מה ּדהינּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָאדם",

והחרטה. ְֲִִַַָָהּנחּומין

ישראל, נצח וזהו בפועל. המנצחים חיל לאנשי האוצרות מוסרים במלחמה, לנצח כדי
על  האלקית נפש נצחון ע"י ניצוחייא. דאנן נראה בימינו, וכשהלולב הוי'. צבאות שנקראו

סט"א  דאתכפיא גורם הבהמית נפש

מה e‰ÊÂיט) הּנפׁש, ּבעצם ׁשּמׁשרׁש הּנּצּוח ענין ¿∆ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
הּגלּוי  ּדרצֹון הּגלּויים מּכחֹות ְְְְִִֶַַַָָָֹּׁשּלמעלה
העליֹון, לאֹוצר להּגיע יכֹולים הּנצח ּבמּדת ולכן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּומחין,
ּבמּדת  הּוא העליֹון אֹוצר והמׁשכת ּדהתּגּלּות ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָּפרּוׁש
ענין  ּדעּקר הּמלחמה, ּבעת האֹוצרֹות ּפתיחת וזהּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּנצח,
אז  המנּגד את לנּצח ּובׁשביל הּנּצּוח, הּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּמלחמה
יקר  הֹון וכל הּכמּוסים, האֹוצרֹות ּגם ְְְִִַַָָָָָּפֹותחים
הגם  המנּצחים, הם ׁשהם החיל לאנׁשי נּתן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּבהאֹוצרֹות
אבל  ּדוקא, ּופקידים ׂשרים ידי על הּוא האֹוצר ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּמסירת
ּבא  ידם ועל ּבהם אׁשר חיל האנׁשי הם ּפנימית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּכּונה
הּוא  ׁשהּנצח יׂשראל", נצח "וגם וזהּו ּבפעל. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹהּנּצּוח

יׂשראל, ׁשל נּצחֹון הּוא הּנּצחֹון ּגּוף וגם יׂשראל, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשביל
לפניהם  הּנה לכן הוי', צבאֹות נקראים ׁשהם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּדלהיֹות
המנּגד, את לנּצח ּבכדי ׁשּלמעלה אֹוצרֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּפֹותחים
לכן  הּנצח, ּבחינת יׁש ּדביׂשראל יׂשראל, ּדנצח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָולהיֹות
טֹוב  ׁשֹוחר ּבמדרׁש וכדאיתא הוי', צבאֹות נקראים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָהם
הּקדֹוׁש לפני ּדוד "אמר חּיים": ארח "ּתֹודיעני ּפסּוק ְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹעל
כּו', חּיים ארח ּתֹודיעני עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו הּוא: ִִִִֵֶַַָָֹּברּו

ּבעי  אּת חּיים לדוד: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש צפה יב אמר , ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
ה  חּיים עץ ׁשּנאמר כּו'.לּתֹורה, ּבּה" לּמחזיקים יא ֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ל) ּפרׁשה וּיקרא רּבה ּפני(ּובמדרׁש את ׂשמחֹות "ׂשבע , ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

,ּפני את ּבהרֹואים ׂשמחֹות ּדׁשבע ׁשבע, לׁשֹון ׂשבע ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ(ּומפרׁש
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א. (רלז, להוי' אשירה המתחיל דיבור [מאמר] חיים תורת להוי'.
ועוד. ואילך). א. רנג,

הקודמת.9) בהערה המסומנים במקומות מבוארת השייכות
המתחיל 10) דיבור [מאמר] יתרו פרשת אור תורה כן גם ראה

וביאורו. ה פרק (השני) זכור

דיבור 11) [מאמר] וירא פרשת חיים תורת זה בכל ראה
מים  המתחיל דיבור [מאמר] ואילך. ך פרק נא ארדה המתחיל

ואילך. ו פרק תרל"ו רבים
נתבאר 12) - ב. כו, ג חלק זוהר א. רלט, ב חלק זוהר ראה

לגני]). באתי המתחיל דיבור [מאמר עד (קונטרס ב פרק לעיל

היא.ט. שלו סוד.י.והגאות עד (מגיע) עולה הקרבן הגבוהה יא.שסוד הדרגה (זוהי זה בעתיק שמאל אין נאמר עליו
דין). שייך לא ושם רוצה.יב.ביותר, אתה
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ּפני ּוכאמרם) להקּביל ׁשעתידין צּדיקים ּכּתֹות ׁשבע אּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
איזֹו מֹודיענּו מי וכי נצח, ּבימינ נעמֹות וכּו'. ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָׁשכינה

חד  ׁשּבהן, והּנעימה החביבה מּכחּהיג ּכת ׁשּבאה זֹו אמר ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ואחרנא  מצוֹות, ׁשל ּומּכחן ּתֹורה סֹופרין יד ׁשל אּלּו אמר ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

לעמד  עתידין ׁשהן ּבאמּתתן, ּתינֹוקֹות ׁשּמלּמדין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּומׁשּנין
ּדכתיב  הּוא הּדא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל נעמֹות טו ּבימינֹו ְְִִִִִֶַַָָָ

ׁשּי הּנּצחֹון ׁשעצם לפי הּוא זה ּדכל נצח", ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבימינ
ּפסּוק  על רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ּדוקא, יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָלנׁשמֹות
"וגם  הּוא הּלּולב ּדענין הראׁשֹון", ּבּיֹום לכם ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָ"ּולקחּתם
ּדכאׁשר  נצח", ּבימינ "נעימֹות וזהּו יׂשראל", ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָנצח

ּדאיתא  וכּמׁשל ּדנצח, הּנראה הּוא אז ּבימינֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָהּלּולב
ידעין  אנן ולית הּדין אצל ׁשּנכנסּו לׁשנים רּבה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמדרׁש

ּבידֹו ּבאיין ּדנסב מאן אּלא נצח, נֹוׂשא מאן ׁשהּוא (מי ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבידֹו) והדס נצח לּולב ּדהּוא ידעין כּו'טז אנן יׂשראל ּכ , ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָ
נצחּייא  אינּון ּדיׂשראל יֹודעין ּבעבֹודה יז אנּו ּובכללּות , ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ

ידי  ועל הּבהמית, הּנפׁש על האלקית הּנפׁש נצחֹון ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּוא
את  מנּצח ּותפּלה מצוֹות ּבתֹורה ּבעבֹודתֹו ׁשהאדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָזה
להיֹות  למעלה הּנּצחֹון ּגֹורם זה ידי על הּבהמית, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנפׁש

אחרא  סטרא אֹוצר יח אתּכפיא התּגּלּות הּוא זה ּובׁשביל , ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָ
ְֶָהעליֹון.

הטבעית, ונפשו הגוף ולזכך לברר – למטה וירידתה תיקון, צריכה אינה עצמה הנשמה
הנצחון  מדת על ע"י ולהתגבר ותפלה בתורה ולהתחזק גדול בתוקף לעמוד – במלחמה

הבהמית  נפש

אינּהÔÈÚ‰Âכ) ּבּגּוף הּנׁשמה ירידת ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵַַַָָָ
אינּה עצמּה ּדהּנׁשמה עצמּה, ְְְְְִִֵַַַָָָָָּבׁשביל

ּתּקּון  לתּקן 14צריכה ּבׁשביל הּוא ירידתּה ענין וכל , ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ
הּנׁשמה  אבל הּטבעית, ונפׁש הּגּוף את ּולברר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולזּכ

ּוכמאמר  ּתּקּון, צריכה אינּה נׁשמתא 15עצמּה "ּכל ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ
מלּכא  קּמיּה עּלאה ּבדיֹוקנאה קימא הוּו ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָונׁשמתא

ונפׁשיט קּדיׁשא" ּבּגּוף להתלּבׁש ׁשּירדה קדם ּדהּנׁשמה , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
חצבּה ּבמקֹור הּדבקּות ּבתכלית היתה הרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָהּטבעית
ּתמידי  ּודבקּות אמּתי ּבדבקּות והיתה חּיים, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָֹּבאלקים
להוי' אחד ּברצֹון ׁשהיתה והינּו ּכלל, ּפרּוד ׁשּום ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָּבלי
הּטבעית  ונפׁש ּבּגּוף להתלּבׁש וירדה אּתֹו, זר ואין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלבּדֹו
ענין  ּכל זהּו ּבעֹולם, חלקֹו ּולהאיר ּולזּככֹו לבררֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבכדי
כּו', ולֹוא" יּצרּו "ימים ּוכתיב למּטה, הּנׁשמה ְְְְְִִִַַַָָָָָֻירידת
יעבד  ּבהם אׁשר הּימים לֹו נקצב ואחד אחד ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדכל
ּולהאיר  הּטבעית ונפׁש הּגּוף ותּקּון ּבברּור ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָעבֹודתֹו
ּדעּקר  והּתפּלה, הּתֹורה אֹור ידי על ּבעֹולם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָחלקֹו
הרי  למעלה הּנׁשמה ּדבהיֹות ּדוקא, למּטה הּוא ְְְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָהעבֹודה
מלא  לגּוף ּבירידתּה אבל ּכּנ"ל, הּדבקּות ּבתכלית ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּוא
את  ׁשּמֹונעים וחמרּיים ּגׁשמּיים ותאוֹות זרֹות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָרצֹונֹות
ויגיעה  עבֹודה צרי אׁשר עד האלקית מעבֹודה ְֱֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּנׁשמה
מּדת  ידי על ּדזהּו ּביֹותר, ּכבדה ּבמלחמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעצּומה
ּבעסק  ּולהתחּזק ּגדֹול ּבתקף לעמד והּוא ּדוקא, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּנּצחֹון

ּדכאׁשר  והינּו והעבֹודה, מתּגּבר הּתֹורה הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבמחׁשבֹות  וׁשלֹום חס ּולבלּבלֹו להחטיאֹו האדם ְְְְְְֲֲִַַַַַָָָָָעל
הּפרנסה  ּבׁשעּבּוד להטרידֹו אֹו ׁשֹונים וענינים ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָזרֹות
המבלּבלים  הענינים ׁשאר אֹו ּומּתן מּׂשא עסק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּובלּבּול
ּדיצרֹו ּבמּוחׁש ׁשּנראה ּוכמֹו עּמֹו, ּבל ׁשּלּבֹו עד ְְְְְִִִִֶֶֶַַָאֹותֹו
העבֹודה  ּבעת ּולבלּבלֹו להטרידֹו עליו מתּגּבר אדם ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשל
ויראה  ּבאהבה מתעֹורר האלקית הּנפׁש ּדכאׁשר ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדוקא,
ּולהטרידֹו לבלּבלֹו הּבהמית הּנפׁש מתעֹורר ּדוקא ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָאז
ואימה  חרדה עליו ׁשּמטיל ולפעמים ענינים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבכּמה
העבֹודה  ּבעת ּדוקא והּוא ּכלל, מּמׁש ּבֹו ׁשאין ְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָּבדבר
הּנפׁש מֹוצא אז מצוה, איזה ּבקּיּום אֹו ּותפּלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדתֹורה
ׁשּקבּוע  ּבהעת ׁשּדוקא והינּו זה, על ּבלּבּולים ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּבהמית
התעּסקּות  אֹו לתפּלה הרּגׁש איזה לֹו ּכׁשּיׁש אֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלתֹורה
הּנפׁש מתעֹורר אז הּנה חסדים, ּוגמילּות מצוה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבאיזה
ׁשֹונֹות, ּוטרדֹות ּבלּבּולים מיני ּבכּמה לבלּבלֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָהּבהמית
אֹו ליל הּנחיצּות היא זֹו ּבׁשעה ּדוקא אׁשר לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָונדמה
הּנפׁש לבלּבל רק הּוא ּבאמת אׁשר הּתפּלה, ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלמהר
ּוברחֹובֹות  ּבּׁשוקים ׁשהֹול ּדבעת והראיה ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָֹהאלקית,
ּכאּלּו, מחׁשבֹות לֹו ּבא אינֹו הּבּטלה ּבזמן ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָוהּדֹומה
זמּני  לׁשמר להתחּזק ּגדֹול ּבתקף לעמד צרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹולזאת
ולא  הּבהמית הּנפׁש על ּולהתּגּבר והּתפּלה, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּתֹורה
הּנפׁש על ּבזה להתּגּבר הּנּצחֹון מּדת ּובכח לֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלׁשמע
ּבעצם  נטּוע הּוא הּנּצחֹון ׁשּמּדת ּדלהיֹות ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּבהמית,
ועל  ּבזה הּנה ולזאת הּגלּויים, מּכחֹות ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּנפׁש
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ועוד. סב), (קונטרס תש"ט טעמה המתחיל דיבור ב[מאמר]
א.13) רפט, שם זה דרך ועל א. קכט, ג חלק זוהר
לז.14) פרק בתניא הובא א פרק הצלם שער חיים עץ

(קונטרס 15) תש"ח לדודי אני המתחיל  דיבור [מאמר] ראה
שם. ובהערה א פרק סוף נז)

שכתוב.טו.ואחר.יד.אחד.יג. מה מנצח.טז.זהו שהוא יודעים אנו חנית שלוקח מי אלא מנצח, מי יודעים אנו ואין

מנצחים.יז. הם לקדושה).יח.שישראל (המנגד האחר הצד העליון יט.התכופפות בדיוקן קיימת היתה ונשמה נשמה כל
הקדוש. המלך בפני
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ולא  והּבלּבּולים הּטרדֹות ּכל ולדחֹות להתּגּבר יכֹול ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹידֹו
וקּיּום  הּתֹורה לּמּוד על ּומעּכב מֹונע ׁשּום לֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָיהיה
הּנפׁש את מנּצח ׁשאדם הּנּצחֹון ידי ועל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמצות,

ּכן  ּגם למעלה ּגֹורם זה ידי על הּנה ׁשּלֹו ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּבהמית
אֹוצר  המׁשכת וגֹורם הּקלּפה על הּקדּׁשה ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֻהתּגּברּות
הּוא. ּברּו סֹוף אין ועצמּות ּפנימּיּות ּגּלּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַָָהעליֹון

z"iy'd ,oqip 'a
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*ÔÂ˘‡¯‰ ¯„Ò
.‡`pzda` elk` ic `ipr `ngl `d אדמו"ר כ"ק .

אדמו"ר  אביו כ"ק הוד את שאל נער, בהיותו האמצעי
הזקן:

פועלת  היא שאז פנימית, קבלה על מורה אכילה
הוא  וטוב, יפה המאכל כאשר כלומר, פעולתה.
התקשרות  ומחזק ובשר, לדם ונהפך בטוב מתקבל
ההשגה, של הרוחני במזון גם הדבר כך והנפש. הגוף
אצלו  ומתקבל בטוב השגה דבר מבין אדם כאשר
המשביע, לחם נקרא זה אז בפנימיותו, ונרגש

אלוקות 1כדכתיב  השגות שהם בלחמי", לחמו "לכו
שאין  הוא עני מוחשי. בחיוב השכל בתפיסת המובנות
קוצר  בגלל ההשגות, את לקבל מוכשרים שכלו כלי
השגתו. מכלי למעלה הוא שכלי ענין שכל המשיג ,

" התוארים הרי כך, ipr`ואם `ngl תוארים הם "
והשגת  שכל על מורה "לחמא" התואר הפכיים:
הוא  "עניא" ואילו בחיוב, בשכלו הנתפסים אלקות
הרי  אם־כן שכל, דבר מלקבל האטום המוח תואר
ואם  "עניא", אינו "לחמא" אם לזה: זה סותרים הם

"לחמא"? אינו "עניא"
השיב : הזקן אדמו"ר כ"ק הוד

ישנם  מלחמה. של בירור בדרך הבא הוא לחם
ב) מלחמה. בדרך בירור א) בבירורים: אופנים שני

מנוחה  בדרך שנים 2בירור הם אלה, אופנים ושני .
ובדרך  מלחמה בדרך הבירור ישנו ארבעה: שהם
ובדרך  מלחמה בדרך הבירור וישנו במברר, מנוחה
היא  החול, ימי ששת של עבודה במתברר. מנוחה
וגם  במברר גם מלחמה, בדרך הבירור כלל בדרך
מנוחה  בדרך היא שבת של והעבודה במתברר.
הבירורים  אופני שני – פרט ובדרך ובמתברר. במברר
שכל  הלב , עבודת הוא מלחמה בדרך הבירור הם:
בהתרחבות  ויראה באהבה הלב  והתפעלות שבמדות

של  תפילתו "עני", שנקראת תחתון' 'דעת וזה גדולה.
מצד־עצמו, ׁשנים לו שאין על רחמים שמבקש  ִ ָדוד,
עבודתו  ענין וכל הראשון, אדם לו שנתן במתנה אלא

אשא" נפשי ה' "אליך רחמים בבקשת והבירור 3הוא .
ורחבה  גדולה בהשגה המוח עבודת הוא מנוחה בדרך
שנקראת  עליון' 'דעת וזהו שכלית, והתפעלות

לנו" היית אתה מעון ה' למשה, "תפילה ,4"עשיר",
דדין  כאתוון דדין אתוון "נועם", – שנועם 5"מעון" ,

וכתיב  ובלבו. במוחו נרגש הוי'",6הוי' דעות א־ל "כי
בתיקונים  ודעת 7ואיתא תחתון דעת – תרין "דיעות

דיעות  שתי ישנן עצמה האלוקית שבהארה עליון",
ב'דעת  וההשפעה עליון' ב'דעת ההשפעה אלו,

עניא". לחמא – תחתון דעת – "הא וזהו תחתון'.
.·:dl`y בחפזון "כי בחפזון, היתה מצרים יציאת

מצרים" מארץ כתוב 8יצאת דלעתיד ובגאולה "לא 9.
ש'חפזון' משמע תלכון", לא ובמנוסה תצאו בחפזון
מעלה, הוא ש'חפזון' מבואר ובדא"ח חסרון. הוא

'אתכפיא'? של העבודה שהיא
:daeyz– מעלה גם יש חסרון, שהוא ב'חפזון',

שנפלו  הניצוצות בירור הכוונה: מהרגילות. היציאה
בשני  הם למקורם והעלאתם הכלים, בשבירת

'אתהפכא' של ובדרך 'אתכפיא' של בדרך .10אופנים,
– הצדיקים ועבודת ב'אתכפיא', – הבינונים עבודת
(חושך  לנהורא חשוכא שמהפכים ב'אתהפכא',
בה  ואין מעלה, כולה היא זו ומדריגה בחינה לאור).
לא  "בחפזון הרי הבירורים, בגמר והוא כלל. חסרון
ענין  היא "מנוסה" כי תלכון", לא ובמנוסה תצאו
וכמו  רע, עדיין בו שיש במקום רק שענינה הבריחה,

מ"ט 11שכתוב  של מהרע הבריחה העם", ברח "כי
רוח  כש"את הבירורים בגמר אבל טומאה. שערי
הגשמיות) ומכל־שכן הטומאה, רוח (גם הטומאה

הארץ" מן מנוסה 12אעביר של הענין כלל שייך לא ,
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ג'. כרך בלקו"ד ואח"ז תש"ג) (ברוקלין, בפ"ע בחוברת נדפסו (*
ח.1) ט, משלי
תתן 2) ד"ה סיני, במדבר גו' וידבר לד"ה בי' לקו"ת בכ"מ: נתבארו

ועוד. תרס"ו. ליעקב אמת
א.3) כה, תהלים
א.4) צ, תהלים
אֿיז.5) צ, תהלים – להאריז"ל הליקוטים וספר לקו"ת ראה
ג.6) ב, א. שמואל

ב.7) רצב, האדר"ז ע"ד שמות, פ' להאריז"ל תורה לקוטי ראה
ג.8) טז, דברים
יב.9) נב, ישעיה

ואלה 10) רד"ה לקו"ת פכ"ז, תניא לדוגמא: ראה בדא"ח, ידוע ענינם
פקודי.

ה.11) יד, שמות
ב.12) יג, זכריה
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חסרון, בו יש 'אתכפיא' של הבירור אמנם, וחפזון.
שהחושך  שענינו 'אתהפכא', של העבודה לגבי רק לא
אלא  למתוק, נהפך עצמו והמר לאור, נהפך עצמו
רק  שהיא החסרון בה שיש במדריגתה ש'אתכפיא'
חוזר  יהיה שלא שימור וצריכה בלבד, 'אתכפיא'
הכופה  התגברות מצד אלא שאינו כיוון וניעור,
יש  זה, עם יחד ולהכריחו. לכפותו בו שמחזיק
היא  זו מעלה אך החפזון. והוא מעלה גם ב'אתכפיא'
המעלה  מגיע. זה אין ל"עשיר" ואילו ב"עניא",
ר"ל, בשריפה, דוגמא על־דרך היא שבחפזון
אורזים, לא להציל, שיכולים מה בכל שתופסים
כמו  קטן דבר וחוטפים שחוטפים, היא בכך המעלה
בירורים  חוטפים חפזון, של בבירור גם כך גדול. דבר
בדרושי  שמבואר כמו ביותר. הנמוכות מהמדריגות גם

רנ"ה  רואים", העם חוזר'13"וכל 'אור של שהבירור ,
ביותר. התחתונות המדריגות של ניצוצות מברר

.‚gqtie izii jixvc lk מאבי שמעתי מי 14. :
יוציאו  – וידלג – ויפסח יבוא נצרך, שהוא שמרגיש
מעלה, משום בכך שאין למרות למעלה. אותו וימשכו
חב"ד, לחסידי פולין חסידי בין ההבדל זהו שהרי
נכנסים  בבוץ הרביים. על בעיקר סומכים פולין חסידי
יעמידו  שהם הרביים על סומכים ואחר־כך בעצמם,
לפעול  היא חב"ד דרך ואילו הראוי. במעמד אותם
לכך  שצריכים אלא בעצמם, מהבוץ לצאת בעצמם,
– כללי סיוע פרטי: וסיוע כללי סיוע מהרביים, סיוע

פרטי  סיוע לעשות. איך שידעו בתחילה, דרך הוראת
בעבודתו. לו שמסייעים אחר־כך, בא –

.„xyic `rx`a d`ad dpyl ,`kd `zyd`zyd .l`
.oixeg ipa d`ad dpyl ,oicar להיות שיכולים משמע

קדושת  את המרגישים לאלה הכוונה – ישראל בארץ
"בני  "עבדין". בבחינת להיות זאת ובכל – הארץ
העולם' 'הנחות מאיר. התורה שאור הכוונה – חורין"

"עבדין". הם וה'עולם'
.‰.dpzyp dn l`ey oad o`k היו הישנים בסידורים

א) שונות: dn.נוסחאות l`ey oad o`k(בl`ey oad o`k
.dpzyp dn הדפיס נ"ע לאוואוט רא"ד את 15והרב 

dpzyp.הנוסח: dn l`ey oad o`k כ"ק הוד ואמר
פסח  של הראשון שבלילה נ"ע הרה"ק אאמו"ר
הענין  בארוכה והסביר הלילות. מכל ה"מה" משתנה

וב"ן  מ"ה יחוד לכך,16של כיוון לאוואוט הרב  אם .
הענין. הוא כך על־כל־פנים אך יודע, הוא אין

.Â.xwira xtk ,llkd on envr z` `ivedy itle
מצוות  או מצוות־עשה פרטית, מצוה כשמבדילים
עליה, רק ושומרים המצוות, מכלל לא־תעשה
שהוא  מישהו על אומרים כלומר: ח"ו, בעיקר כופרים
תפילין  האם המצוות? לשאר בקשר ומה שבת, שומר
צריכים  יהדות. עניני בשאר וכך כאלו? מיוחסות אינן
את  "שהוציא מי אבל כלל. זהו דת, שומר להיות
סימן  פרטיים, בענינים רק נזהר והוא הכלל" מן עצמו

על־כל־פנים. קטן' 'כופר כאן יש בעיקר", ש"כפר
gqtd bg zegiy
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ואילך.13) קפז עמוד תרנ"ה" – המאמרים "ספר ראה
לנער".14) "חנוך בס' אודותו ראה – נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק
שהו"ל.15) אור, "תורה בסידור

כבוד 16) ד"ה יקריב, כי אדם לד"ה ביאור לקו"ת ראה: ענינם
בכ"מ. ועוד תרצ"ח דשנת מלכותך

•
ycew zexb`

ת"ש  טבת כ' ב"ה,

ריגא 

שו"ב  שי' שלום מוה"ר אי"א וו"ח ידידי

וברכה! שלום

הענינים  בכל הראוי' בהשתתפות השתתף בודאי

הצריך  כל ולהכין המיצר, מן בעזה"י לחלצני אלי הנוגעים

העבר  על תודה הטובה, למדינתם צלחה לביאתנו בעזה"י

ויעזרהו  השי"ת יברכהו זאת ובגלל להבא, על ובקשה

וברוחניות. בגשמיות שי' ולב"ב לו בהדרוש

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`
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:eðãárî ìàøNé-úà eðçlL-ékå-úà øñàiå ¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«©¤§−Ÿ¤
:Bnr ç÷ì Bnr-úàå BaëøæúBàî-LL çwiå ¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«¥¬

ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø:Blk-ìr íL ¤̧¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«
çócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ

:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(513 'nr eh zegiy ihewl)

˙B¯ÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ

Ì‰Ï ÌÈÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚa¯Ó . . eÏl‰ ˙B¯ÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆

˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין  והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף לֹומר,(ירּוׁשלמי ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֻ

לא  הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים מסּים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּלכן

לא  ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו אּלא חלק, ְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

מׁשלם. ְָָָֻהיה

éðùèíéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
-ìr Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìr©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©

:ïôö ìra éðôì úøéçä étéeàNiå áéø÷ä äòøôe ¦Æ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á
rñð | íéøöî äpäå íäéðér-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©
-ìà ìûøNé-éðá e÷röiå ãàî eàøéiå íäéøçà©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−¤

:ýåýéàéìà eøîàiåíéøá÷-ïéà éìaîä äLî- §Ÿ̈«©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ
úéNr úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì íéøöîa§¦§©½¦§©§−̈¨´©¦§®̈©ŸÆ¨¦´¨

:íéøönî eðàéöBäì eðláéøLà øácä äæ-àìä ½̈§«¦−̈¦¦§¨«¦£Ÿ¤´©¨À̈£¤Á
éìà eðøacäãárðå epnî ìãç øîàì íéøöîá E ¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´

eðúnî íéøöî-úà ãár eðì áBè ék íéøöî-úà¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−
:øaãnaâéeàøéz-ìà írä-ìà äLî øîàiå ©¦§¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼

íëì äNré-øLà ýåýé úreLé-úà eàøe eávéúä¦§©§À§Æ¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−
àì íBiä íéøöî-úà íúéàø øLà ék íBiä©®¦À£¤̧§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬Ÿ

:íìBò-ãr ãBò íúàøì eôñúãéíëì íçlé ýåýé Ÿ¦²¦§Ÿ¨¬−©¨«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®
:ïeLøçz ízàåô §©¤−©«£¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(872 'nr b zegiy ihewl)

‰Ó¯ „Èa(ח (יד, ¿»»»
ÈÏb LÈ¯a(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ראׁשיּֿתבֹות  היא ׁש"ּבריׁש" אפרים', מחנה ּב'דגל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאיתא

ÌL ÏÚa Ï‡¯NÈ Èa¯,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ורּבי ,Ôa ˜ÁˆÈ «ƒƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆»ƒְִַƒ¿»∆
‰ÓÏL ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז (האריז"ל); ¿……ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּתרּגּום  מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ׁשל ּתֹורתם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבזכּות

החּלין  לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את מביא הּתרּגּום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻּדוקא:

העֹולם  אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ואף העֹולם, אּמֹות ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻׁשל

ׁשּבֹו. החּלין עניני את ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַֻּותקּדׁש

,éðù
éùéìùåèéìà ÷röz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®

:eòqéå ìàøNé-éða-ìà øacæè-úà íøä äzàå ©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«§©º̈¨¥´¤
eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé-úà äèðe Ehî©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ

:äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðáæééððä éðàå §¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«©«£¦À¦«§¦³
äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³

:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôaçéeòãéå §©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬
Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−



עחה iriax - eh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:åéLøôáeèééðôì Cìää íéýìûä Càìî òqiå §¨«¨¨«©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ
ïðrä ãenr òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ

íäéøçàî ãîriå íäéðtî:ëäðçî | ïéa àáiå ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ¥´©«£¥´
CLçäå ïðrä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ§©½¤
-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå©−̈¤¤©®̈§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨

:äìéläàëCìBiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå ©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤
äìélä-ìk äfr íéã÷ çeøa íiä-úà | ýåýé§Ÿ̈´¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨

:íénä eò÷aiå äáøçì íiä-úà íNiåáëeàáiå ©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ
íäì íénäå äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ

:íìàîOîe íðéîéî äîBçâëíéøöî eôcøiå ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«©¦§§³¦§©¸¦Æ
åéLøôe Baëø äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ¦§−¨«¨¨®

:íiä CBz-ìàãëó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå ¤−©¨«©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³
íäiå ïðrå Là ãenra íéøöî äðçî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨

:íéøöî äðçî úàäëåéúákøî ïôà úà øñiå ¥−©«£¥¬¦§¨«¦©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈
éðtî äñeðà íéøöî øîàiå úãáëa eäâäðéå©§©«£¥−¦§¥ª®©´Ÿ¤¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´

:íéøöîa íäì íçìð ýåýé ék ìàøNéô ¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(969 'nr b zegiy ihewl)

ÌÏ‡ÓOÓe ÌÈÓÈÓ(כב (יד, ƒƒ»ƒ¿…»
הּימין  ּבקו ּבלבד, אחד ּבקו עבֹודתֹו את עֹובד אדם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּבכל  זה ּבקו העבֹודה את עֹוׂשה אפּלּו - הּׂשמאל ּבקו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹאֹו

הּטבע  מּצד זאת ׁשעֹוׂשה יּתכן נפׁש, למסירּות עד ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכחֹותיו,

ׁשּנמׁשכת  האלקית, נפׁש טבע אפּלּו אֹו הּבהמית נפׁש ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ(טבע

התּבּטלּות  ּבּטּוי לידי ּבאה מתי ּכזה). עבֹודה לסּוג ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבטבעּה

– ה'אני' מן ׁשּמתעּלה ּבאפן להּקּב"ה, אמּתית ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתמּסרּות

הפכּיים. קּוים ּבׁשני היא העבֹודה ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָּכאׁשר

éòéáøåëEãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−
Baëø-ìr íéøöî-ìr íénä eáLéå íiä-ìr©©¨®§¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−

:åéLøt-ìråæëáLiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå §©¨«¨¨«©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨
íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a úBðôì íiä©¹̈¦§¬¸Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´
íiä CBúa íéøöî-úà ýåýé ørðéå Búàø÷ì: ¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²¤¦§©−¦§¬©¨«

çëíéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤̧¤Æ§¤©¨´¨¦½
äòøt ìéç ìëì-àì íia íäéøçà íéàaä §ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ

:ãçà-ãr íäa øàLðèëeëìä ìûøNé éðáe ¦§©¬¨¤−©¤¨«§¥¯¦§¨¥²¨«§¬
íðéîéî äîç íäì íénäå íiä CBúa äLaiá©©¨−̈§´©¨®§©©³¦¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈

:íìàîOîeì-úà àeää íBia ýåýé òLBiå ¦§Ÿ¨«©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤
íéøöî-úà ìàøNé àøiå íéøöî ãiî ìûøNé¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦

:íiä úôN-ìr úîàìãiä-úà ìûøNé àøiå ¥−©§©¬©¨«©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´
írä eàøéiå íéøöîa ýåýé äNr øLà äìãbä©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈

:Bcár äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úàô ¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−©§«
åèàäøéMä-úà ìûøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³

ýåýéì äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ
:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ékáéfr ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«¨¦³

eäåðàå éìà äæ äreLéì éì-éäéå dé úøîæå§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«®̈¤³¥¦Æ§©§¥½
:eäðîîøàå éáà éýìûâäîçìî Léà ýåýé ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®

:BîL ýåýéãíiá äøé Bìéçå äòøt úákøî §Ÿ̈−§«©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®
ìL øçáîe:óeñ-íéá eòaè åéLäúîäz ¦§©¬¨«¦−̈ª§¬§©«§Ÿ−Ÿ

:ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëéåðéîéýåýé E §©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤§¦«§´§Ÿ̈½
ðéîé çka éøcàð:áéBà õrøz ýåýé Eæáøáe ¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬¥«§¬Ÿ

ðBàbéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwkçétà çeøáeãð-Bîë eávð íéî eîørð E ©©«§³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−

:íé-áìa úîäú eàô÷ íéìæðèáéBà øîà «Ÿ§¦®¨«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«¨©¬¥²
÷éøà éLôð Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨®̈¦§¨¥´©§¦½¨¦´

:éãé BîLéøBz éaøçéíé Bîqk Eçeøá zôLð ©§¦½«¦¥−¨¦«¨©¬§¨§«£−¦¨´¨®
:íéøécà íéîa úøôBòk eììöàéäëîë-éî ¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«¦«¨³Ÿ¨

àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàä«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬
:àìô äNò úläúáéðéîé úéèðBîrìáz E §¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−

:õøàâézìäð zìàb eæ-ír Ecñçá úéçð ¨«¤¨¦¬¨§©§§−©´¨®̈§¨¥©¬§¨
:ELã÷ äåð-ìà Efráãéïeæbøé íénr eòîL §¨§−¤§¥¬¨§¤«¨«§¬©¦−¦§¨®

ìt éáLé æçà ìéç:úLåèéôelà eìäáð æà ¦´¨©½«§¥−§¨«¤¨³¦§£Æ©¥´
éáLé ìk eâîð ãrø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©¨¾Ÿ−Ÿ«§¥¬

:ïrðëæèìãâa ãçôå äúîéà íäéìr ìtz §¨«©¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ
-ãr ýåýé Enr øáré-ãr ïáàk eîcé ErBøæ§«£−¦§´¨¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©

÷ eæ-ír øáré:úéðæéøäa Bîrhúå Bîàáz ©«£−Ÿ©¬¨¦«¨§¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´
ì ïBëî Eúìçðéðãà Lãwî ýåýé zìrt EzáL ©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈

éãé eððBk:Eçé:ãrå íìòì Cìîé | ýåýéèéék «§¬¨¤«§Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«¦´
áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤



iyyחעו ,iying - fh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìr ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬
:íiä CBúa äLaiáôëäàéápä íéøî çwzå ©©¨−̈§¬©¨«©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈

íéLpä-ìë ïàözå dãéa ózä-úà ïøäà úBçà£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ
:úìçîáe íétúa äéøçààëíéøî íäì ïrzå ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ©©¬©¨¤−¦§®̈

äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬
:íiáñáëóeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå ©¨«©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½

ìL eëìiå øeL-øaãî-ìà eàöiåíéîé-úL ©¥«§−¤¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²
:íéî eàöî-àìå øaãnaâëàìå äúøî eàáiå ©¦§−̈§Ÿ¨¬§¨«¦©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ

ì eìëéïk-ìr íä íéøî ék äønî íéî úzL ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−¥®©¥¬
:äøî dîL-àø÷ãëäLî-ìr írä eðliå ¨«¨§−̈¨¨«©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬
:äzLp-äî øîàläëýåýé-ìà ÷röiåeäøBiå ¥−Ÿ©¦§¤«©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³

íL íénä e÷zîiå íénä-ìà CìLiå õr ýåýé§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤©©½¦©¦§§−©®̈¦¨´
:eäqð íLå ètLîe ÷ç Bì íNåëøîàiå ¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬¦¨«©ŸÁ¤Á

éýìû ýåýé | ìB÷ì òîLz rBîL-íàøLiäå E ¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³
-ìk zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNrz åéðéra§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwçª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìr íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék Eñ ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(123 'nr l zegiy ihewl)

EÈ„È eBk(יז (טו, ¿»∆
רז"ל א)אמרּו ה, ּכי (כתובות צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְֲִִִִֵַַַַָ

אד' מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ידיהם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבמעׂשה

ידי  מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), (ׁשּתי "ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכֹוננּו

"ּכֹוננּו ּׁשּכתּוב ּומה הּוא". ה'ּׁשיטה EÈ„Èצּדיקים מתרץ - " ְִִֶַַָ»∆ְִֵַָָ

ויׁש הּקּב"ה". ׁשל מעׂשיו קרי צּדיקים, "מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבצת':

מעׂשה  ולכן למציאּות, עצמֹו את מחׁשיב אינֹו צּדיק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלבאר:

הּקּב"ה. ׁשל ידיו מעׂשה הם הם ֲֵֵֵֶַַָָָָָָידיו

éùéîçæëúðér äøNr íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ
:íénä-ìr íL-eðçiå íéøîz íéráLå íéî©−¦§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

æèà-éða úãr-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«
éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà ìàøNé¦§¨¥Æ¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®
õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNr äMîça©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤

:íéøöîááéúëåðéìéåéø÷-éða úãr-ìk eðBliå ¦§¨«¦©¦¹¨£©¯§¥«
:øaãna ïøäà-ìrå äLî-ìr ìûøNéâeøîàiå ¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ©¦§¨«©«Ÿ§¸

ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ

eðìëàa øNaä øéñ-ìr eðzáLa íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈§¨§¥¬
øaãnä-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì íçì¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤©¦§¨´

:árøa äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfäñ ©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«
ãíçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤

BîBéa íBé-øác eè÷ìå írä àöéå íéîMä-ïî¦©¨®̈¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½
àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà ïrîì:ääéäå §©¯©£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ§¨¨Æ

äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´
:íBé | íBé eè÷ìé-øLà ìr äðLîåäLî øîàiå ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«©³Ÿ¤¤Æ

ék ízrãéå áør ìûøNé éða-ìk-ìà ïøäàå§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾¦¯
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýéæø÷áe §Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦ÀŸ¤

íëéúpìz-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà íúéàøe§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−
ék äî eðçðå ýåýé-ìráéúëåðåìúéø÷eðélú ©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−

:eðéìrçáøra íëì ýåýé úúa äLî øîàiå ¨¥«©´Ÿ¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤
ýåýé rîLa raNì ø÷aa íçìå ìëàì øNä¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ
eðçðå åéìr íðélî ízà-øLà íëéúpìz-úà¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬©¦¦−¨®̈§©´§

:ýåýé-ìr ék íëéúpìú eðéìr-àì äîèøîàiå ½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«©³Ÿ¤
ìàøNé éða úãr-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´¦§¨¥½

:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ééäéå ¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«©§¦À
eðôiå ìàøNé-éða úãr-ìk-ìà ïøäà øaãk§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−

:ïðra äàøð ýåýé ãBák äpäå øaãnä-ìàô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ(ד (טז, ∆∆ƒ«»«ƒ
רּבנּו מׁשה ּתּקן הּמזֹון ּברּכת ׁשל הראׁשֹונה הּברכה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

הארץ  מן לחם על מברכים ּכיצד ותמּוּה: הּמן. ׁשּירד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבׁשעה

לחם  ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּׁשמים? מן לחם על ׁשּנתקן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּבנסח

לחם  – הּמזֹון ׁשל והמקֹור לּׁשרׁש לבּוׁש אּלא אינֹו הארץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמן

הּׁשמים. מן לחם ּבפנימּיּותֹו הּוא הארץ מן לחם הּׁשמים; ְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמן

ׁשּמאמין  יכּון ּומּתן ּבמּׂשא ׁש"ּבעסקֹו ּבחסידּות, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּמבאר

הּמן". ׁשהֹוריד ּכמֹו הּגלּויים, הּנּסים ּכׁשארי הּוא . . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּׁשפע

ּכמֹו היא הּזה ּבּזמן ׁשּפרנסה מהר"ׁש, הרּבי ּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָוידּועים

הּמן. ְַַַָָהׁשּפעת

éùùàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéézrîL ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨©À§¦
ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³
íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaørä̈«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§¨®¤

k ízrãéå:íëéýìà ýåýé éðà éâéáørá éäéå ¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§¦´¨¤½¤



חעז iriay - fi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äúéä ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå åìOä ìrzå©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ
:äðçnì áéáñ ìhä úáëLãéìhä úáëL ìrzå ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«©©−©¦§©´©®̈

øôkk ÷c ñtñçî ÷c øaãnä éðt-ìr äpäå§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´§ª§½̈©¬©§−Ÿ
:õøàä-ìråèLéà eøîàiå ìûøNé-éðá eàøiå ©¨¨«¤©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³

øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤
íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä íäìà äLî¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−

:äìëàìæèepnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ §¨§¨«¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½
íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà¦−§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½

:eçwz Bìäàa øLàì Léàæééða ïë-eNriå ¦²©«£¤¬§¨«¢−¦¨«©©«£¥−§¥´
:èérînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNéçéecîiå ¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«©¨´Ÿ

écrä àìå øîòáàì èérînäå äaønä ó ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ
:eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçäèéäLî øîàiå ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«©¬Ÿ¤¤−

:ø÷a-ãr epnî øúBé-ìà Léà íäìàë-àìå £¥¤®¦¾©¥¬¦¤−©«Ÿ¤§Ÿ
ø÷a-ãr epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL̈«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤
:äLî íäìr óö÷iå Làáiå íérìBz íøiå©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

àëíçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMäáëíçì eè÷ì éMMä íBia | éäéå ©¤−¤§¨¨«©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ

ä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì øîòä éðL äðLîäãr ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈
:äLîì eãébiåâëøac øLà àeä íäìà øîàiå ©©¦−§¤«©´Ÿ¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´

-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤
-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà úàå eôà eôàzŸº¥À§¥³£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨
:ø÷aä-ãr úøîLîì íëì eçépä óãòä́̈Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤©©«Ÿ¤

ãëàìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãr Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
:Ba äúéä-àì änøå LéàáääëäLî øîàiå ¦§¦½§¦−̈Ÿ¨¬§¨«©³Ÿ¤¤Æ

àì íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾¬Ÿ
:äãOa eäàöîúåëíBiáe eäè÷ìz íéîé úLL ¦§¨ª−©¨¤«¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯

:Ba-äéäé àì úaL éréáMäæëéréáMä íBia éäéå ©§¦¦²©−̈¬Ÿ¦«§¤«©«§¦Æ©´©§¦¦½
:eàöî àìå è÷ìì írä-ïî eàöéñçëøîàiå ¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ¨¨«©¬Ÿ¤

ì ízðàî äðà-ãr äLî-ìà ýåýééúåöî øîL §Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ¦§Ÿ©−
:éúøBúåèëïk-ìr úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø §«Ÿ¨«§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥

| eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì ïúð àeä́Ÿ¥¬¨¤²©¬©¦¦−¤´¤®̈¦§´
íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà åézçz Léà¦´©§À̈©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬

:éréáMäì:éráMä íBia írä eúaLéå ©§¦¦«©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«
àìòøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©

:Láãa úçétök Bîrèå ïáì ãbáìîàiåäLî ø ©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«©´Ÿ¤¤À
epnî øîòä àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½
íçlä-úà eàøé | ïrîì íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤
íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−

:íéøöî õøàîâìç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ
çpäå ïî øîòä-àìî änL-ïúå úçà úðöðö¦§¤´¤©©½§¤¨¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤®̈§©©³

:íëéúøãì úøîLîì ýåýé éðôì BúàãìøLàk ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«©«£¤²
úãrä éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥ª−

:úøîLîìäìïnä-úà eìëà ìûøNé éðáe §¦§¨«¤§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ
-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãr äðL íéraøà©§¨¦´¨½̈©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤
:ïrðk õøà äö÷-ìà íàa-ãr eìëà ïnä©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤§¨«©

åì:àeä äôéàä úéøNr øîòäåô §¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr al zegiy ihewl)

˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ '‰ Èk e‡¯(כט (טז, ¿ƒ»«»∆««»
רּבי  קרי ׁשּלכן הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא - ׁשּבּתֹורה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה'ּׁשּבת'

'ׁשּבת' ּבׁשם ּדזהר, מארי לרׁשּב"י, ב)יהּודה קמד, .(זח"ג ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ

ּבחסידּות  וכּמבאר ראּיה, ּבדר הּוא הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹולּמּוד

(ולׁשֹון  ראּיה ּבדר העם לכל הּתֹורה סֹודֹות ילּמד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמׁשיח

ּתאֿ הּוא ּבּזהר ּתאÈÊÁֿהרגיל לא ,ÚÓL הּמאמר והּנה, .( ִַַָָָֹ¬ƒָֹ¿«ְֲִֵַַָ

הּׁשּבת". לכם נתן ה' ּכי "ראּו הּוא ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִִִֵֶַַַָָָָָהראׁשֹון

ּבחסידּות  ׁשּנתּגּלתה ּכפי הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות ּכאן, יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָרמז

ההתאּמתּות. ּתכלית ראּיה, ּבדר הּלּמּוד ּביֹותר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻמדּגׁש

éòéáùæéà-øaãnî ìûøNé-éða úãr-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©̧§¥«¦§¨¥¯¦¦§©
ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìr íäérñîì ïéñ¦²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬

ì íéî:írä úzLáäLî-ír írä áøiå ©−¦¦§¬Ÿ¨¨«©¨³¤¨¨Æ¦¤½
äLî íäì øîàiå äzLðå íéî eðì-eðz eøîàiå©Ÿ́§½§¨¬©−¦§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî éãnr ïeáéøz-äîâàîöiå ©§¦Æ¦¨¦½©§©−¤§Ÿ̈«©¦§¨̧
änì øîàiå äLî-ìr írä ïìiå íénì írä íL̈³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®©ÀŸ¤¨³¨
éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìrä äf¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬

:àîva éð÷î-úàåãýåýé-ìà äLî ÷röiå §¤¦§©−©¨¨«©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´
éðì÷ñe èrî ãBò äfä írì äNrà äî øîàì: ¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬§©−§¨ª«¦

äç÷å írä éðôì øár äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬



xihtnחער - fi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî Ezà¦§−¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ
:zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úàåéðôì ãîò éððäE ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧

epnî eàöéå øevá úékäå áøça øevä-ìr | íM̈¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À§¨«§¬¦¤²
éð÷æ éðérì äLî ïk Nriå írä äúLå íéî©−¦§¨¨´¨®̈©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬

:ìàøNéæäáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå ¦§¨¥«©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®
øîàì ýåýé-úà íúqð ìrå ìûøNé éða | áéø-ìr©¦´§¥´¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ

:ïéà-íà eðaø÷a ýåýé Léäôç÷ìîr àáiå £¥¯§Ÿ̈²§¦§¥−¦¨«¦©¨−Ÿ£¨¥®
:íãéôøa ìûøNé-ír íçliåè-ìà äLî øîàiå ©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«©¸Ÿ¤¤³¤

÷ìîra íçlä àöå íéLðà eðì-øça rLBäé§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´©«£¨¥®
íéýìûä ähîe ärábä Làø-ìr ávð éëðà øçî̈À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬¨«¡Ÿ¦−

:éãéaéäLî Bì-øîà øLàk rLBäé Nriå §¨¦«©©´©§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½
Làø eìr øeçå ïøäà äLîe ÷ìîra íçläì§¦¨¥−©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ

:ärábäàéøáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå ©¦§¨«§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´
:÷ìîr øáâå Bãé çéðé øLàëå ìûøNéáééãéå ¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©¨−§¨©¬£¨¥«¦¥³

áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤
äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìr̈¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´

:LîMä àa-ãr äðeîà åéãé éäéå ãçàâéìçiåL ¤½̈©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤©©«£¯
:áøç-éôì Bnr-úàå ÷ìîr-úà rLBäéô §ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤

ãéøôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤
-úà äçîà äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå*(øëæ) §¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤

ëæ:íéîMä úçzî ÷ìîr øåèçaæî äLî ïáiå ¥´¤£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤¤−¦§¥®©
:éqð | ýåýé BîL àø÷iåæèñk-ìr ãé-ék øîàiå ©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´

:øc øcî ÷ìîra ýåýéì äîçìî déttt ½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ«Ÿ

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(ipy xc` bi 'mei meid')

ÌÈ„ÈÙ¯a Ï‡¯NÈ ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ ‡·iÂ(ח (יז, «»…¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ

‰¯Bz È¯·cÓ Ì‰È„È Ï‡¯NÈ eÙ¯L(מכילּתא) ∆»ƒ¿»≈¿≈∆ƒƒ¿≈»ְְִָ

יׁש וכאׁשר ּולקּים. לעׂשֹות עלֿמנת הּוא הּתֹורה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָלּמּוד

(ראׁשי  יׂשראל עם ונלחם עמלק ּבא – הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָרפיֹון

BzÏ¯‰ּתבֹות ˙Bi˙B‡ ‡Ba¯ ÌÈML LÈ קדּׁשת את ּומקרר ( ֵ≈ƒƒƒƒ«»ְְֵֶַָֻ

– היא לכ העצה ‡ÌÈLהּתֹורה. eÏ ¯Áa,מׁשה אנׁשי , ְִֵַָָָָ¿«»¬»ƒְֵֶַֹ

ּדֹור  ׁשּבכל יׂשראל, אלפי ראׁשי מׁשה, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואתּפׁשטּותא

ÏÓÚa˜ודֹור. ÌÁl‰ ‡ˆÂ היא הּתֹורה ּכי יחיד, לׁשֹון – ָ¿≈ƒ»≈«¬»≈ְִִִַָָ

ּבׁשוה. מקֹום ּובכל זמן ּבכל ְְְְְִִֶַָָָָנצחית

øéèôîãéïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ
-úà äçîà äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå øôqa©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤

*(øëæ)ëæ:íéîMä úçzî ÷ìîr øåèäLî ïáiå ¤¤¥´¤£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤¤−
:éqð | ýåýé BîL àø÷iå çaæîæèãé-ék øîàiå ¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«©ÀŸ¤¦¨Æ

:øc øcî ÷ìîra ýåýéì äîçìî dé ñk-ìrttt ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ«Ÿ
.ïîéñ ä"àðñ .ïîéñ ä"ðåîà ã"é ,íé÷åñô å"é÷

.(äøéöá) øëæ éðùäå (ìåâñá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåàù åðéâäðî (*¤¤¥¤

.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¤¦§¥§¥¦§¨¥



חעט
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 çìùá úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

ä ã ÷øô íéèôåùá

ããúLà äàéáð äMà äøBáãe§¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤
úra ìûøNé-úà äèôL àéä úBãétì©¦®¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬

:àéäääïéáe äîøä ïéa äøBác øîz-úçz úáLBé àéäå ©¦«§Â¦Â¤̧¤©«©¹Ÿ¤§À̈¥¯¨«¨¨²¥¬
:ètLnì ìàøNé éða äéìà eìriå íéøôà øäa ìû-úéa¥«¥−§©´¤§¨®¦©©«£¬¥¤²¨§¥¬¦§¨¥−©¦§¨«

åøîàzå éìzôð Lãwî írðéáà-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®©¸Ÿ¤
äeö-àìä åéìà|øBáz øäa zëLîe Cì ìûøNé-éýìû ýåýé ¥¹̈£«Ÿ¦¨´§Ÿ̈´¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³¨«©§¨Æ§©´¨½

:ïeìáæ éðáîe éìzôð éðaî Léà íéôìà úøNr Enr zç÷ìå§¨«©§¨´¦§À£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬©§¨¦−¦§¥¬§ª«
æéìà ézëLîeBðBîä-úàå Baëø-úàå ïéáé àáö-øN àøñéñ-úà ïBLé÷ ìçð-ìà E ¨«©§¦̧¥¤¹¤©´©¦À¤¦«§¨Æ©§¨´¨¦½§¤¦§−§¤£®

:Eãéa eäézúðeçàì énr éëìú àì-íàå ézëìäå énr éëìz-íà ÷øa äéìà øîàéå §©¦−§¨¤«©³Ÿ¤¥¤̧¨Æ¨½̈¦¥«§¦¬¦¦−§¨¨®§¦§¦¬Ÿ¥«§¦²¦¦−¬Ÿ

`xenl iy
(ã,úBãétì úLàäúéäL ,øçà Leøt .Lc÷nì úBìéút äNBò äúéäL ¥¤©¦¤¨§¨¨§¦©¦§¨¥©¥¤¨§¨

ïa ÷øa äéä dìòa íML ,øçà Leøt .Là ãétìk äéNòîa äæéøæe ìéç úLà¥¤©¦§¦¨§©£¤¨§©¦¥¥©¥¤¥©§¨¨¨¨¨¤

tì" àø÷ðå ,íòðéáà."÷øa"ì áBø÷ ïéðò àeäL "úBãé,äèôLäìéâø äúéä £¦Ÿ©§¦§¨©¦¤¦§¨¨§¨¨Ÿ§¨¨§¨§¦¨

ì.ètL(ä,øîzíéàaä íéLðàä íò ãçéúz àlL ìéáLáe .øîz ïìéà ¦§ŸŸ¤¦©¨¨¦§¦¤Ÿ¦§©¥¦¨£¨¦©¨¦

.íL dúáéLé äòá÷ ,ètLîì äéìà(å ¥¤¨§¦§¨¨§¨§¦¨¨¨

,éìzôð Lãwîúìçða øLà Lãwî ¦¤¤©§¨¦¦¨¥£¤§©£©

.éìzôð èáL,øBáz øäa zëLîe ¥¤©§¨¦¨©§¨§©¨
àBáì íúBzôì ìàøNé éða úBaì CLî§Ÿ¦§¥¦§¨¥§©¨¨

ék ,àøñéña íçläì øBáz øäa Enò¦§§©¨§¦¨¥§¦§¨¦

.áøä Bìéçî eãçt ãàî(æézëLîe §Ÿ¨£¥¥¨©¨©§¦
éìà,ïBLé÷ ìçð ìà EBaìa ïzà ¥¤¤©©¦¤¥§¦

.ïBLé÷ ìçð ìà úëìì(çéëìz íà ¨¤¤¤©©¦¦¥§¦

mixn zxhr
ãúBãétì úLà äàéáð äMà äøBáãeãétìk äéNòîa äæéøæ ,ìéç úLà §¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤©¦®¥¤©¦§¦¨§©£¤¨§©¦

Lààéää úra ìûøNé-úà äèôL àéääæéøæe äàéáð äúéäL øeáòa ¥¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬©¦«©£¤¨§¨§¦¨§¦¨

äéNòîa:äøîz-úçz úáLBé àéäåíéàaä íéLðàä íò ãçéúz ìáì §©£¤¨§Â¦Â¤̧¤©«©¹Ÿ¤§©¦§©¥¦¨£¨¦©¨¦

äúéä ãéîúå ,ètLîì äéìàøäa ìû-úéa ïéáe äîøä ïéa äøBác ¥¤¨§¦§¨§¨¦¨§¨§À̈¥¯¨«¨¨²¥¬¥«¥−§©´
äéìà eìriå íéøôàíB÷nä ìà ¤§®̈¦©©«£¬¥¤²¨¤©¨

àeää:ètLnì ìàøNé éða ©§¥¬¦§¨¥−©¦§¨«
å-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤

øîàzå éìzôð Lãwî írðéáà£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®©¸Ÿ¤
àìä åéìàúîàaäeö-|ýåýé ¥¹̈£«Ÿ¤¡¤¦¨´§Ÿ̈´

zëLîe Cì ìûøNé-éýìûúBaì ¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³¨«©§¨Æ¦

íçläì Enò àáì íúBzôì ìàøNé éða§¥¦§¨¥§©¨¨Ÿ¦§§¦¨¥

àøñéñaøBáz øäaeãçt ãàî ék §¦§¨§©´¨½¦§Ÿ¨£

àøñéñ ìL áøä BìéçîEnr zç÷ìå ¥¥¨©¤¦§¨§¨«©§¨´¦§À
éìzôð éðaî Léà íéôìà úøNr£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬©§¨¦−

:ïeìáæ éðáîeæéìà ézëLîeE ¦§¥¬§ª«¨«©§¦̧¥¤¹
úëìì Baìa ïzàïBLé÷ ìçð-ìà ¤¥§¦¨¤¤¤©´©¦À

-úàå ïéáé àáö-øN àøñéñ-úà¤¦«§¨Æ©§¨´¨¦½§¤
eäézúðe BðBîä-úàå Baëø¦§−§¤£®§©¦−

:Eãéaç-íà ÷øa äéìà øîàéå §¨¤«©³Ÿ¤¥¤̧¨Æ¨½̈¦
énr éëìzäîçìnä ìàézëìäå ¥«§¦¬¦¦−¤©¦§¨¨§¨®̈§¦

:Cìà àì énr éëìú àì-íàå§¦¬Ÿ¥«§¦²¦¦−¬Ÿ¥¥«



חפ

:Cìàèñôà Cnr Cìà Cìä øîàzå ¥¥«©¹Ÿ¤¨¯Ÿ¥¥´¦À̈¤µ¤
øLà Cøcä-ìr Ezøàôz äéäú àì ék¦Á¸Ÿ¦«§¤¹¦§©§§À©©¤̧¤Æ£¤´
ýåýé økîé äMà-ãéá ék CìBä äzà©¨´¥½¦ µ§©¦½̈¦§¬Ÿ§Ÿ̈−
-ír Cìzå äøBác í÷zå àøñéñ-úà¤¦«§¨®©¨¯¨§¨²©¥¬¤¦

:äLã÷ ÷øaéìriå äLã÷ éìzôð-úàå ïìeáæ-úà ÷øa ÷ræiå ¨¨−¤«§¨©©§¥̧¨¹̈¤§ª³§¤©§¨¦Æ¤½§¨©©©́
:äøBác Bnr ìrzå Léà éôìà úøNr åéìâøaàééðéwä øáçå §©§½̈£¤¬¤©§¥−¦®©©¬©¦−§¨«§¤³¤©¥¦Æ

íéðpröa ïBìà-ãr Bìäà èiå äLî ïúç ááç éðaî ïéwî ãøôð¦§¨´¦©½¦¦§¥¬Ÿ−̈Ÿ¥´Ÿ¤®©¥´¨«¢½©¥¬§©«£©¦−
:Lã÷-úà øLàáéáà-ïa ÷øa äìr ék àøñéñì eãbiåírðé £¤¬¤¤«¤©©¦−§¦«§¨®¦¬¨¨²¨¨¬¤£¦−Ÿ©

:øBáz-øäâéáëø úBàî òLz Baëø-ìk-úà àøñéñ ÷ræiå ©¨«©©§¥̧¦«§¹̈¤¨¦§À§©³¥Æ¤´¤
ìçð-ìà íéBbä úLøçî Bzà øLà írä-ìk-úàå ìæøa©§¤½§¤¨¨−̈£¤´¦®¥«£¬Ÿ¤©¦−¤©¬©

:ïBLé÷ãéïúð øLà íBiä äæ ék íe÷ ÷øa-ìà äøác øîàzå ¦«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¨¹̈À¦´¤³©Æ£¤Á¨©̧
éðôì àöé ýåýé àìä Eãéa àøñéñ-úà ýåýéøäî ÷øa ãøiå E §Ÿ̈³¤¦«§¨Æ§¨¤½£¬Ÿ§Ÿ̈−¨¨´§¨¤®©¥³¤¨¨Æ¥©´

:åéøçà Léà íéôìà úøNrå øBázåèàøñéñ-úà ýåýé íäiå ¨½©«£¤¯¤£¨¦²¦−©«£¨«©¨´¨§ÂŸ̈Â¤¦«§¸̈
ãøiå ÷øá éðôì áøç-éôì äðçnä-ìk-úàå áëøä-ìk-úàå§¤¨¨¤¯¤§¤¨©©«£¤²§¦¤−¤¦§¥´¨¨®©¥¯¤

:åéìâøa ñðiå äákønä ìrî àøñéñæèáëøä éøçà óãø ÷øáe ¦«§¨²¥©¬©¤§¨−̈©¨¬̈§©§¨«¨À̈¨©º©«£¥³¨¤̧¤Æ
àøñéñ äðçî-ìk ìtiå íéBbä úLøç ãr äðçnä éøçàå§©«£¥´©©«£¤½©−£´Ÿ¤©¦®©¦ºŸ¨©«£¥³¦«§¨Æ

:ãçà-ãr øàLð àì áøç-éôìæéìäà-ìà åéìâøa ñð àøñéñå §¦¤½¤¬Ÿ¦§©−©¤¨«§¦«§¨Æ¨´§©§½̈¤´Ÿ¤
úéa ïéáe øBöç-Cìî ïéáé ïéa íBìL ék éðéwä øáç úLà ìré̈¥½¥−¤¤´¤©¥¦®¦´¨À¥µ¨¦´¤«¤¨½¥¾¥−
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ýåýéìáà ,àøñéñ ãáà øLàkåéáäàåeéäé 'ä éáäBàåLîMä úàök §Ÿ̈½©£¤¨©¦§¨£¨§´Ÿ£½̈§£¥¦§§¥¬©¤−¤

àeäL ãò øéàîe CìBäL ø÷BaaäðL íéraøà õøàä è÷Lzå Búøáâa ©¤¤¥¥¦©¤¦§ª«¨®©¦§¬Ÿ¨−̈¤©§¨¦¬¨¨«
øôqä áúBk éøácî àlà äøéMä éøácî äæ ïéà: ¥¤¦¦§¥©¦¨¤¨¦¦§¥¥©¥¤



חפה

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
çéïåùàøàBøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á

Bnr ìûøNéìe äLîì íéýìû äNr øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®
:íéøönî ìûøNé-úà ýåýé àéöBä-ékáçwiå ¦«¦¯§Ÿ̈²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¦©À

øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−
:äéçelLâãçàä íL øLà äéðá éðL úàå ¦¤«¨§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ

:äiøëð õøàa éúééä øb øîà ék íLøbãíLå ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«§¥¬
éðìviå éøæra éáà éýìû-ék øæréìà ãçàä̈«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦

:ärøt áøçî(éåì)äåéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå ¥¤¬¤©§«Ÿ©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬
äðç àeä-øLà øaãnä-ìà äLî-ìà BzLàå§¦§−¤¤®¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬

:íéýìûä øä íLåðúç éðà äLî-ìà øîàiåE −̈©¬¨«¡Ÿ¦«©¸Ÿ¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬
éìà àa Bøúé:dnr äéðá éðLe EzLàå Eæàöiå ¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«©¥¥̧

eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬

ì eärøì-Léà:äìäàä eàáiå íBìLçøtñéå ¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨©§©¥³
äòøôì ýåýé äNr øLà-ìk úà Bðúçì äLî¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§©§´Ÿ
äàìzä-ìk úà ìûøNé úãBà ìr íéøöîìe§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýåýé íìviå Cøca íúàöî øLà(ìàøùé)ècçiå £¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§Ÿ̈«©¦´©§
ìûøNéì ýåýé äNr-øLà äáBhä-ìk ìr Bøúé¦§½©µ¨©½̈£¤¨¨¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®

:íéøöî ãiî Bìévä øLàéCeøa Bøúé øîàiå £¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦©Ÿ»¤»¦§¼¨´
ãiîe íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´
:íéøöî-ãé úçzî írä-úà ìévä øLà äòøt©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©©¦§¨«¦

àéék íéýìûä-ìkî ýåýé ìBãâ-ék ézrãé äzr©¨´¨©½§¦¦«¨¬§Ÿ̈−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìr eãæ øLà øácááéïúç Bøúé çwiå ©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«©¦©º¦§¸Ÿ¥¬

| ìëå ïøäà àáiå íéýìûì íéçáæe äìò äLî¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ
éðôì äLî ïúç-ír íçì-ìëàì ìûøNé éð÷æ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬

:íéýìûä̈«¡Ÿ¦«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח בערים שונות בעולם חפו
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
06:3306:2908:3708:3509:1209:1010:0710:0612:2412:2517:1617:2217:4317:4817:0117:59באר שבע )ח(

06:3506:3008:3708:3509:1209:1010:0710:0612:2412:2417:1617:2217:4017:4616:5117:56חיפה )ח(

06:3206:2808:3508:3409:1109:0910:0610:0512:2312:2317:1917:2417:4117:4616:4317:56ירושלים )ח(

06:3406:3008:3708:3609:1309:1110:0810:0712:2512:2517:1517:2017:4217:4717:0017:58תל אביב )ח(

07:2207:1408:5808:5409:4309:3910:3310:3112:3812:3916:5517:0417:3017:3916:4517:53אוסטריה, וינה )ח(

06:3406:4109:1909:2410:0210:0511:1411:1614:0914:0920:3420:2821:0420:5720:1121:09אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:2007:1209:0008:5609:4409:4010:3410:3212:4112:4117:0217:1117:3617:4416:5117:57אוקראינה, אודסה )ח(

06:5606:4808:3208:2809:1709:1310:0710:0512:1212:1316:2916:3917:0517:1416:1917:27אוקראינה, דונייצק )ח(

07:0807:0008:4308:4009:2909:2510:1910:1612:2312:2416:3916:4917:1517:2416:2917:37אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:3907:3009:0909:0609:5709:5310:4610:4312:4912:4916:5917:1017:3717:4616:5018:00אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:3207:2309:0208:5809:5009:4610:3910:3612:4212:4216:5117:0217:2917:3916:4217:53אוקראינה, קייב )ח(

07:4407:3609:2509:2210:0810:0510:5910:5713:0713:0717:3317:4218:0418:1217:2218:25איטליה, מילאנו )ח(

06:2406:2408:5408:5509:2409:2410:2610:2712:5812:5818:3118:3218:5418:5518:1419:04אקוואדור, קיטו )ח(

06:1506:2108:5909:0309:3909:4210:5010:5213:4213:4220:0119:5520:2920:2319:3820:35ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:5207:0009:3809:4310:2310:2811:3711:3914:3414:3421:0520:5821:3721:3020:4121:43ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1307:0709:0609:0309:4509:4210:3810:3612:5012:5117:2817:3517:5818:0417:1618:16ארה״ב, בולטימור )ח(

07:0506:5908:5608:5309:3509:3210:2810:2612:3912:4017:1417:2217:4517:5217:0218:04ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:0606:5908:5608:5409:3609:3310:2910:2712:4012:4017:1517:2217:4517:5217:0318:04ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:4507:3809:3309:3010:1410:1011:0611:0413:1613:1617:4717:5518:1918:2617:3618:38ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1107:0709:1709:1509:5109:4910:4710:4613:0513:0618:0018:0518:2618:3117:4718:41ארה״ב, האוסטון )ח(

06:4806:4308:4908:4709:2509:2310:2010:1912:3612:3617:2317:2917:5117:5717:1018:07ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0407:0109:1509:1309:4709:4610:4510:4413:0513:0518:0518:1018:3118:3517:5118:44ארה״ב, מיאמי )ח(

07:0206:5608:5208:4909:3209:2910:2510:2312:3512:3617:0917:1617:4017:4716:5717:59ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:2907:2209:2009:1709:5909:5610:5210:5013:0413:0417:3917:4618:1018:1617:2718:28ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:0206:5608:5108:4809:3109:2810:2410:2212:3412:3517:0617:1417:3817:4516:5517:57ארה״ב, שיקגו )ח(

06:2206:2509:0009:0209:3209:3410:3810:3913:1813:1919:1019:0819:3519:3218:5119:42בוליביה, לה-פס )ח(

08:1908:0909:4709:4310:3610:3111:2411:2113:2613:2617:3317:4418:1218:2217:2418:36בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:1808:0909:4709:4310:3510:3111:2411:2113:2613:2717:3517:4618:1318:2317:2618:37בלגיה, בריסל )ח(

05:4605:5008:2708:3009:0109:0310:0910:1012:5312:5318:5918:5619:2019:1718:3819:27ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:3505:3908:1608:1908:5008:5209:5709:5912:4112:4118:4118:3819:0719:0418:2119:14ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:3807:2809:0509:0109:5409:5010:4210:3912:4412:4516:5217:0317:2917:3916:4617:54בריטניה, לונדון )ח(

07:5307:4209:1409:1010:0610:0110:5310:5012:5312:5316:5217:0417:3317:4416:4717:59בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:4807:3709:1109:0710:0209:5710:4910:4612:5012:5116:5517:0617:3317:4316:4617:58גרמניה, ברלין )ח(

07:5907:4909:2909:2610:1710:1311:0611:0313:0913:1017:2017:3017:5718:0717:1118:21גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:4205:4708:2408:2808:5909:0210:0810:1012:5412:5419:0619:0219:2619:2218:4519:32דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1307:1109:2909:2910:0010:0010:5910:5913:2213:2318:3218:3518:5618:5918:1619:08הודו, מומבאי )ח(

07:0807:0609:2509:2409:5609:5510:5510:5513:1813:1918:2918:3218:5318:5618:1319:05הודו, פונה )ח(

07:1007:0108:4708:4309:3209:2810:2210:1912:2712:2816:4616:5517:2117:2916:3517:43הונגריה, בודפשט )ח(

07:1107:0409:0108:5809:4009:3810:3310:3112:4412:4417:1817:2517:4917:5617:0618:07טורקיה, איסטנבול )ח(

07:2907:2409:2409:2210:0210:0010:5610:5413:0913:0917:4917:5518:1818:2517:3618:36יוון, אתונה )ח(

07:2907:2109:0709:0409:5209:4810:4210:4012:4812:4917:0817:1717:4217:5116:5718:04מולדובה, קישינב )ח(



חפז לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח 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
07:1007:0809:2709:2609:5809:5710:5610:5613:1913:2018:2918:3218:5318:5618:1419:06מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:2505:3408:1008:1709:0209:0610:1710:2013:2013:1920:0119:5320:3620:2819:3620:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5006:4708:5808:5709:3209:3010:2810:2812:4712:4817:4517:4918:1118:1517:3018:25נפאל, קטמנדו )ח(

07:2307:1609:1409:1209:5309:5110:4610:4512:5812:5817:3417:4118:0418:1117:2018:22סין, בייג'ין )ח(

07:1607:1709:4509:4610:1510:1611:1811:1813:4813:4919:2019:2119:4319:4419:0319:53סינגפור, סינגפור )ח(

07:1607:0608:4108:3709:3109:2610:1910:1612:2012:2016:2416:3517:0317:1316:1517:28פולין, ורשא )ח(

06:0306:0608:4008:4109:1109:1210:1610:1712:5312:5418:4018:3919:0419:0218:2119:12פרו, לימה )ח(

08:0207:5409:4309:4010:2610:2311:1711:1513:2413:2517:4717:5618:2118:2917:3718:42צרפת, ליאון )ח(

08:2008:1109:5409:5110:4010:3611:3011:2713:3413:3517:5118:0018:2518:3417:4118:48צרפת, פריז )ח(

06:1206:1208:3908:4009:0909:0910:1110:1112:4012:4118:0818:0918:3118:3217:5118:41קולומביה, בוגוטה )ח(

07:3307:2609:1909:1610:0009:5710:5210:5013:0113:0217:3217:4018:0218:1017:2118:22קנדה, טורונטו )ח(

07:1507:0708:5608:5309:3909:3610:3010:2812:3812:3817:0317:1217:3517:4316:5217:56קנדה, מונטריאול )ח(

06:4406:3908:4308:4109:2009:1710:1410:1312:2912:3017:1517:2117:4317:4917:0217:59קפריסין, לרנקה )ח(

08:4608:3410:0209:5810:5610:5111:4211:3913:4013:4017:3517:4718:1718:2817:2718:44רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:2308:1109:3609:3110:3110:2511:1711:1313:1313:1417:0817:2117:4818:0017:0118:16רוסיה, מוסקבה )ח(

07:4607:3809:2409:2110:0910:0510:5910:5613:0513:0517:2417:3317:5918:0717:1318:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:5107:4309:2909:2510:1410:1011:0411:0113:0913:1017:3317:4218:0318:1217:2318:25שוויץ, ציריך )ח(

06:4506:4409:0609:0609:3709:3610:3610:3613:0213:0218:1818:2118:4218:4418:0218:53תאילנד, 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

            
 



חפר

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 

Dvar  Malchus
Issue # 00718
02/02/2019

P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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